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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาควิชา     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
        ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Information Technology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
   (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Information Technology) 
   ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)  : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

           (ภาษาอังกฤษ)   : B.Sc. (Information Technology) 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี) 
หลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังต่อไปนี้ 

(1) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 
(2) เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (Network and System Technology) 
(3) การพัฒนาสื่อประสมและเกม (Multimedia and Game Development) 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
        130  หน่วยกิต 

5.    รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 
   หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2  ประเภทของหลักสูตร 
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
     หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
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 5.3  ภาษาที่ใช้ 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4  การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง      ก าหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
  ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติในปี
การศึกษา 2562 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตเมื่อส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอ
ในการประกอบอาชีพทั่วไป เช่น นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ประสานงานโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้น จากความเชี่ยวชาญตามกลุ่มวิชาเฉพาะแขนงที่เลือก ยังสามารถประกอบ
อาชีพที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของตน ในต าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งที่
เป็นเว็บแอพพลิ เคชันและบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  ต าแหน่งงาน ได้แก่  นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(Programmer) นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer) ผู้ทดสอบโปรแกรม (Software Tester) 
นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) นักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architect) และ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Project Manager Assistant) 

(2)  แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (Network and System Technology) ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การออกแบบ พัฒนา และบริหารระบบเครือข่าย ต าแหน่งงาน ได้แก่  นักออกแบบระบบเครือข่าย 
(Network System Designer) นักพัฒนาระบบเครือข่าย (Network System Engineer) และผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย (Network System Administrator) 
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(3)  แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม (Multimedia and Game Development) ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสื่อประสม ต าแหน่งงาน ได้แก่ นักพัฒนาเกม (Game Developer) นัก
ออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Designer/Developer) นักออกแบบ UI/UX นักผลิตสื่อดิจิทัล (Digital 
Media Content Creator) 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 9.1 แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)   
 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์ 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) เกียรตินิยม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง, 2535 
- M.Sc. (Information Sciences) 
Tohoku University, Sendai, Japan, 2538 
- Ph.D. (Information Sciences) 
Tohoku University, Sendai, Japan, 2541 

2. ผศ.ดร.ธนิศา  นุ่มนนท์ 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- วศ.บ. เกียรตินิยม (วิศวกรรมระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2536 
- M.Sc. (Computer Engineering) 
University of Southern California, USA, 2540 
- Ph.D. (Computer Science) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555 

3. ผศ.ดร.ธีรพงศ์  ลีลานุภาพ 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 
- M.Sc. (Software System Engineering Computing Science) University 
of Glasgow, UK, 2550 
- Ph.D. (Software System Engineering Computing Science) University 
of Glasgow, UK, 2555 
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9.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (Network and System Technology) 
 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา), 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. รศ.ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) เกียรตินิยม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2535 
- M.Sc. (Information Sciences) 
Tohoku University, Sendai, Japan, 2538 
- Ph.D. (Information Sciences) 
Tohoku University, Sendai, Japan, 2541 

2. ผศ.ดร.สุเมธ  ประภาวัต 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)     
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 
- Ph.D. (Information Sciences) Tohoku University, Sendai, Japan, 
2554 

3. ผศ.ดร.ปานวิทย์   ธุวะนุติ 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552 
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9.3 แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม (Multimedia and Game Development) 
 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา), 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.ณฐพล  พันธุวงศ์ 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
(วิศวกรรมสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2543 
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2549 

- Ph.D. (Computing and Communication Systems) The University 
of Tokyo, Japan, 2555 

2. ผศ.ดร.มานพ   พันธ์โคกกรวด 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537 
- คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547 
- ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554 

3. อ.อนันตพัฒน์  อนันตชัย - ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2542 
- วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2546 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ในสถานที่ตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1  ปรัชญา 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีแนวคิดในการผลิต 
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถสื่อสารตลอดจนท างานร่วมกับผู้อ่ืนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
หลักสูตรออกแบบมาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทั้งในมิติเชิงกว้างและเชิงลึก (T-shaped Skills) 
กล่าวคือ ความรู้เชิงกว้างด้านพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบธุรกิจ  พร้อมไปกับการมีทักษะความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามแขนงวิชาที่เลือกเรียน อันได้แก่ ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านการออกแบบและบริหาร
ระบบเครือข่าย และด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม   

ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน คณะส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยมีปรัชญาในการพัฒนานักศึกษาให้เต็ม
ตามศักยภาพที่มี เช่นการเปิดโอกาสในการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาที่มี
ศักยภาพสูง ในขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญต่อการปรับปรุงและพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาที่
ประสบปัญหาในการเรียน  
1.2  ความส าคัญ 

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความหลากหลายกว่าในอดีตที่ผ่านมา ท าให้เกิดความต้องการบุคลากรที่
มีความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะทาง (specialist) มากขึ้น เพื่อให้พร้อมในการประกอบอาชีพในต าแหน่ง
งานนั้น ๆ ได้ ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถใน
แขนงที่สอดคล้องกับในแต่ละต าแหน่งงาน ท าให้มีความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
ให้ความส าคัญกับความรู้ ทักษะและความช านาญเฉพาะทางเพ่ิมมากขึ้น และยังเป็นการลดช่องว่างระหว่าง
เนื้อหาหลักสูตรการสอนระดับอุดมศึกษากับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนกระตุ้นให้นักศึกษาได้วางแผน
และเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบวิชาชีพในอนาคตหลังส าเร็จการศึกษา จึงเป็นที่มาของการปรับปรุง
หลักสูตรที่เพ่ิมการพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถเฉพาะทาง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติจริงมากขึ้น 
1.3 วัตถุประสงค์ 

1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและที่เก่ียวข้อง ประกอบกับ
ความรู้เฉพาะด้านในแขนงใดแขนงหนึ่ง อันได้แก่ แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แขนงวิชาเทคโนโลยี
เครือข่ายและระบบ แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม  

2) ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่ง ต่อไปนี้ 
  2.1 ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ตามกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
  2.2 ออกแบบ พัฒนา และจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  2.3 ออกแบบและพัฒนาสื่อประสมในรูปแบบเว็บ เกม และสื่อดิจิทัล 
3) ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ส าคัญตามแขนงวิชาที่เลือก 
4) ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ทุก 5 ปี 

1. ติดตามและตรวจสอบข้อก าหนด
ของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเป็น
ระยะ เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมิน

ของ สกอ. และ/หรือ CUPT 
ภายใน 4 ปีนับจากวันที่เริ่มเปิดรับ
นักศึกษา 

3. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ประจ าปี 

 
2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ของคณะ (บัณฑิต
พร้อมท างาน) 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ เน้นความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีเนื้อหา
และชั่ ว โมงปฏิบัติ  ตลอดจน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมาก
ขึ้น 

2. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
และผู้ประกอบการ เพ่ือการมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 
การเชิญบุคลากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์จากการท างานงาน
จริง ให้มีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ 
ทั้งในรูปแบบของอาจารย์พิเศษ
และวิทยากรรับเชิญ การร่วม
ก าหนดโจทย์ปัญหาส าหรับใช้
เป็นกรณีศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ 
และวิชาโครงงาน การร่วมกันจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การ
ประกวดแข่งขัน ตลอดจนความ
ร่วมมือในกิจกรรมฝึกงาน 
และสหกิจศึกษา ฯลฯ 

 

1. มติคณะกรรมการประจ าส่วนงาน
วิชาการคณะฯ เรื่องการก าหนดอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะฯ 

2. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
3. รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการในระดับดีเป็นอย่างต่ า 

4. ประกาศ หรือบันทึกข้อตกลงความ
ร่ ว ม มื อ กั บ ภ า ค เ อ ก ช น แ ล ะ
ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง 

5. สัดส่วนจ านวนครั้งของการมีส่วน
ร่วมจากภาคเอกชนในการถ่ายทอด
ความรู้ ต่ อ จ า นวนร าย วิ ช า ใน
หลักสูตร 

6. สัดส่วนจ านวนหัวข้อและผลงานใน
วิชาโครงงานที่ภาคเอกชนหรือ
ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดโจทย์ปัญหา 
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3.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 3.1 บัณฑิตมีความรู้ในศาสตร์พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและที่เก่ียวข้อง ประกอบกับความรู้
เฉพาะด้านในแขนงใดแขนงหนึ่ง อันได้แก่ แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 
แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม  

3.2 บัณฑิตมีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาในด้านใดด้านหนึ่ง อันได้แก่ ด้านซอฟต์แวร์ตาม
กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการระบบ หรือด้านสื่อประสมใน
รูปแบบเว็บ เกม และสื่อดิจิทัล 

 3.3    บัณฑิตมีทักษะในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ส าคัญตามแขนงวิชาที่เลือก 
3.4    บัณฑิตมีความใฝ่รู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานใน
ต่างประเทศในการผลิตบัณฑิต  

1. สร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานใน
ต่างประเทศ เพ่ือท าให้นักศึกษา
มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนด้าน
การศึกษา พัฒนาทักษะด้าน
ภาษา และประสบการณ์ในการ
ใช้ชีวิตและอยู่ร่วมในสังคมที่
แตกต่าง โดยผ่านโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

2. การจัดหาทุนและสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย ในโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ฝึกงาน
และสหกิจศึกษาต่างประเทศ 

 

1. ประกาศ หรือบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานในต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความร่วมมือ
ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
รวมทั้งการให้ทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ 

2. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาท่ีมีการ
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานในต่างประเทศ 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนพัฒนา
ทักษะในการเรียนรู้ และการใฝ่รู้ 

1. น าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมด้านการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน 

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

1. จ านวนโครงการพัฒนา/ปรับปรุง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 

2. สัดส่วนจ านวนวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

3. จ านวนโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการใฝ่
รู้ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา  

1.1  ระบบ  
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลา โดยสัดส่วน
เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ 

ข้อก าหนดต่าง ๆ ไปเป็นตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก.) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)   
  มี (ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการเป็นกรณีๆ ไป) 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1.  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  วัน – เวลาราชการปกติ 
  ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 
  ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและประกาศการคัดเลือกของสถาบันฯ  

2.3  ระบบการศึกษา  
  แบบชั้นเรียน  

 2.4  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)  
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เรื่องการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ภาคผนวก ง) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  130  หน่วยกิต 

 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

 หลักสูตรประกอบไปด้วยวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเลือกในหมวด
วิชาเฉพาะ วิชาสหกิจศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่เลือกเรียนตามโครงการสหกิจศึกษา) และวิชาเลือกเสรี โดยในส่วน
ของหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบไปด้วย กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนงและกลุ่มวิชา
เลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในกลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง ประกอบด้วย 3 แขนงวิชาดังนี้ 

(1) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 
(2) เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (Network and System Technology) 
(3) การพัฒนาสื่อประสมและเกม (Multimedia and Game Development) 

 นักศึกษาจะต้องเลือกแขนงที่จะเรียน เมื่อขึ้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยความเห็นชอบของคณะฯ 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์         6 หน่วยกิต  
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          6 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาภาษา         12 หน่วยกิต  
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์        6 หน่วยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                 94  หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาแกน         12  หน่วยกิต 
  - กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ       9  หน่วยกิต 
  - พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ       3  หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน         46  หน่วยกิต 
  - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ     9  หน่วยกิต 
  - กลุม่เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์      18  หน่วยกิต 
  - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์      13  หน่วยกิต 
  - กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ      6  หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง        30  หน่วยกิต 
 4) กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      6  หน่วยกิต 
 5) กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก      6 หน่วยกิต 
  - โครงงานพิเศษ 
  - สหกิจศึกษา       6 หน่วยกิต * 
  - การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี         6  หน่วยกิต 
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* นักศึกษาอาจเลือกลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาสหกิจศึกษาได้ 6 หน่วยกิตก าหนดระยะเวลาใน
การฝึกอาชีพเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาโดยน ามาทดแทนในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกนรายวิชา
โครงงาน 1 และ โครงงาน 2 ของแต่ละแขนง รวมจ านวน 6 หน่วยกิต ตามความเห็นชอบของคณะฯ 
ทั้งนี้ในกลุ่มสหกิจศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกสหกิจศึกษาหรือสหกิจศึกษาต่างประเทศได้  

 
กรณีนักศึกษาโครงการการจดัการศึกษาระดับปริญญาตรี แบบก้าวหน้า 

เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ข) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. 
2554 (ภาคผนวก ค) หรือข้อบังคับสถาบันฯ ที่เป็นการปรับปรุงหรือทดแทนข้อบังคับข้างต้น และ
ประกาศของส่วนงานวิชาการนั้น ๆ 
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3.1.3 รายวิชา  
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          30            หน่วยกิต  

1) กลุ่มภาษาอังกฤษ       12             หน่วยกิต 
รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
90201001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1      

FOUNDATION ENGLISH 1 
3(3-0-6) 

90201002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2      
FOUNDATION ENGLISH 2 

3(3-0-6) 

90201012 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษอังกฤษ 
DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN 
ENGLISH 

3(3-0-6) 

90201026 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                         3(3-0-6) 
ENGLISH FOR COMMUNICATION 

 
2) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์     6    หน่วยกิต 

รหัสวิชา                     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
90101007 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น     

INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ECONOMICS 
3(3-0-6) 

90101xxx ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังเปิดสอน (ภาคผนวก จ) อีก 1 รายวิชา 
 

3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
90304004 การเขียนรายงาน   3(3-0-6) 

REPORT WRITING 
90101xxx ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบังเปิดสอน (ภาคผนวก จ) อีก 1 รายวิชา 
 

4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      9    หน่วยกิต 
รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
90401011 การประกอบการ                                                               3(3-0-6) 

ENTREPRENEURSHIP 
90401013 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

       GENERAL BUSINESS 
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ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  94  หน่วยกิต  
1)  กลุ่มวิชาแกน  12  หน่วยกิต 

รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
06016301 พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS 
3(2-2-5) 

06016302 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
MATHEMATICS FOR  INFORMATION TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06016303 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 
DISCRETE MATHEMATICS 

3(3-0-6) 

06016304 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
PROBABILITY AND STATISTICS 

3(3-0-6) 

 

  2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  46  หน่วยกิต 

 - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  9  หน่วยกิต 
รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
06016305 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
3(3-0-6) 

06016306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN 

3(3-0-6) 

06016307 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT 

3(3-0-6) 
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 - กลุม่เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์  18  หน่วยกิต 

รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
06016308 แนวคิดระบบฐานข้อมูล 

DATABASE SYSTEM CONCEPTS 
3(2-2-5) 

06016309 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฏหมายไอที 
INFORMATION SYSTEM SECURITY AND IT LAWS 

3(3-0-6) 

06016310 การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์ 
HUMAN INTERFACE DESIGN 

3(3-0-6) 

06016311 เทคโนโลยีสื่อประสม 
MULTIMEDIA TECHNOLOGY 

3(2-2-5) 

06016312 เทคโนโลยีเว็บ 
WEB TECHNOLOGY 

3(2-2-5) 

06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORKS 

3(3-0-6) 

 

- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  13  หน่วยกิต 
รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
06016314 การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

PROBLEM SOLVING IN INFORMATION TECHNOLOGY 
3(2-2-5) 

06016315 การสร้างโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
COMPUTER PROGRAMMING 

3(2-2-5) 

06016316 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

3(3-0-6) 

06016317 การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING 

3(2-2-5) 

06016318 สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ 
SEMINAR ON PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS 

1(1-0-2) 

 

 - กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
06016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

INTRODUCTION TO COMPUTER SYSTEMS 
3(2-2-5) 

06016320 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
COMPUTER SYSTEMS ORGANIZATION AND OPERATING 
SYSTEM 

3(3-0-6) 
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  3)  กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง  30  หน่วยกิต 

เรียนวิชาในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามแขนงวิชาที่เรียน 

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
06016321 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

SOFTWARE ENGINEERING 
3(3-0-6) 

06016322 การสร้างโปรแกรมเว็บ 
WEB PROGRAMMING  

3(2-2-5) 

06016323 การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
MOBILE DEVICE PROGRAMMING 

3(2-2-5) 

06016324 วิศวกรรมความต้องการ 
REQUIREMENT ENGINEERING 

3(3-0-6) 

06016325 การโปรแกรมเชิงบริการ 
SERVICE-ORIENTED PROGRAMMING 

3(2-2-5) 

06016326 การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ 
SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION 

3(3-0-6) 

06016327 การพัฒนาคลาวด์แอปพลิเคชันระดับองค์กร  
CLOUD-BASED ENTERPRISE APPLICATION DEVELOPMENT  

3(2-2-5) 

06016328 เครื่องมือและสภาพแวดล้อมส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์  
SOFTWARE DEVELOPMENT TOOLS AND ENVIRONMENTS 

    3(2-2-5) 

06016329 โครงงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 
PROJECT IN SOFTWARE ENGINEERING 1 

3(0-9-0) 

06016330 โครงงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
PROJECT IN SOFTWARE ENGINEERING 2 

3(0-9-0) 

 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 

รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
06016331 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ 

PRACTICAL COMPUTER NETWORKING 
3(2-2-5) 

06016332 การเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร 
INTERCONNECTED COMMUNICATION NETWORKS 

3(3-0-6) 

06016333 เทคโนโลยีการให้บริการอินเตอร์เน็ต 
INTERNET SERVICE TECHNOLOGY 

3(2-2-5) 

06016334 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 
WIRELESS NETWORK TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 
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06016335 เทคโนโลยีกลุ่มเมฆเบื้องต้น 
INTRODUCTION TO CLOUD COMPUTIN 

3(2-2-5) 

06016336 การจัดการเครือข่ายและโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
NETWORK AND INFORMATION TECHNOLOGY 
INFRASTRUCTURE MANAGEMENT 

3(2-2-5) 

06016337 ประสิทธิภาพเครือข่าย 
NETWORK PERFORMANCE 

3(3-0-6) 

06016338 การออกแบบระบบเครือข่ายเบื้องต้น 
INTRODUCTION TO NETWORK DESIGN 

3(3-0-6) 

06016339 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 1 
PROJECT IN NETWORK AND SYSTEM TECHNOLOGY 1 

3(0-9-0) 

06016340 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 2 
PROJECT IN NETWORK AND SYSTEM TECHNOLOGY 2 

3(0-9-0) 

 

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม 

รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
06016341 การโปรแกรมสื่อประสม 

MULTIMEDIA PROGRAMMING 
3(2-2-5) 

06016342 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน 
COMPUTER GRAPHICS AND ANIMATION 

3(2-2-5) 

06016343 การออกแบบและพัฒนาเกม 
GAME DESIGN AND DEVELOPMENT 

3(3-0-6) 

06016344 หลักการออกแบบกราฟิกส์ 
GRAPHICS DESIGN PRINCIPLES 

3(2-2-5) 

06016345 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันสามมิติ 
3D COMPUTER ANIMATION 

3(2-2-5) 

06016346 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
WEB DESIGN AND DEVELOPMENT 

3(2-2-5) 

06016347 พ้ืนฐานการเล่าเรื่องและถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล 
FUNDAMENTALS OF DIGITAL STORYTELLING AND 
CINEMATOGRAPHY  

3(2-2-5) 

06016348 การพัฒนาเกมขั้นสูง 
ADVANCED GAME DEVELOPMENT 

3(2-2-5) 

06016349 โครงงานทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 1 
PROJECT IN MULTIMEDIA AND GAME DEVELOPMENT 1 

3(0-9-0) 

06016350 โครงงานทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 2 
PROJECT IN MULTIMEDIA AND GAME DEVELOPMENT 2 

3(0-9-0) 
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  4)  กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  6  หนว่ยกิต 

เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
06016351 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ  

OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY 
3(3-0-6) 

06016352 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 
ADVANCE DATABASE SYSTEMS 

3(3-0-6) 

06016353 การดูแลและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล 
DATABASE SYSTEM MAINTENANCE AND 
ADMINISTRATION 

3(2-2-5) 

06016354 เมตริกซ์และการวัดซอฟต์แวร์ 
SOFTWARE MEASUREMENT AND METRICS 

3(3-0-6) 

06016355 การค้นคืนสารสนเทศ 
INFORMATION RETRIEVAL 

3(3-0-6) 

06016356 ระบบประมวลผลแบบกระจาย 
DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEMS 

3(3-0-6) 

06016357 เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ 
MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06016358 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ 
COMPUTER SIMULATION AND MODELLING 

3(3-0-6) 

06016359 ระบบฝังตัวพื้นฐาน 
FUNDAMENTALS OF EMBEDDED SYSTEMS 

3(2-2-5) 

06016360 ไมโครโปรเซสเซอร์ 
MICROPROCESSORS 

3(2-2-5) 

06016361 หุ่นยนต์ศาสตร์ประยุกต์ 
APPLIED ROBOTICS 

3(3-0-6) 

06016362 ระบบสื่อสารดิจิตอล 
DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS 

3(3-0-6) 

06016363 การประมวลผลและสื่อสารผ่านอุปกรณ์พกพา 
MOBILE COMPUTING AND COMMUNICATIONS 

3(3-0-6) 

06016364 การออกแบบวงจรดิจิตอล 
DIGITAL CIRCUIT DESIGN 

3(2-2-5) 

06016365 คอมพิวเตอร์วิชัน 
COMPUTER VISION 

3(3-0-6) 

06016366 การประมวลผลภาพ 
IMAGE PROCESSING 
 

3(3-0-6) 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016367 ความเป็นจริงเสมือน 
VIRTUAL REALITY 

3(3-0-6) 

06016368 การรู้จ ารูปแบบ 
PATTERN RECOGNITION 

3(3-0-6) 

06016369 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06016370 อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น 
INTRODUCTION TO BUSINESS INTELLIGENCE 

3(2-2-5) 

06016371 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND LOGISTICS 

3(3-0-6) 

06016372 วิศวกรรมและการจัดการความรู้ 
KNOWLEDGE ENGINEERING AND MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06016373 การบริหารระบบลูกค้าสัมพันธ์ 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06016374 การจัดการการปฏิบัติการ 
OPERATIONS  MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06016375 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
DECISION SUPPORT SYSTEMS 

3(3-0-6) 

06016376 ปัญญาประดิษฐ์ 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

3(3-0-6) 

06016377 พ้ืนฐานวิทยาการข้อมูล 
FUNDAMENTALS OF DATA SCIENCE 

3(3-0-6) 

06016378 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น 
INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING 

3(3-0-6) 

06016379 แบบจ าลองธุรกิจและการตลาด  
BUSINESS MODEL AND MARKETING 

3(3-0-6) 

06016380 การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
E-COMMERCE MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06016381 เทคโนโลยีเครือข่าย 
NETWORKING TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06016382 การโปรแกรมอินเทอร์เน็ต 
INTERNET PROGRAMMING 

3(3-0-6) 

06016383 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 
SPECIAL TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING 1 

3(3-0-6) 

06016384 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
SPECIAL TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING 2 
 
 

3(3-0-6) 



มคอ. 2 
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06016385 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 1 
SPECIAL TOPICS IN NETWORK AND SYSTEM 
TECHNOLOGY 1 

3(3-0-6) 

06016386 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 2 
SPECIAL TOPICS IN NETWORK AND SYSTEM 
TECHNOLOGY 2 

3(3-0-6) 

06016387 หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 1 
SPECIAL TOPICS IN MULTIMEDIA AND GAME 
DEVELOPMENT 1 

3(3-0-6) 

06016388 หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 2 
SPECIAL TOPICS IN MULTIMEDIA AND GAME 
DEVELOPMENT 2 

3(3-0-6) 

06016389 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
SPECIAL TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 1 

3(3-0-6) 

06016390 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
SPECIAL TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 2 

3(3-0-6) 

06016391 ปฎิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
SPECIAL WORKSHOP IN INFORMATION TECHNOLOGY 1 

3(2-2-5) 

06016392 ปฎิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
SPECIAL WORKSHOP IN INFORMATION TECHNOLOGY 2 

3(2-2-5) 

 

วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศจากกลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง 
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาบังคับเฉพาะของแขนงวิชาอ่ืน เป็นวิชาเลือกทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

  
 5) กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก      6 หน่วยกิต 
 

- วิชาสหกิจศึกษา         6  หน่วยกิต 

นักศึกษาอาจเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาต่อไปนี้ได้ ก าหนดระยะเวลาในการฝึกอาชีพเป็น
เวลา 1 ภาคการศึกษาโดยน ามาทดแทนวิชาโครงงาน 1 และ โครงงาน 2 ตามความเห็นชอบของคณะฯ 

รหัสวิชา                     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
06016393 สหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

COOPERATIV EDUCATION IN SOFTWARE ENGINEERING 
6(0-36-0) 

06016394 สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
OVERSEA COOPERATIVE EDUCATION IN SOFTWARE 
ENGINEERING 

6(0-36-0) 
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06016395 สหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 
COOPERATIVE EDUCATION IN NETWORK AND SYSTEM 
TECHNOLOGY 

6(0-36-0) 

06016396 สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 
OVERSEA COOPERATIVE EDUCATION IN NETWORK AND 
SYSTEM TECHNOLOGY 

6(0-36-0) 

06016397 สหกิจศึกษาทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 
Cooperative Education in Multimedia and Game 
Development 

6(0-36-0) 

06016398 สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 
OVERSEA Cooperative Education in Multimedia and 
Game Development 

 

6(0-36-0) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
 เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ านวน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

 ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา   

   รหัสวิชาที่ใช้ ก าหนดให้เป็นตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก  

รหัสตัวที่ 1, 2 ได้แก่เลข 06 หมายถึง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสตัวที่ 3, 4 ได้แก่เลข 01 หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสตัวที่ 5 ได้แก่เลข 6 หมายถึง ระดับปริญญาตรี 
รหัสตัวที่ 6, 7, 8 หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

21 
 

 
3.1.4  แผนการศึกษา 
 3.1.4.1 แผนการศึกษาที่ไม่เข้าโครงการสหกิจศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

06016301 พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS 

3(2-2-5) 

