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รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย 

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558)  
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา   สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ   
 

หมวดท่ี 1.  ลกัษณะและขอ้มลูทัว่ไปของหลกัสูตร 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร  

ภาษาไทย :  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Science Program in Multimedia Technology 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

ชื่อเตม็ (ไทย) :  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี)  
ชื่อย่อ (ไทย) :  วท.บ. (เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี) 
ชื่อเตม็ (องักฤษ) :  Bachelor of Science (Multimedia Technology) 
ชื่อย่อ (องักฤษ)  :  B.Sc. (Multimedia Technology) 
 

3. วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร  

เป็นหลกัสตูรทีมุ่่งผลติบณัฑติใหม้คีวามรูค้วามช านาญทางดา้นเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี โดยเน้นการศกึษาควบคู่กบัการ
ฝึกปฏบิตัจิรงิ ผลติบณัฑติใหส้ามารถวเิคราะห ์ และออกแบบทางดา้นเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี และสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช้
งานไดจ้รงิ เป็นผูม้คุีณธรรมและจรยิธรรม มทีกัษะภาษาองักฤษและภาษาญีปุ่น่เพื่อการสือ่สารเป็นอย่างด ี

 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

136 หน่วยกติ 
 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รปูแบบ  
เป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูร 4 ปี 

5.2 ภาษาท่ีใช้  
การจดัการเรยีนการสอน เป็นภาษาไทยหรอืภาษาต่างประเทศ  
เอกสารและต าราในวชิาหลกั เป็นต าราภาษาไทยหรอืภาษาต่างประเทศ 

5.3 การรบัเข้าศึกษา  
รบันกัศกึษาไทย และนกัศกึษาต่างประเทศทีส่ามารถพดู ฟงั อ่าน เขยีน และเขา้ใจภาษาไทยอย่างด ี
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5.4 ความรว่มมือกบัสถาบนัอ่ืน  
เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัทีจ่ดัการเรยีนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเรจ็การศึกษา  
ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 

 หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2558 ปรบัปรุงจากหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี พ.ศ.2555 
 บงัคบัใช ้ภาคการศกึษาที ่1 ปี พ.ศ. 2558 

7. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

7.1 ท างานในสถานประกอบการภาคธุรกจิ โดยมคีวามช านาญในการออกแบบระบบมลัติมเีดยี  การใชเ้ครื่องมอื
ช่วยในการพฒันาและออกแบบ 

7.2 ประกอบธุรกจิสว่นตวัทางดา้นเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี เช่น เป็นผูว้างระบบมลัตมิเีดยี เป็นทีป่รกึษาทางดา้น
เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 

7.3 ศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 
8. ช่ือ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

1. นายนิตริตัน์ ตณัฑเวช (อาจารย)์ - วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
มหาวทิยาลยัรงัสติ, 2550 
- บธ.บ. (การตลาด)  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2545 
 

2. นางสาวฐติพิร เลศิรตัน์เดชากุล 
(อาจารย)์ 

- Ph.D. (Advanced Interdisciplinary 
Studies) The University of Tokyo, Japan, 
2549 
- M.Eng. (Electronic Engineering) 
The University of Tokyo, Japan, 2546 
- วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2543 
 

3. นายประมุข  บุญเสีย่ง (อาจารย)์ - ปร.ด. (วศิวกรรมศาสตร)์ 
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2556 
- วท.ม. (วศิวกรรมศาสตร)์ 
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2551 
- วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
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สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2547 

4. นางสาวอภชิญา  นิ้มคุม้ภยั 
(อาจารย)์ 

- วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
มหาวทิยาลยัรงัสติ, 2551 
- บธ.บ. (คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ)  
มหาวทิยาลยักรุงเทพ, 2546 

5. นายภูวดล ศริกิองธรรม (อาจารย)์ -วท.ม (วศิวกรรมเวบ็) 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย,์ 2555 
- วศ.บ. (วศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์อนิเมชัน่และ
เกม) มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย,์ 2552 

 
9. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน  

ใชส้ถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอนของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ตัง้อยู่เลขที ่ 1771/1 ถนนพฒันาการ  แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 ประกอบดว้ย อาคารเรยีน 7 ชัน้  2 หลงั และอาคารส านกังานและหอ้งสมุด 6 ชัน้  1 
หลงั ประกอบดว้ย หอ้งบรรยายพรอ้มโสตทศันูปกรณ์ หอ้งปฎบิตักิาร มลัตมิเิดยี ศนูยค์อมพวิเตอร ์ ศนูยภ์าษาและการ
เรยีนรู ้และส านกัหอ้งสมุด นอกจากน้ีสถาบนัฯ ยงัอาจใชส้ถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอนของสถานประกอบการต่างๆ เป็นทีท่ า
การการเรยีนการสอน ผ่านรปูแบบ      การดงูาน การฝึกงาน การปฏบิตักิาร การท าโครงงาน การวจิยั และสหกจิศกึษา 
 
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

10.1 สถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกจิทีค่วามก้าวหน้าด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยมีลัติมเีดยีเขา้มามี

บทบาทในการสนบัสนุนและพฒันาในองคก์ารสมยัใหม่มากยิง่ขึน้ จนถอืเป็นทรพัยากรและปจัจยัเชงิกลยุทธท์ีส่ าคญัในโลก
ปจัจุบนั 

สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความส าคญัของกระแสและการมีอิทธิพลของเทคโนโลยีด้านนี้ จึงได้ออกแบบหลักสูตร
สาขาวชิาเทคโนโลยมีลัตมิเีดยีนี้ โดยเป็นหลกัสตูรทีมุ่่งผลติบณัฑติทีม่คีวามรู ้ความช านาญทางดา้นเทคโนโลยมีลัตมิเีดยีที่
มคีวามสามารถในการวเิคราะหแ์ละออกแบบมลัติมเีดยี ไดเ้ป็นอย่างด ีและมคีวามพรอ้มทีจ่ะพฒันาตนเองใหท้นักบัการ
เปลีย่นแปลงเทคโนโลยดีา้นน้ีทีม่กีารพฒันาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเรว็ 

10.2 สถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
เทคโนโลยมีลัติมเีดยีในปจัจุบนัมกีารน ามาใชง้านอย่างความกว้างขวางครอบคลุมการด าเนินธุรกจิขององค์กร

ต่างๆ ของภาคเอกชน และรฐัวสิาหกจิ ผูท้ีม่คีวามช านาญทางดา้นเทคโนโลยมีลัตมิเีดยีทีจ่ะท างานใหแ้ก่องคก์รจะตอ้งเป็นผู้
ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบมลัติมีเดียและความเข้าใจในระบบขององค์กร และ
สามารถน ามาประยุกต์ในการท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นผู้ทีม่คีุณธรรม จรยิธรรมในวชิาชพี ปฏบิตัิงานใหแ้ก่
องคก์รดว้ยคุณธรรมและจรยิธรรม  
 

11. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

11.1 การพฒันาหลกัสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจงึจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสตูรในเชงิรุกทีม่ศีกัยภาพและสามารถปรบัเปลีย่น

ไดต้ามววิฒันาการของเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี และรองรบัการแขง่ขนัในการด าเนินธุรกจิทีม่กีารน าเทคโนโลยมีลัตมิเีดยีเขา้มา
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ประยุกตใ์ช ้มผีลกระทบต่อธุรกจิภายในประเทศในทุกระดบั โดยการผลติบุคลากรทางเทคโนโลยีมลัตมิเีดยี ทีม่คีวามพรอ้ม

ทีจ่ะปฏบิตัิงานในองค์กรทางธุรกจิหรอืหน่วยงานต่างๆ  ที่มคีวามเขา้ใจในน าเทคโนโลยมีลัติมเีดยีมาประยุ กต์ใช้ให้เกดิ

ประสทิธภิาพมากทีสุ่ด สามารถพฒันาเทคโนโลยมีลัตมิเีดยีทีเ่หมาะสม เขา้มาใช้ใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบหรอืเครื่องมอืทีส่รา้ง

ความสามารถในกิจกาจธุรกิจและเกิดนวตักรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและธุรกิจที่ก าลงัเติบโต และค านึงถึง

คุณธรรม และจรยิธรรมในวชิาชพี 

11.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

การพฒันาหลกัสตูรได้สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของสถาบนัที่เน้นการศกึษาควบคู่กบัการฝึกปฏบิตัจิรงิ เพื่ อให้

สถาบนัอยู่ในระดบัแนวหน้าในการผลติบณัฑติ และพฒันาบุคลากรทีม่มีาตรฐานคุณภาพการอุดมศกึษา และการสรา้งความ

เป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี และพฒันานวตักรรมอกีทัง้ยงัเป็นภาระหนึ่งของพนัธกจิของสถาบนัที่มีไว้ดงันี้ผลิต

บณัฑติและพฒันาบุคลากร 

 

 ศกึษาวจิยัเพื่อพฒันาความรูแ้ละนวตักรรม 

 บรกิารวชิาการแก่สงัคม 

 พฒันาองคก์ารธรรมาภบิาล 

 เพิม่ขดีความสามารถของระบบและกลไกการประกนัคุณภาพและการจดัการความรู้ 

 ท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 

 ประยุกตเ์ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและพฒันานวตักรรม 

 

12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวชิาที่เปิดสอนเพื่อให้บรกิารคณะ/

ภาควชิาอื่น หรอืตอ้งเรยีนจากคณะ/ภาควชิาอื่น) 

12.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืน  

  วชิาในกลุ่มวชิาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  วชิาในกลุ่มวชิาศกึษาทัว่ไป 

12.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

  วชิาในกลุ่มวชิาดจิติอล อารต์ และแอนิเมชัน่ 

12.3 การบริหารจดัการ  

   ด าเนินการโดยคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรซึง่มปีระธานหลกัสตูรเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัโดยท างานประสานกบั 

รองคณบดฝีา่ยวชิาการของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ การด าเนินงานดา้นวชิาการอยูภ่ายใตก้ฏเกณฑข์องฝา่ยวชิาการของ

สถาบนั 
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หมวดท่ี 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย เป็นหลกัสูตรหนึ่งที่สอดคล้องกบัปรชัญาของ

สถาบนัฯ โดยเน้นการศึกษาควบคู่กบัการฝึกปฏิบตัิจริง เทคโนโลยมีลัติมีเดียมีลกัษณะเป็นการผสมผสานกนัขององค์
ความรูท้างด้านคอมพวิเตอร์การสื่อสาร และความรูท้างด้านศลิปะเขา้ดว้ยกนั โดยน าเสนอผลงานผ่านวทิยาการ ดา้น
เทคโนโลยมีลัตมิเีดยีและการสื่อสาร ซึง่จะต้องมพีืน้ฐานความรูท้ ัง้ทางดา้นเทคโนโลยแีละศลิปะเป็นส าคญั บุคลากรในสาย
อาชพีมลัตมิเีดยีจงึเป็นทีต่อ้งการสงูของวงการอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์อนิเมชัน่และมลัตมิเีดยี  หลกัสตูรเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี
นี้ มุ่งผลติบณัฑติทีม่คีวามรู ้ความช านาญ เสรมิสรา้งประสบการณ์ พฒันาบณัฑติทีม่ศีกัยภาพ ทางเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 
ส าหรบัธุรกจิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรม์ลัตมิเีดยี เป็นนกัพฒันา/ออกแบบผลติ และบรหิารโครงงานมลัตมิเีดยี คอมพวิเตอรแ์อ
นิเมชัน่และกราฟฟิก โดยเน้นการศึกษาควบคู่กบัฝึกปฏิบตัิจรงิ  สามารถท างานด้านแอนิเมชัน่ เช่น ธุรกจิการค้าทาง
อนิเตอรเ์นต ธุรกจิทีใ่ชโ้ทรศพัทม์อืถอื ธุรกจิภาพยนตร ์ธุรกจิโฆษณา หรอืท างานในสายงานคอมพวิเตอรก์ราฟฟิก  การ
พฒันาเวบ็ไซต์ ตลอดจนงานอื่นๆ และสามารถศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโทสาขาต่างๆ ไดอ้ย่างกวา้งขวางทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ 
 
2.  แผนพฒันาปรบัปรงุ 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
- ปรบัปรุงหลกัสตูรเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี
ใหม้มีาตรฐานไม่ต ่ากว่าที ่สกอ. 
ก าหนด 

- พฒันาหลกัสตูรโดยมพีืน้ฐานจาก
หลกัสตูรในระดบัสากล (ACM/IEEE) ที่
ทนัสมยั 

- ตดิตามประเมนิหลกัสตูรอย่างสม ่าเสมอ 
- เชญิผูเ้ชีย่วชาญทัง้ภาครฐัและเอกชนมา
มสีว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 

 

- รายงานผลการประเมนิหลกัสตูร 
- ร า ย ง านการป ระชุ มก รรมกา ร
หลกัสตูร 

- เ อกสา รข้อ เ สนอการปรับป รุ ง
หลกัสตูร 
 

- ปรบัปรุงหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของธุรกจิ และการ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี

- ตดิตามความเปลีย่นแปลงในความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการดา้น
เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 

- ประเมนิผลสหกจิศกึษา 

- รายงานผลการประเมนิความพงึ
พอใจในการใชบ้ณัฑติของ
ผูป้ระกอบการ 

- ผูใ้ชบ้ณัฑติมคีวามพงึพอใจในดา้น
ทกัษะ ความรู ้ความสามารถในการ
ท างาน โดยเฉลีย่ในระดบัด ี

- พฒันาบุคลากรดา้นการเรยีนการสอน
และบรกิารวชิาการ ใหม้ปีระสบการณ์
จากการน าความรูท้างดา้นเทคโนโลยี
มลัตมิเีดยีไปปฎบิตังิานจรงิ 

 

- สนบัสนุนบุคลากรดา้นการเรยีนการสอน
ให้ท างานบริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 

- ปริม าณงานบริการวิช าการ ต่อ
อาจารยใ์นหลกัสตูร 

 

 

หมวดท่ี 3. ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
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1.1 ระบบ  
สถาบนัฯ จดัระบบการศกึษาในระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิ1 ภาคการศกึษา

มรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห ์และอาจจะมกีารเปิดการศกึษาภาคฤดูรอ้น โดยมรีะยะเวลาและจ านวนหน่วยกติ เป็น
สดัสว่นเทยีบเคยีงไดก้บัการศกึษาภาคปกต ิ

1.1 รายวชิาภาคทฤษฎทีีใ่ชเ้วลาบรรยาย หรอือภปิรายปญัหาไม่น้อยกว่า  15 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกติ   ให้
มคี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค 

1.2 รายวชิาภาคปฏบิตัทิีใ่ชเ้วลาฝึกหรอืทดลองไม่น้อยกว่า  30 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกตใิหม้คี่าเท่ากบั  1 
หน่วยกติระบบทวภิาค 

1.3 การฝึกงานหรอืการฝึกภาคสนาม  ทีใ่ชเ้วลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกตใิหม้คี่าเท่ากบั 
1 หน่วยกติ ระบบทวภิาค 

1.4 การท าโครงงานหรอืกจิกรรมการเรยีนอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย ทีใ่ชเ้วลาท าโครงงานหรอืกจิกรรมนัน้  ๆ 
ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติ ระบบทวภิาคการคน้ควา้อสิระทีใ่ช้
เวลาศกึษาคน้ควา้ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค 

รายละเอยีดอื่นๆ  เป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ว่าดว้ย  การศกึษาในระดบัปรญิญาตรี  พ.ศ. 
2554 (ภาคผนวก ก.) 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรูอ้น  
มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคฤดรูอ้น ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของคณะกรรมการประจ าหลกัสตูร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
      หลกัสตูรปรญิญาตร ีส าเรจ็การศกึษาไดไ้ม่ก่อน 6 ภาคการศกึษาปกต ิส าหรบัการลงทะเบยีนเตม็เวลา และหาก

เป็นการเทยีบโอนหน่วยกติจะส าเรจ็ไดไ้ม่ก่อน  4 ภาคการศกึษาปกต ิ 
 รายละเอยีดอื่นๆ เป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ว่าดว้ย การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี พ.ศ. 

2554 
 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1 วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
- ภาคการศกึษาที ่1 เดอืนมถุินายน-เดอืนกนัยายน 
- ภาคการศกึษาที ่2 เดอืนพฤศจกิายน-เดอืนกุมภาพนัธ ์
- ภาคฤดรูอ้น เดอืนมนีาคม-เดอืนพฤษภาคม 

       ใหใ้ชเ้วลาการศกึษาไม่เกนิ 8 ปีการศกึษา 
2.1.2  การลงทะเบียนเรียน  

การลงทะเบียนเรยีนเต็มเวลา ได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกนิ 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศกึษาปกต ิและจะส าเรจ็การศกึษาไดไ้ม่ก่อน 6 ภาคการศกึษาปกต ิ   
            การลงทะเบยีนเรยีนในภาคฤดรูอ้น  ใหล้งทะเบยีนเรยีนไดไ้ม่เกนิ 9 หน่วยกติ 

รายละเอยีดอื่นๆ เป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ว่าดว้ย การศกึษาในระดบัปรญิญา
ตร ีพ.ศ. 2554 
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2.1.3 การวดัผลและการส าเรจ็การศึกษา 

2.1.3.1 การวดัผลการศกึษา กระท าเมื่อสิน้ภาคการศกึษาแต่ละภาค 
2.1.3.2 การวดัผลการศึกษาให้คิดจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา การสอบกลางภาคและการ

ฝึกหดังาน หรอือาจประเมนิผลในลกัษณะอื่นๆ ซึง่อาจารยผ์ูส้อนจะเป็นผูก้ าหนดและใหค้ะแนน  
2.1.3.3 นกัศกึษาทีม่สีทิธิเ์ขา้สอบไล่ตอ้งมเีวลาเรยีนในชัน้ในรายวชิานัน้ๆ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลา

เรยีนทัง้หมด  
2.1.3.4 ระบบการให้คะแนนใช้ระบบตัวเลขโดยเทียบกับระดับคะแนน (Grade) และแต้มคะแนน 

(Grade Point)  ดงันี้ 
                  ระดบัคะแนน      ความหมาย               แตม้ 

  A   ดเียีย่ม  (Excellent)   4.0 
  B+   ดมีาก (Very Good)   3.5 
  B   ด ี(Good)    3.0 
  C+   ค่อนขา้งด ี(Fairly Good)   2.5 
  C   พอใช ้(Fairly)    2.0 
  D+   ผ่าน-อ่อน (Poor)    1.5 
  D   ผ่าน-อ่อนมาก (Very Poor)   1.0 
  F   ตก (Failed)      0 
  I   การวดัผลยงัไม่สมบรูณ์ 
  W   การถอนรายวชิาโดยไดร้บัอนุญาต 

S    พอใจ (Satisfactory)  
U    ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

ตอ้งเรยีนครบตามจ านวนหน่วยกติทีก่ าหนดของหลกัสตูร โดยตอ้งไดแ้ตม้เฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 
ระดบัคะแนน จงึจะถอืว่าเรยีนจบหลกัสตูร 

ทัง้นี้ ส าหรบัการส าเรจ็การศกึษาและรายละเอยีดอื่นๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ว่าดว้ย 
การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2554 

2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  
2.2.1 ส าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 หรอืเทยีบเท่าหรอืส าเรจ็การศกึษาประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) 

จากสถาบนัการศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรบัรองวทิยฐานะแลว้ 

 2.2.2 ส าเรจ็การศกึษาประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่า หรอืส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
จากสถาบนัการศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรบัรองวทิยฐานะแลว้ โดยเป็นการเทยีบโอนผลการเรยีนตามหน่วยกติเป็น
รายบุคคล 
           2.2.3 สภาพความเป็นนกัศกึษาและสามารถปฏบิตัตินอยู่ในระเบยีบของสถาบนัฯ และสงัคม 
            2.2.4 เป็นผูท้ีม่สีขุภาพพลานามยัสมบรูณ์ ทัง้ร่างกายและจติใจ ไม่เป็นผูม้โีรคตดิต่อรา้ยแรง โรคที ่
สงัคมรงัเกยีจ  หรอืตดิยาเสพตดิ   

 2.2.5 มคีุณสมบตัอิื่นๆ ตามทีส่ถาบนัฯ จะไดป้ระกาศไดท้ราบเป็นปีๆไป 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

นกัศกึษาแรกเขา้บางคนมพีืน้ฐานอ่อนทางภาษาองักฤษ ภาษาญีปุ่น่ และคณิตศาสตร ์

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
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กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปญัหา  นักศึกษาที่มีพื้นฐานอ่อนทางภาษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุ่น  และ
คณิตศาสตร ์ ดว้ยการจดัใหม้กีารอบรมภาษาองักฤษ  ภาษาญี่ปุ่น  และคณิตศาสตร์  ในภาคฤดูรอ้นก่อนเริม่ภาคการศกึษา
แรก 

2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ชัน้ปีที ่1 110 110 110 110 110 
ชัน้ปีที ่2  95 95 95 95 
ชัน้ปีที ่3   90 90 90 
ชัน้ปีที ่4    90 90 
รวม 100 205 295 385 385 

2.6 งบประมาณตามแผน 
       รายได้ 

ปี 2558 2559 2560 2561 2562 
ค่าหน่วยกติ 10,021,000 17,616,250 24,496,750 29,334,250 29,334,250 
ค่าธรรมเนียม 1,045,555 2,055,555 0,525,555 0,045,555 0,045,555 
รวมรายได ้ 11,561,000 19,916,250 27,516,750 33,074,250 33,074,250 

       รายจ่าย 
ปีงบประมาณ 2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบด าเนินการ      
ค่าใชจ้่ายบุคลากร 6,237,000 9,058,500 10,246,500 10,246,500 10,246,500 
ค่าใชจ้่ายด าเนินการ 0,000,555 8,080,055 9,480,055 9,480,055 9,480,055 
ทุนการศกึษา 094,555 092,555 092,555 092,555 092,555 
         รวม(ก) 12,656,555 18,208,555 25,026,555 25,026,555 25,026,555 
ข.งบลงทุน      
   ครุภณัฑ ์ 1,155,555 1,155,555 1,155,555 1,155,555 1,155,555 
         รวม(ข) 1,155,555 1,155,555 1,155,555 1,155,555 1,155,555 
รวม(ก)+(ข) 13,706,000 19,338,000 21,626,000 21,626,000 21,626,000 
จ านวนนกัศกึษา 215 050 040 040 040 
ค่าใชจ้่ายต่อหวั นศ. 60,260 60,450 62,684 62,684 62,684 

2.7 ระบบการศึกษา  
ตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ว่าดว้ย การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 
ใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร และขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ว่าดว้ยการศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2554 
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3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า         136     หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร  

(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป         ไม่น้อยกว่า            36        หน่วยกิต 
   1.1  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์        3 หน่วยกติ 
  1.2   กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์       3 หน่วยกติ 
1.0   กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์      6 หน่วยกติ 
1.4   กลุ่มวชิาภาษา    24 หน่วยกติ   

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า             94 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐาน               29 หน่วยกติ 

                           2.2  กลุ่มวชิาบงัคบัสาขา               34 หน่วยกติ 
                           2.3  กลุ่มวชิาฝึกปฏบิตัทิางเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี    

         แผนสหกจิศกึษา        7 หน่วยกติ 
         แผนฝึกงานและท าโครงงาน        4 หน่วยกติ  

    2.4  กลุ่มวชิาเลอืกสาขา    
         แผนสหกจิศกึษา            24 หน่วยกติ 
         แผนฝึกงานและท าโครงงาน      27 หน่วยกติ 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี           ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา  

       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป           ไม่น้อยกว่า           36      หน่วยกิต  

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์          จ านวน            3     หน่วยกิต 
      โดยใหเ้ลอืกเรยีนจากรายวชิาดงัต่อไปนี้ 

HUM-101 ปรชัญา 
Philosophy 

3(3-0-6) 

HUM-102 จรยิศาสตร ์
Ethics 

3(3-0-6) 

HUM-103 อารยธรรมไทย 
Thai Civilization 

3(3-0-6) 

HUM-104 อารยธรรมญีปุ่น่และเอเชยีตะวนัออก 
Japanese and East  Asian  Civilization 

3(3-0-6) 

HUM-105 อารยธรรมตะวนัตก 
Western Civilization 

3(3-0-6) 

HUM-106 
 

มนุษยก์บัศาสนา 
Man and Religions 
 

3(3-0-6) 
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HUM-107 
 

มนุษยก์บัการพฒันาตนเอง 
Man and Self Development 

3(3-0-6) 

HUM-108 
 

พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

HUM-109 
 

สนุทรยีศาสตรเ์พื่อชวีติ 
Aesthetics for Life 

3(3-0-6) 

HUM-110 
 

ศลิปะประเพณีนิยม 
Tradition Arts 

3(3-0-6) 

HUM-111 
 

จติวทิยามนุษย ์
Human Psychology 

3(3-0-6) 

HUM-112 มนุษยก์บัเศรษฐกจิ   
 Man and Economy 

3(3-0-6) 

HUM-113 การพฒันาบุคลกิภาพ 
Personality Development 

3(3-0-6) 

HUM-114 ปรชัญาและกระบวนการคดิ 
Philosophy and Thinking Process 

3(3-0-6) 

HUM-115 การใชเ้หตุผลและจรยิธรรม 
Reasoning and Ethics 

3(3-0-6) 

HUM-116 พุทธธรรม 
Buddhist Thought 

3(3-0-6) 

HUM-117 ประวตัศิาสตรพ์ลงัขบัเคลื่อนสงัคม 
History and Effects on Society 

3(3-0-6) 

HUM-118 วรรณกรรมและพลงัทางปญัญา 
Literature for Intellectual Powers 

3(3-0-6) 

HUM-119 ศลิปะและความคดิสรา้งสรรค ์
Art and Creativity 

3(3-0-6) 

HUM-120 ดนตรแีละจติวญิญาณมนุษย ์
Music and Human Spirit 

3(3-0-6) 

HUM-121 ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
Local Wisdom 

3(3-0-6) 

HUM-122 ภูมลิกัษณ์ชมุชน 
Man and Community 

3(3-0-6) 

HUM-123 สมัมาชพีชมุชน 
Ethical Careers for Community 

3(3-0-6) 

HUM-124 ธรรมาภบิาลการบรหิารจดัการชมุชน 
Good Governance in Community Management 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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                       1.2 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์       จ านวน        3     หน่วยกิต 
      โดยใหเ้ลอืกเรยีนจากรายวชิาดงัต่อไปนี้ 

SOC-101 จติวทิยาทัว่ไป 
General Psychology 

3(3-0-6) 

SOC-102 การเมอืงและเศรษฐกจิในสงัคม 
Politics and Economy in Society 

3(3-0-6) 

SOC-103 กฎหมายธุรกจิ 
Business  Law 

3(3-0-6) 

SOC-104 เศรษฐกจิไทยในปจัจบุนั 
Contemporary Thai Economy 

3(3-0-6) 

SOC-105 สงัคมและวฒันธรรมไทย 
Thai Society and culture 

3(3-0-6) 

SOC-106 สงัคมไทยและวฒันธรรมญีปุ่น่ 
Japanese Society and Culture 

3(3-0-6) 

SOC-107 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัธุรกจิ 
General Business 

3(3-0-6) 

SOC-108 เศรษฐศาสตรท์ัว่ไป 
General Economics 

3(3-0-6) 

SOC-109 บญัชทีัว่ไป   
General Accounting 

3(3-0-6) 

SOC-110 วฒันธรรมองคก์รญีปุ่น่ 
Japanese Corporate Culture 

3(3-0-6) 

SOC-112 สมัมนาวชิาการดา้นสงัคมญีปุ่น่ยุคปจัจุบนั 
Modern Japanese Society Seminar 

3(3-0-6) 

SOC-113 จติวทิยาสงัคม 
Social Psychology 

3(3-0-6) 

SOC-114 จติวทิยาพฒันาการ 
Development Psychology 

3(3-0-6) 

SOC-115 กฎหมายทัว่ไป 
Legal Studies 

3(3-0-6) 

SOC-116 การเมอืง การปกครอง และกฎหมาย 
Politics, Government and Law 

3(3-0-6) 

SOC-117 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภวิตัน์ 
Economy in Globalization 

3(3-0-6) 

SOC-118 ความคดิสรา้งสรรคก์บันวตักรรมและเทคโนโลย ี
Creativity, Innovation and Technology 

3(3-0-6) 

SOC-119 หลกัการจดัการสมยัใหม ่
Principles of Modern Management 

3(3-0-6) 

SOC-120 การศกึษาขา้มวฒันธรรม 
Cross-Cultural Studies 

3(3-0-6) 
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SOC-121 จติวทิยาการปรบัตวั 
Psychology of Adjustment 

3(3-0-6) 

SOC-122 สมัมนาไทยคดศีกึษา 
Thai Studies Seminar 

3(3-0-6) 

SOC-123 สมัมนาญีปุ่น่ศกึษา 
Japanese Studies Seminar 

3(3-0-6) 

SOC-124 อาเซยีนศกึษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

                       1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์       จ านวน    6    หน่วยกิต 
MSC-112 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

Science and Technology 
3(3-0-6) 

MSC-202 สถติแิละความน่าจะเป็น 
Statistics and Probability 

3(3-0-6) 

                       1.4 กลุ่มวิชาภาษา       จ านวน   24     หน่วยกิต 
JPN-101 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 1 

Business Japanese 1 
3(3-0-6) 

JPN-102 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 2 
Business Japanese 2 

3(3-0-6) 

JPN-201 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 3 
Business Japanese 3 

3(3-0-6) 

JPN-202 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 4 
Business Japanese 4 

3(3-0-6) 

JPN-301 
 

ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 5 
Business Japanese 4 

3(3-0-6) 
 

ENL-101 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 1 
English for Communication 1 

3(3-0-6) 

ENL-102 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 2 
English for Communication 2 

3(3-0-6) 

ENL-201 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 3 
English for Communication 3 

3(3-0-6) 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า        94   หน่วยกิต 

2.1)  กลุ่มวิชาพืน้ฐาน             จ านวน          29   หน่วยกิต 

INT-103 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้ 
Introduction to Object-Oriented Programming 

3(3-0-6) 

INT-104 ปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้ 
Object-Oriented Programming Laboratory 

1(0-3-2) 

INT-105 เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต 
Internet Technology 

3(3-0-6) 

INT-106 โครงสรา้งของระบบคอมพวิเตอร ์
Computer Organization 

3(3-0-6) 

INT-301 ระบบฐานขอ้มลู 
Database System 

3(3-0-6) 

INT-302 ปฏบิตักิารระบบฐานขอ้มลู 
Database System Laboratory 

1(0-3-2) 

MSC-127 คณิตศาสตร ์ส าหรบัเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 
Mathematics for Multimedia Technology 

3(3-0-6) 

MTE-103 พืน้ฐานการวาดภาพ 
Basic Drawing 

3(2-3-6) 

MTE-104 แอนิเมชัน่เบือ้งตน้ 3(2-3-6) 
 Introduction to Animation  

MTE-105 พืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมทางมลัตมิเีดยี 
Fundamental of Multimedia Programming 

3(2-3-6) 

MTE-201 ระบบสือ่สารและเครอืขา่ยมลัตมิเีดยี 
Multimedia Network and Communication System 

3(3-0-6) 

2.2) กลุ่มวิชาบงัคบัสาขา       จ านวน             34    หน่วยกิต 

ITE-301               การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์
Web Design and Development 

3(3-0-6) 

ITE-302 ปฏบิตักิารการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์
Web Design and Development Laboratory 

1(0-3-2) 

ITE-305 การบรหิารโครงการซอฟตแ์วร ์
Software Project Management 

3(3-0-6) 

MTE-202 ภาพเคลื่อนไหว 3 มติ ิ
3D Animation 

3(2-3-6) 

MTE-203 การพฒันาโปรแกรมส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่
Mobile Device Application Development 

3(2-3-6) 

MTE-303 การปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคอมพวิเตอรก์บัมนุษย ์
Human Computer Interaction 
 

3(2-3-6) 
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MTE-304 ภาพเคลื่อนไหว 3 มติ ิขัน้สงู 
Advanced 3D Animation 

3(2-3-6) 

MTE-306 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 
Multimedia Technology 

3(2-3-6) 

MTE-307 การผลติงานวดีทิศัน์ในระบบดจิทิลั 
Digital Video Production 

3(2-3-6) 

MTE-414 การออกแบบกราฟิกคอมพวิเตอร ์
Computer Graphic Design  

3(2-3-6) 

MTE-415 การพฒันาเกม 
Game Development  

3(2-3-6) 

MTE-432 การประมวลผลภาพดจิทิลั 
Digital Image Processing 

3(3-0-6) 

              3.2) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบติังานทางเทคโนโลยีมลัติมีเดีย                                                                          
                                     3.2 .1) แผนสหกิจศึกษา                 7     หน่วยกิต 
MTE-491 เตรยีมสหกจิศกึษา  

Pre-Cooperative Education 
   1(1-0-2) 

MTE-492 สหกจิศกึษา 
Co-operative Education 

 6(0-40-10) 

                          3.2.3) แผนฝึกงานและท าโครงงาน                4      หน่วยกิต 
MTE-493 ฝึกงานดา้นเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 

Multimedia Technology Practice 
1(0-40-10) 

MTE-494 โครงงานเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 1 
Multimedia Technology Project 1 

   1(0-3-2) 

MTE-495 โครงงานเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 2 
Multimedia Technology Project 2 

    2(0-6-3) 
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2.4) กลุ่มวิชาเลือกสาขา     
   แผนสหกิจศึกษา                   24     หน่วยกิต 

                               แผนฝึกงานและท าโครงงาน                  27     หน่วยกิต 
   

MTE-401 การเขยีนโปรแกรมกราฟิกและแอนิเมชนัชัน้สงู 
Advanced Graphic Programming and Animation 

3(2-3-6) 

MTE-402 ปญัญาประดษิฐส์ าหรบัการออกแบบเกม 
Artificial Intelligence for Game Design 

3(3-0-6) 

MTE-418 ความจรงิเสมอืน 
Virtual reality 

3(3-0-6) 

MTE-422 การรูจ้ ารปูแบบ 
Pattern Recognition 

3(3-0-6) 

MTE-424 การประยุกตใ์ชง้านมลัตมิเีดยี 
Multimedia Application 

3(2-3-6) 

MTE-427 ภาพเคลื่อนไหว 2 มติ ิขัน้สงู 
Advanced 2D Animation 

3(2-3-6) 

MTE-428 วชิวลเอฟเฟค 3 มติ ิ 
3D Visual Effects 

3(2-3-6) 

MTE-429 ดนตรแีละเสยีงประกอบในงานมลัตมิเีดยี 
Multimedia Scoring and Sound 

3(2-3-6) 

MTE-430 การออกแบบตวัละคร 3 มติ ิ
3D Characters Design 

3(2-3-6) 

MTE-431 ทศันศาสตรข์องคอมพวิเตอรส์ าหรบัมลัตมิเีดยี       
Computer Vision for Multimedia 

3(3-0-6) 

MTE-433 หวัขอ้พเิศษทางเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 1 
Special Topic in Multimedia Technology 1  

3(3-0-6) 

MTE-434 หวัขอ้พเิศษทางเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 2 
Special Topic in Multimedia Technology 2 

3(3-0-6) 

MTE-435 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตข์ัน้ประยุกต์  
Applied Web Design and Development 

3(2-3-6) 

MTE-436 การเขยีนโปรแกรมเวบ็อนิเทอรแ์อคทฟี  
Interactive Web Programming 

3(2-3-6) 

MTE-437 การออกแบบและพฒันาเกมออนไลน์ 
Online Game Design and Development  

3(2-3-6) 

MTE-438 สือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ 
Advertising and Public Relations Media 

3(2-3-6) 

MTE-439 การคดิเชงิสรา้งสรรคใ์นการออกแบบ  
Creative Conceptual Design 
 

3(3-0-6) 



มคอ. 2 

17 

 

MTE-440 จติรกรรมดจิทิลั  
Digital Painting 

3(2-3-6) 

MTE-441     การผลติรายการโทรทศัน์ประเภทรายการสาระบนัเทงิ  
Edutainment Television Production 

3(2-3-6) 

MTE-442     การพฒันาโปรแกรมบนระบบปฏบิตักิารไอโอเอส 
iOS Application Development 

3(2-3-6) 

MTE-443     การพฒันาโปรแกรมส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนทีข่ ัน้สงู 
Advanced Mobile Devices Programming  

3(2-3-6) 

MTE-444     นวตักรรมงานมลัตมิเีดยี 
Multimedia Innovation  

3(2-3-6) 

MTE-445     การพฒันาเกม 2 มติ ิ 
2D Game Development 

3(2-3-6) 

MTE-446   การแกไ้ขและตกแต่งภาพขัน้สงู 
Advanced Image Editing 

3(2-3-6) 

MTE-447   การตดัต่อวดีทิศัน์  
Video Editing 

3(2-3-6) 

MTE-448 มลัตมิเีดยีเพื่อการศกึษา 
Multimedia for Education 

3(2-3-6) 

MTE-449   การใชง้าน APIs ของเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
Social Network APIs Implementation 

3(3-0-6) 

BIS-406 การตรวจสอบและควบคมุทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
IT Audit and Controls 

3(3-0-6) 

BIS-407 นวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
IT Innovation and New Technology 

3(3-0-6) 

BIS-408 การใหค้ าปรกึษาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
IT Consultancy 

3(3-0-6) 

BIS-410 การวเิคราะหข์อ้มลูและการท าโมเดล 
Data Analysis and Modeling 

3(3-0-6) 

BIS-413 ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์
Electronic Business 

3(3-0-6) 

BIS-414 ระบบธุรกจิอจัฉรยิะ 
Business Intelligence 

3(3-0-6) 

INT-201 ระบบการสือ่สารและเครอืขา่ย 1 
Computer Network and Communication Systems 1 

3(3-0-6) 

INT-202 ปฏบิตักิารระบบการสือ่สารและเครอืขา่ย 1 
Computer Network & Communication Systems Lab 1 

1(0-3-2) 

INT-303 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์                                                                             
Software Engineering 

3(3-0-6) 

ITE-206 เทคโนโลยเีวบ็เซอรว์สิ 
Web Services Technology 

3(2-3-6) 
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ITE-406 ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร ์
Geographic Information Systems 

3(2-3-6) 

ITE-411 การจดัการองคค์วามรู ้
Knowledge Management 

3(3-0-6) 

ITE-419 ระบบปฏบิตักิาร 
Operating Systems 

3(3-0-6) 

ITE-423 ระบบความปลอดภยัของคอมพวิเตอร ์
Computer Security System 

3(3-0-6) 

ITE-426 การประมวลผลคลาวด ์
Cloud Computing 

3(3-0-6) 

ITE-428 การเขยีนโปรแกรมเชงิเหตุการณ์ 
Event-Driven Programming 

3(2-3-6) 

ITE-431 วธิกีารวจิยั 
Research Methodology                                                                                             

3(3-0-6) 

ITE-432 กฎหมายและจรยิธรรมทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Laws and Ethics 

