หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ
จังหวัดเชียงใหม
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คํานํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้ เปนหลักสูตรที่ปรับปรุง
มาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2555 เพื่อใชในการจัด
การศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดยคาดวาจะเริ่ม
ใชไดตั้งแตปการศึกษา พ.ศ. 2560 เปนตนไป
ในการปรับปรุงครั้งนี้ ไดพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติป
พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งใหมีความสอดคลอง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยแมโจ ที่ตองการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จริยธรรม มีความรูความสามารถ
ทางวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตเฉพาะทางมีความรู
ความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ สามารถนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชใน
ดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานการเกษตรไดอยางเหมาะสม และหลักสูตรพัฒนาเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประเทศทางดานการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก เปนที่ยอมรับระดับสากล เนนการใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการสรางองคความรู ซึ่งตองใช
บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก ผลกระทบจากสถานการณ การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจสังคม ทําใหตองมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยเปนไปในเชิงรุก โดยการผลิตบุคลากร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศจําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ โดยเนื้อหาในหลักสูตรสนับสนุนให
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูที่มีความสามารถพัฒนาตนเองเพื่อนําไปสูความเปนเลิศ
ทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ และใหมีการเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออก ไปปฏิบัติงานตาม
โครงการสหกิจศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงตามความตองการของ
องคกรผูใชบัณฑิต ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล อันจะกอใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและสังคม
ตอไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
ใบสรุปขั้นตอนการเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่
1 ขอมูลทั่วไป
2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
4 ผลการเรียนรู และกลยุทธการสอนและการประเมิน
5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
6 การพัฒนาคณาจารย
7 การประกันคุณภาพของหลักสูตร
8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
เอกสารแนบ (หลักสูตรปรับปรุง)
1 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร กับ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร - โครงสรางหลักสูตรเดิม - โครงสรางหลักสูตรใหม
2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด ตามโครงสรางหลักสูตรเกา - หลักสูตรใหม
3 สาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตร
4 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร
5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 รายงานสรุปการวิพากษหลักสูตร
8 ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556
9 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552
10 ตารางเปรียบเทียบ มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร กับหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หนา
1
2
3
4
10
13
65
86
89
90
103
106
107
113
142
154
155
156
159
171
190
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ใบสรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ
…………………………………………
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
2. คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
3. คณะกรรมการวิชาการประจําคณะวิทยาศาสตร
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560
4. คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
5. คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
7. สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยแมโจ
คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสหลักสูตรและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
:
ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
:
(ภาษาอังกฤษ)
:
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม ภาษาไทย
ชื่อยอ ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ
ชื่อยอ ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

25490131103046
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information
Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
B.Sc. (Information Technology)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
129 หนวยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ทางวิชาการ
5.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่มีพื้นความรูภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญากับผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2555
6.2 กําหนดเปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
6.3 คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรและใหนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยแมโจ ใหความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักพัฒนาซอฟตแวร/โปรแกรมเมอร
8.2 นักทดสอบซอฟตแวร
8.3 งานดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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8.4 งานดานวิชาการและงานวิจัย
8.5 ประกอบอาชีพอิสระ
9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่ ตําแหนงทาง
วิชาการ
1
รอง
ศาสตราจารย

2

3

4

5

อาจารย ดร.

อาจารย ดร.

อาจารย ดร.

อาจารย

ชื่อ-นามสกุล
นายรังสิต
ศิริรังษี

นายภรต
รัตนปณฑะ

นายสายัณห
อุนนันกาศ

นางสาว
วรรณวิมล นาดี

นางสาวนงคราญ
คําวิชัย

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

สําเร็จการศึกษาจาก

M.Sc. Computer Science East Texas State
University, USA
วท.บ. เกษตรกลวิธาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขต
บางพระ
Ph.D. Information
University of
Science
Pittsburgh, USA
M.Sc. Information
University of
Science
Pittsburgh, USA
วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
Ph.D. Computer Science University of
Queensland, AUS
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยแมโจ
Ph.D. Science and
Queensland
Engineering
University of
Technology, AUS
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และการจัดการ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยพายัพ
วท.ม. วิศวกรรมซอฟตแวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมโจ

ปที่
พ.ศ.
2536
2525

2557
2551
2546

2558
2545
2542
2559

2544
2537
2553
2551
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 อาคารเรียนรวมตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
10.2

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 ถึ ง พ.ศ. 2562) ที่กลาวถึงการเปลี่ย นแปลงทาง
เทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ซึ่งรวมถึงความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก อให เ กิ ดทั้ ง ความเปลี่ ย นแปลง โอกาส และภัย คุ กคามทางดา นเศรษฐกิจ และสังคม จึ ง
จําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังนั้น การบริหารจัดการองค
ความรูอยางเปนระบบเปนสิ่งจําเปน รวมถึงการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่
จะผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย เปาหมายยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยแมโจ และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงใน
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562) ที่เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ซึ่งตองใช
บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก โดยมุงพัฒนาบุคลากรใหมี
ความสามารถในการใช ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภ าพ
สรางสรรค และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
หลั กสู ตร คํ า นึ งถึ งการเปลี่ย นแปลงและความตื่น ตัว ของประเทศไทยที่มีตอการ
กาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสาร ประกอบกับความกาวหนา
ทางสังคมซึ่งมีผลตอความคิดและความเปนอยูของบุคคลยุคใหม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วนั้น อาจจะทําใหมีการละเลยวัฒนธรรมอันดีงามสืบทอดกันมา ซึ่งหลักสูตรนี้เนนให
ผูเ รีย นมีการเรี ยนรู อย า งเปนระบบ และบางสว นเนน การสรางองคความรูใหมขึ้น มาเพื่อ
รองรับตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลั ก สู ต รพั ฒ นาเพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของประเทศทางด า นการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมซอฟตแวร ในยุคประเทศไทย 4.0 ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
เป น ที่ ย อมรั บ ระดั บ สากล เนน การใชเทคโนโลยีขั้ น สูงในการสรางองคความรู ซึ่งตองใช
บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก
ผลกระทบจากสถานการณ การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม ทําใหตองมีการพัฒนา
หลั ก สู ต รให ทั น สมั ย เป น ไปในเชิ ง รุ ก โดยการผลิ ต บุ ค ลากรทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
จําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขา
กับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศตอสังคม โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานมุงสูความเปนเลิศในเทคโนโลยี และการผลิต
บัณฑิตที่ดีและมีความสามารถในทางปฏิบัติงานไดจริง
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลิตบัณฑิตเฉพาะทางที่สามารถนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใช
ในด านต าง ๆ ที่ทันตอกระแสการเปลี่ย นแปลงโดยเนนทางด านการเกษตร วิทยาศาสตร
ประยุกต ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนทองถิ่น และสังคมของประเทศ รวมทั้งการใหโอกาสทางการศึกษา
โดยสนับสนุนใหบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูที่สามารถคนควาหาความรูและ
พัฒนาตนเองเพื่อนําไปสูความเปนเลิศทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชา
ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
หมวดอื่น ๆ ไดแก กลุมวิชาแกน กลุมวิชาเอกบังคับ (หรือกลุมวิชาเอกเลือก) และ
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
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13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
1) มี ก ารประชุ ม หารื อ ระหว า งอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร/อาจารย ป ระจํ า
หลักสูตรและผูสอนในกลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนในคณะอื่น ๆ เพื่อใหไดเนื้อหา
ความรูและทักษะที่ตรงตามความตองการและวัตถุประสงคของหลักสูตร
2) ใหมีผู ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทําหน าที่ป ระสานงานกับอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน นักศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
รายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล
3) การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะดําเนินการ
โดยคณะที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น คณะศิ ล ปศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร คณะผลิตกรรมการเกษตร วิทยาลัยบริหารศาสตร
และวิทยาลัย พลั งงานทดแทน โดยอาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตรของแตล ะหลักสูตรจะ
ดํ า เนิ น การประสานงาน และแจง ไปยัง คณะที่จั ดการเรีย นการสอนใหทราบลว งหนาถึ ง
จํานวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแตละปการศึกษา ในสวนของวิชาเฉพาะจะจัดการ
เรียนการสอนโดยสาขาวิชา ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยมี
คณะกรรมการกํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ในทุกภาคการศึกษา และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ทุกปการศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได
จัดใหมีการสอบวัดความรูพื้นฐานดานภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาและ
สงเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
4) มี ก ารประชุ ม หารื อ ระหว า งอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร/อาจารย ป ระจํ า
หลักสูตร และผูสอนในกลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนในคณะอื่น ๆ เพื่อใหไดเนื้อหา
ความรูและทักษะที่ตรงตามความตองการและวัตถุประสงคของหลักสูตร ใหมีผูประสานงาน
รายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย
ประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน นักศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชา การ
จัดการการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา ความสําคัญ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานจริง
โดยมี ความพร อมสํ าหรั บการแขงขัน ในตลาดแรงงาน นอกจากนั้น ยังมี ความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเขาใจในพื้นฐาน
วิชาชีพที่สามารถจัดการกับปญหาไดเปนอยางดี บัณฑิตดานเทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถ
ประยุกตใชความรูเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทํางานในสาขาอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพขึ้น
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.2.1 เพื่อผลิต บัณฑิ ตให มีความรูความสามารถในการปฏิบัติ งานทางดานเทคโนโลยี ให
สามารถออกแบบ พัฒนา และ ทดสอบ ซอฟตแวรท่ีสนับสนุนการใชงานในองคกร
และสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
1.2.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ค วามเข า ใจในกระบวนการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ มี
ความสามารถในการสื่อสารและทํางานเปนทีมได เปนผูที่มีความเขาใจดานสังคม
องคกร และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการจัดการปญหาและการเรียนรูศาสตรใหมได
ดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนรู
1.2.4 มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถนําไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ที่ประกอบดวยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดวา
จะแลวเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ป
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ
2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้
ดานพัฒนาบุคลากร
1. พั ฒ นาบุ ค ลากรผู ถ า ยทอด สนับสนุนใหบุคลากร แสวงหา ตัวบงชี้
ความรู
ความรูจากการลาศึกษาตอ เขา 1. รอยละของอาจารยที่
รับการอบรม/ประชุมวิชาการ
ไปศึกษาตอปริญญา
เอก
2. ร อ ยละของอาจารย ที่
ไ ด รั บ ก า ร ส ง เ ส ริ ม
พั ฒ นาด า นวิ ช าการ
วิ ธี ก ารสอนและการ
วั ด ผ ล ค ว า ม รู ด า น
จรรยาบรรณอาจารย
หลักฐาน
หลักฐานการพัฒนาตน
เอง
2. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน 1. สนับสนุนบุคลากรดานการ ตัวบงชี้
เรี ย นการสอนให ทํ า งาน
ปริ ม าณงานบริ ก าร
การสอนและบริการวิชาการ
วิชาการตออาจารยใน
บริก ารวิช าการแก องค ก ร
ใหมีประสบการณจากการนํา
หลักสูตร
ภายนอก
ความรูทางเทคโนโลยี
2. อาจารย ส ายปฏิ บั ติ ก าร หลักฐาน
สารสนเทศไปปฎิบัติงานจริง
ต อ ง ผ า น ก า ร อ บ ร ม ใ น 1. ใบผานการอบรม
และสงเสริมใหบุคลากรไป
2. ผลงานวิจัยที่นําไปใช
สาขาวิชาที่สอนปฎิบัติ
ปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มขีด
ประโยชน
ความสามารถในภาคเอกชน
(Talent Mobility)

มคอ. 2

ดานหลักสูตร
1. พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร 1. พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร โ ด ย มี
เทคโนโลยี ส ารสนเทศให มี
พื้ น ฐานจากหลั ก สู ต รใน
มาตรฐานไม ต่ํ า กว า ที่ สกอ.
ระดับสากล (ACM/IEEE)
กําหนด
2. ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต ร
2. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให ส อ ด
อยางสม่าํ เสมอ
คล อ งกั บ ความต อ งการของ 3. ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ธุ ร กิ จ และการเปลี่ ย นแปลง
ใ น ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานนักศึกษา
ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรให
1. ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต ร
สอดคลองกับความตองการของผูใช
อยางสม่ําเสมอ
บัณฑิต
2. ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ในความตองการของ
ผูประกอบการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวบงชี้
1. ร อ ยละความพึ ง พอใจ
ในทักษะ ความรู ความ
สามารถในการทํ างาน
ของบั ณฑิ ต โดยเฉลี่ ย
ในระดับดี
2. รอยละของบัณฑิตที่ได
งานทํา

หลักฐาน
1. เอกสารปรับปรุงหลัก
สูตร
2. รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร
3. รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ ชบัณฑิต
ดานผูมีสวนไดสวนเสีย
ตัวบงชี้
1. สํ า รวจความพึ ง พอใจของ 1. ผ ล ก า ร เ รี ย น ข อ ง
ผลิตนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้
ผูประกอบการผูใชบัณฑิตที่
- มี ค วามรู แ ละทั ก ษะวิ ช าชี พ ที่
นักศึกษา
มีตอบัณฑิตใหม
ตรงตามความต อ งการของ
2. ข อ มู ล ระดั บ ความพึ ง
2. ประเมินทักษะ ความรู
องคกร
พอใจของผูใชบัณฑิตที่
และความสามารถในการ
- ทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ในองค ก ร
มีตอบัณฑิตใหม
ทํางานเปนทีม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีการจัดกิจกรรมเสริม
- มีทัศนคติที่ดีและสามารถเปน 3. ปรับปรุงรายละเอียดวิชา
หลักสูตร
หรือจัดกิจกรรมเสริม
ผูนําได เขาใจและดํารงชีวิตใน
หลักฐาน
หลักสูตรเพื่อพัฒนาให
สังคมไดอยางมีคุณภาพและมี
แบบสอบถามความพึง
บัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
ความรับผิดชอบตอสังคม
พอใจของผูใชบัณฑิตที่
ความตองการของผูใช
มีตอบัณฑิตใหม
บัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ
และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึ กษาในมหาวิ ทยาลั ย แม โ จ ใช ร ะบบการศึกษาเป น แบบทวิภ าค โดย 1 ป
การศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษา
ไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ
- หรือเปนไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใชในขณะนั้น
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตรคณิตศาสตร หรือ ศิลป-คณิตศาสตร หรือเทียบเทา
2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือตาม
ระเบียบขอบังคับการคัดเลือก มหาวิทยาลัยแมโจ โดย
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1) นักเรียนที่เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) นักเรียนที่มหาวิทยาลัยแมโจเปนผูดําเนินการคัดเลือกเอง
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1) นักศึกษาสําเร็จการศึกษาจากสถาบันศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งสงผลใหนักศึกษามีพื้น
ฐานความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตางกัน และอาจมีปญหาในเรื่องการปรับตัวอันเนื่องมาจาก
ระบบการเรียนในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษามีความแตกตางกัน
2) นักศึกษามีความรูดานภาษาตางประเทศ และทักษะการใชคอมพิวเตอรไมถึงเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา แผนการเรียน และแผนการทํางานในอนาคต
2) มอบหมายหน า ที่ อาจารยที่ป รึกษาใหแกอาจารยทุ กคน ทําหนา ที่ส อดส องดูแ ล
ตักเตือน ใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการเรียนและอื่น ๆ
3) มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ใหความชวยเหลือแกอาจารยที่ปรึกษาจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลนักศึกษา เชน วันแรกพบนักศึกษากับอาจารย วันพบผูปกครอง การ
ติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 จากอาจารยผสู อน และกิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน เปนตน
4) มีนักวิชาการดานการศึกษาทําหนาที่แนะแนวการเรียน เชน การจับประเด็นจากการ
อานหนังสื อ การจดโนต การจัดระบบความคิด การดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัย ใหแกนักศึกษาที่ มี
ปญหา และขอความชวยเหลือ
5) จัดทดสอบความสามารถทางภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดหลักสูตรสอน
เสริมตามความสามารถของผูเรียน
6) แต ง ตั้ ง อาจารย ที่ ป รึ ก ษาประจํ า ตั ว นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ดู แ ล ตั ก เตื อ น ให
คําแนะนําแกนักศึกษา และใหเนนย้ําในกรณีที่นักศึกษามีปญหาตามขางตนเปนกรณีพิเศษ ตลอดจน
ใหคําปรึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพ
7) จัดสอนเสริมเตรียมความรูพื้นฐานกอนการเรียน
8) จัดใหมีการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานและสอนเสริมนอกชั่วโมงเรียน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
2563
ชั้นปที่ 1
50
50
50
50
ชั้นปที่ 2
50
50
50
ชั้นปที่ 3
50
50
ชั้นปที่ 4
50
รวม
50
100
150
200
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
50