06016314 การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
PROBLEM SOLVING IN INFORMATION TECHNOLOGY 

3(2-2-5) 

06016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
INTRODUCTION TO COMPUTER SYSTEMS 

3(2-2-5) 

90101007 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ECONOMICS 

3(3-0-6) 

90201001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  
FOUNDATION ENGLISH 1 

3(3-0-6) 

90401013 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 
GENERAL BUSINESS 

3(3-0-6) 

รวม 18 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

06016302 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06016311 เทคโนโลยีสื่อประสม 
MULTIMEDIA TECHNOLOGY 

3(2-2-5) 

06016315 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
COMPUTER PROGRAMMING 

3(2-2-5) 

06016320 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
COMPUTER SYSTEMS ORGANIZATION AND OPERATING 
SYSTEM 

3(3-0-6) 

90201002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
FOUNDATION ENGLISH 2 

3(3-0-6) 

90201012 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ  
DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILL IN 
ENGLISH 

3(3-0-6) 

รวม 18 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

06016303 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 
DISCRETE MATHEMATICS 

3(3-0-6) 

06016305 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 

3(3-0-6) 

06016312 เทคโนโลยีเว็บ 
WEB TECHNOLOGY 

3(2-2-5) 

06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORKS 

3(3-0-6) 

06016316 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

3(3-0-6) 

06016317 การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING 

3(2-2-5) 

รวม 18 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

06016304 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
PROBABILITY AND STATISTICS 

3(3-0-6) 

06016306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN 

3(3-0-6) 

06016308 แนวคิดระบบฐานข้อมูล 
DATABASE SYSTEM CONCEPTS 

3(2-2-5) 

90201026 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ENGLISH FOR COMMUNICATION 

3(3-0-6) 

 
06016321 

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
SOFTWARE ENGINEERING 

 
3(3-0-6) 

06016322 การสร้างโปรแกรมเว็บ 
WEB PROGRAMMING  

3(2-2-5) 

 
06016331 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ 
PRACTICAL COMPUTER NETWORKING 

 
3(2-2-5) 

06016332 การเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร 
INTERCONNECTED COMMUNICATION NETWORKS 

3(3-0-6) 

 
06016341 

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม 
การโปรแกรมสื่อประสม 
MULTIMEDIA PROGRAMMING 

 
3(2-2-5) 

06016342 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน 
COMPUTER GRAPHICS AND ANIMATION 

3(2-2-5) 

รวม 18 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

24 
 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

06016309 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฏหมายไอที  
INFORMATION SYSTEM SECURITY AND IT LAWS 

3(3-0-6) 

06016310 การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์ 
HUMAN INTERFACE DESIGN 

3(3-0-6) 

90304004 การเขียนรายงาน 
REPORT WRITING 

3(3-0-6) 

 
06016323 

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที ่
MOBILE DEVICE PROGRAMMING 

 
3(2-2-5) 

06016324 วิศวกรรมความต้องการ 
REQUIREMENT ENGINEERING 

3(3-0-6) 

06016325 การโปรแกรมเชิงบริการ 
SERVICE-ORIENTED PROGRAMMING  

3(2-2-5) 

 
06016333 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 
เทคโนโลยีการให้บริการอินเตอร์เน็ต 
INTERNET SERVICE TECHNOLOGY 

 
3(2-2-5) 

06016334 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 
WIRELESS NETWORK TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06016335 เทคโนโลยีกลุ่มเมฆเบื้องต้น 
INTRODUCTION TO CLOUD COMPUTING 

3(2-2-5) 

 
06016343 

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม 
การออกแบบและพัฒนาเกม 
GAME DESIGN AND DEVELOPMENT 

 
3(3-0-6) 

06016344 หลักการออกแบบกราฟิกส์ 
GRAPHICS DESIGN PRINCIPLES 

3(2-2-5) 

06016345 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันสามมิติ 
3D COMPUTER ANIMATION 

3(2-2-5) 

รวม 18 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

25 
 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

06016307 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06016318 สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ 
SEMINAR ON PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS 

1(1-0-2) 

060163xx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
ELECTIVE COURSE IN INFORMATION TECHNOLOGY 1 

3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5) 

 
06016326 

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ 
SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION 

 
3(3-0-6) 

06016327 การพัฒนาคลาวด์แอปพลิเคชันระดับองค์กร  
CLOUD-BASED ENTERPRISE APPLICATION 
DEVELOPMENT 

3(2-2-5) 

06016328 เครื่องมือและสภาพแวดล้อมส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
SOFTWARE DEVELOPMENT TOOLS AND ENVIRONMENTS 

3(2-2-5) 

 
06016336 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 
การจัดการเครือข่ายและโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
NETWORK AND INFORMATION TECHNOLOGY 
INFRASTRUCTURE MANAGEMENT 

 
3(2-2-5) 

06016337 ประสิทธิภาพเครือข่าย 
NETWORK PERFORMANCE 

3(3-0-6) 

06016338 การออกแบบระบบเครือข่ายเบื้องต้น 
INTRODUCTION TO NETWORK DESIGN 

3(3-0-6) 

 
06016346 

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม 
การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
WEB DESIGN AND DEVELOPMENT 

 
3(2-2-5) 

06016347 พ้ืนฐานการเล่าเรื่องและถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล 
FUNDAMENTALS OF DIGITAL STORYTELLING AND 
CINEMATOGRAPHY  

3(2-2-5) 

06016348 การพัฒนาเกมขั้นสูง 
ADVANCED GAME DEVELOPMENT 

3(2-2-5) 

รวม 16 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

060163xx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
ELECTIVE COURSE IN INFORMATION TECHNOLOGY 2 

3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5) 

90xxxxxx วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์ 2 
ELECTIVE COURSE IN HUMANITY 2 

3(3-0-6) 

90xxxxxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 2 
ELECTIVE COURSE IN SCIENTIFIC AND MATHEMATICS 2 

3(3-0-6) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 
FREE ELECTIVE COURSE 1 

3(3-0-6) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 
FREE ELECTIVE COURSE 2 

3(3-0-6) 

 
06016329 

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
โครงงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 
PROJECT IN SOFTWARE ENGINEERING 1 

 
3(0-9-0) 

 
06016339 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 
โครงงานทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 1  
PROJECT IN NETWORK AND SYSTEM TECHNOLOGY 1 

 
3(0-9-0) 

 
06016349 

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม 
โครงงานทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 1  
PROJECT IN MULTIMEDIA AND GAME DEVELOPMENT 1 

 
3(0-9-0) 

รวม 18 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

90401011 การประกอบการ 
ENTREPRENEURSHIP 

3(3-0-6) 

 
06016330 

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
โครงงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
PROJECT IN SOFTWARE ENGINEERING 2 

 
3(0-9-0) 

 
06016340 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 
โครงงานทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 2 
PROJECT IN NETWORK AND SYSTEM TECHNOLOGY 2 

 
3(0-9-0) 

 
06016350 

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม 
โครงงานทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 2 
PROJECT IN MULTIMEDIA AND GAME DEVELOPMENT 2 

 
3(0-9-0) 

รวม 6 
 

  รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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 3.1.4.2  แผนการศึกษาส าหรับโครงการสหกิจศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

06016301 พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS 

3(2-2-5) 

06016314 การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
PROBLEM SOLVING IN INFORMATION TECHNOLOGY 

3(2-2-5) 

06016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
INTRODUCTION TO COMPUTER SYSTEMS 

3(2-2-5) 

90101007 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ECONOMICS 

3(3-0-6) 

90201001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  
FOUNDATION ENGLISH 1 

3(3-0-6) 

90401013 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 
GENERAL BUSINESS 

3(3-0-6) 

รวม 18 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

06016302 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06016311 เทคโนโลยีสื่อประสม 
MULTIMEDIA TECHNOLOGY 

3(2-2-5) 

06016315 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
COMPUTER PROGRAMMING 

3(2-2-5) 

06016320 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
COMPUTER SYSTEMS ORGANIZATION AND OPERATING 
SYSTEM 

3(3-0-6) 

90201002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
FOUNDATION ENGLISH 2 

3(3-0-6) 

90201012 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ  
DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILL IN 
ENGLISH 

3(3-0-6) 

รวม 18 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

06016303 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 
DISCRETE MATHEMATICS 

3(3-0-6) 

06016305 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 

3(3-0-6) 

06016312 เทคโนโลยีเว็บ 
WEB TECHNOLOGY 

3(2-2-5) 

06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORKS 

3(3-0-6) 

06016316 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

3(3-0-6) 

06016317 การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING 

3(2-2-5) 

รวม 18 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

06016304 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
PROBABILITY 

3(3-0-6) 

06016306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN 

3(3-0-6) 

06016308 แนวคิดระบบฐานข้อมูล 
DATABASE SYSTEM CONCEPTS 

3(2-2-5) 

90201026 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ENGLISH FOR COMMUNICATION 

3(3-0-6) 

 
06016321 

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
SOFTWARE ENGINEERING 

 
3(3-0-6) 

06016322 การสร้างโปรแกรมเว็บ 
WEB PROGRAMMING 

3(2-2-5) 

 
06016331 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ 
PRACTICAL COMPUTER NETWORKING 

 
3(2-2-5) 

06016332 การเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร 
INTERCONNECTED COMMUNICATION NETWORKS 

3(3-0-6) 

 
06016341 

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม 
การโปรแกรมสื่อประสม 
MULTIMEDIA PROGRAMMING 

 
3(2-2-5) 

06016342 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน 
COMPUTER GRAPHICS AND ANIMATION 

3(2-2-5) 

รวม 18 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

06016309 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฏหมายไอที  
INFORMATION SYSTEM SECURITY AND IT LAWS 

3(3-0-6) 

06016310 การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์ 
HUMAN INTERFACE DESIGN 

3(3-0-6) 

90304004 การเขียนรายงาน 
REPORT WRITING 

3(3-0-6) 

 
06016323 

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที ่
MOBILE DEVICE PROGRAMMING 

 
3(2-2-5) 

06016324 วิศวกรรมความต้องการ 
REQUIREMENT ENGINEERING 

3(3-0-6) 

06016325 การโปรแกรมเชิงบริการ 
SERVICE-ORIENTED PROGRAMMING 

3(2-2-5) 

 
06016333 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 
เทคโนโลยีการให้บริการอินเตอร์เน็ต 
INTERNET SERVICE TECHNOLOGY 

 
3(2-2-5) 

06016334 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 
WIRELESS NETWORK TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06016335 เทคโนโลยีกลุ่มเมฆเบื้องต้น 
INTRODUCTION TO CLOUD COMPUTING 

3(2-2-5) 

 
06016343 

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม 
การออกแบบและพัฒนาเกม 
GAME DESIGN AND DEVELOPMENT 

 
3(3-0-6) 

06016344 หลักการออกแบบกราฟิกส์ 
GRAPHICS DESIGN PRINCIPLES 

3(2-2-5) 

06016345 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันสามมิติ 
3D COMPUTER ANIMATION 

3(2-2-5) 

รวม 18 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

06016307 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06016318 สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ 
SEMINAR ON PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS 

1(1-0-2) 

060163xx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
ELECTIVE COURSE IN INFORMATION TECHNOLOGY 1 

3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5) 

 
06016326 

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ 
SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION 

 
3(3-0-6) 

06016327 การพัฒนาคลาวด์แอปพลิเคชันระดับองค์กร  
CLOUD-BASED ENTERPRISE APPLICATION DEVELOPMENT 

3(2-2-5) 

06016328 เครื่องมือและสภาพแวดล้อมส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
SOFTWARE DEVELOPMENT TOOLS AND ENVIRONMENTS 

3(2-2-5) 

 
06016336 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 
การจัดการเครือข่ายและโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
NETWORK AND INFORMATION TECHNOLOGY 
INFRASTRUCTURE MANAGEMENT 

 
3(2-2-5) 

06016337 ประสิทธิภาพเครือข่าย 
NETWORK PERFORMANCE 

3(3-0-6) 

06016338 การออกแบบระบบเครือข่ายเบื้องต้น 
INTRODUCTION TO NETWORK DESIGN 

3(3-0-6) 

 
06016346 

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม 
การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
WEB DESIGN AND DEVELOPMENT 

 
3(2-2-5) 

06016347 พ้ืนฐานการเล่าเรื่องและถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล 
FUNDAMENTALS OF DIGITAL STORYTELLING AND 
CINEMATOGRAPHY  

3(2-2-5) 

06016348 การพัฒนาเกมขั้นสูง 
ADVANCED GAME DEVELOPMENT 

3(2-2-5) 

รวม 16 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
06016393 

หรือ 
06016394 

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
สหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
COOPERATIVE EDUCATION IN SOFTWARE ENGINEERING 
สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
OVERSEA COOPERATIVE EDUCATION IN SOFTWARE 
ENGINEERING 

 
6(0-36-0) 

 
6(0-36-0) 

 
06016395 

หรือ 
 

06016396 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 
สหกิจศึกษาทางด้านการเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ   
COOPERATIVE EDUCATION IN NETWORK AND SYSTEM 
TECHNOLOGY 
สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 
OVERSEA COOPERATIVE EDUCATION IN NETWORK AND 
SYSTEM TECHNOLOGY 

 
6(0-36-0) 

 
 

6(0-36-0) 

 
06016397 

หรือ 
 

06016398 

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม 
สหกิจศึกษาทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 
COOPERATIVE EDUCATION IN MULTIMEDIA AND GAME 
DEVELOPMENT 
สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 
OVERSEA Cooperative Education in Multimedia and 
Game Development 

 
6(0-36-0) 

 
 

6(0-36-0) 

รวม 6 
 



มคอ. 2 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

90401011 การประกอบการ 
ENTREPRENEURSHIP 

3(3-0-6) 

060163xx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
ELECTIVE COURSE IN INFORMATION TECHNOLOGY 2 

3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5) 

90xxxxxx วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์ 2 
ELECTIVE COURSE IN HUMANITY 2 

3(3-0-6) 

90xxxxxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 2 
ELECTIVE COURSE IN SCIENTIFIC AND MATHEMATICS 2 

3(3-0-6) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 
FREE ELECTIVE COURSE 1 

3(3-0-6) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 
FREE ELECTIVE COURSE 2 

3(3-0-6) 

รวม 18 
 

  รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต 
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3.1.9   ค าอธิบายรายวิชา  

 ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ง) 
 

3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 3.2.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. รศ.ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย 
(สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
(เกียรตินิยม) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2535 
- M.Sc. (Information Sciences) 
Tohoku University, Sendai, 
Japan, 2538 
- Ph.D. (Information Sciences) 
Tohoku University, Sendai, 
Japan, 2541 

งานวิจยั: (1) Computer Networks and 
Data Communication, (2) 
Multimedia Networking, (3) 
Wireless Networks and Mobile 
Communication, (4) Artificial 
Intelligence 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Computer Networks, 
(2) Network Administration, Design, 
and Management 

2. ผศ.ดร.ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์
(สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2534 
- M.Sc. (Computer Science) 
llinois Institute of Technology, 
Chicago, Illinois, USA, 2537 
- Ph.D. (Computer Science) 
Illinois Institute of Technology, 
Chicago, Illinois, USA, 2542 

งานวิจยั: (1) Cognitive Modeling, (2) 
Automated Reasoning, (3) Artificial 
Intelligence, (4) Intelligent Agents, 
(5) Database 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Foundations of 
Information Technology, (2) 
Advanced Database Systems, (3) 
Database Design and Management, 
(4) Expert Systems 
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วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

3 ผศ.ดร.ปานวิทย์   ธวุะนตุ ิ
(สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบงั, 2541 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบงั, 2546 
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบงั, 2552 

งานวิจยั: (1) Communication Network, 
(2) Computer Networks, (3) Signal 
Processing 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Queueing Theory 
and Its Applications, (2) Queueing 
Theory, (3) Microprocessor, (4) 
Data Communication and 
Networks, (5) Practical Computer 
Networking 

4.. ผศ.ดร.สุเมธ  ประภาวัต 
(สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)     
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2536 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 
- Ph.D. (Information Sciences) 
Tohoku University, Sendai, 
Japan, 2554 

งานวิจยั: (1) Wireless and Mobile 
Networks, (2) Computer Networks, 
(3) Internet Traffic Engineering, (4) 
Pervasive and Mobile Computing 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Computer Networks, 
(2) Practical Computer Networking, 
(3) Information System Security, (4) 
Network Performance, (5) Network 
Administration, Design, and 
Management 

5. ผศ.ดร.มานพ   พันธ์โคกกรวด 
(สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
, 2537 
- คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 2547 
- ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2554 

งานวิจยั: (1) Cloud Computing, (2) 
Web-based Technology, (3) E-
learning, (4) Decision Support 
System, (5) Expert Systems 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Information System 
Analysis and Design, (2) Mobile 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

Application Design and 
Development, (3) Object-Oriented 
Programming 

6. ผศ.ดร.ธนิศา  นุ่มนนท ์
(สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคมุ) 
(เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2536 
- M.Sc. (Computer Engineering) 
University of Southern 
California, USA, 2540 
- Ph.D. (Computer Science) 
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2555 

งานวิจยั: (1) Web Services, (2) Cloud 
Computing, (3) Big Data, (4) 
Machine Learning 

ต าราหรือหนังสือ: การสร้างโปรแกรมภาษา
จาวา 

ภาระงานสอน: (1) Web Services 
Architecture and Implementation, 
(2) Object-Oriented Technology, (3) 
Mobile Device Programming, (4) 
Web Programming, (5) SOA and 
Service Programming 

 

7. ผศ.ดร.ณฐพล  พันธุวงศ ์
(สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) 
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบงั, 2543 
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบงั, 2549 
- Ph.D. (Computing and 
Communication Systems) The 
University of Tokyo, Japan, 
2555 

งานวิจยั: (1) Human Computer 
Interaction Technology, (2) 
Computer Graphics, (3) Computer 
Animation, (4) Computer Vision, (5) 
Image Processing 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Digital Image 
Processing, (2) Introduction to 
Multimedia Technology, (3) 
Computer Programming, (4) 
Computer Organization, (5) Game 
Programming 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

8. ผศ.ดร.ธีรพงศ์  ลีลานุภาพ 
(สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 
- M.Sc. (Software System 
Engineering Computing 
Science) University of 
Glasgow, UK, 2550 
- Ph.D. (Software System 
Engineering Computing 
Science) University of 
Glasgow, UK, 2555 

งานวิจยั: (1) Information Retrieval (2) 
Human-Computer Interaction 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Software Engineering, 
(2) Information Retrieval, (3) 
Information Systems Development 

9. อ.อนันตพัฒน์  อนันตชัย 
 

- ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2542 
- วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2546 
 

งานวิจยั: Development of Computer 
Assisted Instruction 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Introduction to 
Digital Systems, (2) Microprocessor, 
(3) Computer Programming 
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3.2.2 อาจารยประจ า  

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. รศ. ดร.นพพร  โชติกก าธร - วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
(เกียรตินิยม)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2533 
- Ph.D. (Electrical and 
Electronic Engineering) 
Imperial College, University 
of London , London, UK, 
2539 

งานวิจัย: (1) Multimedia 
Processing and Security, (2) 
Human Computer 
Interaction, (3) Virtual and 
Mixed Reality 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Data 
Communications and 
Network Technologies, (2) 
Human Interface Design, (3) 
Computer Graphics and 
Animations, (4) Interactive 
3D Computer Graphics, (5) 
Information Literacy and 
Technical Writing 

2. รศ. ดร.จันทร์บูรณ์  สถิตวิริยวงศ์ - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
(เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2529 
-  M.Sc. (Data 
Telecommunications and 
Networks) 
University of Salford, Greater 
Manchester, UK, 2536 
- Ph.D. (Electronic and 
Electrical Engineering) 
University of Salford, Greater 
Manchester, UK, 2539 

งานวิจัย: (1) Computer 
Network, (2) Computer and 
Network Security, (3) 
Multimedia Networking, (4) 
Performance Evaluation, (5) 
Simulation Modeling 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Foundations 
of Information Technology, 
(2) Network and System 
Security, (3) Performance 
Evaluation of Computer 
Systems and Networks, (4) 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

Information Technology 
Center Management 

3. รศ. ดร.วรพจน์  กรีสุระเดช - วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
(เกียรตินิยม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2532 
- M.S.E.E. (Electrical 
Engineering) 
Texas Tech University, 
Lubbock, Texas, USA, 2536 
- Ph.D. (Electrical Engineering) 
Texas Tech University, 
Lubbock, Texas, USA, 2539 

งานวิจัย: (1) Fuzzy System, (2) 
Neural Networks, (3) Data 
Mining, (4) Control Systems 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Data Mining, 
(2) Advanced Data Mining, 
(3) Introduction to Big Data 
Analytics, (4) Introduction 
to Business Intelligence, (5) 
Advanced Topics in 
Association Rule Discovery 
and Applications 

4. รศ. ดร.อาริต  ธรรมโน - วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2534 
- M.S.E.E.(Electrical 
Engineering) 
University of  Missouri,  
Columbia, Missouri, USA, 
2535 
- Ph.D. (Engineering 
Management) 
University of Missouri, Rolla, 
Missouri, USA, 2538 

งานวิจัย: (1) Artificial Neural 
Network & Applications, (2) 
Fuzzy Logic System, (3) 
Evolutionary Algorithm, (4) 
Data Mining, (5) Control 
Systems 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Business 
Systems and Management, 
(2) Project Management, (3) 
Artificial Intelligence, (4) 
Industrial Operations, (5) 
OperationsManagement 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

5. รศ. ดร.โชติพัชร์  ภรณวลยั - วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
(เกียรตินิยม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2535 
- M.Sc. (Information Sciences) 
Tohoku University, Sendai, 
Japan, 2538 
- Ph.D. (Information Sciences) 
Tohoku University, Sendai, 
Japan, 2541 

งานวิจัย: (1) Computer 
Networks and Data 
Communication, (2) 
Multimedia Networking, (3) 
Wireless Networks and 
Mobile Communication, (4) 
Artificial Intelligence 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Computer 
Networks, (2) Network 
Administration, Design, and 
Management 

6. รศ. ดร.พรฤด ี เนติโสภากุล - วท.บ. (สถิติ) (เกียรตินิยม)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 
- M.Sc. (Computer Science) 
University of Southern 
California, USA, 2536 
- M.Sc. (Computer 
Information) University of 
Delaware, USA, 2541 
- Ph.D. (Computer 
Information Science) Case 
Western Reserve University, 
USA , 2545 

งานวิจยั: (1) Natural Language 
Processing, (2) Natural 
Language Generation, (3) 
Case-Based Reasoning, (4) 
Model-Based System and 
Simulation, (5) Machine 
Translation 

ต าราหรือหนังสือ: วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีการจัดการ
ความรู ้

ภาระงานสอน: (1) Information 
Systems Development, (2) 
Knowledge Management 
Technology, (3) Natural 
Language Processing, (4) 
Software Engineering, (5) 
Software Testing 
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วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

7. รศ. ดร.สุขสันต์  พาณิชพาพิบูล - B.S. (Electrical and 
Computer Engineering) 
Carnegie Mellon University, 
USA, 2543 
- M.S. (Electrical and 
Computer Engineering) 
Carnegie Mellon University, 
USA, 2545 
- Ph.D. (Electrical and 
Computer Engineering) 
Carnegie Mellon University, 
USA, 2549 

งานวิจัย: (1) Ad Hoc Wireless 
Networks, (2) Intelligent 
Transportation Systems, (3) 
Vehicular Networks, (4) 
Performance Modeling 

ต าราหรือหนังสือ: Self-
Organizing Traffic 
Information Systems: 
Challenges and Design 
Issues, 2012 

ภาระงานสอน: (1) Mathematics 
and Statistics for Research, 
(2) Introduction to 
Computer Systems, (3) 
Mobile Communication 
Technology, (4) Probability 
and Statistics. (5) Computer 
Simulation and Modeling 

8. ผศ. ดร.โอฬาร  วงศ์วิรัตน ์ - บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2532 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
เกียรตินิยม 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2533 
- M.S. (Electrical Engineering) 
New Mexico State University, 
Las Cruces, New Mexico, 
USA, 2538 
- D.Eng. (Electronics) 
Tokai University, Kanagawa, 
Japan, 2550 

งานวิจัย: (1) Embedded 
Systems, (2) 
Communication Networks, 
(3) Distributed Virtual 
Environments 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Management 
Information Systems, (2) 
Business Fundamentals for 
Information Technology, (3) 
Decision Support Systems, 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

(4) Wireless Network 
Technology, (5) Wireless 
Communications and 
Networks 

9. ผศ. อัครินทร์  คุณกิตติ - วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)์ 
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2531 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2537 

งานวิจัย: (1) Computer 
Systems, (2) Data 
Communication and  
Network, (3) Distributed 
Systems, (4) Embedded 
Systems 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Network and 
IT Infrastructure 
Management, (2) 
Distributed Systems and 
Technology, (3) Internet 
Service Technology, (4) 
Computer Systems 
Organization and Operating 
Systems 

10. ผศ. ดร.ภัทรชัย  ลลิตโรจน์วงศ ์ - วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534 
- M.Sc. (Computer Science) 
llinois Institute of 
Technology, 
Chicago, Illinois, USA, 2537 
- Ph.D. (Computer Science) 
Illinois Institute of 

งานวิจัย: (1) Cognitive 
Modeling, (2) Automated 
Reasoning, (3) Artificial 
Intelligence, (4) Intelligent 
Agents, (5) Database 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Foundations 
of Information Technology, 
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วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

Technology, 
Chicago, Illinois, USA, 2542 

(2) Advanced Database 
Systems, (3) Database 
Design and Management, 
(4) Expert Systems 

11. ผศ. ดร.บุญประเสริฐ  สุรกัษ์
รัตนสกุล 

- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- D.Eng. (Information 
Technology) 
Tokai University, Japan 

งานวิจัย: (1) Software 
Engineering, (2) Knowledge 
Engineering, (3) Object-
Oriented Technology 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Object-
Oriented Technology, (2) 
Requirement Engineering, 
(3) Software Modeling with 
UML, (4) Foundations of 
Information Technology 