3(3-0-6) 

   
 - หมวดวิชา กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  

MTE-496 กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรดา้นเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 1 
Extra Curriculum Activity in Multimedia Technology 1  

1(1-0-10) 

MTE-497 กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรดา้นเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 2  
Extra Curriculum Activity in Multimedia Technology 2 

3(3-0-10) 

   
 -  หมวดวิชา ภาษาส าหรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 นกัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนไดจ้ านวนไม่เกนิ 6 หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปนี้ 
JPN-405 ภาษาญีปุ่น่ส าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 

Japanese for Information Technology 1 
3(3-0-6) 

JPN-406 ภาษาญีปุ่น่ส าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 
Japanese for Information Technology 2 

3(3-0-6) 

ENL-406 ภาษาองักฤษส าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
English for Information Technology 1 
 

3(3-0-6) 

ENL-407 ภาษาองักฤษส าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 
English for Information Technology 2 

3(3-0-6) 

 
3)  หมวดวิชาเลอืกเสรี                         ไม่น้อยกว่า              6     หน่วยกิต 

             ใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาใดๆ ทีเ่ปิดสอนในสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ทัง้น้ีใหอ้ยูภ่ายใตเ้งื่อนไขวชิาทีต่อ้งศกึษา
มาก่อนดว้ย   
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

3.1.4.1 แผนการศึกษาส าหรบัแผนสหกิจศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

JPN-101 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 1 3(3-0-6) 
ENL-101 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 1 3(3-0-6) 
INT-105 เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต 3(3-0-6) 
MSC-112 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
MSC-127 คณิตศาสตร ์ส าหรบัเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 3(3-0-6) 
MTE-104 แอนิเมชนัเบือ้งตน้ 3(2-3-6) 
MTE-105 พืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมทางมลัตมิเีดยี 3(2-3-6) 
                                                                   รวม 21(19-6-42) 

 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

JPN-102 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 2 3(3-0-6) 
ENL-102 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 2 3(3-0-6) 
INT-103 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 
INT-104 ปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้ 1(0-3-2) 
MTE-103 พืน้ฐานการวาดภาพ 3(2-3-6) 
MTE-306 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 3(2-3-6) 
MTE-414 การออกแบบกราฟิกคอมพวิเตอร ์ 3(2-3-6) 

                                                                   รวม 19(15-12-38) 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

JPN-201 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 3 3(3-0-6) 
ENL-201 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 3 3(3-0-6) 
INT-106 โครงสรา้งของระบบคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
INT-301 ระบบฐานขอ้มลู 3(3-0-6) 
INT-302 ปฎบิตักิารระบบฐานขอ้มลู 1(0-3-2) 
ITE-301 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซด ์ 3(3-0-6) 
ITE-302 ปฏบิตักิารการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซด ์ 1(0-3-2) 
xxx-xxx มนุษยศาสตรห์รอืสงัคมศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 รวม 20(18-6-40) 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

JPN-202 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 4 3(3-0-6) 
MSC-202 สถติแิละความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 
MTE-201 ระบบสือ่สารและเครอืขา่ยมลัตมิเีดยี 3(3-0-6) 
MTE-202 ภาพเคลื่อนไหว 3 มติ ิ 3(2-3-6) 
MTE-203 การพฒันาโปรแกรมส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่ 3(2-3-6) 
MTE-303 การปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคอมพวิเตอรก์บัมนุษย ์ 3(2-3-6) 

 รวม 18(15-9-36) 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

JPN-301 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 5 3(3-0-6) 
MTE-304 ภาพเคลื่อนไหว 3 มติ ิขัน้สงู 3(2-3-6) 
ITE-305 การบรหิารโครงงานซอฟตแ์วร ์ 3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา 3(3-0-6) 
xxx-xxx มนุษยศาสตรห์รอืสงัคมศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 รวม 18(17-3-36) 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

MTE-307 การผลติงานวดีทิศัน์ในระบบดจิทิลั 3(2-3-6) 
MTE-415 การพฒันาเกม 3(2-3-6) 
MTE-432 การประมวลผลภาพดจิทิลั 3(3-0-6) 
MTE-491 เตรยีมสหกจิศกึษา 1(1-0-2) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกเสร ี 3(3-0-6) 

 รวม 19(17-6-38) 
 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
ITE-492 สหกจิศกึษา 6(0-40-10) 

  รวม 6(0-40-10) 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกเสร ี 3(3-0-6) 
  รวม 15(15-0-30) 

 
 

3.1.4.2 แผนการศึกษาส าหรบัแผนฝึกงานและท าโครงงาน 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

JPN-101 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 1 3(3-0-6) 
ENL-101 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 1 3(3-0-6) 
INT-105 เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต 3(3-0-6) 
MSC-112 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
MSC-127 คณิตศาสตร ์ส าหรบัเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 3(3-0-6) 
MTE-104 แอนิเมชนัเบือ้งตน้ 3(2-3-6) 
MTE-105 พืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมทางมลัตมิเีดยี 3(2-3-6) 
                                                                   รวม 21(19-6-42) 

 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

JPN-102 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 2 3(3-0-6) 
ENL-102 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 2 3(3-0-6) 
INT-103 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 
INT-104 ปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้ 1(0-3-2) 
MTE-103 พืน้ฐานการวาดภาพ 3(2-3-6) 
MTE-306 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 3(2-3-6) 
MTE-414 การออกแบบกราฟิกคอมพวิเตอร ์ 3(2-3-6) 

                                                                   รวม 19(15-12-38) 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

JPN-201 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 3 3(3-0-6) 
ENL-201 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 3 3(3-0-6) 
INT-106 โครงสรา้งของระบบคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
INT-301 ระบบฐานขอ้มลู 3(3-0-6) 
INT-302 ปฎบิตักิารระบบฐานขอ้มลู 1(0-3-2) 
ITE-301 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซด ์ 3(3-0-6) 
ITE-302 ปฏบิตักิารการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซด ์ 1(0-3-2) 
xxx-xxx มนุษยศาสตรห์รอืสงัคมศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 รวม 20(18-6-40) 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

JPN-202 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 4 3(3-0-6) 
MSC-202 สถติแิละความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 
MTE-201 ระบบสือ่สารและเครอืขา่ยมลัตมิเีดยี 3(3-0-6) 
MTE-202 ภาพเคลื่อนไหว 3 มติ ิ 3(2-3-6) 
MTE-203 การพฒันาโปรแกรมส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่ 3(2-3-6) 
MTE-303 การปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคอมพวิเตอรก์บัมนุษย ์ 3(2-3-6) 

 รวม 18(15-9-36) 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

JPN-301 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 5 3(3-0-6) 
MTE-304 ภาพเคลื่อนไหว 3 มติ ิขัน้สงู 3(2-3-6) 
ITE-305 การบรหิารโครงงานซอฟตแ์วร ์ 3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา 3(3-0-6) 
xxx-xxx มนุษยศาสตรห์รอืสงัคมศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 รวม 18(17-3-36) 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

MTE-307 การผลติงานวดีทิศัน์ในระบบดจิทิลั 3(2-3-6) 
MTE-415 การพฒันาเกม 3(2-3-6) 
MTE-432 การประมวลผลภาพดจิทิลั 3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกเสร ี 3(3-0-6) 

 รวม 18(16-6-36) 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคฤดรูอ้น 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

MTE-493 ฝึกงานทางดา้นเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 1(0-40-10) 
 รวม 1(0-40-10) 

 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

MTE-494 โครงงานเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 1 1(0-3-2) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา 3(3-0-6) 
  รวม 10(9-3-20) 

 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

MTE-495 โครงงานเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 2 2(0-6-3) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกเสร ี 3(3-0-6) 
  รวม 11(9-6-21) 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธบิายรายวชิา (ภาคผนวก ข) และตารางเปรยีบเทยีบรายวชิาในหลกัสตูรกบัองคค์วามรูต้ามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒสิาขาวชิาเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี (ภาคผนวก ค) ดใูนภาคผนวก 
 

3.2 ช่ือ ต าแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์
3.2.1 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 
ช่ือ – นามสกลุ คณุวฒิุ สาขาวิชา 

1. อาจารยน์ิตริตัน์ ตณัฑเวช - วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
มหาวทิยาลยัรงัสติ, 2550 
- บธ.บ. (การตลาด)  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2545 

2. อาจารย ์ดร.ฐติพิร เลศิรตัน์เดชากุล - Ph.D. (Advanced Interdisciplinary Studies) 
The University of Tokyo, Japan, 2006 
- M.Eng. (Electronic Engineering) 
The University of Tokyo, Japan, 2003 
- วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2543 

3. อาจารย ์ดร.ประมุข  บุญเสีย่ง - ปร.ด. (วศิวกรรมศาสตร)์ 
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2556 
- วท.ม. (วศิวกรรมศาสตร)์ 
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2551 
- วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2547 

4. อาจารยอ์ภชิญา  นิ้มคุม้ภยั - วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
มหาวทิยาลยัรงัสติ, 2551 
- บธ.บ. (คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ)  
มหาวทิยาลยักรุงเทพ, 2546 

5. อาจารยภ์ูวดล ศริกิองธรรม -วท.ม (วศิวกรรมเวบ็) 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย,์ 2555 
- วศ.บ. (วศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์อนิเมชัน่และเกม) 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย,์ 2552 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ ารว่มสอน 
ระบุอาจารยซ์ึง่มหีน้าทีห่ลกัดา้นการสอนและการวจิยั และปฏบิตัหิน้าทีเ่ตม็เวลาในสถาบนัอุดมศกึษา 
ช่ือ – นามสกลุ คณุวฒิุ สาขาวิชา 

1. รศ.ดร.รตัตกิร วรากลูศริพินัธ ์ - D.Eng. (Electrical & communication 
Engineering) Tohoku University 
- M.Eng. (Electrical & communication 
Engineering) Tohoku University 
- B.Eng. (Electronics) Kyoto University 

2. รศ.ดร บณัฑติ โรจน์อารยานนท ์ -  D.Eng. (Electrical Engineering) 
 Tokyo Institute of Technology 
-  M.Eng. (Electrical Engineering) 
 Tokyo Institute of Technology 
-  B.Eng. (Electrical Engineering) 
 Tokyo Institute of Technology 

3. อาจารย ์ดร.สะพรัง่สทิธิ ์มฤทุสาธร -  Ph.D. (Electrical & Electronic Engineering)  
Tokyo Institute of Technology, 1994 
-  M.Eng. (Electrical & Electronic Engineering)  
Tokyo Institute of Technology, 1991 
-  วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้าสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง, 
2531 

4. อาจารยน์รงัสรรค ์วไิลสกุลยง -  บธ.ม. (บรหิารธุรกจิ)  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2547 
-  วศ.ม. (วศิวกรรมระบบเชงิเลข) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2529 
-  วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2526 

5. อาจารยเ์กษม  ทพิยธ์าราจนัทร ์ - วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2539 
-  วท.บ. (คณิตศาสตร)์ 
   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ี 2527 

6. อาจารยป์ราณิสา อศิรเสนา - M.I.S. (Information Systems Management) 
University of Dallas, USA, 1997 
- M.B.A. (Business Administration) 
St. Louis University, USA, 1995 

7. อาจารยนุ์ชนารถ พงษ์พานชิ  -  วท.ม. (การจดัการระบบสารสนเทศ) 
มหาวทิยาลยัมหดิล, 2545 
-  วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต,ิ 2539 
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ช่ือ – นามสกลุ คณุวฒิุ สาขาวิชา 
8. อาจารยต์รรีตัน  เมตตก์ารุณ์จติ -  วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546 
-  วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 2540 

9. อาจารยส์ลลิา  ชวีกดิาการ -  วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ี 2544 
-  วท.บ. (คณิตศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล, 2541 

10. อาจารยอ์ดศิกัด ์ เสอืสมงิ -  วท.ม. (เทคโนโลยกีารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
มหาวทิยาลยัมหดิล, 2544 
-  วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2542 

11. อาจารยบ์ษุราพร  เหลอืงมาลารตัน์ -  วท.ม. (คณิตศาสตรป์ระยุกต)์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ี 2548 
-  วท.บ. (คณิตศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2542 

12. อาจารยส์รมยพ์ร เจรญิพทิย ์ -  วท.ม. (การจดัการระบบสารสนเทศ) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 
2550 
-  วท.บ. (ฟิสกิสอ์ุตสาหกรรม) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 
2544 

13. อาจารยธ์นัยพร  กณิกนนัต ์ -  Associate Certificate (Accounting) 
Washtenaw Community College, USA 2008 
-  วท.บ. (คณิตศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

14. อาจารยอ์มรพนัธ ์ ชมกลิน่ - วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ี2557 
- คบ.(คอมพวิเตอรศ์กึษา) สถาบนัราชภฎัเพชรบุรี
,2538 

15. อาจารยช์าตร ี ทองวรรณ - วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)์ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2540 

16. อาจารยณ์ปภชั  วชิยัดษิฐ ์ - วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2555 
- บธ.บ (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวทิยาลยัธุรกจิ
บณัฑติย,์2548 
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ช่ือ – นามสกลุ คณุวฒิุ สาขาวิชา 
17. อาจารยช์าญ จารุวงศร์งัส ี - ค.ม. (ศลิปศกึษา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552 
- ค.บ. (ศลิปศกึษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547 

18. อาจารยโ์อฬาร รื่นชื่น - ศป.ม. (คอมพวิเตอรอ์ารต์)   
มหาวทิยาลยัรงัสติ, 2553 
- ศศ.บ. (ดุรยิางคศาสตร ์สากล)   
มหาวทิยาลยัทกัษณิ, 2546 

19. อาจารย ์เธยีรทศ  ประพฤตชิอบ - สส.บ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ)  
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์, 2546 

20. อาจารยล์ลติา ณ หนองคาย - วท .บ.  (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 2554 

21. อาจารยร์ุ่งภพ ปรชีาวทิย ์ - วท .บ.  (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่, 2556 

 

3.2.3 อาจารยพิ์เศษ 
ไม่ม ี
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4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
จากผลการประเมนิความพงึพอใจจากผูใ้ชบ้ณัฑติ มคีวามตอ้งการใหบ้ณัฑติมปีระสบการณ์ในวชิาชพีก่อนเขา้สูก่าร

ท างานจรงิ ดงันัน้ในหลกัสตูรจงึมรีายวชิาสหกจิศกึษา ซึง่จะจดัอยู่ในกลุ่มวชิาเลอืกแต่ในทางปฏบิตัแิลว้มคีวามตอ้งการให้
นกัศกึษาทุกคนลงทะเบยีนรายวชิานี้ เวน้แต่กรณีทีน่กัศกึษามปีญัหาไม่สามารถไปฝึกในรายวชิาสหกจิศกึษากจ็ะเป็นการ
อนุโลมใหเ้รยีนรายวชิาเลอืกการฝึกงานแทนสหกจิศกึษาได ้

    4.1 ผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม  
   ความคาดหวงัในผลการเรยีนรูป้ระสบการณ์ภาคสนามของนกัศกึษา มดีงันี้ 
(1) ทกัษะในการปฏบิตัิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมคีวามเขา้ใจในหลกัการ ความจ าเป็นในการ

เรยีนรูท้ฤษฎมีากยิง่ขึน้ 
(2) บรูณาการความรูท้ีเ่รยีนมาเพื่อน าไปประยุกตใ์ชธุ้รกจิโดยใชเ้ทคโนโลยมีลัตมิเีดยีเป็นเครื่องมอืไดอ้ย่างเหมาะสม 
(3) มมีนุษยสมัพนัธแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดด้ ี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน

ประกอบการได ้
(5) มคีวามกลา้ในการแสดงออก และน าความคดิสรา้งสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
การสหกจิศกึษา    ภาคการศกึษาที ่1 ของชัน้ปีที ่4 
 การฝึกงาน          ภาคการศกึษาฤดรูอ้นของชัน้ปีที ่3 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน  
จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศกึษา 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรอืงานวิจยั (ถ้ามี) 
   ตามขอ้ก าหนดในคู่มอืการท าโครงงานเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
โครงงานเทคโนโลยมีลัติมเีดยี 1 เป็นการท าโครงงานปฏบิตัิเพื่อการวเิคราะห์และออกแบบระบบงานทางด้าน

เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี เพื่อใชง้านทางธุรกจิต่างๆ ที่น่าสนใจ และไดร้บัความเหน็ชอบของอาจารย์ทีป่รกึษา โดยมุ่งเน้นให้
นักศกึษาสามารถวเิคราะห์ปญัหาเพื่อจดัท าเป็นขอ้ก าหนดรายละเอยีดซอฟต์แวร ์(Software Specification) ทีส่ามารถ
น าไปสูก่ารสรา้งระบบมลัตมิเีดยีในแขนงทีต่นเองสนใจและสามารถประยุกตใ์ชก้บัธุรกจิได ้ 

โครงงานเทคโนโลยมีลัติมเีดยี   2  โครงงานปฏบิตัิเพื่อการสร้างซอฟต์แวร์ของระบบงานทางด้านมลัติมเีดยีที่ได้
วเิคราะหแ์ละออกแบบไว้แลว้ โดยเน้นใหน้ักศกึษาสามารถใช้เครื่องมอืในการพฒันาระบบมลัติมเีดยีในแขนงต่างๆ   และ
ตอ้งมกีารสอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการพจิารณาโครงงาน 

5.2 ผลการเรียนรู ้ 
นกัศกึษาสามารถท างานเป็นทมี มคีวามเชีย่วชาญในการใชเ้ครื่องมอื โปรแกรมในการท าโครงงาน โครงงาน

สามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อได ้

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศกึษาที ่1-2 ของชัน้ปีที ่4 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 
0  หน่วยกติ 

5.5 การเตรียมการ  
มกีารก าหนดชัว่โมงการใหค้ าปรกึษา จดัท าบนัทกึการใหค้ าปรกึษา ใหข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัโครงงานทาง

เวบ็ไซต ์และปรบัปรุงใหท้นัสมยัเสมอ อกีทัง้มตีวัอย่างโครงงานใหศ้กึษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บนัทึกในสมุดให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ

ประเมนิผลจากรายงานทีไ่ดก้ าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอซอฟทแ์วร์และการท างานของระบบ โดย
โครงงานดงักล่าวตอ้งสามารถท างานไดใ้นเบือ้งตน้ โดยเฉพาะการท างานหลกัของซอฟทแ์วร ์โดยการจดัสอบการน าเสนอที่
มอีาจารยส์อบไม่ต ่ากว่า 3 คน 

หมวดท่ี 4.  ผลการเรียนรู ้และกลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 

ระบุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษาทีน่อกเหนือไปจากความคาดหวงัโดยทัว่ๆ ไปทีส่ถาบนัฯ คณะ หรอืภาควชิา 
พยายามพฒันาใหม้ขีึน้ในตวัของนกัศกึษาหลกัสตูรนี้ เช่น บณัฑติซึง่มคีวามสามารถพเิศษเฉพาะในการแกไ้ขปญัหาได้
อย่างสรา้งสรรค ์ มคีวามสามารถในความเป็นผูน้ าอย่างโดดเด่น หรอืมคีวามมุ่งมัน่ในการใหบ้รกิารสาธารณะ หรอืมทีกัษะ
ทางระบบสารสนเทศมลัตมิเีดยีในระดบัสงู ในแต่ละคุณลกัษณะดงักล่าว ชีใ้หเ้หน็ถงึกลยทุธก์ารสอนและกจิกรรมนกัศกึษาที่
จะใชใ้นการพฒันาคุณลกัษณะเหล่านัน้ 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยุทธห์รอืกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) มคีุณธรรม จรยิธรรม ถ่อมตนและท าหน้าทีเ่ป็นพลเมอืงด ี

รบัผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพีและสงัคม 
การสอดแทรกในวชิาเรยีนที่เกี่ยวขอ้งกบัจรยิธรรม จรรยาบรรณ
วชิาชพี เช่น การใช้สนิค้ามลีขิสทิธิ ์ไม่ลอกเลยีนแบบผลงานผู้อื่น 
การประกอบวชิาชพีทีค่ านึงถงึผลกระทบต่อสงัคม 

(2) มคีวามรูพ้ืน้ฐานในศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาคทฤษฎแีละภาค
ปฎบิตัอิยูใ่นเกณฑด์ ีสามารถประยุกตไ์ดอ้ย่างเหมาะสมใน
การประกอบวชิาชพี และศกึษาต่อในระดบัสงู 

การมอบหมายงานในวชิาทีต่อ้งอาศยัความรูท้างทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง
มาประกอบการด าเนินงาน 

(3) มคีวามรูท้นัสมยั ใฝรู่ ้และมคีวามสามารถพฒันาความรู ้
เพื่อพฒันาตนเอง พฒันางานและพฒันาสงัคม 

การท ากจิกรรมทีแ่สดงออกถงึความคดิสรา้งสรรค ์เช่น การน าเสนอ
ผลติภณัฑ ์ชิน้งาน โครงงานแนวใหม่ 

(4) คดิเป็น ท าเป็น และเลอืกวธิกีารแกป้ญัหาไดอ้ย่างเป็นระบบ
และเหมาะสม 

การมอบหมายงานทีเ่ป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร  
การท ากจิกรรมทีต่อ้งมกีารจดัสรรงาน คน และเวลา 

(5) มคีวามสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่น มทีกัษะการบรหิาร
จดัการและท างานเป็นหมู่คณะ 

การท างานเป็นทมี การท าโครงงานในวชิาเรยีน 

(6) รูจ้กัแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองและสามารถตดิต่อสือ่สารกบั
ผูอ้ื่นไดเ้ป็นอย่างด ี

การมอบหมายงานทีต่อ้งศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และการน าเสนอ
ผลงานทีไ่ดศ้กึษา 

(7) มคีวามสามารถในการใชภ้าษาไทย ภาษาญีปุ่น่ และ
ภาษาต่างประเทศในการสือ่สารและใชเ้ทคโนโลยไีดด้ ี

การท ากิจกรรมที่มีการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี เช่น การรบัส่ง
ข้อความผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยภาษาญี่ปุ่น และ
ภาษาต่างประเทศ 
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คณุลกัษณะพิเศษ กลยุทธห์รอืกิจกรรมของนักศึกษา 
(8) มคีวามสามารถวเิคราะห ์ออกแบบ พฒันา ตดิตัง้ และ

ปรบัปรุงระบบคอมพวิเตอรใ์หต้รงตามขอ้ก าหนด 
มอบหมายงานที่ต้องมกีารวเิคราะหร์ะบบ หรอืน าเทคโนโลยมีาใช้
ใหเ้หมาะสมกบังาน โดยใชก้รณีศกึษาจากสถานประกอบการจรงิ 

 
 
2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 

    3.1 คณุธรรม จริยธรรม 

2.1.1    ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม 
นกัศกึษาตอ้งมคีุณธรรม จรยิธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชวีติร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมอย่างราบรื่น และเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม  มคีวามรบัผดิชอบต่อผลทีเ่กดิขึน้เช่นเดยีวกบัการประกอบอาชพีในสาขาอื่นๆ  อาจารย์ผูส้อนจะ
สอดแทรกการสอนทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรมอย่างน้อย 7 ขอ้ดงันี้ 

(1)  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์จุรติ  
(2)  มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
(3)  มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก้ไขขอ้ขดัแย้งและล าดบั

ความส าคญั 
(4)  เคารพสทิธิและรบัฟงัความคดิเห็นของผู้อื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็น

มนุษย ์
(5)  เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
(6)  สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้อมพวิเตอรต่์อบุคคลองคก์รและสงัคม 
(7)  มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

2.1.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม 
ก าหนดใหม้วีฒันธรรมองคก์ร เพื่อเป็นการปลกูฝงัใหน้กัศกึษามรีะเบยีบวนิยั โดยเน้นการเขา้ชัน้เรยีนให้

ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายทีเ่ป็นไปตามระเบยีบของสถาบนั นกัศกึษาตอ้งมคีวามรบัผดิชอบโดยในการท างานกลุ่มนัน้
ตอ้งฝึกใหรู้ห้น้าทีข่องการเป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชกิกลุ่ม มคีวามซื่อสตัยโ์ดยตอ้งไม่กระท าการทุจรติในการสอบหรอื
ลอกการบา้นของผูอ้ื่น เป็นตน้ นอกจากน้ีอาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จรยิธรรมในการสอนทุกรายวชิา 
รวมทัง้มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม เช่น การยกย่องนกัศกึษาทีท่ าด ีท าประโยชน์แก่สว่นรวม เสยีสละ 

2.1.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม 
- ประเมนิจากการตรงเวลาของนกัศกึษาในการเขา้ชัน้เรยีน การสง่งานตามก าหนดระยะเวลาทีม่อบหมาย 
และการร่วมกจิกรรม 

- ประเมนิจากการมวีนิยัและพรอ้มเพรยีงของนกัศกึษาในการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
- ปรมิาณการกระท าทุจรติในการสอบ 
- ประเมนิจากความรบัผดิชอบในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2.2 ความรู ้ 
 2.2.1   ผลการเรียนรูด้้านความรู ้

นักศกึษาต้องมคีวามรู้เกีย่วกบัสาขาวชิาที่ศกึษา มคีุณธรรม จรยิธรรม และความรูเ้กีย่วกบัสาขาวิชาที่
ศกึษานัน้ต้องเป็นสิง่ทีน่ักศกึษาต้องรูเ้พื่อใชป้ระกอบอาชพีและช่วยพฒันาสงัคม ดงันัน้มาตรฐานความรูต้้องครอบคลุมสิง่
ต่อไปนี้ 

(1) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัในเนื้อหาสาขาวชิาทีศ่กึษา 
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(2)  สามารถวเิคราะห์ เขา้ใจและอธบิายปญัหา รวมทัง้ประยุกต์ความรู้ ทกัษะ และการใช้เครื่องมอืที่
เหมาะสมกบัการแกไ้ขปญัหา 

(3) สามารถวเิคราะห ์ออกแบบ ตดิตัง้ ปรบัปรุง ในสว่นงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหต้รงตามขอ้ก าหนด 
(4) สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการและววิฒันาการของสาขาวชิาทีศ่กึษา รวมทัง้การน าไป

ประยุกตใ์ชง้าน 
(5) รูเ้ขา้ใจและสนใจพฒันาความรู ้ความช านาญทางสาขาวชิาทีศ่กึษา อย่างต่อเนื่อง 
(6) มคีวามรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวชิาทีศ่กึษาเพื่อใหเ้ลง็เหน็การเปลีย่นแปลง และเขา้ใจผลกระทบของ

เทคโนโลยใีหม่ๆ 
(7) มปีระสบการณ์ในการพฒันาและ/หรอืการประยุกตซ์อฟตแ์วรท์ีใ่ชง้านไดจ้รงิ  
(8) สามารถบรูณาการความรูใ้นสาขาวชิาทีศ่กึษากบัความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถท าไดโ้ดยการทดสอบจากขอ้สอบของแต่ละวชิาในชัน้เรยีน ตลอด

ระยะเวลาทีน่กัศกึษาอยู่ในหลกัสตูร 

2.2.2   กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรูด้้านความรู้ 
ใชก้ารสอนในหลากหลายรปูแบบ โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎ ีและประยุกตใ์ชท้างปฎบิตัใิน

สภาพแวดลอ้มจรงิ โดยทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะของรายวชิาตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวชิานัน้ ๆ นอกจากน้ีควรจดัใหม้กีารเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิโดยการศกึษาดงูานหรอืเชญิผูเ้ชีย่วชาญทีม่ี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวทิยากรพเิศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการ 

2.2.3   กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านความรู ้ 
ประเมนิจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการปฏบิตัขิองนกัศกึษา ในดา้นต่าง ๆ คอื 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 
(3) ประเมนิจากรายงานทีน่กัศกึษาจดัท า 
(4) ประเมนิจากโครงการทีน่ าเสนอ 
(5) ประเมนิจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรยีน 
(6) ประเมนิจากรายวชิาสหกจิศกึษา 

2.3 ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1   ผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 

นกัศกึษาตอ้งสามารถพฒันาตนเองและประกอบวชิาชพีไดโ้ดยพึง่ตนเองไดเ้มื่อจบการศกึษาแลว้ ดงันัน้
นกัศกึษาจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาทกัษะทางปญัญาไปพรอ้มกบัคุณธรรม จรยิธรรม และความรูเ้กีย่วกบัสาขาวชิาทีศ่กึษา
ในขณะทีส่อนนกัศกึษา อาจารยต์อ้งเน้นใหน้กัศกึษาคดิหาเหตุผล เขา้ใจทีม่าและสาเหตุของปญัหา วธิกีารแกป้ญัหารวมทัง้
แนวคดิดว้ยตนเอง ไม่สอนในลกัษณะท่องจ า นกัศกึษาตอ้งมคุีณสมบตัต่ิาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กดิทกัษะทางปญัญาดงัน้ี 

(1) คดิอย่างมวีจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประเมนิสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปญัหาอย่างสรา้งสรรค ์ 
(3) สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเดน็ปญัหาและความตอ้งการ  
(4) สามารถประยุกตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปญัหาทางคอมพวิเตอรไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 



มคอ. 2 

32 

 

2.3.2    กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 
(1) กรณีศกึษาทางการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2) การอภปิรายกลุ่ม 

    (3)  ใหน้กัศกึษามโีอกาสปฏบิตัจิรงิ 

2.3.3    กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา น้ีสามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้

นักศกึษาแก้ปญัหา อธบิายแนวคดิของการแก้ปญัหา และวธิีการแก้ปญัหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรยีนมา หลกีเลี่ยง
ขอ้สอบทีเ่ป็นการเลอืกค าตอบทีถู่กมาค าตอบเดยีวจากกลุ่มค าตอบทีใ่หม้า ไม่ควรมคี าถามเกีย่วกบันิยามต่าง ๆ 

ประเมนิตามสภาพจรงิจากผลงาน และการปฏบิตัขิองนกัศกึษา เช่น ประเมนิจากการน าเสนอรายงานใน
ชัน้เรยีน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรอืสมัภาษณ์ เป็นตน้ 

2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
2.4.1     ผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างตวับุคคลและความรบัผิดชอบ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกบัคนที่ไม่รู้จกัมาก่อน คนที่มาจาก
สถาบนัอื่น ๆ และคนทีจ่ะมาเป็นผูบ้งัคบับญัชา หรอืคนทีจ่ะมาอยู่ใต้บงัคบับญัชา ความสามารถทีจ่ะปรบัตวัใหเ้ขา้กบักลุ่ม
คนต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิง่ ดงันัน้อาจารยต์อ้งสอดแทรกวธิกีารทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตัต่ิาง ๆ ต่อไปนี้ใหน้ักศกึษา
ระหว่างทีส่อนวชิา หรอือาจใหน้กัศกึษาไปเรยีนวชิาทางดา้นสงัคมศาสตรท์ีเ่กีย่วกบัคุณสมบตัต่ิาง ๆ ดงันี้ 

(1) สามารถสือ่สารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่าง
มปีระสทิธภิาพ 

(2) สามารถใหค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกแก่การแกป้ญัหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทัง้ใน
บทบาทของผูน้ า หรอืในบทบาทของผูร้่วมทมีท างาน 

(3) สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชีน้ าสงัคมในประเดน็ทีเ่หมาะสม 
(4) มคีวามรบัผดิชอบในการกระท าของตนเองและรบัผดิชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผูร้เิริม่แสดงประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์ทัง้ส่วนตวัและส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดง

จุดยนือย่างพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ของตนเองและทางวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง 

 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ 
ใช้การสอนที่มกีารก าหนดกจิกรรมให้มกีารท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกบัผู้อื่นขา้ม

หลกัสตูร หรอืต้องคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์บุคคลอื่น หรอืผูม้ปีระสบการณ์ โดยมคีวามคาดหวงัในผลการเรยีนรู้
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างตวับุคคลและความสามารถในการรบัผดิชอบ ดงันี้ 

(1) สามารถท างานกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอย่างด ี
(2) มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(3) สามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รทีไ่ปปฏบิตังิานไดเ้ป็นอย่างด ี
(4) มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้่วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
(5) มภีาวะผูน้ า 

2.4.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ 
           ความรบัผิดชอบ 
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ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนกัศกึษาในวชิาปฏบิตังิานทีต่อ้งท างานเป็นกลุ่ม ประเมนิจาก
การน าเสนอรายงานกลุ่มในชัน้เรยีน และสงัเกตจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในการร่วมกจิกรรมต่างๆ และความครบถว้น
ชดัเจนตรงประเดน็ของขอ้มลู 

 
 

2.5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.5.1     ผลการเรียนรูด้้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 
                    สารสนเทศ 

(1)  มทีกัษะในการใช้เครื่องมอืหรอืโปรแกรมที่จ าเป็นที่มอียู่ในปจัจุบนัต่อการท างานที่เกี่ยวกบัระบบ
สารสนเทศ 

(2)  สามารถแนะน าประเดน็การแกไ้ขปญัหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตรห์รอืแสดงสถติปิระยุกต์
ต่อปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างสรา้งสรรค ์  

(3)  สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปล่าและการเขยีน เลอืกใชรู้ปแบบของสื่อการน าเสนอ
อย่างเหมาะสม 

(4) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีือ่สารอย่างเหมาะสม  
การวดัมาตรฐานน้ีอาจท าไดใ้นระหว่างการสอน โดยอาจใหน้กัศกึษาแกป้ญัหา วเิคราะหป์ระสทิธภิาพ

ของวธิแีกป้ญัหา และใหน้ าเสนอแนวคดิของการแกป้ญัหา ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพ ต่อนกัศกึษาในชัน้เรยีนอาจมกีาร
วจิารณ์ในเชงิวชิาการระหว่างอาจารยแ์ละกลุ่มนกัศกึษา 

2.5.2     กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  
              การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

             จดักจิกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วเิคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์
เสมือนจริงและน าเสนอการแก้ปญัหาที่เหมาะสม  เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์ 
 

2.5.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร  
          และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตรแ์ละสถติทิีเ่กีย่วขอ้ง 
       ประเมนิจากความสามารถในการอธบิายถึงขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลอืกใช้เครื่องมอืต่างๆ การอภิปราย 

กรณีศกึษาต่างๆ ทีม่กีารน าเสนอต่อชัน้เรยีน     

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบผลการเรียนรูสู้่รายวิชา (Curriculum mapping)  

แสดงใหเ้หน็ว่าแต่ละรายวชิาในหลกัสตูรรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรูใ้ดบา้ง (ตามทีร่ะบุในหมวดที ่4 ขอ้ 2)  โดยระบุ
ว่าเป็นความรบัผดิชอบหลกัหรอืรบัผดิชอบรอง ซึง่บางรายวชิาอาจไม่น าสูผ่ลการเรยีนรูบ้างเรื่องกไ็ด ้ 
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แสดงผลการเรียนรูร้ายในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพืน้ฐาน กลุม่บงัคบัสาขา และในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
ผลการเรียนรูใ้นตารางมีความหมายดงัน้ี 

 คณุธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์จุรติ 
(2) มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
(3) มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั 
(4) เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
(5) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม  
(6) สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้อมพวิเตอรต่์อบุคคลองคก์รและสงัคม 
(7) มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

ความรู ้
(1) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัในเน้ือหาทีศ่กึษา 
(2) สามารถวเิคราะหป์ญัหา เขา้ใจและอธบิายความตอ้งการทางคอมพวิเตอร ์รวมทัง้ประยุกตค์วามรู ้ทกัษะ และ

การใชเ้ครื่องมอืทีเ่หมาะสมกบัการแกไ้ขปญัหา 
(3) สามารถวเิคราะห ์ออกแบบ ตดิตัง้ ปรบัปรุงระบบคอมพวิเตอรใ์หต้รงตามขอ้ก าหนด 
(4) สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการและววิฒันาการคอมพวิเตอร ์
(5) รู ้เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู ้ความช านาญทางคอมพวิเตอรอ์ย่างต่อเนื่อง 
(6) มคีวามรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวชิาทีศ่กึษาเพื่อใหเ้ลง็เหน็การเปลีย่นแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยี

ใหม่ๆ 
(7) มปีระสบการณ์ในการพฒันาและ/หรอืการประยุกตซ์อฟตแ์วรท์ีใ่ชง้านไดจ้รงิ  
(8) สามารถบรูณาการความรูใ้นทีศ่กึษากบัความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทกัษะทางปัญญา 
(1) คดิอย่างมวีจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประเมนิสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปญัหาอย่างสรา้งสรรค ์
(3) สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเดน็ปญัหาและความตอ้งการ 
(4) สามารถประยุกตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปญัหาทางคอมพวิเตอรไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
(1) สามารถสือ่สารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี

ประสทิธภิาพ 
(2) สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืและอ านวยความสะดวกแก่การแกป้ญัหาสถานการณ์ต่างๆในกลุ่มทัง้ในบทบาทของ

ผูน้ า หรอืในบทบาทของผูร้่วมทมีท างาน 
(3) สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชีน้ าสงัคมในประเดน็ทีเ่หมาะสม 
(4) มคีวามรบัผดิชอบในการกระท าของตนเองและรบัผดิชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผูร้เิริม่แสดงประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์ทัง้สว่นตวัและสว่นรวม พรอ้มทัง้แสดงจุดยนือย่าง

พอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ของตนเองและทางวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง 
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ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มทีกัษะในการใชเ้ครื่องมอืทีจ่ าเป็นทีม่อียูใ่นปจัจุบนัต่อการท างานทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอร ์
(2) สามารถแนะน าประเดน็การแกไ้ขปญัหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตรห์รอืการแสดงสถติปิระยุกตต่์อปญัหา

ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างสรา้งสรรค ์
(3) สามารถสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปล่าและการเขยีน เลอืกใชร้ปูแบบของสือ่การน าเสนออย่าง

เหมาะสม  
(4) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีือ่สารอย่างเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (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 

BIS-406 การตรวจสอบและควบคมุทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                             

BIS-407 นวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                            

BIS-408 การให้ค าปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                             

BIS-410 การวิเคราะห์ข้อมูลและการท าโมเดล                             

BIS-413 ธรุกิจอิเลค็ทรอนิกส ์                             

BIS-414 ระบบธรุกิจอจัฉริยะ                             

INT-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถเุบือ้งต้น                             

INT-104 ปฏิบติัการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถเุบือ้งต้น                             

INT-105  เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ต                             

INT-106  โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร ์                             

INT-201 ระบบการส่ือสารและเครือข่าย 1                             

INT-202 ปฏิบติัการระบบการส่ือสารและเครือข่าย 1                             
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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 ปฏิบติัการระบบฐานข้อมูล                             