2564
50
50
50
50
200
50

2.6 งบประมาณตามแผน
แหลงทุนสนับสนุน
1.งบประมาณแผนดิน
2.งบประมาณเงินรายได

งบประมาณที่คาดวาจะไดรับในปงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
6,488,000 6,755,000 7,034,000 7,306,000 7,481,400
1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000

2.6.1 งบประมาณแผนดิน (หนวย/บาท)
ประมาณการคาใชจายในปงบประมาณ
หมวดรายจาย
2560
2561
2562
2563
1.งบบุคลากร
-อัตราเดิม
2,500,000 2,625,000 2,756,300 2,894,000
528,000 555,000 583,000 612,000
-อัตราใหม
2.งบดําเนินงาน
-ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 900,000 900,000 900,000 900,000
-คาสาธารณูปโภค
3.งบลงทุน
-ครุภัณฑ
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
-สิ่งกอสราง
4.งบอุดหนุน
-อุดหนุนโครงการวิจัย
400,000 400,000 400,000 400,000

2564
3,038,800
642,600
900,000

2,000,000

400,000
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2.6.2 งบประมาณเงินรายได (หนวย/บาท)
ประมาณการรายรับในปงบประมาณ
หมวดรายรับ
2560
2561
2562
2563
2564
-ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000
รวม
1,200,000 2,600,000 4,200,000 6,000,000 8,000,000
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
การเที ย บโอนหน ว ยกิต และการลงทะเบี ย นเรีย นขามมหาวิทยาลัย ใหเปน ไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
- กลุมวิชาภาษา
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุมวิชาแกน
- กลุมวิชาเฉพาะดาน
- กลุมวิชาประเด็นดานองคการและระบบ
สารสนเทศ
- กลุมวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
- กลุมวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
- กลุมวิชาโครงสรางพื้นฐานของระบบ
- กลุมวิชาเอกเลือก
- กลุมประสบการณภาคสนาม
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

129 หนวยกิต
30
6
6
12
6
93
18
57
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

18
18
12
9
9
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
เลือก 2 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้
ศท 021 สังคมศาสตรในชีวิตประจําวัน
GE 021 Social Sciences in Everyday Life
ศท 022 อารยธรรมโลก
GE 022 World Civilization

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3

(3–0–6)

3

(3–0–6)
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ศท 104
GE 104
ศท 302
GE 302
กช 321
CM 321
ศศ 101
EC 101

ศท 011
GE 011
ศท 012
GE 012
ศท 013
GE 013
ศท 180
GE 180
ศท 304
GE 304
ศท 305
GE 305
ศท 031
GE 031
ศท 141
GE 141
ศท 142
GE 142
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3–0–6)

มนุษยและสิ่งแวดลอม
Man and Environment
สังคมและวัฒนธรรมไทย
Thai Society and Culture
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy and Sustainable Development
เศรษฐศาสตรเพื่อชีวิตประจําวันและการประกอบการ
Economics in Daily Life and Operations
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
เลือก 2 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้
มนุษยกับความงามทางศิลปะ
Man and Arts Appreciation
จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย
Psychology and Human Behavior
สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต
Health for life
ศิลปะกับความคิดสรางสรรค
Art and Creative Thinking
ศาสตรและศิลปแหงปญญาชน
Liberal Arts of Intellectuals
ประวัติศาสตรและพัฒนาการของลานนา
History and Development of Lanna
- กลุมวิชาภาษา
การใชภาษาไทย
Thai Language Usage
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2

3

(3–0–6)

3

(2–2–5)

3

(3–0–6)

6

หนวยกิต

3

(3–0–6)

3

(3–0–6)

3

(2–2–5)

3

(1–4–4)

3

(2–2–5)

3

(3–0–6)

12
3

หนวยกิต
(2–2–5)

3

(2–2–5)

3

(2–2–5)

มคอ. 2

ศท 241
GE 241
ผษ 101
AP 101
วท 101
SC 101
วท 102
SC 102
วอ 101
EI 101
วอ 102
EI 102
ศท 014
GE 014
พง 100
RE 100

19

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1
3
(2–2–5)
English for Science and Technology 1
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
6 หนวยกิต
เกษตรเพื่อชีวิต
3
(3–0–6)
Agriculture for Life
เลือกอีก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้
วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
3
(2–2–5)
Science for Life
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3
(2–2–5)
Development of Science and Technology
วิศวกรรมเบื้องตนในชีวิตประจําวัน
3
(3–0–6)
Basic Engineering in Daily Life
นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
3
(3–0–6)
General Aspects of Food and Drug
การสืบคนสารนิเทศเพื่อการศึกษา
3
(2–2–5)
Information Searching for Academic Study
พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน
3
(3–0–6)
Energy for Daily Life

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
คศ 100 คณิตศาสตรขั้นพื้นฐาน
MA 100 Foundation of Mathematics
คศ 205 ตรรกศาสตรเชิงคณิตศาสตรเบื้องตน
MA 205 Introduction to Mathematical Logic
สต 301 หลักสถิติ
ST 301 Principles of Statistics
ศท 343 สนทนาภาษาอังกฤษ
GE 343 English Conversation for the Workplace

93
18
3

หนวยกิต
หนวยกิต
(3–0–6)

3

(3–0–6)

3

(3–0–6)

3

(2–2–5)

มคอ. 2

ศท 348
GE 348
ทส 101
IT 101

ทส 102
IT 102
ทส 103
IT 103
ทส 433
IT 433
ทส 105
IT 105
ทส 232
IT 232
ทส 241
IT 241
ทส 322
IT 322
ทส 324
IT 324
ทส 332
IT 332
ทส 213
IT 213

20

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
3
(2–2–5)
English for Further Studies and Careers
เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร
3
(2–3–5)
Computer Information Technology
2.2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
- กลุมวิชาประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
ตรรกะและเทคนิคการเขียนโปรแกรม
Programming Logic and techniques
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
Software Development Process
การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Professional Communication
- กลุมวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
การออกแบบสวนติดตอกับผูใชและประสบการณผูใช
User Interface and User Experience Design
ระบบฐานขอมูล
Database System
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต
Web Content Management System
การทดสอบซอฟตแวร
Software Testing
การทดสอบซอฟตแวรอัตโนมัติ
Automated Software Testing
การโปรแกรมฐานขอมูล
Database Programming
- กลุมวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
แนวคิดเชิงวัตถุ
Object Oriented Concepts

57
9
3

หนวยกิต
หนวยกิต
(2–3–5)

3

(2–3–5)

3

(3-0-6)

18
3

หนวยกิต
(2–3–5)

3

(2–3–5)

3

(2–3–5)

3

(3–0–6)

3

(2–3–5)

3

(2–3–5)

18
3

หนวยกิต
(2–3–5)

มคอ. 2

ทส 214
IT 214
ทส 215
IT 215
ทส 311
IT 311
ทส 396
IT 396
ทส 496
IT 496

21

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3
(2–3–5)

ทส 242
IT 242
ทส 321
IT 321
ทส 323
IT 323
ทส 495
IT 495

การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
การโปรแกรมฝงไคลเอนต
Client Side Programming
การโปรแกรมฝงเซิรฟเวอร
Server Side Programming
โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mini-Project in Information Technology
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Project in Information Technology
- กลุมวิชาโครงสรางพื้นฐานของระบบ
พื้นฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
Fundamental of Networking System
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
System Analysis and Design
การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอล
Object Oriented Analysis and Design with UML
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการสังคม
Information Technology for Social Service

ทส 333
IT 333
ทส 334
IT 334
ทส 411
IT 411
ทส 432
IT 432

2.3) กลุมวิชาเอกเลือก
เลือกเรียน 3 วิชา จากรายวิชาตอไปนี้
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเงินและการบัญชี
Information Technology for Finance and Accounting
พื้นฐานทางธุรกิจสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Business Fundamentals for Information Technology
การโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่
Mobile Programming
การจัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของซอฟตแวร
Software Configuration and Change Management

3

(2–3–5)

3

(2–3–5)

3

(1–4–4)

3

(0-9-0)

12
3

หนวยกิต
(2–3–5)

3

(3–0–6)

3

(3–0–6)

3

(1-4-4)

9

หนวยกิต

3

(3–0–6)

3

(3–0–6)

3

(2–3–5)

3

(3–0–6)

มคอ. 2
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ทส 434
IT 434
ทส 435
IT 435
ทส 492
IT 492
ทส 493
IT 493

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3
(2–3–5)

วิทยาการขอมูลสําหรับธุรกิจ
Data Science for Business
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Electronics Commerce
ผูประกอบการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Entrepreneurship
การศึกษาหัวขอสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Special Topic in Information Technology
2.4) กลุมประสบการณภาคสนาม
เลือกเรียน 1 วิชา จากรายวิชาตอไปนี้
วท 497 สหกิจศึกษา
SC 497 Co-operative Education

3

(3–0–6)

3

(3–0–6)

3

(3–0–6)

9

หนวยกิต

9

(ปฏิบัติไม
นอยกวา
16
สัปดาห)
(ปฏิบัติไม
นอยกวา
16
สัปดาห)
(ปฏิบัติไม
นอยกวา
16
สัปดาห)

วท 498 การเรียนรูอิสระ
SC 498 Independent Study

9

วท 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
SC 499 Overseas Study, Training or Internship

9

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 หนวยกิต

มคอ. 2
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เกณฑการกําหนดรหัสวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส
IT

หมายถึง รหัสชื่อยอภาษาไทยของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายถึง รหัสชื่อยอภาษาอังกฤษของสาขาวิชา Information Technology
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา

1. เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึง ระดับของรายวิชาของชั้นปที่ควรศึกษา
1 หมายถึง รายวิชาในระดับปที่ 1
2 หมายถึง รายวิชาในระดับปที่ 2
3 หมายถึง รายวิชาในระดับปที่ 3
4 หมายถึง รายวิชาในระดับปที่ 4
2. เลขตัวที่ 2 (หลักสิบ) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวิชา
0 หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 หมายถึง หมวดวิชาการพัฒนาโปรแกรม/ซอฟตแวร
2 หมายถึง หมวดวิชาการวิเคราะห ออกแบบและการทดสอบซอฟตแวร
3 หมายถึง หมวดวิชาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศทางธุรกิจ
4 หมายถึง หมวดวิชาระบบเครือขายและการบริหารจัดการ
5 หมายถึง หมวดวิชาการประยุกตใชเทคโนโลยี
9 หมายถึง หมวดวิชาโครงงานและประสบการณภาคสนาม
3. เลขตัวที่ 3 (หลักหนวย) แสดงถึง ลําดับที่ของวิชาในหมวดหมู

มคอ. 2
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3.1.5 แผนการศึกษา
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
ศท 031
ศท 141
ทส 101
ทส 102
ผษ 101
คศ 100

ชื่อวิชา
การใชภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร
ตรรกะและเทคนิคการเขียนโปรแกรม
เกษตรเพื่อชีวิต
คณิตศาสตรขั้นพื้นฐาน
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ศึกษาดวย
ทฤษฎี ปฏิบัติ ตนเอง
2
2
5
2
2
5
2
3
5
2
3
5
3
0
6
3
0
6
14
10
32

หนวยกิต
3
3

ศึกษาดวย
ทฤษฎี ปฏิบัติ ตนเอง
2
3
5
2
3
5

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ทส 103 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
ทส 105 การออกแบบสวนติดตอกับผูใชและ
ประสบการณผูใช
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
............ กลุมวิชาสังคมศาสตร วิชาที่ 1
............ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วิชาที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
............
กลุมวิชามนุษยศาสตร วิชาที่ 1
รวม

3
3

2
…

2
…

5
…

3

…

…

…

3

…

…

…

18

มคอ. 2

25

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
คศ 205
ทส 213
ทส 241
ศท 241
............
............

ชื่อวิชา
ตรรกศาสตรและคณิตศาสตรเบื้องตน
แนวคิดเชิงวัตถุ
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตร วิชาที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตร วิชาที่ 2
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3

ศึกษาดวย
ทฤษฎี ปฏิบัติ ตนเอง
3
0
6
2
3
5
2
3
5
2
2
5

3

…

…

…

3

…

…

…

18

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
ทส 214
ทส 215
ทส 232
ทส 242
สต 301
............

ชื่อวิชา
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
การโปรแกรมฝงไคลเอนต
ระบบฐานขอมูล
พื้นฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
หลักสถิติ
วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ศึกษาดวย
ทฤษฎี ปฏิบัติ ตนเอง
2
3
5
2
3
5
2
3
5
2
3
5
3
0
6
...
…
…

มคอ. 2
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ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
ทส 311
ทส 321
ทส 322
ทส 332
ศท 343
............

ชื่อวิชา
การโปรแกรมฝงเซิรฟเวอร
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
การทดสอบซอฟตแวร
การโปรแกรมฐานขอมูล
สนทนาภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ศึกษาดวย
ทฤษฎี ปฏิบัติ ตนเอง
2
3
5
3
0
6
3
0
6
2
3
5
2
2
5
…
…
…

ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ทส 323 การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิง
วัตถุดวยยูเอ็มแอล
ทส 396 โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทส 324 การทดสอบซอฟตแวรอัตโนมัติ
ศท 348 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ
ทส......... กลุมวิชาเอกเลือก วิชาที่ 1
ทส......... กลุมวิชาเอกเลือก วิชาที่ 2
รวม

หนวยกิต
3

ศึกษาดวย
ทฤษฎี ปฏิบัติ ตนเอง
3
0
6

3

1

4

4

3
3

2
2

3
2

5
5

3
3
18

...
...

…
…

…
…
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ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ทส 433 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทส 495 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการสังคม
ทส 496 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส......... กลุมวิชาเอกเลือก วิชาที่ 3
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
12

ศึกษาดวย
ทฤษฎี ปฏิบัติ ตนเอง
3
0
6
1
0
...

4
9
…

4
0
…

ปที่ 4/ ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
วท 497 สหกิจศึกษา หรือ
9
วท 498 การเรียนรูอิสระ หรือ
9
วท 499 การศึกษา หรือ การฝกงาน หรือ อบรม
9
ตางประเทศ
รวม
9

ศึกษาดวย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ตนเอง
ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห
ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห
ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห
ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห

หมายเหตุ : ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันได
ตามความเหมาะสม / ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

มคอ. 2
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
ศท 021

สังคมศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ ก ษาปรากฏการณ ท างสั ง คมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น และ
เหตุการณสําคัญตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ในสังคม โดยใชองคความรูและมุมมองทางดานสังคมศาสตรใน
การอธิบายและทําความเขาใจ รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติที่สัมพันธกับ
สังคมระดับโลก และการวิเคราะหปญหาสังคมรูปแบบตาง ๆ ในโลกสมัยใหม
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 021
Social Sciences in Everyday Life
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Social phenomena in everyday life; application of concepts and
theoretical knowledge in the Social Sciences for the understanding and explanation
of social occurrences; changes in Thai society in relations to global society; analysis
of social problems in the modern world
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศท 022
อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พัฒนาการและความสัมพันธของอารยธรรมที่สําคัญในพื้นที่ทางภูมิศาสตร และ
พื้นที่ทางวัฒนธรรมตามภูมิหลังทางประวัติศาสตร ที่มีอิทธิพลตอสังคมโลกในปจจุบัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 022
World Civilization
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Development and relations of important civilizations in different
geographical and cultural spaces according to historical backgrounds and their
influences on present-day societies.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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ศท104

มนุษยและสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความเปนมาของมนุษย ความสมดุลยทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา วิวัฒนาการ
ของเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม ผลกระทบในการพัฒนาที่มีตอธรรมชาติและระบบ
นิเวศ กระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อใหรูจักใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา การพัฒนา
อยางยั่งยืนบนพื้นฐานความเทาเทียมกันของมนุษยและความเสมอภาคทางเพศ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 104
Man and Environment
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
The formation of human beings, the equilibrium of nature and
ecology, the study of socio-economic and cultural evolution effecting on natural
environment and ecology, thinking process and decision making in appropriating uses
of natural resources, human and gender equality based sustainable development.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศท 302

สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความเปนมาของสังคมไทย ปจจัยที่กําหนดลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การ
ปกครอง ศาสนา พิธีกรรม การละเลนพื้นบาน ศิลปกรรม นาฏศิลป ดนตรี ตลอดจนโครงสรางของ
สังคมไทยในปจจุบันและลักษณะที่สืบเนื่องจากสังคมไทยในอดีต รวมทั้งแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 302
Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Studying the formation of Thai society. The factors that determine
the characteristics of socio-economic political, religion, rite, playing folk, fine arts,
dramatic arts, music, trends to structure of Thai society in the present day and the
characteristic that continuous from Thai society in the past, including trend of change
in Thai society and culture.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย ความเปนมา คุ ณลักษณะ เงื่อนไขและประเด็นสําคัญของแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สงผลตอการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยเนนการศึกษากรณีตัวอยางของไทย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
CM 321
Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency
economy concept; its relations to and impact on sustainable development, with an
emphasis on Thailand.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศศ 101
เศรษฐศาสตรเพื่อชีวิตประจําวันและการประกอบการ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของเศรษฐศาสตรเพื่อชีวิตประจําวัน
และการประกอบการ ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ ภาวะเงิน
เฟ อ เงิ น ฝ ด ป จ จั ย การผลิ ต บทบาททางเศรษฐกิจ ของภาครัฐ ที่มีผ ลกระทบตอชีวิตประจําวั น
เศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการเงินการคลัง และการวางแผนทางการเงินเพื่อการประกอบการ เพื่อให
เกิ ด วิ ธี คิด ต อ การเข า ใจและสามารถปรั บ ตั ว ใหเ ขา กับ การเปลี่ย นแปลงของภาวะเศรษฐกิ จ ใน
ชีวิตประจําวันไดและสามารถพัฒนาใชเปนแนวคิดในการประกอบธุรกิจอันนําไปสูการเปนเจาของ
กิจการในอนาคตได
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
EC 101
Economics in Daily Life and Operations
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
This course aims to study the meaning and important of Daily Life
and Operation Economics. Economy Evolution, Inflation, Deflation, Production
Factors, Government roles in daily life economy, financial economics and financial
planning for operation are also included. This course will help to understand and
adapt the daily life behaviors follow to the economy changes as well as able to
apply knowledge for operating their own businesses in the future.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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- กลุมวิชามนุษยศาสตร
ศท 011

มนุษยกับความงามทางศิลปะ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับสุนทรียภาพในงานศิลปะแขนงตาง ๆ ความสัมพันธและวิวัฒนาการ
ของมนุษยกับศิลปะดนตรีและนาฏศิลป ปลูกฝงการชื่นชม การวิเคราะห วิจารณอยางเปนระบบใน
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป ทั้งของไทยและตางประเทศ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 011
Man and Arts Appreciation
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Aesthetics in arts; arts development and its relation to human life:
music, dramatic art and visual art; arts appreciation; analysis and criticism of Thai
and Western arts
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศท 012
จิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ กษาแนวคิ ดทางดานพฤติกรรม พื้น ฐานชี ว วิทยาของพฤติ กรรม พั ฒ นาการ
มนุษย กระบวนการทางจิต บุคลิกภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมทางสังคม
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 012
Psychology and Human Behaviour
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Perspectives in behavior; biological foundations of behavior; human
development; mental processes; personality; health behavior; social behavior
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาแนวคิ ดเกี่ ย วกับ สุขภาพ การบริห ารจัดการสุขภาพ และการสรางเสริม
สุขภาพ โดยคํานึงถึงหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา และการ
สาธารณสุขเปนสําคัญ ทั้งนี้เนนถึงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ การปองกัน
ควบคุมและการจัดการความเครียด การทดสอบและประเมินความสมบูรณของรางกาย การปฐม
พยาบาล และการปองกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการเลนกีฬา สิ่งเสพติดใหโทษ
เพศศึกษา อุบัติเหตุการจราจร โรคติดตอและโรคไมติดตอที่สําคัญ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 013
Health for Life
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
Concepts in health, health management, health promotion with an
emphasis on principles of physical education, health education, recreation, sports
science, and public health; exercise for health; nutrition and health; stress
prevention and eradication; physical fitness test and assessment; first aid; prevention
of exercise and sports injury, drug abuse, accident, and major transmitted and nontransmitted diseases; providing sex-education
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 180
ศิลปะกับความคิดสรางสรรค
3 (1-4-4)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความหมายของศิลปะ ประเภทแบบอยางของงานศิลปะแขนงตาง ๆ ศึกษา
กระบวนการของการสรางสรรค เกณฑหรือปจจัยที่ใชในการพิจารณาความคิดสรางสรรค ปญหา
ของการสรางสรรคและวิธีแกไขปญหาและปฏิบตั ิกิจกรรมของการนําสวนประกอบสําคัญของศิลปะ
ที่ใหผลตอความคิดและความรูสึก
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 4 ชัว่ โมง/สัปดาห)
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Art and Creative Thinking
3 (1-4-4)
Prerequisite : None
Definition of art; genres of art; artistic creation process; creative
thinking elements; problems of artistic creation and their solutions; practice of
drawing lines and shapes, painting, colouring, and spacing; artistic composition and
fundamental artistic techniques; creation of artistic work.
(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours/week)
ศท 304
ศาสตรและศิลปแหงปญญาชน
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย องคประกอบ และลักษณะของปญญาชน การรูจั ก
ตนเอง การรูจักผูอื่น เทคนิคและกลวิธีในการรูจักตนเองและผูอื่น ทักษะการสื่อสารและมนุษย
สัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการคิดและการวิเคราะหปญหาสถานการณทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองในปจจุบัน อาเซียนและการปรับตัว รวมไปถึงการปลูกจิตสํานึกในสาธารณ
สมบัติ ตลอดจนการดํารงชีวิตในสังคมอยางเปนสุข
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 304
Liberal Arts of Intellectuals
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
The study of definition, composition, and characterislics of intellicle,
self-recognition, recognition of others, techniques and strategies of self-recognition
and recognition of others, skills of communication and human relation, personality
development, skill of thinking and economic, social and political problem analyzing,
ASEAN and adaptation including awareness of public property and ways of living in
society with happiness.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 305
ประวัติศาสตรและพัฒนาการของลานนา
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสําคัญของประวัติศาสตรทองถิ่น ความเปนมาของลานนา พัฒนาการดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
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GE 305

History and Development of Lanna
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Importance of local history; background of Lanna; development of
politics, economy, society and culture of Lanna from the ancient time to present.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
- กลุมวิชาภาษา
ศท 031

การใชภาษาไทย
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกทักษะการใชภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ ไดแก ทักษะการฟง ทักษะการอาน เพื่อ
จับใจความสํ าคั ญ คิ ดวิ เคราะห และประเมินคาสิ่งที่ไดจ ากการฟงการอาน ทักษะการพูดเพื่อ
ถายทอดความรู ความคิด และแสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียนในดานการใชถอยคําการสรางรูป
ประโยค ตลอดจนการเรียบเรียงประโยคเปนยอหนา เพื่อสามารถเขียนความเรียง สารคดี บทความ
แสดงความคิดเห็น และบทความทางวิชาการได
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 031
Thai Language Usage
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
Practice of listening and reading for main ideas; analysis and
evaluation of text from listening and reading; speaking for giving information,
knowledge, and opinions; sentence and paragraph writing; essay writing;
documentary writing; argumentative and academic articles writing
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 141
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ ก ษา และฝ ก ใช ภ าษาอั ง กฤษ เพื่ อ การสื่ อ สารในระดั บ เบื้ อ งต น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน โดยใชทักษะสัมพันธ ฟง พูด อาน
และเขียนตลอดจนเสริมสรางกลวิธีในการเรียน เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษใน
ระดับตอไป
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(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
Fundamental English 1
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
Practice of English for communicative purposes on a basic level;
English usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and
writing; English learning strategies
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 142
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ศึกษาและฝกใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสูงขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันโดยใชทักษะสัมพัน ธ ฟง พูด อาน และเขีย น
ตลอดจนเสริมสรางกลวิธีการเรียนในระดับตอจากวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และนําไปประยุกตใช
ในชีวิตจริงไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับวัฒนธรรมการใชภาษาอังกฤษเพื่อใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิตหรือเปนพื้นฐานสําหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงตอไป
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 142
Fundamental English 2
3 (2-2-5)
Prerequisite : GE 141 Fundamental English 1
Practice of English for communicative purposes on an intermediate
level; English usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading,
and writing; English learning strategies; application of language skills to real life
situations in accordance with the cultures of English speakers
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 241
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ศึกษาคําศัพทเฉพาะดาน โครงสรางทางไวยากรณในบริบททางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยใชทักษะสัมพันธฟง พูด อาน และเขียน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 141
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GE 241

English for Science and Technology 1
3 (2-2-5)
Prerequisite : GE 142 Fundamental English 2
Specific vocabulary and grammatical structures in the content of
Science and Technology, using integrated language skills.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ผษ 101

เกษตรเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิวัฒ นาการ และความสําคัญของการเกษตร ความหลากหลายทางชีว ภาพใน
ระบบนิเวศวิทยา ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอปจจัยการผลิตทางการเกษตร ระบบการเกษตร
ทรัพยากรการผลิตดานจุลินทรีย พืช สัตว ประมง ความหลากหลายของทรัพยากร การนํามาใช
ประโยชน การจัดการและการอนุรักษ เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การ
สื่อสารองคความรูทางการเกษตร การพัฒนาตามแนวพระราชดําริกับการเกษตร
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
AP 101
Agriculture for Life
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Evolution and importance of agriculture; biodiversity in the
ecosystem; environmental factors affecting agricultural production; agricultural
production systems; resources from microorganisms, plants, land animals, aquatic
animals, diversity of resources, utilization, management and conservation for
sustainable and environmental friendly agriculture; communication of agricultural
knowledge; royal initiative development and agriculture.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กําเนิดโลกและสวนประกอบของโลก สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยา
ในชีวิตประจําวัน ดาราศาสตร อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร รังสี
การใชประโยชนของนิวเคลียรทางสันติ สิ่งแวดลอมและมลพิษ สารเคมีในอาหาร ยาในชีวิตประจํา
วั น การใช เ คมี ใ นอุ ต สาหกรรม ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม นาโนเทคโนโลยี แ ละแนวโน ม การ
ประยุกตใช
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
SC 101
Science for Life
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
Origins of the Earth and life; evolution of life; biology in everyday life;
introduction to astronomy, meteorology, natural resources, nuclear energy,
radiation; use of nuclear energy for peace; the environment and pollutions; chemical
substance in food; medication in everyday life; use of chemicals in industry and their
effects on the environment; nanotechnology and its trend and application.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
วท 102
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
กระบวนการเรี ย นรู ธ รรมชาติ ข องมนุ ษ ย ตั้ ง แต ยุ ค แรกเริ่ ม วิ วั ฒ นาการของ
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ ก อ ให เ กิ ด เศรษฐกิ จ ในยุ ค ต า ง ๆ ได แ ก ยุ ค แห ง การเกษตร
(Agriculture Economy) ยุคอุตสาหกรรม (Industrial Economy) ยุคสารสนเทศ (Information
Economy) ยุ ค แห ง โมเลกุ ล (Molecular Economy) การพั ฒ นาการของวิ ท ยาศาสตร ใ นด า น
บริการเพื่อชีวิต อาหารและยา ผลของเทคโนโลยีซอฟตแวร ที่มีตออุตสาหกรรมการแพทยและการ
คนควาดานยารักษาโรค การวิเคราะหโปรตีนในรางกายมนุษยเพื่อการวินิจฉัยสาเหตุแหงการเกิด
โรค พัฒนาการดานจีโนมนุษยและชีวสารสนเทศ การคนควาดานสมุนไพรและการใหความสําคัญ
กับภูมิปญญาทองถิ่นสูอุตสาหกรรมยาในอนาคต
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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Development of Science and Technology
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
Human’s learning process about nature from the dawn of civilization;
scientific and technological development and economic characteristics in different
periods, namely, agriculture economy, industrial economy, information economy,
molecular economy; scientific development in terms of application to life; food and
medication; effects of software technology on medical industry; research and
advancement in medicine; protein analysis in the human body for medical diagnosis
and treatment; human genomic development and bioinformatics; research in herbs;
indigenous wisdom in medication and its prospect in medical industry.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
วอ 101
วิศวกรรมเบื้องตนในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบไฟฟาและการสื่อสาร การใชอุปกรณไฟฟาอยางประหยัดพลังงาน การใช
และดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร การใชและบํารุงรักษารถจักรยานยนตและรถยนต เครื่องจักรกล
เกษตร ความรูพื้นฐานในงานกอสราง ระบบประปาและสุขาภิบาลเบื้องตนการจัดการสิ่งแวดลอม
ในชีวิตประจําวัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
EI 101
Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Electrical systems and communication; use of electrical equipments
for energy saving; use and maintenance of computer; use and maintenance of
vehicles and farm machineries; fundamental of construction, water supply and
sanitary, and environmental management in everyday life.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความสําคัญของอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การใชเทคโนโลยีกับอาหาร
ในชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจากอาหารนอกเหนือจากการบริโภค การใหบริการดานอาหาร
ธุรกิจอาหารขนาดเล็ก การตลาดอาหาร โลจิสติกสและซัพพลายเชน เภสัชโภชนศาสตร ความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับยาอันตรายจากการใชยา ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ สิทธิของผูบริโภคและการ
คุมครองผูบริโภคทางอาหารและยา
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
EI 102
General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Importance of food; food consumption culture; technological
applications to food in everyday life; use of food beyond consumption; nutritional
service; small food enterprise and marketing; logistics and supply chain;
nutraceuticals; general knowledge of medicine dosage and its danger, and drug;
consumers’ rights and protection on nutrition and medicine.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศท 014
การสืบคนสารนิเทศเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสารนิเทศ วิธีใชทรัพยากรสารนิเทศ เนนการเขาถึง
ในระบบเครื อข า ย วิ ธี ก ารเข า ถึ งสารนิเทศจากฐานขอมู ล ห องสมุด และแหลง สารนิเ ทศที่ เป น
ฐานขอมูลออนไลนบนอินเตอรเน็ต การใชเครื่องมือชวยคน (Search engine) การประเมินคุณคา
สารนิเทศและเลือกใชสารนิเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายการอางอิง
(Reference) และการลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล ทั้งในรูปสิ่งพิมพและ
ขอมูลออนไลนเพื่อการเขียนงานทางวิชาการ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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GE 014

Information Searching for Academic Study
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
Fundamental knowledge of information; use of information resources
with an emphasis on the Internet access; access means of library information
databases and online databases on the Internet; use of search engines; information
evaluation and how to make an effective use of desired information; citing
references and making bibliographies for academic papers
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
พง 100
พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูพื้นฐานดานพลังงาน สถานการณพลังงาน แหลงกําเนิดพลังงาน การใช
พลังงานในชีวิตประจําวัน แนวทางการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม การปลูกจิตสํานึกการใช
พลังงาน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
RE 100
Energy for Daily Life
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Fundamental of energy; energy situations; energy resources; energy
utilization in everyday life; energy and environmental conservation; awareness of
energy consumption.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1) กลุมวิชาแกน
คศ 100

คณิตศาสตรขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทบทวนแนวคิ ด เกี่ ย วกับ เซต ตรรกศาสตร ระบบจํา นวนจริง ลิ มิต และความ
ตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธและการประยุกต การอินทิเกรตและการประยุกต
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
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Foundation of Mathematics
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Review the concepts of set; logical; real number system; limits and
continuity of functions; derivatives and applications; integration and application
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
คศ 205
ตรรกศาสตรเชิงคณิตศาสตรเบื้องตน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โครงสรางทางคณิตศาสตร ตรรกศาสตรสัญลักษณ การวิเคราะหคาความจริง
การอางเหตุผลโดยวิธีอุปนัยและนิรนัย วิธีของการพิสูจนการอางเหตุผลและแผนภาพเวนน การ
ประยุกตของตรรกศาสตร
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
MA 205
Introduction to Mathematical Logic
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Mathematical structure; Symbolic logic;Truth analysis;Method of
proof; Arguments and their validity propositions; Venn diagrams; Applicable logic
(Lectures 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
สต 301
หลักสถิติ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับสถิติพรรณนาและความนาจะเปน การแจกแจงความ
นาจะเปน การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของกลุมตัวอยาง การประมาณ
คาและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคาพารามิเตอร การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะห
การถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห)
ST 301
Principles of Statistics
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Review concepts of descriptive statistics and probability, probability
distribution, binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, sampling
distribution, estimation and hypothesis testing for parameters, analysis of variance,
simple linear regression analysis and simple correlation
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 หรือ
ศท 340 ภาษาอังกฤษทั่วไป
พั ฒ นาความสามารถในการพู ด สํา หรั บ นัก ศึก ษาที่ต องการทํา งาน ซึ่ง ตอ งใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อ โดยจะเนนถึงการสัมภาษณ การรับงานและการสงงานในสายงานของแตละ
สาขา ฝกการออกสําเนียงที่ถูกตองในประโยค ภาษาอังกฤษ และบางคําที่เปนปญหาสําหรับคนไทย
รวมทั้งฝกพูดบทสนทนาทั่ว ๆ ไป
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 343
English Conversation for the Workplace
3 (2-2-5)
Prerequisite : GE 141 Fundemental English 1 or
GE 340 General English
Develop abilities in verbal communication for employment such as
job interviewing and dealing works in different job areas and practice making general
conversation.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 348
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
วิชาบังคับกอน : ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 หรือ
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 หรือ
ศท 340 ภาษาอังกฤษทั่วไป
ศึกษาและฝกฝนทักษะที่จําเปนตอการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
GE 348
English for Further Studies and Careers
3 (2-2-5)
Prerequisite : GE 141 Fundemental English 1 or
GE 142 Fundemental English 2 or
GE 340 General English
To study and practice essential skills for further study and future
careers.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
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ทส 101

เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมายและบทบาทของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรฮารดแวร คอมพิวเตอรซอฟตแวร การจัดการ
ขอมูลดวยคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทางดวนสารสนเทศกับอินเตอรเน็ต รวมถึง
เทคโนโลยีที่มีผลตอยุคปจจุบันและอนาคต
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห)
IT 101
Computer Information Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Terminology and role of the Information Technology, Introduction to
Computing System, Computer hardware, software, data management with
computer, networking system, information highway and internet,
emerging technologies that affect the present and future of information system.
(Lectures 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
2.2) กลุมวิชาเอกบังคับ
- กลุมวิชาประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
ทส 102

ตรรกะและเทคนิคการเขียนโปรแกรม
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาแนวความคิดของพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรม หลักการเขียนโปรแกรม
แนวความคิ ด ขั้ น ตอนวิ ธี (Algorithm) ในการเขี ย นโปรแกรม การเขี ย นผั ง งานโปรแกรม
(Flowchart) และการเขียนโปรแกรมโดยใชรหัสเทียม (Pseudo code)
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห)
IT 102
Programming Logic and Techniques
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Study of basic programming concepts, programming fundamental,
algorithm, flowchart and pseudo code.
(Lectures 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)

มคอ. 2

ทส 103

44

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ทส 102 ตรรกะและเทคนิคการเขียนโปรแกรม
ปญหาและกระบวนการแกปญหา ภาษาคอมพิวเตอร และภาษาการโปรแกรม
กระบวนการพัฒนาโปรแกรม ลักษณะของโปรแกรมแบบโครงสราง การออกแบบเปนโมดูล เทคนิค
การแกปญหา การเรียงลําดับและการคนหา การทดสอบโปรแกรม การจัดทําเอกสารประกอบ
โปรแกรม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
IT 103
Software Development Process
3 (2-3-5)
Prerequisite : IT 102 Programming Logic and Techniques
Problem solving with programming language, introduction to software
process, programming language and characteristic of structural programming,
module design and problem solving technique with sorting, searching testing and
documentating.
(Lectures 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทส 433
การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเทคนิคในการติดตอสื่อสารกับลูกคาและบุคลากรในองคกร การใชภาษา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งการพูดและการเขียน เทคนิคการนําเสนอผลงาน รวมไปถึงเทคนิค
การเขียนจดหมายสมัครงาน และเทคนิคการสอบสัมภาษณงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
IT 433
Information Technology Professional
3 (3-0-6)
Communication
Prerequisite : None
Studying of communication skills with customer and co-worker, using
language in information technology field both speaking and writing, presentation
techniques, job application and job interview techniques.
(Lectures 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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- กลุมวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
ทส 105

การออกแบบสวนติดตอกับผูใชและประสบการณผูใช
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พื้ น ฐานการปฏิ สัมพัน ธร ะหวางมนุษยแ ละคอมพิว เตอร สว นติด ตอกับ ผูใชใ น
รูปแบบกราฟก การออกแบบสวนติดตอผูใชแบบกราฟกที่โตตอบไดทั้งรูปแบบเว็บและบนอุปกรณ
เคลื่ อ นที่ กระบวนการออกแบบส ว นของประสบการณ ผู ใ ช บุ ค ลิ ก ของผู ใ ช แบบจํ า ลอง
สถาปตยกรรมของขอมูล และวิธีการจัดเรียงขอมูลลงบนหนาจอ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห)
IT 105
User Interface and User Experience Design
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Introduction to human-computer interaction, user interface design
both on web and mobile applications. User experience design, user personality, ux
model, information architechture, how to arrange information on the screen
(Lectures 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทส 232
ระบบฐานขอมูล
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ ก ษาพื้ น ฐานและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สถาป ตยกรรมระบบฐานข อ มู ล ประเภท
ฐานขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูล ทฤษฎีการจัดการโครงสรางขอมูลแบบบรรทัดฐาน รวมถึง
หลักการและวิธีการการออกแบบฐานขอมูล การสรางแบบจําลองของขอมูลในรูปแบบฐานขอมูล
แบบเชิงสัมพันธ และฐานขอมูลไมสัมพันธ การออกแบบพจนานุกรม การใชภาษาเชิงเลือก เพื่อ
สรางความสอดคลอง ความถูกตอง ความนาเชื่อถือ ความคงสภาพ ความปลอดภัยของขอมูล
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห)
IT 232
Database System
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Studying the fundamentals and concepts of database architecture,
type of database systems, database management system and normalization theory,
principles and methodologies of database design and creating data model in terms
of the relational database and non-relational database, data dictionary and query
language in order to generate the data consistency, reliability, integrity and security.
(Lectures 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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ระบบบริหารจัดการเว็บไซด
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต การติดตั้งใชงานระบบ
บนเซิรฟเวอรและฐานขอมูล การจัดการไฟลผาน FTP การใชงานโดยใชเครื่องมือตาง ๆ ของระบบ
การวางแผนออกแบบและจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต การสรางบทความ การบริหารจัดการและ
กําหนดสิทธิ์ผูใช การขยายความสามารถของระบบ โดยใช Extension ความรูทั่วไปและการใชงาน
เกี่ยวกับ Module Component และ Plugin การติดตั้ง Template การบริห ารจัดการเว็บไซต
ผานเครื่องแมขาย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห)
IT 241
Web Content Management System
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Basic knowledge in content management system, installation on web
server and database server, access data with FTP (file transfer protocol) and other
supporting tools, design and planning on web’s content management, include many
modules such as creating articles, user authentication and authorization, extend CMS
functionality by using modules, components and plugins, template installation and
server configuration with CMS.
(Lectures 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทส 322
การทดสอบซอฟตแวร
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ทส 214 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
แนวคิดและวงจรชีวิตของการทดสอบ ระดับตาง ๆ ของการทดสอบ การทดสอบ
เพื่ อยื น ยั น ความเที่ ย งตรง การทดสอบเพื่อยืน ยัน ผลลัพธ เทคนิคที่ใชในการทดสอบ เชน การ
ทดสอบแบบ Unit Test การทดสอบแบบ Blackbox และ Whitebox นอกจากนั้น ยังครอบคลุม
ไปถึงการวางแผนการทดสอบ การออกแบบกรณีทดสอบ และการสรางเอกสารสําหรับการทดสอบ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
IT 322
Software Testing
3 (3-0-6)
Prerequisite : IT 214 Object Oriented Programming
Basic conceps and software testing life cycle, testing level, validation
and verification. Study in software testing technique such as Unit Test, Blackbox and
Whitebox. Ability to build design test case and test plan document.
(Lectures 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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การทดสอบซอฟตแวรอัตโนมัติ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ทส 322 การทดสอบซอฟตแวร
วิธี การทดสอบฟงกชันการทํางานอัตโนมัติของซอฟตแวร โดยเนน ไปที่เทคนิค
ตาง ๆ ไดแก การบันทึก/การเลนซ้ํา เฟรมเวิรคแบบการใชขอมูลเปนตัวขับเคลื่อน เฟรมเวิรคแบบ
การใช คี ย เ วิ ร ด เป น ตั ว ขั บ เคลื่ อ น และเฟรมเวิร ค แบบผสม โดยทดสอบทั้ งในรู ป แบบของเว็ บ
แอปพลิเคชัน และโมบายแอปพลิเคชัน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
IT 324
Automated Software Testing
3 (2-3-5)
Prerequisite : IT 322 Software Testing
How to create software test automation, study in automated testing
technique such as record/playback, data driven framework, keyword driven
framework, and hybrid driven framework in both web and mobile applications.
(Lectures 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทส 332
การโปรแกรมฐานขอมูล
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ทส 232 ระบบฐานขอมูล
คํ า สั่ งภาษาเอสคิว แอล คําสั่งสําหรับ การเรีย กใชขอมูล การเขีย นนิพจน การ
เรียงลําดับ การคัดเลือกขอมูล การเรียกขอมูลจากหลายตาราง ฟงกชันการรวมกลุมขอมูล คําสั่ง
เรียกใชขอมูลยอย คําสั่งดานการปรับเปลี่ยนขอมูลการสรางและปรับปรุงตาราง การสรางขอจํากัด
การสรางวิว การกําหนดการเขาถึงสําหรับผูใช การใชตัวแปร คําสั่งประมวลผล การสรางฟงกชัน
โปรซีเยอร และทริกเกอร โดยใชซอฟตแวรที่นิยมในปจจุบัน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
IT 332
Database Programming
3 (2-3-5)
Prerequisite : IT 232 Database System
SQL statements, selecting and sorting data, displaying data from
multiple tables, aggregating data using group functions, subquery, multiple-column
subquery, manipulating data, creating and managing tables, including constraints,
creating views, other database objects controlling user access, declaring variables,
writing executable statements, writing control structures, function, procedure and
trigger.
(Lectures 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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- กลุมวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
ทส 213

แนวคิดเชิงวัตถุ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวความคิดเชิงวัตถุในสวนที่เกีย่ วของกับออปเจคและคลาส วิธีการโปรแกรมที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจ การผานคาพารามิเตอร การทํางานแบบวนซ้ํา อะเรย สตริง คุณสมบัติ
พื้นฐานของการโปรแกรมเชิงวัตถุ ความสัมพันธระหวางคลาส การแกไขปญหาขนาดเล็ก การใช
เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การตรวจสอบและแกไขโปรแกรม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห)
IT 213
Object Oriented Concepts
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Overview of key object oriented concepts including with class and
objects, programming with selection, passing parameters, loops, arrays and string,
characteristic of object and introduction to class relationship, small problem solving,
tools for developing and testing program.
(Lectures 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทส 214
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ทส 213 แนวคิดเชิงวัตถุ
ทบทวนแนวคิดเชิงวั ตถุ และความสัมพัน ธร ะหวางคลาส การจั ดการไฟลและ
Exception การค น หาคลาส Coupling และ Cohesion การสื บ ทอดและ Composition
หลักการออกแบบคลาสเพื่อรองรับการแกไขปญหาในระดับที่สามารถนําไปประยุกตกับการแกไข
ปญหาเพื่อการโปรแกรม ตลอดจนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบมาตรฐานเชิงวัตถุ
(Design Pattern)
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
IT 214
Object Oriented Programming
3 (2-3-5)
Prerequisite : IT 213 Object Oriented Concepts
Review Object oriented concepts and class relationship, file
manipulation and exception handling, designing technique such as CRC, coupling
and cohesion, inheritance and composition, apply class designing for problem
solving with programming, introduction to design pattern.
(Lectures 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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การโปรแกรมฝงไคลเอนต
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การโปรแกรมผานเว็บโดยเนนทางดานไคลเอนต โดยอาศัยแนวความคิดเชิงวัตถุ
ในสวนที่เปนการทํางานรวมกับภาษาสคริปตและภาษาเชิงรูปแบบ เชน HTML ในการพัฒนาเว็บ
การติดตอระหวางเบราเซอรรวมกับ HTML และภาษาสคริปต โดยเนนไปที่การแสดงผล ฟอรม
การสร างภาพเคลื่ อนไหวตลอดจนการทํางานแบบมัล ติมีเดีย รูป แบบต าง ๆ รวมไปถึงหลักการ
เบื้ องต น ในการติ ดต อกั บ ระบบฐานขอมูล และการติดตอระหวางภาษาสคริป ตและภาษาเชิ ง
รูปแบบสมัยใหม เชน XML
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชัว่ โมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
IT 215
Client Side Programming
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Web programming emphasizes on client side by using object oriented
concept, bulding web application by scripting language and mark up language such
as HTML, interaction among web browser, HTML and scripting language focus on
presentations such as forms, animation and other multimedia technology, including
with fundamental of database connection and interaction between scripting
language and XML.
(Lectures 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทส 311
การโปรแกรมฝงเซิรฟเวอร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ทส 214 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
การโปรแกรมผ า นเว็บ โดยเนน ทางดานเซิรฟ เวอร โดยการสรางสคริป ตเพื่ อ
จัดการทํางานของเว็บเซิรฟเวอร โดยใชเทคโนโลยีประเภทเซิรฟเวอรเพจ รวมไปถึงการขยาย
ความสามารถของเว็บเซิรฟเวอรประเภทเอนจินที่เหมาะสม เพื่อชวยจัดการติดตอกันระหวางไคล
เอนตและเว็บเซิรฟเวอร สถาปตยกรรมการทํางานของเว็บแบบหลายชั้น ตลอดจนการสรางระบบ
ความปลอดภัย รวมไปถึงซอฟตแวรที่ใชในการจัดการเว็บขนาดใหญ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
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Server Side Programming
3 (2-3-5)
Prerequisite: IT 214 Object Oriented Programming
Web development emphasizes on server side programming such as
scripting language, create and manage application by server page technology
including with extend functional with appropriate engine between client and web
server, introduction to multi-tier architecture, security and software for large project
management.
(Lectures 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทส 396
โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (1-4-4)
วิชาบังคับกอน : ทส 311 การโปรแกรมฝงเซิรฟเวอร
โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีส ารสนเทศประกอบดวย ขั้นตอนการจัดทํา
เอกสารที่ครอบคลุมถึง การขออนุมัติโครงงาน การศึกษาความเปนไปได การจัดการตารางเวลา
ทํา งาน เอกสารการวิ เ คราะห แ ละออกแบบระบบ รวมทั้ ง การนํ าเสนอผลงานที่ ส มบู ร ณ ข อง
โครงงาน
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 4 ชัว่ โมง/สัปดาห)
IT 396
Mini-Project in Information Technology
3 (1-4-4)
Prerequisite : IT 311 Server Side Programming
This course aims to train students to be practice on software
development process that focus on the information technology mini-project. The
mini-project covers in the areas of documatation and presentation. A quantity of the
project will be desire to be an individual or a group of students. Finally, the miniproject will be presented by the student for discussion and lead to the complete
project.
(Lectures 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours/week)
ทส 496
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (0-9-0)
วิชาบังคับกอน : ทส 396 โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวย การทบทวนเอกสารที่ไดจาก
โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามาใชในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดและ
การพั ฒนาโปรแกรมตามลําดั บ นอกจากนั้ น ยังรวมถึงการทดสอบและติดตั้งใชงานในสภาวะ
แวดลอมที่เหมาะสม
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห)
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IT 496

Project in Information Technology
3 (0-9-0)
Prerequisite : IT 396 Mini-Project in Information Technology
Information technology project focuses on review document from
mini-project course. And continue to practice more in the detail design and
implementation process. Those processes cover testing and installation on the
operation environment.
(Lectures 0 hour, Practice 9 hours, Self Study 0 hours/week)

- กลุมวิชาโครงสรางพื้นฐานของระบบ
ทส 242

พื้นฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและนิยามตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบเครือขาย พื้นฐาน
และมาตรฐานตาง ๆ ของระบบเครือขาย อุปกรณที่ใชในระบบเครือขาย โปรโตคอลของ TCP/IP
หลักการพื้นฐานของ OSI Model รวมไปถึงพอรตตาง ๆ ของ TCP/IP, DNS, DHCP การติดตั้ ง
ระบบเครื อ ข า ย การตั้ ง ค า ต า ง ๆ เช น VPN การแบ ง VLAN การทํ า Routing ค น หาเส น ทาง
เครือขาย การดูแลอุปกรณเครือขายและระบบเครือขายรวมถึงการแกไขปญหาเบื้องตน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
IT 242
Fundamental of Networking System
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Studying the basic concept and terminology of networking; basic
knowledge, standards and devices in current networks system, TCP/IP protocol,
fundamental of the Open Systems Interconnection (OSI) model including with ports
such as TCP/IP, DNS and DHCP, networks installation and configuration interms of
VPN, VLAN and routing, maintenance and problem solving in networking
infrastructure.
(Lectures 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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ทส 321