12. ผศ.ดร.ธนิศา  นุ่มนนท์ - วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม) 
(เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2536 
- M.Sc. (Computer 
Engineering) 
University of Southern 
California, USA, 2540 
- Ph.D. (Computer Science) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2555 

งานวิจยั: (1) Web Services, (2) 
Cloud Computing, (3) Big 
Data, (4) Machine Learning 

ต าราหรือหนังสือ: การสร้าง
โปรแกรมภาษาจาวา 

ภาระงานสอน: (1) Web Services 
Architecture and 
Implementation, (2) 
Object-Oriented 
Technology, (3) Mobile 
Device Programming, (4) 
Web Programming, (5) SOA 
and Service Programming 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

13. ผศ. ดร.สมเกียรติ  วังศิริพิทักษ์ - B.Eng. (Electronics, 
Information, and 
Communication Engineering)  
Waseda University, Japan, 
2539 
- M.Eng. (Electronics, 
Information, and 
Communication Engineering)  
Waseda University, Japan, 
2541 
- Ph.D. (Engineering Science)  
University of Oxford, UK, 
2554 

งานวิจัย: (1) Image Processing, 
(2) Computer Vision, (3) 
Human-Computer 
Interface, (4) Visual 
Navigation, (5) Visual 
Simultaneous Localization 
and Mapping 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) C ++ 
Programming for Image 
Processing and Computer 
Vision, (2) Object-Oriented 
Concepts, (3) Virtual 
Reality, (4) C++ GUI 
Programming, (5) Software 
Verification and Validation 

14. ผศ. ดร.กันต์พงษ ์ วรรัตน์
ปัญญา 

- อส.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2535 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2539 
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547 
 

งานวิจัย: (1) Data 
Compression, (2) Image 
Processing, (3) Stereoscopic 
Imaging Technology, (4) 
Information Retrieval 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Image 
Processing, (2) Machine 
Learning, (3) Graduate 
Research Seminar, (4) Data 
Compression Technology, 
(5) Pattern Recognition 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

15. ผศ. ดร.ปานวิทย์  ธวุะนุติ - วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552 

งานวิจัย: (1) Communication 
Network, (2) Computer 
Networks, (3) Signal 
Processing 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Queueing 
Theory and Its 
Applications, (2) Queueing 
Theory, (3) Microprocessor, 
(4) Data Communication 
and Networks, (5) Practical 
Computer Networking 

16. ผศ. ดร.กิติ์สุชาต  พสุภา - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ 
สิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2546 
- M.Sc.(Control systems) 
University of Sheffield, UK, 
2547 
- Ph.D. (Automatic Control 
and systems Engineering) 
University of Sheffield, UK, 
2551 

งานวิจัย: (1) Machine Learning, 
(2) Artificial Intelligence, (3) 
Pattern Recognition 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Artificial 
Intelligence, (2) Machine 
Learning, (3) Information 
Technology Fundamentals, 
(4) Computer Programming 

17. ผศ. ดร.สุเมธ  ประภาวัต - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)     
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 
- Ph.D. (Information Sciences) 

งานวิจัย: (1) Wireless and 
Mobile Networks, (2) 
Computer Networks, (3) 
Internet Traffic Engineering, 
(4) Pervasive and Mobile 
Computing 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

Tohoku University, Sendai, 
Japan, 2554 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Computer 
Networks, (2) Practical 
Computer Networking, (3) 
Information System 
Security, (4) Network 
Performance, (5) Network 
Administration, Design, and 
Management 

18. ผศ. ดร.ธีรพงศ์  ลีลานุภาพ - วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 
- M.Sc. (Software System 
Engineering Computing 
Science) University of 
Glasgow, UK, 2550 
- Ph.D. (Software System 
Engineering Computing 
Science) University of 
Glasgow, UK, 2555 

งานวิจัย: (1) Information 
Retrieval (2) Human-
Computer Interaction 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Software 
Engineering, (2) Information 
Retrieval, (3) Information 
Systems Development 

19. ผศ. ดร.มานพ  พันธ์โคกกรวด - วท.บ. (เคมี) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537 
- คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2547 
- ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2554 

งานวิจัย: (1) Cloud Computing, 
(2) Web-based Technology, 
(3) E-learning, (4) Decision 
Support System, (5) Expert 
Systems 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Information 
System Analysis and 
Design, (2) Mobile 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

Application Design and 
Development, (3) Object-
Oriented Programming 

20. ผศ. ดร.สุภกิจ  นุตยะสกุล - คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2542 
- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 
- วศ.ด (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2554 

งานวิจัย: (1) Optimization 
Techniques, (2) 
Evolutionary Computation 
Techniques, (3) Recognition 
and Classification 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Introduction 
to Computer System, (2) 
Information Systems 
Development, (3) 
Operating System, (4) 
Research Methodology and 
Statistics 

21. ผศ. ดร.ณฐพล  พันธุวงศ์ - วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) 
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2543 
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2549 
- Ph.D. (Computing and 
Communication Systems) 
The University of Tokyo, 
Japan, 2555 

งานวิจัย: (1) Human Computer 
Interaction Technology, (2) 
Computer Graphics, (3) 
Computer Animation, (4) 
Computer Vision, (5) Image 
Processing 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Digital Image 
Processing, (2) Introduction 
to Multimedia Technology, 
(3) Computer Programming, 
(4) Computer Organization, 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

(5) Game Programming 

22. ดร.ลภัส  ประดิษฐ์ทัศนีย์ - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- M.Eng. (Telecommunication 
Engineering) University of 
Wollongong, Australia 
- Ph.D. (Information 
Technology) Queensland 
University of Technology, 
Australia  

งานวิจัย: (1) Routing for Mobile 
Robots, (2) QoS in Wireless 
Networks and Next 
Generation Networks, (3) 
Software Defined Network 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Fundamental 
of Computer Networks, (2) 
Computer Networking for 
Enterprise and ISP, (3) 
Practical Computer 
Network 

23. ดร.นล  เปรมัษเฐียร - วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 
- M.S. (Computer Engineering) 
University of Southern, 
California, USA, 2541 
- Ph.D. (Computer 
Engineering) 
University of Louisiana, 
Lafayette, USA, 2545 

งานวิจัย: Cryptography 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Artificial 
Intelligence, (2) Data 
Communications and 
Network Technologies, (3) 
Database Systems 
Concepts, (4) Mathematics 
and Statistics for Research, 
(5) Data Structures and 
Algorithms 

24. ดร.สุภวรรณ  อันนันหนับ - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

งานวิจัย: (1) Human Computer 
Interaction, (2) Multimedia 
Technology 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547 
- Ph.D. (Electrical Engineering) 
University of Electro-
Communication, Tokyo, 
Japan, 2551 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Multimedia 
and Web Technology, (2) 
Multimedia Programming 

25. ผศ.ดร.กนกวรรณ  อัจฉริยะ
ชาญวณิช 

- B.Sc. (Second-class Honors) 
Information Technology 
Assumption University, 2542 
- M.Sc. (Information 
Management) Asian Institute 
of Technology, 2544 
- Ph.D. (Informatics) The 
Graduate University for 
Advanced Studies, Japan, 
2550 
- M.P.A (International  
Development) Tsinghua  
University, China, 2554 

งานวิจัย: (1) E-Business 
Management, (2) 
Information Technology 
Adoption, (3) Information 
Management, (4) 
Technology Management, 
(5) Consumer Behavior in 
the Digital Market 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) E-Commerce 
Fundamentals and 
Development, (2) E-
Business Technology and 
Development, (3) 
Management Information 
Systems, (4) Database 
Systems Concepts 
(Practical Lab), (5) 
Information Systems 
Development 

26. ดร.บัณฑิต  ฐานะโสภณ - วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- M.Sc. (Knowledge and 
Information Systems 

งานวิจัย: (1) IT Innovation 
Adoption, (2) Open 
Innovation, (3) IT-based 
Service Innovation 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

Management) University of 
Southampton, UK 
- Ph.D. (Management) 
University of Hull, UK 

Development 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Data Analysis 
for Business, (2) 
Information Technology 
Project Management 

27. อ. ศรีนวล  นลินทิพยวงศ์ - บธ.บ. (การเงิน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- วท.ม. สถิติประยุกต์ (การจัดการ
ระบบสารสนเทศ)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

งานวิจัย: (1) Information 
Technology Management, 
(2) Knowledge 
Management, (3) Strategic 
Information Systems (4) 
End-User Computing  
Satisfaction (5) Tech 
Startup 

ต าราหรือหนังสือ: การใช้
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
การลงทุน, เอกสารการสอนชุด
วิชาคอมพิวเตอร์กับการบัญชี
บริหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2545) 

ภาระงานสอน: (1) Database 
System Concepts, (2) 
Management Information 
Systems, (3) Economics of 
Information Technology, (4) 
Information Technology 
Project Management, (5) 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

Enterprise Resource 
Planning 

28. อ.อนันตพัฒน์  อนันตชัย - ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2542 
- วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2546 
 

งานวิจัย: (1) Development of 
Computer Assisted 
Instruction 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Introduction 
to Digital Systems, (2) 
Microprocessor, (3) 
Computer Programming 

29. อ. พิชญพงษ์  ตันติกุล - วศ.บ. (วิศวคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 
- M.Sc. (Computer Science) 
University of California Irvine, 
USA 
 

งานวิจัย: (1) Software 
Engineering, (2) Information 
Retrieval, (3) Software 
Security 

ต าราหรือหนังสือ: N/A 

ภาระงานสอน: (1) Information 
Technology Fundamental, 
(2) Object-Oriented 
Programming, (3) 
Information Systems 
Security, (4) Information 
Systems Security, (5) 
Information Systems 
Analysis And Design 
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4.   องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

(1) ลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย 
(2) คณาจารย์และสถานประกอบการ 
(3) คณะกรรมการสหกิจศึกษา 

 
4.1.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

การประเมินจากคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศก์ สถานประกอบการ และความส าเร็จของ
โครงการ 

 
4.2.  ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 1  ของปีการศึกษาที่ 4 
 

4.3.  การจัดเวลาและตารางสอน 
 5-6 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
(1) ก าหนดหัวข้อโครงงาน (1 และ 2) หรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
(2) หัวข้อโครงงานต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
(3) การติดตามโครงงาน 
(4) การสอบและประเมินผลโครงงาน 

 
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบโครงการ ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือที่จะสามารถน าเสนอหัวข้อ และผลการทดลองเบื้องต้นที่ได้จากการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติการ หรือจาก
การวิเคราะห์เชิงวิชาการ เพ่ือที่จะสามารถน าเสนอผลการทดลองที่สมบูรณ์ในหัวข้อที่ได้เสนอและศึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
(1) คุณภาพโครงงาน (Project based) 
(2) การพัฒนาองค์ความรู้ 
(3) การประยุกต์การใช้องค์ความรู้ 

 
5.3 ช่วงเวลา  
       ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

 
5.4 จ านวนหน่วยกติ  

  6 หน่วยกิต 
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5.5  การเตรียมการ  

(1) มีการแบ่งความเชี่ยวชาญแต่ละด้านของอาจารย์ที่ปรึกษา 
(2) มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าดูแล 
(3) มีการติดตามงานจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ 
(4) มีการประเมินความก้าวหน้าและความพร้อมของโครงการในการสอบ 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

(1) มีการแต่งคณะกรรมการพิจารณา 
(2) คณะกรรมการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
(3) มีการติดตามงานจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
(4) การสอบและประเมินผลโครงงานจากคณะกรรมการ 
(5) การส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
1. มีความรู้เฉพาะด้านในแขนงใดแขนงหนึ่ง อันได้แก่ 

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แขนงวิชา
เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ แขนงวิชาการ
พัฒนาสื่อประสมและเกม 

2. มีทักษะในการใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือ เครื่องมือที่
ส าคัญ เพื่อใช้งานจริงในการออกแบบและพัฒนา
ซอฟต์แวร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ตามความ
เชี่ยวชาญในแต่ละแขนงวิชา 

3. มีความสามารถเฉพาะทาง ในด้านใดด้านหนึ่ง
ต่อไปนี้: 1) ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ตาม
กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์, 2) 
ออกแบบ พัฒนา และจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์, 3) ออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
ในรูปแบบต่าง ๆ อันได้แก่ เว็บ เกม และสื่อดิจิทัล 

4. ให้มคีวามใฝ่รู้และเรียนรู้ความก้าวหน้าใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 

5. มีความสามารถสื่อสารตลอดจนท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. หลักสูตรมีการแบ่งแขนงวิชาเพ่ือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

2. หลักสูตรมีการเพ่ิมชั่วโมงปฏิบัติเข้าไปใน
รายวิชาต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 

3. แบ่งแยกวิชาโครงงานฯ ตามแขนงวิชา เพื่อ
ส่งเสริมความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

4. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เช่น
การศึกษาและพัฒนาโครงงานฯ ในรายวิชาต่าง 
ๆ  

5. ส่งเสริมกิจกรรมนอกชั้นเรียน เช่น การ
ประกวดแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ การสนับสนุน
ผู้มีความสนใจเป็นผู้ประกอบการใหม่  

6. จัดให้มีแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา โดย
สร้างความเข้มแข็งด้วยการสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก 

7. ส่งเสริมการท าโครงงานในลักษณะของการวิจัย
หรือพัฒนานวัตกรรม โดยการจัดสรร
ทรัพยากรที่จ าเป็น และการสนับสนุนการไป
น าเสนอผลงานวิจัยในเวทีต่าง ๆ  

8. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาและ
การสื่อสาร เช่น การจัดกิจกรรมสอนภาษา
เสริม การจัดพื้นที่และทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น  
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 
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(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(1) สร้างค่านิยมในเรื่องของความมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา เช่น ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้น

เรียน และในการส่งงาน แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ เป็นต้น 
(2) สร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต เช่น การไม่ทุจริตในการสอบ การไม่ลอกการบ้าน

หรืองานของผู้อื่น เป็นต้น 
(3) ส่งเสริมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
(4) สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณในทางวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่

นักศึกษาตามสมควร 
 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา และความตรงต่อเวลาในการส่ง
งาน 

(2) ประเมินจากจ านวนการทุจริต เช่น การทุจริตในการสอบ 
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

2.2  ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

(3)  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อก าหนด 

(4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 
(5)  รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6)  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เก่ียวข้อง 
(7)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
(8)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
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  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การใช้
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ  

(2) ใช้สื่อการสอนที่มีความทันสมัย  
(3) อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น การศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ์ ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 

 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ประเมินจากคะแนนการสอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การบ้าน รายงาน 
(2) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(3) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงาน 
 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) ใช้การสอนแบบเรียนรู้จากปัญหา (Problem-based Learning) 
(2) ใช้การสอนแบบอภิปรายกลุ่ม 
(3) มอบหมายงานที่เน้นการออกแบบ การวิเคราะห์ และการประยุกต์ 

 
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินจากงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า เช่น รายงาน โครงงาน 
(2)  ประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 

 
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท

ของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
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(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
 2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
 ความรับผิดชอบ 

(1) ใช้การสอนแบบอภิปรายกลุ่ม 
(2) มอบหมายงานที่ท าเป็นกลุ่ม เช่น โครงงาน 

 
 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
 รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากการน าเสนองานกลุ่มของนักศึกษาในชั้นเรียน เช่น การน าเสนอโครงงาน 
(2) ประเมินจากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในงานกลุ่มของนักศึกษา 

 
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(2)  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ

ของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
(4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ใช้การสอนแบบเรียนรู้จากปัญหา (Problem-based Learning) 
(2) ใช้การสอนแบบให้นักศึกษาได้เขียนรายงานและน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ประเมินจากการน าเสนองานของนักศึกษาในชั้นเรียน เช่น การรายงานในชั้นเรียน  
(2)  ประเมินจากความสามารถของนักศึกษาในการน าทฤษฎีที่มีอยู่มาแก้ไขปัญหา และการเลือกใช้

สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสม 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

59 
 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง  x ไม่มี 

 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1)  ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
2)  มีวินยั ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
3)  มีภาวะความเป็นผู้น า
และผู้ตาม สามารถท างาน
เป็นทีมและสามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
5)  เคารพกฎระเบยีบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม  
6) สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กรและสังคม 
7)  มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ  

2. ความรู้ 
1)  ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ ความรู้ ทักษะ และ
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ปัญหา 
3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง 
ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องค์ประกอบต่างๆ ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตาม
ข้อก าหนด 
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์รวมทั้งการ
น าไปประยุกต์ 
5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ 
ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่าง
ต่อเนื่อง  
6)  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง  
7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/
หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้
จริง 
8) สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

1) คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
และอย่างเปน็
ระบบ 
2)  สามารถ
สืบค้น ตีความ 
และประเมนิ
สารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
3)  สามารถ
รวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และ
สรุปประเดน็
ปัญหาและ
ความต้องการ 
4)  สามารถ
ประยุกต์ความรู้
และทกัษะกับ
การแก้ไขปัญหา
ทาง
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคน
หลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2)สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกใน
การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า 
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน 
3)สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์
มาชี้น าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 
4)มีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 
5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม 
6) มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้
เครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ี
มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
การท างานท่ี
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
2)สามารถน า
ประเด็นการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์ 
3) สามารถสื่อสาร
อย่างมี
ประสิทธิภาพท้ัง
ปากเปล่าและการ
เขียน พร้อมท้ัง
เลือกใช้รูปแบบของ
การสื่อสารน าเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
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 

06016301  พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ x ● x x x x x ● x x x x x x x x x x ○ ● x x x x x ● x x ● 

06016302  คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ x ● x x x x x ● x x x x x x x ○ x x x ● x x x x x x ● x x 

06016303  คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง x ○ x x x x x ● x x x x x x x ○ x x x x x x x x ○ x ● x x 

06016304  ความน่าจะเป็นและสถิติ x ○ x x x x x ● x x x x x x x ○ x x x x x ● x x x x x ● x 

06016305  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ x x x ● x ● ● ○ ○ x ● x x x x ○ x x ○ x x x ○ x x x ○ x x 

06016306  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ x ● ○ x x x x ● ● ● x x x ● x ● ○ ● ● x ● x ● x x ○ x ● ● 

06016307  การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ x x ● x x ○ ○ ○ ● x x x ● x x x x ● ○ x ○ x ● ● x x x ● x 

06016308  แนวคิดระบบฐานข้อมูล x ○ ○ x x x x ● ○ x ● x x ● x x x x ● x x x ○ x x ○ x x x 

06016309  ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฏหมายไอที x x x x ● ○ ● ● ● ○ x x x x x ○ ○ x x x x ● ○ x x x x ○ x 
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06016310  การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์ x ○ x x x ● ○ ● ● x x x x x ○ x x ● ● x x x ○ x x x x ○ x 

06016311  เทคโนโลยีสื่อประสม x ○ x x x x ● ● x x x x x ● x ● x x x ● x x x x x x x ○ x 

06016312  เทคโนโลยีเว็บ x ○ x ● x x ○ ● x x ● x x x x x x x ● ● x x x x x x x ○ x 

06016313  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น x x x x x ○ x ● x x x x ● x x ○ ● x x ● x x x x x x x ● x 

06016314  การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ x ● x x x x x ● ● x x x x x x ● x x ● x x x x x ● ● x x x 

06016315  การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ x ● x x x x x ○ ● x x x x x x ● x x ● x x x ● ○ x ● x ○ ○ 

06016316  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม x ○ x x x x x ● x x x x x x x ● x x x x x ○ x x x x x ● x 

06016317  การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ x ● ○ x x x x ● ● x x x x ○ x ● ○ ● ● x ○ x ● x x ○ x x x 

06016318  สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ ○ ● ○ x ○ x x ● x x x ● ○ x ○ ○ x x x ● x ○ ○ ○ ○ ○ x ● ○ 

06016319  ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  x x x ● x x x ● x x ● x x x x x ● x x x x ○ x x x ○ x x ○ 

06016320  โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ x ○ x x ○ ○ x ● ● ○ ● ● ● x ○ ○ ○ x ● x x x ○ x ● ○ x ○ ○ 

06016321  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ x ○ ○ x x x x ● ○ x ○ x ● ○ ○ x x ● ○ x x x ● x x ○ x x ○ 

06016322  การสร้างโปรแกรมเว็บ x ○ ○ x x x x ● ○ x x ● x ● x x x ● ○ x x x ○ x x ○ x x ○ 

06016323  การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ x ○ ○ x x x x ● x x x ● x ● x x x x ○ ● x x x x x ○ x x ○ 
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06016324  วิศวกรรมความต้องการ x ○ x x x x x ● ● ○ x x x x ○ ● x ● ○ ○ x x x ○ x x x ● x 

06016325  การโปรแกรมเชิงบริการ x ○ ○ x x x x ● ○ x x x x x x x x ○ ● x x x x x x ○ x x ○ 

06016326  การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ x ○ x x x ● x ● x x x x x x x x x x x x x ○ x ○ x ○ x x x 

06016327  การพัฒนาคลาวด์แอปพลิเคชันระดับองค์กร x ○ ● x x x x ● ● ● x x x ● x ● x x ○ x ○ x ○ x x ● x x ● 

06016328 เครื่องมอืและสภาพแวดล้อมส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ x ○ ● x x x x ● ● x x x x ● x x x x ○ x x x ○ x x ● x x ● 

06016329  โครงงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 

06016330  โครงงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 

06016331  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ x ○ x x x x x ○ ● ● x x x x x x x x ● x x x ○ x x ○ ○ x ○ 

06016332  การเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร x ○ x x x x x ● ● x x ● x x x ○ x x x x x ○ x x x ○ x x ○ 

06016333  เทคโนโลยีการให้บริการอินเตอร์เน็ต x ○ x x x x x ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ x x ○ x x x ○ x ○ ○ 

06016334  เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย x ● x x ○ x x ● ○ x ○ x ○ x x x ○ ○ ● x ○ x ○ x x ● ○ x x 

06016335  เทคโนโลยีกลุ่มเมฆเบื้องต้น x ○ x x x x x ● x x x x x x x x x x ○ ● x x x x x x x ○ x 

06016336  การจัดการเครือข่ายและโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

x x x x x ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● x x ○ x x x ○ x x ● 
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06016337  ประสิทธิภาพเครือข่าย x ○ ● x x x x ● x x x x x ● x ○ x x x x x ○ x x x ○ x x ● 

06016338  การออกแบบระบบเครือข่ายเบื้องต้น x ○ x x x x x ● ○ ● x x x x x x x ○ x x x x ○ x x x x ○ x 

06016339  โครงงานทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 1 ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 

06016340  โครงงานทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 2 ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 

06016341  การโปรแกรมสื่อประสม x ○ x x x x ○ ● ● x x x x ● ○ x x x ● x x x ○ x x ● x ○ x 

06016342  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน x ● ● ○ ● x x x ● x x x x ● ● ● x x x x x x ● ● ○ ● x x x 

06016343  การออกแบบและพัฒนาเกม x ● ● ○ ● x x x ● x x x x ● ● ● x x x x x x ● ● ○ ● x x x 

06016344  หลักการออกแบบกราฟิกส์ x x x x x x ○ x ● x x ● x x ● x x ● x x x x ○ x x ○ x x x 

06016345  คอมพิวเตอร์แอนิเมชันสามมิติ x x x ○ x x x ● ● x x ● x x x x x x ○ x x x ● ● ○ ● x x x 

06016346  การออกแบบและพัฒนาเว็บ x ○ x x x x ○ ● ● x x x x ● x x x x ● ○ x x x x x ● x ○ x 

06016347  พ้ืนฐานการเล่าเรื่องและถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล x ○ x x x x ○ x ● x x x x x x x x ● ● x ● x x x x x x ○ ● 

06016348  การพัฒนาเกมขั้นสูง x ● ● ○ ● x x x x x ● ○ ● ● ● ● x x x x x x ● ● ○ ● x x x 

06016349  โครงงานทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 1  ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 

06016350  โครงงานทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 2  ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 
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06016351  เทคโนโลยีเชิงวัตถุ  x ○ x x x x x x ● ● x x x ● ○ ● x ● ● ○ ○ x x x x ○ ○ x x 

06016352  ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง x x x x x x ○ ● ○ ● ● x ○ ○ ○ ● ○ ● ● x x x x x ● ○ x ● ○ 

06016353  การดูแลและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 

06016354  เมตริกซ์และการวัดซอฟต์แวร์ ○ ○ x x x x x ● x x x x x x x x x ○ x x x ○ x x ○ x ○ x x 

06016355  การค้นคืนสารสนเทศ x x ○ x ○ x x ● ● ● ○ x x ○ ○ ○ ○ x x x x x ○ x x x ● x x 

06016356  ระบบประมวลผลแบบกระจาย x ○ x x x x x ● ● ● ○ ○ ○ x ○ ○ ○ ○ ○ x x ○ x x ○ x x x ○ 

06016357  เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ x ● x x ○ x x ● ○ x ○ x ○ x x x ○ ○ ● x ○ x ○ x x ● ○ x x 

06016358  การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ x ○ x x x x x ● x x x x x x x x x ○ ○ x x ○ x x x ○ ○ x x 

06016359  ระบบฝังตัวพ้ืนฐาน x ○ x x x x x ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ x x x x x ○ x x x ○ ○ x x 

06016360  ไมโครโปรเซสเซอร์ x ○ x x x x x ● x x x x x x x ○ x x x x x ○ x x x ○ ○ x x 

06016361  หุ่นยนต์ศาสตร์ประยุกต์ x ○ x x x x x ● ○ ○ x x ○ ○ ○ ○ x x ○ x x ○ x x x x ○ x ○ 

06016362  ระบบสื่อสารดิจิตอล x ● x x ○ x x ● ○ x x x x x x x ○ ○ ● x ○ x ○ x x ○ ● x x 

06016363  การประมวลผลและสื่อสารผ่านอุปกรณ์พกพา x ○ x x x x x ● x x x x x x x ○ x x x x x ○ x x x x ○ x ○ 