INT-303 วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์                             

ITE-206 เทคโนโลยีเวบ็เซอรวิ์ส                             

ITE-301 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์                             

ITE-302 ปฏิบติัการการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์                             

ITE-305 การบริหารโครงการซอฟตแ์วร ์                             

ITE-406 ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร ์                             

ITE-411 การจดัการองคค์วามรู้                             

ITE-419 ระบบปฏิบติัการ                             

ITE-423 ระบบความปลอดภยัของคอมพิวเตอร ์                             

ITE-426 การประมวลผลคลาวด ์                             

ITE-428 การเขียนโปรแกรมเชิงเหตกุารณ์                             

ITE-431 วิธีการวิจยั                             

ITE-432 กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                             
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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-112 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                             

MSC-127 คณิตศาสตรส์ าหรบัเทคโนโลยีมลัติมีเดีย                             

MSC-202 สถิติและความน่าจะเป็น                             

MTE-103 พืน้ฐานการวาดภาพ                             

MTE-104 แอนิเมชัน่เบือ้งต้น                             

MTE-105 พืน้ฐานการเขียนโปรแกรมทางมลัติมีเดีย                             

MTE-201 ระบบส่ือสารและเครือข่ายมลัติมีเดีย                             

MTE-202 ภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ                             

MTE-203 การพฒันาโปรแกรมส าหรบัอปุกรณ์เคล่ือนท่ี                             

MTE-303 การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคอมพิวเตอรก์บัมนุษย ์                             

MTE-304 ภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ ขัน้สงู                             

MTE-306 เทคโนโลยีมลัติมีเดีย                             

MTE-307 การผลิตงานวีดิทศัน์ในระบบดิจิทลั                             

MTE-401 การเขียนโปรแกรมกราฟิกและแอนิเมชนัชัน้สงู                             

MTE-402 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรบัการออกแบบเกม                             
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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-414 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร ์                             

MTE-415  การพฒันาเกม                             

MTE-418  ความจริงเสมือน                             

MTE-422  การรู้จ  ารปูแบบ                             

MTE-424  การประยุกตใ์ช้มลัติมีเดีย                             

MTE-427  ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ ขัน้สงู                             

MTE-428  วิชวลเอฟเฟค 3 มิติ                             

MTE-429  ดนตรีและเสียงประกอบในงานส่ือประสม                             

MTE-430  การออกแบบตวัละคร 3 มิติ                             

MTE-431  ทศันศาสตรข์องคอมพิวเตอรส์ าหรบัมลัติมีเดีย                             

MTE-432  การประมวลผลภาพดิจิทลั                             

MTE-433  หวัข้อพิเศษทางเทคโนโลยีมลัติมีเดีย 1                             

MTE-434  หวัข้อพิเศษทางเทคโนโลยีมลัติมีเดีย 2                             

MTE-435  การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตข์ัน้ประยกุต์                             

MTE-436  การเขียนโปรแกรมเวบ็อินเทอรแ์อคทีฟ                             
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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-437  การออกแบบและพฒันาเกมออนไลน์                             

MTE-438  ส่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์                             

MTE-439  การคิดเชิงสร้างสรรคใ์นการออกแบบ                             

MTE-441  การผลิตรายการโทรทศัน์ประเภทรายการสาระบนัเทิง                             

MTE-440  จิตรกรรมดิจิทลั                             

MTE-442  การพฒันาโปรแกรมบนระบบปฏิบติัการไอโอเอส                             

MTE-443  การพฒันาโปรแกรมส าหรบัอปุกรณ์เคล่ือนท่ีขัน้สงู                             

MTE-444  นวตักรรมงานส่ือประสม                             

MTE-445  การพฒันาเกม 2 มิติ                             

MTE-446  การแก้ไขและตกแต่งภาพขัน้สงู                             

MTE-447  การตดัต่อวีดิทศัน์                             

MTE-448  มลัติมีเดียเพ่ือการศึกษา                             

MTE-449  การใช้งาน APIs ของเครือข่ายสงัคมออนไลน์                             

MTE-491  เตรียมสหกิจศึกษา                             

MTE-492  สหกิจศึกษา                             
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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-493   ฝึกงานด้านเทคโนโลยีมลัติมีเดีย                             

MTE-494  โครงงานเทคโนโลยีมลัติมีเดีย 1                             

MTE-495  โครงงานเทคโนโลยีมลัติมีเดีย 2                             

MTE-496  กิจกรรมเสริมหลกัสตูรด้านเทคโนโลยีมลัติมีเดีย 1                             

MTE-497  กิจกรรมเสริมหลกัสตูรด้านเทคโนโลยีมลัติมีเดีย 2                             
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แสดงผลการเรียนรูร้ายในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  
กลุ่มของวิชา มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์ภาษา  

                                
ผลการเรียนรูใ้นตารางมีความหมายดงัน้ี 
 
คณุธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์จุรติมวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อ

ตนเองและสงัคม 
(2) มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั 
(3) เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
(4) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม  

 
ความรู ้
(1) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัในเนื้อหาทีศ่กึษา 

      (2) สามารถเขา้ถงึแหล่งความรู ้สามารถเลอืกวธิกีารหรอืเครื่องมอืการเขา้ถงึความรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 
   (3) สามารถพจิารณาคุณค่า ขอ้ขดัแยง้ของความรู ้หรอืลกัษณะของสารสนเทศได้ 
  (4) การตระหนกัถงึความส าคญัของการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  

 
ทกัษะทางปัญญา 
(1) คดิอย่างมวีจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประเมนิสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปญัหาอย่างสรา้งสรรค ์
(3) สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเดน็ปญัหาและความตอ้งการ 
(4) สามารถประยุกตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 

 
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบสามารถท างานกบัผูอ่ื้นได้เป็นอย่างดี 
(1) มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(2) มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้ว่มงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
(3) มภีาวะผูน้ า 

 
ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนสารสนเทศ 
(1) สามารถสือ่สารกบักลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างม ี
  ประสทิธภิาพ 

      (2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อการตดัสนิในและน าเสนอรายงาน  
      (3) มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตรแ์ละสถติ ิน าประเดน็ปญัหามาวเิคราะหก์ารแกไ้ขปญัหาและน าเสนอ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

 ● ความรบัผดิชอบหลกั     O ความรบัผดิชอบรอง 
 

รายวชิา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปญัญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบสามารถ
ท างานกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็น

อย่างด ี

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การสือ่สาร และ
การใชเ้ทคโนสารสนเทศ 

    1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

HUM-101 ปรชัญา  ● O O  O O ● O ● O ● O ●  O O   

HUM-102 จรยิศาสตร ์ ●  O O O O ● ● ● O ● O ●  O O O 

HUM-103 อารยธรรมไทย  ●  O O  O O   ● ● O O ● O O O  

HUM-104 อารยธรรมญีปุ่น่และเอเชยีตะวนัออก ●  O O  O O   ● ● O O ● O O O  

HUM-105 อารยธรรมตะวนัตก 
●  O O  O O   ● ● O O ● O O O  

HUM-106 มนุษยก์บัศาสนา  ● O O  ● O ● O ●  ● O ● O O O O 

HUM-107 มนุษยก์บัการพฒันาตนเอง  ●  O O ● O O ● ●  ● O O O ● O O 

HUM-108 พุทธศาสน์  ● O O  ● O ● O ●  ● O O O ● O O 

HUM -159  สนุทรยีศาสตรเ์พื่อชวีติ  ● O   ● O O O  ● ● O O O ● O O  

HUM-110 ศลิปะประเพณีนิยม ● O  O ● O O O  ● ● O O O ● O O  

HUM-111 จติวทิยามนุษย ์ ● O  O ● O O O ●   O O O ● O O 

HUM-112 มนุษยก์บัเศรษฐกจิ   ●   O ● O O O   ● O O ●  O O O 

HUM-113 การพฒันาบุคลกิภาพ ●  O O ● O O ● ●  ● O O O ● O O 
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รายวชิา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปญัญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบสามารถ
ท างานกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็น

อย่างด ี

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การสือ่สาร และ
การใชเ้ทคโนสารสนเทศ 

    1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

HUM-114 ปรชัญาและกระบวนการคดิ  ● O O O ● O ● O ● O ● O O ● O O O  

HUM-115 การใชเ้หตุผลและจรยิธรรม ● O O O ● O ● O ● O ● O O ● O O O  

HUM-116 พุทธธรรม                                     ● O O  ● O ● O ● O ● O O ● O O O  

HUM-117 ประวตัศิาสตรแ์ละพลงัขบัเคลื่อนสงัคม       ● O O ● O ●  O ● ● O O ● O O O  

HUM-118 วรรณกรรมและพลงัทางปญัญา               ● O   ● O ● O O ● ● O O ● O O O  

HUM-119 ศลิปะและความคดิสรา้งสรรค ์  ● O   ● O ● O O ● ● O O ●  O O  

HUM-120 ดนตรแีละจติวญิญาณมนุษย ์                
     

● O   ● O ● O O ● ● O O ●  O O  

HUM-121 ภูมปิญัญาทอ้งถิน่                                   O ●  ● O O  O ● ● O O  ● O O  

HUM-122 ภูมลิกัษณ์ชมุชน  O ●  ● O O  O ● ● O O  ● O O  

HUM-123 สมัมาชพีชมุชน    O O ●  ● O O  O ● ● O O  ● O O  

HUM-124 ธรรมาภบิาลการบรหิารจดัการชมุชน    O O ● ● O O  O ● ● O O  ● O O  

SOC-101 จติวทิยาทัว่ไป ● O O O ● O ● O ● O ● O ● ●  O O 

SOC-102 การเมอืงและเศรษฐกจิในสงัคม  O O ● ● O O  O ● ● O ●   O O O 

SOC-103 กฎหมายธุรกจิ  O O ● ● O O  ● O ● O ● ●  O O O 

SOC-104 เศรษฐกจิไทยในปจัจบุนั  O O ● ● O O  O ● O O  ● O O O O 
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รายวชิา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปญัญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบสามารถ
ท างานกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็น

อย่างด ี

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การสือ่สาร และ
การใชเ้ทคโนสารสนเทศ 

    1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

SOC-105 สงัคมและวฒันธรรมไทย ●  O O ● O O  O ● O O  ● O O O  

SOC-106 สงัคมและวฒันธรรมญีปุ่น่  ●  O O ● O O ● O ● O O  ● O O O  

SOC-100 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัธุรกจิ  ●  O ● O O  O ● O O  ● O O O O 

SOC-108 เศรษฐศาสตรท์ัว่ไป  ●  O ● O O  O ● O O  ● O  O ● 

SOC-109 บญัชทีัว่ไป    ●  O ● O O  O ● O O  ● O  O ● 

SOC-110 วฒันธรรมองคก์รญีปุ่น่ ●  O O ● O O ● O ● O O  ● O O O  

SOC-112 สมัมนาวชิาการดา้นสงัคมญีปุ่น่ยุคปจัจุบนั ●  O O ● O O O O ● O O  ● O O O 

SOC-113 จติวทิยาสงัคม    ●  O O ● O ● O O ● O O  ● O O O 

SOC-114 จติวทิยาพฒันาการ    ●  O O ● O ● O O ● O O  ● O O O 

SOC-115 กฏหมายทัว่ไป                                                                 O ● ● O O  O ● O O  ● O O O 

SOC-116 การเมอืงการปกครอง และกฏหมาย                                      O ● ● O O  O ● O O  ● O O O 

SOC-117 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภวิตัน์                                               O ● ● O ● O O ● O O  ● O O O O 

SOC-118 ความคดิสรา้งสรรคก์บันวตักรรมและ
เทคโนโลย ี                       ●    ● O O  O ● O O  ● O O O 

SOC-119 หลกัการจดัการสมยัใหม่     ●  O ● O ● O O ● O O  ● O O O 

SOC-120 การศกึษาขา้มวฒันธรรม          ●  O O ● O O   ● O O  ● O O O 
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รายวชิา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปญัญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบสามารถ
ท างานกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็น

อย่างด ี

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การสือ่สาร และ
การใชเ้ทคโนสารสนเทศ 

    1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

SOC-121 จติวทิยาการปรบัตวั   ● O O O ● O O O  ● O O  ● O O O 

SOC-122 สมัมนาไทยคดศีกึษา    ●  O O ● O O   ● O O  ● O O O 

SOC-123 สมัมนาญีปุ่น่ศกึษา    ●  O O ● O O   ● O O  ● O O O 

JPN-101 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 1   O ●  ● O O   ● O  O ● O ● O 

JPN-102 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 2  O ●  ● O O   ● O  O ● O ● O  

JPN-201 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 3  O ●  ● O O   ● O  O ● O ● O 

JPN-202 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 4  O ●  ● O O   ● O  O ● O ● O 

JPN-301 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 5   O ●  ● O O   ● O  O ● O ● O  

JPN-405 ภาษาญีปุ่น่ส าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 1  O ●  ● O O   ● O  O ● O ● O  

JPN-406 ภาษาญีปุ่น่ส าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 2  O ●  ● O O   ● O  O ● O ● O  

ENL-101 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 1  O ●  ● O O   ● O  O ● O ● O  

ENL-102 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 2  O ●  ● O O   ● O  O ● O ● O  

ENL-201 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 3  O ●  ● O O   ● O  O ● O ● O  

ENL-406 ภาษาองักฤษส าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 1  O ●  ● O O   ● O  O ● O ● O  

ENL-407 ภาษาองักฤษส าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  2  O ●  ● O O   ● O  O ● O ● O  
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หมวดท่ี 5.   หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรอืหลกัเกณฑ ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
ระบบการใหค้ะแนนใชร้ะบบตวัเลขโดยเทยีบกบัระดบัคะแนน (Grade) และแตม้คะแนน (Grade Point)  ดงันี้ 

      ระดบัคะแนน              ความหมาย    แตม้ 
  A   ดเียีย่ม  (Excellent)    4.0 
  B+   ดมีาก (Very Good)    3.5 
  B   ด ี(Good)     3.0 
  C+   ค่อนขา้งด ี(Fairly Good)    2.5 
  C   พอใช ้(Fairly)     2.0 
  D+   ผ่าน-อ่อน (Poor)     1.5 
  D   ผ่าน-อ่อนมาก (Very Poor)    1.0 
  F   ตก (Failed)       0 
  I   การวดัผลยงัไม่สมบรูณ์ 
  W   การถอนรายวชิาโดยไดร้บัอนุญาต 

S    พอใจ (Satisfactory)  
U    ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

ทัง้นี้ส าหรบัการส าเรจ็การศกึษาและรายละเอยีดอื่นๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ว่าดว้ย 
การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2554 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนักศึกษายงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 
ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสมัฤทธิก์ารเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถาบนัอุดมศกึษาที่จะต้องท าความเขา้ใจตรงกนัทัง้สถาบนั และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสมัฤทธิ ์ซึ่งผู้
ประเมนิภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้

การทวนสอบในระดบัรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดบัรายวิชา มีคณะกรรมการ
พจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน มกีารประเมนิขอ้สอบโดยผูท้รงคุณวุฒภิายนอก 

การทวนสอบในระดบัหลกัสตูรสามารถท าไดโ้ดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถาบนัอุดมศกึษาด าเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลงัจากนักศึกษาส าเรจ็การศึกษา 

การก าหนดกลวธิีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศกึษา ควรเน้นการท าวิจยัสมัฤทธิผลของการ
ประกอบอาชพีของบณัฑติ ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวจิยัที่ไดย้อ้นกลบัมาปรับปรุงกระบวนการการเรยีนการสอน และ
หลกัสตูรแบบครบวงจร รวมทัง้การประเมนิคุณภาพของหลกัสตูรและหน่วยงานโดยองคก์รระดบัสากล โดยการวจิยัอาจจะ
ท าด าเนินการดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการณ์ไดง้านท าของบณัฑติ ประเมนิจากบณัฑติแต่ละรุ่นทีจ่บการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาในการหา
งานท า ความเหน็ต่อความรู ้ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑติในการประกอบการงานอาชพี 
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(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สมัภาษณ์ หรอื การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมนิความ
พงึพอใจในบณัฑติทีจ่บการศกึษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการนัน้ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที ่
1 ปีที ่5 เป็นตน้ 

(3) การประเมนิต าแหน่ง และหรอืความกา้วหน้าในสายงานของบณัฑติ 
(4) การประเมนิจากสถานศกึษาอื่น โดยการสง่แบบสอบถาม หรอื สอบถามเมื่อมโีอกาสในระดบัความพงึพอใจใน

ดา้นความรู ้ความพรอ้ม และสมบตัดิา้นอื่นๆ ของบณัฑติจะจบการศกึษาและเขา้ศกึษาเพื่อปริญญาทีส่งูขึน้ใน
สถานศกึษานัน้ๆ 

(5) การประเมินจากนักศกึษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมทัง้สาขาอื่น ๆ ทีก่ าหนดในหลกัสตูร ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการประกอบอาชพีของบณัฑติ รวมทัง้เปิดโอกาสให้
เสนอขอ้คดิเหน็ในการปรบัหลกัสตูรใหด้ยีิง่ขึน้ดว้ย 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลกัสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบตัิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการเรียนรู้ และการพฒันาองค์ความรู้ของ
นกัศกึษา 

(7) ผลงานของนักศกึษาทีว่ดัเป็นรูปธรรมไดซ้ึง่ อาท ิ(ก) จ านวนโปรแกรมส าเรจ็รูปทีพ่ฒันาเองและวางขาย , (ข) 
จ านวนสทิธิบตัร, (ค) จ านวนรางวลัทางสงัคมและวชิาชีพ, (ง) จ านวนกจิกรรมการกุศลเพื่อสงัคมและ
ประเทศชาต,ิ (จ) จ านวนกจิกรรมอาสาสมคัรในองคก์รทีท่ าประโยชน์ต่อสงัคม 

3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร  
      3.1 นกัศกึษาทมีสีทิธิไ์ดร้บัปรญิญา อนุปรญิญา หรอืประกาศนียบตัร ตอ้งมคุีณสมบตัคิรบถว้น ดงัต่อไปน้ี 

3.1.1  เรยีนครบหน่วยกติ และรายวชิาตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนดไวใ้นหลกัสตูร 
3.1.2  มแีตม้ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูร ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.1.3  ใชเ้วลาการศกึษาไม่เกนิ 2 เท่าของระยะเวลาการศกึษาทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูร ทัง้นี้ไม่นับระยะเวลา 

การลาพกัการศกึษาตามความทีร่ะบุไวต้ามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ว่าดว้ย การศกึษา
ในระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2554 

3.1.4  ไม่มพีนัธะดา้นหนี้สนิใดๆ กบัมหาวทิยาลยั 
3.1.5  มเีกยีรตแิละศกัดิข์องนกัศกึษาตามระเบยีบนี้ 

3.2 นกัศกึษาทีม่สีทิธิแ์สดงความจ านงขอส าเรจ็การศกึษา ตอ้งมคุีณสมบตัคิรบถว้นดงัน้ี 
3.2.1 เป็นนกัศกึษาภาคการศกึษาสดุทา้ยทีล่งทะเบยีนเรยีนครบตามหลกัสตูร 
3.2.2 ผ่านกจิกรรมภาคบงัคบั ตามเกณฑท์ีส่ถาบนัก าหนด 
3.2.3 ให้นักศกึษาที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในขอ้ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอ

ส าเรจ็การศกึษาต่อสว่นทะเบยีนและประเมนิผล ภายในระยะเวลาที่สถาบนัก าหนด มฉิะนัน้อาจไม่ไดร้บัการพจิารณาเสนอ
ชื่อต่อสภาสถาบนัเพื่ออนุมตัใิหป้รญิญาในภาคการศกึษานัน้ 
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หมวดท่ี 6.  การพฒันาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม ่
(1) มกีารปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารยใ์หม่ ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจนโยบายของสถาบนั คณะตลอดจน

ในหลกัสตูรทีส่อน 
(2) สง่เสรมิอาจารยใ์หม้กีารเพิม่พนูความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์เพื่อสง่เสรมิการสอนและการวจิยัอย่างต่อเนื่อง

โดยผ่านการท าวจิยัสายตรงในสาขาวชิาทีไ่ม่ใช่วจิยัในแนวคอมพวิเตอรศ์กึษาเป็นอนัดบัแรก การสนับสนุน
ด้านการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวชิาการและวชิาชพีในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ใน
ประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิม่พนูประสบการณ์ 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะให้แก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
(1) สง่เสรมิอาจารยใ์หม้กีารเพิม่พนูความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์เพื่อสง่เสรมิการสอนและการวจิยัอย่างต่อเนื่อง

โดยผ่านการท าวจิยัสายตรงในสาขาวชิาทีไ่ม่ใช่วจิยัในแนวคอมพวิเตอร์ศกึษาเป็นอนัดบัแรก การสนับสนุน
ด้านการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวชิาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ใน
ประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิม่พนูประสบการณ์ 

(2) การเพิม่พนูทกัษะการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลใหท้นัสมยั 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
(1) การมสีว่นร่วมในกจิกรรมบรกิารวชิาการแก่ชุมชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความรูแ้ละคุณธรรม 
(2) มกีารกระตุน้อาจารยท์ าผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวชิาทีส่งักดั 
(3) ส่งเสรมิการท าวจิยัสร้างองคค์วามรูใ้หม่เป็นหลกัและเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและมคีวามเชีย่วชาญใน

สาขาวชิาชพีเป็นรอง 
 

หมวดท่ี 7.  การประกนัคณุภาพหลกัสูตร 

1. การบริหารหลกัสูตร 
(1) มหีลกัสตูร โครงสรา้งหลกัสตูรและค าอธบิายรายวชิา 
(2) มกีารก าหนดแผนงาน การจดัท างบประมาณ และด าเนินการตาม 9 องคป์ระกอบของ สกอ. และมกีารจดัท า

รายงาการประกนัคุณภาพเพื่อการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
(3) มกีารประเมนิผลการปฏบิตัติาม 7 มาตรฐานของการประกนัคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึง่คณะวชิาไดผ้่าน

การประเมนิจากภายนอก รวม 2 ครัง้ 
(4) มคีณะกรรมการบรหิารวชิาการระดบัสาขาวชิาและคณะวชิาทัง้ภายในและภายนอก 

 
2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอนและการจดัการ 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
การหารายไดเ้สรมินอกจากรายไดจ้ากงบประมาณแผ่นดนิ ในการจดัหาครุภณัฑเ์พื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน

ทีจ่ าเป็น โดยการบรกิารวชิาการ  

2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
2.2.1 สถานท่ีและอปุกรณ์การสอน 
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ใชส้ถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอนของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ส าหรบัอาคารเรยีนเป็นอาคารเรยีนรวมสงู 7 ชัน้
จ านวน 2 อาคาร และอาคารอ านวยการและหอ้งสมุดสงู 6 ชัน้ ประกอบดว้ยหอ้งบรรยายพรอ้มโสตทศันูปกรณ์ นอกจากนี้
ยังประกอบไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาในหลักสูตร อาทิ ศูนย์คอมพิวเตอร์และ ห้องปฏิบัติการ
คอมพวิเตอร ์นอกจากอาคารเรยีนแลว้ยงัม ีหอ้งประชุม ศนูยเ์รยีนรูภ้าษา และหอ้งสมุด 

สถาบันฯ ยังได้มีโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมสูง 7 ชัน้ อีก 1 อาคาร และก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬา 
ประกอบดว้ย สนามฟุตซอลต ์บาสเกตบอล และกฬีาในร่มอกี 1 อาคาร 

2.2.2 ห้องสมุด  
หอ้งสมุดของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ มทีรพัยากรสารนิเทศทีเ่กีย่วขอ้งดา้นระบบสารสนเทศ มลัตมิเีดย และ

สาขาอื่นๆ ทีส่ถาบนัเปิดสอน เพื่อใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย 

รายการ รายละเอียด จ านวน 
หนงัสอืฉบบัพมิพ ์  ภาษาไทย 

 ภาษาองักฤษ 
 ภาษาญีปุ่น่ 

6,555 
4,555 
3,555 

เล่ม 

วารสาร/นิตยสารฉบบัพมิพ ์  วารสารภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษาญีปุ่น่ 

135 
05 
25 

ชื่อเรื่อง 

หนงัสอืพมิพ ์  หนงัสอืพมิพภ์าษาไทย 
 หนงัสอืพมิพภ์าษาองักฤษ 
 หนงัสอืพมิพภ์าษาญีปุ่น่  

15 
3 
2 

ฉบบั 
ฉบบั 
ฉบบั 

สือ่อื่นๆ ไดแ้ก่โสตทศัน์และสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 1,555 รายการ 
 นอกจากนี้นักศกึษาของสถาบนัฯ ยงัสามารถใช้บรกิารหอ้งสมุดของสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ีไทย-ญี่ปุ่น  ซึ่งมี
หนังสอืและสื่อการศกึษาที่เกีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรประมาณ 10,000 รายการ ตัง้อยู่ที ่ซอยพฒันาการ 18 ถนนพฒันาการ 
แขวงเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ไดอ้กีดว้ย 

 1) บรกิารยมืระหว่างหอ้งสมุด 
   ให้บรกิารยมื/ขอส าเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด สถาบนัอุดมศกึษาทัง้ของรฐัและเอกชน และหน่วยงานที่ให้

ความรูด้า้นวชิาการ 
 2) บรกิารสบืคน้สารนิเทศ  
    ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น และสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) ดว้ยคอมพวิเตอรร์ะบบเชื่อมตรงกบัฐานขอ้มลู (OPAC-Online Public Access Catalog) 

3) การสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ผ่านเครอืขา่ย Internet  

2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
สิง่สนบัสนุนการเรยีนการสอนทีส่ าคญัของสาขาคอมพวิเตอร ์คอืเครื่องมอือุปกรณ์หอ้งปฏบิตักิาร เนื่องจากเป็น

หลกัสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บณัฑิตส่วนใหญ่ในการท างานจริงในวงการคอมพิวเตอร์ จึงมีความจ าเป็นที่
นกัศกึษาตอ้งมปีระสบการณ์การใชง้านเครื่องมอื อุปกรณ์และซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์ใหเ้กดิความเขา้ใจหลกัการ วธิกีารใช้
งานทีถู่กตอ้ง และมทีกัษะในการใชง้านจรงิ รวมทัง้การเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศทัง้หอ้งสมุดและอนิเทอรเ์น็ต และสื่อการสอน
ส าเร็จรูป เช่น วิดีทศัน์วิชาการ โปรแกรมการค านวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จดัเตรียมโดยผู้สอน ดงันัน้ต้องมี
ทรพัยากรขัน้ต ่าเพื่อจดัการเรยีนการสอน ดงันี้ 
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(1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(2) มหีอ้งปฏบิตักิารทีม่คีวามพรอ้มทัง้วสัดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพวิเตอร์ ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ และระบบ
ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกบัสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพยีงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบตัิการ
ส าหรบัการท าโครงงาน โดยมกีารบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ  

(3) ต้องมเีจา้หน้าทีส่นับสนุนดูแลสื่อการเรยีนการสอน อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และซอฟต์แวรท์ี่ใช้ประกอบการ
สอนทีพ่รอ้มใชป้ฎบิตังิาน 

(4) มหีอ้งสมุดหรอืแหล่งความรูแ้ละสิง่อ านวยความสะดวกในการสบืคน้ความรูผ้่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ตลอดจน
มหีนงัสอื ต าราและวารสารในสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งในจ านวนที่
เหมาะสม โดยจ านวนต าราทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งมมีากกว่าจ านวนคู่มอื 

(5) มเีครื่องมอือุปกรณ์ประกอบการเรยีนวชิาปฏบิตักิารระหว่างการเรยีนการสอนในวชิาปฏบิตักิาร ต่อจ านวน
นกัศกึษาในอตัราสว่น เป็นอย่างน้อย 1:2  

(6) มเีครื่องคอมพวิเตอรป์ระกอบการเรยีนวชิาปฏบิตักิารระหว่างการเรยีนการสอนในวชิาปฏบิตักิาร ต่อจ านวน
นกัศกึษาในอตัราสว่น เป็นอย่างน้อย 1:1  

(7) มหีอ้งคอมพวิเตอรเ์ปิดใหบ้รกิารแก่นักศกึษานอกเวลาเรยีนใหส้ามารถเขา้ใชไ้ดไ้ม่ต ่ากว่า 8 ชัว่โมงต่อวนั โดยมี
ปรมิาณจ านวนคอมพวิเตอรท์ีเ่หมาะสม  

(8) ควรมโีปรแกรมทีถู่กต้องตามกฏหมายติดตัง้บนเครื่องคอมพวิเตอรท์ุกเครื่อง เครื่องคอมพวิเตอรค์วรมกีาร
ปรบัเปลีย่นรุ่นใหม่อย่างสม ่าเสมออย่างมากทุก 5 ปี 

(9) อาจารยค์วรมเีครื่องคอมพวิเตอรข์องตนเอง 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร  
การเตรยีมความพรอ้มสนบัสนุนการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตาม 

- ประกาศ กระทรวงศกึษาธกิาร เรื่องเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548 ขอ้ 14       ว่าดว้ยการ
ประกนัคุณภาพของหลกัสตูร 

- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่องแนวปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารขอเปิดและด าเนินการหลกัสตูรระดบั
ปรญิญาในระบบการศกึษาทางไกล พ.ศ. 2548  

- ประกาศ กระทรวงศกึษาธกิาร เรื่องมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 ว่าดว้ยมาตรฐานดา้นพนัธกจิของการ
บรหิารอุดมศกึษา และมาตรฐานดา้นการสรา้งและพฒันาสงัคมฐานความรูแ้ละสงัคมแห่งการเรยีนรู้  โดยมกีาร
ประเมนิความเพยีงพอของทรพัยากรตามขอ้ก าหนดขา้งตน้โดย 
 จดัท าแบบส ารวจความตอ้งการจากนกัศกึษาในใชท้รพัยากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน 
 จดัประชุมระดมความคดิเหน็จากอาจารยผ์ูใ้ชท้รพัยากรการเรยีนการสอน 

 
3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 
     (1) อาจารยป์ระจ าตอ้งมคีุณวุฒเิป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่อง เกณฑม์าตรฐาน 
        หลกัสตูร ระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548 

(2) มคีวามเขา้ใจถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสตูร 
(3) มคีวามรู ้มทีกัษะในการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาและ 
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     มปีระสบการณ์ท าวจิยัหรอืประสบการณ์ประกอบวชิาชพีในสาขาวชิาทีส่อน 

3.2 การมีส่วนรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร  
คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และผูส้อน จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรยีนการสอน ประเมนิผล

และใหค้วามเหน็ชอบการประเมนิผลทุกรายวชิา เกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรยีมไว้ส าหรบัการปรบัปรุงหลกัสตูร ตลอดจน
ปรกึษาหารอืแนวทางทีจ่ะท าใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสตูร และไดบ้ณัฑติเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์

3.3 คณาจารยท่ี์สอนบางเวลาและคณาจารยพิ์เศษ  
สดัส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศกึษา ระดบัอุดมศกึษา สกอ. 
ส าหรบัอาจารยพ์เิศษถอืว่ามคีวามส าคญัมาก  เพราะจะเป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏบิตัมิาใหก้บั

นกัศกึษา ดงันัน้คณะก าหนดนโยบายว่ากึง่หนึ่งของรายวชิาบงัคบัจะต้องมกีารเชญิอาจารยพ์เิศษหรอืวทิยากร  มาบรรยาย
อย่างน้อยวชิาละ   0  ชัว่โมงและอาจารยพ์เิศษนัน้  ไม่ว่าจะสอน  ทัง้รายวชิาหรอืบางชัว่โมงจะต้องเป็นผูม้ปีระสบการณ์ตรง 
หรอืมวีุฒกิารศกึษาอย่างต ่าปรญิญาโท 

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
 บุคลากรสายสนับสนุนควรมวีุฒปิรญิญาตรทีี่เกี่ยวขอ้งกบัภาระงานที่รบัผดิชอบ และมคีวามรูด้้านคอมพวิเตอร ์

หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.2 การเพ่ิมทกัษะความรูเ้พื่อการปฏิบติังาน  
(1) มกีารพฒันาอาจารยใ์หม้พีฒันาการเพิม่พูนความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์ในอุตสาหกรรมคอมพวิเตอรห์รอื

สาขาที่เกี่ยวข้องในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้สนับสนุนให้อาจารย์มี
ผลงานวจิยัทีส่ามารถตพีมิพใ์นระดบันานาชาตเิพิม่ขึน้ โดยอาจร่วมมอืกบัอาจารยต่์างสาขาหรอืต่างสถาบนั การสนับสนุน
สามารถท าไดใ้นรปูของการใหค้่าเดนิทางไปเสนอผลงานทางวชิาการ การใหเ้งนิพเิศษเพิม่เมื่อมบีทความวชิาการตพีมิพใ์น 
Proceedings และ Journals รวมทัง้การอาจลดภาระงานสอนใหเ้หมาะกบัเวลาทีใ่ชเ้พื่อเพิม่พูนความรู ้ประสบการณ์ และ
การท าวจิยั 

(2) ในกรณีทีอ่าจารยไ์ม่ถนัดในการเพิม่พูนความรูโ้ดยผ่านการท าวจิยัได ้หน่วยงานอาจสนับสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้
ร่วมงานกบัภาคอุตสาหกรรมหรอืธุรกจิในช่วงปิดภาคการศกึษา เพื่อใหอ้าจารยไ์ดม้ปีระสบการณ์จรงิในการพฒันาแนวคดิ 
หรอืพฒันาผลติภณัฑท์างคอมพวิเตอร ์วธิใีนขอ้น้ีควรด าเนินการเมื่อขอ้ 4 ขา้งตน้ไม่สามารถท าได ้

(3) บุคลากรต้องเขา้ใจโครงสรา้งและธรรมชาตขิองหลกัสตูร  และจะต้องสามารถบรกิารใหอ้าจารยส์ามารถใชส้ื่อ
การสอนไดอ้ย่างสะดวก  ซึง่จ าเป็นต้องใหม้กีารฝึกอบรมเฉพาะทาง  เช่น  การเตรยีมหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรใ์นวชิาทีม่ี
การฝึกปฎบิตั ิ

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรกึษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
(1) ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวชิาต่าง ๆ มาเป็น

อาจารยพ์เิศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ใหแ้ก่นกัศกึษา 
(2) ควรมผีูช้่วยสอนประจ าหอ้งปฏบิตักิารทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัฮารด์แวร ์ซอฟต์แวร ์และระบบเครอืข่าย หรอืวชิาที่

เกีย่วขอ้งในจ านวนทีเ่หมาะสม สถาบนัการศกึษาควรส่งผูช้่วยสอนประจ าหอ้งปฏบิตักิารไปอบรมเทคโนโลยใีหม่ทางดา้น
คอมพวิเตอรอ์ย่างน้อยปีละครัง้ 
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(3) คณะมกีารแต่งตัง้อาจารยท์ี่ปรกึษาทางวชิาการใหแ้ก่นักศกึษาทุกคน โดยนักศกึษาที่มปีญัหาในการเรยีน
สามารถปรึกษากบัอาจารย์ที่ปรกึษาทางวชิาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรกึษาทาง
วชิาการใหแ้ก่นกัศกึษา และทุกคนตอ้งก าหนดชัว่โมงว่าง (Office Hours) เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ปรกึษาได ้นอกจากนี้ ตอ้งมทีี่
ปรกึษากจิกรรมเพื่อใหค้ าปรกึษาแนะน าในการจดัท ากจิกรรมแก่นกัศกึษา 

5.2 การอทุธรณ์ของนักศึกษา  
 เป็นไปตาม ขอ้บงัคบั สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2554 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของ ผูใ้ช้บณัฑิต  
(1) จดัอบรมสมัมนา เพื่อพฒันานกัศกึษาไดท้นัต่อวทิยาการสมยัใหม่ 
(2) มกีารศกึษาขอ้มลูตลาดแรงงานเพื่อผลติบณัฑติใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ 
(3) มกีารตดิตามประเมนิผล ความพงึพอใจของบณัฑติและผูใ้ชบ้ณัฑติตอย่างต่อเนื่อง 
(4) กจิกรรมของนกัศกึษาในหลกัสตูรทีไ่ดม้สีว่นร่วมในการพฒันาสงัคม 
 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อใชก้ าหนดดชันีบ่งชีผ้ลการด าเนินงานดงันี้ 

- จ านวนนกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาตามก าหนดเวลาของหลกัสตูรไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 95 ของจ านวนนกัศกึษาทีค่ง
อยู่ในชัน้ปีที ่2 

- จ านวนนกัศกึษาทีต่กออก ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของจ านวนนกัศกึษาทีค่งอยู่ในชัน้ปีที ่2 
- ความพงึพอใจของนกัศกึษาดา้นคุณภาพการสอนและสิง่อ านวยความสะดวกเฉลีย่ไม่ต ่ากว่า 3.5 จากระดบั 5 
- ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติไม่ต ่ากว่า 3.5 จากระดบั 5 
- รอ้ยละของนกัศกึษามงีานท าภายใน 1 ปี หลงัจากส าเรจ็การศกึษา ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 
- บณัฑติไดร้บัเงนิเดอืนเป็นไปตามเกณฑ ์ก.พ. ก าหนด 
- อาจารยผ์่านการอบรมหลกัสตูรดา้นการสอน และการประเมนิผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของอาจารยท์ัง้หมด โดย
อบรมอย่างน้อยปีละ 10 ชัว่โมง 

- ระดบัความพงึพอใจของนักศกึษา ต่อการใหค้ าปรกึษา แนะน า และช่วยเหลอืดา้นวชิาการของอาจารยเ์ฉลีย่ไม่
ต ่ากว่า 3.5 จากระดบั 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

55 

 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ  
เพื่อการประกนัคณุภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑก์ารประเมินประจ าปี  

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสีว่นร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร      

2. มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒแิหง่ชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี      

3. มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้
ม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

     

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา      

6. มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ที่
ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถา้ม)ี อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิด
สอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอื การ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการด าเนินงานทีร่ายงานใน 
มคอ.7 ปีทีแ่ลว้ 

     

8. อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรยีนการสอน      

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครัง้      

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ 
และ/หรอืวชิาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี      

11. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑติใหม่ทีม่ต่ีอคณุภาพ
หลกัสตูร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   
  

12. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

    
 

 
สถาบนัอุดมศกึษาอาจก าหนดตวับ่งชีเ้พิม่เตมิ ใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกจิและวตัถุประสงคข์องสถาบนัฯ หรอืก าหนด

เป้าหมายการด าเนินงานทีส่งูขึน้ เพื่อการยกระดบัมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไวใ้นรายละเอยีดของหลกัสตูร
สถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ะไดร้บัการรบัรองมาตรฐานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิตอ้งมผีล
การด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับง่ชีท้ ัง้หมดอยูใ่นเกณฑด์ต่ีอเน่ือง 2 ปีการศกึษาเพื่อตดิตามการด าเนินการตาม TQF 
ต่อไป ทัง้นี้เกณฑก์ารประเมนิผา่น คอื มกีารด าเนินงานตามขอ้ 1-5 และอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 ของตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงาน
ทีร่ะบุไวใ้นแต่ละปี 
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หมวดท่ี 8. กระบวนการประเมินและปรบัปรงุหลกัสูตร  