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ทส 232 ระบบฐานขอมูล
วงจรชีวิตของซอฟตแวร หลักการในการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร ตนแบบสําหรับองคกรขนาดเล็ก และขนาดกลาง เนื้อหารวมถึงการใช CASE
Tools การทํ า เอกสารต า ง ๆ ที่ เกี่ย วของกับ การวิเคราะหแ ละออกแบบระบบ การนําเสนอ
โครงงาน นอกจากนัน้ ยังศึกษาถึงแบบจําลองทางธุรกิจ และกิจกรรมทางธุรกิจ

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
IT 321
System Analysis and Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : IT 232 Database System
Software development life cycle, principle of developing computer
systems including systems planning, analysis, design, testing, implementation and
software maintenance for small and medium projects, including with CASE Tools,
presentation and documentation in system development, study business models
and their activities.
(Lectures 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ทส 323
การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอล
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ทส 311 การโปรแกรมฝงเซิรฟเวอร
ศึกษาหลั กการการวิเ คราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ การออกแบบระบบ
รวมกับภาษาเชิงบรรยาย UML ที่ประกอบไปดวยไดอะแกรมแบบตาง ๆ กระบวนการออกแบบ
เชิงวัตถุ การออกแบบระบบติดตอกับผูใช การสรางแบบจําลอง รวมไปถึงการใชซอฟตแวรประเภท
CASE Tools ในการออกแบบ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
IT 323
Object Oriented Development with UML
3 (3-0-6)
Prerequisite : IT 311 Server Side Programming
Study in principle of object oriented analysis and design by using
Unified Modeling Language as a tool to developing a software. Many diagrams in
UML will cover object development process such as requirement gathering, analysis,
design and implementation. Learn how to design user interface, modeling and CASE
Tools in software development.
(Lectures 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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ทส 495

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการสังคม
3 (1-4-4)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การเรี ย นรู ดว ยการบริ การสังคม เรีย นรูจ ากประสบการณจ ริง นํา องคความรู
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปสูการปฏิบัติ เรียนรูที่จะอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข
เนนใหผูเรียนสรางสรรคกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนและไปบริการสังคม เชน การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปชวยสนับสนุนทางดานการเกษตร เปนตน
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห)
IT 495
Information Technology for Social Service
3 (1-4-4)
Prerequisite : None
Learning with social services and real-world experience, leading
information technology knowledge into practice, learn to live with others in society,
focus on the learner activities for public and social services such as using information
technology for supporting in agriculture.
(Lectures 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours/week)
2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
ทส 333

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเงินและการบัญชี
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ขอมูลทางดานการเงินและการบัญชี การเขียนโปรแกรมประยุ กต และการนํา
โปรแกรมสําเร็จรูป มาประยุกตใชกับงานดานบัญชี
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชัว่ โมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
IT 333
Information Technology for Finance and Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Financial and accounting information, application programming and
adoption programs applied to the account.
(Lectures 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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ทส 334

พื้นฐานทางธุรกิจสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การแนะนํ า หน าที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในระบบธุร กิ จ
แนวคิดทางการตลาด การจัดการทางการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด มุมมองดานการ
จัดการ กระบวนการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การผลิตและผลิตภาพ การบัญชีและ
การเงิน จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
IT 334
Business fundamentals for Information Technology
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Introducing various functions relating to information technology in
business process, marketing concepts and managements, marketing environment,
management processes, human resource management, production and productivity,
accounting and finance, business ethics and social responsibility.
(Lectures 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ทส 411
การโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ทส 311 การโปรแกรมฝงเซิรฟเวอร
การสรางแอปพลิเคชั่นตาง ๆ บนอุปกรณมือถือ รวมถึงพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
ตั้งแตคําสั่งพื้นฐาน จนถึงการเขียนโปรแกรมประยุกต การเขียนโปรแกรมเพื่อติดตอกับเซิรฟเวอร
ผานอินเตอรเน็ต ตลอดจนการเขียนเกมสบนอุปกรณมือถือ ความสามารถ และขอจํากัดของการ
เขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
IT 411
Mobile Programming
3 (2-3-5)
Prerequisite : IT 311 Server Side Programming
Studying the development of mobile application from basic
programming to advance application, how to connect server via the internet and
also covers mobile game programming, discussion on ability and limitation of mobile
programming.
(Lectures 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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ทส 432

การจัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของซอฟตแวร
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ทส 242 พื้นฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
วิชาการจัดการองคประกอบโครงการเปนวิชาพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟตแวร ที่
อธิบายถึงการควบคุมและบํารุงรักษาชิ้นงานที่มีวิวัฒนาการตลอดวงจรการพัฒนาซอฟตแวร การ
นําเอาเครื่องมือมาใชในการติดตั้ง การทวนสอบ และการตรวจสอบความสอดคลองของชิ้นงาน
(traceability)
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
IT 432
Software Configuration and Change Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : IT 242 Fundamental of Networking System
This course provides basic concepts of software engineering to
describes in many related areas such as configuration and change management in
software development life cycle. Topics also cover installation, validate and
traceability software project.
(Lectures 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ทส 434
วิทยาการขอมูลสําหรับธุรกิจ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับกอน : ทส 232 ระบบฐานขอมูล
แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการขอมูล และ การคิดวิเคราะหขอมูล ที่จําเปนในการ
ดึงคาความรูที่เปนประโยชนทางดานธุรกิจจากขอมูลที่มีอยู ศึกษาอัลกอลิทึมการเรียนรูของเครื่อง
และเหมืองขอมูล แบบจําลองทางสถิติ และ วิธีการทางสถิติ การวิเคราะหและสํารวจขอมูล การ
นําเสนอขอมูล กระบวนการจัดการขอมูล ขอมูลขนาดใหญ การพัฒนาโปรแกรม และ จริยธรรม
ทางดานขอมูล
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห)
IT 434
Data Science for Business
3 (2-3-5)
Prerequisite : IT 232 Database System
The fundamental principles of data science, and walks through the
"data-analytic thinking" necessary for extracting useful knowledge and business value
from the data you collect; machine learning and data mining algorithms, and
statistical models and methods; exploratory data analysis, visualization, data
processing, big data, coding and ethics.
(Lectures 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ทส 241 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต
หลั ก การเบื้ อ งต น ของระบบอิน เตอร เน็ต โครงสร างพื้ น ฐานของระบบการค า
อิเล็กทรอนิกสและหลักการเบื้องตนในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม การคาแบบธุรกิจกับธุรกิจ
การคาแบบธุรกิจกับลูกคา การคาแบบธุรกิจกับองคกรธุรกิจขนาดใหญ ระบบการรับ-จายเงินบน
อินเตอรเน็ต เรียนรูระบบความปลอดภัย ปญหาอุปสรรคของระบบการคาอิเล็กทรอนิกส การจัดตั้ง
เว็บไซต การจดโดเมนเนม รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยีการคาอิเล็กทรอนิกสที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ประยุกตและแกปญหาทั้งในรูปแบบการทํารายงานและการพัฒนาเว็บไซต
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
IT 435
Electronics Commerce
3 (3-0-6)
Prerequisite : IT 241 Web Content Management System
Principles of the internet and structures of e-commerce, types of
business on the Internet, types of internet payment, security, problems and
drawbacks of the internet, setting of web sites and the domain names, and trend of
the internet, analyze and solve problems by writing reports and developing web
pages.
(Lectures 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ทส 492
ผูประกอบการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดและแรงจูงใจกับการเริ่มตนเปนผูประกอบการใหมเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล
เทคโนโลยีสตารทอัพ ผูประกอบการธุรกิจออนไลน และเจาของธุรกิจอีคอมเมิรซ การวิเคราะห
และตระหนักถึงโอกาส และความเสี่ยงของธุรกิจ การฝกเขียนแผนธุรกิจเพื่อเปนพิมพเขียวไปสู
ความสําเร็จในการปฏิบัติจริงกับการเลือกใชเครืองมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสินคา
การบริการ ตลอดจนการเลือกใชเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับธุรกิจดิจิทัล
เทคโนโลยีสตารทอัพ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
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IT 492

Information Technology Entrepreneurship
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
The concept and motivation for starting a new Entrepreneur about
Digital technology business Startup, Online Business Entrepreneurs, Ecommerce
Business Owner , Analysis and awareness of opportunities. And the risk of business.
Practice writing a business plan as a blueprint for success in practice with the
selection of information technology equipment for production, service and optimum
performance measurement tools for Digital technology business Startup.
(Lectures 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ทส 493
การศึกษาหัวขอสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หัวขอใหม ๆ หรือหัวขอที่กําลังเปนที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวขอ
จะเปลี่ยนไปในแตละภาคเรียน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห)
IT 493
Special Topic in information Technology
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
New or current appealing topics in information technology. Topics
will change from term to term.
(Lectures 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
2.4 กลุมประสบการณภาคสนาม
วท 497

สหกิจศึกษา
9 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : ตามเงื่อนไขของ สาขาวิชาและผานการอบรมเตรียมความพรอม
กอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง
การปฏิ บั ติ ง านจริ ง เสมื อ นหนึ่ ง เป น พนั ก งานในสถานประกอบการที่ มี ก าร
ดํ า เนิ น งานเกี่ ย วข อ งกั บ สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาอยู เ ป น ระยะเวลา ไม น อ ยกว า 16 สั ป ดาห ต อ เนื่ อ ง
นักศึกษาจะตองผานการอบรม เตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตองจัดทํารายงาน
ผลการปฏิ บัติงานสหกิ จศึ กษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหวางนักศึกษา อาจารยที่
ปรึกษา หรือ อาจารยนิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว
(ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห)
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Co-operative Education
9 Credits
Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the
proposed work study relates to the major field of study
and; students are required to pass a minimum 30-hour
preparation session.
The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a
workplace in which the work is related to the major field of study of the student;
students are required to pass a minimum 30-hour preparation session prior to their
placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their
work study placement education and give a presentation in a seminar in the
presence of their classmates and academic advisors at the end of the course.
(Minimum practice of 16 weeks)
วท 498
การเรียนรูอิสระ
9 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อาจมีการ
ฝ กอบรมเพื่ อเสริ ม สร า งความรู ใ นการทํา วิจัย หรือ ศึกษาหรื อทําโครงงานวิช าชีพไดต ามความ
เหมาะสมภายใตการกํากับดูแลของ อาจารยที่ปรึกษาการเรียนรูอิสระ นักศึกษาตองเขียนโครงการ
หรือโครงรางการเรียนรูอสิ ระ สงรายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา
(ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห)
SC 498
Independent Study
9 Credits
Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the
proposed Independent Study is related to the student's
major field of study.
A research study or a professional development project in the
student’s major field of study under supervision of an academic advisor; training in
research methodology or project consultation is required to meet academic
requirements; students are required to develop a research or project proposal prior
to undertaking the project, to submit a fully detailed paper describing their research
or project and give a presentation by the end of the semester in which the training
is undertaken.
(Minimum practice of 16 weeks)
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การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
9 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
การศึกษาหรือฝกงานหรือฝกอบรมตางประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นักศึกษา
ตองเขียน โครงการศึกษา สงรายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอผลงาน โดยทุกขั้นตอนอยูใน
ความเห็นชอบของ อาจารยที่ปรึกษาวิชาการศึกษาหรือฝกงานหรือฝกอบรมตางประเทศ
(ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห)
SC 499
Overseas Study, Training or Internship
9 Credits
Prerequisite : Approval by the University that the proposed Overseas
Study, Training or Internship is related to the student's
major field of study.
Overseas study, training or internship in an area related to the
student's major field of study; students are required to develop a study project
proposal prior to undertaking the training, remain under the supervision of an
academic advisor, and submit a full report on completion of the training and give
a presentation by the end of the semester in which the training is undertaken.
(Minimum practice of 16 weeks)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่ ตําแหนงทาง
วิชาการ
1
รอง
ศาสตราจารย

ชื่อ-นามสกุล
นายรังสิต
ศิริรังษี

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

M.Sc. Computer Science
วท.บ. เกษตรกลวิธาน

2 อาจารย ดร.

นายภรต
รัตนปณฑะ

Ph.D. Information Science
M.Sc. Information Science
วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศ

3 อาจารย ดร.

4 อาจารย ดร.

5

อาจารย

นายสายัณห
อุนนันกาศ

Ph.D. Computer Science

สําเร็จการศึกษาจาก

ปพ.ศ.

East Texas State
University, USA
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขต
บางพระ
University of
Pittsburgh, USA
University of
Pittsburgh, USA
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
University of
Queensland, AUS
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยแมโจ
Queensland
University of
Technology, AUS
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2536

นางสาว
วรรณวิมล นาดี

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร
Ph.D. Science and
Engineering

นางสาว
นงคราญ คําวิชัย

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยพายัพ
วท.ม. วิศวกรรมซอฟตแวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมโจ

2525

2557
2551
2546

2558
2545
2542
2559

2544
2537
2553
2551

มคอ. 2

61

3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ที่ ตําแหนงทาง
วิชาการ
1 อาจารย

ชื่อ-นามสกุล
นางสาว
จิราวรรณ
รอนราญ

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

สําเร็จการศึกษาจาก

ปพ.ศ.

วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบสารสนเทศ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยแมโจ

2548

คุณวุฒิ

สําเร็จการศึกษาจาก

ปพ.ศ.

East Texas State
University, USA
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขต
บางพระ
University of
Pittsburgh, USA
University of
Pittsburgh, USA
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
University of
Queensland, AUS
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยแมโจ
Queensland
University of
Technology, AUS
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2536

2544

3.2.3 อาจารยผูสอน
ที่ ตําแหนงทาง
วิชาการ
1
รอง
ศาสตราจารย

ชื่อ-นามสกุล
นายรังสิต
ศิริรังษี

สาขาวิชาเอก

M.Sc. Computer Science
วท.บ. เกษตรกลวิธาน

2 อาจารย ดร.

3 อาจารย ดร.

4 อาจารย ดร.

นายภรต
รัตนปณฑะ

นายสายัณห
อุนนันกาศ

นางสาว
วรรณวิมล นาดี

Ph.D. Information
Science
M.Sc. Information
Science
วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศ

Ph.D. Computer Science
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร
Ph.D. Science and
Engineering
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยพายัพ

2525

2557
2551

2546
2558
2545
2542
2559

2544
2537
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ที่ ตําแหนงทาง
วิชาการ
5
อาจารย

6

7

อาจารย

อาจารย

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สําเร็จการศึกษาจาก

ปพ.ศ.