06016364  การออกแบบวงจรดิจิตอล x ○ x x x x x ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ x x ○ ○ x x ○ x x x x ○ x ○ 
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06016365  คอมพิวเตอร์วิชัน x ○ x x x x x ● x x x x x x x ○ x x x x x ○ x x x x ○ x ○ 

06016366  การประมวลผลภาพ x ○ x x x x x ● x x x x x x x ○ x x x x x ○ x x x x ○ x ○ 

06016367  ความเป็นจริงเสมือน x ○ x x x x x ● x x x x x x x ○ x x x x x ○ x x x x ○ x ○ 

06016368  การรู้จ ารูปแบบ x ○ x x x x x ● x x ● x x x x ○ x x x x x ○ x x x x ○ x ○ 

06016369  เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ x ○ x x x x x ● ○ x x x x x ○ ○ x x x x x x ○ x x ○ x x x 

06016370  อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น x x x x ○ ○ ○ ○ ● x x x ○ x x ○ x x x x ○ x x x x x x ○ x 

06016371  การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ x ● x x ○ x x x ● x x x x x x x x ○ ● ● x x ○ x x ○ x x x 

06016372  วิศวกรรมและการจัดการความรู้ x x x x ○ ○ ○ ○ ● x x x ○ x x ○ x x x x ○ ○ x x x x x ○ x 

06016373  การบริหารระบบลูกค้าสัมพันธ์ x ○ x ○ x x x ● ○ x x x x x ○ ○ x x x x x x ○ x x x x ○ x 

06016374  การจัดการการปฏิบัติการ x ● x x x x x ● x x x x x x ○ x x x ○ ● x x x x x ○ x x x 

06016375  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ x ● x ○ ○ x x ○ ● x x x ○ x x x x ○ ○ x ○ x ○ x x ○ ○ ○ x 

06016376  ปัญญาประดิษฐ์ x x x x ○ ○ ○ ○ ● x x x ○ x x ○ x x x x ○ ○ x x x x x ○ x 

06016377  พ้ืนฐานวิทยาการข้อมูล x x x x ○ ○ ○ ○ ● x x x ○ x x ○ x x x x ○ x x x x x x ○ x 

06016378  การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น x x x ○ ○ x x ● x x x x x x ○ x x x ○ ○ x x x x x x x x x 
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06016379  แบบจ าลองธุรกิจและการตลาด x x ○ x x ● ● x ● x x x ● x ● ○ x x x x x ○ x ● x ○ x ● ○ 

06016380  การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ x x x x x ● x ● ○ x x x x x ○ ○ x x x x x x ○ x x ○ x ○ x 

06016381  เทคโนโลยีเครือข่าย x ○ x x x x x ● ● ○ x x x x x ○ x x x x x x x x ○ ○ x x ○ 

06016082  การโปรแกรมอินเทอร์เน็ต x x ● x x x x ● x x x x x ● x ○ x x x x x x x x ○ ○ x x ○ 

06016383  หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 x ○ x x x x x ● x x x x x x x ○ x x x x x x ○ x x x x x ○ 

06016384  หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 x ○ x x x x x ● x x x x x x x ○ x x x x x x ○ x x x x x ○ 

06016385  หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 1 x ○ x x x x x ● x x x x x x x ○ x x x x x x ○ x x x x x ○ 

06016386  หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 2 x ○ x x x x x ● x x x x x x x ○ x x x x x x ○ x x x x x ○ 

06016387  หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 1 x ○ x x x x x ● x x x x x x x ○ x x x x x x ○ x x x x x ○ 

06016388  หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 2 x ○ x x x x x ● x x x x x x x ○ x x x x x x ○ x x x x x ○ 

06016389  หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 x ○ x x x x x ● x x x x x x x ○ x x x x x x ○ x x x x x ○ 

06016390  หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 x ○ x x x x x ● x x x x x x x ○ x x x x x x ○ x x x x x ○ 

06016391  ปฎิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 x ○ x x x x x ● x x x x x x x ○ x x x x x x ○ x x ○ x x x 

06016392  ปฎิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 x ○ x x x x x ● x x x x x x x ○ x x x x x x ○ x x ○ x x x 
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06016393  สหกจิศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 

06016394  สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 

06016395  สหกิจศึกษาทางด้านการเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 

06016396  สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านเทคโนโลยีเครือข่าย
และระบบ 

○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 

06016397  สหกิจศึกษาทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม  ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 

06016398  สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านการพัฒนาสื่อประสม
และเกม  

○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 



มคอ. 2 
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หมวดที ่5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ  

ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา    
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

(1) มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากผลสอบ 
(2) มีการประเมินผลการสอนรายวิชา 

 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

(1) ภาวะการได้งานท า และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
(2) การประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากผู้ประกอบการ 
(3) การประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาต่อหลักสูตร 
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันสถาบันโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก ) 
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หมวดที ่6   การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
(1)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะฯ ระบบ

การเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา และหลักสูตรที่สอน 
(2)  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิ จัย 

การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและประชุมวิชาการ 
 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่เกิด

ประสิทธิผล 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัย การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและประชุมวิชาการ 
(3) มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการจัดการ

เรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้มีประสิทธิผลที่ดียิ่งข้ึน 

2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1)   มีการส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์ให้บริการงานวิชาการแก่สังคม เพื่อน าประสบการณ์ตรงมาเพ่ิมศักยภาพในการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
การก ากับมาตรฐานหลักสูตร จะมีคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตร อันประกอบด้วยอาจารย์ประจ า

หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ โดยมีคณะกรรมการส่วนวิชาการเป็นผู้ก ากับดูแล
และคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฎิบัติ  

การประกันคุณภาพหลักสูตรมีระบบและกลไก ดังนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 3 ปี 

 มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในและภายนอก 

2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม 

 

1. ศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
ทิศทาง/นโยบายการ
พัฒนาก าลังคนของชาติ 

2. สร้างความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมในการ
พัฒนาหลักสูตร 

1. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

2. ประเมินความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน โดยนักศึกษาปีสุดท้าย
และบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

3. พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้เกิด
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
 

1. ก าหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ
และประสบการณ์ 

2. จัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาให้มีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ หรือมี
กิจกรรมประจ าวิชาให้
นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง 

3. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
วิชาการและวิชาชีพ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินการสอนโดย
นักศึกษา 

2. ประเมินกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดย
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

3. ประเมินความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพของ
อาจารย์ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 

ก าหนดรายวิชาและกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาคุณสมบัติของ
บัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ 

1. ประเมินคุณสมบัติของ
นักศึกษาโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

2. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

2. บัณฑิต 
   หลักสูตรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต และมีการก าหนดผลการเรียนรู้ 5 
ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วย  

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
   โดยมีกลไกในการตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิต ดังต่อไปนี้  

1)  ระยะเวลาเฉลี่ยของการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ถูกก าหนด เฝ้าระวัง และเปรียบเทียบเพื่อ
การพัฒนาหลักสูตร 

2)  ภาวะการมีงานท าของ บัณฑิต นักศึกษา ถูกก าหนด เฝ้าระวัง และเปรียบเทียบเพ่ือการพัฒนา
หลักสูตร 

3)  ประเภทและจ านวนงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ถูกก าหนด เฝ้าระวัง และเปรียบเทียบ
เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 

4)  ระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ถูกก าหนด เฝ้าระวัง และเปรียบเทียบ
เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร  
 
3. นักศึกษา   

1) มีกระบวนการประเมินผู้เรียนนั้นเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ 
2) มีข้อมูลการประเมินผู้เรียนอันประกอบไปด้วยช่วงเวลา วิธกีาร ข้อก าหนด ค่าน้ าหนัก และอ่ืนๆ 

นั้นมีการก าหนดอย่างชัดเจนและมีการแจ้งต่อผู้เรียน 
3) มีกระบวนการต่างๆ เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความเป็นธรรมของ

กระบวนการประเมินผู้เรียน 
4) มีผลการประเมินผู้เรียนนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสามารถใช้เพ่ือปรับปรุงการเรียน

การสอนได้ 
   5) ผู้เรียนมีกระบวนการในการร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินได้ 
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 4. อาจารย์ 
 การบริหารคณาจารย  
4.1 การรับอาจารยใหม  
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสถาบันฯ โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกข้ึนไป ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณะฯ มีนโยบายและส่งเสริมให้คณาจารย์ของคณะฯ มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

และการประกันคุณภาพหลักสูตร ทั้งแต่การวางแผน การด าเนินการ และการปรับปรุงพัฒนาส าหรับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรนั้น คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ    
คณะฯ มีนโยบายส่งเสริมให้ในรายวิชาบังคับเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกมาบรรยาย ได้วิชาละ 2 ครั้ง (6 ชั่วโมง) เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา โดยอาจารย์
พิเศษที่จะเชิญมาจะต้องผ่านความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติจากคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตร 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตร  โดยการก ากับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้เป็นไป
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  มีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องมีการออกแบบหรือวางแผนการเรียนการสอน    
โดยการก าหนดให้มีการจัดท า มคอ.3-4  มคอ. 5-6 และ มคอ.7 ตามก าหนดเวลา  ทั้งนี้ในแต่ละรายวิชามีการ
ประเมินผู้เรียนที่หลายหลาย และสถาบันยังมีการจัดให้นักศึกษาต้องมีการประเมินการสอนเป็นรายวิชาเพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีการบริหารงานภายใต้การควบคุมของสาขาวิชา คณะ และสถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ และความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ รวมไปถึงสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดังนี้ 
  6.1  มีสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียน การสอนและการเรียนรู้ (ห้องบรรยาย ห้องเรียน 
ห้องท าโครงการฯลฯ) ที่เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนและการท าวิจัย 

6.2  มีห้องสมุดและทรัพยากรที่เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย 
6.3  มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอในการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย 
6.4  มีโครงสร้างพ้ืนฐานไอที E-learning ที่เหมาะสมในการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย 
6.5  มีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยและมีส่วนส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใครทุกรายวิชา 

     

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

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

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

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
     หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  
     จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องมีผลการด าเนินการ (ล าดับข้อที่ 1-5) (ตัว) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 10 12 
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 เกณฑ์ประเมิน 
  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ 

ตัวบ่งชี้บังคับ  (ตัวบ่งชี้ 1-5)  มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 
ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2560 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5, 6 ,8-10 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 

2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5,6-10 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม10 ตัว 

2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที ่1-5,6-10 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 

2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5,6-10 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 

2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที ่1-5,6-12 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที ่8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน    

(1) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดการความรู้ เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการสอน 

(2) ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
(3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน    

(1) ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
(2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม     
การประเมินในภาพรวม อาศัยการส ารวจ และ/หรือ การสัมภาษณ์จากบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) การประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรของบัณฑิตใหม่ 
(2) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(3) ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7. ข้อ 7. โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 
3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง    
(1) น าข้อมูลจากผลการประเมินมาวิเคราะห์จัดท าเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร

ประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(2) น าผลการวิเคราะห์เพ่ือรายงานต่อท่ีประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือระดมความคิดเห็น 
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าแผนการปรับปรุงเพ่ือเสนอให้คณะฯ พิจารณาต่อไป 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

76 
 

 
เอกสารแนบ    

(ก) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

(ข) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553 

(ค)  ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

(ง)  ประกาศสถาบัน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  
(จ) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ พ.ศ. 2557 
(ฉ)  ค าอธิบายรายวิชา 
(ช) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ซ)  ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ ระดับปริญญาตรี สาขา

คอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(ฌ) ค าสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 (ญ) บรรณานุกรม งานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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ภาคผนวก  ก 

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

(เอกสารแนบ) 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

81 
 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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ภาคผนวก  ข 

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553 

(เอกสารแนบ) 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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ภาคผนวก  ค 

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. 2554 
(เอกสารแนบ) 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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ภาคผนวก  ง 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

(เอกสารแนบ) 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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ภาคผนวก  จ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

(เอกสารแนบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

117 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

129 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

130 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

131 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

132 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

133 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

134 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

135 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

136 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

137 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

138 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

139 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

140 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

141 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

142 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

143 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

144 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

145 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

146 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

147 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

148 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

149 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

150 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

151 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

152 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

153 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

154 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

155 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

156 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

157 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

158 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

159 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

160 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

161 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

162 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

163 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

164 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

165 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

166 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

167 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

168 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

169 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

170 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

171 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

172 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

173 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

174 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

175 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

176 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

177 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

178 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

179 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

181 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

182 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

183 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

184 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

185 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

186 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

187 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

188 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

189 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

190 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

191 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

192 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

193 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

194 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

195 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

196 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

197 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

198 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

199 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

200 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

201 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

202 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

203 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

204 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

205 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

206 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

207 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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ค าอธิบายรายวิชาเฉพาะ 
 
06016301 พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 INFORMATION  TECHNOLOGY  FUNDAMENTALS  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบประมวลผลข้อมูล 
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาพรวมการท างานของระบบปฏิบัติการ ข้อมูลและการแทนค่ าข้อมูล การจัดการ
ข้อมูล แนวคิดพ้ืนฐานส าหรับการสร้างโปรแกรม เทคโนโลยีฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ประเด็นทางด้านจริยธรรมและสังคมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Evolution of information technology; components of computer systems; data 
processing systems; hardware and software; overview of operating system; data and data 
representation; data management; basic concepts for programming; database technology; 
data communication; computer network systems and the Internet; ethical and social issues 
in information technology. 
 

06016302 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 MATHEMATICS  FOR  INFORMATION  TECHNOLOGY  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 

ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  อนุพันธ์อันดับสูง  การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปัญหา
ค่าสูงสุดและต่ าสุดของฟังก์ชัน  การอินทิเกรตและเทคนิคของการอินทเกรต  การประยุกต์ของการอินทิเกรต  
ฟังก์ชันสองตัวแปร  อนุพันธ์ย่อยพีชคณิตเชิงเส้น เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์  ระบบสมการเชิงเส้น  และการ
หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น เวกเตอร์สเปซ การแปลงเชิงเส้น การแปลงเมทริกซ์ เมทริกซ์เชิงตั้งฉาก 

Limit and continuity, derivative of functions, higher derivatives, applications of 
derivative, maxima and minima of functions, integration and techniques of integration, 
applications of integration, functions of two variables, partial derivatives, l inear algebra, 
matrices and determinants, system of linear equations and its solutions, vector spaces, linear 
transformations, matrix transformation, orthogonal matrix. 
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วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

228 
 

 

06016303 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 3(3-0-6) 
 DISCRETE  MATHEMATICS  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

ระบบตัวเลข ตรรกและเซ็ท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน คอมบินาทอรี่ส์ กราฟและทรี พีชคณิตบูลีน 
ระบบพีชคณิต ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัสและระบบสถานะจ ากัด 

Number systems, logic and sets, relations and functions, combinatories, graphs and 
trees, Boolean algebra, algebraic systems, coding and information theories, and finite state 
automata. 
 

06016304 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 
 PROBABILITY  AND  STATISTICS  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบ ต่อเนื่อง ฟังก์ชัน
ของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยอย่างง่ายและการ
ถดถอยเชิงซ้อนในตัวแบบ เชิงเส้น การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 

Probability and random variables, some discre te and continuous probability 
distributions, functions of random variables, sampling distribution, estimation and test of 
hypotheses, simple and multiple linear regression and correlation analyses. 
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06016305 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 MANAGEMENT  INFORMATION  SYSTEMS   

วิชาบังคับก่อน  :  90401013  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจ 
PREREQUISITE  : 90401013  GENERAL BUSINESS 

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ แนวคิดระบบสารสนเทศและการจัดการ กลยุทธ์ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ความสอดคล้องของเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการท างาน ระบบ
สารสนเทศระดับองค์กร  แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและประเด็นทางสังคม 

Roles of information technology in business; information system concepts and 
management; IT strategy; strategic information technology planning; aligning IT with business 
strategy; information system acquisition; functional information systems; enterprise systems; 
trends in applications of information technology; ethical and social issues. 
 
 
06016306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 INFORMATION  SYSTEMS  ANALYSIS  AND  DESIGN  

วิชาบังคับก่อน  : 06016317 การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
PREREQUISITE   : 06016317 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING 

การพัฒนาระบบเชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์และออกแบบ การเลือกโครงการและการจัดการ 
โครงการสารสนเทศ ก าหนดความต้องการระบบ การวิเคราะห์ด้วยยูสเคส แบบจ าลองกระบวนการ 
แบบจ าลองข้อมูล การออกแบบสถาปัตยกรรมและกลยุทธการออก การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การ
ออกแบบส่วนจัดเก็บข้อมูล การออกแบบโปรแกรม คลาสและเมธอด การสร้างและการติดตั้งระบบ 

Object-oriented approaches to system development; system analysis and design; 
project selection and management; system requirement determination; use case analysis; 
process model; data model; design strategy and architecture design; user interface design; 
data storage design; program, class, and method design; system implementation and  
installation. 
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วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016307 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 INFORMATION  TECHNOLOGY  PROJECT  MANAGEMENT  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

ธรรมชาติและวงจรชีวิตของโครงการ  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เทคนิคการเลือก
โครงการ องค์ความรู้ส าหรับการบริหารโครงการ การจัดทีมงาน การจัดการขอบเขตของโครงการ การ
ประมาณการโครงการ การจัดการตารางเวลา การจัดการคุณภาพ  การจัดการความเสี่ยง การควบคุมโครงการ 
และประเมินผลโครงการ 

Nature and life cycle of information technology (IT) projects; project feasibility; 
project selection techniques; project management body of knowledge; team management; 
project scope management; project estimation; project scheduling; quality management; 
change management; project controlling; project evaluation. 
 
06016308 แนวคิดระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 DATABASE  SYSTEM  CONCEPTS  

วิชาบังคับก่อน : 06016316 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
PREREQUISITE  : 06016316  DATA STRUCTURE AND ALGORITHM 

แนะน าฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและสภาพ แวดล้อม 
ระบบจัดการฐานข้อมูล ชนิดของฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตาราง คีย์ 
กฎบูรณภาพ พจนานุกรมข้อมูล แบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี นอร์ มัลไลซ์เซชัน เอสคิวแอล 
แนะน าการจัดการทรานแซคชันและการบริหารฐานข้อมูล ปฏิบัติการด้านการจ าลองข้อมูลและภาษา
ฐานข้อมูล แนะน าข้อมูลสนันสนุนการตัดสินใจส าหรับระดับบริหารและระบบคลังข้อมูล 

Introduction to the database and DBMS; file systems; database systems and 
environment; database management systems; types of databases; data models; relational 
database model; tables; keys; integrity rules; data dictionary; entity relationship model; 
normalization; SQL; introduction to transaction management and database administration;   
data modeling and database language laboratory; introduction to decision support data for 
management level and data warehouse. 
 

 

 

06016309 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศและกฏหมายไอที 3(3-0-6) 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

231 
 

 INFORMATION  SYSTEM  SECURITY  AND  IT LAWS  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ภัยคุกคาม ช่องโหว่ การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง นโยบาย
รักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การจัดการความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การเข้ารหัสและ
ถอดรหัสเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล การพิสูจน์ตัวตน การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การรักษาความปลอดภัย
ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและปัญหาจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเป็นส่วนตัว
และความลับ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

Information system security; threats, vulnerabilities, risk assessment and analysis; 
information system security policies; information system security management; cryptography; 
authentication; access control; network security; IT laws and ethical problems associated 
with Information Technology; privacy and confidentiality; computer crime. 
 
06016310 การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์ 3(3-0-6) 
 HUMAN  INTERFACE  DESIGN  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

หลักการออกแบบโดยอาศัยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ปัจจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์และหลักการทางจิตวิทยา
ส าหรับการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ เทคโนโลยีในการต่อประสานระหว่างมนุษย์และเครื่อง 
แบบจ าลองการปฏิสัมพันธ์ รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ ขอบเขตของการออกแบบการเชื่อมต่อกับผู้ใช้และการ
ออกแบบประสบการณ์ในการใช้งาน กระบวนการในการออกแบบการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ เครื่องมือในการ
ออกแบบ หลักการและข้อควรปฏิบัติในการออกแบบ เทคนิคการประเมิน การออกแบบการเชื่อมต่อกับผู้ใช้บน
ระบบปฏิบัติการสมัยใหม่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาได้แบบต่าง ๆ 

Principles of user-centered design; human factors and psychological principles for 
user interface design; human-machine interface technologies; interaction models; interaction 
styles; scope of user interface design and user experience design; user interface design 
process;  design tools; design principles and guidelines; evaluation techniques; user interface 
design for modern operating systems and mobile computing devices. 
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 MULTIMEDIA  TECHNOLOGY  
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

ระบบสื่อประสม ประเภทข้อมูลของสื่อประสม การสร้างสื่อประสม การประมวลผลข้อมูลสื่อประสม 
การส่งผ่านข้อมูลสื่อประสม ประเภทของไฟล์สื่อประสม อุปกรณ์การเก็บข้อมูลสื่อประสม การน าเสนอข้อมูล
สื่อประสม แอพลิเคชั่นสื่อประสม เครื่องมือการประพันธ์สื่อประสม 

Multimedia Systems; types of multimedia data; creation of multimedia; multimedia 
data processing; multimedia data transmission; multimedia file formats; multimedia data 
storage devices; multimedia data presentation; applications of multimedia; multimedia 
authoring tools. 
 

06016312 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
 WEB  TECHNOLOGY  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

องค์ประกอบและแนวคิดพ้ืนฐานของระบบเว็บ หลักการท างานของระบบเว็บ แนะน าเทคโนโลยีเว็บ
ฝั่งไคลแอนท์ ได้แก่ เอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส จาวาสคริปต์ และ ดีโอเอ็ม เทคโนโลยีเว็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์ส าหรับ
การสร้างหน้าเว็บแบบปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ เครื่องมือส าหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บ บริการทั่วไปบน
อินเทอร์เน็ตและเว็บ เช่น เซิร์จเอ็นจินต์ บริการวีดีโอสตรีมม่ิง บริการแผนที่และการระบุต าแหน่ง 

Components and basic concepts of a web system; how a web system works; 
introduction to client-side web technologies i.e. HTML, CSS, JavaScript and DOM; 
technologies for creating server-side dynamic web pages; tools for web design and 
development; common Internet and web services e.g. search engines, video streaming 
services, map and location services. 
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06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 INTRODUCTION  TO  COMPUTER  NETWORKS  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
PREREQUISITE  :   NONE 

หลักการพ้ืนฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่าย การแบ่ง
ระดับชั้นการท างานเครือข่ายแบบโอเอสไอและทีซีพีไอพี โพรโทคอลระดับแอพลิเคชัน สถาปัตยกรรมแอพลิเค
ชัน โพรโทคอลระดับทรานสปอร์ต รูปแบบการส่งข้อมูลให้น่าเชื่อถือ การควบคุมความคับคั่ง โพรโทคอลระดับ
เครือข่าย เครือข่ายเซอร์กิตสวิทชิงและแพ็คเก็ตสวิทชิง โพรโทคอลอินเตอร์เน็ต รูปแบบการหาเส้นทาง โพรโท
คอลระดับดาต้าลิงก์ การควบคุมการเข้าถึงสื่อ ระบบหมายเลขที่อยู่บนเครือข่าย เทคโนโลยีอีเท อร์เน็ต 
เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายเสมือน เครือข่ายพ้ืนที่กว้าง เครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย โพรโทคอลและฟังก์ชั่น
การท างานระดับกายภาพ 

Basic concepts of computer networks and data communications; network 
architecture; OSI and TCP/IP network layering model; application layer protocols, application 
architecture; transport layer protocols, reliable data transfer model, congestion control; 
network layer protocols, circuit and packet switching networks, internet protocol, routing 
models; data link layer protocols, medium access control, network addressing systems, 
Ethernet technology, local area network (LAN), virtual LAN (VLAN), wireless LAN, and wide 
area network (WAN); Physical layer protocols and its functions. 
 
06016314 การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 PROBLEM  SOLVING  IN  INFORMATION  TECHNOLOGY  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

กลยุทธ์และหลักการแก้ปัญหา การคิดแบบขั้นตอนวิธี ผังงาน แนวคิดและเกริ่นน าการเขียน โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

Problem solving strategies and concepts; algorithmic thinking; flowchart; concepts 
and introduction to computer programming. 
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06016315 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 COMPUTER  PROGRAMMING  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
PREREQUISITE  :   NONE 

แนะน าภาษาการสร้างโปรแกรม การเขียนผังงาน แนวคิดของโปรแกรมภาษาซี ข้อมูลและชนิดของ
ข้อมูลในภาษาซี ฟังก์ชันเบื้องต้นและข้อความสั่งก า หนดค่า โครงสร้างการวนซ้ าและเงื่อนไข อาร์เรย์ การ
ประมวลผลสตริง การเขียนการเขียนฟังก์ชัน ตัวชี้ การเขียนข้อมูลชนิดโครงสร้าง การก าหนดคุณสมบัติของตัว
แปร การจัดการหน่วยความจ า แฟ้มอินพุตและเอาต์พุต การประยุกต์ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Introduction to programming languages; flowchart; concepts of C programming 
language; data and data types in C; assignment statement and basic functions; conditional 
and loop structures; array; string; function; pointer; structure; variable storage class; memory 
management; file input and output; micro-controller programming. 
 
06016316 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(3-0-6) 
 DATA  STRUCTURES  AND  ALGORITHMS  

วิชาบังคับก่อน  :  06016314 การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หรือ 06016315 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

PREREQUISITE  : 06016315 PROBLEM SOLVING IN INFORMATION 
TECHNOLOGY OR 06016315 COMPUTER 
PROGRAMMING 

ชนิดของข้อมูล โครงสร้างข้อมูลและชนิดข้อมูลแบบนามธรรม โครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ลิสท์ 
สแต็ก และคิว โครงสร้างข้อมูลแบบพลวัต ค าศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับทรี ไบนารีทรี ไบนารีเสิร์ชทรี เอวีแอลทรี 
กราฟ การวิเคราะห์โปรแกรมเชิงเวลาและพ้ืนที่ อัลกอริทึมการเรียงล าดับและการค้นหาข้อมูล อัลกอริทึมแบบ
ละโมบ อัลกอริทึมแบบแบ่งเพ่ือเอาชนะ อัลกอริทึมเก่ียวกับกราฟ และการเขียนโปรแกรมพลวัต 

Data types; data structures and abstract data types; basic data structures e.g. list, 
stack, and queue; dynamic data structures; terminology of trees; binary trees; binary search 
trees; AVL trees; graph; time and space analysis of programs; sorting and searching 
algorithms; greedy algorithm; divide and conquer algorithm; graph algorithms; and dynamic 
programming. 
 