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 
กระบวนการทีจ่ะใชใ้นการประเมนิและปรบัปรุงยุทธศาสตรท์ีว่างแผนไวเ้พื่อพฒันาการเรยีนการสอนนัน้ พจิารณา

จากตวัผู้เรยีนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมนิผู้เรยีนในทุกๆ หวัขอ้ว่ามคีวามเข้าใจหรอืไม่ โดยอาจประเมินจากการ
ทดสอบย่อย การสงัเกตพฤตกิรรมของนกัศกึษา การอภปิรายโตต้อบจากนกัศกึษา การตอบค าถามของนกัศกึษาในชัน้เรยีน 
ซึง่เมื่อรวบรวมขอ้มลูจากทีก่ล่าวขา้งตน้แลว้ กค็วรจะสามารถประเมนิเบือ้งตน้ไดว้่า ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจหรอืไม่ หากวธิกีาร
ทีใ่ชไ้ม่สามารถท าใหผู้เ้รยีนเขา้ใจได ้กจ็ะตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นวธิสีอน 

การทดสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน จะสามารถชีไ้ดว้่าผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจหรอืไม่ในเนื้อหาทีไ่ดส้อน
ไป หากพบว่ามปีญัหากจ็ะตอ้งมกีารด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 
ใหน้ักศกึษาไดม้กีารประเมนิผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทัง้ดา้นทกัษะกลยุทธก์ารสอน การตรงต่อเวลา 

การชีแ้จงเป้าหมาย วตัถุประสงคร์ายวชิา ชีแ้จงเกณฑก์ารประเมนิผลรายวชิา และการใชส้ือ่การสอนในทุกรายวชิา 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  
การประเมนิหลกัสูตรในภาพรวมนัน้จะกระท า เมื่อนักศกึษาเรยีนอยู่ชัน้ปีที่ 4 และอาจต้องออกปฏบิตัิงานใน

รายวชิา สหกจิศกึษา เป็นเวลา 4 เดอืนซึง่จะเป็นช่วงเวลาทีอ่าจารยจ์ะไปนิเทศก์นักศกึษา ตลอดจนตดิตามประเมนิความรู้
ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบตัิงานได้หรือไม่ มีความรบัผดิชอบ และยงัอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมกีารรวบรวมข้อมูล
ทัง้หมดเพื่อการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสตูร ตลอดจนปรบัปรุงกระบวนการการจดัการเรยีนการสอนทัง้ในภาพรวมและใน
แต่ละรายวชิา อกีทัง้ประเมนิจากการรายงานผลการด าเนินงานของหลกัสตูร 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 
การประเมนิคุณภาพการศกึษาประจ าปี  ตามดชันีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน  โดยคณะกรรมการประเมนิทีไ่ดร้บัการ

แต่งตัง้จากสถาบนั 

4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรบัปรงุหลกัสูตร และแผนกลยุทธก์ารสอน 
จากการรวบรวมขอ้มลู จะท าใหท้ราบปญัหาของการบรหิารหลกัสตูรทัง้ในภาพรวม และในแต่ละรายวชิา กรณีที่

พบปญัหาของรายวชิากส็ามารถทีจ่ะด าเนินการปรบัปรุงรายวชิานัน้ ๆ ไดท้นัทซีึง่กจ็ะเป็นการปรบัปรุงย่อย ในการปรบัปรุง
ย่อยนัน้ควรท าไดต้ลอดเวลาทีพ่บปญัหา ส าหรบัการปรบัปรุงหลกัสตูรทัง้ฉบบันัน้ จะกระท าทุก 4 ปี ทัง้นี้เพื่อใหห้ลกัสตูรมี
ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
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ข้อบงัคบัสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 
ว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2554 
 

 
เพื่อใหก้ารจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย อาศยัอ านาจ

ตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบญัญตัสิถาบนัอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ใน
การประชุมครัง้ที ่35-1/2004 เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่6 มกราคม พ.ศ.2554 มมีตใิหอ้อกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี้เรยีกว่า “ขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2554”   
ขอ้ 2 ขอ้บงัคบันี้ใชบ้งัคบัตัง้แต่ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา  2554 เป็นตน้ไป      
ขอ้ 3 ใหย้กเลกิขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2049  
ขอ้ 4 ในขอ้บงัคบันี้ เวน้แต่จะมขีอ้ความใหเ้หน็เป็นอย่างอื่น 

 ”สถาบนั” หมายถงึ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่   
 ”คณะ” หมายถงึ คณะทีน่กัศกึษาสงักดัอยู่ 
 ”อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดสีถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 
 ”รองอธกิารบด”ี หมายถงึ รองอธกิารบดสีถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่  
 ”คณบด ี” หมายถงึ คณบดขีองคณะทีน่กัศกึษาสงักดัอยู่ 
 ”ประธานหลกัสตูร ” หมายถงึ ประธานหลกัสตูรของสาขาทีน่กัศกึษาสงักดัอยู่ 
 ”อาจารย”์ หมายถงึ คณาจารยข์องสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่  
  ”หลกัสตูร” หมายถงึ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบหลกัสตูรสาขาวชิาเอกทีน่กัศกึษาสงักดัอยู่ 
 ”นกัศกึษา” หมายถงึ ผูท้ีข่ ึน้ทะเบยีนเขา้ศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาตรขีองสถาบนั 

ขอ้ 5 ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูร้กัษาการตามขอ้บงัคบันี้ และมอี านาจออกประกาศ ค าสัง่ หรอืก าหนดแนวทางปฏบิตั ิ
เพื่อใหด้ าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของขอ้บงัคบันี้ 

 
 

หมวดท่ี 1 
ระบบการศึกษา 

 
ขอ้ 6  ระบบการศกึษา 

สถาบนัจดัการศกึษาเป็นระบบทวภิาค แบ่งเวลาการศกึษาในหนึ่งปีการศกึษาออกเป็น 2 ภาคการศกึษา 
คอื ภาคการศกึษาที่ 1 และภาคการศกึษาที่ 2 มรีะยะเวลาในแต่ละภาคการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห ์และอาจมภีาค
การศกึษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 ได้ โดยมรีะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สปัดาห์ โดยให้เพิม่ชัว่โมง
การศกึษาในแต่ละวชิาใหเ้ท่ากบัภาคการศกึษาปกต ิ     

ขอ้ 7  "หน่วยกติ" หมายถงึ หน่วยทีแ่สดงปรมิาณการศกึษา ซึง่สถาบนัจดัใหแ้ก่นกัศกึษา  
7.1 วชิาทีใ่ชเ้วลาบรรยาย 15 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา มคี่าเป็น 1 หน่วยกติ  
7.2 วชิาทีใ่ชเ้วลาปฏบิตัทิดลอง 30-45 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา มคี่าเป็น 1 หน่วยกติ ยกเว้นบางวชิา 

อาจจะก าหนดเวลาใหเ้ป็นอย่างอื่นไดต้ามความเหมาะสม 
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7.3 การฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรอืการฝึกอื่นๆ ปกตใิชเ้วลา ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมง ตลอดหนึ่งภาค
การศกึษาหรอืเทยีบเท่า ใหน้บัเป็น 1 หน่วยกติ 

7.4 การค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษาที่นักศึกษาต้องศึกษา หรือวิเคราะห์ด้วยตนเองเป็นหลกัโดยมี
อาจารยป์ระจ ารายวชิาเป็นผูใ้หค้ าปรกึษา ใชเ้วลาไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมง ตลอดหนึ่งภาคการศกึษา
หรอืเทยีบเท่า ทัง้ในหอ้งปฏบิตักิารและนอกหอ้งเรยีน ใหน้บัเป็น 1 หน่วยกติ 

7.5 การท าโครงงานหรอืกจิกรรมเรยีนอื่นใดทีไ่ดร้บัมอบหมาย ทีใ่ชเ้วลาท าโครงงานหรอืกจิกรรมนัน้ ไม่
น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา ใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติ 

 
หมวดท่ี 2 

คณุสมบติัของผูส้มคัรเข้าเป็นนักศึกษา 
 

ขอ้ 8 ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองสถาบนั ตอ้งมลีกัษณะและคุณสมบตัดิงัต่อไปนี้  
8.1 ไม่เป็นผูท้ีเ่ป็นโรคตดิต่ออยา่งรา้ยแรง โรคสงัคมรงัเกยีจ และโรคทีจ่ะเบยีดเบยีนหรอืขดัขวาง

การศกึษา  
8.2 ไม่เป็นผูท้ีม่คีวามประพฤตเิสือ่มเสยีอย่างรา้ยแรง หรอืถูกคดัชื่อออก หรอืถูกไล่ออกจาก

สถาบนัการศกึษาเดมิและจะตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัอิย่างหนึ่งอยา่งใดดงัต่อไปนี้  
8.2.1 เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรอื 

ประกาศนียบตัรอื่นทีก่ระทรวงศกึษาธกิารเทยีบเท่า ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรอนุปรญิญา (ปวส. 
หรอื ปวท.) หรอื ประกาศนียบตัรอื่นที่กระทรวงศกึษาธกิารเทยีบเท่ามาสมคัรเขา้ศกึษาต่อหลกัสูตร
ปรญิญาตรขีองสถาบนั จะได้รบัพจิารณา ยกเว้นหรอืเทยีบโอนหน่วยกติของรายวชิาที่ก าหนดไว้ใน
หลกัสตูรของสถาบนั  

8.2.2 เป็นผู้ส าเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่งจากสถาบนัเทคโนโลยไีทย -
ญีปุ่น่และสมคัรเขา้ศกึษาเพื่อรบัปรญิญาตรใีนสาขาวชิาอื่น 

8.2.3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารบัรองและสมคัรเข้าศึกษาเพื่อรบัปริญญาตรีในสาขาวิชาใด
สาขาวชิาหนึ่ง  

8.2.4 เป็นผูท้ีย่งัไม่ส าเรจ็การศกึษาแต่พน้สภาพนกัศกึษาดว้ยสาเหตุอื่น ยกเวน้สาเหตุทางวนิัยจาก
สถาบนัอุดมศกึษาอื่นในระยะเวลาไม่เกนิ 5 ปี สามารถสมคัรเขา้ศกึษาต่อหลกัสตูรปรญิญาตรแีละน า
หน่วยกติทีไ่ดศ้กึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่นมาเทยีบโอนได ้แต่หากพน้สภาพนักศกึษาเป็นระยะเวลา
เกนิ 5 ปี จะไม่สามารถน าหน่วยกติที่ได้ศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่นมาเทยีบโอนได ้ยกเว้นไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการเทยีบโอนของสถาบนั 

 
หมวดท่ี 3 

การคดัเลือกเข้าเป็นนักศึกษา 
 
ขอ้ 9 การคดัเลอืกผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศกึษาเป็นไปตามประกาศการคดัเลอืกเพื่อเขา้ศกึษาในสถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญีปุ่น่ ซึง่สถาบนัจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 
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หมวดท่ี 4 
การขึน้ทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ขอ้ 10   การขึน้ทะเบยีนนกัศกึษา  

10.1 ผู้ที่ได้รบัการคดัเลือกเข้าเป็นนักศกึษาจะต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเองตามวนัเวลาและ
สถานทีต่ามทีส่ถาบนัก าหนด  

10.2 ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้เป็นนกัศกึษาจะมสีถานภาพเป็นนักศกึษาของสถาบนัต่อเมื่อไดท้ าการขึน้
ทะเบยีนและลงทะเบยีนโดยไดช้ าระเงนิค่าขึน้ทะเบยีนและลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 

10.3 ส าหรบัภาคการศกึษาแรกทีเ่ขา้เป็นนกัศกึษาในสถาบนั จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนวชิาต่างๆ พรอ้มกบั
การขึน้ทะเบยีนนกัศกึษา  

10.4 ผูท้ีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเขา้เป็นนักศกึษาทีไ่ม่อาจขึน้ทะเบยีนนักศกึษาตามวนัเวลาทีก่ าหนดจะต้อง
แจง้เหตุขดัขอ้งให้งานรบัสมคัรนักศกึษาของทางสถาบนัทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อักษรก่อน
วนัขึน้ทะเบยีนนกัศกึษา มฉิะนัน้จะถอืว่าสละสทิธิ ์ 

10.5 ผูท้ีเ่คยเป็นนกัศกึษาของสถาบนัสามารถขอกลบัเขา้มาศกึษาใหม่ได ้โดยขอ้ปฏบิตัต่ิางๆใหเ้ป็นไป
ตามประกาศของสถาบนั 

ขอ้ 11  การลงทะเบยีนเรยีน  
11.1 สถาบนัจะจดัใหม้กีารลงทะเบยีนเรยีนวชิาต่างๆ ในแต่ละภาคการศกึษาใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัเปิดภาค

การศกึษานัน้ๆ  
11.2 ในกรณีมเีหตุอนัสมควร  สถาบนัอาจประกาศปิดวชิาใดวชิาหนึ่ง หรอืจ ากดัจ านวนนกัศกึษาที่

ลงทะเบยีนเรยีนวชิา ใดวชิาหนึ่งกไ็ด ้การประกาศปิดวชิาบางวชิาทีม่นีกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนไป
แลว้ จะตอ้งกระท าภายในเจด็วนัแรกของภาคการศกึษาปกตหิรอืสามวนัแรกของภาคการศกึษาฤดู
รอ้น และคนืค่าหน่วยกติเตม็จ านวน 

11.3 จ านวนหน่วยกติทีน่กัศกึษาจะลงทะเบยีนเรยีนใหก้ระท าตามเกณฑต่์อไปนี้  
11.3.1 นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรใีนแต่ละภาคการศกึษาปกติของปีการศกึษา นักศึกษาต้อง

ลงทะเบยีนเรยีนไม่ต ่ากว่า 9 หน่วยกติและไม่เกนิ 22 หน่วยกติ นกัศกึษารอพนิิจต้องลงทะเบยีนเรยีนไม่
ต ่ากว่า 9 หน่วยกติ และไม่เกนิ 16 หน่วยกติ ส าหรบัภาคการศกึษาฤดรูอ้น นักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนได้
ไม่เกนิ 9 หน่วยกติ 

11.3.2 นักศึกษาทุกหลักสูตรอาจลงทะเบียนเรียนสูงหรือต ่ากว่าหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ตามข้อ 
11.3.1 โดยไดร้บัการอนุมตัจิากคณบด ี
11.4 การลงทะเบยีนเรยีนแต่ละวชิาในแต่ละภาคการศกึษาจะตอ้งไม่มเีวลาเรยีนและเวลาสอบตรงกนั 
11.5 การลงทะเบยีนเรยีนวิชาต่างๆ ที่จดัให้มีวชิาพื้นฐานความรู้มาก่อน (Prerequisite)  นักศกึษา

จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนและสอบผ่านวชิาพืน้ความรู ้(Prerequisite) ส าหรบัวชิานัน้ๆ  
11.6 นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีน ตามวนั เวลา สถานที่ พรอ้มทัง้ช าระค่าหน่วยกติและค่าธรรมเนียม

ต่างๆ ตามที่ สถาบนัก าหนด ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบยีนเรียนไว้ นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบยีนเรยีนล่าชา้ได้ ภายในสองสปัดาห์แรกนับจากวนัเปิดภาคการศกึษาของภาคการศกึษา
ปกต ิและภายในหนึ่งสปัดาหแ์รกของภาคฤดูรอ้น โดยต้องช าระค่าลงทะเบยีนล่าชา้ตามทีส่ถาบนั
ก าหนด 

11.7 กรณีทีน่ักศกึษาไม่ไดล้งทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาใด (ยกเวน้ภาคการศกึษาฤดูรอ้น) จะต้อง
ยื่นค ารอ้งขอลาพกัการศกึษาเพื่อรกัษาสถานภาพนักศกึษาต่องานทะเบยีนนักศกึษา พรอ้มทัง้ช าระ



มคอ. 2 

61 

 

ค่าธรรมเนียมภายในสามสบิวนันับจากวนัเปิดภาคการศกึษาจนกว่าจะพน้สถานภาพนักศกึษามฉิะนัน้
จะถูกจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบยีนนักศกึษา 

11.8 การลงทะเบยีนเรยีนวิชาเป็นพเิศษ  โดยไม่นับหน่วยกติรวมในจ านวนหน่วยกติตามหลกัสูตร 
(Audit) มหีลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  
11.8.1 ใหน้ักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนวชิาเป็นพเิศษ โดยไม่นับหน่วยกติ (Audit) ไดโ้ดยต้องไดร้บั

อนุมตัจิากคณบดคีณะทีน่กัศกึษาสงักดัและช าระค่าหน่วยกติตามปกต ิ 
11.8.2 การลงทะเบยีนเรยีนวชิาเป็นพเิศษโดยไม่นับหน่วยกติ  ไม่บงัคบัใหส้อบและไม่มผีลการ

เรยีนการบนัทกึรายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนเป็นพเิศษในช่องผลการเรยีนจะบนัทกึสญัลกัษณ์ "NC" เฉพาะ
ผูท้ีม่เีวลาเรยีนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาเรยีนทัง้หมดของวชิานัน้     

11.8.3 สถาบนัอาจอนุมตัิให้บุคคลภายนอกลงทะเบยีนเรยีนวชิาเป็นพเิศษ  เมื่อไดร้บัอนุมตัจิาก
คณบดพีจิารณารบัสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาพเิศษ 
11.9  การลงทะเบยีนเรยีนเพื่อปรบัคะแนนเฉลีย่สะสม   สามารถลงทะเบยีนเรยีนซ ้าในวชิาทีเ่คยสอบได้

แล้ว หรอืวชิาใหม่ทัง้ในหลกัสูตรของคณะที่นักศกึษาสงักดัหรอืวชิาที่สถาบนัเปิดสอนเพื่อปรบั
คะแนนเฉลีย่สะสมได ้

11.10 การบนัทกึผลการศกึษาและคดิคะแนนเฉลีย่สะสมของรายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนซ ้า ตามขอ้ 11.9 
ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสถาบนั 

11.11 ในกรณีทีน่กัศกึษาไม่ลงทะเบยีนเรยีนตามขอ้บงัคบันี้ ใหค้ณบดพีจิารณาอนุมตัเิป็นกรณีๆไป 
 

หมวดท่ี 5 
การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต 

 
ขอ้ 12  สถาบนัอาจเปิดรบันกัศกึษาเทยีบโอนหน่วยกติในบางหลกัสตูรได ้ ทัง้นี้เพื่อศกึษาต่อหรอืการขอศกึษา

ปรญิญาทีส่อง ซึง่สถาบนัจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆไป โดยนกัศกึษาทีผ่่านการคดัเลอืกเขา้มาจะสามารถเทยีบวชิา
เรยีนและโอนหน่วยกติจากการศกึษาในระบบการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั   

 12.1 การเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติจากการศกึษาในระบบ 
การเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑต่์อไปนี้  

12.1.1 คุณสมบตัขิองนกัศกึษาทีข่อเทยีบโอน 
(1) กรณีเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตมาศึกษาต่อ  ต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศกึษาอื่นซึง่ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษารบัรอง หรอืสถาบนัอุดมศกึษาจาก
ต่างประเทศทีส่ านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนรบัรอง 
(2) การเทยีบโอนวชิาและหน่วยกติเพื่อขอศกึษาปรญิญาทีส่อง ต้องส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา
ตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศที่ส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนรบัรอง 
12.1.2 การเทยีบโอนหน่วยกติใหใ้ชเ้กณฑด์งันี้  
(1) ประธานหลกัสตูรทีน่กัศกึษาขอเทยีบโอนเขา้มาศกึษาต่อจะเป็นผูพ้จิารณารายละเอยีดวชิา หรอื
ทดสอบ เพื่อเทยีบโอนหน่วยกติ ตามประกาศสถาบนั โดยความเหน็ชอบของคณบด ี
(2) วชิาทีข่อเทยีบโอนหน่วยกติไดน้ัน้จะต้องเป็นวชิาทีม่เีนื้อหาวชิาเทยีบเคยีงกนัได ้หรอืมเีนื้อหา
สาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสีข่องวชิาทีข่อเทยีบโอน  
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(3) การเทยีบโอนหน่วยกติ เป็นรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาในหลกัสตูรปรญิญาตร ีจะตอ้งสอบไดไ้ม่ต ่า
กว่าระดบัคะแนน ตวัอกัษร C หรอืแตม้ระดบัคะแนน 2.00 หรอืเทยีบเท่า หรอืไดร้ะดบัคะแนนตวัอกัษร 
S  
(4) จ านวนหน่วยกติทีส่ถาบนัจะพจิารณารบัโอนไดต้อ้งไม่เกนิสามในสีข่องจ านวนหน่วยกติรวมของ
หลกัสตูรทีร่บัโอน  
12.1.3 นกัศกึษาทีข่อเทยีบโอน จะตอ้งใชเ้วลาศกึษาในสถาบนัอกีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่ง ปี

การศกึษาและลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาตามหลกัสตูร/สาขาทีเ่ขา้ศกึษา รวมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของ
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร จงึจะมสีทิธิส์ าเรจ็การศกึษา 

12.1.4 การค านวณคะแนนเฉลีย่สะสม เพื่อการส าเรจ็การศกึษาและได้รบัปรญิญาของสถาบนัจะ
ค านวณคะแนนเฉลีย่สะสมเฉพาะผลการศกึษาของวชิาทีศ่กึษาในสถาบนัหลงัรบัโอนหน่วยกติเท่านัน้  

12.1.5 เอกสารทีต่อ้งน ามาแสดง ไดแ้ก่ ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) ทีส่ถาบนัอุดมศกึษาเดมิ
ออกใหอ้ย่างเป็นทางการ และ รายละเอยีดประจ าวชิา (Course Description) ของสถาบนัอุดมศกึษาเดมิ  

12.1.6 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอเทยีบโอนหน่วยกติมาศกึษาต่อ จะต้องตดิต่อแสดงความจ านงกบังานรบั
สมคัรนกัศกึษาล่วงหน้า ก่อนเปิดภาคการศกึษาทีข่อเทยีบโอนหน่วยกติ  
12.2   การเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติจากการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 

การเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติจากการศกึษานอกระบบ  และ/หรอืการศกึษาตามอธัยาศยัต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑต่์อไปนี้  

12.2.1 เป็นผูท้ีผ่่านการคดัเลอืกเขา้เป็นนกัศกึษาของสถาบนัแลว้ สามารถเทยีบความรูเ้ป็นรายวชิา 
หรอืกลุ่มรายวชิาตามหลกัสตูรของคณะวชิาทีน่กัศกึษาสงักดั  

12.2.2 การเทยีบประสบการณ์จากการท างานใหค้ านึงถงึความรูท้ีไ่ดจ้ากประสบการณ์เป็นหลกั 
12.2.3 ประธานหลกัสตูรเป็นผูป้ระเมนิวชิาในสงักดัของคณะวชิา เพื่อการเทยีบโอนความรู้ในแต่ละ

รายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาและเกณฑ ์การตดัสนิของการประเมนิในแต่ละวธิ ีเพื่อเทยีบโอนหน่วยกติตาม
ประกาศของสถาบนั โดยความเหน็ชอบของคณบด ี

12.2.4 ผลการประเมนิตอ้งไดไ้ม่ต ่ากว่าระดบัคะแนนตวัอกัษร C หรอืแต้มระดบัคะแนน 2.00 หรอื
เทยีบเท่า หรอืระดบัคะแนนตวัอกัษร S และการค านวณคะแนนเฉลีย่สะสม เพื่อการส าเรจ็การศกึษาจะ
ค านวณเฉพาะผลการศกึษาและวชิาทีศ่กึษาในสถาบนัเท่านัน้  

12.2.5 การบนัทกึผลการเรยีนใหบ้นัทกึตามวธิกีารประเมนิ ไดแ้ก่  
(1) หน่วยกติจากการทดสอบมาตรฐานใหบ้นัทกึ "CS" (Credits from Standardized Test)  
(2) หน่วยกติจากการทดสอบทีไ่ม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ใหบ้นัทกึ "CE" (Credits from Exam)  
(3) หน่วยกติจากการประเมนิการศกึษา/อบรมทีจ่ดัขึน้โดยหน่วยงานอื่นทีไ่ม่ใช่สถาบนัอุดมศกึษา
ใหบ้นัทกึ "CT" (Credits from Training)  
(4) หน่วยกติจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานใหบ้นัทกึ "CP" (Credits from Portfolio)  

12.2.6 นักศกึษาที่ขอเทยีบโอน จะต้องใช้เวลาศกึษาในสถาบนัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศกึษา และสถาบนัจะรบัเทยีบโอนหน่วยกติไม่เกนิสามในสีข่องจ านวนหน่วยกติรวมของหลกัสูตร
ระดบัปรญิญาตร ี 
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หมวดท่ี 6 
นักศึกษาพิเศษ 

 
ขอ้ 13    การสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาพเิศษจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

13.1 ผู้สมคัรเขา้เป็นนักศกึษาพิเศษต้องแสดงความจ านงต่อสถาบนัล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 
เดอืนก่อนเปิดภาคการศกึษา โดยระบุวชิาทีข่อเขา้ศกึษาพรอ้มเหตุผลในการขอศกึษา  

13.2  นักศกึษาพเิศษจะต้องลงทะเบยีนเรยีนตามรายวชิาทีไ่ดร้บัอนุมตัิ พร้อมทัง้ช าระค่าลงทะเบยีน
เรยีนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามประกาศของสถาบนั 

13.3  นกัศกึษาพเิศษทีล่งทะเบยีนเรยีนเป็นรายวชิาและขอรบัผลการเรยีนใหใ้ชร้ะเบยีบสถาบนัเกีย่วกบั
การศกึษาขัน้ปรญิญาตร ี

13.4 การเขา้ศกึษาในฐานะนกัศกึษาพเิศษไม่ก่อใหเ้กดิสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นสถานภาพเป็นนักศกึษาปกตขิอง
สถาบนั ยกเวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัเิป็นนกัศกึษาพเิศษเป็นรายกรณี  

 
หมวดท่ี 7 

การขอเพ่ิมวิชา การขอลดวิชา และการขอเพิกถอนวิชา 
 

ขอ้ 14    การขอเพิม่วชิา (Adding) ใหก้ระท าไดภ้ายในสองสปัดาห ์นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษาปกต ิและภายใน
สปัดาหแ์รกของภาคฤดรูอ้น       

ขอ้ 15 การขอลดวชิา (Dropping) ใหก้ระท าได้ภายในสองสปัดาห์ นับจากวนัเปิดภาคการศกึษาปกติ และ
ภายในหนึ่งสปัดาหข์องภาคฤดรูอ้น รายวชิาทีข่อลดนัน้จะไม่บนัทกึในใบรายงานผลการศกึษาและไดร้บัคนืเงนิค่าหน่วยกติ
เตม็จ านวนโดยใหโ้อนเป็นเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาทีข่อเพิม่ หรือโอนเงนิไปใชใ้นภาคการศกึษาถดัไปทีล่งทะเบยีน
เรยีน หรอืตามวธิทีีอ่ื่นๆ ทีส่ถาบนัก าหนด 

ขอ้ 16   นกัศกึษาใหม่ทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาแรก สามารถขอลดรายวชิาไดใ้นช่วงระยะเวลาทีก่ าหนด
ในขอ้ 15 โดยจะไม่ไดร้บัเงนิค่าหน่วยกติคนื 

ขอ้ 17 การขอเพกิถอนวชิา (Withdrawal) 
17.1 การขอเพกิถอนวชิา (Withdrawal)  นับจากวนัสิน้สุดการสอบกลางภาคจนถงึก่อนเริม่สอบปลาย

ภาค 2 สปัดาห ์ในภาคการศกึษานัน้ๆ โดยรายวชิาทีข่อเพกิถอนนัน้จะบนัทกึสญัลกัษณ์ W ในใบ
รายงานผลการศกึษา 

17.2 การขอเพกิถอนรายวชิา (Withdrawal) นกัศกึษาจะไม่ไดร้บัค่าหน่วยกติคนื  
 

หมวดท่ี 8 
ค่าหน่วยกิต 

 
ขอ้ 18 ค่าหน่วยกติ ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสถาบนั  
 

หมวดท่ี 9 
ระยะเวลาการศึกษา 
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ขอ้ 19 ก าหนดระยะเวลาในการศกึษาของนักศกึษาหลกัสตูรปรญิญาตร ีมกี าหนดระยะเวลาการศกึษาไม่เกนิปี
การศกึษา นับจากภาคการศกึษาที่ขึน้ทะเบียนเป็นนักศกึษา และต้องเรยีนให้ได้หน่วยกติครบตามหลกัสูตรของคณะที่
นกัศกึษาสงักดั 
  

หมวดท่ี 10 
การวดัผล และการประเมินผลการศึกษา 

 
ขอ้ 20  การสอบ นกัศกึษาทุกคนตอ้งเขา้สอบทุกครัง้ทีม่กีารสอบทุกประเภท ไดแ้ก่ การสอบย่อย สอบกลางภาค 

และสอบปลายภาค หากไม่เขา้สอบใหถ้อืว่านกัศกึษาไดค้ะแนนศนูยใ์นการสอบครัง้นัน้ และนักศกึษาจะขาดสอบปลายภาค
ไม่ได ้มเิช่นนัน้จะปรบัใหผ้ลการศกึษาในวชิานัน้ตก (F) 

ขอ้ 21 การคดิคะแนนในแต่ละวชิาในภาคการศกึษาหนึ่งๆ สถาบนัใหส้ทิธอิาจารยผ์ูส้อนเป็นผูก้ าหนด โดยให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละทกัษะของรายวชิานัน้ๆ และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากประธานหลกัสตูร 

ขอ้ 22 ผลการสอบแต่ละวชิาจะจดัออกเป็นล าดบัขัน้ซึง่มหีน่วยคะแนนประจ าดงันี้ 
                                                     

ล าดบัขัน้      ความหมาย          แตม้ระดบัคะแนน 
A ดเียีย่ม = 4.00 
B+ ดมีาก = 3.50 
B ด ี = 3.00 
C+ ค่อนขา้งด ี = 2.50 
C พอใช ้ = 2.00 
D+ ค่อนขา้งอ่อน = 1.50 
D อ่อน = 1.00 
F ตก = 0 

  
การให ้F จะกระท าไดด้งัต่อไปนี้ 
22.1 นกัศกึษาเขา้สอบแต่สอบตก 
22.2 นกัศกึษาขาดสอบปลายภาค 
22.3 นกัศกึษาท าผดิระเบยีบการสอบและไดร้บัการตดัสนิใหส้อบตก 

W (Withdrawal) หมายความว่า การขอเพกิถอนวชิาโดยไดร้บัอนุมตัหิรอืถูกสถาบนัเพกิ
ถอนวชิาและไม่นบัหน่วยกติ 

I (Incomplete) หมายความว่า การวดัผลยงัไม่สมบรูณ์  
S (Satisfactory) หมายความว่า การเรยีนเป็นทีน่่าพอใจนกัศกึษาสอบผ่านวชิานัน้ 
U (Unsatisfactory) หมายความว่า การเรยีนไม่เป็นที่น่าพอใจนักศกึษาจะต้องลงทะเบยีน

เรยีนซ ้า เพื่อเปลีย่น U เป็น S 
NC (No Credit) หมายความว่า การลงทะเบยีนเรียนวิชานัน้เป็นกรณีพิเศษและไม่นับ

หน่วยกติ 
CS (Credits from Standardized Test) หมายความว่า หน่วยกติจากการทดสอบมาตรฐาน  
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ขอ้ 20 นอกจากล าดบัขัน้ดงักล่าวในขอ้ 22  แลว้ ผลการศกึษาของวชิาหนึ่งๆ อาจจะแสดงไดด้ว้ยสญัลกัษณ์ 
 

23.1 การให้ W จะกระท าได้เฉพาะวชิาที่นักศกึษาได้ลงทะเบยีนเรยีนไว้แล้ว โดยจะต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้  
23.1.1 นกัศกึษาขอเพกิถอนวชิานัน้ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 10 
23.1.2 นกัศกึษาขอเพกิถอนวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนทุกวชิาโดยมเีหตุผลอนัสมควร และไดร้บัอนุมตัิ

จากคณบดคีณะหรอืประธานหลกัสตูรทีน่กัศกึษาสงักดั  
20.1.3 นกัศกึษาท าผดิระเบยีบการสอบและสถาบนัมคี าสัง่ใหเ้พกิถอนวชิา 
23.1.4 นกัศกึษาไม่มสีทิธิเ์ขา้สอบ เนื่องจากไดร้บัการตดัสนิว่ามเีวลาเรยีนไม่ถงึรอ้ยละ 80 ในวชิา

นัน้ 
23.1.5 นกัศกึษาขอลาพกัการศกึษาหลงัจากพน้ช่วงเวลาทีก่ าหนดตามหมวดที ่12 เรื่องการลาพกั

การศกึษา 
23.1.6 นักศกึษาเปลีย่นแผนการเรยีนระหว่างแผนสหกจิศกึษาและแผนการฝึกงานภายหลงัช่วง

เพิม่-ลดรายวชิา  
23.2 การให ้I จะกระท าไดด้งัต่อไปนี้  

23.2.1 อาจารยผ์ูส้อนเหน็สมควรใหร้อผลการศกึษาเพราะนักศกึษาท างานทีเ่ป็นส่วนประกอบของ
วชิานัน้ยงัไม่สมบรูณ์ ทัง้นี้ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณบดหีรอืประธานหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้ง 

23.2.2 นกัศกึษาทีไ่ดร้บัสญัลกัษณ์ I ในวชิาใด จะต้องรบีตดิต่อกบัผูส้อนในวชิานัน้ เพื่อหาทางท า
ให้การสอบมีผลสมบูรณ์ภายใน 3 สปัดาห์ นับตัง้แต่วันประกาศผลการสอบในวิชานัน้ๆ  มิฉะนัน้
สญัลกัษณ์  I  จะเปลีย่นเป็น F โดยอตัโนมตั ิ    

ขอ้ 24  การประเมนิผลการศกึษา 
24.1 การประเมนิผลการศกึษา ใหก้ระท าเมื่อสิน้ภาคการศกึษาแต่ละภาค 
24.2 การนับจ านวนหน่วยกติสะสมของนักศกึษาเพื่อใหค้รบหลกัสูตร ใหน้ับเฉพาะหน่วยกติทีส่อบได้

เท่านัน้  
24.0 คะแนนเฉลีย่ใหแ้สดงผลโดยใชจุ้ดทศนิยมสองต าแหน่งโดยปดัเศษหากต ่ากว่า 0.005 และปดัขึน้ ถ้า

มากกว่า 0.005 หรอืเท่ากบั ซึง่การค านวณคะแนนเฉลีย่มสีองประเภทคอื  
24.3.1 คะแนนเฉลีย่ประจ าภาค (Grade Point Average) ค านวณจากผลการศกึษาของนกัศกึษาใน

ภาคการศึกษานัน้ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกติ กบัแต้มระดบัคะแนนของทุกวชิาหารด้วย
ผลรวมของหน่วยกติของทุกวชิาทีศ่กึษาในภาคการศกึษานัน้ๆ  

24.3.2 คะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative Grade Point Average) ค านวณจากผลการศกึษาของ
นกัศกึษา ตัง้แต่เริม่เขา้ศกึษาจนถงึการสอบครัง้สดุทา้ย  โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกติกบัแต้ม
ระดบัคะแนนของวชิาทีศ่กึษาทัง้หมดหารดว้ยผลรวมของหน่วยกติ ของวชิาทีศ่กึษาทัง้หมด นักศกึษาที่
ลงทะเบยีนเรยีนวชิาใดมากกว่าหนึ่งครัง้ ใหน้ับหน่วยกติสะสมได้เพยีงครัง้เดยีว และใหน้ าผลการศกึษา
ครัง้ทีด่ทีีส่ดุมาใชใ้นการค านวณคะแนนเฉลีย่สะสม  

CE (Credits from Exam) หมายความว่า หน่วยกติจากการทดสอบทีไ่ม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน  
CT (Credits from Training) หมายความว่า หน่วยกติจากการประเมนิการศกึษา/อบรมทีจ่ดัขึน้ 

โดยหน่วยงานอื่นทีไ่ม่ใช่สถาบนัอุดมศกึษา  
CP (Credits from Portfolio) หมายความว่า หน่วยกติจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน  
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ขอ้ 25  การเขา้ชัน้เรยีนนักศกึษาต้องเขา้เรยีนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละแปดสบิของเวลาเรยีนในวชิานัน้ หากเวลาเรยีน
ของนักศกึษาไม่ครบรอ้ยละแปดสบิในวชิาใด จะถูกตดัสทิธิส์อบปลายภาคพรอ้มกบับนัทกึผลการศกึษาเป็น W โดยความ
เหน็ชอบจากอาจารยผ์ูส้อน 

ขอ้ 26 การเรยีนซ ้าในกรณีทีส่อบตก 
26.1 นักศกึษาทีส่อบตกในวชิาบงัคบักลุ่มวชิาพืน้ฐานสาขาและกลุ่มวชิาบงัคบัสาขา จะต้องลงทะเบยีน

เรยีนวชิานัน้ซ ้าจนกว่าจะสอบได ้ 
26.2 นักศกึษาทีส่อบตกในวชิาเลอืกสาขา (Major Elective) หรอืวชิาเลอืกอสิระ (Free Elective) จะ

ลงทะเบยีนเรยีนวชิานัน้ซ ้าอกีหรอืเลอืกวชิาอื่นแทนได้ 
 

หมวดท่ี 11 
สถานภาพ การจ าแนกและการพ้นสถานภาพนักศึกษา 

 
ขอ้ 27 สถานภาพนกัศกึษาและการจ าแนกสถานภาพนกัศกึษา  

การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ยกเว้นการจ าแนก
สถานภาพเน่ืองจากผลการเรยีนต ่ากว่าเกณฑ ์ใหก้ระท าในภาคการศกึษาทีส่องของแต่ละปีการศกึษา ทัง้นี้ไม่นับรวมภาค
การศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ส าหรบัการศึกษาภาคฤดูร้อนจะไม่มีการจ าแนกสถานภาพนักศึกษาโดย
สถานภาพนกัศกึษาสามารถจ าแนกไดด้งัต่อไปนี้ 

27.1 นกัศกึษาสถานภาพปกต ิไดแ้ก่ นกัศกึษาทีส่อบไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต่ 2.00 ขึน้ไป 
27.2 นกัศกึษาสถานภาพรอพนิิจ ไดแ้ก่ นกัศกึษาทีส่อบไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต่ 1.50 แต่ไม่ถงึ 2.00 

แต่ยงัไม่พน้สภาพนกัศกึษา  
นกัศกึษาสถานภาพพน้สภาพ ไดแ้ก่ นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนต ่ากว่าเกณฑท์ี่ระบุในขอ้ 27.1  และ 
นกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษา ลาออก หรอืสิน้สดุสภาพการเป็นนกัศกึษาตามขอ้  27.2 

ขอ้ 28  การพน้สถานภาพนกัศกึษา  
  นกัศกึษาจะพน้สถานภาพนกัศกึษาในกรณี ดงัต่อไปนี้  

28.1 การพน้สภาพเนื่องจากผลการเรยีนต ่ากว่าเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 
28.1.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า 1.50  ในภาคการศึกษาที่มกีารจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 