นางสาว
นงคราญ
คําวิชัย
นางสาว
จิราวรรณ
รอนราญ
นายวัชรินทร
สาระไชย

วท.ม. วิศวกรรมซอฟตแวร
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยแมโจ

2553
2551

วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการ
วท.บ. ระบบสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร
วท.ม. วิศวกรรมซอฟตแวร
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยมหิดล

2548

มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยพายัพ

2544
2552
2542

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึ กษา การเรียนรูอิสระ หรื อการ
ฝกงานตางประเทศ)
- การฝกประสบการณภาคสนาม ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม
ความรูและประสบการณใหแกนักศึกษา โดยเปนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือการฝก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไดแก ฝกปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานประกอบการอื่น ๆ และ
ฝกในหนวยงานราชการ เชน บริษัทผลิตซอฟตแวร เปนตน ภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศ เปน
เวลา 16 สัปดาห
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
1) ประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเขาไปเพิ่มความชํานาญในวิชาชีพ สามารถคิด
วิเคราะห คนควา และวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
2) ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เพิ่มภาวะผูนําในการทํางาน รูจักการ
คิดริเริ่ม สรางสรรค และเขาใจจรรยาบรรณวิชาชีพ
3) แกปญหาเฉพาะหนาในการทํางาน และคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อลดปญหาการ
ทํางาน และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแผนกตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4) รวมกันวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไข รวมกันกับผูบังคับบัญชาขั้นตนได
5) สื่อสารกับผูมาใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ได
เหมาะสมกับระดับการทํางาน

มคอ. 2

63

4.2 ชวงเวลา
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปที่ 4 จํานวนไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือ
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 4 จํานวนไมนอยกวา 16 สัปดาห
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1) การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดในเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน รวมเวลา 16
สัปดาห จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
2) การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดในเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ รวมเวลา
16 สัปดาห จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
3) ในภาคการศึ ก ษาที่ 1 หรื อ 2 ของชั้ น ป ที่ 4 ตามความเห็ น ชอบของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
- โครงงานหรื อ งานวิ จั ย ควรสอดคล อ งกั บ สาขาวิ ช าเอกหรื อ ความเชี่ ย วชาญเฉพาะที่
ตองการใหมีรูปแบบตามที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด
- เช น รายวิ ชา 498 การเรีย นรู อิส ระ หรื อ รายวิ ชาวิท ยานิพ นธ รายวิ ชาปญ หาพิเ ศษ
รายวิชาโครงงาน เปนตน ใหมีรูปแบบตามประกาศของแตละหลักสูตร
5.1 คําอธิบายโดยยอ
1) วท 498 การเรียนรูอิสระ
นักศึกษาวิจัย หรือศึกษา หรือโครงงานวิชาชีพ หรือฝกอบรมเสริมทักษะความรู
ทั้ ง นี้ อ าจผสมผสานกั น ตามความสนใจ ความถนั ด ภายใต การดู แ ลและแนะนํ าจาก
อาจารยที่ปรึกษา การเรียนรูอิสระ มีการกําหนดใหเขียนเปนโครงการศึกษาของนักศึกษา
แตละคน นําเสนอรายงานผล อภิปรายและการประเมินผล ใหเสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาค
การศึกษาตามความสนใจ ความถนัด ภายใตการดูแล และแนะนําจากคณาจารยในคณะ
มีการกําหนดใหเขียนเปนแผนการศึกษาของนักศึกษาแตละคน การนิเทศงาน นําเสนอ
รายงานผลอภิปราย และการประเมินผล ใหเสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษา
2) วท 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ
นักศึกษาไปศึกษา หรือฝกงาน หรือฝกอบรมตางประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาที่ศึกษาอยูขั้นตอนการดําเนินการประกอบดวยการเสนอโครงการศึกษา หรือ
ฝกงาน หรือฝกอบรม การรายงานผลในลักษณะของรายงานทางวิชาการ ทุกขั้นตอนอยู
ในความเห็ น ชอบของอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ช าการศึ ก ษา หรื อ ฝ ก งาน หรื อ ฝ ก อบรม
ตางประเทศ
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีการกําหนดใหเขียนเปนโครงการศึกษาของนักศึกษาแตละคน นําเสนอรายงานผล
อภิปรายและการประเมินผล ใหเสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษาตามความสนใจ
ความถนัด ภายใตการดูแล และแนะนํา จากคณาจารยในคณะ มีการกําหนดใหเขียน
เป น แผนการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาแต ล ะคน การนิ เ ทศงาน นํ า เสนอรายงานผล
อภิปราย และการประเมินผล ใหเสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาคการศึกษา
2) เสนอโครงการศึ กษา หรือฝกงาน หรือฝกอบรม การรายงานผลในลักษณะของ
รายงานทางวิ ช าการ ทุกขั้น ตอนอยูใ นความเห็น ชอบของอาจารยที่ป รึกษาวิช า
การศึกษา หรือฝกงาน หรือฝกอบรมตางประเทศ
5.3 ชวงเวลา
ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา วท 498 การเรียนรูอิสระหรือ วท 499 การศึกษา
หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของแผนการศึกษา
ชั้นปที่ 4 หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 16
สัปดาห
5.4 จํานวนหนวยกิต
จํานวน 9 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
แต งตั้ งกรรมการเพื่อกํากั บดู แลรายวิ ชา และควบคุ ม การศึกษาใหเปน ตามความ
สนใจ ความถนัด ภายใตการดูแล และแนะนํา จากคณาจารยในคณะที่ไดรับการแตงตั้งมี
การกําหนดใหเขียนเปนแผนการศึกษาของนักศึกษาแตละคน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ใหนักศึกษานําเสนอรายงานผล อภิปราย และการประเมินผล วิชา วท 498 การเรียนรู
อิสระหรือ วิชา วท 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือฝกอบรมตางประเทศ ใหเสร็จสิ้นในเวลา
1 ภาคการศึ กษาโดยคณะกรรมการที่ แต งตั้ งจากคณะฯ ร วมพิ จารณาให เสร็ จสิ้ นในภาค
การศึกษานั้น ๆ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. บัณฑิตทีมีทักษะเปนเลิศในการ
พัฒนาซอฟตแวร และการทดสอบ
ซอฟตแวรอัตโนมัติ

2. ดานภาวะผูนํา

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
กลยุทธ
1. ปรับปรุงหลักสูตรโดยเนนใหบัณฑิตไดฝกปฏิบัติ
ทางดานการวิเคราะหและออกแบบซอฟตแวร การ
พัฒนาซอฟตแวร และ การทดสอบซอฟตแวรอัตโนมัติ
2. จัดกลุมนักศึกษาที่มีความสนใจและความถนัดเปน 2
กลุมคือกลุมนักพัฒนาซอฟตแวร และ กลุมนักทดสอบ
ซอฟตแวรอัตโนมัติ
3. เพิ่มการฝกคิด วิเคราะหปญหาทางดานการพัฒนา
และทดสอบซอฟตแวร ในรายวิชาชั้นปที่ 3 – 4 โดย
จัดทําเปน Project Based Learning
4. สรางความสัมพันธระหวางหลักสูตร ศิษยเกา และ
สถานประกอบการ เพื่อใหการเรียนการสอนมีความ
ทันสมัย ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
5. เชิญวิทยากรจากหนวยงานภายนอก มาบรรยาย
และ/หรือปฏิบัติ ในหัวขอที่เปนที่นิยม ณ เวลานั้น ๆ
6. สงเสริมใหนักศึกษาฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาทุกคน
เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติกับสถานประกอบการจริง
7. สรางจุดเดนของบัณฑิต โดยหลักสูตรมุงเนนไปที่การ
พัฒนาและทดสอบ เว็บแอปพลิเคชัน และโมบายแอป
พลิเคชัน เปนหลัก
กลยุทธ
1. สงเสริมใหนักศึกษารูหลักในการบริหารจัดการเชน 5
ส 5W1H เพื่อใหเกิดกระบวนการคิดอยางเปนระบบ
2. สงเสริมการเรียนการสอนแบบ การเรียนรูรวมกันเปน
ทีม (Team Learning)
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กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
3. สงเสริมใหนักศึกษาไดฝกทักษะและมีประสบการณ
กับชุมชน
4. สนับสนุนใหนักศึกษามีกระบวนการคิดและถายทอด
มีความเปนเลิศ และมีวินัย
5. สรางกิจกรรมกึ่งวิชาการ เพื่อเสริมสรางภาวะความ
เปนผูนํา
3. ดานความเปนผูมีคุณธรรม
กลยุทธ
จริยธรรม
1. พัฒนาชองทางการสื่อสารดานคุณธรรมที่เหมาะสม
และทันสมัย
2. สงเสริมใหมีการนําคุณธรรมสูการปฏิบัติ
3. จัดใหมีกิจกรรม/การประกวดที่เกี่ยวของกับการนํา
คุณธรรมมาปฏิบัติไดจริง
4. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมวิชาการ
4. ความสามารถดานภาษาตางประเทศ กลยุทธ
1. สงเสริมทักษะดานภาษาเพื่อรองรับการเปดเสรี
ทางการศึกษา
2. พัฒนากิจกรรมนอกหองเรียนดานภาษาใหมากขึ้น
และสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย
3. เชื่อมโยงภาษากับงานวิชาการใหเปนหนึ่งเดียวกัน
4. จัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาศูนยภาษา
5. ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน โดยสอนเปน
ภาษาอังกฤษ หรือเชิญชาวตางชาติมาเปนวิทยากร
เพื่อใหนักศึกษาไดเปดโลกทัศนใหม
5. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ
1. พัฒนานักศึกษาทุกคนใหมีความรูพื้นฐานทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน โปรแกรมที่ใชในสํานักงาน
ทั่วไป
2. สงเสริมใหนักศึกษามีการเรียนรูไดดวยตนเอง
สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
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3. ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน โดยเชิญอาจารย
จากภายนอกหรือชาวตางชาติ (นักธุรกิจ) มาเปน
วิทยากร เพื่อใหนักศึกษาไดเปดโลกทัศนใหม

ตัวบงชี้ : บัณฑิตไดงานทําทางดานการพัฒนาซอฟตแวรและการทดสอบซอฟตแวรและมีความพึง
พอใจจากผูใชบัณฑิตไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
4.2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละและมีน้ําใจชวยเหลือ
ผูอื่น
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
3) เคารพสิทธิของผูอื่น คํานึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑในสังคม
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณา และความเสียสละ
2) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาและการสงงาน
ภายในเวลาที่กําหนด
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมในระหวางการจัดการเรียนการ
สอน โดยยกตัวอยางจากสถานการณจริง บทบาทสมมติ หรือ กรณีตัวอยาง
4) ปลูกฝงใหนักศึกษาแตงกายและปฏิบัติตนใหเหมาะสม ถูกตองตามตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
5) สอดแทรกเรื่ องคุ ณธรรม จริ ย ธรรมในระหว า งการจั ด การเรี ย นการสอน โดย
ยกตัวอยางจากสถานการณจริง บทบาทสมมติหรือ กรณีตัวอยาง
6) เชิ ญ วิ ทยากรผู มีป ระสบการณ ห รื อผูนํ าทางศาสนาต างๆบรรยายพิเ ศษเกี่ย วกั บ
จริยธรรม คุณธรรมที่ศาสนิกชนพึงปฏิบัติ
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7) สงเสริมให นักศึ กษาเขารว มกิจ กรรมทางศาสนาที่หน วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจัด
8) จั ดกิ จ กรรมยกย องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริย ธรรม ทําประโยชนตอสังคมและ
กิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจิตวิญญาณในการถือประโยชนสังคมเปนที่ตั้ง
9) การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของอาจารยในดานคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนระหวางรวมกิจกรรมการเรียนการสอน
2) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมายใหทําไมวาจะเปนงานเดี่ยวหรืองานกลุม
3) ประเมินจากบุคคลภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมของนักศึกษาโดยใชแบบ
สํารวจหรือการสัมภาษณ
4) ประเมินจากการใหคะแนนการเขาหองเรียนและการสงงานตรงเวลา
5) ประเมินจากจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
6) สังเกตพฤติกรรมของนักศึ กษาในการปฏิบัติตามกฎระเบีย บและขอบังคับ ตางๆ
อยางตอเนื่อง
7) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมทีเ่ กี่ยวของกับคุณธรรมและ
จริยธรรม
8) ประเมินจากแบบทดสอบที่สรางขึ้นเพื่อวัดประเด็นที่เกี่ยวของ
9) ประเมินจากจํานวนนักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบ
10) ประเมินจากการสัมภาษณนักศึกษาในหัวขอที่เกี่ยวของกับการสอดแทรกคุณธรรม
และจริ ย ธรรมขณะที่มีการเรีย นการสอนของอาจารย และการประพฤติตนเป น
แบบอยางที่ดี
2. ดานความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2) มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3) มีความสามารถประเมินคา โดยอาศัยขอเท็จจริงในการตัดสินใจ
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้นเรียน เชน การบรรยาย สถานการณจําลอง
บทบาทสมมติ เปนตน และการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามขอสงสัย
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2) การคนควาและทํารายงานทั้งเดี่ยวและกลุมตามหัวขอที่เปนปจจุบันและผูเรียนมี
ความสนใจ
3) การอภิปรายเปนกลุมโดยนําเนื้อหาที่เรียนมาประสมประสานกับเนื้อหาวิชาอื่นที่
เกี่ยวของ
4) การเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษานอกสถานที่
5) การเชิญผูมีประสบการณมาบรรยายและทํารายงานสรุปประเด็นความรูที่ไดรับ
6) การจัดศูนยการเรียนรูดวยตนเองเพื่อเสริมการเรียนรู
7) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝกกระบวนการคิด วิเคราะหและวิพากษ ทั้งใน
ระดับบุคคลและกลุม
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี โดยการสอบยอย และใหคะแนน
2) ทดสอบโดยการสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค
3) ประเมินผลจากการทํางานที่ไดรับมอบหมายและรายงานที่ใหคนควา
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในหองเรียน
5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่
6) ประเมินดานความรูจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหผูเรียนในหองเรียน
7) ประเมินจากแบบประเมินความรูที่จัดเตรียมไวสําหรับนักศึกษาที่เขาใชบริการศูนย
การเรียนรู
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห สังเคราะห อยางเปนระบบ
2) มีความสามารถในการประยุกตความรูไปบูรณาการกับศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
แกไขปญหาได
3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม/องคความรูใหมได
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มอบหมายงานที่พัฒนาผูเรียนใหมีการวิเคราะห สังเคราะหและวิพากษได โดยใช
รูปแบบการสอนที่หลายหลาก
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสประยุกตความรูในการแกไขปญหา
เชน การเรียนรูแบบแกไขปญหา (Problem-Based Learning) หรือ การจัดทํา
โครงการ (Project Based Learning)

มคอ. 2

70

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสบูรณาการความรูกับศาสตรอื่น ๆ ได
เชน การฝกปฏิบัติงานจริง การทํากรณีศึกษา การอภิปรายกลุม การเรียนรูแบบมี
สวนรวม การเรียนรูจากสถานการณจริง เปนตน
4) มอบหมายใหผูเรียนทํารายงานคนควาขอมูลในสาขาวิชาและศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของนํามาบูรณาการ เพื่อสรางองคความรูใหม
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม (ResearchBased Learning)
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว เชน โครงการหรือ
งานวิจัยที่มอบหมาย
3) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในหองเรียน
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตสํานึกตอภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2) มีความสามารถในการปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่น
3) มีภาวะการเปนผูนํา ชวยเหลือผูอื่นและแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุมและงานที่ตองมีปฎิสัมพันธ
ระหวางบุคคล เชน การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนาเกี่ยวกับ
ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ
2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและองคการ การมีมนุษยสัมพันธ การ
เขาใจวัฒนธรรมขององคการ การปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอม การยอมรับผูอื่น
เปนตน
3) กําหนดการทํางานกลุมโดยใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนผูนํากลุม สมาชิกกลุมและ
ผูรายงานผล
4) ปลูกฝงใหมคี วามรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม
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5) เปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนไดเสนอความคิดเห็น โดยการจัดอภิปรายและเสวนา
งานที่ไดรับมอบหมายใหคนควา
6) สงเสริมใหนักศึกษารูจักเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียนขณะทํากิจกรรมกลุม
และงานที่ตองมีปฎิสัมพันธระหวางบุคคล
2) ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นและอาจารยผูสอนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนํา
และผูตามในสถานการณการเรียนรูที่หลากหลาย โดยใชแบบประเมินพฤติกรรม
ภาวะการเปนผูนําและผูตามที่ดี
3) ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายให
ทํางาน
4) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียนโดยอาจารยผูสอน และนักศึกษา
5) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม
6) ติดตามการทํางานกลุมของนักศึกษาเปนระยะ โดยการสัมภาษณและบันทึก
พฤติกรรมเปนรายบุคคล
7) สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปรายหรือการสัมมนาและบันทึก
ผลการประเมิน
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีความสามารถเลือกใชทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม
2) มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมขอมูล ติดตอสื่อสาร จัดการ
และนําเสนอขอมูลได
3) มีความสามารถนําเทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตรพื้นฐานมาใชในการศึกษา
คนควา วิเคราะหและนําเสนอประเด็นตาง ๆ ได
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งการพูด
การฟงและการเขียน
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2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาหาความรูโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษามีโอกาสคนควา เรียบเรียงขอมูล พรอม
การอางอิงแหลงที่มาของขอมูล และสามารถนําเสนอใหผูอื่นเขาใจไดอยางถูกตอง
และใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการนําเทคนิค
ทางสถิติ และทางคณิตศาสตรพื้นฐานมาประยุกตใช
6) มอบหมายงานที่ตองคนควาหาขอมูลเชิงตัวเลขและนําเสนองานที่ตองมีการตัดสินใจ
บนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข
7) มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ และใหนักศึกษานําเสนอ
หนาชั้น
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในหองเรียน เชน การสังเกตพฤติกรรม
การสอบยอย
2) ประเมินจากผลงานของผูเรียนทั้งรูปแบบการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียนและ
รายงานที่เปนรูปเลม
3) ประเมินจากเทคนิคที่นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคทางสถิติ และทาง
คณิตศาสตรพื้นฐาน
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แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู สู ร ายวิ ช า (Curriculum
Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
ศท 021 สังคมศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
ศท 022 อารยธรรมโลก
ศท 104 มนุษยและ
สิ่งแวดลอม
ศท 302 สังคมและ
วัฒนธรรมไทย
กช 321 เศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาที่
ยั่งยืน
ศศ 101 เศรษฐศาสตร
เพื่อชีวิตประจําวันและ
การประกอบการ
-กลุมวิชามนุษยศาสตร
ศท 011 มนุษยกับความ
งามทางศิลปะ
ศท 012 จิตวิทยากับ
พฤติกรรมมนุษย
ศท 013 สุขภาพเพื่อการ
ดํารงชีวิต
ศท 180 ศิลปะกับ
ความคิดสรางสรรค
ศท 304 ศาสตรและศิลป
แหงปญญาชน