 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

235 
 

06016317 การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 3(2-2-5) 
 OBJECT-ORIENTED  PROGRAMMING   

วิชาบังคับก่อน  :  06016315 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
PREREQUISITE  : 06016315 COMPUTER PROGRAMMING 

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ หลักการห่อหุ้ม คลาสและอ็อบเจกต์ เมธอดและการ
ส่งสาร การสืบทอดคุณลักษณะ ภาวะพหุสัณฐาน การพัฒนาส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ และการจัดการ
กับเหตุการณ์ อาร์เรย์และคอลเลคชัน การจัดการกับสิ่งผิดปกติ คลาสที่เกี่ยวข้องกับอินพุตและเอาต์พุต เธรด 

Object-oriented program design and development; encapsulation; classes and 
objects; methods and message passing; inheritance and polymorphism; graphical user 
interface development and event handling; data structures: arrays and collections; exception 
handling; input/output classes; threads. 
 
06016318 สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ 1(1-0-2) 
 SEMINAR ON PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

ทักษะต่างๆ ส าหรับการสมัครงานและการประกอบอาชีพ เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิค
การสอบสัมภาษณ์งาน  การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกาย ทักษะในการน าเสนองานทางธุรกิจ   ทักษะใน
การพูดและการสื่อสาร มารยาทในการเข้าสังคม การบริหารอารมณ์ 

Skills for applying to a job and working, resume and application letter writing, job 
interview techniques, wardrobe and personality development, business presentation skills, 
voice communication skills, social etiquette, EQ. 
 

06016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 INTRODUCTION  TO  COMPUTER SYSTEMS  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

ระบบจ านวน ระบบฐานสอง พีชคณิตบูลีน เทคนิคการออกแบบเชิงดิจิทัล ลอจิกเกตและการลด
จ านวน วงจรเชิงผสมเบื้องต้น หน่วยค านวณและตรรกะ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อระหว่างกัน วิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

Number systems, binary system, Boolean algebras, digital design techniques, logic 
gate and minimization, basic combinational circuits, arithmetic logic units, computer 
evolution, computer function and interconnection, computer arithmetic. 
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06016320 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 COMPUTER SYSTEMS ORGANIZATION AND OPERATING SYSTEM  

วิชาบังคับก่อน  : ไมมี่ 
PREREQUISITE  : NONE 

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ า อินพุตและเอาต์พุต การท างาน
ร่วมกันขององค์ประกอบต่างๆ  ภาพรวมการท างานของระบบปฏิบัติการ กระบวนการ โพรเซสและเธรด การ
สลับการท างาน การจัดการหน่วยความจ า หน่วยความจ าเสมือน การจัดการแฟ้ม อินพุตและเอาต์พุต 

Computer components; CPU; memory; I/O; components co-operation; overview of 
operating system; process and thread; processing switching; memory management; virtual 
memory; file; input/output management. 
 
06016321 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 SOFTWARE  ENGINEERING  

วิชาบังคับก่อน  :  06016306  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
PREREQUISITE  : 06016306  INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND 

DESIGN 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กลุ่มซอฟต์แวร์และแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง กรอบ

งานของกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ แม่แบบส าหรับการ 
ออกแบบ วิธีปฏิบัติด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สภาพแวดล้อมการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้เวอร์ชั่นคอนโทรล 
แบบจ าลองวุฒิภาวะและความสามารถเชิงบูรณาการ (ซีเอ็มเอ็มไอ) วิศวกรรมความต้องการ วิศวกร รมการ
วิเคราะห์และออกแบบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์ กระบวนการยูนิฟาย์ การประเมิน
กระบวนการ และแบบจ าลองกระบวนการเชิงบัญญัติและเชิงวิวัฒน์ 

Introduction to software engineering; software categories and evolution; software 
engineering process framework; agile software development methodology; design pattern; 
software engineering practice; software development environment using version control; 
capability maturity model integration (CMMI); requirement engineering; analysis and design 
engineering; introduction to software testing; unified process; process evaluation; and 
prescriptive and evolutionary process models. 
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06016322 การสร้างโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) 
 WEB  PROGRAMMING  

วิชาบังคับก่อน  :  06016317  การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
PREREQUISITE  : 06016317  OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING  

การพัฒนาไดนามิกเว็บเพจ  โพรโทคอลเอชทีทีพี  แม่ข่ายเว็บ การพัฒนาโปรแกรมเว็บฝั่งแม่ข่าย การ
จัดการคุ้กกี้  การติดตามเซสชัน  การพัฒนาโปรแกรมเว็บติดต่อกับฐานข้อมูล  จาวาสคริปต์และเทคโนโลยีเอ 
แจ๊กซ ์

Dynamic web pages development; HTTP protocol; web servers; server-side web 
programming; cookies handling; session tracking; web database application development; 
Javascript and AJAX technology. 
 
06016323 การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 
 MOBILE  DEVICE  PROGRAMMING  

วิชาบังคับก่อน  :  06016317  การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
PREREQUISITE  : 06016317  OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING 

การแนะน าเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่ มือถือแบบสมาร์ท
โฟน แพด และแทบเลต การพัฒนาและทดสอบโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่โดยการท างานจริง
บนเครื่องจ าลอง 

Introduction to technology and the programming of applications for mobile 
computing including devices i.e. smart phones, pads, and tablets; developing mobile 
applications and using device emulators for coding and testing. 
 

06016324 วิศวกรรมความต้องการ 3(3-0-6) 
 REQUIREMENT  ENGINEERING  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

เทคนิคการจัดการความต้องการ การวิเคราะห์ปัญหา การเข้าถึงและเก็บเกี่ยวความต้องการจาก ผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การจัดท าเอกสารโดยใช้ยูสเคสโมเดล การจัดล าดับชั้นของเอกสาร การก าหนดระดับของ 
ความต้องการ การนิยามระบบ การจัดการขอบเขตและความคาดหวัง การกลั่นกรองความชัดเจนของระบบ 
คุณลักษณะของความต้องการ การติดตามย้อนรอยความต้องการ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการ การน าความต้องการมาขับเคลื่อนการออกแบบ การทดสอบ การจัดท าเอกสารส าหรับผู้ใช้งาน 
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Requirements management technique; problem analysis; stakeholder needs; 
document requirements with use-case model; document hierarchy and standard for define 
requirements level; system definition; scope managing; requirement attributes and 
traceability; manage change; using requirements to drive ongoing design, test, and user 
documentation. 
 
06016325 การโปรแกรมเชิงบริการ 3(2-2-5) 
 SERVICE-ORIENTED PROGRAMMING  

วิชาบังคับก่อน  :  ไมมี่ 
PREREQUISITE  : NONE 

แนวคิดและโครงสร้างของเว็บเซอร์วิส มาตรฐานเว็บเซอร์วิส การพัฒนาและติดตั้งโปรแกรม ประยุกต์
เว็บเซอร์วิส หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงบริการ ลักษณะและประโยชน์ของตัวกลาง เชื่อมต่อบริการ 
ของระบบต่างๆ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ  

Concepts and structures of web services; web services standards; development and 
deployment of web service applications; concepts of Service-Oriented Architecture (SOA); 
features and benefits of enterprise service bus (ESB); business process management (BPM). 
 

06016326 การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 SOFTWARE  VERIFICATION  AND  VALIDATION  

วิชาบังคับก่อน  :  06016306  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
PREREQUISITE  : 06016306  INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND 

DESIGN 
บทบาทของวีแอนด์วีในวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ การตรวจทานเชิงเทคนิค ระดับของการ ทดสอบ

ซอฟต์แวร์ เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ การพิสูจน์ความถูกต้อง การจ าลองและการสร้างตัวแบบ การตาม
รอยความต้องการ การวางแผนการทวนสอบและการตรวจสอบซอฟต์แวร์ กิจกรรมการตามรอยการทดสอบ 
การประเมินและติดตามปัญหา 

Role of V&V in software evolution; software technical reviews; levels of software 
testing; testing techniques; proof of correctness; simulation and prototyping; requirements 
tracing; software V&V planning; tracking test activities; problem tracking and assessment. 
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06016327 การพัฒนาคลาวด์แอปพลิเคชันระดับองค์กร  3(2-2-5) 
 CLOUD-BASED  ENTERPRISE  APPLICATION  DEVELOPMENT  

วิชาบังคับก่อน  : 06016325  การโปรแกรมเชิงบริการ 
PREREQUISITE  : 06016325  SERVICES-ORIENTED PROGRAMMING 

ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีคลาวด์ สถาปัตยกรรมคลาวด์ คุณลักษณะการสร้างเครื่องจ าลองและ
การให้บริการผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับองค์กรในคลาวด์ การพัฒนาแอป
พลิเคชันโดยวิธีการประกาศและวิธีระบุปัญหา ข้อจ ากัดของการก ากับดูแล  ประเด็นที่พบบ่อยระหว่างการ
พัฒนาคลาวด์แอปพลิเคชันแบบคลาวด์ ปัจจัยด้านความต้องการหรือความสามารถในการเลือกรูปแบบการ
พัฒนาที่เหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แพลตฟอร์มแบบคลาวด์ หลักการจัดการฐานข้อมูลคลาวด์ โนเอส
คิวเแอล 

Introduction to Cloud Technology, Cloud Architecture, Virtualization and Multi-
Tenancy Features, Principles to Develop Enterprise Application in Cloud, Declarative and 
Problematic Application Development, Governance Limits, Frequently Encountered Issues 
during Cloud-based Application Development, Requirement or Capability Factors towards 
the Selection of Appropriate Development Paradigms, Data Analytics Using Cloud Platforms, 
principle to cloud database management, NoSQL. 
 

06016328 เครื่องมือและสภาพแวดล้อมส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 SOFTWARE DEVELOPMENT TOOLS AND ENVIRONMENTS  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

หลักการเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ บทบาทของแอพพลิเคชันในงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
เครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ การติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการเวอร์
ชั่นและการก าหนดค่า เครื่องส าหรับสร้างและการบูรณาการอย่างต่อเนื่อง เครื่องส าหรับแก้จุดบกพร่องและ
การรวบรวมข้อมูลเชิงประสิทธิภาพชองโปรแกรม สภาพแวดล้อมแบบร่วมมือพัฒนา เครื่องมือส าหรับการควบ
รวบรวมและติดตั้ง 

Principles to Software Professionals, Roles of Applications in Software Engineering 
Tasks, Agile Software Development Tools, Product Development Tracking, Version and 
Configuration Management, Build and Continuous Integration Tools, Program Debugging and 
Profiling Tools, Collaborative Development Environments, Packaging and Deployment Tools 
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06016329 โครงงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 3(0-9-0) 
 PROJECT  IN  SOFTWARE  ENGINEERING  1  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในรูปแบบโครงการ ที่
สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือที่จะสามารถน าเสนอหัวข้อ และผลการทดลองเบื้องต้นที่ได้จากการแก้ปัญหาเชิง
ปฏิบัติการ หรือจากการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 

Study or research of interesting current topics in software engineering undertaking a 
work project based by applying the theoretical aspects of the information technology 
studies under the supervision of a faculty member to be able to present a project proposal 
and elementary result from practical solving or academic analysis. 
 

06016330 โครงงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 3(0-9-0) 
 PROJECT  IN  SOFTWARE  ENGINEERING  2  

วิชาบังคับก่อน  :  06016329  โครงงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 
PREREQUISITE  : 06016329  PROJECT IN SOFTWARE ENGINEERING 1 

ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย ในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในรูปแบบโครงการที่
สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เก่ียวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือที่จะสามารถน าเสนอผลการทดลองที่สมบูรณ์ในหัวข้อที่ได้เสนอและศึกษาต่อ
เนื่องมาจากวิชาโครงงาน 1 

Study or research of interesting current topics in software engineering undertaking a 
work project based by applying the theoretical aspects of the information technology 
studies under the supervision of a faculty member to be able to present a complete result 
of the proposed topic and study as continued from project 1. 
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06016331 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ 3(2-2-5) 
 PRACTICAL  COMPUTER  NETWORKING  

วิชาบังคับก่อน  :  06016313  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
PREREQUISITE  : 06016313  INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORKS 

การน าทฤษฎีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติกับอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย เช่น อุปกรณ์
หาเส้นทาง และอุปกรณ์สวิทชิ่ง  และระบบปลายทางอย่างระบบเครือข่ายไอพี ทั้งแบบเซกเมนต์เดียว และ
หลายเซกเมนต์ โพรโทคอลการหาเส้นทางแบบสถิตและพลวัต การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย การสร้าง
เครือข่ายด้วยอุปกรณ์แลนสวิทชิ่ง การสร้างเครือข่ายแลนเสมือน โพรโทคอลชั้นทรานสปอร์ตต่างๆ ไอพีเวอร์
ชั่น 4 ไอพีเวอร์ชั่น 6 โพรโทคอลสนับสนุนการแปลงหมายเลขไอพี  โพรโทคอลการตั้งค่าโฮสแบบพลวัต ดีเอช
ซีพี และโพรโทคอลบนเครือข่ายพ้ืนที่กว้าง เช่น พีพีพี และเฟรมรีเลย์ 

Taking computer networking theory into practice with network equipments (i.e., 
routers, switches), and end-systems in the areas of both single segment IP networks and 
multiple segment IP networks; static and dynamic routing protocols; network access control; 
LAN switching, virtual LAN (VLAN); transport layer protocols; IPv4, IPv6; Network Address 
Translation (NAT) protocol; Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP); WAN Protocols (i.e. 
PPP, and frame-relay). 
 
06016332 การเชื่อมต่อเครือข่ายส่ือสาร 3(3-0-6) 
 INTERCONNECTED  COMMUNICATION  NETWORKS  

วิชาบังคับก่อน  :  06016313  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
PREREQUISITE  : 06016313  INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORKS 

ความต้องการการเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสารในการใช้งานจริง โพรโตคอลเพ่ือรองรับการท างาน
ผิดพลาดในเครือข่าย โพรโตตอลเลือกเส้นทางแบบพลวัต เช่น อาร์ไอพี โอเอสพีเอฟ ไอเอสไอเอส บีจีพี เป็น
ต้น แนวคิดเครือข่ายพ้ืนที่กว้าง เช่น พีพีพี เฟรมรีเลย์ เอ็มพีแอลเอส การติดตั้งที่อยู่และการเปลี่ยนแปลงของ
ไอพีเวอร์ชั่น 6  ความมั่นคงบนเครือข่าย การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย โพรโตคอลของการสื่อสารเครือข่าย
ไร้สาย 

Requirements for interconnected networks in practical scenarios; network 
redundancy protocols; dynamic routing protocols such as RIP, OSPF, IS-IS and BGP; Wide 
Area Network (WAN) technologies, such as PPP, Frame-Relay, MPLS; IPv6 addressing and 
transition; network security; network access control; wireless LAN communication protocols. 
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06016333 เทคโนโลยีการให้บริการอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
 INTERNET  SERVICE  TECHNOLOGY  

วิชาบังคับก่อน  :  06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
PREREQUISITE  : 06016313 INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORKS 

ความรู้พ้ืนฐานของการให้บริการอินเตอร์เน็ต การให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักการ
ท างานและการประยุกตใ์ช้งานของ เทลเน็ต เอฟทีพี ระบบดีเอ็นเอส ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โพรโทคอล
เอสเอ็มทีพี พีโอพี ไอเอ็มเอพี ระบบเว็บและโพรโทคอลเอชทีทีพี ไฟร์วอลล์ และ การแปลงที่อยู่เครือข่าย 
กรณีศึกษาในห้องปฏิบัติการโดยใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆ ที่ท างานบนระบบปฏิบัติการลักษณะยูนิกส์ เพ่ือให้สามารถ
น าไปสร้างระบบส าหรับการให้บริการในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

Basics of Internet services; Internet connectivity services; Internet applications of 
TELNET, FTP, Domain Name System (DNS); electronic mail system with SMTP, POP and IMAP; 
web system with HTTP; firewall; Network Address Translation (NAT); case studies in 
laboratories with software on UNIX-based operating system for creating Internet services. 
 
 
06016334 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 3(3-0-6) 
 WIRELESS  NETWORK  TECHNOLOGY  

วิชาบังคับก่อน  :  06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
PREREQUISITE  : 06016313 INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORKS 

ภาพรวมของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายและการประยุกต์ใช้งาน พ้ืนฐานการส่งผ่านแบบไร้สาย การ
แพร่กระจายคลื่นวิทยุ เสาอากาศ การม๊อดดูเลท การมัลติเพล็กซ์ การควบคุมการเข้าถึงแบบหลายทางพร้อม
กัน เครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย มาตรฐาน IEEE 802.11 การส ารวจสถานที่ การวางแผน การออกแบบและ
การปรับใช้เครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย ความปลอดภัยบนเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง เครือข่ายส่วนบุคคลแบบไร้สาย เครือข่ายเมืองแบบไร้สาย เครือข่ายระยะไกลแบบไร้สาย การจัดการ
และการแก้ปัญหาเครือข่ายไร้สายเบื้องต้น 

An overview of wireless network technologies and applications; wireless transmission 
basis: radio propagation, antennas, modulation, multiplexing, multiple access control; 
wireless local area network (WLAN); IEEE 802.11 standard; site survey; planning; design and 
deploying WLAN; WLAN security and related standards; wireless personal area network 
(WPAN); wireless metropolitan area network (WMAN); wireless wide area network (WWAN); 
managing and troubleshooting wireless network basics. 
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06016335 เทคโนโลยีกลุ่มเมฆเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 INTRODUCTION  TO CLOUD  TECHNOLOGY  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

การแนะน าโครงสร้างของระบบคลาวด์, รูปแบบการให้บริการของระบบคลาวด์, รูปแบบการติดตั้ง
ระบบคลาวด์, เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างระบบคลาวด์ , การบริหารจัดการระบบคลาวด์ , ความปลอดภัย
ส าหรับระบบคลาวด์, ค่าชี้วัดประสิทธิภาพของการบริการ และ ค่าชี้วัดในทางธุรกิจและรูปแบบการคิด
ค่าบริการของบริการของระบบคลาวด์ 

Introduction to cloud architecture, cloud delivery models, cloud deployment 
models, cloud-Enabling technology, cloud management, cloud security, service quality 
metrics, and business cost metrics and pricing models  for cloud services 
 
 
06016336 การจัดการเครือข่ายและโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 NETWORK  AND  INFORMATION  TECHNOLOGY  INFRASTRUCTURE 

MANAGEMENT 
 

วิชาบังคับก่อน  :  06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
PREREQUISITE  : 06016313 INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORKS 

หลักการการจัดการเครือข่ายและโครงสร้างพ้ืนฐานไอทีเบื้องต้นองค์ประกอบและหน้าที่การท างาน
ของเครือข่ายการจัดการระบบเครือข่ายและการจัดการเครือข่ายด้านต่างๆได้แก่การจัดการด้านการปรับตั้งค่า
ด้านความผิดพลาดด้านประสิทธิภาพด้านบัญชีและด้านความมั่นคงปลอดภัยสถาปัตยกรรมการจัดการ
เครือข่ายระบบจัดการและกรอบการท างานโพรโทคอลและมาตรฐานการจัดการเครือข่าย โพรโทคอลเอส
เอ็นเอ็มพีตัวอย่างซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์การจัดการเครือข่ายการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศองค์ประกอบและหน้าที่การท างานของโครงสร้างพ้ืนฐานไอทีการจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐานไอทีด้านต่างๆได้แก่โปรแกรมประยุกต์ซอฟท์แวร์ระดับกลางระบบปฏิบัติการระบบเครือข่ายและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพรวมทั้งการพิจารณาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบส าหรับให้บริการในโครงสร้าง
พ้ืนฐานได้แก่ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเสมือน ระบบการให้บริการไดเร็คทอรีการ
ตรวจสอบยืนยันผู้ใช้การควบคุมสิทธิ์ในการท างานการบันทึกและตรวจสอบการท างานตลอดจนหัวข้อการ
จัดการเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่น่าสนใจอื่นๆ โดยมีการฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการเครือข่ายและ
หัวข้อที่ส าคัญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีด้วย 

Network and IT Infrastructure management concept; network components and 
functions; network management and functions such as configuration, fault, performance, 
accounting and security managements, network management architecture, management 
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system and framework, network management protocols and standards, SNMP protocol, 
examples of network management software and products; Information technology 
infrastructure management; IT infrastructure components and functions, IT infrastructure 
functions such as application, middleware software, operating system, network and physical 
environments, including security consideration; infrastructure serviced systems such as 
storage services, virtual machine services, directory services, access control, authentication, 
authorization, auditing; current and updated topics in network and IT infrastructure 
management; practical workshop in network management and selected topics for IT 
infrastructure. 
 

06016337 ประสิทธิภาพเครือข่าย 3(3-0-6) 
 NETWORK PERFORMANCE  

วิชาบังคับก่อน  :  06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
PREREQUISITE  : 06016313 INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORKS 

เครื่องมือและเทคโนโลยีส าหรับการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายสื่อสาร  การวัด
ประสิทธิภาพ การสร้างแบบจ าลอง และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่ายในด้านต่างๆ เช่น ความน่าเชื่อถือ 
การสูญเสียแพ็คเก็ต ทรูพุท ดีเลย์ การรองรับการเพ่ิมภาระงาน ความพร้อมใช้ และความมั่นคงปลอดภัย 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองทราฟฟิก ห่วงโซ่มาร์คอฟ และทฤษฎีคิว 
ตัวอย่างโซลูชันจริง เช่น สถาปัตยกรรมเครือข่ายทนทาน กลไกควบคุมทราฟฟิกและรับประกันคุณภาพ และ
การออกแบบเครือข่ายให้มั่นคงปลอดภัย 

Tools and technologies for evaluating and improving the performance of 
communication networks; measurement, modeling, and analysis of network performance 
including reliability, packet loss, throughput, delay, scalability, availability, and security; 
factors affecting network performance; quantitative methods for performance analysis, using 
techniques from traffic modeling, Markov chains, and queueing theory; examples of practical 
solutions: resilient network architecture, traffic control and QoS mechanisms, and network 
security design. 
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06016338 การออกแบบระบบเครือข่ายเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 INTRODUCTION  TO  NETWORK  DESIGN  

วิชาบังคับก่อน  :  06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
PREREQUISITE  : 06016313 INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORKS 

ความเข้าใจโครงสร้างของระบบเครือข่าย ความต้องการของระบบเครือข่าย หลักการออกแบบระบบ
เครือข่าย การออกแบบการจัดสรรที่อยู่ไอพีเวอร์ชั่น 4 และไอพีเวอร์ชั่น 6 การเลือกใช้โปรโตคอลส าหรับการ
เลือกเส้นทาง การรองรับปัญหาเมื่อระบบเครือข่ายท างานบกพร่อง การออกแบบระบบเครือข่ายส าหรับการใช้
งานที่เฉพาะเจาะจง เช่น ระบบเครือข่ายไร้สาย และ ระบบเครือข่ายส าหรับกระแสเสียง 

Understanding architecture of network systems; Network requirements; network 
design methodology; designing IPv4 and IPv6 addressing; Selecting routing protocols; 
providing network redundancy; designing network systems for specific applications, such as 
wireless network and voice network. 
 
06016339 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 1 3(0-9-0) 
 PROJECT  IN  NETWORK  AND  SYSTEM  TECHNOLOGY  1  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ ในรูปแบบ
โครงการ ที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและ
แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือที่จะสามารถน าเสนอหัวข้อ และผลการทดลองเบื้องต้นที่ได้จากการ
แก้ปัญหาเชิงปฏิบัติการ หรือจากการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 

Study or research of interesting current topics in network and system technology 
undertaking a work project based by applying the theoretical aspects of the information 
technology studies under the supervision of a faculty member to be able to present a 
project proposal and elementary result from practical solving or academic analysis. 
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06016340 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 2 3(0-9-0) 
 PROJECT  IN  NETWORK  AND  SYSTEM  TECHNOLOGY  2  

วิชาบังคับก่อน  :  06016339 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 1 
PREREQUISITE  : 06016339 PROJECT IN NETWORK AND SYSTEM 

TECHNOLOGY 1 
ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย ในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางเทคโนโลยี เครือข่ายและระบบ ในรูปแบบ

โครงการที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและ
แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือที่จะสามารถน าเสนอผลการทดลองที่สมบูรณ์ในหัวข้อที่ได้เสนอและศึกษา
ต่อเนื่องมาจากวิชาโครงงาน 1 

Study or research of interesting current topics in network and system technology 
undertaking a work project based by applying the theoretical aspects of the information 
technology studies under the supervision of a faculty member to be able to present a 
complete result of the proposed topic and study as continued from project 1. 
 