ตามขอ้ 27.1  
28.1.2 นกัศกึษาทีส่อบไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 1.75 สองภาคการศกึษาตดิต่อกนั โดยเริม่นับ

จากภาคการศกึษาทีจ่ าแนกสถานภาพนกัศกึษา ตามขอ้ 27.1 
28.2  การพน้สภาพเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ ดงัต่อไปนี้ 

28.2.1  นักศกึษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 19 แต่สอบได้หน่วยกติยงัไม่ครบตาม
หลกัสตูร คณะทีน่กัศกึษาสงักดั 

28.2.2 ส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 
28.2.3 ตาย  
28.2.4 ลาออก 
28.2.5 ถูกถอนสถานภาพนกัศกึษา หรอืถูกจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบยีนนกัศกึษา เพราะ  
(1) ใชห้ลกัฐานการศกึษาปลอมสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษา   
(2) ประพฤตผิดิระเบยีบขอ้บงัคบัของสถาบนัอย่างรา้ยแรง 
(3) ไม่ลงทะเบยีนเรยีนและไม่ไดป้ฏบิตัติามระเบยีบขอ้ 11.7  
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หมวดท่ี 12 

การลาพกัการศึกษา 
 

ขอ้ 29   การลาพกัการศกึษา หมายถงึ การขอรกัษาสถานภาพนกัศกึษา ในกรณีทีน่กัศกึษามคีวามประสงคจ์ะไม่
ลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละภาคการศกึษาปกตแิละต้องการคงสถานภาพนกัศกึษาในทะเบยีนรายชื่อนกัศกึษาของสถาบนั 
หลงัจากทีไ่ดศ้กึษาในสถาบนัมาแลว้อย่างน้อยหนึ่งภาคการศกึษา ยกเวน้จะไดร้บัอนุมตัเิป็นกรณีพเิศษจากคณบด ี

29.1 นกัศกึษาทีม่คีวามประสงคจ์ะขอลาพกัการศกึษาจะต้องยื่นค ารอ้งเพื่อขอรกัษาสถานภาพนักศกึษา
ต่องานทะเบยีนและประมวลผลโดยผ่านความเหน็ชอบจากคณบด ีและช าระเงนิค่ารกัษาสถานภาพ
ตามจ านวนภาคการศกึษาทีข่อลาพกั ภายในวนัทีส่ถาบนัก าหนด 

29.2 นกัศกึษาทีข่อลาพกัการศกึษา เมื่อไดร้บัอนุมตัแิลว้จะตอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  
29.2.1 ระหว่างทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษา นักศึกษาจะต้องช าระค่ารกัษาสถานภาพนักศกึษา

ทุกภาคการศกึษาปกติจนกว่าจะพ้นสถานภาพนักศกึษา มฉิะนัน้จะถูกจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบยีน
นกัศกึษา 

29.2.2 การนบัระยะเวลาการศกึษา ใหน้บัระยะเวลาทีข่อลาพกัการศกึษาทุกครัง้รวมอยู่ในระยะเวลา
การศกึษาตามขอ้ 19 ดว้ย ยกเวน้นกัศกึษาทีข่อลาพกัการศกึษา เนื่องจากถูกเกณฑเ์ขา้รบัราชการทหาร   

29.2.3 นกัศกึษาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษา เมื่อจะกลบัเขา้ศกึษาต่อต้องรายงานตวัเพื่อขอคนื
สภาพนกัศกึษาต่องานทะเบยีนนกัศกึษา ก่อนทีจ่ะลงทะเบยีนเรยีน 

29.2.4 ในกรณีทีน่กัศกึษาตอ้งการขยายช่วงเวลาของการลาพกัการศกึษา นักศกึษาต้องท าเรื่องขอ
อนุมตัใิหม่ตามขอ้ 29.1 ทุกครัง้ 
29.3 การขอลาพกัการศกึษาระหว่างภาคการศกึษาหรอืนอกช่วงเวลาที่สถาบนัก าหนดต้องได้รบัความ

เหน็ชอบจากคณบดเีป็นกรณีพเิศษ 
29.3.1  ถา้นกัศกึษาขอลาพกัการศกึษาภายในสองสปัดาหแ์รก นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษาทุกภาค

การศกึษาปกต ิวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนทัง้หมดจะไม่บนัทกึในใบรายงานผลการศกึษา 
29.3.2  ถ้านักศกึษาขอลาพกัการศกึษาภายหลงัก าหนด เวลาในขอ้ 29.3.1 และไดร้บัอนุมตัจิาก

คณบด ีวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนทัง้หมดจะบนัทกึสญัลกัษณ์ W ในใบรายงานผลการศกึษา โดยไม่คนืค่า
หน่วยกติและค่าบ ารุงการศกึษา 
29.4 นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเป็นภาคการศกึษาแรกทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษาเป็นกรณีพเิศษตาม

ขอ้ 29 จะไม่ไดร้บัค่าบ ารุงการศกึษาและค่าหน่วยกติคนื ส่วนการบนัทกึผลใหเ้ป็นไปตามช่วงเวลา
ทีย่ื่นเรื่องขอลาพกัการศกึษาตามทีร่ะบุในขอ้ 29.3 

  
หมวดท่ี 13 

การย้ายคณะ และการเปล่ียนหลกัสูตร 
 

ขอ้ 30  การยา้ยคณะหรอืเปลีย่นหลกัสตูร 
30.1 นักศกึษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรอืเปลี่ยนหลกัสตูรจะต้องศกึษาอยู่ในคณะหรอืหลกัสูตรเดมิไม่

น้อยกว่าหนึ่งภาคการศกึษาปกต ิ
30.2 เมื่อนักศกึษาไดร้บัอนุมตัใิหย้้ายคณะ หรอืเปลีย่นหลกัสูตรใหม่แลว้ ใหป้ระธานหลกัสตูรใหม่นัน้ๆ 

แจ้งว่า วิชาใดที่อนุญาตให้โอนย้ายและน ามาค านวณ เพื่อหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม การค านวณ



มคอ. 2 

68 

 

คะแนนเฉลี่ยสะสมใหม่จะค านวณเมื่อคะแนนของคณะหรอืหลกัสูตรใหม่ได้แสดงผลการเรยีนแล้ว 
การบนัทกึรายวชิาโอนยา้ยใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถาบนัก าหนด 

30.3 ในการยื่นค ารอ้งขอย้ายคณะ   หรอืเปลีย่นหลกัสตูรนักศกึษาต้องแสดงเหตุผลประกอบและอยู่ใน
ดุลยพนิิจของคณบดหีรอืประธานหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะพจิารณาอนุมตัเิป็นรายกรณี  

30.4 การยา้ยคณะ หรอืเปลีย่นหลกัสตูรจะสามารถกระท าไดไ้ม่เกนิสองครัง้ตลอดการมสีถานภาพเป็น
นกัศกึษา โดยยื่นค ารอ้งขออนุมตัจิากคณบดหีรอืประธาน  หลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้ง และตอ้งด าเนินการ
ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนการลงทะเบยีนเรยีนประจ าภาคการศกึษานัน้ๆ  

30.5 เมื่อนักศกึษาไดร้บัอนุมตัใิหย้้ายคณะ หรอืเปลีย่นหลกัสตูรใหม่แลว้ คณะกรรมการหลกัสตูรนัน้ๆ 
จะแจง้ว่าวชิาใดทีจ่ะน ามาค านวณ เพื่อหาค่าคะแนนเฉลีย่สะสม โดยผ่านการอนุมตัจิากคณบดคีณะ
หรอืประธานหลกัสตูรทีน่กัศกึษาขอยา้ยเขา้สงักดัใหม่ การค านวณคะแนนเฉลีย่สะสมใหม่จะค านวณ
เมื่อคะแนนของคณะหรอืหลกัสตูรใหม่ไดแ้สดงผลการเรยีนแลว้  

30.6   นกัศกึษาทีย่า้ยคณะหรอืเปลีย่นหลกัสตูรจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามทีส่ถาบนัก าหนดนักศกึษา
หลกัสตูรปรญิญาตรเีทยีบโอนหน่วยกติ 

30.7 นกัศกึษาหลกัสตูรปรญิญาตรเีทยีบโอนหน่วยกติทีป่ระสงคจ์ะยา้ย คณะหรอืเปลีย่นหลกัสตูรจะต้อง
ศกึษาอยู่ในคณะหรอืภาควชิาเดมิไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศกึษา ทัง้นี้ไม่นับภาคการศกึษาทีไ่ดร้บั
อนุมตัใิหล้าพกัการศกึษาหรอืถูกสถาบนัใหพ้กัการศกึษา 

30.8  การยา้ยคณะหรอืเปลีย่นหลกัสตูรจะกระท าไดเ้พยีงครัง้เดยีวโดยยื่นค ารอ้งขออนุมตัจิากคณบดทีี่
เกีย่วขอ้ง และตอ้งด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ก่อนการลงทะเบยีนเรยีนประจ าภาคการศกึษานัน้ๆ  

30.9  เมื่อนกัศกึษาไดร้บัอนุมตัใิหย้า้ยคณะหรอืเปลีย่นหลกัสตูรใหม่แลว้ นักศึกษาต้องแสดงความจ านง
ว่าวชิาต่างๆ ทีไ่ดศ้กึษามาแลว้วชิาใด จะน ามาค านวณเพื่อหาคะแนนเฉลี่ยสะสม  โดยผ่านการ
อนุมตัจิากคณบดคีณะหรอืประธานหลกัสตูรทีน่ักศกึษาขอยา้ยเขา้สงักดัใหม่  การค านวณคะแนน
เฉลีย่สะสมใหม่จะค านวณ    เมื่อคะแนนของคณะหรอืภาควชิาใหม่ไดแ้สดงผลการเรยีนแลว้  

30.10 นกัศกึษาทีย่า้ยคณะหรอืเปลีย่นหลกัสตูรจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามทีส่ถาบนัก าหนด  
  

หมวดท่ี 14 
นักศึกษาท่ีกระท าทุจริตในการสอบ 

 
ขอ้ 31   นักศกึษาทีก่ระท าทุจรติในการสอบจะต้องไดร้บัโทษซึ่งคณะกรรมการวนิิจฉัยความผดิได้ตดัสนิซึ่ง

คณะกรรมการวนิิจฉยัความผดิประกอบดว้ยรองอธกิารบด ีคณบด ีและผูแ้ทนจากงานทะเบยีนและวดัผล 1 คน โดยมตขิอง
คณะกรรมการวนิิจฉยัความผดิใหถ้อืเป็นทีส่ดุ  

 
หมวดท่ี 15 

การส าเรจ็การศึกษา 
 

ขอ้ 32 การส าเรจ็การศกึษา 
นกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้  
32.1 สอบไดจ้ านวนหน่วยกติครบตามหลกัสตูรสาขาวชิาทีน่กัศกึษาสงักดั 
32.2 ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต่ 2.00 ขึน้ไป  
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32.3 คะแนนเฉลีย่สะสมในหมวดวชิาเฉพาะ ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาพืน้ฐาน  สาขากลุ่มวชิาบงัคบัสาขา และ
กลุ่มวชิาเลอืกสาขา รวมกนัจะตอ้งมรีะดบัตัง้แต่ 2.00 ขึน้ไปเช่นเดยีวกนั  

32.4 มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ยเหมาะสมกบัปรญิญาทีจ่ะไดร้บั 
32.5 ไม่มพีนัธะดา้นหนี้สนิใดๆ กบัสถาบนั 

ขอ้ 33   การใหป้รญิญาเกยีรตนิิยม  
33.1 ปรญิญาเกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้  

33.1.1 เป็นผูท้ีส่อบไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป โดยไม่เคยมผีลสอบวชิาใดไดล้ าดบั
ขัน้  F หรอื U และไม่เคยลงทะเบยีนเรยีนซ ้าในวชิาใดตามขอ้ 11.9 และขอ้ 26 และลงทะเบยีนเรยีน
ทัง้สิน้ไม่เกนิ 150 หน่วยกติ 

33.1.2 สอบไดห้น่วยกติครบภายในสีปี่การศกึษา ทัง้นี้ใหน้ับรวมภาคการศกึษาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหล้า
พกั ยกเวน้นกัศกึษาทีล่าพกัเน่ืองจากเขา้ร่วมโครงการแลกเปลีย่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสถาบนั 
33.2 ปรญิญาเกยีรตนิิยมอนัดบัสองจะตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้  

32.2.1 เป็นผูท้ีส่อบไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต่ 3.25 ขึน้ไป แต่ตอ้งไม่เกนิ 3.49 โดยไม่เคยสอบ
วชิาใดไดล้ าดบั ขัน้ F หรอื U และไม่เคยลงทะเบยีนเรยีนซ ้าในวชิาใด ตามขอ้ 11.9 และขอ้ 26  และได้
ลงทะเบยีนเรยีนทัง้สิน้ไม่เกนิ 150 หน่วยกติ  

32.2.2 สอบไดห้น่วยกติครบภายในสีปี่การศกึษา ทัง้นี้ ใหน้บัรวมภาคการศกึษาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหล้า
พกั ยกเวน้นกัศกึษาทีล่าพกัเน่ืองจากเขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสถาบนั 
33.3 นกัศกึษาทีข่อเทยีบโอน นกัศกึษาทีข่อศกึษาปรญิญาทีส่อง นักศกึษาหลกัสูตรปรญิญาตรสี าหรบัผู้

จบอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่าและนกัศกึษาเรยีนขา้มสถาบนั ไม่มสีทิธิไ์ดร้บัปรญิญาเกยีรตนิิยม ทัง้น้ี 
ไม่รวมถึงนักศกึษาที่ไปในโครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รบัความเหน็ชอบจากสถาบนัและเทยีบโอน
หน่วยกติกลบัมา 

ขอ้ 34  การใหอ้นุปรญิญา  
        นกัศกึษาทีจ่ะยื่นค ารอ้งขอรบัอนุปรญิญาได ้จะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัดิงันี้  

34.1 มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย เหมาะสมกบัปรญิญาทีจ่ะไดร้บั และไมม่พีนัธะหนี้สนิใดๆ กบัสถาบนั 
34.2 ศกึษาและสอบไดห้น่วยกติครบถว้นตามหลกัสตูรขัน้ปรญิญาตร ีและจ าเป็นตอ้งยุตกิารศกึษา โดย

คะแนนเฉลีย่สะสมหรอืคะแนนเฉลีย่สะสมในหมวดวชิาเฉพาะตามขอ้ 32.2 และ 32.3 มรีะดบัต ่า
กว่า 2.00 แต่ตอ้งไม่ต ่ากว่า 1.75  

ขอ้ 35  การอนุมตัใิหป้รญิญา 
35.1 โดยปกตสิภาสถาบนัจะพจิารณาอนุมตัใิหป้รญิญาปีละ 3 ครัง้ คอื เมื่อสิน้ภาคการศกึษาที ่1 ภาค

การศกึษาที ่2 และภาคการศกึษาฤดรูอ้น  
35.2 สถาบนัจะจดัใหม้พีธิปีระสาทปรญิญาบตัรปีละ 1 ครัง้ ซึง่จะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป  
35.3 นกัศกึษาทีจ่ะมสีทิธิไ์ดร้บัการเสนอชื่อรบัปรญิญา ตอ้งด าเนินการขอรบัปรญิญาตามทีส่ถาบนั

ก าหนด 
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หมวดท่ี  16 
การศึกษาขา้มสถาบนั 

 
ขอ้ 36 นักศกึษาขา้มสถาบนั หมายถงึ นักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ทีล่งทะเบยีนรายวชิาเพื่อศกึษา

กบัสถาบนัอุดมศกึษาอื่นทัง้ภายในและภายนอกประเทศ หรอืนกัศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่นทีล่งทะเบยีนรายวชิา เพื่อ
ศกึษากบัสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่โดยขอรบัผลการศกึษาเพื่อโอนหน่วยกติ  

ขอ้ 37   คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิล์งทะเบยีนรายวชิาเพื่อศกึษากบัสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ไดแ้ก่  
37.1 เป็นผูท้ีก่ าลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัระดบัอุดมศกึษาอื่น ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  
37.2 นักศกึษาต้องยื่นค ารอ้งต่อส านักทะเบยีนนักศกึษาก่อนเปิดภาคการศกึษาไม่น้อยกว่า 2 สปัดาห ์

เพื่อขออนุมตัจิากรองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ   
37.3 นักศกึษาทีไ่ดร้บัอนุมตัิใหล้งทะเบยีนต้องช าระค่าหน่วยกติ และค่าธรรมเนียม ตามระเบยีบของ

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ทุกประการ  

ขอ้ 38 คุณสมบตัขิองนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ทีม่คีวามประสงคจ์ะลงทะเบยีนรายวชิาเพื่อศกึษา
กบัสถาบนัอุดมศกึษาอื่น ไดแ้ก่  

38.1 เป็นนักศกึษาทีล่งทะเบยีนในภาคการศกึษานัน้เป็นภาคสุดท้ายที่จะส าเรจ็การศกึษา และสถาบนั
เทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่มไิดเ้ปิดสอนวชิานัน้ หรอืเป็นนักศกึษาโครงการแลกเปลีย่นทีต่้องเดนิทางไป
ศกึษาในมหาวทิยาลยัต่างประเทศท าใหก้ารเรยีนไม่เป็นไปตามเวลาในหลกัสตูร  

38.2 สถาบันอุดมศึกษานัน้ ต้องเป็นสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษาใหก้ารรบัรอง หรอืสถาบนัอุดมศกึษาต่างประเทศทีส่ านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืนรบัรอง 

38.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้สทิธิด์งักล่าว ต้องยื่นค าร้องที่ส านักทะเบียนนักศึกษาก่อนเปิดภาค
การศกึษาไม่น้อยกว่า 2 สปัดาหเ์พื่อขออนุมตัจิากรองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ 

38.4 นกัศกึษาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหล้งทะเบยีนเพื่อศกึษาขา้มสถาบนั ต้องปฏบิตัติามระเบยีบ และขอ้บงัคบั
การศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองสถาบนัทีน่กัศกึษาไปลงทะเบยีนเรยีน 

38.5 เป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะต้องติดตามให้สถาบันที่นักศึกษาไปลงทะเบียน ส่งผลการศึกษา
โดยตรงมาทีร่องอธกิารบดฝี่ายวชิาการสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น เพื่อด าเนินการโอนหน่วยกติ 
ตามขัน้ตอนต่อไป  

 
จงึประกาศมาเพื่อทราบและถอืปฏบิตัริ่วมกนั  
 

   ประกาศ ณ วนัที ่ 6 มกราคม พ.ศ. 2004 
                                                                         

 
 
 
(นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ) 

           นายกสภาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 
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BIS-406 การตรวจสอบและควบคุมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 
 (Information Technology Audit and Controls)   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไม่ม ี
          การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศในองค์กร ความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ แนวทางการตรวจสอบ 
มาตรฐานวชิาชพี ผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายนอก การควบคุมขอ้มลูและกระบวนการ การควบคุมทางกายภาพ 
การควบคุมเครอืขา่ย ระบบซอฟทแ์วร ์ฐานขอ้มลู โปรแกรมประยุกตอ์นิเตอรเ์น็ต การเขา้ถงึขอ้มลู การเขา้รหสั การใหส้ทิธิ
ใชซ้อฟทแ์วรไ์ลเซนส ์ชนิดของการควบคุมและวธิกีารของการตรวจสอบ ศกึษาเกีย่วกบัขัน้ตอนของการสรา้งระบบควบคุม
อย่างมกีฎเกณฑ ์และการตรวจสอบโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบสารสนเทศ 
 
BIS-407 นวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 
 (Information Technology Innovation and New Technology)   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไม่ม ี
          เทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ทีม่ผีลต่อสงัคมและธุรกจิ เทคโนโลยสีารสนเทศและโลกาภวิฒัน์  เทคโนโลยทีีท่ าให้
เกดิโลกอเิลก็โทรนิกส ์นวตักรรมใหม่ของระบบสารสนเทศ เวบ็เซอรว์สิ เครื่องมอื Web2.0  องคก์รขอ้มูล Virtual Team 
เศรษฐศาสตรข์องสนิคา้และบรกิารดจิติอล การคน้หาขอ้มลู การบรหิารองคค์วามรู ้แนวโน้มการพฒันาเทคโนโลยใีนอนาคต 
การสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ (New innovation) อาทเิช่น สงัคมออนไลน์ (Online Communities) และการน าความรูเ้กีย่วกบั
นวตักรรมเหล่านี้มาใชก้บัการรเีอนจเินียริง่ทางการด าเนินการทางธุรกจิ 
 
BIS-408   การใหค้ าปรกึษาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6)
 (Information Technology Consultancy) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี
          ความหมายของการท างานอย่างทีป่รกึษา การเตรยีมพรอ้มเพื่อใหเ้กดิกระบวนการในการคดิอย่างมรีะบบและมเีหตุ
มผีล เพื่อใหส้ามารถพูดตอบโต้ รวมไปถงึการปฏบิตัเิพื่อตอบสนองกระบวนการต่างๆ เพื่อใหผู้ท้ีม่าปรกึษาดว้ยเกดิความ
เชื่อมัน่ ไม่ว่าจะเป็นวธิกีารล าดบัเรื่องราว การจบัประเดน็ส าคญั การเสนอแนะแนวทาง การสรา้เสน้ทางของความคดิใหก้บั
ผูท้ีม่าปรกึษา การสรุปความคดิ และศลิปะในการน าเสนอความคดิ มกีารจดัการประชุมปฏบิตักิาร (Workshop) เพื่อใหเ้กดิ
ความคุน้เคยกบักระบวนการของการเป็นทีป่รกึษาอย่างแทจ้รงิ 
 

ภาคผนวก ข. ค าอธิบายรายวิชา 
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BIS-410    การวเิคราะหข์อ้มลูและการท าโมเดล  3(3-0-6) 
  (Data Analysis and Modeling)   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    : ไม่ม ี

มาตรฐานและเทคนิคในการจดัการขอ้มูลทางธุรกจิ พฒันาการดา้นแบบจ าลองการพยากรณ์ขอ้มูลทางธุรกจิเพื่อ
ช่วยในการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร ปญัหาเชงิวเิคราะหใ์นธุรกจิสมยัใหม่ กระบวนการวเิคราะหข์อ้มลูมหาศาลจากหลากหลาย
แหล่งขอ้มูล เพื่อใชใ้นการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธขององค์กร ในสภาพแวดล้อมที่มีความเปลีย่นแปลง เครื่องมอื
ต่างๆ ทีใ่ชว้เิคราะหใ์นงานธุรกจิ และธุรกจิอจัฉรยิะ เครื่องมอืการรายงานและน าเสนอขอ้มลูทางธุรกจิ จรยิธรรมเชงิวชิาชพี
ส าหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู เหมอืงขอ้มลู และธุรกจิอจัฉรยิะ 

 
BIS-413    ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์  3(3-0-6) 
  (Electronic Business)   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    : ไม่ม ี

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่อนิเทอรเ์น็ตเป็นตวักลางในการท าธุรกจิ  เช่น การซือ้ขายสนิค้า 
การท าการตลาดออนไลน์ ระบบการจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์การบรหิารทรพัยากรองคก์ร การวางแผนแนวทางขอ้จ ากดัและกล
ยุทธ์ในการด าเนินการพฒันารูปแบบของธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ พื้นฐานและแนวโน้มของธุรกจิการค้าบนอนิเทอร์เน็ตและ
เครอืขา่ยทางสงัคม การประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ออนไลน์  จรรยาบรรณ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์

 

BIS-414  ระบบธุรกจิอจัฉรยิะ       3(3-0-6) 
(Business Intelligence)   

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : INT-301 ระบบฐานขอ้มลู  และ  
                                  INT-302 ปฏบิตักิารระบบฐานขอ้มลู    
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไมม่ ี  

แนวคดิเกีย่วกบัธุรกจิอจัฉรยิะและระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ หลกัการและองคป์ระกอบของธรุกจิอจัฉรยิะ การ
พฒันาคลงัขอ้มลู  การสรา้งและใชง้าน Cube , การสรา้งรายงาน และการสรา้งสว่นตดิต่อกบัผูใ้ชง้าน 

 
ENL-101  ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 1      3(3-0-6)  

(English for Communication1) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   :  ไม่ม ี
          พฒันายกระดบัทกัษะความสามารถทางการพดู ฟงั อ่าน และเขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีน เพื่อใหม้คีวามสามารถ
ในการพดู สือ่สารเรื่องต่างๆ อ่านและเขยีนเรื่องราวต่างๆ เป็นภาษาองักฤษไดใ้นระดบัด ี  ศกึษาและเรยีนรู้จากสือ่การสอน
หลากหลายรปูแบบ และจากวธิกีารสอนหลายชนิด ประเภท ทัง้ในรปูแบบของการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน นอกชัน้เรยีน 
และการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มกีารสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่ผูเ้รยีน มกีารเตรยีมตวัเพื่อสอบวดั TOEIC ใหไ้ดค้ะแนน 400-500 
คะแนน และมกีารประเมนิวดัระดบัความสามารถของผูเ้รยีนและพฒันาขึน้เป็นระยะ ทัง้นี้เพื่อเป็นการพฒันาเพิม่พนู
ศกัยภาพของผูเ้รยีนตลอดระยะเวลาของการเรยีนในภาคเรยีน  
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ENL-102  ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 2        3(3-0-6)  
(English for Communication 2) 

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ENL-101 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 1 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   :  ไม่ม ี
          พฒันายกระดบัทกัษะความสามารถทางการพดู ฟงั อ่าน และเขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีนใหอ้ยู่ในระดบัขัน้สงู 
โดยมคีวามสามารถในการพดู และฟงัเรื่องราวต่างๆ ทีม่รีะดบัยากขึน้ มคีวามสามารถในการอ่าน และเขยีนเรื่องราวต่างๆ 
ทีม่รีะดบัซบัซอ้น โดยการเรยีนรูจ้ากสือ่การสอนทีม่คีวามทนัสมยัหลากหลายชนิด และจากเทคนิคการสอนหลากหลาย
รปูแบบ ทัง้ในรปูแบบของการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน นอกชัน้เรยีน และการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง รวมทัง้มกีารสรา้งแรงจงูใจ
ใหแ้ก่ผูเ้รยีนเพื่อการศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเองควบคู่ไปดว้ย มกีารเตรยีมตวัสอบวดั TOEIC และมกีารประเมนิวดัระดบั
ความสามารถของผูเ้รยีนเป็นระยะ ทัง้เพื่อเป็นการพฒันาเพิม่พนูศกัยภาพของผูเ้รยีนตลอดเวลาของการเรยีนในภาคเรยีน 
เมื่อเสรจ็สิน้การเรยีนแลว้ผูเ้รยีนควรผ่านการสอบ TOEIC ไดส้งูกว่า 500 คะแนนขึน้ไป 
 
ENL-201  ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 3       3(3-0-6)  

(English for Communication 3)   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ENL-102 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 2 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   :  ไม่ม ี
          พฒันายกระดบัทกัษะความสามารถทางการพดู ฟงั อ่าน และเขยีนภาษาองักฤษของผูเ้รยีนใหอ้ยู่ในระดบักา้วหน้า 
(Advanced) โดยมคีวามสามารถทางภาษาองักฤษในด้านการพูดและฟงัเรื่องราวทีย่ากและซบัซ้อนไดด้ ีสามารถสื่อสาร
ภาษาองักฤษ ตลอดจนน าเสนอผลงานไดด้ ีมคีวามสามารถในการอ่าน และเขยีนเอกสารทีม่คีวามซบัซอ้นไดโ้ดยการเรยีนรู้
จากสือ่การสอนทีท่นัสมยัหลากหลายรปูแบบ และใชว้ธิกีารเรยีนการสอนหลากหลายรปูแบบ ทัง้ในการเรยีนในชัน้เรยีนนอก
ชัน้เรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทัง้การเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถทาง
ภาษาองักฤษ มกีารเสรมิแรงจงูใจในการเรยีนใหแ้ก่ผูเ้รยีนและมกีารประเมนิผลความสามารถในทกัษะทัง้ 4 ดา้นเป็นระยะๆ 
อย่างสม ่าเสมอ มกีารเตรยีมตวัสอบTOEIC และมกีารปรบัคุณภาพของผูเ้รยีนตามผลการทดสอบอย่างสม ่าเสมอตลอด
ระยะเวลาในภาคเรยีน เมื่อจบการเรยีนผูเ้รยีนควรสอบวดั TOEIC ไดส้งูกว่า 600 คะแนน 
 

ENL-406   ภาษาองักฤษส าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 1        3(3-0-6) 
        (English for Information Technology I)    

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ENL-201   ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 3 หรอืตามความเหน็ชอบของผูส้อน  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   :  ไม่ม ี

สนทนาโตต้อบเกีย่วกบังานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  และจรรยาบรรณในวชิาชพี     อ่านเอกสารเชงิวชิาการ 
พดูแลกเปลีย่นและเขยีนบรรยายเกีย่วกบัระบบและรปูแบบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ เพือ่ใหส้ามารถน ามาประยุกตใ์ช้
กบัการท างานได ้ 
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ENL-407   ภาษาองักฤษส าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 2        3(3-0-6) 
  (English for Information Technology II)             

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ENL-406  ภาษาองักฤษส าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 1  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   :  ไม่ม ี

สนทนาโตต้อบเพื่อวเิคราะหแ์ละแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบังานดา้นเทคโนโลยสีานสนเทศ รปูแบบภาษาทีใ่ชใ้น
การถ่ายทอดเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อใหส้ามารถสือ่สารกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการเรยีนรูจ้ากสือ่ทีห่ลากหลาย
ทนัสมยั และจากเทคนิคการสอนรปูแบบต่างๆ มกีารฝึกปฏบิตั ิและมกีารประเมนิผลการเรยีนรูต้ลอดระยะเวลาการเรยีน 
และมกีารพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนจนถงึเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
 
 
HUM-101  ปรชัญา         3(3-0-6) 
      (Philosophy) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี

ศกึษาความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัปรชัญา ววิฒันาการของความคดิปรชัญาอย่างยอ่ ความคดิเหน็ส าคญั ในอภปิรชัญา 
ญาณปรชัญา ปรชัญาศาสนา ปรชัญาการเมอืง ขอบขา่ยของจรยิศาสตร ์ทฤษฎคีวามด ีจรยิธรรมสว่นตวัและจรยิธรรมสงัคม 
จรยิธรรมแห่งการใชเ้สรภีาพ  

 
HUM-102  จรยิศาสตร ์        3(3-0-6) 
      (Ethics) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี

ศกึษาทฤษฎทีางจรยิศาสตรท์ีส่ าคญั แนวความคดิ หลกัเกณฑแ์ละการตดัสนิทางจรยิธรรมของนกัปรชัญาส านกัต่างๆ 
จรรยาบรรณในการประกอบอาชพีในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นพืน้ฐานในการคดิวเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ และประยุกตใ์ชใ้นชวีติ
นกัศกึษา การท างานและการอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคม รวมทัง้ศกึษาปญัหา  จรยิศาสตรท์ีส่ าคญั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนิน
ชวีติและการแกป้ญัหาจรยิธรรมทีพ่บในสงัคมปจัจุบนั 

 
HUM-103  อารยธรรมไทย        3(3-0-6)    
  (Thai Civilization) 

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี

ศกึษาประวตัคิวามเป็นมา แนวคดิ ความเชื่อ และเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมไทยในดา้นต่าง  ๆ   อาท ิ วรรณกรรม  
ดนตร ีและศลิปกรรม และอทิธพิลจากวฒันธรรม และอารยธรรมของประเทศอื่นๆ ทีม่ผีลต่อ    อารยธรรมไทย 
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HUM-104  อารยธรรมญีปุ่น่และเอเชยีตะวนัออก      3(3-0-6) 
      (Japanese and East Asian Civilization) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี

ศกึษาประวตัคิวามเป็นมา แนวคดิ ความเชื่อ และ เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมของญีปุ่น่ จนี และเกาหล ีในดา้นต่าง 
ๆ  อาท ิวรรณกรรม  ดนตร ีและศลิปกรรม และอทิธพิลจากวฒันธรรม  และอารยธรรมของประเทศอื่น  ๆ  ทีม่ต่ีออารยธรรม
ประเทศเหล่านัน้ 
 
HUM-105  อารยธรรมตะวนัตก       3(3-0-6) 
      (Western Civilization)  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี
 ศึกษาประวัติความเป็นมา  แนวคิด  ความเชื่อ  ศิลปวิทยาการ  ความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมถอย   และ
ผลกระทบของอารยธรรมของประเทศทางตะวนัตกทีม่ต่ีอภูมภิาคอื่นๆ ในโลก 
 
HUM-106 มนุษยก์บัศาสนา       3(3-0-6) 

(Man and Religions) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี
 ศกึษาความหมายทีแ่ทจ้รงิของศาสนา  บทบาท  และความส าคญัของศาสนาทีม่ต่ีอการด าเนินชวีติและอารยธรรม
ของมนุษย ์ ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัศาสนาในแง่มุมต่างๆ  ทัง้ในระดบับุคคลและสงัคม  โดยศกึษาจากประวตัคิวาม
เป็นมา  และหลกัความเชื่อของศาสนาที่ส าคญั  ๆ  ของโลก  ทัง้ศาสนาเทวนิยม  อาทิ  คริตส์ศาสนา  ศาสนาอิสลาม  และ
ศาสนาอเทวนิยม อาทพิุทธศาสนา และสามารถน าหลกัธรรมในศาสนามาประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
 
HUM-107 มนุษยก์บัการพฒันาตนเอง       3(3-0-6) 
  (Man and Self Development) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี
 ศึกษาเชิงระบบและพลวัตของธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์  ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อตนเอง  สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม อนัจะช่วยใหเ้ขา้ใจ และสามารถพฒันาตนเองใหส้ามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสรา้งสรรคแ์ละสนัติ 
 
HUM-108 พุทธศาสน์        3(3-0-6) 

(Buddhism) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี
 ศกึษาโครงสร้างของพุทธศาสนาโดยละเอียด  เพื่อให้เข้าใจ  “แก่น”  ของพระพุทธศาสนาอนัจะน ามาปฏิบตัิใน
ชวีติประจ าวนัของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นแนวทางไปสูส่นัตสิขุของบุคคลและสงัคม 
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HUM-109 สนุทรยีศาสตรเ์พื่อชวีติ       3(3-0-6) 
(Aesthetics for Life) 

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี
 ศกึษาแนวคดิทางดา้นสนุทรยีศาสตร ์และคุณค่าของสนุทรยีะทีม่ต่ีอการด ารงชวีติในสงัคม ศกึษาสนุทรยีศาสตรใ์น
เชงิบรูณาการทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรรมชาต ิศลิปะจนิตทศัน์ ศลิปการแสดงดนตรวีรรณกรรม ฯลฯ สนุทรยีะทีผ่สานสมัพนัธก์บั
บรบิทสงัคม วฒันธรรม และสภาพแวดลอ้ม 
 
HUM-110 ศลิปะประเพณีนิยม       3(3-0-6) 

(Traditional Arts) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี
 ศกึษาศลิปะประเพณีนิยมไทย  จากอดตีถงึปจัจุบนั  ทัง้ศลิปะจนิตทศัน์  ศลิปการแสดง  ดนตร ี ฯลฯ  พจิารณาทัง้ใน
เชงิอนุรกัษ์และสรา้งสรรคศ์ลิปะประเพณีนิยม ค่านิยมจากอดตีพฒันามาสู่ศลิปะประเพณีนิยมร่วมสมยั  และแนวโน้มในการ
พฒันาไปสูอ่นาคต 
 
 
HUM-111 จติวทิยามนุษย ์        3(3-0-6) 

(Human Psychology) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี
 ศกึษาความเป็นมาของจติวทิยามนุษย ์วธิกีารในการศกึษาสาขาต่างๆ ของจติวทิยามนุษย์  การประมวลความรูใ้น
จติวทิยาสาขาต่างๆ แนวคดิของนกัจติวทิยากลุ่มต่างๆ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎระเบยีบและทฤษฎทีางจติวทิยา เพื่อเป็น
พืน้ฐานในการท าความเขา้ใจเกีย่วกบัจติวทิยาและพฤตกิรรมของมนุษย์  ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนั   การปรบัตวัและ
การแกไ้ขปญัหา 

 
HUM-112   มนุษยก์บัเศรษฐกจิ         3(3-0-6) 
  (Man and Economy) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู:่ ไม่ม ี

 ศกึษาทฤษฎทีางเศรษฐกจิทีส่ าคญั การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการด าเนินชวีติของมนุษยก์บักจิกรรมทาง
เศรษฐกจิ หลกัการส าคญัทางดา้นเศรษฐกจิจุลภาคและมหภาค การจดัการ การตลาด การเงนิ และการธนาคาร การคลงั
ของรฐับาล การคา้และการลงทนุกบัต่างประเทศ ปจัจยัต่างๆ ทางเศรษฐกจิ เช่น สงัคม การเมอืง และการปกครอ   เป็นตน้ 
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HUM-113 การพฒันาบุคลกิภาพ                                                                    3(3-0-6) 
 (Personality Development) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :    ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :    ไม่ม ี
          ศกึษาและพฒันาบุคลกิภาพทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรม และนามธรรมของบุคคลเพื่อการด าเนินชวีติทีด่งีาม มรีะเบยีบ วนิยั รู้
กาลเทศะ ทัง้ในโลกสว่นตวั ครอบครวั ชมุชนและสงัคม ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม
ความเป็นไทยตามกระแสของสงัคมโลก โดยใชก้ระบวนการเรยีนรูห้ลายรปูแบบทัง้ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏบิตั ิ การศกึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง และจากประสบการณ์ต่างๆ ทีห่ลากหลาย 
 
HUM-114 ปรชัญาและกระบวนการคดิ                                                                   3(3-0-6)  
 (Philosophy and Thinking Process) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    :  ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่      :  ไม่ม ี
          ศกึษาแนวคดิและปรชัญา เน้นปรชัญาในเชงิบรูณาการ ทัง้ของตะวนัออกและของตะวนัตก เพื่อพฒันา
ความสามารถการคดิวเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ เพื่อก่อใหเ้กดิเป็นกระบวนการคดิทีส่มัพนัธก์บัชวีติ สงัคม ธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม 
เพื่อการด าเนินชวีติทีด่งีาม มเีหตุผล มอีุดมการณ์ มคีุณธรรมจรยิธรรม โดยใชก้ระบวนการเรยีนรูห้ลายรปูแบบทัง้
ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตักิารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 
HUM-115 การใชเ้หตุผลและจรยิธรรม                                                        3(3-0-6) 
 (Reasoning and Ethics) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    :  ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :  ไม่ม ี
          ศกึษาการใชเ้หตุผลและจรยิธรรม เรยีนรูข้ ัน้ตอนของการเกดิ และการพฒันาการใชเ้หตุผลและจรยิธรรมของบุคคล 
เพื่อสรา้งเสรมิใหเ้ป็นผูใ้ฝรู่ค้วามจรงิ และคดิอย่างมเีหตุผล ตลอดจนเป็นผูม้คีุณธรรมจรยิธรรม สามารถใชเ้หตุผลจรยิธรรม
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเอง ผูอ้ื่น และบรบิททีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างด ีโดยการใชก้ระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย และจากสือ่ต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง  
 