หมายเหตุ :



ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3







































































































































































































































หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก





หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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คุณธรรมและ
จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

รายวิชา

ศท 305 ประวัติศาสตร
และพัฒนาการของ
ลานนา
-กลุมวิชาภาษา
ศท 031 การใชภาษาไทย
ศท 141 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 1
ศท 142 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 2
ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1
- กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต
วท 101 วิทยาศาสตรเพื่อ
ชีวิต
วท 102 การพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
วอ 101 วิศวกรรม
เบื้องตนในชีวิตประจําวัน
วอ 102 นานาสาระ
เกี่ยวกับอาหารและยา
ศท 014 การสืบคน
สารนิเทศเพื่อการศึกษา
พง 100 พลังงานสําหรับ
ชีวิตประจําวัน

หมายเหตุ :



1

2

3

1

2









































ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

1

2

3

1

2

































































































































































































































































หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก







3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ





หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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มาตรฐานผลการเรียนรู หมวดวิชาเฉพาะ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณา และความเสียสละ
2) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาและการสงงาน
ภายในเวลาที่กําหนด
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมในระหวางการจัดการเรียนการ
สอน โดยยกตัวอยางจากสถานการณจริง บทบาทสมมุติ หรือกรณีตัวอยาง
4) ปลู กฝ งใหนั กศึ กษาแตงกายและปฏิบัติตนใหเหมาะสม ถูกตองตามระเบีย บของ
มหาวิทยาลัย
5) สอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในระหว า งการจั ด การเรี ย นการสอน โดย
ยกตัวอยางจากสถานการณจริง บทบาทสมมุติหรือ กรณีตัวอยาง
6) เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ หรือผูนําทางศาสนาตาง ๆ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
จริยธรรม คุณธรรมที่ศาสนิกชนพึงปฏิบัติ
7) สงเสริมใหนักศึกษาเขารว มกิจกรรมทางศาสนาที่หน วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจัด
8) จั ดกิ จ กรรมยกย องนัก ศึก ษาที่ มีคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ทํ าประโยชน ตอ สัง คมและ
กิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจิตวิญญาณในการถือประโยชนสังคมเปนที่ตั้ง
9) การประพฤติเปนแบบอยางที่ดีของอาจารยในดานคุณธรรมและจริยธรรม
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1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนระหวางรวมกิจกรรมการเรียนการสอน
2) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมายใหทําไมวาจะเปนงานเดี่ยวหรืองานกลุม
3) ประเมินจากบุคคลภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมของนักศึกษาโดยใชแบบ
สํารวจหรือการสัมภาษณ
4) ประเมินจากการใหคะแนนการเขาหองเรียนและการสงงานตรงเวลา
5) ประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
6) สังเกตพฤติ กรรมของนั กศึ กษาในการปฏิ บัติ ตามกฎระเบีย บและขอบังคับ ตาง ๆ
อยางตอเนื่อง
7) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมทีเ่ กี่ยวของกับคุณธรรมและ
จริยธรรม
8) ประเมินจากแบบทดสอบที่สรางขึ้นเพื่อวัดประเด็นที่เกี่ยวของ
9) ประเมินจากจํานวนนักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบ
10) ประเมินจากการสัมภาษณนักศึกษาในหัวขอที่เกี่ยวของกับการสอดแทรกคุณธรรม
และจริ ย ธรรมขณะที่มีการเรีย นการสอนของอาจารย และการประพฤติตนเป น
แบบอยางที่ดี
2. ดานความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่
ศึกษา
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้ง
ประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
3) สามารถวิเคราะหออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบ
ตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการ
นําไปประยุกต
5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
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6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวของ
7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้นเรียน เชน การบรรยาย สถานการณจําลอง
บทบาทสมมุติ เปนตน และการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามขอสงสัย
2) การคนควาและทํารายงานทั้งเดี่ยวและกลุมตามหัวขอที่เปนปจจุบันและผูเรียนมี
ความสนใจ
3) การอภิปลายเปนกลุมโดยนําเนื้อหาที่เรียนมาประสมประสานกับเนื้อหาวิชาอื่นที่
เกี่ยวของ
4) การเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษานอกสถานที่
5) การเชิญผูมีประสบการณมาบรรยายและทํารายงานสรุปประเด็นความรูที่ไดรับ
6) การจัดศูนยการเรียนรูดวยตนเองเพื่อเสริมการเรียนรู
7) จัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่ฝกกระบวนการคิด วิเคราะหและวิพากษ ทั้งใน
ระดับบุคคลและกลุม
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี โดยการสอบยอย และใหคะแนน
2) ทดสอบโดยการสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค
3) ประเมินผลจากการทํางานที่ไดรับมอบหมายและรายงานที่ใหคนควา
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในหองเรียน
5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่
6) ประเมินดานความรูจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหผูเรียนในหองเรียน
7) ประเมินจากแบบประเมินความรูที่จัดเตรียมไวสําหรับนักศึกษาที่เขาใชบริการศูนย
การเรียนรู
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3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสราง
สรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มอบหมายงานที่พัฒนาผูเรียนใหมีการวิเคราะห สังเคราะห และวิพากษได โดยใช
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสประยุกตความรูในการแกไขปญหา
เช น การเรี ย นรู แ บบแก ไ ขป ญ หา (Problem-Based Learning) หรื อ การจั ด ทํ า
โครงการ (Project Based Learning)
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสบูรณาการความรูกับศาสตรอื่น ๆ ได
เชน การฝกปฏิบัติงานจริง การทํากรณีศึกษา การอภิปรายกลุม การเรียนรูแบบมีสวน
รวม การเรียนจากสถานการณจริง เปนตน
4) มอบหมายใหผูเรียนทํารายงานคนควาขอมูลในสาขาและศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
นํามาบูรณาการ เพื่อสรางองคความรูใหม
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม (ResearchBased Learning)
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2) ประเมิ น จากงานที่ไ ดรับ มอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ ย ว เชน โครงการหรื อ
งานวิจัยที่มอบหมาย
3) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในหองเรียน
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณ
ตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืน อยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุมและงานที่ตองมีปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล เชน การระดมความคิดเห็นการอภิปราย หรือการสัมนาเกี่ยวกับ
ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ
2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและองคการ การมีมนุษยสัมพันธ การ
เขาใจวัฒนธรรมขององคการ การปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอม การยอมรับผูอื่น
เปนตน
3) กําหนดการทํางานกลุมโดยใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนผูนํากลุมสมาชิกกลุมและ
ผูรายงานผล
4) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม
5) เปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนไดเสนอความคิดเห็น โดยจัดอภิปรายและเสวนางาน
ที่ไดรับมอบหมายใหคนควา
6) สงเสริมใหนักศึกษารูจักเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียนขณะทํากิจกรรม
กลุมและงานที่ตองมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
2) ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นและอาจารยผูสอนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนํา
และผูตามในสถานการณการเรียนรูที่หลากหลาย โดยใชแบบประเมินพฤติกรรม
ภาวะการเปนผูนําและผูตามที่ดี
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3) ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายให
ทํางาน
4) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียนโดยอาจารยผูสอน และนักศึกษา
5) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม
6) สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปรายหรือการสัมมนาและ
บันทึกผลการประเมิน
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มี ทั ก ษะการใช เ ครื่ อ งมื อ ที่ จํ า เป น ที่ มี อ ยู  ใ นป จ จุ บั น ต อ การทํ า งานที่ เ กี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกต ตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภ าพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใช
รูปแบบของสื่อการ นําเสนอไดอยางเหมาะสม
4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งการพูด
การฟง และการเขียน
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสให ผูเรียนไดคนควาหาความรูโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) จั ดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ให นัก ศึก ษามีโ อกาสค น ควา เรีย บเรีย งข อมู ล
พรอมการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล และสามารถนําเสนอใหผูอื่นเขาใจไดอยาง
ถูกตอง และใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
4) จัดกิ จกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรีย นไดใชความสามารถในการนํา
เทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตรพื้นฐานมาประยุกตใช
5) มอบหมายงานที่ ต องค น คว า หาข อมู ล เชิ งตั ว เลขและนํ าเสนองานที่ ต องมี ก าร
ตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข
6) มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ และใหนักศึกษานําเสนอ
หนาชั้น
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5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิ น จากกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ จั ด ในห อ งเรี ย น เช น การสั ง เกต
พฤติกรรม การสอบยอย
2) ประเมินจากผลงานของผูเรียนทั้งรูปแบบการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียนและ
รายงานที่เปนรูปเลม
3) ประเมินจากเทคนิคที่นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคทางสถิติ และ
ทางคณิตศาสตรพื้นฐาน
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แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู สู ร ายวิ ช า (Curriculum
Mapping)

ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม

ราย
วิชา

ทักษะทาง
ปญญา

ดานความรู

ทักษะ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อการ
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

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
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
สต 301 หลัก
สถิติ
ศท 343 สนทนา
ภาษาอังกฤษ
ศท 348
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาตอและ
การประกอบ
อาชีพ
คศ 100
คณิตศาสตรขนั้
พื้นฐาน
คศ 205
ตรรกศาสตรเชิง
คณิตศาสตร
เบื้องตน
ทส 101
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร

 





  

 





  

 





  

 



  

 

   

 

    

  











 



















 









 



 



 

  

 







    



   

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
- กลุมวิชาประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
ทส 102 ตรรกะ
และเทคนิคการ
เขียนโปรแกรม
ทส 103
กระบวนการ
พัฒนาซอฟตแวร

หมายเหตุ :





  





 

 

  

     

 

หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก





หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม

ราย
วิชา

ทักษะทาง
ปญญา

ดานความรู

ทักษะระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อการ
และการใช
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
ทส 433 การ
สื่อสารทาง
วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ



  



   

  





  

 

- กลุมวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
ทส 105 การ
ออกแบบสวน
ติดตอกับผูใชและ
ประสบการณผูใช
ทส 232 ระบบ
ฐานขอมูล
ทส 241 ระบบ
บริหารจัดการ
เว็บไซด
ทส 322 การ
ทดสอบ
ซอฟตแวร
ทส 324 การ
ทดสอบ
ซอฟตแวร
อัตโนมัติ
ทส 332 การ
โปรแกรม
ฐานขอมูล

    

   

            

                 

               

  



 

            

     

  

         

  

   

          

 

 

  



   

         





 





  



- กลุมวิชาเทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟตแวร
ทส 213 แนวคิด
เชิงวัตถุ
ทส 214 การ
โปรแกรมเชิงวัตถุ
ทส 215 การ
โปรแกรมบนเว็บ
ฝงไคลเอนต

หมายเหตุ :



   

 

         

 

            

       

หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก





  



หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม

ราย
วิชา

ทักษะทาง
ปญญา

ดานความรู

ทักษะระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อการ
และการใช
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
ทส 311 การ
โปรแกรมฝง
เซิรฟเวอร
ทส 396 โครงงาน
ขนาดเล็กทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทส 496 โครงงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

              

   

   

                  

         

                  

         

- กลุมวิชาโครงสรางพื้นฐานของระบบ
ทส 242 พื้นฐาน
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
ทส 321 การ
วิเคราะหและ
ออกแบบระบบ
ทส 323 การ
วิเคราะหและ
ออกแบบระบบ
เชิงวัตถุดวยยูเอ็ม
แอล
ทส 495
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
บริการสังคม

              



    

            

         

             

         

   

  

    

 



  



         

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
ทส 333
เทคโนโลยีสาร
สนเทศสําหรับ
การเงินและการ
บัญชี

หมายเหตุ :

                  



หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก



หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม

ราย
วิชา

ทักษะทาง
ปญญา

ดานความรู

ทักษะระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อการ
และการใช
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
ทส 334 พื้นฐานทาง
ธุรกิจสําหรับ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทส 411 การ
โปรแกรมบนอุปกรณ
เคลื่อนที่
ทส 432 การจัดการ
และควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงของ
ซอฟตแวร
ทส 434 วิทยาการ
ขอมูลสําหรับธุรกิจ
ทส 435 การพานิช
อิเล็กทรอนิคส
ทส 492
ผูประกอบการ
ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทส 493 การศึกษา
หัวขอสนใจดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

 

       

  

               

   

   

                    



   



    





      









    

          

    

 

  

                      

        

    

 

  

 









2.4 กลุมประสบการณภาคสนาม
วท 497 สหกิจศึกษา
วท 498 การศึกษา
อิสระ
วท 499 การศึกษา
หรือ
ฝกอบรมตางประเทศ

หมายเหตุ :



                            
                            

                            

หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก



หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใชหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ขอ 12 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา โดยกําหนดความหมายดังนี้
อักษรระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ระดับผลการเรียน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
คอนขางดี
ปานกลาง
คอนขางออน
ออน
ตก

แตมระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

นอกจากอักษรระดับคะแนนขางตนแลว ผูสอนอาจใชอักษรอื่น เพื่อเปนสัญลักษณแสดง
ผลการศึกษา โดยมีความหมายดังนี้
อักษร
S
U
I
V
W
Op

ความหมาย
ผลการศึกษาเปนที่พอใจ หรือแสดงวานักศึกษาสอบผาน
ผลการศึกษาไมเปนที่พอใจ หรือแสดงวานักศึกษาสอบไมผาน
ไมสมบูรณ
ลงทะเบียนในฐานะผูเขารวมฟง โดยไมมีการประเมินผลและมีเวลา
เรียนไมนอยกวา รอยละ 80
ถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลา
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุดใหใชเฉพาะบางรายวิชาที่หลักสูตร
กําหนด
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะที่นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
1) การทวนสอบในระดับรายวิชา

- อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคลองของขอสอบกับผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร

2) การทวนสอบระดับหลักสูตร
- เมื่อรายวิชาตัดเกรดเรียบรอยแลวใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือกรรมการ
ระดับอื่นตามความเหมาะสม พิจารณากระบวนการประเมิน และใหเกรดในรายวิชา
นั้น ถาผิดสังเกต เชน มี A หรือ F หรือ I มากเกินไป ใหบันทึกและรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําคณะ

- แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบ ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและ/หรือ
อาจารย ในสาขาอื่น ที่เ กี่ย วข องตรวจสอบผลการใหคะแนนกับ ขอสอบ รายงาน
โครงงานและอื่น ๆ ที่ผูเรียนไดรับมอบหมาย

3) การทวนสอบระดับคณะ
- คณะกรรมการประจําคณะจัดประชุมพิจารณาเกรด โดยบรรจุเรื่องการทวนสอบให

เปนวาระพิจารณาการรายงานผล
- คณะกรรมการประจําคณะ อาจพิจารณาใหอาจารยประจํารายวิชาทบทวนการให
เกรด
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
1) ภาวะการไดงานทํ า ของบั ณฑิต ประเมิน จากบัณฑิตแตล ะรุน ที่จบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
ในคาบระยะเวลาตาง ๆ เชน 1 ป หรือ 5 ป
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3) การประเมิน จากนั กศึกษาเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจ าก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
4) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความ
พรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และ
การพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
5) สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูของบัณฑิตจากคณาจารย
6) สํ า รวจความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ ความรู ความพรอมหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ของบัณฑิต โดยใช
ชองทางนิเทศงานสหกิจศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ และไดรับการเสนอชื่อใหรับปริญญา จะตองมี
คุณสมบัติดังนี้
1) ตองเรียนรายวิชาตาง ๆ ใหครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และตองไมมี
รายวิชาใดที่ไดรับอักษร I และหรือ Op
2) ตองใชเวลาเรียนไมนอยกวาที่กําหนดไวในหลักสูตร
3) ตองไดรับแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา
2.00
4) ต อ งผ า นการเข า ร ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาตามระเบี ย บที่
มหาวิ ทยาลั ยกํ าหนด ในกรณีที่ไมส ามารถเขารว มกิจ กรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒ นา
นักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไดใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี
5) ไมมีหนี้สินใด ๆ ตอมหาวิทยาลัย และหรือหนี้สินอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรู
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูใหแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจถึง
บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตร
ที่สอน
2) จัดทําระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) ใหกับคณาจารยใหม
3) จัดทําคูมือคณาจารยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหคณาจารย
4) คณะจัดใหมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ และนโยบาย ระบบการทํางานตาง ๆ
ในสวนที่เกี่ยวของของคณะ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การวัดผลและ
การประเมินผล
2) ใหความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
3) สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการเรียน
การสอน
4) สนับสนุนใหมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องวิจัยในชั้นเรียน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
1) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานเพื่อเพิ่มศักยภาพตามตําแหนงงาน
เชน การประชุมวิชาการ
2) สงเสริมใหมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ และเพิ่มพูนความรูดานวิชาการและ
วิชาชีพ
3) สงเสริมใหเกิดการบูรณาการดานวิชาการและวิชาชีพ กับพันธกิจดานการเรียนการ
สอน การวิจัย และบริการวิชาการ
4) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยจัดทําผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
5) มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย และควบคุมดูแลใหคณาจารยถือปฏิบัติ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการบริหารจัดการหลักสูตร
ให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานหลั กสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว
โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทาง
วิชาการ ซึ่งไดพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 4 ขอ
1.1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน ดังนี้
ที่
1

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

นายรังสิต
ศิริรังษี

M.Sc.
วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
วศ.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.