06016341 การโปรแกรมสื่อประสม 3(2-2-5) 
 MULTIMEDIA  PROGRAMMING  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

แนวคิดพ้ืนฐานโปรแกรมประยุกต์สื่อประสมบนเว็บไซต์และมือถือ ได้แก่ แพลทฟอร์ม สถาปัตยกรรม 
และกระบวนการพัฒนา เทคนิคการโปรแกรมส าหรับการจัดการและควบคุมสื่อดิจิทัล การโปรแกรมอนิเมชั่น
แบบมีปฏิสัมพันธ์ การโปรแกรมอนิเมชั่นสองมิติ การโปรแกรมเกม และการโปรแกรมแบบเชิงเหตุการณ์ การ
พัฒนาโปรแกรมส่วนเชื่อมต่อประสานกับผู้ใช้แบบหลากหลายสื่อ เครื่องมือในการพัฒนา ไลบรารี่ และ
มาตรฐานการเชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์สื่อประสม การฝึกปฎิบัติเพ่ือการพัฒนาทักษะในการสร้างเนื้อหา
และโปรแกรมประยุกต์สื่อประสม 

Basic concepts in multimedia applications for web and mobile i.e. platforms, 
architectures, and development process; programming techniques for handling and 
manipulating digital multimedia; interactive animation programming; 2D animation; game and 
event driven programming; development of rich media user interface; technologies and 
standard for web and mobile based applications development; multimedia software 
development tools; libraries and applications programming interfaces; hand-on development 
of skills for multimedia content and application development. 
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06016342 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน 3(2-2-5) 
 COMPUTER  GRAPHICS  AND  ANIMATION  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

กราฟิกแบบราสเตอร์และแบบเวกเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลรูปทรงวัตถุแบบสองและสามมิติ 
กระบวนการสร้างภาพสามมิติ เทคนิคการฉายภาพและการแปลง เทคนิคด้านแสงและแสงเงาสามมิติ เทคนิค
การสร้างลวดลายของพ้ืนผิวสามมิติ เทคนิคการเรนเดอร์ภาพสามมิติ แนวคิดพ้ืนฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ด้วยคอมพิวเตอร์แบบสองและสามมิติ การใช้งานซอฟต์แวร์สร้างภาพกราฟิกสามมิติและการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวสามมิติเบื้องต้น 

Raster and vector graphics; 2D and 3D object representations; 3D rendering pipeline; 
3D projection and transformation techniques; 3D lighting and shading techniques; 3D texture 
mapping techniques; 3D rendering techniques; basic 2D and 3D computer animation 
concepts; use of 3D computer graphics application software for basic 3D modeling and 
animation. 

 
 

06016343 การออกแบบและพัฒนาเกม 3(3-0-6) 
 GAME  DESIGN  AND  DEVELOPMENT  

วิชาบังคับก่อน  :  06016342 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน 
PREREQUISITE  : 06016342 COMPUTER GRAPHICS AND ANIMATION 

ประเภทของเกม แนวคิดและแนวปฏิบัติในการออกแบบเกม กระบวนการพัฒนาเกม การออกแบบตัว
ละคร การออกแบบวิธีการเล่าเรื่องในเกม การออกแบบโครงสร้างหลักของเกม การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
การออกแบบกลไกหลักของเกม การออกแบบระดับชั้นของเกม ระเบียบวิธีคิดที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาเกม 
การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

Game genres; game design concepts and guidelines; game development process; 
storytelling design; gameplay design; user interface design; core mechanic design; level 
design; important algorithms for game; computer game development. 
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06016344 หลักการออกแบบกราฟิกส์ 3(2-2-5) 
 GRAPHICS  DESIGN  PRINCIPLES  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

แนะน าศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ หลักการและองค์ประกอบพ้ืนฐานของการออกแบบ ทฤษฎีสี หลักการ
จัดองค์ประกอบศิลป์ ตัวพิมพ์ การร่างและวาดภาพ ประเภทของซอฟต์แวร์เพ่ือการออกแบบกราฟิก เรียนรู้
ทักษะเชิงปฏิบัติในการสร้างเนื้อหากราฟิกส าหรับสื่อดิจิทัล 

Introduction to different art forms, basic principles and elements of design, color 
theories, composition principles, typography, sketching and drawing, types of graphics design 
software tools, learning practical skills in creating graphics for digital media. 
 

06016345 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันสามมิติ 3(2-2-5) 
 3D  COMPUTER  ANIMATION  

วิชาบังคับก่อน  :  06016342 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน 
PREREQUISITE  : 06016342 COMPUTER GRAPHICS AND ANIMATION 

หลักการพ้ืนฐานของการท าแอนิเมชัน เทคนิคด้านแสงและแสงเงาสามมิติขั้นสูง เทคนิคการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติ แนวคิดและเทคนิคการสร้างโมเดลและภาพเคลื่อนไหวของตัวละคร 
การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แอนิเมชันสามมิติในการสร้างภาพเคลื่อนไหวของตัวละครขั้นสูง การประมวลผล
หลังการสร้างภาพส าหรับคอมพิวเตอร์แอนิเมชันสามมิติ 

Fundamental principles of animation; 3D computer animation concepts; advanced 
lighting and shading techniques; concepts and techniques for character modeling and 
animation; use of 3D computer animation software for advance character modeling and 
animation; post production techniques for 3D computer animation. 
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06016346 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
 WEB  DESIGN  AND  DEVELOPMENT  

วิชาบังคับก่อน  :  06016312 เทคโนโลยีเว็บ หรือ  
06016341 การโปรแกรมสื่อประสม 

PREREQUISITE  : 06016312 WEB TECHNOLOGY OR  
06016341 MULTIMEDIA PROGRAMMING 

เทคโนโลยีเว็บส าหรับฝั่งไคลเอนท์  กระบวนการออกแบบเว็บโดยมีผู้ ใช้เป็นศูนย์กลาง หลักการ
ออกแบบเว็บ การออกแบบเว็บแบบปรับการน าเสนอได้เอง การออกแบบเว็บส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การ
ออกแบบเว็บส าหรับแอพลิเคชันแบบคงหน้าจอเดียว การพัฒนาเว็บส่วนเบื้องหน้าแบบมีปฏิสัมพันธ์ เฟรมเวิร์ค
และเครื่องมือเพ่ือการออกแบบและพัฒนาเว็บ สถาปัตยกรรมสารสนเทศ การเขียนส าหรับน าเสนอบนเว็บ การ
พัฒนาเว็บโดยใช้เทคโนโลยีซีเอมเอส 

Client-side web technologies; user-centered web design process; web design 
principles; responsive web design; web design for mobile devices; web design for a single-
page application; interactive front-end web development; frameworks and tools for web 
design and development; information architecture; writing for web; web development using 
CMS technologies. 
 

06016347 พื้นฐานการเล่าเรื่องและถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล 3(2-2-5) 
 FUNDAMENTALS  OF  DIGITAL  STORYTELLING  AND  CINEMATOGRAPHY  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  :   NONE 

ภาพรวมของการเล่าเรื่องด้วยภาพ เทคนิคในการเล่าเรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์แนวความคิด  
แนวคิดเบื้องต้นของการถ่ายภาพระบบดิจิทัล กระบวนการถ่ายภาพยนตร์ การจัดวางและเคลื่อนไหวกล้อง
ถ่ายภาพ การใช้เลนส์ การจัดแสง ความต่อเนื่องและการตัดต่อวีดีโอ ความรู้เรื่องเทคนิคพิเศษด้านภาพ
เบื้องต้น 

Overview of visual storytelling; storytelling techniques; ideation techniques; basic 
concepts of digital photography; cinematography process; camera placement and 
movement; use of lens; lighting; video continuity and editing; basic knowledge of visual 
effects. 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016348 การพัฒนาเกมขั้นสูง 3(2-2-5) 
 ADVANCED  GAME  DEVELOPMENT  

วิชาบังคับก่อน  :  06016342 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน 
PREREQUISITE  : 06016342 COMPUTER GRAPHICS AND ANIMATION 

ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่จ าเป็น ปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบแผนที่เกม การสร้าง
เอฟเฟคส าหรับภาพและเสียง ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ส าหรับเกม แพลตฟอร์มส าหรับเกมในปัจจุบัน การพัฒนาเกม
ที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเกมด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม การพัฒนาเกมสามมิติส าหรับ
อุปกรณ์พกพา 

Essential mathematics and physics; artificial intelligence; tilemaps; advanced 
graphical and audio effects; novel interfaces for game; current game platform; network game 
development; augmented reality game development; 3D game development for mobile 
devices. 
 

06016349 โครงงานทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 1 3(0-9-0) 
 PROJECT  IN  MULTIMEDIA  AND  GAME  DEVELOPMENT  1  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม ในรูปแบบ
โครงการ ที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและ
แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือที่จะสามารถน าเสนอหัวข้อ และผลการทดลองเบื้องต้นที่ได้จากการ
แก้ปัญหาเชิงปฏิบัติการ หรือจากการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 

Study or research of interesting current topics in multimedia and game development 
undertaking a work project based by applying the theoretical aspects of the information 
technology studies under the supervision of a faculty member to be able to present a 
project proposal and elementary result from practical solving or academic analysis. 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016350 โครงงานทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 2 3(0-9-0) 
 PROJECT  IN  MULTIMEDIA  AND  GAME  DEVELOPMENT  2  

วิชาบังคับก่อน  :  06016349 โครงงานทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 1 
PREREQUISITE  : 06016349 PROJECT IN MULTIMEDIA AND GAME 

DEVELOPMENT  1 
ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย ในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม ในรูปแบบ

โครงการที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและ
แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือที่จะสามารถน าเสนอผลการทดลองที่สมบูรณ์ในหัวข้อที่ได้เสนอและศึกษา
ต่อเนื่องมาจากวิชาโครงงาน 1 

Study or research of interesting current topics in multimedia and game development 
undertaking a work project based by applying the theoretical aspects of the information 
technology studies under the supervision of a faculty member to be able to present a 
complete result of the proposed topic and study as continued from project 1 
 

วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

06016351 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 3(3-0-6) 
 OBJECT-ORIENTED  TECHNOLOGY  

วิชาบังคับก่อน  :  06016306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  
PREREQUISITE  : 06016306 INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN 

หลักการเทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงอ็อบเจกต์ การสร้างแบบจ าลอง 
ซอฟต์แวร์เพ่ือใช้ในงานพัฒนาระบบด้วยภาษายูเอ็มแอล การพิจารณาสถาปัตยกรรม ซอฟต์แวร์ รูปแบบของ
การออกแบบ การแจกแจงยูสเคส การใช้เครื่องมือส าหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบเชิงอ็อบเจกต์ 

Object-oriented methodologies; object-oriented analysis and design; software model 
with unified modeling language (UML); software architecture and design pattern; use-case 
realization; object-oriented software development tools. 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016352 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 3(3-0-6) 
 ADVANCED  DATABASE  SYSTEMS  

วิชาบังคับก่อน  :  06016308  แนวคิดระบบฐานข้อมูล 
PREREQUISITE  : 06016308  DATABASE SYSTEM CONCEPTS 

การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง การกู้คืนโดยใช้เทคนิคลงบันทึกและการใช้แชโดว์เพจจิ้ง การจัดการ
บัฟเฟอร์ เทคนิคการควบคุมภาวะพร้อมกันแบบต่างๆ การกู้คืนจากความขัดข้องของรายการ เปลี่ยนแปลง 
การแก้ปัญหาภาวะติดตาย  การประมวลผลข้อค าถาม การปรับข้อค าถามให้เหมาะที่สุด ฐานข้อมูลแบบ
กระจาย ฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์ หรือหัวข้ออ่ืนที่ผู้สอนเลือกตามความเหมาะสมกับเทคโนโลยี ปัจจุบัน 

Transaction management; crash recovery using various log-based techniques and 
shadow paging; buffer management; various concurrency control techniques; transaction 
failure recovery; deadlock handling; query processing; query optimization; distributed 
database; object-oriented databases; topics selected by instructors based on current 
technology. 
 

06016353 การดูแลและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 DATABASE  SYSTEM  MAINTENANCE  AND  ADMINISTRATION  

วิชาบังคับก่อน  :  06016308  แนวคิดระบบฐานข้อมูล 
PREREQUISITE  : 06016308  DATABASE SYSTEM CONCEPTS 

การสร้างวิวและล าดับ ตัวด าเนินการของเซ็ต  การสร้างพีแอล/เอสคิวแอล การจัดการกับสิ่ง ผิดปรกติ 
กระบวนงานและฟังก์ชัน การจัดการกับโปรแกรมย่อย แพ็คเก็จ การจัดการกับอ็อบเจกต์ขนาดใหญ่ ทริกเกอร์ 
สถาปัตยกรรมตัวบริการฐานข้อมูล  การจัดการฐานข้อมูล ที่เครื่องรับบริการ การสร้างฐานข้อมูล พจนานุกรม
ข้อมูลและวิวแสดงการปฏิบัติการแบบพลวัต แฟ้มควบคุม แฟ้มรายการท าซ้ า การบ ารุงรักษาเทเบิลสเปซและ
แฟ้มข้อมูล โครงสร้างหน่วยเก็บ ข้อมูลท ากลับ การบ ารุงรักษาตาราง การบ ารุงรักษาดรรชนี บูรณภาพของ
ข้อมูล การจัดการผู้ใช้งาน สิทธิ์การใช้งานและบทบาท การน าข้อมูลเข้าฐานข้อมูล การส ารองและการกู้
ฐานข้อมูล โปรแกรมอรรถประโยชน์ส าหรับการน าเข้า และส่งออกข้อมูล 

Creating views and sequence; set operators; creating PL/SQL; handling exceptions; 
procedures and functions; managing subprograms; packages; manipulating large objects; 
triggers; database server architecture; client database management; creating databases; data 
dictionary and dynamic performance views; control files; redo log files; maintaining 
tablespaces and data files; storage structures; undo data; maintaining tables; maintaining 
indexes; managing users; privileges and roles; loading data into a database; database backup 
and recovery; import and export utility. 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016354 เมตริกซ์และการวัดซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 SOFTWARE  MEASUREMENT  AND  METRICS  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

ทฤษฏีการวัด กรอบแนวคิดเชิงเป้าหมายส าหรับการวัดซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์จีคิวเอ็ม เมตริกซ์
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ลักษณะภายในของผลิตภัณฑ์ ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ เมตริกซ์กระบวนการ
ซอฟต์แวร์ การวัดค่าใช้จ่ายและค่าแรง การวัดความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ เมตริกซ์การทดสอบซอฟต์แวร์ 
เมตริกซ์เชิงวัตถุ 

Measurement theory, goal-based framework for software measurements, GQM 
analysis, software product metrics, internal product attributes, external product attributes, 
software process metrics, measuring cost and effort, measuring software reliability, software 
test metrics, object-oriented metrics. 
 

06016355 การค้นคืนสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 INFORMATION  RETRIEVAL  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้นคืนสารสนเทศ สถาปัตยกรรมของระบบค้นคืนสารสนเทศ เครื่องมือ
และการประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ แบบจ าลองการจัดล าดับแบบพ้ืนฐาน ของการค้นคืนสารสนเทศ 
ค าศัพท์และรายการของการจัดต าแหน่ง การสร้างดัชนีค้นหา การถ่วงค่าน้ าหนักของค า การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างระบบค้นคืนสารสนเทศกับผู้ใช้ การค้นคืนสารสนเทศซึ่งเน้นความหลากหลายของข้อมูล และการ
ประเมินผล การตอบสนองที่เก่ียวข้องความต้องการสารสนเทศ แบบจ าลองการจัดล าดับขั้นสูง ของการค้นคืน
สารสนเทศ การจัดกลุ่มและการจ าแนกข้อความ การกรองข้อมูลสารสนเทศ การแนะน าและกรองข้อมูล
สารสนเทศแบบความร่วมมือ การรวบรวมข้อมูลบนเว็บ การวิเคราะห์ข้อมูลบนเว็บ และการสืบค้นข้อมูลบน
เว็บ 

Introduction to Information Retrieval (IR); architecture of IR systems; IR evaluation and 
tools; basic IR ranking models; term vocabulary and postings list; search index construction; 
term weighting; interactive IR; diversity IR and evaluation; relevance feedback; advanced IR 
ranking models; text clustering and categorization; information filtering; collaborative 
recommendations/filtering; web crawling; web analysis and web retrieval. 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016356 ระบบประมวลผลแบบกระจาย 3(3-0-6) 
 DISTRIBUTED  COMPUTING  SYSTEM  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  :   NONE 

หลักการและคุณสมบัติของระบบแบบกระจาย ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร กระบวนการท างาน ระบบชื่อ 
การท างานร่วมกัน การท าซ้ าและการคงความเหมือนของทรัพยากร การทนต่อความผิดพลาดในการท างาน 
ความปลอดภัยของระบบแบบกระจาย หัวข้อที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับระบบแบบกระจาย เช่น เว็บเซอร์วิส 
การประมวลผลแบบกริด เพียร์ทูเพียร์ การกระจายภาระงานของเครื่องให้บริการ ตลอดจนการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ 

Principles and characteristics of distributed systems, concepts in design and 
implementation of distributed systems, communication, processes, naming, synchronization, 
replication with consistency, fault tolerance, security, current and updated topics in 
distributed systems such as web services, grid computing, peer-to-peer, server load 
balancing, and cloud computing. 

 
 

06016357 เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ 3(3-0-6) 
 MOBILE  COMMUNICATION  TECHNOLOGY  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  :   NONE 

ภาพรวมของเครือข่ายและระบบโทรคมนาคมเคลื่อนที่ พ้ืนฐานการสื่อสารเคลื่อนที่ สถาปัตยกรรม
และองค์ประกอบของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ การท างานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีจีเอสเอ็ม ที
ดีเอ็มเอ ซีดีเอ็มเอ แอลทีอี และเทคโนโลยีในอนาคต บริการข้อมูลในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลไกความ
ปลอดภัยในระบบสื่อสารเคลื่อนที่เบื้องต้น 

An overview of mobile telecommunication systems and networks; mobile 
communication basis; mobile telephone system components and architecture; mobile 
telephone system operation; GSM, TDMA, CDMA, LTE, and future technologies; data services 
in mobile telephone systems; basic security in mobile communication systems. 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016358 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
 COMPUTER  SIMULATION  AND  MODELING  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  :   NONE 

หลักการสร้างแบบจ าลองเลียนแบบและแบบจ าลองเชิงวิเคราะห์ รวมไปถึงทฤษฎีที่เก่ียวเนื่องกันอย่าง
การจ าลองแบบเชิงสถิติ และเชิงล าดับการสุ่ม พ้ืนฐานทฤษฎีคิว กระบวนการสุ่ม กระบวนการเกิดดับ และ
กระบวนการมาร์คอฟ การประยุกต์ในหลากหลายวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์และท านายผลใน
การออกแบบระบบ หรือในการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจและการจัดการ 

Simulation and analytical modeling principles and including their associated theories: 
statistic and stochastic modeling, queuing theory fundamental, random process, birth-death 
process, and Markov process; application in variety purposes, for example, analysis and 
prediction in system design, in business and management strategic planning 
 

06016359 ระบบฝังตัวพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 FUNDAMENTALS  OF  EMBEDDED  SYSTEMS  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  :   NONE 

แนะน าอุปกรณ์ระบบฝังตัวและอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย  การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์
ระบบฝังตัวพ้ืนฐาน การเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต เอาต์พุต การเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน การเชื่อมต่อ
แบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส ตลอดจน การเชื่อมต่อระหว่างสัญญาดิจิทัลกับสัญญาณอนาลอก การเชื่อมต่อ
ระบบฝังตัวกับโมดูลเชื่อมต่ออีเธอร์เนต ซิกบี บลูทูธ อาร์เอฟไอดี และ เทคโนโลยีอ่ืนๆ โดยที่ผู้สอนเป็นผู้
คัดเลือก 

Introduction to embedded devices and network interface devices; programming a 
basic embedded device; input and output interfacing; parallel and serial interfacing; 
synchronous and  asynchronous interfacing; D/A and A/D device interfacing; interfacing 
embedded device with Ethernet modules, Zigbee, Bluetooth, RFID and other technologies 
which selected by a lecturer. 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016360 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-2-5) 
 MICROPROCESSORS  

วิชาบังคับก่อน  :  06016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  หรือ  
06016320 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 

PREREQUISITE  :   06016319 INTRODUCTION TO COMPUTER SYSTEM OR 
06016320 COMPUTER SYSTEMS ORGANIZATION AND 
OPERATING SYSTEM 

สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอลโทรเลอร์ ชุดค าสั่ง ชนิดของหน่วยความจ าไฟฟ้าและ
แผนผังวงจร การเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต เอาต์พุต การเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน การเชื่อมต่อแบบ
ซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การประยุกต์ สั่งงานอุปกรณ์อินพุต เอาต์พุตในลักษณะต่างๆ ตลอดจน การ
เชื่อมต่อระหว่างสัญญาดิจิทัลกับสัญญาณแอนะล็อก 

Microprocessor architecture; microcontroller; instruction sets; types of electronic 
memories and their circuit diagrams; input and output interfacing; parallel and serial 
interfacing; synchronous and asynchronous interfacing, as well as D/A and A/D device 
interfacing. 
 

 
06016361 หุ่นยนต์ศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 APPLIED  ROBOTICS  

วิชาบังคับก่อน  :  06016360  ไมโครโปรเซสเซอร์ 
PREREQUISITE  : 06016360  MICROPROCESSORS 

เทคโนโลยีของหุ่นยนต์ รูปแบบทางกลศาสตร์ ประเภทของแหล่งก าเนิดไฟฟ้าต่างๆ การควบคุมผ่าน
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตัวตรวจจับชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ
ระบบหุ่นยนต์ พฤติกรรมของหุ่นยนต์ ที่เน้นการประยุกต์อัลกอริทึมเพ่ือออกแบบการท างานของหุ่นยนต์ 

Robot’s technology; mechanical platforms, types of power supplies; controlling by 
electronic control, sensors for controlling robots; microcontroller and interfacing for robotics; 
behavior of robotics bases on practical algorithm for robotics design. 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016362 ระบบส่ือสารดิจิตอล 3(3-0-6) 
 DIGITAL  COMMUNICATION  SYSTEMS  

วิชาบังคับก่อน  : 06016301 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
PREREQUISITE  : 06016301 MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 

ภาพรวมของระบบสื่อสารดิจิตอล สัญญาณและสเปกตรัม เทคนิคการม๊อดดูเลทสัญญาณดิจิตอล
เบสแบนด์ ภาครับดิจิตอล เทคนิคการม๊อดดูเลทและดีม๊อดดูเลทสัญญาณดิจิตอลแบนด์พาส เทคนิคการ
มัลติเพล็กซ์ การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอลและดิจิตอลเป็นอนาลอก เทคนิคการสเปรดสเปกตรัม การ
เข้ารหัสควบคุมข้อผิดพลาดเบื้องต้น 

An overview of digital communication systems; signals and spectrum; digital 
baseband modulation techniques; digital receivers; digital bandpass modulation and 
demodulation techniques; multiplexing techniques; analog-to-digital and digital-to-analog 
conversion; spread spectrum techniques; basic error control coding. 
 

 

06016363 การประมวลผลและสื่อสารผ่านอุปกรณ์พกพา 3(3-0-6) 
 MOBILE  COMPUTING  AND  COMMUNICATIONS  

วิชาบังคับก่อน  : 06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
PREREQUISITE  : 06016313 INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORKS 

แนวคิดพ้ืนฐานของการประมวลผลบนอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์ที่มีหน่วยประมวลผลฝังตัวอยู่ , การ
ใช้ประโยชน์จากการประมวลผลบนอุปกรณ์พกพา, เทคโนโลยีอุปกรณ์พกพา, เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่าน
อุปกรณ์พกพาเบื้องต้น, เครือข่ายที่มีโครงสร้างพ้ืนฐาน, เครือข่ายเฉพาะกิจ, สถาปัตยกรรมระบบและ
ซอฟต์แวร,์ ระบบสนับสนุนการท างาน, และการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา 

Fundamental concepts of mobile and pervasive computing;  mobile computing 
application; mobile devices technologies; introduction to mobile wireless communication 
technologies; infrastructure Network; Ad hoc Network; system and software architectures; 
support system;  and mobile application development 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016364 การออกแบบวงจรดิจิตอล 3(3-0-6) 
 DIGITAL  CIRCUIT  DESIGN  

วิชาบังคับก่อน  : 06016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
PREREQUISITE  : 06016319 INTRODUCTION TO COMPUTER SYSTEM 

หลักการออกวงจรดิจิตอล ในลักษณะสเตจแมชชิ่งตามหลักการของเมอรี่และมัวล์ หลัการพ้ืนฐานใน
การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์พร้อมทั้งการออกแบบ รวมทั้งการเชื่อมต่อสู่ระบบสมองกลฝังตัว การออกแบบฮาร์ดแวร์
ด้วยภาษา HDL, ภาษา VHDL และภาษา Virilog อธิบายสถาปัตยกรรมและโครางสร้างของ FPGA พร้อมทั้ง
การออกแบบ 

Digital circuit design; stage macthing (Merly and Moolre); hardware interface standard; 
hardware interface design; interface for embeded system; hardware description (HDL-
Language, VHDL-Language and Verilog-Language); FPGA structure and FPGA design. 
 