HUM-116 พุทธธรรม                                                                                3(3-0-6)  
 (Buddhism) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :  ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :  ไม่ม ี
          ศกึษาภูมปิญัญาและกระบวนการคดิจากพทุธธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด ารงชวีติ การพฒันาคุณภาพชวีติบนฐาน
พุทธธรรม ทัง้ในเชงิวทิยาศาสตร ์ปรชัญา และศาสนา เพื่อเป็นแนวทางไปสูก่ารด าเนินชวีติทีม่ศีลีธรรมจรรยา    มรีะเบยีบ
วนิยัและสนัตสิขุ 
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HUM-117 ประวตัศิาสตรแ์ละพลงัขบัเคลื่อนสงัคม                                        3(3-0-6) 
 (History and Effects on Society) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :  ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :  ไม่ม ี
          ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูทางประวตัศิาสตร ์  ประวตัศิาสตรไ์ทยและประวตัศิาสตรส์ากล  ทีพ่ฒันาจากกระบวนการคดิของ
มนุษย ์ประวตัศิาสตรท์ีเ่ป็นพลงัขบัเคลื่อนสงัคม ประวตัศิาสตรก์ารเมอืง สงัคม เศรษฐกจิ ศลิปวฒันธรรม 
 
HUM-118 วรรณกรรมและพลงัทางปญัญา                                                       3(3-0-6) 
 (Literature for Intellectual Powers) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :  ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :  ไม่ม ี
          ศกึษาแนวคดิ  คุณค่า  และสนุทรยีะจากวรรณกรรมหลากรปูแบบ  โดยเน้นการศกึษาในเชงิคดิวเิคราะหท์ีก่่อใหเ้กดิ
พลงัปญัญา  พลงัจนิตนาการ  และพลงัในการด าเนินชวีติ  อนัจะชว่ยพฒันาการด าเนินชวีติทีด่งีาม  มรีะเบยีบวนิยัและ
อุดมการณ์ 
 
HUM-119 ศลิปะและความคดิสรา้งสรรค ์                                                         3(3-0-6      
 (Art and Creativity) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี
          ศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัพลงัความคดิสรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการทีก่่อใหเ้กดิความงามและสุนทรยีะในง านศลิปะ
นานาประเภท  ในบรบิทวฒันธรรมทีห่ลากหลาย  อนัจะน าไปสู่การสรา้งสรรคใ์นชวีติประจ าวนั  ทัง้นี้โดยใช้กระบวนการ
เรยีนรูแ้ละสือ่ทีห่ลากหลาย 
 
HUM-120 ดนตรแีละจติวญิญาณมนุษย ์                                                         3(3-0-6) 
 (Music and Human Spirit) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :  ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :  ไม่ม ี
          ศกึษาและแสวงหาประสบการณ์ทางดา้นดนตรทีีก่วา้งและหลากหลาย  ดนตรจีากอดตีและร่วมสมยัดนตรี
ตะวนัออกและตะวนัตก  ดนตรไีทย ดนตรพีืน้บา้น ดนตรทีีพ่ฒันาจากอดตีกาล  ดนตรใีนบรบิทของวฒันธรรม  ดา้นสือ่และ
กระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
 
HUM-121 ภูมปิญัญาทอ้งถิน่                                                                      3(3-0-6) 
 (Local Wisdom) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี
          ศกึษาคน้ควา้ภูมปิญัญาทอ้งถิน่  ภูมปิญัญาชุมชน  ภูมปิญัญาทีเ่กดิจากกระบวนการคดิการเรยีนรู ้ การพฒันาดว้ย
การกระท าและปฏสิมัพนัธใ์นชุมชน ภูมปิญัญาในการด ารงชวีติร่วมกบัผูอ้ื่น ภูมปิญัญาในการอยู่ร่วมกบัธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม  
ภูมปิญัญาในการแสวงหาคุณค่าและตวัตนในความเป็นมนุษย ์ โดยเน้นกระบวนการเรยีนรูแ้ละสือ่ทีห่ลากหลาย 
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HUM-122 ภูมลิกัษณ์ชมุชน                                                                         3(3-0-6) 
 (Man and Community) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :  ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี
 ศกึษาค้นคว้าเพื่อพฒันาภูมลิกัษณ์ชุมชน ภูมิลกัษณ์ที่แสดงความเป็นท้องถิ่น ลกัษณะเฉพาะและความผสาน
สมัพนัธ์ในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่ทางชาติพนัธุ์บนฐานของคุณธรรม 
จรยิธรรม และความดงีาม โดยเน้นกระบวนการเรยีนรูแ้ละสือ่ทีห่ลากหลาย 
 
HUM-123 สมัมาชพีชมุชน                                                                          3(3-0-6)  
 (Ethical Careers for Community) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี
          ศกึษาคน้ควา้และพฒันาสมัมาชพีในชุมชน  เพื่อสรา้งสมัมาชพีทีเ่ขม้แขง็  ปลกูฝงั  สรา้งส านึก  และสรา้งความตระหนกั
ในศกัดิศ์รชีุมชน  สมัมาชพีทีผู่กพนัและเคารพในธรรมชาติสิง่แวดล้อม  สนัติสุข  คุณความด ี ศลิปวฒันธรรม  และปรชัญา
เศรษฐกจิพอพยีง  โดยเน้นกระบวนการเรยีนรูแ้ละสือ่ที่หลากหลาย 
 
HUM-124 ธรรมาภบิาลการบรหิารจดัการชมุชน                                                  3(3-0-6) 
 (Good Governance in Community Management) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี
          ศกึษาคน้ควา้  ปลูกฝงัแนวคดิ  และการปฏบิตัธิรรมาภบิาลการบรหิารจดัการชุมชน  บรหิารจดัการความถูกต้อง
และนิตธิรรม  ความโปร่งใสเชื่อถอืได ้ การอธบิายตรวจสอบได ้ การมสี่วนร่วม  การรบัผดิชอบต่อบทบาทและหน้าทีเ่พื่อ
การพฒันาตนเอง  ครอบครวั  และชุมชนใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนื  โดยเน้นกระบวนการเรยีนรูแ้ละสือ่ทีห่ลากหลาย 
 
INT-103  การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้        3(3-0-6) 

(Introduction to Object-Oriented Programming)   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :  MTE-105  พืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมทางมลัตมิเีดยี 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :    ไม่ม ี

แนวคดิและเทคนิคของการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ นยิามและคณุสมบตั ิของภาษาเชงิวตัถุ การสรา้ง
แบบจ าลองซอฟตแ์วรเ์ชงิวตัถุดว้ย UML ไวยากรณ์ของภาษา เชงิวตัถุ ไดแ้ก่ ประเภทของขอ้มลู โอเปอเรเตอร ์และนิพจน์ 
หลกัการของออบเจก็ต ์คลาส เอนแคปซเูลชนั อนิเฮอรร์แิทนซ ์และโพลมีอรฟิ์ซมึ การจดัการสิง่ผดิปกต ิไลบราลมีาตรฐาน 
ของภาษาคอมพวิเตอร ์การใชค้ าสัง่ต่างๆ ในไลบราล ีการออกแบบเชงิวตัถุเบือ้งตน้ การวเิคราะหป์ญัหา การอธบิาย
โครงสรา้งของโปรแกรมเชงิวตัถุ UML หลกัการเขยีน โปรแกรมเพื่อสรา้งไฟล ์ 
 
INT-104  ปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้       1(0-3-2) 

 (Object-Oriented Programming Laboratory)   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :  MTE-105  พืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมทางมลัตมิเีดยี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :    ไม่ม ี

ฝึกปฏบิตั ิINT-103 ดว้ยการใชเ้ครื่องมอืในการเขยีน ดบีกั แกไ้ข และทดสอบโปรแกรม ฝึกวเิคราะหป์ญัหาเพื่อ
การเขยีนโปแกรมทีด่ ีเพื่อท าใหโ้ปรแกรมสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยใชแ้นวคดิเชงิวตัถุ 
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INT-105   เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต        3(3-0-6) 
  (Internet Technology)   

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    : ไม่ม ี

เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ภาพรวมของระบบเปิด โปรโตคอลบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต รูปแบบการแลกเปลีย่นขอ้มูล 
เซริฟ์เวอรแ์ละไคลเอน็ท ์หลกัการท างานของบราวเซอร์ การเขยีนเวบ็เพจ มาตรฐานเอชทเีอม็แอล ส ีภาพ และสื่อประสม 
เทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เช่น จาวา ฐานข้อมูลแบบออนไลน์  อินเตอร์เน็ตไร้สาย เสิร์ชเอ็นจิน อีเมล ์ 
เทคโนโลยบีรอดแบนด ์เป็นตน้ 

 
INT-106   โครงสรา้งของระบบคอมพวิเตอร ์       3(3-0-6) 

 (Computer Organization)     
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :  ไม่ม ี

ระบบคอมพวิเตอร์  หน่วยความจ า  หน่วยประมวลผล  หน่วยรบัและแสดงผล  และความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ
ดังกล่าว  องค์ประกอบของหน่วยประมวลผล  หน่วยควบคุม  รีจิสเตอร์  หน่วยค านวณทางคณิตศาสตร์และตรรก 
สถาปตัยกรรมของชุดค าสัง่และชนิดขอ้มลู การท าไปป์ไลท ์โครงสรา้งของคอมพวิเตอรแ์บบขนาน  การใชห้น่วยประมวลผล
หลายชุด ตวัอย่างขสถาปตัยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิตักิารต่างๆ 
 
INT-201  ระบบการสือ่สารและเครอืขา่ย 1      3(3-0-6) 

 (Computer Networks and Communication Systems 1)   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :  INT-105 เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  INT-202  ปฏบิตักิารระบบการสือ่สารและเครอืขา่ย 1                                            

  พืน้ฐานการสื่อสารขอ้มูล สถาปตัยกรรมตามแบบจ าลองของโอเอสไอ ล าดบัชัน้ของโพรโตคอลในอนิเทอรเ์น็ต 
การเชื่อมต่อระหว่างเครอืขา่ย โพรโตคอลในชัน้แอพพลเิคชัน่เลเยอร ์การมลัตเิพลก็ซิง่และดมีลัตเิพลก็ซิง่ หลกัการส่งขอ้มูล
แบบเชื่อถอืได้ โปรโตคอล ทซีพี/ีไอพ ีการก าหนดเสน้ทางในเครอืข่าย โพรโตคอลทีใ่ชใ้นการก าหนดเสน้ทาง โพรโตคอล
การเขา้ถงึหลายทาง เครอืขา่ยพืน้ทีท่อ้งถิน่ การท างานของอุปกรณ์บนเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ เช่น ฮบั สวติช ์และเราเตอร ์
เป็นตน้ 

 
INT-202  ปฏบิตักิารระบบการสือ่สารและเครอืขา่ย 1     1(0-3-2) 

 (Computer Networks and Communication Systems Laboratory1)   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :  INT-105  เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :  INT-201  ระบบการสือ่สารและเครอืขา่ย 1 

ปฏบิตักิารเกีย่วกบัรายวชิา  INT-201  ดว้ยอุปกรณ์จรงิ และซอฟตแ์วรจ์ าลองเสมอืนจรงิ 
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INT-301   ระบบฐานขอ้มลู          3(3-0-6) 
(Database Systems) 

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  INT-103  การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้      
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   :   INT-302 ปฏบิตักิารระบบฐานขอ้มลู 

ศกึษาสถาปตัยกรรมระบบฐานขอ้มูล โมเดลขอ้มูลประเภทต่างๆ ศกึษาหน้าที่ของระบบการจดัการฐานขอ้มูล  
แนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์ ภาษาในการคน้คนืขอ้มลู   การควบคุมการท างานของโพรเซสหลายๆ 
โพรเซสที่ท างานพร้อมกนัในระบบจดัการฐานข้อมูล เทคนิคการกู้กลบัขอ้มูล ความปลอดภยัของฐานข้อมูล การพฒันา
โปรแกรมประยุกตฐ์านขอ้มลู 

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

(Database Systems Laboratory)   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  INT-103  การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้      
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   :   INT-301  ระบบฐานขอ้มลู 

ฝึกทกัษะในการเขยีนค าสัง่ภาษาสอบถามเชงิโครงสรา้ง เช่น ภาษาเอสควิแอล  การฝึกเขยีนภาษากระบวนงาน
ทีจ่ดัการกบัฐานขอ้มลู เช่น พแีอล/เอสควิแอล เป็นตน้  การฝึกเขยีนค าสัง่แบบสตอร์  โพรซเียอร ์และทรกิเกอร์  การฝึกใช้
เครื่องมอืในการออกแบบฐานขอ้มลู  การฝึกการใชเ้ครื่องมอืสนบัสนุนการสรา้งระบบฐานขอ้มลู  การฝึกการจดัการกบัความ
ปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู  การฝึกการกูก้ลบัขอ้มลู 
 
INT-303  วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์                 3(3-0-6) 

  (Software Engineering)   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :  MTE-105  พืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมทางมลัตมิเีดยี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :   ไม่ม ี

วงจรชวีติและกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ การวเิคราะหป์ญัหาในการพฒันาซอฟต์แวร ์การเกบ็รวบรวมความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน เทคนิคการออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร ์การสรา้งโมเดลทางซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ และ
การประเมนิประสทิธภิาพการพฒันาซอฟต์แวร์ การบ ารุงรกัษาซอฟต์แวร์ การวางแผนการพฒันาซอฟต์แวร์ การประเมนิ
ตน้ทุน รวมทัง้เครื่องมอืและชุดเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

 
ITE-206   เทคโนโลยเีวบ็เซอรว์สิ         3(2-3-6) 

(Web Services Technology)   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  INT-103  การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้      
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   :  ไม่ม ี 

ศกึษาถงึแนวคดิและเทคโนโลยทีีส่ าคญัของ Service-Oriented Architecture (SOA) ววิฒันาการของเทคโนโลยี
พืน้ฐานต่างๆ  แนวคดิของบรกิารใน SOA  บทบาทของผูข้อบรกิาร  ผูใ้หบ้รกิาร และตวัแทนของผูใ้หบ้รกิาร  เทคโนโลยี
เวบ็เซอรว์สิ  เทคโนโลยทีีส่ าคญัของเวบ็เซอรว์สิและ SOA เช่น XML   SOAP   WSDL  UDDI  และ WS-BPEL เวบ็
เซอรว์สิ และธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ กรณีศกึษาของเวบ็เซอรว์สิ และฝึกปฏบิตักิารเทคโนโลยเีวบ็เซอรว์สิ 
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ITE-301   การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์       3(3-0-6) 
(Web Design and Development)   

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : INT-105 เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   :  ไม่ม ี 

เรยีนรู้กระบวนการสร้าง การออกแบบ และการพฒันาเวบ็ไซต์ อาทเิช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ย วกบัเวบ็ไซต์ การ
ออกแบบกราฟิกในเว็บ ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบบนเว็บ การสร้างหน้าเว็บเพจ การสร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูล 
โครงสรา้งภาษา HTML การสรา้งการโตต้อบบนเวบ็ดว้ยภาษา JavaScript การเขยีนโปรแกรมเวบ็เบือ้งต้น การตดิต่อฐาน
มูลบนเวบ็ การทดสอบการแสดงผลบนเวบ็บราวเซอร์ การจดทะเบยีนโดเมนเนม การเช่าพื้นที่เซริ์ฟเวอร์ ตลอดจนการ
เผยแพร่เวบ็ไซต ์เพื่อขึน้ใชง้านจรงิบนอนิเทอรเ์น็ต 

 
ITE-302   ปฏบิตักิารการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์       1(0-3-2) 

 (Web Design and Development Laboratory) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : INT-105 เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   :  ไม่ม ี

 ฝึกปฏบิตั ิITE-301 ดว้ยการใชเ้ครื่องมอืในการเขยีน ดบีกั แกไ้ข และทดสอบโปรแกรม ฝึกวเิคราะหป์ญัหาเพื่อ
การพฒันาเวบ็ไซตท์ีด่ ี 

 
ITE-305   การบรหิารโครงการซอฟตแ์วร ์      3(3-0-6) 

(Software Project Management)   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :   MTE-105  โครงสรา้งขอ้มลูและอลักอรทิมึ   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :  ไม่ม ี

ศกึษาการบรหิารโครงการซอฟตแ์วรท์ัง้ดา้นการจดัการและดา้นเศรษฐศาสตร ์ วงจรชวีติของการพฒันาซอฟตแ์วร ์
การไหลของงานในกระบวนการ รปูแบบการบรหิารโครงการซอฟตแ์วร ์ ไดแ้ก ่ การวางแผนโครงการซอฟตแ์วรใ์นเรื่องการ
ประเมนิตน้ทุน เรื่องการท างบประมาณและเรื่องการจดัตารางเวลา การควบคมุโครงการทีร่วมไปถงึการประกนัคุณภาพ 
การจดัการกบัการเปลีย่นแปลงระบบซอฟตแ์วรห์รอืคอนฟิกุเรชัน่ การวเิคราะหแ์ละบรหิารความเสีย่ง การจดัโครงสรา้ง
ทมีงาน การจดัสรรผูร้่วมโครงการ และการด าเนินการโครงการซอฟตแ์วร ์ การวดัและประเมนิผลการพฒันาซอฟตแ์วร ์ การ
บรหิารโครงการซอฟตแ์วรต์ามหลกัการซเีอม็เอม็ (CMM)  
 
ITE-406   ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร ์      3(2-3-6) 

(Geographic Information Systems)   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    : ไม่ม ี

ศกึษาแนวคดิของระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ กระบวนการการใชค้อมพวิเตอร์  ทัง้ฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร์ 
ขอ้มลูทางภูมศิาสตรแ์ละการออกแบบ การค านวณและการวเิคราะหข์อ้มลู ตวัอย่างการประยุกตใ์ชง้าน  
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ITE-411   การจดัการองคค์วามรู ้       3(3-0-6) 
(Knowledge Management) 

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    : ไม่ม ี

ศกึษาแนวคดิของการจดัการองค์ความรู้ การแบ่งประเภทขององค์ความรู้ การสร้างโมเดลความรู้ กระบวนการ
ต่างๆ ของการจดัการองค์ความรู้ การสร้างและการใช้ความรู้  การบริหารจดัการต้นทุนด้านความรู้ขององค์กรอย่างมี
ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ ทัง้วธิปีฏบิตัิ กระบวนการและเทคโนโลยี การบรหิารจดัการทรพัย์สนิทางปญัญา เครื่องมอื
และเทคนิคในการจดัการองคค์วามรู ้
 
ITE-419   ระบบปฏบิตักิาร        3(3-0-6) 

(Operating Systems)   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    : ไม่ม ี

ศกึษาประเภทของระบบจดัการท างานของโปรแกรม ฟงักช์ัน่และลกัษณะคุณสมบตัขิองระบบปฏบิตักิาร  การใช้
โปรแกรมพรอ้มกนัมากกว่าหนึ่งโปรแกรม หลกัการของการท างานในภาวะพรอ้มกนัและการซงิโครไนเซชัน่ บรเิวณวกิฤต 
เซมาฟอร์ การเขา้ควิ บฟัเฟอร์ของขอ้มูล ภาวะขาดทรพัยากร ภาวะตดิตาย การจดัการกบัโปรเซสเซอร์ การจดัการกบั
หน่วยความจ า การจดัการกบัหน่วยอุปกรณ์อื่นๆ การจดัการไฟล ์ความปลอดภยัและการป้องกนัระบบ 

 

ITE-423  ระบบความปลอดภยัของคอมพวิเตอร ์     3(3-0-6) 
(Computer Security System)   

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : INT-201  ระบบการสือ่สารและเครอืขา่ย 1    
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไมม่ ี  

การก าหนดนโยบายความมัน่คง การโจมตรีะบบและการป้องกนัแบบต่างๆ เช่น ไวรสั โทรจนั ดโีอเอส หลกัการ
ท างานของเทคนิคการเขา้รหสัแบบสมมาตร และอสมมาตร การน าระบบการเขา้รหสัไปใชใ้นการพสิจูน์สทิธริูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การลงนามระบบดจิติลั หนงัสอืรบัรองระบบดจิติอล ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานในการกระจายกุญแจสาธารณะ กฎหมาย
และจรยิธรรมในสงัคมทีใ่ชร้ะบบคอมพวิเตอร ์การวางแผนกูภ้ยัเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน 

 

ITE-423  การวเิคราะหข์อ้มลูและการท าโมเดล      3(3-0-6) 
(Data Analysis and Modeling)   

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : INT-201  ระบบการสือ่สารและเครอืขา่ย 1    
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไมม่ ี  

วิธีการและเทคนิคการน าเข้า วิเคราะห์ สรุปผลของข้อมูล การท ารายงานและการสร้างกราฟด้วยโปรแกรม
ส าเรจ็รูป Spreadsheet การสรา้งสตูรและโมเดล ฟงักช์ัน่ทางคณิตศาสตรแ์ละสถติ ิฟงักช์ัน่ Text, Date and Time, and 
Lookup PivotTables, Scenarios, What-if analysis, Marco and Introduction to VBA 
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ITE-426  การประมวลผลคลาวด ์       3(3-0-6) 
(Cloud Computing)   

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    : ไม่ม ี

แนวคดิพืน้ฐานของการประมวลผลคลาวด ์ คุณลกัษณะส าคญัของการประมวลผลคลาวด ์ ประเภทของการประมวลผล
คลาวด ์ เทคโนโลยต่ีางๆ ทีใ่ชเ้วอรช์วลไลเซชัน่ การจดัการคลาวดร์ปูแบบการใหบ้รกิารของคลาวด ์ความปลอดภยัใน
คลาวด ์การใชเ้ครื่องมอืและซอฟแวรท์ีเ่กีย่วกบัคลาวด ์ นโยบายต่างๆส าหรบัองคก์รในการน าการประมวลผลคลาวดม์าใช ้  
ตวัอย่างกรณีศกึษาทีส่ าคญัในการประมวลผลคลาวด ์ รวมทัง้สถานะของการพฒันาคลาวดท์ีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนัและแนวโน้ม
ในอนาคต 
 

ITE-428  การเขยีนโปรแกรมเชงิเหตุการณ์      3(2-3-6) 
(Event-Driven Programming)   

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  INT-103  การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้ ,  
   INT-301 ระบบฐานขอ้มลู   และ  ITE-301  การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    : ไม่ม ี

เป็นการศกึษาการพฒันาแอพพลเิคชัน่ที่เป็นการเขยีนในลกัษณะการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุที่ใช้การออกแบบ
โปรแกรมแบบแยกส่วนการท างาน การออกแบบโปรแกรมแบบโมดูล การตรวจหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น การพัฒนา
โปรแกรมแบบขบัเคลื่อนโดยเหตุการณ์ โดยใชภ้าษาโปรแกรมทีท่ าใหส้ามารถมองเหน็ภาพการท างานแบบเชงิเหตุการณ์ได้ 
ความหมายของเหตุการณ์ ล าดับของเหตุการณ์ การจัดการเหตุการณ์ พร้อมทัง้การใช้งานเครื่องมือในการพัฒนา
แอพพลเิคชัน่เพื่อตดิต่อกบัฐานขอ้มูล เพื่อจดัการขอ้มูลในฐานข้อมูล การสรา้งส่วนประสานการติดต่อกบัผูใ้ช้และรายงาน
เพื่อประยุกตใ์ชส้ าหรบังานธุรกจิ 
 

ITE-431  วธิกีารวจิยั        3(3-0-6) 
(Research Methodology)   

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  MSC-202 สถติแิละความน่าจะเป็น 

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   :  ไม่ม ี
คน้ควา้ในกระบวนการขัน้ตน้ของการวจิยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศ การระบุปญัหา การศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

ทศิทางความเป็นไปของงานทีจ่ะท าการวจิยั เทคนิคต่างๆ ทางสถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั การวเิคราะหข์อ้มูล การน าเสนอ
ขอ้มลูผลการวจิยั 
 

ITE-432  กฎหมายและจรยิธรรมทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ    3(3-0-6) 
(Information Technology Laws and Ethics)   

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   :  ไม่ม ี
ทรพัย์สนิทางปญัญา ความเป็นเจ้าของสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกบัลขิสทิธิ สทิธบิตัรและเครื่องหมายการค้า 

ความลบัทางการค้า อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ วฒันธรรมองค์กร ความเป็นมืออาชพี กฎระเบียบหลกัเกณฑ์ทาง
วชิาชพี ปญัหาเกี่ยวกบัจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ความเป็นส่วนตวัและความลบั การละเมดิลขิสทิธิ ์
ซอฟตแ์วรแ์ละกรณีศกึษาดา้นกฏหมายและจรยิธรรมทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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JPN-101  ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 1             3(3-0-6) 
 (Business Japanese 1) 

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   :  ไม่ม ี
          เรยีนไวยากรณ์ภาษาญีปุ่น่ชัน้ตน้ เรยีนโครงสรา้งประโยค ค าศพัทต่์างๆ ประมาณ 200 ค า เรยีนและฝึกการสนทนา
ภาษาญีปุ่น่เบือ้งตน้อย่างเขม้ขน้ เรยีนตวัอกัษรฮริะงะนะ และคะตะคะนะ เรยีนตวัคนัจใิหรู้ป้ระมาณ 100 ตวั ฝึกทกัษะใน
การอ่าน เขยีน ตวัอกัษรญีปุ่น่อย่างเขม้ขน้ พฒันาทกัษะในดา้นการอ่าน พดู ฟงั และเขยีนใหอ้ยู่ในระดบัใชก้ารไดด้ ี โดย
อาศยักระบวนการเรยีนรูห้ลายรปูแบบ ทัง้ในและนอกชัน้เรยีน มกีารสรา้งแรงจงูใจใหอ้ยากเรยีน รวมทัง้มกีารฝึกปฏบิตั ิ
การใชส้ือ่รปูแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย และมกีารทดสอบความสามารถเป็นระยะๆ ในทกัษะทัง้ 4 ดา้น และพฒันาขดี
ความสามารถใหส้งูขึน้ มกีารเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะสอบวดัความสามารถทางภาษาญีปุ่น่ระดบั N5 
 
JPN-102  ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 2             3(3-0-6) 

 (Business Japanese 2)        
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : JPN-101 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 1 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   :  ไม่ม ี
          เรยีนไวยากรณ์ภาษาญีปุ่น่ชัน้ตน้ระดบักลาง เรยีนโครงสรา้งประโยค ค าศพัทต่์างๆ ประมาณ 500 - 800 ค า ฝึกหดั
สนทนาภาษาญีปุ่น่อย่างเขม้ขน้ ฝึกและพฒันาทกัษะในการอ่าน พดู ฟงั และเขยีนภาษาญีปุ่น่ ใหอ้ยูใ่นระดบัที ่ สามารถ
น าเสนอและเขยีนเรื่องราวต่างๆ เป็นภาษาญีปุ่น่ไดด้ ี ฝึกการเขยีนตวัอกัษรคนัจใิหรู้ถ้งึประมาณ 200 ตวั โดยการฝึกการ
เขยีนทีเ่ขม้ขน้ ผูเ้รยีนเรยีนรูโ้ดยอาศยักระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย และสือ่การสอนและเทคนิคการสอนหลากหลาย
รปูแบบ รวมทัง้มกีารสรา้งแรงจงูใจในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และมกีารทดสอบเป็นระยะตลอดภาคเรยีนเพื่อการพฒันา
ทกัษะทัง้ 4 ดา้นใหส้งูขึน้ เมือ่ปลายภาคเรยีน ผูเ้รยีนควรมคีวามสามารถผ่านการสอบวดัความสามารถทางภาษาญีปุ่น่
ระดบั N5 ได ้ 
 
JPN-201  ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 3         3(3-0-6) 

(Business Japanese 3)     
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  JPN-102 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 2 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   :  ไม่ม ี
          เรยีนไวยากรณ์ภาษาญีปุ่น่ชัน้ตน้ระดบัสงู เรยีนโครงสรา้งประโยคค าศพัทต่์างๆ ประมาณ 800-1,000 ค า ฝึกหดัการ
สนทนาภาษาญีปุ่น่อย่างเขม้ขน้ ฝึกและพฒันาทกัษะความสามารถในการอ่าน เขยีน พดู ฟงัภาษาญีปุ่น่ใหอ้ยู่ในระดบัที่
ซบัซอ้น สามารถท าการสือ่สารดว้ยการสนทนาและอ่าน เขยีนไดอ้ย่างด ีเรยีนรูค้นัจไิดถ้งึประมาณ 300 ตวั โดยใชก้ารเรยีนรู้
ดว้ยสือ่ทีท่นัสมยัหลากหลายรปูแบบ และเทคนิคการสอนหลายชนิดประเภท รวมทัง้การเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ มกีารสรา้ง
แรงจงูใจ ในการเรยีน มกีารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และมกีารสอบวดัระดบัความสามารถเป็นระยะตลอดการเรยีนในภาค
เรยีน เพื่อพฒันาขดีความสามารถ มกีารเตรยีมความพรอ้มเพื่อสอบวดัความสามารถทางภาษาญีปุ่น่ระดบั N4 
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JPN-202  ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 4        3(3-0-6) 
      (Business Japanese 4)     
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  JPN-201 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 3 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี
          เรยีนไวยากรณ์ภาษาญีปุ่น่ชัน้กลางระดบัตน้ เรยีนโครงสรา้งประโยค ค าศพัทต่์างๆ ประมาณ 1,000-1,500 ค า ฝึกหดั
การสนทนาภาษาญีปุ่น่อย่างเขม้ขน้ ฝึกและพฒันาการทกัษะในการอ่าน พดู เขยีน ฟงัภาษาญี่ปุ่นทีซ่บัซอ้น สามารถท าการ
สื่อสารด้วยการสนทนาและอ่าน เขยีนได้อย่างด ีโดยรู้คนัจปิระมาณ 400 ตวั มกีารเรยีนรูโ้ดยการใช้สื่อที่ทนัสมยั การใช้
เทคนิคการสอนที่หลากหลายชนิดประเภท มกีารสร้างแรงจูงใจในการเรยีนภาษาญี่ปุ่น มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ตลอดจนมกีารสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาญีปุ่น่เป็นระยะๆ เพื่อพฒันาฟ้ืนฟูศกัยภาพดา้นภาษา เมื่อจบการเรยีน
แลว้ผูเ้รยีนควรมคีวามสามารถทางภาษาญีปุ่น่สอบผ่านระดบั N4 
 
JPN-301  ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 5        3(3-0-6) 
      (Business Japanese 5) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  JPN-201 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 3 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี
          เรยีนไวยากรณ์ภาษาญีปุ่น่ชัน้กลางระดบักลาง เรยีนโครงสรา้งประโยคและค าศพัทป์ระมาณ 2,000-3,000 ค า ฝึกหดั
เพื่อพฒันาทกัษะดา้นการสนทนาภาษาญีปุ่น่อย่างเขม้ขน้จนสามารถสื่อสารในระดบัสงูได ้สามารถฟงัข่าวสารจากสื่อต่างๆ
ได ้สามารถเขยีนรายงานเป็นภาษาญีปุ่น่ทีด่ไีด ้เรยีนรูต้วัอกัษรคนัจไิดป้ระมาณ 800 ตวั โดยใชก้ระบวนการเรยีนการสอนที่
ทนัสมยั ใชส้ือ่การสอนหลากหลายประเภท รวมทัง้การใชเ้ทคนิคการสอนประเภทต่างๆ อย่างหลากหลาย มกีารเรยีนรูท้ ัง้ใน
และนอกหอ้งเรยีน มกีารจดักจิกรรมเสรมิต่างๆ รวมทัง้การเรยีนรูด้ว้ยตนเองมกีารสรา้งแรงจงูใจในการเรยีนตลอดจนจดัใหม้ี
การประเมนิผลความสามารถเป็นระยะๆ ตลอดระยะของการเรยีนในรายวชิา เมื่อผูเ้รยีนจบการเรยีนระดบันี้แลว้ ควรสอบ
ผ่านการสอบภาษาญีปุ่น่ไดถ้งึระดบั N3   

 
JPN-405 ภาษาญีปุ่น่ส าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 1                                            3(3-0-6) 

(Japanese for Information Technology 1) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  JPN-201 ภาษาญีปุ่น่ธุรกจิ 3 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี

ศกึษารปูประโยคและไวยากรณ์ภาษาญีปุ่น่ชัน้กลาง  เน้นค าศพัท ์ ส านวนภาษา และการสนทนาโตต้อบเกีย่วกบั
งานเทคโนโลยสีารสนเทศ เรยีนรูร้ะบบ และรปูแบบเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ เพื่อใหส้ามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัการ
ท างานได ้ โดยการเรยีนรูจ้ากสือ่ทีห่ลากหลายทนัสมยั และจากเทคนิคการสอนรปูแบบต่างๆ มกีารฝึกปฏบิตั ิ และมกีาร
ประเมนิผลการเรยีนรูต้ลอดระยะเวลาการเรยีน และมกีารพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนจนถงึเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
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JPN-406    ภาษาญีปุ่น่ส าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 2      3(3-0-6) 
(Japanese for Information Technology 2)  

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  JPN-405  ภาษาญีปุ่น่เทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี

ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชัน้กลางในระดบัทีสู่งขึน้ เน้นค าศพัท์ ส านวนภาษา และการสนทนา
โตต้อบเกีย่วกบังานเทคโนโลยสีารสนเทศ เรยีนรูก้ารสือ่สาร และการถ่ายทอดเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ  เพื่อใหส้ามารถ
น ามาประยุกตใ์ชก้บัการท างานไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบักาลเทศะ โดยการเรยีนรูจ้ากสื่อทีห่ลากหลายทนัสมยั และจาก
เทคนิคการสอนรูปแบบต่างๆ มกีารฝึกปฏบิตั ิและมกีารประเมนิผลการเรยีนรูต้ลอดระยะเวลาการเรยีน และมกีารพฒันา
ศกัยภาพผูเ้รยีนจนถงึเกณฑท์ี ่ ก าหนดไว ้
 
MSC-112  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี      3(3-0-6) 

(Science and Technology)  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในฐานที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรยีนรู้สรรพศาสตร์  และใช้ในการแก้ไข
ปญัหาต่างๆ พฒันาการของวทิยาศาสตร์ ตลอดจนพฒันาการของเทคโนโลยทีีส่อดคล้องตามแต่ละสาขาวชิาของผู้เรยีน 
คุณค่าและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัคุณภาพชีวติด้านต่างๆ จรยิธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้ง 
กฎหมายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
MSC-127  คณิตศาสตร ์ส าหรบัเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี     3(3-0-6) 

(Mathematics for Multimedia Technology) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :   ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :   ไม่ม ี

ฟงักช์นั ระบบสมการเชงิเสน้ พชีคณิต เมทรกิซ ์ เวกเตอร ์ เซต็ ตรรกศาสตร ์ ระบบเลขฐาน อนุพนัธ ์ ปรพินัธ ์
ตรโีกณมติ ิทฤษฎกีราฟ การประยุกตใ์ชค้ณิตศาสตรส์ าหรบัเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 

 

MSC-202  สถติแิละความน่าจะเป็น       3(3-0-6)    
 (Statistics and Probability) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :   ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :   ไม่ม ี

ศกึษาถงึความหมายและวธิกีารทางสถติ ิลกัษณะปญัหาทางสถติ ิทฤษฎคีวามน่าจะเป็นเบือ้งตน้ ตวัแปรสุม่และ
การแจกแจงของตวัแปรสุม่ ทฤษฎกีารสุม่ตวัอย่างพรอ้มทัง้การทดสอบสมมุตฐิาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวนและการวาง
แผนการทดลองเบือ้งตน้ การวเิคราะหก์ารถดถอยและสหสมัพนัธเ์ชงิเสน้อย่างง่าย การวเิคราะหอ์นุกรมเวลา 
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MTE-103  พืน้ฐานการวาดภาพ                3(2-3-6) 
  (Basic Drawing)   

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :   ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :   ไม่ม ี

การร่างภาพทางเรขาคณิต การร่างภาพทิวทศัน การร่างภาพโครงสรางทางสถาปตัยกรรม การร่างภาพทาง
ธรรมชาตกิารออกแบบ การวาดตวัละคร และทฤษฎกีารจดัองคป์ระกอบภาพ 

 
MTE-104 แอนิเมชนัเบือ้งตน้                 3(2-3-6) 

  (Introduction to Animation)   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :   ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :   ไม่ม ี

ศึกษาความรู้พื้นฐานการสร้างและพฒันาภาพเคลื่อนไหวตลอดจนเทคนิคในการท างานเเอนิเมชัน่  เข้าใจถึง
หลกัการท าภาพเคลื่อนไหว และการแสดงออกดว้ยท่าทางของตวัละครทีถู่กสรา้งขึน้ โดยมุ่งเน้นการเคลื่อนไหวแบบภาพ 2 
มติ ิ
 
MTE-105 พืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมทางมลัตมิเีดยี              3(2-3-6) 

  (Fundamental of Multimedia Programming)   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :   ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :   ไม่ม ี

หลกัการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ภาพรวมแนวคดิในการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นปจัจุบนั การเขยีนผงั
งานเพื่ออธิบายโครงสร้างของโปรแกรม การควบคุมการไหลของโปรแกรม ประเภทของข้อมูล โอเปอเรเตอร์ นิพจน์
ทางตรรก ไวยากรณ์ ตวัชี ้การเขยีนโปรแกรมแบบโครงสรา้งโดยน าโปรแกรมเชงิวตัถุมาประยุกต์ใช้ นิยามและคุณสมบตัิ
ของภาษาเชงิวตัถุ โครงสร้างของขอ้มูลและอลักอรธิมึต่างๆ ได้แก่ แถวล าดบั(Array) รายการโยง(List) การเรยีกซ ้า
(Recursive) แผนภูมติ้นไม(้Tree) การคน้หาขอ้มูล(Searching) การจดัเรยีงขอ้มูล(Sorting) ฝึกการเขยีนโปรแกรมและ
แกไ้ขปญัหาโดยอลักอรธิมึ การดบีกั การทดสอบโปรแกรม 

 
MTE-201  ระบบสือ่สารและเครอืขา่ยมลัตมิเีดยี      3(3-0-6) 

(Multimedia Network and Communication System) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :   ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :   ไม่ม ี

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสือ่สารและเครอืขา่ยมลัตมิเีดยี มาตรฐานและหน้าทีก่ารท างานของการเขา้รหสั
สญัญาณค าพดูและสญัญาณเสยีงเพื่อการใชง้านบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ศกึษางานวจิยัและพฒันาอื่น ๆ อนัเกีย่วขอ้งกบั
การสือ่สารแบบมลัตมิเีดยีในปจัจุบนั 
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MTE-202  ภาพเคลื่อนไหว 3 มติ ิ       3(2-3-6) 
(3D Animation) 

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :   ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :   ไม่ม ี

หลกัพืน้ฐานในการสรา้งภาพเคลื่อนไหว ดว้ยคอมพวิเตอร ์อลักอรธิมึและเทคนิคทางโปรแกรมเพื่อควบคุมการ
เคลื่อนไหวของวัตถุที่สร้างขึ้น การสร้างโมเดล 3 มิติ ของวตัถุรูปแบบต่าง ๆ การเรนเดอร์ และฝึกปฏิบัติการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวคอมพวิเตอร ์
 
MTE-203  การพฒันาโปรแกรมส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่     3(2-3-6) 

(Mobile Device Application Development) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :   INT-103  การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้  และ 
                                       INT-104  ปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :   ไม่ม ี

แนวคดิ สถาปตัยกรรม และเครื่องมอืของการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบ
สว่นตดิต่อกบัผูใ้ชข้องโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ความมัน่คงปลอดภยัของโปรแกรมประยุกตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนที ่โพรโทคอลของโปรแกรมประยุกตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนที ่การ
ท าให้เกดิผลของส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ การท าให้เกดิผลของผู้รบัและผู้ให้บรกิาร การพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนทีด่ว้ยฐานขอ้มลู 
  
MTE-302  การประมวลผลสญัญาณดจิทิลั     3(3-0-6) 

 (Digital Signal Processing)   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :   ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :   ไม่ม ี

นิยามของสญัญาณ การจ าแนกชนิดของสญัญาณ ผลตอบสนองเชงิความถี่ การคอนโวลูชัน่ ทฤษฎกีารสุ่ม การ
แปลงฟูเรยีร ์การแปลงฟูเรยีรแ์บบไม่ต่อเนื่อง และการแปลงฟูเรยีรแ์บบเรว็ การแปลงแบบ Z ตวักรองดจิติอลแบบ FIR และ 
IIR การน าไปใชก้บัระบบเลขจ านวนเตม็และความคลาดเคลื่อนทีเ่กดิขึน้ การใชป้ระโยชน์ของการประมวลสญัญาณดจิติอล
กบัการประมวลเสยีงและภาพ การใชง้านชบิ DSP 
 
MTE-303  การปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคอมพวิเตอรก์บัมนุษย ์     3(2-3-6) 

 (Human-Computer Interaction)   
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :   ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :   ไม่ม ี

ศกึษาปฏสิมัพนัธร์ะหว่างมุนษยก์บัคอมพวิเตอร์ ปจัจยัเกี่ยวกบัมนุษย ์การพฒันาอนิเตอรเ์ฟสที่มปีระสทิธภิาพ 
การเขา้ถึงระบบคอมพวิเตอร์ การพฒันาซอฟต์แวร์โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง และฝึกปฏบิตัิวธิสีื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี
มลัตมิเีดยี 
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MTE-304  ภาพเคลื่อนไหว 3 มติ ิขัน้สงู      3(2-3-6) 
(Advanced 3D Animation) 

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :   MTE-202  ภาพเคลื่อนไหว 3 มติ ิ
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :   ไม่ม ี

การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มติิ ด้วยคอมพวิเตอร์ ศกึษาอลักอรธิมึและเทคนิคทางโปรแกรมเพื่อควบคุมการ
เคลื่อนไหวของวตัถุที่สรา้งขึน้ การสรา้งโมเดล 3 มติิ ของวตัถุรูปแบบต่าง ๆ ให้สมจรงิ การเรนเดอร์ และฝึกปฏบิตัิการ
สรา้งภาพเคลื่อนไหว 3 มติ ิขัน้สงู 

 
MTE-306  เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี       3(2-3-6) 

 (Multimedia Technology) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :   ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :   ไม่ม ี

ศกึษารูปแบบ ลกัษณะและองคป์ระกอบ ประเภทและการใช้งานของสื่อมลัตมิเีดยี ความรูเ้บือ้งต้นในการผลติสื่อ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  เสยีง และวดีทิศัน์ในระบบดจิทิลั เทคโนโลยทีี่ใช้ในการผลติสื่อมลัตมิเีดยี และฝึกปฏบิตัิการใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปูในการผลติสือ่มลัตมิเีดยี 
 
MTE-307  การผลติงานวดีทิศัน์ในระบบดจิทิลั      3(2-3-6) 

 (Digital Video Production) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :   ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :   ไม่ม ี

ศกึษาทฤษฎ ีฝึกปฏบิตัเิทคนิคขัน้พืน้ฐานการผลติงานวดีทิศัน์ดว้ยการใชอุ้ปกรณ์ดจิทิลัสมยัใหม่ โดยเน้นขัน้ตอน
ผลติงานวดีทิศัน์ ตัง้แต่ขัน้ตอนก่อนการผลติรายการ การผลติรายการ และหลงัการผลติรายการ ตลอดจนศกึษาประเภท
และรปูแบบของเครื่องมอื อุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพต่อลกัษณะการผลติงานวดีทิศัน์ในระบบดจิทิลั และ
สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บังานมลัตมิเีดยีต่อไป 
 
MTE-401  การเขยีนโปรแกรมกราฟิกและแอนิเมชนัชัน้สงู     3(2-3-6) 
                       (Advanced Graphic Programming and Animation)  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :  MTE-304 ภาพเคลื่อนไหว 3 มติ ิขัน้สงู 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี  

การเขยีน Script language ในโปรแกรม 3 มติ ิเขยีนขึน้เพื่อใชง้าน แทนเครื่องมอืทีไ่ม่มใีนโปรแกรม เพื่อเพิม่
ความสะดวก และเขยีนเเพื่อการค านวณทางคณิตศาสตร ์ทางฟิสกิสเ์พื่อใหเ้กดิภาพเคลื่อนไหวทีส่มจรงิ 

 
MTE-402  ปญัญาประดษิฐส์ าหรบัการออกแบบเกม     3(3-0-6) 

(Artificial Intelligence for Game Design) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :  MTE-415 การพฒันาเกม 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี  

พืน้ฐานปญัญาประดษิฐส์ าหรบัเกม รปูแบบของปญัญาประดษิฐภ์ายในเกม การเคลื่อนทีข่องตวัละคร การปรบั
ระดบัของเกม พฤตกิรรมของตวัละคร ขัน้ตอนวธิสี าหรบัปญัญาประดษิฐใ์นเกม 
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MTE-414  การออกแบบกราฟิกคอมพวิเตอร ์      3(2-3-6) 
(Computer Graphic Design) 

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :   ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :   ไม่ม ี

หลกัการออกแบบงานกราฟิกโดยใชค้อมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน ทฤษฎสีแีละการออกแบบ การออกแบบและตกแต่ง
ภาพบทิแมพ การออกแบบและตกแต่งภาพเวคเตอร์ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ การใชฟ้อนทท์ีเ่หมาะสม และฝึกปฏบิตักิาร
ออกแบบกราฟิกคอมพวิเตอร ์  
 
MTE-415  การพฒันาเกม        3(2-3-6) 

 (Game Development) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :  INT-103 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้ 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี

ศึกษาพื้นฐานทฤษฎีและกระบวนการพฒันาเกม องค์ประกอบในการพัฒนาเกม การออกแบบระบบเกม 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการพฒันาเกม และฝึกปฏบิตักิารพฒันาเกม  
 
MTE-418  ความจรงิเสมอืน        3(3-0-6) 

(Virtual reality) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :   ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :   ไม่ม ี

หลกัการและแนวคดิของความจรงิเสมอืน องคป์ระกอบพืน้ฐานของความจรงิเสมอืน เครื่องมอืส าหรบัการสรา้ง
ความจรงิเสมอืน การออกแบบสภาพแวดลอ้มเสมอืนจรงิ การผสานเทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืน การประยุกต์ใช้ความจรงิ
เสมอืน 

 

MTE-422 การรูจ้ ารปูแบบ         3(3-0-6) 
(Pattern Recognition) 

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :   ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :   ไม่ม ี

พื้นฐานและทฤษฎีของการรู้จ ารูปแบบ เครื่องจกัรเรียนรู้ ทฤษฏีการตัดสนิใจโดยพึ่งสถิติ ระบบจ าแนกกลุ่มที่
สามารถปรบัตวัเองได้ ทัง้ที่ต้องการและไม่ต้องการตวัชี้แนะ ศกึษาการประยุกต์ใช้การรู้จ ารูปแบบและเครื่องจกัรเรยีนรู้ 
รวมถงึการแยกลกัษณะเฉพาะ และการสรา้งระบบการตดัสนิใจ 
 
MTE-424  การประยุกตใ์ชม้ลัตมิเีดยี       3(3-0-6) 

(Multimedia Application) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    :   MTE-306  เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่       :  ไม่ม ี

ศกึษาแนวคดิ หลกัการและการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร การออกแบบโดยใชส้ื่อประเภทมลัติมเีดยี ความสมัพนัธ์
ระหว่างวินโดว์กบัมลัติมีเดีย การบนัทึกเสยีง การประมวลภาพ การท าภาพเคลื่อนไหว การน าอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
อเิลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ มาประกอบกนั หรอืการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการน าเสนอขอ้มูล ฐานขอ้มูลของมลัติมเีดยี และ
ลกัษณะทัว่ไปของผลติภณัฑม์ลัตมิเีดยี 
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MTE-427  ภาพเคลื่อนไหว 2 มติ ิขัน้สงู      3(2-3-6) 
(Multimedia Application) 

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    :   MTE-104  แอนิเมชนัเบือ้งตน้ 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :  ไม่ม ี

ศกึษาการสร้างและพฒันาภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มติใินขัน้สูง ตลอดจนเทคนิคในการท างานเอนิเมชนัในขัน้สูง 
เขา้ใจถึงหลกัการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ศกึษากระบวนการท าเเอนิเมชนัตัง้แต่ขัน้วางโครงเรื่องจนถึงกระบวนการใส่
เสยีง และการเขยีนโปรแกรมควบคุมภาพเคลื่อนไหว 2 มติ ิ
 
MTE-428  วชิวลเอฟเฟค 3 มติ ิ       3(2-3-6) 

(3D Visual Effects) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    :   MTE-304  ภาพเคลื่อนไหว 3 มติ ิขัน้สงู 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่      :  ไม่ม ี

การรออกแบบฉากหรอืเหตุการณ์ทีจ่ะต้องมตีวัละครหรอืวตัถุทีส่ร้างจากซอฟต์แวร์สามมติิ น ามาผสมกบัภาพที่
ถ่ายจากกลอ้งดจิติอลเพื่อใหไ้ดภ้าพทีม่คีวามสมจรงิกบัเหตุการนัน้ๆ 

 
MTE-429  ดนตรแีละเสยีงประกอบในงานมลัตมิเีดยี     3(2-3-6) 

(Multimedia Scoring and Sound) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     : ไม่ม ี

บทบาทของเสยีงในการเล่าเรื่องความสมัพนัธ์ของภาพและเสยีงหลกัเบื้องต้นในการออกแบบเสยีงและดนตรี
ประกอบ เทคโนโลยเีกีย่วกบัเสยีงและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการบนัทกึเสยีงเทคนิคการประสานจงัหวะ และการฝึกปฏบิตัเิกีย่วกบั
ดนตรแีละเสยีงประกอบในงานมลัตมิเีดยี 

 
MTE-430  การออกแบบตวัละคร 3 มติ ิ      3(2-3-6) 

(3D Characters Design) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :  MTE-202 ภาพเคลื่อนไหว 3 มติ ิ
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     : ไม่ม ี

การออกแบบตวัละครส าหรบัการสรา้งตวัละครใน เกมส ์ การต์ูน แบบ 3 มติ ิสามารถสรา้ง concept ใหน่้าสนใจ มี
เสน่ห ์ตอบสนองความต่อตอ้งการ ใหม้ ีบุคคลกิลกัษณะ นิสยั จุดเด่น-จุดดอ้ย และเป็นผูอ้ยู่ในสถานการณ์ทีถู่กก าหนดขึน้
ไปตามเรื่องราว 
 
MTE-431  ทศันศาสตรข์องคอมพวิเตอรส์ าหรบัมลัตมิเีดยี     3(3-0-6) 
            (Computer Vision for Multimedia)  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    :   ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่      :   ไม่ม ี

ระบบการไดม้าของแสงและภาพส าหรบัการมองเหน็ของคอมพวิเตอร์ การประมวลผลภาพต่อเนื่อง การมองภาพ 
3 มติ ิการวเิคราะหภ์าพ การแบ่งย่อยขององคป์ระกอบภาพ การวเิคราะหก์ารจ าแนกประเภท การคาดคะเนการเคลื่อนไหว 
วธิกีารเรยีนรูแ้บบไม่ตอ้งการตวัชีแ้นะและการจ าแนกกลุ่ม การประยุกต์ใชภ้าพ 3 มติ ิเช่น ส าหรบัทางการแพทย์ ขอบเขต
ของขอ้มลูและการวเิคราะหพ์ืน้ทีผ่วิสมัผสั การวเิคราะหโ์ครงสรา้ง 3 มติ ิ
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MTE-432  การประมวลผลภาพดจิทิลั     3(3-0-6) 
(Digital Image Processing) 

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    :   ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่      :   ไม่ม ี

พืน้ฐานของการประมวลผลภาพดจิทิลั การแปลงรปูภาพ การปรบัปรุงภาพ การซ่อมแซมรูปภาพ การประมวลผล
ภาพส ีการประมวลผลภาพแบบ morphological การแยกสว่นของภาพ การรูจ้ าวตัถุ 

 

MTE-433  หวัขอ้พเิศษทางเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 1  3(3-0-6) 
 (Special Topic in Multimedia Technology 1) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    :   ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่      :   ไม่ม ี

          ปญัหาพเิศษหรอืหวัขอ้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัดา้นมลัตมิเีดยีตามความเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนและไดร้บัความเหน็ชอบ
จากประธานหลกัสตูร/คณบด ี

 
MTE-434  หวัขอ้พเิศษทางเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 2  3(3-0-6) 
 (Special Topic in Multimedia Technology 2) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    :   ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่      :   ไม่ม ี

          ปญัหาพเิศษหรอืหวัขอ้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัดา้นมลัตมิเีดยีตามความเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนและไดร้บัความเหน็ชอบ
จากประธานหลกัสตูร/คณบด ี
          

MTE-435  การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตข์ัน้ประยุกต์  3(2-3-6) 
 (Applied Web Design and Development) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ITE-301 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไม่ม ี
          ศกึษาขัน้ตอนการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ดว้ยเทคนิค Tableless layout โดยการใช้ div , span และ css เพื่อ
น าไปประยุกต์สรา้งเวบ็ตามหลกัการของ Responsive Web Design และศกึษาวธิกีารเขยีนโปรแกรมเวบ็ขัน้ประยุกต์เพื่อ
การพฒันาระบบตามทีต่อ้งการของภาคธุรกจิ 

 
MTE-436  การเขยีนโปรแกรมเวบ็อนิเทอรแ์อคทฟี  3(2-3-6) 
 (Interactive Web Programming) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ITE-301 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์ 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไม่ม ี
          ศกึษาหลกัการเขยีนโปรแกรมเวบ็เพื่อการสรา้งเนื้อหาเคลื่อนไหวและโต้ตอบกบัผู้ใช้ และสามารถตอบสนองบน
อุปกรณ์สือ่สารไดห้ลากหลาย เช่น คอมพวิเตอร ์หรอื อุปกรณ์ไรส้ายต่าง ๆ 
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MTE-437  การออกแบบและพฒันาเกมออนไลน์  3(2-3-6) 
 (Online Game Design and Development) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : MTE-415 การพฒันาเกม 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไม่ม ี
          ระบบฐานขอ้มลูบนอนิเทอรเ์น็ต การตดิต่อสื่อสารดว้ยอนิเทอรเ์น็ต อนิเทอรเ์น็ตโปรโตคอล การเขยีนเกมในระบบ
เครอืขา่ย ค าสัง่อนิพุทและเอาทพ์ุท การรบัสง่ค่าพารามเิทอรร์ะหว่างอุปกรณ์ และการฝึกปฏบิตักิารการออกแบบและพฒันา
เกมออนไลน์ 

 
MTE-438  สือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ ์  3(2-3-6) 
 (Advertising and Public Relations Media) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  MTE-414 การออกแบบกราฟิกคอมพวิเตอร ์
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไม่ม ี
          หลกัการออกแบบและวธิกีารใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ การวางแผน เลอืกใช้ และ
ผลติงานโฆษณาและประชาสมัพนัธป์ระเภทต่างๆ การประยุกตใ์ชง้านสือ่ประสมในอุตสาหกรรมโฆษณา และการฝึกปฏบิตัิ
ดา้นการออกแบบสือ่ประสมในงานโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์

 
MTE-439  การคดิเชงิสรา้งสรรคใ์นการออกแบบ  3(3-0-6) 
 (Creative Conceptual Design) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไม่ม ี
          การคิดเชิงสร้างสรรค์และวิจารณ์ การสร้างสรรค์อารมณ์ร่วมในชิ้นงาน ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ประเภท 
ประโยชน์ของความคดิสรา้งสรรค์ การจดักจิกรรมเพื่อพฒันาความคดิสรา้งสรรค์ และการประเมนิความคดิสรา้งสรรค์ เพื่อ
น าไปพฒันาการผลติผลงานมลัตมิเีดยีในดา้นต่างๆ 

 
MTE-440  จติรกรรมดจิทิลั  3(2-3-6) 
 (Digital Painting) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  MTE-103  พืน้ฐานการวาดภาพ 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไม่ม ี
          ศกึษาการวาดภาพแบบของการน าความคดิ จนิตนาการ มาน าเสนอเป็นรูปภาพ ถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวโดยการ
รวมเทคนิคการวาดเสน้ สนํ้ีา สอีะครลิกิ สนํ้ีามนั สชีอล์ค มาผสมผสานใช้กบัเครื่องมอืในโปรแกรมคอมพวิเตอร์อนัเป็น
เทคนิคศลิปะในแนวดจิทิลั เป็นกระบวนการในการออกแบบงานสรา้งของสือ่ต่างๆ สือ่บนัเทงิ มลัตมิเีดยี 
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MTE-441  การผลติรายการโทรทศัน์ประเภทรายการสาระบนัเทงิ  3(2-3-6) 
 (Edutainment Television Production) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  MTE-307 การผลติงานวดีทิศัน์ในระบบดจิทิลั 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไม่ม ี
          หลกัการและขัน้ตอนการผลติรายการประเภทสาระบนัเทงิทัง้ในห้องสตูดโิอและภาคสนาม ตัง้แต่ขัน้ตอนการวาง
แผนการผลติไปจนการน าเสนอรายการ การใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติ การตดัต่อ และการสรา้งสรรคร์ายการ และฝึกทกัษะ
การผลติรายการสาระบนัเทงิทีเ่หมาะสมกบัรปูแบบ 

 
MTE-442  การพฒันาโปรแกรมบนระบบปฏบิตักิารไอโอเอส  3(2-3-6) 
 (iOS Application Development) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  INT-103  การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้ และ 
                                    INT-104 ปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้ 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไม่ม ี
          การพฒันาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส เช่น ไอโฟน และไอแพด การสร้างส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ การ
แสดงผลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และการบนัทึกข้อมูลในฐานข้อมูลส าหรบัอุปกรณ์
เคลื่อนที ่

 
MTE-443  การพฒันาโปรแกรมส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนทีข่ ัน้สงู  3(2-3-6) 
 (Advanced Mobile Devices Programming) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  MTE-203  การพฒันาโปรแกรมส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไม่ม ี
          การเขยีนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนทีเ่พื่อเรยีกใช้ออบเจก็ต์ต่างๆ ในระดบัลกึร่วมกบัระบบฐานขอ้มูล การสรา้ง
แอพพลเิคชัน่ ทีท่ างานร่วมกบัฮารด์แวรข์องเครื่อง เช่น กลอ้ง จพีเีอส อุปกรณ์จบัการเคลื่อนไหว การแจง้เตือนอตัโนมตัิ
การตดิต่อกบัเซริฟ์เวอรใ์นลกัษณะเวบ็เซอรว์สิ หรอืคลาวดค์อมพวิติง้ 

 
MTE-444  นวตักรรมงานมลัตมิเีดยี  3(2-3-6) 
 (Multimedia Innovation) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไม่ม ี
          หลกัการและองคป์ระกอบของงานมลัตมิเีดยี รูปแบบและการน าเอาสื่อต่าง ๆ มาประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสมเครื่องมอื
อุปกรณ์ การวางแผนการศกึษาการผลติและการประเมนิสื่อ การประยุกต์ใชน้วตักรรมสื่อมลัตมิเีดยีในงานออกแบบและ
สรา้งสรรคส์ือ่ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายบรบิทและธรรมชาตขิองสือ่และการฝึกปฏบิตัดิา้นการออกแบบสื่อมลัตมิเีดยีใน
วตัถุประสงคท์ีห่ลากหลาย 
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MTE-445  การพฒันาเกม 2 มติ ิ  3(2-3-6) 
 (2D Game Development) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  INT-103 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้  และ 
                                    MTE-104 แอนิเมชนัเบือ้งตน้ 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไม่ม ี
          การสรา้งเกมในระบบแกนพกิดั 2 มติ ิทัง้แบบมุมมองแบบ Side View และ Top Down (Bird eye View) การท า 
Sprite วตัถุต่างๆในเกม การ input Mouse และ Keyboard เพื่อควบคุมการเล่นเกม การเคลื่อนทีข่องตวัละคร  การก าหนด
ตวัแปร การก าหนดเงื่อนไขต่างๆในระบบเกม 

 
MTE-446  การแกไ้ขและตกแต่งภาพขัน้สงู  3(2-3-6) 
 (Advanced Image Editing) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  MTE-414  การออกแบบกราฟิกคอมพวิเตอร ์
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไม่ม ี
          การแกไ้ขภาพครอบคลุมกระบวนการของภาพการเปลีย่นแปลงภาพถ่ายดจิทิลัขัน้สงู  การแกไ้ขภาพ ตกแต่งภาพ
โดยใชเ้ครื่องมอื เช่น พู่กนัในการปรบัเปลีย่นภาพหรอืแกไ้ขภาพกบัสือ่แบบดัง้เดมิ  โดยใชโ้ปรแกรมกราฟิก ซึง่สามารถน า
ใชใ้นงานภาพยนต ์โปรเตอร ์สือ่มเีดยีต่างๆ 

 

MTE-447  การตดัต่อวดีทิศัน์  3(2-3-6) 
 (Video Editing) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  MTE-307  การผลติงานวดีทิศัน์ในระบบดจิทิลั 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไม่ม ี
          การแกไ้ข และตดัต่อวดิโีอแบบดจิทิลั การตกแต่งเพิม่ Visual Effects เช่น ระเบดิ  สายฟ้า  ควนั  เทคนิคพเิศษ
ใหก้บังานวดีทิศัน์ Video Composite หรอืงานซอ้นภาพวดีโีอ 

 
MTE-448  มลัตมิเีดยีเพื่อการศกึษา  3(2-3-6) 
 (Multimedia for Education) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไม่ม ี
          การออกแบบมลัติมเีดยีส าหรบัการศกึษา ประเภทของบทเรยีนมลัติมเีดยี ทฤษฎีการเรยีนรูท้ีใ่ชส้ าหรบัออกแบบ
บทเรยีนมลัตมิเีดยี รูปแบบการปฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีน ขัน้ตอนและกระบวนการพฒันาบทเรยีนมลัตมิเีดยี การประเมนิผล
บทเรยีน และฝึกปฏบิตักิารสรา้งบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการศกึษา 
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MTE-449  การใชง้าน APIs ของเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์  3(3-0-6) 
 (Social Network APIs Implementation) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ITE-301 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไม่ม ี
          การเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ผ่านทาง APIs (Application Programming 
Interface) การออกแบบโปรแกรมประยุกตซ์ึง่เรยีกใชง้านขอ้มลูและบรกิารต่างๆ ของเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 

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

(Pre-Cooperative Education) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ตามทีส่าขาวชิาเหน็ชอบ 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไมม่ ี  

หลกัการและแนวคดิเกี่ยวกบัสหกจิศกึษา  กระบวนการและขัน้ตอนของสหกจิศกึษา  ระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวขอ้ง
กบัสหกจิศกึษา  การเตรยีมความพร้อมดา้นวชิาการ  ทกัษะวชิาชพีและจรยิธรรมที่จ าเป็นก่อนออกไปปฏบิตัิงานที่สถาน
ประกอบการ 
 
MTE-492  สหกจิศกึษา        6(0-40-10) 

(Co-operative Education) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : MTE-491 เตรยีมสหกจิศกึษา 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไมม่ ี  

การปฏบิตัิงานและแกป้ญัหาใหก้บัสถานประกอบการเป็นเวลา 16 สปัดาห ์ ในโรงงานอุตสาหกรรมหรอืสถาน
ประกอบการอื่นใด ซึง่เป็นไปตามความเหน็ชอบของสาขาวชิา เพื่อใหน้ักศกึษาไดม้คีวามรูใ้นสาขา พรอ้มทัง้สามารถน าไป
ประยุกต์ใชใ้นการปฏบิตังิานไดจ้รงิ มทีกัษะวชิาชพีตามสาขาของนักศกึษา ช่วยพฒันาความช านาญ มจีรยิธรรมและ
คุณธรรมหรอืลกัษณะนิสยัหรอืบุคลกิภาพทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน ใหท้ ารายงานการแกป้ญัหาใหแ้ก่สถานประกอบการส่ง
สาขาวชิาพรอ้มทัง้มกีารน าเสนอผล 
 
MTE-493  ฝึกงานดา้นเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี      1(0-40-10) 

    (Multimedia  Technology  Practice) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไมม่ ี  

ฝึกงานทางดา้นเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี  ในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม  หรอืองค์กรที่  ทางสถาบนั
เหน็ชอบ ไม่ต ่ากว่า 320 ชัว่โมงและตอ้งเสนอรายงานการฝึกงาน 
 
MTE-494   โครงงานเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 1      1(0-3-2) 

(Multimedia Technology  Project 1) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไมม่ ี  

โครงการหรอืปญัหาทีน่่าสนใจทางปฏบิตัใินดา้นต่าง ๆ ของเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี ก าหนดโดยสาขาวชิา ตอ้ง
เขยีนรายงานการศกึษาและตอ้งน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 
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MTE-495  โครงงานเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 2      2(0-6-3) 
(Multimedia Technology  Project 2) 

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  MTE- 494  โครงงานเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 1 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่   : ไมม่ ี  
              โครงการหรอืปญัหาทีน่่าสนใจทางปฏบิตัขิองเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี ก าหนดโดยสาขาวชิา ตอ้งเขยีนรายงาน
การศกึษาและตอ้งน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน  
 
MTE-496  กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรดา้นเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 1                               1(1-0-10) 
 (Extra Curriculum Activity in Multimedia Technology 1) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    : ไม่ม ี  
                       การท าโครงงานหรอืกจิกรรมการเรยีนดา้นเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี หรอืดา้นอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย ที่
ใชเ้วลาท าโครงงานหรอืกจิกรรมนัน้ๆ ไม่น้อยกว่า 15 ชัว่โมง 
 
MTE-497  กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรดา้นเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 2                                3(3-0-10) 
 (Extra Curriculum Activity in Multimedia Technology 2) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    : ไม่ม ี  
                       การท าโครงงานหรอืกจิกรรมการเรยีนดา้นเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี หรอืดา้นอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย ที่
ใชเ้วลาท าโครงงานหรอืกจิกรรมนัน้ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมง 
 

SOC-101 จติวทิยาทัว่ไป        3(3-0-6) 
(General Psychology) 

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี

ศกึษาความเป็นมาของวชิาจติวทิยา ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัพฤตกิรรมและธรรมชาตขิองมนุษย ์ ความเจรญิและ
พฒันาการทางดา้นบุคลกิภาพ สตปิญัญา จติใจ การรบัรู ้แรงจงูใจ กระบวนการเรยีนรู ้และความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
แต่ละช่วงวยั การพฒันาสขุภาพจติ การเขา้ใจและการพฒันาตนเอง  

 
SOC-102  การเมอืงและเศรษฐกจิในสงัคม      3(3-0-6) 
   (Politics and Economy in Society) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี

ศกึษาถงึววิฒันาการ  และ  แนวคดิของลทัธกิารเมอืงและระบบเศรษฐกจิทีส่ าคญั  ความสมัพนัธร์ะหว่างการเมอืง
และเศรษฐกจิ เปรยีบเทยีบระบบการเมอืงและเศรษฐกจิในสงัคมหรอืประเทศทีม่รีปูแบบการปกครองแตกต่างกนั และศกึษา
ถงึผลกระทบทีเ่กดิจากระบบการเมอืงและเศรษฐกจิทีม่ต่ีอสงัคม  
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SOC-103  กฎหมายธุรกจิ        3(3-0-6) 
  (Business Law) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี

ศึกษาความหมายและระบบกฎหมาย ประเภทและศกัดิศ์รีของกฎหมาย การใช้ การตีความ และการยกเลิก
กฎหมาย การอุดช่องว่างกฎหมาย ผู้ทรงสทิธใินกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยบุคคล และนิติบุคคลโมฆะและโมฆยีะกรรม 
ทรพัย ์ทรพัยส์นิ หนี้ องคก์ารธุรกจิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั บรษิทัจ ากดัและบรษิทัมหาชน กฎหมายว่าดว้ยการซือ้ขาย ยมื ตรา
สารเปลี่ยนมือและหลกัประกัน บัญชีเดินสะพัด เช่าทรพัย์ เช่าซื้อ สญัญาลิซซิ่ง แฟคตอริ่ง และสญัญาให้ใช้สทิธิทาง
ทรพัยส์นิทางปญัญา 

 
SOC-104 เศรษฐกจิไทยในปจัจุบนั       3(3-0-6) 

(Contemporary Thai Economy) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี
 ศกึษาสภาพปญัหา  สาเหตุ  และแนวทางแกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิไทยทีส่ าคญั  โดยเน้นวเิคราะหข์อ้มูลเศรษฐกจิที่
เป็นปจัจุบนั 

 
SOC-105 สงัคมและวฒันธรรมไทย       3(3-0-6)  

(Thai Society and Culture) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี
 ศกึษาสภาพพืน้ฐานทัว่ไปของสงัคมและวฒันธรรมไทยในดา้นครอบครวัและประชากร  เศรษฐกจิ  สงัคมการเมอืง 
การปกครอง การศกึษา ศลีธรรม ศาสนา และค่านิยม การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม รวมทัง้สภาพปญัหาต่าง ๆ 
ของสงัคมและวฒันธรรมไทย ตลอดจนวธิกีารแกไ้ข 

 

SOC-106 สงัคมและวฒันธรรมญีปุ่น่       3(3-0-6) 
  (Japanese Society and Culture) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี
 ศกึษาลกัษณะของสงัคม วฒันธรรม ประชากร เศรษฐกจิ การเมอืงและปญัหาต่างๆ ของญีปุ่น่    เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการท าความเขา้ใจสงัคมญีปุ่น่ ในดา้นโครงสรา้งทางสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิและวฒันธรรม ศกึษาสภาพและ
กระบวนการเปลีย่นแปลง และปญัหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคมญีปุ่น่ในปจัจุบนั วเิคราะหต์วัแปรต่างๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ
เจรญิกา้วหน้าทางเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมของญีปุ่น่และอุตสาหกรรมของญีปุ่น่และความเป็นผูน้ าของญีปุ่น่ในภูมภิาค
เอเชยีตะวนัออกไกล  การเปรยีบเทยีบสงัคมญีปุ่น่และไทยในบรบิทต่างๆ  และการน าผลการศกึษามาใชป้ระโยชน์ต่อ
สงัคมไทย 
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SOC-107  ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัธุรกจิ                             3(3-0-6) 
 (General Business) 

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี

ศกึษารูปแบบการด าเนินธุรกจิและการจดัการในองคก์รธุรกจิ  รวมทัง้บทบาทและความสมัพนัธข์องธุรกจิที่มต่ีอ
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 
SOC-108   เศรษฐศาสตรท์ัว่ไป       3(3-0-6) 
  (General Economics) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู:่ ไม่ม ี
 ศกึษาหลกัพืน้ฐานในการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค พฤตกิรรมการบรโิภค การเลอืกใชป้จัจยัการผลติ การ
วเิคราะหน์โยบายราคา  ศกึษาหลกัพืน้ฐานในการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรร์ะดบั         มหภาค  การคา้  การรวมตวัทาง
เศรษฐกจิ และการเงนิระหว่างประเทศ ปจัจยัมหภาคทัง้ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ 
 
SOC-109  บญัชทีัว่ไป           3(3-0-6) 
  (General Accounting) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู:่ ไม่ม ี
 ศกึษาถงึความหมาย แนวคดิ ขอ้สมมตฐิานและประโยชน์ทางบญัช ี รปูแบบธุรกจิ หลกัและวธิกีารบนัทกึรายการ
บญัชใีนสมุดบนัทกึรายการขัน้ตน้ สมุดบนัทกึรายการขัน้ปลาย การจดัท ารายงานการเงนิ การบญัชเีกีย่วกบัสนิคา้คงเหลอื 
บญัชคีมุยอด บญัชแียกประเภท สมุดรายวนัทัว่ไป สมุดรายวนัเฉพาะ การใชก้ระดาษท าการ การปรบัปรุงบญัชใีนวนัสิน้
งวด การบญัชเีบือ้งตน้เกีย่วกบัภาษมีลูค่าเพิม่ 
 
SOC-110  วฒันธรรมองคก์รญีปุ่น่                                                                  3(3-0-6) 
 (Japanese Corporate Culture) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี

          ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของการพฒันาทางอุตสาหกรรมของญีปุ่น่ การลงทุนของบรษิทัญีปุ่น่ในต่างประเทศและ
ในประเทศไทย ปรชัญาของการบรหิารงานของบรรษทัขา้มชาตญิีปุ่น่ วฒันธรรมวสิาหกจิญีปุ่น่ วฒันธรรมการผลติของญีปุ่น่ 
แนวคดิในเรื่องของการบรหิารคณุภาพ (TQM) การจดัการเกม็บะ (Genba Kanri) 5ส ไคเซน็ (Kaizen) และควิซ ี(QC) การ
ลดตน้ทุนในโซ่อุปทาน ความแตกต่างของวฒันธรรมไทย-ญีปุ่น่ การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
ชุมชน 
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SOC-112 สมัมนาวชิาการดา้นสงัคมญีปุ่น่ยุคปจัจุบนั                                            3(3-0-6) 
 (Modern Japanese Society Seminar) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี

          ประมวลความรูจ้ากเน้ือหาหลายดา้นเพื่อศกึษาสงัคมญีปุ่น่ในทศวรรษปจัจุบนัดา้นระบบการบรหิารจดัการทาง
เศรษฐกจิอุตสาหกรรม และการพฒันาชมุชน วฒันธรรม เอกลกัษณ์ ประเพณี  ศาสนา และการเมอืงของญีปุ่น่ เป็นตน้ โดย
ใชก้ารเรยีนการสอนแบบการสมัมนาแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างผูเ้รยีนผูส้อน การประชุมกลุ่ม การศกึษาคน้ควา้เดีย่วและ
กลุ่ม การปฏบิตักิาร (Workshop) โดยจะมกีารศกึษาดงูานภาคสนาม (Fieldwork) ทีญ่ีปุ่น่ และผูเ้รยีนจะตอ้งท าการสมัมนา
ร่วมกบันกัศกึษาและคณาจารยญ์ีปุ่น่ 

 
SOC-113 จติวทิยาสงัคม                                                                  3(3-0-6)  
 (Social Psychology) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี

          ศกึษาเน้ือหา  และหลกัการของจติวทิยาสงัคม  ปจัจยัที่เป็นพืน้ฐานที่มาของพฤติกรรมมนุษย์  และพฤติกรรมสงัคม  
ศกึษาตวัแปรต่างๆ ทางสงัคมทีท่ าใหเ้กดิพฤติกรรมทัง้ทางบวกและลบ  และสภาพทางจติประเภทต่างๆ ของมนุษย์  ศกึษา
โครงสรา้งทางสงัคม  และกระบวนการทางสงัคมต่างๆ เช่น  เจตคต ิ ค่านิยม  การรบัรูท้างสงัคม  ความกา้วรา้ว  และการสื่อสาร  
การโฆษณาชวนเชื่อทีก่่อใหเ้กดิเป็นปญัหาขดัแยง้  ศกึษาแนวทางการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ทางสงัคม  และน าผลมาใชใ้น
ชวีติของบุคคล 

 
SOC-114 จติวทิยาพฒันาการ                                                                 3(3-0-6)  
 (Developmental Psychology) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  :  ไม่ม ี

รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี

          ศกึษาแนวคดิและทฤษฎีทางจติวทิยาว่าด้วย การพฒันาทางร่างกายและจติใจของมนุษย ์ การพฒันาทางสติปญัญา  
อารมณ์  สงัคมของมนุษยต์ามชว่งวยัต่างๆ แนวคดิของนกัจติวทิยาในสายของจติวทิยาพฒันาการ  ลกัษณะเด่น  และปญัหาของ
บุคคลในวยัต่างๆ โดยเฉพาะในวยัเดก็  วยัรุ่น  และวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ แบบวดัและเครื่องมอืทีใ่ชใ้นสาขาวชิาตลอดจนผลงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งทางจติวทิยาและพฤตกิรรมศาสตรท์ีส่ามารถมาประยุกตใ์ชเ้พื่อการด ารงชวีติทีด่ใีนสงัคม 

 

SOC-115   กฏหมายทัว่ไป        3(3-0-6) 
  (Legal Studies) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู:่ ไม่ม ี
 ศึกษาวิวัฒนาการของกฏหมาย  ลักษณะของกฏหมาย  ความสมัพันธ์ระหว่างกฏหมายกับศีลธรรม  และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเภท  ล าดบัชัน้  และหมวดหมู่ของกฏหมาย  กฏหมายส าคญัทีจ่ าเป็นตอ้งรูใ้นการด าเนินชวีติ
โดยเน้นกระบวนการเรยีนรู ้ และสือ่ทีห่ลากหลาย 
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SOC-116   การเมอืงการปกครองและกฏหมาย      3(3-0-6) 
  (Politics, Government and Law) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู:่ ไม่ม ี
 ศกึษาธรรมชาตขิองสงัคมมนุษยแ์ละสงัคมการเมอืง การเปลีย่นแปลง ทางการเมอืง องคก์รทีใ่ช้อ านาจการ
ปกครอง  การรวมกลุ่มทางการเมอืง กระบวนการทางการเมอืงพฤตกิรรม และผลทางการเมอืง  การบรหิารงานของรฐัโดย
เน้นระบบการเมอืงการปกครอง และกฏหมายทีม่คีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติของมนุษย ์ มนุษยท์ีม่คีุณธรรม  จรยิธรรม 

 
SOC-117   เศรษฐกจิในกระแสโลกาภวิฒัน์      3(3-0-6) 
  (Economy in Globalization) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู:่ ไม่ม ี
 ศกึษาพืน้ความรูเ้กีย่วกบัเศรษฐสาสตร ์  ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  สภาพเศษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลกใน
ปจัจบุนั  และแนวโน้มในอนาคตทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินชวีติ  ตลอดจนบทบาทและความสมัพนัธข์ององคก์รธุรกจิทีม่ี
ผลต่อการด ารงชวีติประจ าวนั 