 

06016365 คอมพิวเตอร์วิชัน 3(3-0-6) 
 COMPUTER  VISION  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

เทคนิคพ้ืนฐานในการประมวลผลภาพ การตรวจจับและตัดแยกคุณลักษณะเด่นจากภาพ รูปแบบการ
จัดเก็บข้อมูลรูปร่างของวัตถุในภาพ สีและความเข้มแสง การรู้จ าวัตถุในภาพ วิชัน 3 มิติ การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพลวัต การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์วิชัน เช่นระบบตรวจผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบวิเคราะห์ภาพ
ทางการแพทย์ ระบบรู้จ าบุคคลโดยใช้เอกลักษณ์ของบุคคล ระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบรักษาความปลอดภัย 

Basic image processing, feature detection and segmentation, shape representation, 
color and shading, object recognition, 3D vision, dynamic vision, some applications such as 
machine vision systems for inspection, biomedical image analysis, biometrics, intelligent 
vehicle, and security systems. 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016366 การประมวลผลภาพ 3(3-0-6) 
 IMAGE  PROCESSING  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

องค์ประกอบของระบบประมวลผลภาพ การสร้างภาพและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลภาพ เทคนิค
พ้ืนฐานส าหรับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลภาพ การรับภาพ การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพโดยใช้
หลักการของเอ็นฮานสเม้นท์และรีสทอเรชัน การบีบอัดข้อมูลภาพ การวิเคราะห์ภาพ เช่น การตัดแยกวัตถุ 
การวัดคุณสมบัติของวัตถุในภาพ การวิเคราะห์ฟูเรีย 

Image processing components, image formation and representation, basic techniques 
for analysis and manipulation of pictorial data, image transformation, image enhancement 
and restoration; image compression; image analysis such as segmentation, property 
measurement, Fourier analysis 
 

 

06016367 ความเป็นจริงเสมือน 3(3-0-6) 
 VIRTUAL  REALITY  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นจริงเสมือน เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งาน ทฤษฏีคอมพิวเตอร์
กราฟิก 3 มิติ การสร้างแบบจ าลองเชิงเรขาคณิต และการแปลงเชิงเรขาคณิต ระบบความเป็นจริงเสมือนทั่วไป 
สภาพแวดล้อมเสมือนและสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ โหมดการโต้ตอบ การท าให้เคลื่อนไหวใน
สภาพแวดล้อมเสมือน การจ าลองกายภาพ และปัจจัยของมนุษย์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ความเป็นจริงเสมือน รวมทั้งเครื่องมือในการพัฒนาการประยุกต์ใช้งานความจริงเสมือน และโครงงานที่
มอบหมาย 

Fundamental knowledge of virtual reality (VR), technologies and applications. 3D 
computer graphic theory, geometric modeling, and geometrical transformations. Generic VR 
systems, virtual environment and computer environment, modes of interaction, animating 
virtual environment, physical simulation, and human factors.  Hardware and software related 
to VR system, including development tools for VR applications and hand-on project. 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016368 การรู้จ ารูปแบบ 3(3-0-6) 
 PATTERN  RECOGNITION  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

ทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบเบย์ ทฤษฎีการประมาณการ ฟังก์ชันดิสคริมิแนนต์เชิงเส้น ซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน โครงข่ายประสาท ต้นไม้ตัดสินใจ การจัดกลุ่ม 

Bayesian Decision Theory; Estimation Theory; Linear Discrimination Functions; Support 
Vector Machines; Neural Networks; Decision Trees; Clustering. 
 

 

06016369 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 ECONOMICS  OF  INFORMATION  TECHNOLOGY  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

หลักการเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของ
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การจ้างงาน การ
เจริญเติบโตของธุรกิจ ผลิตภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การปรับตัวเข้าสู่สังคมสารสนเทศ 

Fundamental economic principles; economic theories and concepts relating to 
innovation process and technical change; information technology market; evaluation of 
information technology investment; implications of information technology on economic 
and industrial development; employment; business growth; productivity; technology 
transfer; research and development; social transformation of information age. 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016370 อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 INTRODUCTION  TO  BUSINESS  INTELLIGENCE   

วิชาบังคับก่อน  :  06016305 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
PREREQUISITE  : 06016305 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 

แนวคิดพ้ืนฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ องค์ประกอบของอัจฉริยะทางธุรกิจ โครงสร้างพ้ืนฐานของ
อัจฉริยะทางธุรกิจ คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล การบริหารสมรรถนะของธุรกิจ บาลานซ์สกอร์การ์ด เครื่องมือ
ต่างๆ ในการสร้างอัจฉริยะทางธุรกิจในองค์กร การประยุกต์ใช้อัจฉริยะทางธุรกิจบนระบบสารสนเทศต่าง ๆ ใน
องค์กร แอพพลิเคชันต่างๆ ของอัจฉริยะทางธุรกิจที่ใช้ในปัจจุบัน  

Basic principles of business intelligence (BI); components of BI; BI infrastructure, data 
warehousing and data mining, business performance management, balanced scorecard, 
dashboard, tools for implementing BI in an organization; BI applications in information 
system platforms; BI applications used in current businesses.  
 

 

06016371 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  3(3-0-6) 
 SUPPLY  CHAIN  MANAGEMENT  AND  LOGISTICS  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

ความจ าเป็นในด้านการบูรณาการของโซ่อุปทานและในด้านการบริหารจัดการความซับซ้อนในส่วนต่อ
ประสานของระบบ หลักการของการวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาและการประเมินของการ
บริหารโซ่อุปทาน กิจกรรมของการบริหารโซ่อุปทานที่น ามาซึ่งการบูรณาการของความสัมพันธ์ด้านการ
ไหลเวียนของข้อมูลและวัตถุดิบระหว่างองค์กรในโซ่อุปทาน รวมทั้งโซ่อุปทานทั่วโลก บทบาทของผู้ค้า 
กระบวนการภายในของโซ่อุปทาน และการจัดจ าหน่าย 

The need for supply chain integration and the challenges of managing complex 
interfaces; the systems approach to the planning, analysis, design, development, and 
evaluation of SCM; activities that lead to integration of information and material flows across 
multiple organizations in the supply chain including global supply chains,  roles of suppliers, 
internal process, and distribution channels. 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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6016372 วิศวกรรมและการจัดการความรู้ 3(3-0-6) 

 KNOWLEDGE  ENGINEERING  AND  MANAGEMENT  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

ล าดับชั้นของข้อมูล ข่าวสารและความรู้ การแทนความรู้ เช่น ตรรกศาสตร์พรีดิเคต ตรรกศาสตร์
คลุมเครือ โครงข่ายเชิงความหมาย เฟรมและวัตถุ ออนโทโลยีและเว็บเชิงความหมาย ระบบผู้เชี่ยวชาญ กฎ
ลูกโซ่ไปข้างหน้าและย้อนกลับ การแก้ไขข้อขัดแย้งและการรวมกฎ การใช้เหตุผลเชิงกรณี การใช้เหตุผลเชิง
เงื่อนไข โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้ของเครื่องจักร เทคนิคการเรียนรู้เชิงสถิติ หัวข้อวิจัยด้านวิศวกรรม
ข้อมูลและวิศวกรรมความรู้ 

Hierarchy of data, information, and knowledge; knowledge representation, e.g., 
predicate logic, fuzzy logic, semantic network, frames and objects, ontologies and semantic 
web; expert systems; forward and backward chaining rules; unification and conflict 
resolution; case-based reasoning; constraint-based reasoning; artificial neural network; 
machine learning; statistical learning techniques; research topics in data and knowledge 
engineering. 
 

 

06016373 การบริหารระบบลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 CUSTOMER  RELATIONSHIP  MANAGEMENT  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

การระบุ การหามาได้ การเก็บรักษาและการขยายของฐานลูกค้า  ซึ่งมุ่งเน้นการเพ่ิมผลก าไรในระยะ
ยาวของลูกค้าในองค์กร การบริหารลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยการน าอรรถประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ 

Identification (targeting); acquisition; retention, and development (expansion); aiming 
to increase the long-term profitability of the firm’s customers; effective and efficient 
management of customers with utilization of information technology. 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016374 การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 OPERATIONS  MANAGEMENT  

วิชาบังคับก่อน  :  90401013 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 
PREREQUISITE  : 90401013 GENERAL BUSINESS 

ภาพรวมของการจัดการการปฏิบัติการ  โปรแกรมเชิงเส้น  โปรแกรมเชิงจ านวนเต็ม  การเลือกท าเล
ที่ตั้ง  การวางแผนผังสถานที่ประกอบการ  การจัดการสินค้าคงคลัง  การควบคุมคุณภาพ  การจัดการโครงการ  
การพยากรณ ์

Overview of operations management; linear programming; integer programming; 
location planning; facility layout; inventory management; quality management; project 
management; forecasting. 
 

 

06016375 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 DECISION  SUPPORT  SYSTEMS  

วิชาบังคับก่อน  :  06016305  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
PREREQUISITE  : 06016305  MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 

แนะน าระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ คุณสมบัติและองค์ประกอบของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ การจ าลองและการวิเคราะห์ ปัญญาธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจแบบกลุ่ม ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบอัจฉริยะ การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การบูรณาการและทิศทางของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

Introduction to decision support systems; decision making process; characteristics 
and components of decision support systems; modeling and analysis; business intelligence; 
business analytics; group decision support systems; artificial intelligence and expert systems; 
intelligent systems; decision support system development; integration and trend of decision 
support systems. 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016376 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) 
 ARTIFICIAL  INTELLIGENCE  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  :   NONE 

นิยามของปัญญาประดิษฐ์ ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์ พรีดิเคตลอจิกล าดับที่หนึ่ง การแก้ปัญหาส าหรับ
เกมและการค้นหา การใช้เหตุผลแบบคลุมเครือ การประมวลผลภาษา ระบบผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ของ
เครื่องจักร การท าเหมืองข้อมูล โครงข่ายประสาทเทียม   

Definition of artificial intelligence; propositional logic; first order predicate logic; 
problem solving for game and search; uncertainty reasoning; language processing; expert 
system; machine learning; data mining; neural network. 
 

 

06016377 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6) 
 FUNDAMENTALS  OF  DATA  SCIENCE  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

วิทยาการข้อมูลกับแรงจูงใจเชิงธุรกิจ การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติและการเรียนรู้
ของเครื่องจักร การสร้างภาพเพ่ือสื่อข่าวสาร การท าเหมืองข้อมูล การสกัดข่าวสารและความรู้จากข้อมูล การ
ค้นคืนข่าวสารและอัลกอริทึมการสืบค้น การประมวลผลข้อความและเสียง การจัดเก็บและวิเคราะห์อภิมหา
ข้อมูล 

Data science motivation for business; data manipulation; data analysis with statistics 
and machine learning; information visualization; data mining; extraction of information and 
knowledge from data; information retrieval and search engine algorithm; text and speech 
processing; big data storage and analytics. 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016378 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 INTRODUCTION  TO  NATURAL  LANGUAGE  PROCESSING  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  :   NONE 

โมดูลการประมวลผลภาษา นิพจน์ปกติและออโตมาต้า ค าและเครื่องจักรจ ากัดสถานะ เอ็นแกรมและ
การก ากับชนิดค า โมเดลมาคอฟและเอนโทรปีสูงสุด การแจกแจงไวยากรณ์ การแจกแจงเชิงสถิติ คุณลักษณะ
และการยูนิฟายด์ การแทนความหมาย อรรถศาสตร์เชิงค านวณ การศึกษาความหมายของค า บทสนทนาเชิง
ค านวณ การประยุกต์ใช้งานการประมวลผลภาษา 

Language processing modules; regular expressions and automata; words and finite 
state machine; n-grams and part-of-speech tagging; hidden markov and maximum entropy 
models; syntactic parsing; statistical parsing; features and unification; the representation of 
meaning; computational semantics; lexical semantics; computational discourse; application 
of language processing. 
 

 

06016379 แบบจ าลองธุรกิจและการตลาด 3(3-0-6) 
 BUSINESS  MODEL  AND  MARKETING  

วิชาบังคับก่อน  :  90401013  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจ 
PREREQUISITE  :   90401013  GENERAL BUSINESS 

เครื่องมือในการคิดและสร้างแบบจ าลองธุรกิจ คุณค่าสินค้า/บริการ กลุ่มลูกค้าและความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการสร้างรายได้ นวัตกรรมในการสร้างแบบจ าลอง
ธุรกิจ กรณีศึกษาของแบบจ าลองธุรกิจต่างๆ นวัตกรรมของกลยุทธ์ทางการตลาด แบบจ าลองการวิเคราะห์
สภาวะการแข่งขัน กลยุทธ์การแข่งขัน  

Business model canvas; value propositions, customer segments and customer 
relationships, market segmentation, target market, revenue model and revenue stream; 
innovation in business model; case studies of several business models; innovative marketing 
strategies; five forces model; competitive strategies. 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016380 การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (3-0-6) 
 E-COMMERCE  MANAGEMENT  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  :   NONE 

หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การประยุกต์ใช้ และส่วนสนับสนุนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์; ระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์และระบบรักษาความปลอดภัย การโฆษณา รูปแบบการท าธุรกิจ
สร้าง และการบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

Principles of e-commerce; infrastructure, applications and supporting services of e-
commerce; electronic payment system and security system; e-commerce advertising; 
business model and e-commerce management. 
 

 

06016381 เทคโนโลยีเครือข่าย 3(3-0-6) 
 NETWORKING TECHNOLOGY  

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
PREREQUISITE  :   NONE 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเชื่อมโยงเครือข่ายในปัจจุบัน การประยุกต์และบริการเครือข่ายในยุค
หน้า ผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตและโอกาสทางธุรกิจ ความเสี่ยงและภัยที่อาจ
เกิดข้ึน รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน 

Recent advances in networking technologies; next-generation network applications 
and services; Impacts on human society, benefits for people’s quality of life and business 
opportunities; potential risk and threats; sustainable technology development. 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06036382 การโปรแกรมอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6) 
 INTERNET  PROGRAMMING  
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

PREREQUISITE  : NONE 
สถาปัตยกรรมและโพรโทคอลการติดต่อสื่อสาร การโปรแกรมเพ่ือสร้างการเชื่อมต่อในชั้นต่าง 

ๆ เช่น แอพพลิเคชันและทรานสปอร์ต การต่อประสานซ็อกเก็ตชนิดทีซีพี ยูดีพี และรอว์ กระบวนการท างาน
ทางผู้รับและผู้ให้บริการ และการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างแอพพลิเคชันบนเครือข่าย 

Communication architecture and protocols; network programming to establish a 
connection on a specific layer in OSI model (e.g. application layer and transport layer); 
network programming using TCP, UDP, and raw sockets; process on client/server sides; and 
network application programming. 
 

 

06016383 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 3(3-0-6) 
 SPECIAL  TOPICS  IN  SOFTWARE  ENGINEERING  1  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีน่าสนใจทางด้านการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดย
อาจารย์ผู้สอนทางด้านการวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นผู้คัดเลือก 

This course focuses on selected topics in software engineering, which selected by a 
lecturer. 
 

 

06016384 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 3(3-0-6) 
 SPECIAL  TOPICS  IN  SOFTWARE  ENGINEERING  2  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  :   NONE 

วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีน่าสนใจทางด้านการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดย
อาจารย์ผู้สอนทางด้านการวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นผู้คัดเลือก 

This course focuses on selected topics in software engineering, which selected by a 
lecturer. 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016385 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 1 3(3-0-6) 
 SPECIAL  TOPICS  IN  NETWORK  AND  SYSTEM  TECHNOLOGY 1  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  :   NONE 

วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและ
ระบบ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบเป็นผู้คัดเลือก 

This course focuses on selected topics in network and system technology, which 
selected by a lecturer. 
 

 

06016386 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 2 3(3-0-6) 
 SPECIAL  TOPICS  IN  NETWORK  AND  SYSTEM  TECHNOLOGY 2  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  :   NONE 

วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและ
ระบบ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบเป็นผู้คัดเลือก 

This course focuses on selected topics in network and system technology, which 
selected by a lecturer. 
 

 

06016387 หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 1 3(3-0-6) 
 SPECIAL  TOPICS  IN  MULTIMEDIA  AND  GAME  DEVELOPMENT  1  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  :   NONE 

วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและ
เกม โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกมเป็นผู้คัดเลือก 

This course focuses on selected topics in multimedia and game development, which 
selected by a lecturer. 
 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016388 หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 2 3(3-0-6) 
 SPECIAL  TOPICS  IN  MULTIMEDIA  AND  GAME  DEVELOPMENT  2  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  :   NONE 

วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและ
เกม โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกมเป็นผู้คัดเลือก 

This course focuses on selected topics in multimedia and game development, which 
selected by a lecturer. 
 

 

06016389 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(3-0-6) 
 SPECIAL  TOPICS  IN  INFORMATION  TECHNOLOGY   1  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  :   NONE 

วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้คัดเลือก 

This course will cover recent advances and other topics of interest selected by the 
instructors in the field of Information Technology. 
 

 

06016390 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 
 SPECIAL  TOPICS  IN  INFORMATION  TECHNOLOGY  2  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  :   NONE 

วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้คัดเลือก 

This course will cover recent advances and other topics of inte rest selected by the 
instructors in the field of Information Technology. 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016391 ปฏิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(2-2-5) 
 SPECIAL  WORKSHOP  IN  INFORMATION  TECHNOLOGY  1  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  :   NONE 

ศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก 

This course focuses on selected topics and practical workshop in Information 
Technology, which selected by a lecturer. 
 

 

06016392 ปฏิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(2-2-5) 
 SPECIAL  WORKSHOP  IN  INFORMATION  TECHNOLOGY  2  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  :   NONE 

ศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก 

This course focuses on selected topics and practical workshop in Information 
Technology, which selected by a lecturer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016393 สหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 6(0-36-0) 
 COOPERATIVE  EDUCATION  IN  SOFTWARE  ENGINEERING  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

วิชาสหกิจศึกษา เป็นโปรแกรมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ที่
ยินยอมให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริงที่หน่วยงานนั้นๆ โดย
โครงการของนักศึกษาที่ท าระหว่างปฎิบัติงานจะต้องเป็นไปตามท่ีได้ก าหนดไว้ร่วมกัน ระหว่างคณะฯ และ
หน่วยงานที่ไปปฏิบัติงาน โดยเมื่อปฏิบัติงานครบแล้วนักศึกษาจ าเป็นที่จะต้องน าเสนอผลงานของโครงการต่อ
คณะกรรมการสอบ 

Cooperative Education is a collaborated education program between educational 
institutes and enterprises that allows students to apply their knowledge in the classroom 
with practical work experience. The student’s project work must be approved by the faculty 
and the enterprises. After completion, students need to present their works to the 
examination committee. 
 

06016394 สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 6(0-36-0) 
 OVERSEA  COOPERATIVE  EDUCATION  IN  SOFTWARE  

ENGINEERING 
 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

วิชาสหกิจศึกษา เป็นโปรแกรมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ที่
ยินยอมให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริงที่หน่วยงานนั้นๆ โดย
โครงการของนักศึกษาที่ท าระหว่างปฎิบัติงานจะต้องเป็นไปตามท่ีได้ก าหนดไว้ร่วมกัน ระหว่างคณะฯ และ
หน่วยงานที่ไปปฏิบัติงาน โดยเมื่อปฏิบัติงานครบแล้วนักศึกษาจ าเป็นที่จะต้องน าเสนอผลงานของโครงการต่อ
คณะกรรมการสอบ 

Cooperative Education is a collaborated education program between educational 
institutes and enterprises that allows students to apply their knowledge in the classroom 
with practical work experience. The student’s project work must be approved by the faculty 
and the enterprises. After completion, students need to present their works to the 
examination committee. 
 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016395 สหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 6(0-36-0) 
 COOPERATIVE  EDUCATION  IN  NETWORK  AND  SYSTEM  

TECHNOLOGY 
 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

วิชาสหกิจศึกษา เป็นโปรแกรมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ 
ที่ยินยอมให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริงที่หน่วยงานนั้นๆ 
โดยโครงการของนักศึกษาที่ท าระหว่างปฎิบัติงานจะต้องเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน ระหว่างคณะฯ 
และหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงาน โดยเมื่อปฏิบัติงานครบแล้วนักศึกษาจ าเป็นที่จะต้องน าเสนอผลงานของ
โครงการต่อคณะกรรมการสอบ 

Cooperative Education is a collaborated education program between educational 
institutes and enterprises that allows students to apply their knowledge in the classroom 
with practical work experience.  The student’s project work must be approved by the 
faculty and the enterprises. After completion, students need to present  their works to the 
examination committee. 

 
 
 
06016396 สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 6(0-36-0) 
 OVERSEA  COOPERATIVE  EDUCATION  IN  NETWORK  AND  

SYSTEM  TECHNOLOGY 
 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

วิชาสหกิจศึกษา เป็นโปรแกรมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ 
ที่ยินยอมให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริงที่หน่วยงานนั้นๆ 
โดยโครงการของนักศึกษาที่ท าระหว่างปฎิบัติงานจะต้องเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน ระหว่างคณะฯ 
และหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงาน โดยเมื่อปฏิบัติงานครบแล้วนักศึกษาจ าเป็นที่จะต้องน าเสนอผลงานของ
โครงการต่อคณะกรรมการสอบ 
 
 
 
 
 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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06016397 สหกิจศึกษาทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 6(0-36-0) 
 COOPERATIVE  EDUCATION  IN  MULTIMEDIA  AND  GAME  

DEVELOPMENT 
 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  
: 

NONE 

วิชาสหกิจศึกษา เป็นโปรแกรมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ที่
ยินยอมให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริงที่หน่วยงานนั้นๆ โดย
โครงการของนักศึกษาที่ท าระหว่างปฎิบัติงานจะต้องเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน ระหว่างคณะฯ และ
หน่วยงานที่ไปปฏิบัติงาน โดยเมื่อปฏิบัติงานครบแล้วนักศึกษาจ าเป็นที่จะต้องน าเสนอผลงานของโครงการต่อ
คณะกรรมการสอบ 

Cooperative Education is a collaborated education program between educational 
institutes and enterprises that allows students to apply their knowledge in the classroom 
with practical work experience. The student’s project work must be approved by the faculty 
and the enterprises. After completion, students need to present   their works to the 
examination committee. 
 
06016398 สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 6(0-36-0) 
 OVERSEA  COOPERATIVE  EDUCATION  IN  MULTIMEDIA  AND  

GAME  DEVELOPMENT 
 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE  : NONE 

วิชาสหกิจศึกษา เป็นโปรแกรมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ที่
ยินยอมให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริงที่หน่วยงานนั้นๆ โดย
โครงการของนักศึกษาที่ท าระหว่างปฎิบัติงานจะต้องเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน ระหว่างคณะฯ และ
หน่วยงานที่ไปปฏิบัติงาน โดยเมื่อปฏิบัติงานครบแล้วนักศึกษาจ าเป็นที่จะต้องน าเสนอผลงานของโครงการต่อ
คณะกรรมการสอบ 

Cooperative Education is a collaborated education program between educational 
institutes and enterprises that allows students to apply their knowledge in the classroom 
with practical work experience. The student’s project work must be approved by the faculty 
and the enterprises. After completion, students need to present  their works to the 
examination committee. 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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ภาคผนวก ช 
รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

280 
 

 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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ภาคผนวก ซ 
เหตุผลการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
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เหตุผลการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฉบับป ีพ.ศ. 2554 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

 
1.  หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
      เมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2556 
2.  สภาสถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว 
 ในคราวประชุมครั้งที่  9/2559  เมื่อวัน  14 กันยายน 2559 
3.  หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
    เป็นต้นไป 
4.  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 4.1 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา พ.ศ. 2548 ซึ่งก าหนดให้ทุกหลักสูตรมี
การปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 
 4.2 เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาให้สามารถใช้ในการประกอบ
วิชาชีพในปัจจุบัน 
           4.3 เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์
พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับความรู้เฉพาะด้านในแขนงใดแขนงหนึ่ง อัน
ได้แก่ แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสม
และเกม  

4.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่ง ต่อไปนี้ 
  1) ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ตามกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
  2) ออกแบบ พัฒนา และจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
          3) ออกแบบและพัฒนาสื่อประสมในรูปแบบเว็บ เกม และสื่อดิจิทัล 
4.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ส าคัญตามแขนงวิชาที่เลือก 

     4.6 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 
5.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 ในระดับหลักสูตร 

5.1 มีการส ารวจความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้มีการ
รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรเดิมจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในการ
ด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร อาทิกลุ่มตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลจากศิษย์เก่า ข้อมูลจาก
อาจารย์ผู้สอน ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากหลักสูตรอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

5.2 มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับความรู้ในแนวกว้างและแนวลึกมากขึ้น  
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- ในด้านความรู้เชิงกว้างของหลักสูตร ได้มีการปรับรายวิชาพ้ืนฐานร่วม โดยค านึงถึงความต้องการของ
ในแต่ละแขนงวิชาและความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งได้มีการปรับปรุงโดยตัดรายวิชาที่ไม่
จ าเป็น ควบรวมรายวิชาที่มีสาระใกล้เคียงกัน และย้ายรายวิชาเข้าสู่แขนงวิชาในกรณีท่ีเป็นรายวิชาความรู้
เฉพาะแขนง 

- ในด้านความรู้เชิงลึกของหลักสูตร ได้มีการปรับจากกลุ่มความเชี่ยวชาญเป็นแขนงวิชา มีการปรับ
เพ่ิมหน่วยกิตในวิชาความรู้เชิงลึกจาก 12 หน่วยกิตเป็น 30 หน่วยกิต มีการพัฒนารายวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ความต้องการของตลาดแรงงาน ความเชี่ยวชาญที่เป็นที่
ต้องการ 
 5.3 มีการปรับกลุ่มสาขาวิชาอัจฉริยะทางธุรกิจ (Business Intelligence) เป็นหลักสูตรใหม่ 
“หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Data Science and Business Analytics) เนื่องจาก
เป็นแขนงวิชาที่เป็นพร้อมพัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่ ที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด ณ ปัจจุบัน 
  
 ในระดับรายวิชา 

5.4 มีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและระดับรายวิชา ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่
ปรับปรุงใหม่ โดยมีการปรับเพ่ิม-ลดวิชาในแต่ละหมวดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

5.5 มีการปรับรายวิชาจากหน่วยกิตท่ีเป็นวิชาภาคบรรยาย 3(3-0-6) ให้เป็นวิชาภาคปฏิบัติ 3(2-2-5) 
มากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ “บัณฑิตพร้อมท างาน” 
 5.6 มีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหารายวิชาบางวิชาให้เหมาะสมกับความต้องการด้านวิชาการ และ
วิชาชีพในปัจจุบัน ดังรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข 
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ 
(จ านวนหน่วยกิต) 

โครงสร้างหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง 2554) 
(จ านวนหน่วยกิต)  

โครงสร้างหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง 2559) 
(จ านวนหน่วยกิต) 

นักศึกษาไม่อยู่
ในโครงการ 
สหกิจศึกษา 

นักศึกษาอยู่
ในโครงการ
สหกิจศึกษา 

นักศึกษาไม่อยู่
ในโครงการ 
สหกิจศึกษา 

นักศึกษาอยู่
ในโครงการ
สหกิจศึกษา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  