 
SOC-118 ความคดิสรา้งสรรคก์บันวตักรรมและเทคโนโลย ี                                  3(3-0-6)
 (Creativity, Innovation and Technology) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :  ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่    :  ไม่ม ี
          ศกึษาคน้คว้าและฝึกปฏบิตัิกระบวนการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่างๆ การจดัการภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่ เพื่อน าไปสู่การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยชีุมชนซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัเกษตรกรรม  วศิวกรรม  ศลิปหตักรรม  ธุรกจิ
ชุมชน  ความสมัพนัธก์บัชุมชนและสิง่แวดลอ้ม  โดยเน้นกระบวนการเรยีนรูแ้ละสือ่ทีห่ลากหลาย 

 

SOC-119 หลกัการจดัการสมยัใหม่                                                      3(3-0-6)
 (Principles of Modern Management) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :  ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :  ไม่ม ี
          ศกึษาแนวคดิและหลกัการจดัการ  ทฤษฎีการจดัการสมยัใหม่  แนวคดิเกี่ยวกบัการจดัการองค์กร  การจดัการ
ทรพัยากรขององคก์รประเดน็ต่างๆ ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัแนวโน้มในการจดัการสมยัใหม่ การจดัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัคน  ภาวะ
ผูน้ า  การพฒันาองคก์ร  และการพฒันาสงัคมทีก่า้วหน้าและสนัตสิขุ 
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SOC-120 การศกึษาขา้มวฒันธรรม                                                   3(3-0-6) 
 (Cross-Cultural Studies) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   :  ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :  ไม่ม ี
          ศกึษาแนวคดิ  และทฤษฎวี่าดว้ยความแตกต่างทางวฒันธรรมและชาตพินัธุ ์  ความแตกต่าง  และการกลมกลนื
ของวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั  ประเดน็หวัขอ้  และผลการศกึษาคน้ควา้ว่าดว้ยการอยู่รว่มกนัของชาตพินัธุ ์  และวฒันธรรม
ต่างๆ ศกึษากระบวนการทางสงัคม  เช่น  กระบวนการกลนืกลาย  (Assimilation)  การก่อเกดิทศันคต ิ (Attitude) และอคตติ 
(Bias) ในดา้นความแตกต่างทางวฒันธรรมศกึษากระบวนการและวธิใีนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อการอยู่ร่วมกนัของบุคคลทีม่ี
ความแตกต่างกนัตลอดจนการน าผลของการเรยีนรูม้าใชใ้นระดบับุคคล สงัคม และประเทศ 

 
SOC-121 จติวทิยาการปรบัตวั                                                   3(3-0-6) 
 (Psychology of Adjustment) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    :  ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :  ไม่ม ี
          ศกึษาความส าคญั  ความหมาย  ขอบเขตงานดา้นสขุภาพจติการเรยีนรู ้ เช่นปญัหาต่างๆ  ปญัหามลพษิ   ปญัหาทาง
สงัคม  สิง่แวดลอ้มและการด าเนินชวีติทีม่ผีลต่อการปรบัตวัของบุคคลวธิกีารใชก้ลไกการป้องกนัตนในการเผชญิปญัหา การ
ป้องกนัความเครยีดและอารมณ์ทีรุ่นแรงเรยีนรูก้ารบรูณาการความสขุในแต่ละวยั  และการน าแรงจงูใจตลอดจนทฤษฎี
บุคลคิภาพมาประยุกตใ์ช ้ เพื่อความเขา้ใจตนเองและผูอ้ื่นเรยีนรูว้ธิกีารจ าแนกอาการของโรคประเภทต่างๆ และแนวทาง
การป้องกนั  แกไ้ขตลอดจนแนวทางการสง่เสรมิสขุภาพจติของบุคคลทัว่ไปใหม้คีวามสขุ 

 
SOC-122 สมัมนาไทยคดศีกึษา                                            3(3-0-6) 
 (Thai Studies Seminar) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    :  ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่      :  ไม่ม ี
          ศกึษาประเดน็หวัขอ้ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัไทยคดศีกึษาเชงิสงัคม  วฒันธรรม  สภาพแวดลอ้ม  การเมอืง  เศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม ประวตัศิาสตร ์  การบรหิารจดัการ ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ  ตลอดจนปญัหาทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ เพื่อ
น ามาอภปิรายเป็นกลุ่มย่อยน าเสนอต่อชัน้เรยีน  เรยีนรูว้ธิกีารศกึษาคน้ควา้หาขอ้มูลเชงิสงัคมศาสตรด์ว้ยวธิกีารต่างๆ 
เช่น การท ากรณีศกึษา  (Case Study) การอภปิรายกลุ่ม (Group Discussion) การประชุมปฏบิตักิาร (Workshop) เป็น
ต้น นอกจากนี้แลว้ผูเ้รยีนแต่ละคนต้องเลอืกประเดน็หวัขอ้เพื่อท าการศกีษาคน้ควา้ทางไทยคดศีกึษาหนึ่งเรื่อง และมี
การศกึษาคน้ควา้และน าเสนอต่อชัน้เรยีน เพื่อเป็นการประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากรายวชิานี้  

 



มคอ. 2 

104 

 

SOC-123 สมัมนาญีปุ่น่ศกึษา                                              3(3-0-6)
 (Seminar on Japanese Studies) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    :  ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :  ไม่ม ี
          ศกึษาประเดน็หวัขอ้ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัญีปุ่น่ศกึษาในเชงิของสงัคม  วฒันธรรม  การเมอืง  เศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม  ประวตัศิาสตร ์  การบรหิารจดัการ  ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ  ตลอดจนปญัหาทางสงัคมทีเ่กดิขึน้เพื่อ
น ามาอภปิรายเป็นกลุ่มย่อย และน าเสนอต่อชัน้เรยีน  เรยีนรูว้ธิกีารศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลูเชงิสงัคมศาสตรด์ว้ยวธิกีารต่างๆ 
เช่น  การท ากรณีศกึษา (Case Study) การอภปิรายกลุ่ม )Group Discussion  (การประชุมปฏบิตักิาร (Workshop) เป็นตน้ 
นอกจากน้ีแลว้ผูเ้รยีนแต่ละคนจะตอ้งเลอืกประเดน็หวัขอ้เพื่อท าการศกึษาคน้ควา้ทางญีปุ่น่ศกึษาหน่ึงเรื่อง และมกีารศกึษา
คน้ควา้และน าเสนอต่อชัน้เรยีน เพื่อเป็นการประเมนิผลการเรยีนจากรายวชิานี้ 
 
SOC-124 อาเซยีนศกึษา                                                                                 3(3-0-6)  
 (ASEAN Studies) 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    :  ไม่ม ี  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนควบคู่     :  ไม่ม ี
 ศกึษา พฒันาการความเป็นมาและเป้าหมายของสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ หรอือาเซยีน 
(ASEAN) ประเทศต่าง ๆ ทีเ่ป็นสมาชกิของอาเซยีน ความส าคญัของอาเซยีนทีม่ต่ีอประเทศทีร่วมกลุ่มกนัเป็นประชาคม
อาเซยีน (ASEAN Community) ในเชงิเศรษฐกจื การเมอืง สงัคมและวฒันธรรม หลกัการส าคญั วสิยัทศัน์ ยุทธศาสตร ์และ
แผนปฏบิตักิารของอาเซยีน ตลอดจนแนวทางความร่วมมอืของประเทศสมาชกิในดา้นต่าง ๆ เพื่อน าไปสูค่วามส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย การเตรยีมความพรอ้มของประเทศไทยเพื่อการเป็นประชาคมอาเซยีนในดา้นการพฒันา ศกัยภาพของประชากร
ดา้นการศกึษา ดา้นการสือ่สาร ดา้นเทคโนโลย ี และดา้นอื่น ๆ ศกึษาแผนโครงการตลอดจนการด าเนินงานและองคก์รต่าง 
ๆ ในประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาเซยีน (ASEAN) ในการเรยีนการสอนรายวชิานี้ จะมกีารทดสอบความเขา้ใจของผูเ้รยีน
เป็นระยะ มกีารอภปิรายกลุ่ม (Group Discussion) และมกีารจดัท า Self Study ของผูเ้รยีน เพื่อน ามาอภปิรายในชัน้เรยีน
ตลอดภาคเรยีน 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลกัสูตรกบัองคค์วามรูต้ามมาตรฐานคณุวฒิุระดบัปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย (เทียบเคียงใน มคอ.1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ล าดบั รายวิชาในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคค์วามรูต้ามมาตรฐานคณุวฒิุ ฯ 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาในหลกัสูตร 

 1  พืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(Information Technology 
Fundamentals) 

- Pervasive Themes in IT  
- IT and its Related & Informing 
Disciplines 
- History of IT  
- Application Domains 

MSC-112   วทิยาศาสตรแ์ละ 
               เทคโนโลย ี
INT-105  เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต 
INT-106  โครงสรา้งของระบบ

คอมพวิเตอร ์
MTE-306  เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 

 2 ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนุษยแ์ละ
คอมพวิเตอร ์ 
(Human-Computer Interaction) 

- Human Factors  
- Accessibility 
- HCI Aspects of Application Domains  
- Emerging Technologies 
- Human-Centered Evaluation  
- Human-Centered Software 
Development 
- Developing Effective Interfaces 

ITE-301  การออกแบบและพฒันา
เวบ็ไซต ์

ITE-302  ปฏบิตักิารออกแบบและ
พฒันาเวบ็ไซต ์

MTE-203 การพฒันาโปรแกรม
ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่

MTE-303  การปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง   
              คอมพวิเตอรก์บัมนุษย ์
MTE-306  เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 
MTE-414  การออกแบบกราฟิก   
              คอมพวิเตอร ์
 
INT-303  วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์    
MTE-435 การออกแบบและพฒันา 
              เวบ็ไซตข์ ัน้ประยุกต ์
MTE-436 การเขยีนโปรแกรมเวบ็อนิ

เทอรแ์อคทฟี 
MTE-437 การออกแบบและพฒันา 
              เกมออนไลน์ 
MTE-442  การพฒันาโปรแกรมบน

ระบบปฏบิตักิารไอโอเอส 
MTE-443  การพฒันาโปรแกรม 
              ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที่

ข ัน้สงู 
MTE-444  นวตักรรมงานมลัตมิเีดยี 

ภาคผนวก ค. 
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ล าดบั รายวิชาในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคค์วามรูต้ามมาตรฐานคณุวฒิุ ฯ 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาในหลกัสูตร 

  3 ความมัน่คงและการประกนัสารสนเทศ
(Information Assurance and 
Security) 

- Fundamental Aspects  
- Forensics 
- Securities Mechanisms  
- Information States 
- Operational Issues  
- Security Services 
- Policy  
- Threat Analysis Model 
- Attacks  
- Vulnerabilities 
- Security Domains 

MTE-201 ระบบสือ่สารและเครอืขา่ย
มลัตมิเีดยี 

 
BIS-406  การตรวจสอบและควบคุม

ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
BIS-413 ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์
BIS-414 ระบบธุรกจิอจัฉรยิะ 
INT-201 ระบบการสือ่สารและ

เครอืขา่ย 1 
INT-202 ปฏบิตักิารระบบการสือ่สาร

และเครอืขา่ย 1 
ITE-423  ระบบความปลอดภยัของ 
             คอมพวิเตอร ์

  4 การจดัการสารสนเทศ  
(Information Management) 

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

ITE-305  การบรหิารโครงการ
ซอฟตแ์วร ์

INT-301  ระบบฐานขอ้มลู 
INT-302  ปฏบิตักิารระบบฐานขอ้มลู 
 
BIS-413  ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์
BIS-414  ระบบธุรกจิอจัฉรยิะ 
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ล าดบั รายวิชาในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคค์วามรูต้ามมาตรฐานคณุวฒิุ ฯ 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาในหลกัสูตร 

  5 การบรูณาการการเขยีนโปรแกรมและ
เทคโนโลย ี 
(Integrative Programming 
&Technologies) 

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

INT-103  การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ
เบือ้งตน้ 

INT-104  ปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรม
เชงิวตัถุเบือ้งตน้ 

INT-301  ระบบฐานขอ้มลู 
INT-302  ปฏบิตักิารระบบฐานขอ้มลู 
ITE-301   การออกแบบและพฒันา

เวบ็ไซต ์
ITE-302   ปฏบิตักิารออกแบบและ

พฒันาเวบ็ไซต ์
MTE-105  พืน้ฐานการเขยีน

โปรแกรมทางมลัตมิเีดยี 
MTE-203  การพฒันาโปรแกรม

ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่ 
 
ITE-206  เทคโนโลยเีวบ็เซอรว์สิ 
ITE-428 การเขยีนโปรแกรมเชงิ

เหตุการณ์ 
MTE-436  การเขยีนโปรแกรมเวบ็อนิ

เทอรแ์อคทฟี 
MTE-437  การออกแบบและพฒันา

เกมออนไลน์ 
MTE-442  การพฒันาโปรแกรมบน

ระบบปฏบิตักิารไอโอเอส 
MTE-443  การพฒันาโปรแกรม

ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที่
ข ัน้สงู 

  6 คณิตศาสตรแ์ละสถติสิ าหรบั
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
(Mathematics and Statistics for IT) 

- Random Variables and Functions  
- Discrete and Continuous Probability and 
  distribution 
- Basic Logic  
- Hypothesis Testing 
- Discrete Probability  
- Sampling and Descriptive Statistics 
- Functions, Relations and Sets  
- Simple Linear Regression 
- Graphs and Trees  
- Correlation Analysis 
- Application of Mathematics to IT 

MSC-127  คณิตศาสตร ์ส าหรบั
เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 

MSC-202  สถติแิละความน่าจะเป็น 
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ล าดบั รายวิชาในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคค์วามรูต้ามมาตรฐานคณุวฒิุ ฯ 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาในหลกัสูตร 

  7 เครอืขา่ย (Networking) - Foundations of Networking  
- Security 
- Routing and Switching  
- Network Management 
- Physical Layer  
- Applications Areas 

INT-105 เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต 
MTE-201 ระบบสือ่สารและเครอืขา่ย

มลัตมิเีดยี 
 
INT-201 ระบบการสือ่สารและ

เครอืขา่ย 1 
INT-202 ปฏบิตักิารระบบการสือ่สาร

และเครอืขา่ย 1 
MTE-443  การพฒันาโปรแกรม

ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนทีข่ ัน้
สงู 

  8 พืน้ฐานการเขยีนโปรแกรม 
(Programming Fundamentals) 

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

INT-103 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ
เบือ้งตน้ 

INT-104 ปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรม
เชงิวตัถุเบือ้งตน้ 

ITE-301 การออกแบบและพฒันา
เวบ็ไซต ์

ITE-302 ปฏบิตักิารออกแบบและ
พฒันาเวบ็ไซต ์

MTE-105  พืน้ฐานการเขยีน
โปรแกรมทางมลัตมิเีดยี 

MTE-203  การพฒันาโปรแกรม
ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่

 
MTE-442  การพฒันาโปรแกรมบน

ระบบปฏบิตักิารไอโอเอส 
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ล าดบั รายวิชาในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคค์วามรูต้ามมาตรฐานคณุวฒิุ ฯ 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาในหลกัสูตร 

  9 แพลตฟอรม์เทคโนโลย ี 
(Platform Technologies) 

- Operating Systems  
- Computing Infrastructures 
- Architecture and Organization 

INT-105 เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต 
INT-106  โครงสรา้งของระบบ

คอมพวิเตอร ์
MTE-203  การพฒันาโปรแกรม

ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่
 
BIS-407 นวตักรรมและเทคโนโลยี

สมยัใหมท่างเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

BIS-413 ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์
BIS-414 ระบบธุรกจิอจัฉรยิะ 
ITE-206 เทคโนโลยเีวบ็เซอรว์สิ 
ITE-406 ระบบสารสนเทศทาง

ภูมศิาสตร ์
ITE-419 ระบบปฏบิตักิาร 
ITE-426 การประมวลผลคลาวด ์
MTE-442  การพฒันาโปรแกรมบน

ระบบปฏบิตักิารไอโอเอส 
MTE-443  การพฒันาโปรแกรม

ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนทีข่ ัน้
สงู 
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ล าดบั รายวิชาในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคค์วามรูต้ามมาตรฐานคณุวฒิุ ฯ 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาในหลกัสูตร 

 10 การบ ารุงรกัษาและการบรหิารระบบ 
(Systems Administration and 
Maintenance) 

- Operating Systems  
- Administrative Activities 
- Applications  
- Administrative Domains 

INT-105 เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต 
INT-106  โครงสรา้งของระบบ

คอมพวิเตอร ์
INT-301 ระบบฐานขอ้มลู 
INT-302 ปฏบิตักิารระบบฐานขอ้มลู 
ITE-301 การออกแบบและพฒันา

เวบ็ไซต ์
ITE-302 ปฏบิตักิารออกแบบและ

พฒันาเวบ็ไซต ์
ITE-305 การบรหิารโครงการ

ซอฟตแ์วร ์
MTE-201 ระบบสือ่สารและเครอืขา่ย

มลัตมิเีดยี 
MTE-203  การพฒันาโปรแกรม

ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่
 
BIS-413 ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์
BIS-414 ระบบธุรกจิอจัฉรยิะ 
INT-201 ระบบการสือ่สารและ

เครอืขา่ย 1 
INT-202 ปฏบิตักิารระบบการสือ่สาร

และเครอืขา่ย 1 
ITE-206 เทคโนโลยเีวบ็เซอรว์สิ 
ITE-406 ระบบสารสนเทศทาง

ภูมศิาสตร ์
ITE-419 ระบบปฏบิตักิาร 
ITE-423 ระบบความปลอดภยัของ

คอมพวิเตอร ์
ITE-426 การประมวลผลคลาวด ์
MTE-435 การออกแบบและพฒันา

เวบ็ไซตข์ัน้ประยุกต ์
MTE-437 การออกแบบและพฒันา

เกมออนไลน์ 
MTE-442  การพฒันาโปรแกรมบน

ระบบปฏบิตักิารไอโอเอส 
MTE-443  การพฒันาโปรแกรม

ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนทีข่ ัน้
สงู 
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ล าดบั รายวิชาในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคค์วามรูต้ามมาตรฐานคณุวฒิุ ฯ 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาในหลกัสูตร 

 11 สถาปตัยกรรมและการบรูณาการ
ระบบ (Systems Integration and 
Architecture) 

- Requirements  
- Testing and Quality Assurance 
- Acquisition/Sourcing  
- Organizational Context 
- Integration and Deployment  
- Architecture 
- Project Management 

INT-105 เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต 
ITE-305  การบรหิารโครงการ

ซอฟตแ์วร ์
MTE-203  การพฒันาโปรแกรม

ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่ 
 
BIS-406 การตรวจสอบและควบคมุ

ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
BIS-407 นวตักรรมและเทคโนโลยี

สมยัใหมท่างเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

BIS-408  การใหค้ าปรกึษาทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

BIS-414 ระบบธุรกจิอจัฉรยิะ 
INT-303  วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์
MTE-442  การพฒันาโปรแกรมบน 
              ระบบปฏบิตักิารไอโอเอส 
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ล าดบั รายวิชาในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคค์วามรูต้ามมาตรฐานคณุวฒิุ ฯ 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาในหลกัสูตร 

 12 ประเดน็ทางสงัคมและวชิาชพี  
(Social and Professional Issues) 

- Professional Communications  
- Legal Issues in Computing 
- Teamwork Concepts and Issues  
- Organizational Context 
- Service Management  
- Professional &Ethics Issues & 
Responsibilities 
- Social Context of Computing  
- History of Computing 
- Intellectual Property  
- Privacy and Civil Liberties 
 

ITE-305  การบรหิารโครงการ
ซอฟตแ์วร ์

MTE-491 เตรยีมสหกจิศกึษา 
MTE-492 สหกจิศกึษา 
MTE-493 ฝึกงานดา้นเทคโนโลยี

มลัตมิเีดยี  
MTE-494 โครงงานเทคโนโลยี

มลัตมิเีดยี 1 
MTE-495 โครงงานเทคโนโลยี

มลัตมิเีดยี 2 
   
BIS-406 การตรวจสอบและควบคุม

ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
BIS-408 การใหค้ าปรกึษาทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ITE-423  ระบบความปลอดภยัของ

คอมพวิเตอร ์
ITE-431  วธิกีารวจิยั 
ITE-432  กฎหมายและจรยิธรรม

ทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

MTE-433 หวัขอ้พเิศษทางเทคโนโลยี
มลัตมิเีดยี 1 

MTE-434 หวัขอ้พเิศษทางเทคโนโลยี
มลัตมิเีดยี 2 

MTE-496 กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรดา้น
เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 1 

MTE-497 กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรดา้น  
             เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 2 
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ล าดบั รายวิชาในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคค์วามรูต้ามมาตรฐานคณุวฒิุ ฯ 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาในหลกัสูตร 

 13 ระบบเวบ็และเทคโนโลย ี 
(Web Systems and Technologies) 

- Technologies  
- Web Development 
- Information Architecture  
- Vulnerabilities 
- Digital Media 

ITE-301  การออกแบบและพฒันา
เวบ็ไซต ์

ITE-302  ปฏบิตักิารการออกแบบ
และพฒันาเวบ็ไซต ์

MTE-203  การพฒันาโปรแกรม
ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่

 
BIS-413 ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์
ITE-206  เทคโนโลยเีวบ็เซอรว์สิ 
MTE-435  การออกแบบและพฒันา

เวบ็ไซตข์ัน้ประยุกต ์
MTE-436  การเขยีนโปรแกรมเวบ็อนิ 

เทอรแ์อคทฟี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

114 

 

 
 

บทสรปุการเสนอปรบัปรงุหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย (หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2558) 

สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 
 

 สาระในการปรบัปรงุหลกัสูตร  
 

1) ปรบัเปลีย่นจ านวนหน่วยกติในหมวดวชิาเฉพาะ ดงันี้ 

2.1)  กลุ่มวชิาพืน้ฐาน ปรบัลดจากเดมิ  38 หน่วยกติ เป็น  29  หน่วยกติ 

2.2)  กลุ่มวชิาบงัคบัสาขา ปรบัเพิม่จากเดมิ  31  หน่วยกติ เป็น  34 หน่วยกติ 

2.3)  กลุ่มวชิาเลอืกสาขา  

- แผนสหกจิศกึษาจากเดมิ จ านวน 18 หน่วยกติ ปรบัเพิม่เป็น 24  หน่วยกติ  

- แผนฝึกงานและโครงงานจากเดมิ จ านวน 21 หน่วยกติ ปรบัเพิม่เป็น  27 หน่วยกติ  

 

2) ในกลุ่มวชิาพืน้ฐาน มกีารปรบัเปลีย่น ดงันี้  

2.1) ยกเลกิออกจากหลกัสตูรใหม่จ านวน 7 วชิา  

-  CPE-201 โครงสรา้งขอ้มลูและอลักอลทิมึ   3(2-3-6) 

-  INT-101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้  3(3-0-6) 

-  INT-102 ปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 1(0-3-2) 

-  MSC-107 คณิตศาสตร ์1     3(3-0-6) 

-  MSC-201 คณิตศาสตรค์อมพวิเตอร ์    3(3-0-6) 

-  MTE-101 หลกัการทางมลัตมิเีดยี    3(3-0-6) 

-  MTE-102 ปฏบิตักิารทางมลัตมิเีดยี    1(0-3-2) 

 2.2)  เพิม่รายวชิาในกลุ่มวชิาพืน้ฐานของหลกัสตูรใหม่ จ านวน 5 วชิา  

-  MSC-127 คณิตศาสตร ์ส าหรบัเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี  3(3-0-6) 

- MTE-103 พืน้ฐานการวาดภาพ  3(2-3-6) 

- MTE-104 แอนิเมชัน่เบือ้งตน้  3(2-3-6) 

- MTE-105 พืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมทางมลัตมิเีดยี  3(2-3-6) 

- MTE-201 ระบบสือ่สารและเครอืขา่ยมลัตมิเีดยี  3(3-0-6) 

2.3) ปรบัเปลีย่นกลุ่มของวชิาจากกลุ่มวชิาพืน้ฐาน เป็นวชิาเลอืกสาขา จ านวน 3 วชิา  

-  INT-201 ระบบการสือ่สารและเครอืขา่ย 1   3(3-0-6) 

-  INT-202 ปฏบิตักิารระบบการสือ่สารและเครอืขา่ย 1  1(0-3-2) 

-  INT-303 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์    3(3-0-6)  

ภาคผนวก ง 
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2.4)  ยกเลกิวชิา MSC-107 คณิตศาสตร ์1 และ MSC-201 คณิตศาสตรค์อมพวิเตอร์ โดยปรบัเนื้อหาใหอ้ยู่
ในรายวชิา  MSC-127 คณิตศาสตร์ส าหรบัเทคโนโลยมีลัติมเีดยี ที่ออกแบบเนื้อหาให้สนับสนุนการ
เรยีนคณิตศาสตร์ในสาขาเทคโนโลยมีลัตมิเีดยีและสอดคล้องกบัองค์ความรูข้องสาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามมาตรฐานของสมาคมคอมพวิเตอร ์IEEE และ ACM 

2.5)  ยกเลกิวิชา  CPE-201 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอลทิมึ   INT-101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
เบือ้งตน้  และ  INT-102 ปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้  โดยออกแบบเน้ือหาใหอ้ยู่ใน
รายวชิา MTE-105 พืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมทางมลัตมิเีดยี ทีม่กีารเรยีนทัง้บรรยายและปฏบิตั ิเพื่อ
ลดความซ ้าซอ้นของเน้ือหาและเน้นพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการเรยีนดา้นเทคโนโลยมีลัตมิเีดยีโดยตรง 

2.6)  ยกเลิกวิชา  MTE-101 หลกัการทางมลัติมเีดีย และ MTE-102 ปฏิบตัิการทางมลัติมีเดีย โดยปรบั
เน้ือหาใหอ้ยู่ในรายวชิา MTE-306 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี เน่ืองจากมเีน้ือหาทีใ่กลเ้คยีงกนั  

2.7)  เพิ่มรายวิชา MTE-103 พื้นฐานการวาดภาพ   MTE-104 แอนิเมชัน่เบื้องต้น  และ MTE-201 
ระบบสือ่สารและเครอืขา่ยมลัตมิเีดยี  เพื่อเสรมิความรูพ้ืน้ฐานทีม่คีวามจ าเป็นต่อการเรยีนในหลกัสตูร
เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 

 

3) ในกลุ่มวชิาบงัคบัสาขา  มกีารปรบัเปลีย่น ดงันี้  

3.1) ยกเลกิรายวชิาบงัคบัออกจากหลกัสตูรใหมจ่ านวน 2 วชิา 

-  MTE-301 ระบบสือ่สารมลัตมิเีดยี  3(3-0-6) 

-  MTE-412 การสรา้งภาพเคลื่อนไหวคอมพวิเตอร ์  3(2-3-6)  

3.2)  เพิม่รายวชิาในกลุ่มวชิาบงัคบัสาขาของหลกัสตูรใหม่ จ านวน 4 วชิา 

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

-  MTE-203 การพฒันาโปรแกรมส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่  3(2-3-6) 

-  MTE-304 ภาพเคลื่อนไหว 3 มติ ิข ัน้สงู  3(2-3-6) 

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

3.3) ปรบัเปลีย่นกลุ่มของวชิาจากกลุ่มวชิาบงัคบัสาขา เป็นวชิาเลอืกสาขา จ านวน 1 วชิา  

-  MTE-302 การประมวลผลสญัญาณดจิติอล    3(3-0-6) 

3.4)  แกไ้ขชื่อวชิา  MTE-432  การประมวลผลภาพดจิติอล  ใหม้ถีูกตอ้งเป็น  การประมวลผลภาพดจิทิลั 

3.5)  ยกเลกิรายวชิา MTE-301 ระบบสื่อสารมลัติมเีดยี  โดยปรบัเนื้อหาให้อยู่ในรายวชิา  MTE-201 
ระบบสือ่สารและเครอืขา่ยมลัตมิเีดยี ในกลุ่มวชิาพืน้ฐาน 

3.6) ยกเลกิรายวชิา MTE-412  การสรา้งภาพเคลื่อนไหวคอมพวิเตอร์ โดยปรบัเนื้อหาให้มคีวามเหมาะสม
และเน้นทางดา้น 3D โดยเฉพาะ อยู่ในรายวชิา  MTE-202 ภาพเคลื่อนไหว 3 มติ ิ  และ  MTE-304 
ภาพเคลื่อนไหว 3 มติ ิข ัน้สงู  เพื่อใหเ้นื้อหาในการเรยีนดา้นการสรา้งภาพเคลื่อนไหว 3 มติ ิเพยีงพอ
ต่อการผลติผลงานทีม่คีุณภาพได ้

3.7) เพิม่รายวชิา MTE-203 การพฒันาโปรแกรมส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่  และ  MTE-307 การผลติงานวดีิ
ทศัน์ในระบบดจิทิลั เพื่อเสรมิสรา้งความรูเ้พื่อตอบสนองการสรา้งเน้ือหาดจิทิลั 
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4) ในกลุ่มวชิาเลอืกสาขา  ไดป้รบัเปลีย่น  ดงันี้  

4.1)  เพิม่จ านวนหน่วยกติ ในกลุ่มวชิาเลอืก ของแผนสหกจิศกึษา จากเดมิ 18 หน่วยกติ เป็น 24 หน่วยกติ 
แผนฝึกงานและโครงงาน จากเดมิ 21 หน่วยกติ เป็น 27 หน่วยกติ 

4.2) ยกเลกิรายวชิาในกลุ่มวชิาเลอืกออกจากหลกัสตูรใหม่ จ านวน 19 วชิา ดงันี้ 

-  CPE-421 ระบบความปลอดภยัของคอมพวิเตอร ์  3(3-0-6) 

-  CPE-423 วศิวกรรมอนิเทอรเ์น็ต  3(3-0-6) 

-  CPE-441 การสบืคน้ขอ้มลู  3(3-0-6) 

-  ITE-204 ระบบการสือ่สารและเครอืขา่ย 2  3(3-0-6) 

-  ITE-205 ปฏบิตักิารระบบการสือ่สารและเครอืขา่ย 2  1(0-3-2) 

-  ITE-407 ความมัน่คงของระบบเครอืขา่ย  3(2-3-6) 

-  ITE-422 การออกแบบระบบเครอืขา่ย  3(2-3-6) 

-  MTE-403 การพฒันาเกม 3 มติ ิ  3(2-3-6) 

-  MTE-416 การพฒันาระบบบนเครอืขา่ยไรส้าย  3(2-3-6) 

-  MTE-410 การสรา้งภาพเคลื่อนไหวคอมพวิเตอร ์ขัน้สงู  3(2-3-6) 

-  MTE-411 แอนิเมชนั 3 มติแิละสเปเชีย่ลเอฟเฟก  3(2-3-6) 

-  MTE-413 ศลิปะของสือ่  3(3-0-6) 

-  MTE-417 การออกแบบสือ่ประสมเพื่อการโฆษณา  3(2-3-6) 

-  MTE-419 การตดัต่อภาพวดิทิศัน์ดจิติอล  3(2-3-6) 

-  MTE-420 การประมวลผลวดิโิอดจิติอล  3(3-0-6) 

-  MTE-421 การคน้คนืสือ่ผสม  3(3-0-6) 

-  MTE-423 การบบีอดัขอ้มลู  3(3-0-6) 

-  MTE-425 เทคโนโลยสีือ่บนัทกึขอ้มลูและการออกแบบ  3(3-0-6) 

-  MTE-426 การออกแบบและการผลติสือ่ประสม  3(3-0-6) 

4.3) ปรบัเปลีย่นกลุ่มของวชิาพืน้ฐาน เป็นวชิาเลอืกสาขา จ านวน  3 วชิา 

- INT-201 ระบบการสือ่สารและเครอืขา่ย 1  3(3-0-6) 

- INT-202 ปฏบิตักิารระบบการสือ่สารและเครอืขา่ย 1  1(0-3-2) 

- INT-303 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์  3(3-0-6) 

4.4) ปรบัเปลีย่นกลุ่มของวชิาบงัคบัสาขา เป็นวชิาเลอืกสาขา จ านวน 1 วชิา 

-  MTE-302 การประมวลผลสญัญาณดจิติอล    3(3-0-6) 
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4.5) เพิม่รายวชิาในกลุ่มวชิาเลอืกในหลกัสตูรใหม่ ใหม้คีวามทนัสมยัมากขึน้  ตามงานวจิยัเพื่อการเรยีนการ
สอนทีห่ลกัสตูรไดท้ าการส ารวจกบัสถานประกอบการในหวัขอ้ คุณสมบตัขิองนกัศกึษาสาขาเทคโนโลยี
มลัตมิเีดยีทีส่ถานประกอบการตอ้งการ จ านวน 30 วชิา ดงันี้ 

- MTE-427 ภาพเคลื่อนไหว 2 มติ ิข ัน้สงู  3(2-3-6) 

- MTE-428 วชิวลเอฟเฟค 3 มติ ิ  3(2-3-6) 

- MTE-429 ดนตรแีละเสยีงประกอบในงานมลัตมิเีดยี  3(2-3-6) 

- MTE-430 การออกแบบตวัละคร 3 มติ ิ  3(2-3-6) 

- MTE-435 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตข์ัน้ประยุกต ์  3(2-3-6) 

- MTE-436 การเขยีนโปรแกรมเวบ็อนิเทอรแ์อคทฟี  3(2-3-6) 

- MTE-437 การออกแบบและพฒันาเกมออนไลน์  3(2-3-6) 

- MTE-438 สือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ ์  3(2-3-6) 

- MTE-439 การคดิเชงิสรา้งสรรคใ์นการออกแบบ  3(3-0-6) 

- MTE-440 จติรกรรมดจิทิลั  3(2-3-6) 

- MTE-441 การผลติรายการโทรทศัน์ประเภทรายการสาระบนัเทงิ  3(2-3-6) 

- MTE-442 การพฒันาโปรแกรมบนระบบปฏบิตักิารไอโอเอส  3(2-3-6) 

- MTE-443 การพฒันาโปรแกรมส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนทีข่ ัน้สงู  3(2-3-6) 

- MTE-444 นวตักรรมงานมลัตมิเีดยี  3(2-3-6) 

- MTE-445 การพฒันาเกม 2 มติ ิ  3(2-3-6) 

- MTE-446 การแกไ้ขและตกแต่งภาพขัน้สงู  3(2-3-6) 

- MTE-447 การตดัต่อวดีทิศัน์  3(2-3-6) 

- MTE-448 มลัตมิเีดยีเพื่อการศกึษา  3(2-3-6) 

- MTE-449 การใชง้าน APIs ของเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์  3(3-0-6) 

- BIS-410 การวเิคราะหข์อ้มลูและการท าโมเดล  3(3-0-6) 

- BIS-413 ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์  3(3-0-6) 

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

- ITE-206 เทคโนโลยเีวบ็เซอรว์สิ  3(2-3-6) 

- ITE-406 ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์  3(2-3-6) 

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

- ITE-419 ระบบปฏบิตักิาร  3(3-0-6) 

- ITE-423 ระบบความปลอดภยัของคอมพวิเตอร ์  3(3-0-6) 

- ITE-426 การประมวลผลคลาวด ์  3(3-0-6) 

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

- ITE-431 วธิกีารวจิยั  3(3-0-6) 

- ITE-432 กฎหมายและจรยิธรรมทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 
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5) ปรบัปรุงเนื้อหาอธบิายรายวชิาของแต่ละรายวชิาใหม้คีวามเหมาะสม และตามทนัเทคโนโลยใีนปจัจุบนั 
จ านวน 18 วชิา  

- INT-103  การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้                    3(3-0-6) 

- INT-104   ปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้         1(0-3-2) 

- ITE-301    การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์              3(3-0-6) 

- ITE-302   ปฏบิตักิารการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์             1(0-3-2) 

- ITE-305   การบรหิารโครงการซอฟตแ์วร ์                        3(3-0-6) 

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

- MTE-303    การปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคอมพวิเตอรก์บัมนุษย ์      3(2-3-6) 

- MTE-306   เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี                              3(2-3-6)            

- MTE-401  การเขยีนโปรแกรมกราฟิกและแอนิเมชนัชัน้สงู 3(2-3-6)                                                                        

- MTE-402   ปญัญาประดษิฐส์ าหรบัการออกแบบเกม 3(3-0-6) 

- MTE-414   การออกแบบกราฟิกคอมพวิเตอร ์             3(2-3-6)                       

- MTE-418   ความจรงิเสมอืน 3(3-0-6) 

- MTE-422 การรูจ้ ารปูแบบ 3(3-0-6) 

- MTE-424  การประยุกตใ์ชม้ลัตมิเีดยี 3(3-0-6) 

- MTE-431    ทศันศาสตรข์องคอมพวิเตอรส์ าหรบัมลัตมิเีดยี 3(3-0-6)                  

- MTE-432    การประมวลผลภาพดจิทิลั                3(3-0-6)                       

- MTE-433    หวัขอ้พเิศษทางเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 1      3(3-0-6)    

- MTE-434    หวัขอ้พเิศษทางเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 2 3(3-0-6)    
 

6) ปรบัวชิาเรยีนก่อน และวชิาเรยีนร่วมเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเรยีนรูต้ลอดหลกัสตูร จ านวน 14 วชิา  

- INT-103  การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้                      3(3-0-6) 

- INT-104   ปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบือ้งตน้         1(0-3-2) 

- INT-106     โครงสรา้งของระบบคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 

- INT-201   ระบบการสือ่สารและเครอืขา่ย 1 3(3-0-6) 

- INT-202   ปฏบิตักิารระบบการสือ่สารและเครอืขา่ย 1             1(0-3-2) 

- INT-301   ระบบฐานขอ้มลู      3(3-0-6) 

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

- INT-303    วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์              3(3-0-6) 

- ITE-206   เทคโนโลยเีวบ็เซอรว์สิ 3(2-3-6) 

- ITE-305   การบรหิารโครงการซอฟตแ์วร ์                   3(3-0-6) 

- MTE-401   การเขยีนโปรแกรมกราฟิกและแอนิเมชนัชัน้สงู 3(2-3-6)                                                                        
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- MTE-402    ปญัญาประดษิฐส์ าหรบัการออกแบบเกม 3(3-0-6) 

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

- MTE-424  การประยุกตใ์ชม้ลัตมิเีดยี 3(3-0-6) 
 

7) ปรบัล าดบัในแผนการเรยีนใหม้เีนื้อหาวชิาใหต่้อเนื่อง และสอดคลอ้งกบัการเรยีนรูข้องนกัศกึษาตลอด
หลกัสตูรใหม้ากยิง่ขึน้   (ดแูผนการศกึษา)  

 
ทัง้น้ีรายละเอียดการปรบัปรงุแก้ไข ปรากฎตามตารางเปรียบเทียบ 

หลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรบัปรงุแนบท้ายน้ี 
 