ไม่น้อยกว่า 30  
หน่วยกิต 

30 30 30 30 

หมวดวิชาเฉพาะ 
- กลุ่มวิชาแกน 
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มวิชาเลือก 
- กลุ่มวิชาบังคับเลือก   
  เฉพาะแขนง 
- กลุ่มวิชาเลือกทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กลุ่มวิชาการศึกษา
ทางเลือก  
   (โครงาน, สหกิจ
ศึกษา) 

ไม่น้อยกว่า 72 
หน่วยกิต 

97 
12 
67 
18 
- 
 
- 
 
 
 
- 

91 
6 
67 
18 
- 
 
- 
 
 
 
6 

94 
12 
46 
- 

30 
- 
6 
 
 
 
- 

88 
6 
46 
- 

30 
- 
6 
 
 
 
6 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต 

6 6 6 6 
 

รวม ไม่น้อยกว่า 120  
หน่วยกิต 

133 133 130 130 
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7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 

- กลุ่มเช่ียวชาญเฉพาะ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 
(1) วิศวกรรมซอฟต์แวร์  (Software Engineering) 
(2) เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ  
     (Network and System Technology) 
(3) การพัฒนาสื่อประสมและเกม  
     (Multimedia and Game Development) 
(4) อัจฉริยะทางธุรกิจ (Business Intelligence) 

- นักศึกษาเลือกกลุ่มเลือกกลุม่เช่ียงชาญเฉพาะ  
เมื่อข้ึนปีการศึกษาที่ 3 

- ความแตกต่างของกลุ่มวิชาบังคบัเลือกเฉพาะกลุ่มเชี่ยวชาญ 
จ านวน 12 หน่วยกิต 

- กลุ่มเช่ียวชาญเฉพาะแขนง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มแขนงวิชา 
ดังนี ้
(1) วิศวกรรมซอฟต์แวร์  (Software Engineering) 
(2) เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ  
     (Network and System Technology) 
(3) การพัฒนาสื่อประสมและเกม  
     (Multimedia and Game Development) 
(ยกเลิกแขนงวิชาอัจฉริยะทางธุรกจิ) 

- นักศึกษาจะต้องเลือกแขนงที่จะเรียน เมื่อข้ึนปีท่ี 2 ภาค
การศึกษาท่ี 2 

- ความแตกต่างของกลุ่มวิชาบังคบัเลือกเฉพาะแขนง จ านวน 
30 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
90020005  การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย 
90020006  คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
90101007  คณิตเศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น  
90xxxxxx   ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบัน  

 เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหาร 
 ลาดกระบัง  เปิดสอน (ภาคผนวก จ)  
 อีก 1 รายวิชา 

 หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน  67 หน่วยกิต โดยยกเลิกรายวิชา
ดังต่อไปนี ้
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
06016209  พื้นฐานทางธุรกิจส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
06016220  เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
06016226  กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลย ี
                สารสนเทศ 

- กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต ์
06016208  เทคโนโลยีสื่อประสมและเว็บ 
06016214  การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร  
                และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
06016224  โครงงาน 1 
06016225  โครงงาน 2 

 หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน  49 หน่วยกิต 
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ    
06016305  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

06016306   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
06016307  การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต ์
06016308  แนวคิดระบบฐานข้อมูล 
06016309  ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
                และกฏหมายไอที 
06016310  การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์
06016311  เทคโนโลยีสื่อประสม 
06016312  เทคโนโลยีเว็บ                                   
06016313  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 

 
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
06016314  การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
06016315  การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
06016316  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
06016317  การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
06016318  สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ 

- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ    
06016319  ระบบคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น  
06016320  โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และ 
               ระบบปฏิบัติการ 
 

กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะแขนง  30 หน่วยกิต (เพ่ิมจาก
หลักสูตรเดิม) 
เรียนวิชาในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามแขนงวิชา
ที่เรียน 

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์
06016321  วิศวกรรมซอฟต์แวร ์
06016322  การสร้างโปรแกรมเวบ็ 
06016323  การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
06016324  วิศวกรรมความต้องการ 
06016325  การโปรแกรมเชิงบรกิาร 
06016326  การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร ์
06016327  การพัฒนาคลาวด์แอปพลิเคชันระดับองค์กร  
06016328  เครื่องมือและสภาพแวดล้อมส าหรับการพัฒนา  
               ซอฟต์แวร์ 
06016329  โครงงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 
06016330  โครงงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 
06016331  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัต ิ
06016332  การเช่ือมต่อเครือข่ายสื่อสาร 
06016333  เทคโนโลยีการให้บรกิารอินเตอรเ์น็ต 
06016334  เทคโนโลยเีครือข่ายไร้สาย 
06016335  เทคโนโลยีกลุ่มเมฆเบื้องต้น 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 
06016336  การจัดการเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน 
               เทคโนโลยีสารสนเทศ 
06016337  ประสิทธิภาพเครือข่าย 
06016338  การออกแบบระบบเครือข่ายเบื้องต้น 
06016339 โครงงานทางด้านเทคโนโลยเีครือข่ายและระบบ1 
06016340 โครงงานทางด้านเทคโนโลยเีครือข่ายและระบบ2 

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม 
06016341  การโปรแกรมสื่อประสม 
06016342  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนเิมชัน 
06016343  การออกแบบและพฒันาเกม 
06016344  หลักการออกแบบกราฟิกส์ 
06016345  คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัสามมติ ิ
06016346  การออกแบบและพฒันาเว็บ 
06016347  พื้นฐานการเล่าเรื่องและถ่ายภาพยนตร์ดิจิทลั 
06016348  การพัฒนาเกมขัน้สูง 
06016349 โครงงานทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 1 
06016350 โครงงานทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 2 

กลุ่มวชิาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  6 หน่วยกิต 
โดยยกเลิกรายวิชาดังต่อไปนี ้
06016243  ระบบอัจฉริยะ 
06016258  การวางแผนทรัพยากรองค์กรเบื้องต้น 
06016260  การตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
06016261  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
06016262  การจัดการนวัตกรรมและการเปลีย่นแปลง 
06016263  วิทยาการและการจัดการบริการ 
06016265  การสร้างคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลเบื้องต้น 
06016266  บัญชีการเงิน 
06016267  การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์ 

 

กลุ่มวชิาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  6 หน่วยกิต 
เลือกเรยีนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้
06016351  เทคโนโลยีเชิงวัตถุ  
06016352  ระบบฐานข้อมูลขั้นสงู 
06016353  การดูแลและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมลู
06016354  เมตริกซ์และการวัดซอฟต์แวร์ 
06016355  การค้นคืนสารสนเทศ 
06016356  ระบบประมวลผลแบบกระจาย 
06016357  เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที ่
06016358  การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร ์
06016359  ระบบฝังตัวพ้ืนฐาน 
06016360  ไมโครโปรเซสเซอร ์
06016361  หุ่นยนต์ศาสตร์ประยกุต์ 
06016362  ระบบสื่อสารดิจิตอล 
06016363  การประมวลผลและสื่อสารผ่านอุปกรณ์พกพา 
06016364  การออกแบบวงจรดิจิตอล 
06016365  คอมพิวเตอร์วิชัน 
06016366  การประมวลผลภาพ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 
06016367  ความเป็นจริงเสมือน 
06016368  การรู้จ ารูปแบบ 
06016369  เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
06016370  อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น 
06016371  การจัดการโซ่อุปทานและโลจสิติกส ์
06016372  วิศวกรรมและการจดัการความรู ้
06016373  การบริหารระบบลูกค้าสัมพันธ์ 
06016374  การจัดการการปฏิบตัิการ 
06016375  ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 
06016376  ปัญญาประดิษฐ ์
06016377  พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 
06016378  การประมวลผลภาษาธรรมชาตเิบื้องต้น 
06016379  แบบจ าลองธุรกิจและการตลาด  
06016380  การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
06016381  เทคโนโลยเีครือข่าย 
06016382  การโปรแกรมอินเทอร์เน็ต 
06016383  หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 
06016384  หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
06016385  หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยเีครือข่ายและ  
                ระบบ 1 
06016386  หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยเีครือข่ายและ 
                ระบบ 2 
06016387  หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและ 
                เกม 1 
06016388  หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและ 
                เกม 2 

06016389  หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
06016390  หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 
06016391 ปฎิบัติการพิเศษทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
06016392 ปฎิบัติการพิเศษทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ์ 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

การจัดโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เฉพาะหมวดวิชาเฉพาะ 
รหัสกลุ่ม      กลุ่มเนื้อหาสาระ 
    A        องค์การและ ระบบสารสนเทศ 
    B        เทคโนโลยเีพื่องานประยุกต ์
    C        เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
    D        โครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
    E        ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์
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โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียด 

จ านวน
หน่วยกิต 

จ านวน
หน่วยกิต 

กลุ่มเนื้อหาสาระ  
(หน่วยกิตขั้นต่ า) 

หลักสูตร มคอ.1 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

หมวดวิชาเฉพาะ 97 84 องค์ความรู้ตามเนื้อหาสาระตาม มคอ.1 
วิชาแกน 12 9 วิชาแกน ตาม มคอ.1 มี:  

-คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับ
นักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 1 1 4 2 3 1 4 2 2 2 3 1 
1 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3       X        

2 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 3       X        

3 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ 3       X        

4 พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3  X             

วิชาเฉพาะด้านตาม มคอ.1  45 9 18 12 6 0              

ตามหลักสูตร 49  12 18 13 6 0              

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3  3        X      X X   
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2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3  3               X   

3 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3  3              X    

4 แนวคิดระบบฐานข้อมูล 3   3       X          

5 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฏหมาย
ไอที 

3   3      X         X  

6 การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์ 3   3     X            

7 เทคโนโลยีสื่อประสม 3   3    X             

8 เทคโนโลยีเว็บ 3   3        X        X 

9 เครือข่ายสื่อสารเบื้องต้น 3   3          X       

10 การแก้ปัญหาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 3    3          X      

11 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3    3       X   X      

12 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3    3      X    X      

13 การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์ 3    3          X      

14 สัมมนาทางดา้นทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ 3    1              X  

15 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  3     3  X        X     

16 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบตัิการ 

3     3          X     

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)    
17 สหกิจศึกษา หรือ สหกิจศึกษาตา่งประเทศ  

(ถ้ามี) 
6 6                   
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ค าสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

294 
 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

295 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ 
บรรณานุกรม 

งานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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Information Technology: NCIT 2014) ครั้งที่ 6, 27-28 กุมภาพันธ์ 2557.       

ปานวิทย์ ธุวะนุต, ณัฐชยาค์  จารุสมบัติ และ ณัฐพล  ปลอดปล้อง.“ระบบจัดการและดูแลฟาร์มไก่ไข่
อัจฉริยะ”. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (National Conference 
on Information Technology: NCIT 2014) ครั้งที่ 6, 27-28 กุมภาพันธ์ 2557. 

ปานวิทย์ ธุวะนุต, สุปวีณ์ เกษมนันท์, ธนภรณ์ ศรีวัฒนวรชยั และ โอฬาร วงศ์วิรัตน์. “ระบบระบุต าแหน่ง
คอมพิวเตอร์ภายในอาคาร”. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 
(National Conference on Information Technology: NCIT 2014) ครั้งที่ 6, 27-28 กุมภาพันธ์ 
2557.      

ปานวิทย์ ธุวะนุต และ วีรภัทร  บุดดาวงศ์. “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการอาคารผู้โดยสารท่า
อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่”. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7386274
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7386274
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Panwit%20Tuwanuti.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Nopphagaw%20Thongbai.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7005044
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Akarapol%20Padungdit.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Sippawit%20Suggree.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Panwit%20Tuwanut.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6923215&queryText=panwit&sortType=desc_p_Publication_Year
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6923215&queryText=panwit&sortType=desc_p_Publication_Year
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6917158
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6917158
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(National Conference on Information Technology: NCIT 2014) ครั้งที่ 6, 27-28 กุมภาพันธ์ 
2557.       

ปานวิทย์ ธุวะนุต และ สิรภพ  ขวัญเลิศจิตต์. “การวิเคราะห์แบบจ าลองด่านเก็บเงินบนทางด่วน”. การประชุม
วิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (National Conference on Information 
Technology: NCIT 2014) ครั้งที่ 6, 27-28 กุมภาพันธ์ 2557.       

ปานวิทย์ ธุวะนุต, วรวชัร ณรงคะชวนะ และ สรัล  วสีรกุล. “ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรง
เพาะปลูกโดยการประยุกต์ใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย”. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 6 (National Conference on Information Technology: NCIT 2014) ครั้งที่ 6, 
27-28 กุมภาพันธ์ 2557.       

ปานวิทย์ ธุวะนุต, ธนัช  มนีนุตร์ และ ทิพยวรรณ จ านงวุฒิโรจน์. “ระบบตรวจเฝ้าระวังสุขภาพแบบพกพา”. 
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (National Conference on 
Information Technology: NCIT 2014) ครัง้ที่ 6, 27-28 กุมภาพันธ์ 2557.       

ปานวิทย์ ธุวะนุต และ เอกชัย  พายัพวัฒนวงษ์. “ระบบรถโดยสารสาธารณะและอุปกรณ์เพ่ือผุ้พิการทาง
สายตา”. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (National Conference 
on Information Technology: NCIT 2014) ครัง้ที่ 6, 27-28 กุมภาพันธ์ 2557.       

ปานวิทย์ ธุวะนุต และ อภิชาต  อ๊อสปอนพันธุ์. “เครื่องตรวจจับภาวะหัวใจเต้นผิดปกติแบบพกพา”. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (National Conference on 
Information Technology: NCIT 2014) ครั้งที่ 6, 27-28 กุมภาพันธ์ 2557.       

ปานวิทย์ ธุวะนุต และ จตุรงค์ ศรีบริกิจ. “การปรับปรุงพาติเคิลสวอมออปติไมเซชั่นโดยการประยุกต์การกลาย
พันธุ์ส าหรับการแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย”. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 7 (National Conference on Information Technology: NCIT 2015) ครั้งที่ 6, 
29-30 ตุลาคม 2558.       

ปานวิทย์ ธุวะนุต และ ศรัญ  อ่อนเอ้ือน. “การตรวจจับน้ าท่วมในประเทศไทย โดยการใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์
ระยะไกล. การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (The 36th Electrical Engineering 
Conference: EECON 36), 11-13 ธันวาคม 2556.       

ปานวิทย์ ธุวะนุต, ณัฐภูริพงศ์  ไชยกาญจน์ และ ศราวุธ ค้าขาย. “เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อการเกษตร” 
การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (The 36th Electrical Engineering Conference: 
EECON 36), 11-13 ธันวาคม 2556.       

ปานวิทย์ ธุวะนุต และ อภิวัฒน์  ก้อนทอง. “การตรวจจับสภาพความแห้งแล้ง โดยการใช้ดรรชนีความแตกต่าง
พืชพรรณ” การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (The 36th Electrical Engineering 
Conference: EECON 36), 11-13 ธันวาคม 2556.       

ปานวิทย ์ธุวะนุต, ภากร ศิริโชติด ารงค์, จีรสุดา โกษียาภรณ์ และ ปราโมทย์ วาดเขียน. “การย่อขยายภาพ
อย่างรวดเร็วด้วยวิธีสเกลความถ่ีในโดเมนของการแปลงโคไซน์ไม่ต่อเนื่อง” การประชุมทางวิชาการ
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (The 36th Electrical Engineering Conference: EECON 36), 11-13 
ธันวาคม 2556.       

ปานวิทย์ ธุวะนุต และ ภาคภูมิ พรประทานเวช. “การประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการสื่อ
ประสมบนเครือข่ายไร้สาย (Performance and Quality Evaluation of Multimedia Applications 
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over Wireless LAN)”. The 10th National Conference on Computing and Information 
Technology (NCCIT 2014), May 8-9, 2014 

ปานวิทย์ ธุวะนุต และ สุรพล ไกรจักร์. “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับสัญญาณในการสื่อสารไร้สายภายใต้
สภาวะแวดล้อมต่างๆ (A Study of Factors Effecting Wireless Networking in any 
Environments)”. The 10th National Conference on Computing and Information 
Technology (NCCIT 2014), May 8-9, 2014 

ปานวิทย์ ธุวะนุต, อัครพล ผดุลดิษฐ์ และ สิปปวิชญ์ สุขกรี. “การท าภาพพิมพ์ลายน้ าดิจิตอลโดยใช้โดเมนเวฟ
เลตและโดเมนเวลา 
(Image Watermarking using Joined Wavelet and Time Domain)”. The 10th National 
Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2014), May 8-9, 2014 

ปานวิทย์ ธุวะนุต, ศักดิ์สิทธ์ สว่าง และ ณัชกมล ศรีภูมิ. “ระบบสารสนเทศการจัดการการเรียนการสอน 
(Learning Management Information System)”. The 10th National Conference on 
Computing and Information Technology (NCCIT 2014), May 8-9, 2014 

ปานวิทย์ ธุวะนุต, วัลลภ มั่นน้อย. “ระบบควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ ETOKEN ด้วยเทคโนโลยี GPS 
(Control eToken device using system with GPS)”. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิง
ประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTI-CARD Proceeding 2014), May 21-23, 2014 

 
6. ผศ. ดร.ณฐพล  พันธุวงศ์ 

N. Pantuwong and M. Sugimoto. “A fully Automatic Rigging Algorithm for 3D Character 
Animation”. SIGGRAPH Asia 2011ISSN: 978-1-4503-0807-6/11/0012(Poster), Hong Kong, 
December 12-15, 2011. 

N. Pantuwong, and M. Sugimoto “Automatic Rigging Algorithm for 3D Character Animation,” 
in Proc. SIGGRAPH Asia’11, Hong Kong, 2011. 

N. Pantuwong, and M. Sugimoto “A Novel Framework for 3D Computer Animation Systems 
for Nonprofessional Users Using an Automatic Rigging Algorithm,” in Proc. IEEE ICME’12, 
Australia, 2012. 

H. Narukawa, N. Pantuwong, and M. Sugimoto “A Puppet Interface for the Development of 
an Intuitive Computer Animation System,” in Proc.ICPR’12, Japan, 2012. 

N. Pantuwong, and M. Sugimoto “A Novel Template-Based Automatic Rigging Algorithm for 
Articulated-Character Animation,” in Computer Animation & Virtual World, Vol. 23, 
No.2, 2012. 

N. Pantuwong, and M. Sugimoto “Skeleton Growing: An Algorithm to Extract a Curve 
Skeleton from a Pseudonormal Vector Field,” in The Visual Computer, Vol. 28, 2012. 

N. Pantuwong, and M. Sugimoto “An Intuitive Computer Animation System for Enhancing 
Human Creativity,” in Proc. IEEE SSCI’13, Singapore, 2013 

S. Nopparit, N. Pantuwong, and M. Sugimoto "A Kinetic Energy-based Feature for 
Unsupervised Motion Clustering," in Proceeding of the 5th International Conference on 
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Information Technology and Electrical Engineering (IEEE ICITEE’13), 2013 (Best Paper 
Award). 

S. Nopparit N. Pantuwong and M. Sugimoto, "A Parametric Motion Concatenation Method 
Using Cubic Bezier Interpolation," in Proceeding of the 5th International Conference on 
Information Technology and Electrical Engineering (IEEE ICITEE’13), 2013. 

N. Tammachat and N. Pantuwong, “Thai Food Image Recognition for Calories Analysis Using 
SVM,” in Proceeding of the 29th International Technical Conference on 
Circuits/Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC’14), 2014 

S. Nopparit and N. Pantuwong, “An Intuitive User Interface for Motion Editing System,” in 
Proceeding of the 29th International Technical Conference on Circuits/Systems, 
Computers, and Communications (ITC-CSCC’14), 2014 

N. Tammachat and N. Pantuwong, "An Intuitive User Interface for Motion Retrieval on a 
Mobile Multi-touch Device," in Proceeding of the 6th International Conference on 
Information Technology and Electrical Engineering (IEEE ICITEE’14), October 7-8, 2014. 

N. Tammachat and N. Pantuwong, "Calories Analysis of Food Intake Using Image Recognition," 
in Proceeding of  

the 6th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (IEEE 
ICITEE’14), 2014. 

N. Pantuwong, S. Nopparit , K. Pasupa. 2014. “Automatic Detection Algorithm of Dairy Cows 
in Freestall Barns using Feature Points Matching”. RCCIE 2014: Regional Conference on 
Computer and Information Engineering Technology 2014, Indonesia, October 7-8, 2014. 

N. Pantuwong. “A Rapid Motion Retrieval Technique using Simple and Discrete 
Representation of Motion Data”. The Seventh International Conference on Information 
Technology and Electrical Engineering (ICITEE 2015), Chiang Mai, Thailand, October 29-
30, 2015. 

ณฐพล พันธุวงศ์, ปาลิดา เนียวกุล และ ภัคฐ์พิชา รัตนเมธานนท์. 2015. “รายการอาหารแบบโต้ตอบได้
ส าหรับร้านกาแฟโดยใช้การปฏิสัมพันธ์บนเทเบิ้ลท็อป”.  The 7th National Conference on 
Information Technology (NCIT 2015), Chiang Mai, Thailand, October 29-30, 2015. 

ณฐพล พันธุวงศ์, นนทภัทร เสียงเสนาะ และ ปพน ด าริห์ดี.  2015. “โต๊ะหน้าจอระบบสัมผัส”. The 7th 
National Conference on Information Technology (NCIT 2015), Chiang Mai, Thailand, 
October 29-30, 2015. 

 
7. ผศ. ดร.มานพ  พันธ์โคกกรวด 

Manop Phankokkruad and Sirirat Wacharawichanant, "Identification, Counting, and Sizing of 
Dispersed Phase Droplet of Scanning Electron Microscopy Micrograph Using 
Digital Image Processing," in 2012 5th International Congress on Image and signal 
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Processing & 2012 5th International Congress on BioMedical Engineering and 
Informatics (CISP-BMEI 2012), Chongqing, China, 2012. 

Manop Phankokkruad, "Digital Learning Content the New Trend of the Future Education," 
KMITL Information Technology Journal, vol. 1, 2012. 

Manop Phankokkruad, "Implement of Cloud Computing for e-Learning System," in 2012 
International Conference on Computer and Information Science (ICCIS2012), 
Kuala Lumpur, Malaysia, 2012. 

Manop Phankokkruad, "Association Rules for Data Mining in Item Classification Algorithm: 
Web Service Approach," in The Second International Conference on Digital 
Information and Communication Technology and its Applications (DICTAP), 
Bangkok, Thailand, 2012. 

Manop Phankokkruad, "Content as a Service using Cloud Computing for Mobile Learning 
Systems, Information", Communication and Education Application, vol. 11, pp. 
269-274, 2013. 

Manop Phankokkruad, Sirirat Wacharawichanant, "Morphological Analysis of Particles in 
Transmission Electron Microscopy Image Using Image Processing", Advanced 
Materials Research, vol. 774, pp. 1262-1266, 2013. 

Phanchita Chomwihoke, Manop Phankokkruad, "Comparative Study of Text-to-Speech 
Synthesis Techniques for Mobile Linguistic Translation Process", 2014 IEEE 
International Conference on Control System, Computing and Engineering 
(ICCSCE), Penang, Malaysia, pp.449-454, 2014. 

Ganaporn Thongmool, Manop Phankokkruad, "Analysis of Interaction User Interface Patterns 
and Usability Study in Computer Assisted Instruction for Tablet PC", 2014 IEEE 
International Conference on Control System, Computing and Engineering 
(ICCSCE), Penang, Malaysia, pp. 472-477, 2014. 

Manop Phankokkruad, Phichaya Jaturawat, "An Evaluation of Technical Study and 
Performance for Real-Time Face Detection Using Web Real-Time 
Communication", International Conference on Computer, Communication, and 
Control Technology (I4CT), Kuching, Sarawak, Malaysia, pp.162-166, 2015. 

Phichaya Jaturawat, Pasinee Pongmanawut, Manop Phankokkruad, "A Remote Image 
Collecting to Create Initiative Database with Indexing and Querying for Enhance 
Face Recognition", International Conference on Computer, Communication, and 
Control Technology (I4CT), Kuching, Sarawak, Malaysia, 206-210, 2015. 

Chanawee Chanavaltada, Panpaporn Likitphanitkul, Manop Phankokkruad, "An Improvement 
of Recommender System to Find Appropriate Candidate for Recruitment with 
Collaborative Filtering", International Conference on Informative and Cybernetics 
for Computational Social Systems (ICCSS), Chengdu, China, pp. 39-44, 2015. 
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Phichaya Jaturawat, Manop Phankokkruad, “Impact of Facial Expressions and Posture 
Variations in Face Recognition Rate on Different Image Databases”, Advance 
Science Letters, 2016. 

Manop Phankokkruad, Phichaya Jaturawat, Pasinee Pongmanawut, “A Real-time Face 
Recognition for Class Participation Enrollment System Over WebRTC”, 8th 
International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2016) , Chengdu, 
China, 2016. 

 
8. ผศ. ดร.ธีรพงศ์  ลีลานุภาพ 

ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ, หาญนรินทร์ เครือจิรายุส์ และ เอก ตั้งสมบูรณ์. “การพัฒนาระบบค้นคืนสารสนเทศ
ส าหรับการร่วมมือ ค้นหาข้อมุลแบบกลุ่ม”. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 6 (National Conference on Information Technology: NCIT 2014), 27-28 กุมภาพันธ์ 
2557.       

ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ, อรพินท์  อานนท์ธนทรัพย์ และ พัณณิศา  เอี่ยมจันทร์ฉาย. “ระบบปฏิสัมพันธ์เพ่ือช่วย
การเรียนรู้ภาษาโดยคอมพิวเตอร์ส าหรับสอนภาษาลาว (ภาษาอาเซี่ยน)”. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (National Conference on Information 
Technology: NCIT 2014), 27-28 กุมภาพันธ์ 2557.       

ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ, ธัชภูมิ  มทุิกากร และ เอกณรงค์  สุขสุภกิจ.“เว็บไซต์เครือข่ายสังคมของช่างภาพเพ่ือการ
จ้างและประมูลงาน”. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (National 
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