Computer Science
เกษตรกลวิธาน
Information Science
Information Science
วิศวกรรมสารสนเทศ
Computer Science
วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาการคอมพิวเตอร
Science and Engineering
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการ
วิทยาการคอมพิวเตอร
วิศวกรรมซอฟตแวร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

อาจารย ดร.

นายภรต
รัตนปณฑะ

3

อาจารย ดร.

นายสายัณห
อุนนันกาศ

4

อาจารย ดร.

นางสาว
วรรณวิมล นาดี

5

อาจารย

นางสาว
นงคราญ คําวิชัย

วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

ตรง/สัมพันธ
ตรง
ตรง

ตรง

ตรง

ตรง

1.2 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ทาน สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจํานวน
3 ทาน และตรงกับสาขาวิชาที่เปดสอน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหลักสูตรปรับปรุง ที่เปดรับ
นักศึกษาในปการศึกษา 2555 และไดกําหนดรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรในป 2560 เพื่อใชกับ
นักศึกษาในปการศึกษา 2560
1.4 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เปนหลักสูตรใหมและยังไมไดดําเนินการตรงตามตัวบงชี้ TQF ขอ 1 - 5
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดําเนินการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย
ประจําหลักสูตร อยางนอย 2 ครั้งตอภาคการศึกษา และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารยประจําหลักสูตร รอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหลักสูตรปรับปรุง ที่มี
การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา โดยมีการจัดทําเลม
มคอ.2 ให ส อดคล องกับ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการจัดสงพิจารณารับทราบการให
ความเห็นชอบหลักสูตร
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดําเนินการจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4
ทุกภาคการศึกษา โดยทําการจัดสงกอนเปดสอนแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดําเนินการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน ทุกภาคการศึกษา โดยทําการจัดสงหลังสงเกรด
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดําเนินการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
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2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.1.1 จัดสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผู
มีสวนไดสวนเสียในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
2.1.2 ประมาณการความตองการแรงงานประจําป
2.1.3 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสียเมื่อ
ครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป
2.2 การไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมใชขอมูลการสํารวจ
ภาวะการมี ง านทํ า ของบั ณฑิ ต ตามการดํา เนิ น งานของมหาวิท ยาลัย แม โ จ http://www.emanage.mju.ac.th/survey_AllRPT.aspx
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกการรับ
นักศึกษาที่ประกอบดวยกลไกระดับมหาวิทยาลัย และระดับหลักสูตร
1. ระดับมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกเขาเปนระดับปริญญาตรี
เปนผูวางแผนและกํากับนโยบายการรับนักศึกษา กองแผนงานทําหนาที่รวบรวม
จํ า นวนนั กศึ กษาและรายงานผลการดํ าเนิ น งานในแตล ะช ว งให คณะกรรมการ/
ผูบริหารทราบ
2. ระดับหลักสูตร มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ในการวางแผน กําหนด
จํ า นวนนั ก ศึ ก ษา และคุ ณ สมบั ติ ข องผู เ ข า ศึ ก ษา และรายงานข อ มู ล ให แ ก ค ณะ
รับทราบ
ซึ่งการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ ประกอบดวย 3 ประเภท คือ
- ประเภทที่ 1 ผานระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย
- ประเภทที่ 2 ผานระบบรับตรงโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
- ประเภทที่ 3 ผานระบบกลางของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.)
คุ ณ สมบั ติ ข องผู เ ข า ศึ ก ษา หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดกําหนดตาม มคอ.2 และขอกําหนดของมหาวิทยาลัยแมโจ
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การเตรี ย มความพร อ มก อ นเข า ศึ ก ษา หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีระบบและกลไกการเตรียมความพรอม โดยอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ซึ่งทําการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ วัตถุประสงค งบประมาณ
และระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม
3.2 การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา
การควบคุ มดู แ ลการใหคําปรึกษาวิ ช าการแนะแนวกับ นั กศึกษาในระดับ ปริญ ญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางปฏิบัติตามมหาวิทยาลัย
ดังนี้
3.2.1 คณะฯ แต ง ตั้ ง อาจารย ที่ ป รึ ก ษาให แ ก นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ต ามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.2 อาจารย ทุกคนจัดทําตารางการทํางานพรอมกํ าหนดเวลาวางเพื่อให นักศึ กษา
สามารถเขาพบไดตามเวลาที่ไดกําหนดไว
3.2.3 อาจารยเปดชองทางการสื่อสารทางสารสนเทศ เชน E-mail, FaceBook ฯลฯ
อีกทั้ง มีการเพิ่มชองทางการอุทธรณของนักศึ กษา ในกรณี ที่นักศึ กษาสงสัยเรื่ องการ
ประเมินผลในรายวิชาหรือเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน สามารถดําเนินการไดดังนี้
1) ใหสอบถามจากอาจารยผูสอนประจําวิชา
2) ยื่นคํ ารองขอดูกระดาษคําตอบ ภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวัน ประกาศผล
การศึกษา
3) นั ก ศึ ก ษาสามารถยื่ น คํ า ร อ งอุ ท ธรณ ไ ด โ ดยตรงต อ คณบดี / อธิ ก ารบดี หรื อ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
การพัฒนานักศึกษาและการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีระบบและกลไก โดยอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ซึ่งทําการพิจารณาวางแผนโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ วัตถุประสงค งบประมาณ
และระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม อีกทั้งมีการออกแบบรายวิชาตาง ๆ ตามโครงสราง
ของหลักสูตรที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อันประกอบดวย
(1) กลุมวิชาหลัก (2) กลุมทักษะชีวิตและวิชาชีพ (3) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และ
(4) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
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3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตามอัตราการคง
อยูของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ผานระบบและกลไกของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และคณะกรรมการประจําคณะฯ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสรางระบบและกลไก
การสร า งแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต อ หลั ก สู ต ร โดยแบ ง ออกเป น 2
กลุมเปาหมาย
1. นักศึกษาในหลักสูตร
2. นักศึกษานอกหลักสูตร
นําผลการประเมินรายงานในการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อีกทั้งมีการนําเอา
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยแมโจ รวบรวม
วิเคราะห สังเคราะห ผานการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจํา
คณะฯ
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ผ ลการจั ด การข อ
รองเรียนของนักศึกษาผานหลายชองทาง เชน กลองรับขอรองเรียนและแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษา การรองเรียนผานอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จากนั้นนําขอรองเรียนดังกลาวเขาที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. อาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
4.1.1 หลั กสู ตรวิ ท ยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในการรั บ
อาจารย ใหม ไดมีการกําหนดกรอบอัตรากําลังผ านคณะไปยังมหาวิทยาลั ย
เมื่อไดรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลัง สาขาวิชาดําเนินการสรรหาอาจารย
ตามขั้นตอนการดําเนินการสรรหาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร ซึ่งในการ
รับอาจารยใหม มีขั้นตอนดังตอไปนี้
4.1.1.1 กําหนดคุณสมบัติ
1) คุณสมบัติทั่วไปเปนไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู
มหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง ระดับบัณฑิตศึกษา
และวิจัย (1ค)
2) คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
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- สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาเอก สาขาวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ซึ่งตองมี
ผลงานทางวิ ช าการและผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
สาขาวิชาที่สมัคร

- มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ/ภาษาตางประเทศ
อื่น ๆ ไดเปนอยางดี
4.1.1.2 การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก
โดยการสอบข อเขี ย น หรื อ สอบสั ม ภาษณ และ/หรือ ทดสอบ
ความสามารถในการสอน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย/คณะ
แตงตั้ง
4.1.1.3 การแตงตั้งและประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
4.1.2 แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุไวในแนว
ทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ
ระเบีย บ / ประกาศของมหาวิทยาลัย แมโจ ที่ป ระกาศใชในขณะนั้น และ
ระเบียบ / ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยอนุโลม
4.1.3 อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รทํ าหน า ที่ ส นั บ สนุ น ช ว ยเหลื อ และดํ า เนิ น
กิจกรรมไดครบถวน ตามเกณฑของการประกันคุณภาพหลักสูตร
4.1.4 กําหนดใหอาจารยผูสอนในหลักสูตรมีสวนรวม ในกิจกรรมตามขอ 4.1.2 และ
ขอ 4.1.3
หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีการจัดทําแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ โดยการทํางานรวมกับ
คณะฯ เพื่อจัดทําแผนในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหลักสูตรฯ ไดพัฒนาความรูและ
ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ มีระบบการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให
มีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงานโดยมีการทําแผนพัฒนา
รายบุคคลผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย มีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทุกคนไดพัฒนา
ตนเองใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอยางตอเนื่องโดยไมจํากัดจํานวนตามเงื่อนไขของประกาศ
คณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยแมโจ
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4.2 คุณภาพอาจารย
หลักสู ตรวิ ทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ มี อาจารย ที่มีคุณวุ ฒิ
ปริญญาเอก รอยละ 60 มีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น อาทิ
เป น ผู ช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตามกรอบระยะเวลาที่ กํ า หนด
นอกจากนี้คณะยังไดสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ ทํางานวิจัย และนําผลงานวิจัย
นั้ น ๆ มาเสนอผลงานทางวิ ช าการในรูป แบบตาง ๆ ในงานประชุมวิช าการระดับ ชาติ และระดั บ
นานาชาติ
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตามอัตราการคง
อยูของอาจารย ผานระบบและกลไกของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจํา
คณะฯ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสรางระบบและกลไก
การสรางแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอหลักสูตร นําผลการประเมินผานการประชุม
อาจารยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อีกทั้งมีการนําเอาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอหลักสูตรที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยแมโจ รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห ผานการประชุมอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะฯ
5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกในการ
ออกแบบหลักสูต รสอดคล องตามกรอบ TQF (Thailand Qualifications Framework for Higher
Education) หรือเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และใชระบบและกลไกการพัฒนา
หลักสู ตรภายใตมหาวิทยาลั ย ข อมูล ที่ใช ในการพัฒ นาหลักสู ตรและวั ตถุป ระสงคของหลักสู ตรอยู
ภายใตแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย วาดวยเรื่อง แนวปฏิบัติการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร พ.ศ. 2554
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหลักสูตรปรับปรุง
คาดว า เป ด รั บ นั ก ศึ กษาในป ก ารศึ กษา 2560 โดยมีแผนการปรับ ปรุงหลั กสูตรทุก ๆ 5 ป เพื่อให
ทัน สมั ย และสอดคล องกั บ ความต องการของสังคมที่เปลี่ย นแปลง ไดกําหนดรอบระยะเวลาการ
ปรับปรุงหลักสูตรในป 2560 เพื่อใชกับนักศึกษาในปการศึกษา 2560 ซึ่งมีการดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
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1) ใหแตงตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อปฏิบัติหนาที่ ตามแนวทางที่กําหนดไวใน
ประกาศของมหาวิทยาลัย
2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันพิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความ
เหมาะสม
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมเสนอขอคิดเห็นใน
การพัฒนาหลักสูตร
4) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
พ.ศ. 2554 ภายใตแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
5) ดําเนินการจัดทําเลม มคอ.2 และแนวทางปฏบัติการเปด/ปด/ปรับปรุง หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหลักสูตรปรับปรุง มี
ระบบและกลไก ดําเนินงานของหลักสูตรผานเวทีการดําเนินงานดังนี้
1) จั ดประชุ มอาจารยผูรับ ผิ ดชอบหลักสูต ร อยางนอ ยภาคการศึก ษาละ 2 ครั้ ง
อาจารยประจําหลักสูตร รอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม เพื่อการเตรียมการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินการบริหารหลักสูตร
2) จัดประชุมรวมกันระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุก
รายวิชาในหลักสูตรอยางนอย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อ

- การแบงภาระงานสอน จากภาระงานขั้นต่ํา (9 ชั่วโมง/สัปดาห) และ
จากนั้นกําหนดอาจารยผูสอนตามความเชี่ยวชาญและประสบการณใน
การสอน

- วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล
- การกํากับติดตามและการตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ทุก
ภาคการศึกษา โดยทําการจัดสงก อนเปดสอนแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา อีกทั้งกํากับรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุงและวัฒนธรรม

- การใหความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนการสอน
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- เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของหลักสูตรเพื่อนําไปใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตร

- หาแนวทางที่จะทําใหหลักสูตรบรรลุเปาหมาย
5.3 การประเมินผูเรียน
หลั ก สู ตรวิ ทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิ ช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ จะดํ าเนิน การจั ดทํ า
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน ทุกภาคการศึกษา โดยทําการจัดสงหลังสงเกรดแตละภาค
การศึ ก ษาให ค รบทุ ก รายวิ ช า และอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ทํ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม
ตรวจสอบผลการดําเนินการเรียนการสอนตามแบบฟอรม มคอ. 5 และ มคอ. 6 เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอนในแตล ะเทอม จากนั้ นดํ าเนิน สงผลการเรีย นใหคณะฯ ดําเนินการตอไปยังมหาวิทยาลัย
จะตองผานการพิจารณาผลการเรียนจากคณะกรรมการที่แตงตั้งจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
กอน เพื่อตรวจสอบความถูกตองในการตัดเกรด และเปนไปตามเกณฑของคณะ
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หลั ก สู ตรวิ ทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิ ช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ จะดํ าเนิน การจั ดทํ า
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรไดจัดการบริหารทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในแตละดานดังนี้
6.1 การบริหารงบประมาณ
1) จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
2) สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหลักสูตรภายในคณะเดียวกัน/ตางคณะ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6.2 ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีอยูเดิม
มหาวิทยาลัย มีอาคารเรียนรวม 2 อาคาร ไดแก (สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1- 2)
1) อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เปน สถานที่ สอน พื้นที่ ประมาณ 1,544 ตารางเมตร
ประกอบด วยห องบรรยาย 4 หอง หองปฏิบัติการ 3 ห อง ห องประชุ ม 3 ห อง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 หอง
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2) อาคารศู น ย เ รี ย นรวม (อาคารเรี ย นรวมแม โ จ 70 ป ) เป น สถานที่ ส อน พื้ น ที่
ประมาณ 2,426 ตารางเมตร ประกอบด ว ยห องบรรยาย 12 ห อง ห อ งบริ การ
คอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต 5 หอง หองปฏิบัติการ 1 หอง หองประชุม 3 หอง หอง
โถงแสดงผลงาน 2 หอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มีอาคารเสาวรัจ นิตยวรรธนะ
และ อาคารจุ ฬ าภรณ เป น สถานที่ ส อน ประกอบด ว ยห อ งเรี ย นบรรยาย 2 ห อ ง
หองปฏิบัติการ 3 หอง หองประชุม 1 หอง และ หองสําหรับกิจกรรมนักศึกษา 1 หอง
แบบรายงานขอมูลจํานวนหนังสือใชสําหรับปการศึกษา 2560
มหาวิทยาลั ย แมโ จ มี ทรัพยากรที่เกี่ย วของกับ การเรียนการสอน ของหองสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยแมโจ มีทุกประเภทประกอบดวย หนังสือ วิทยานิพนธ วารสาร และหนังสือพิมพ จุลสาร
กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานขอมูลสําเร็จรูป CD-ROM, CD-ROM MULTIMEDIA โดยทรัพยากร
ดังกลาวขางตนมีจํานวนดังนี้
จํานวนหนังสือ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
หมวด

คําอธิบายหมวด

000
100
200
300
400
500
600
700
800
900

เบ็ดเตล็ด
ปรัชญา
ศาสนา
สังคมศาสตร
ภาษาศาสตร
วิทยาศาสตร (บริสุทธิ)์
วิทยาศาสตรประยุกต
ศิลปวัฒนธรรม ภาษา
วรรณกรรม วรรณคดี
ประวัติศาสตร
รวม

ภาษาไทย (เลม)
12,398
3,190
4,329
48,571
4,492
17,640
48,608
4,393
2,674
7,309
153,604

ภาษาอังกฤษ
(เลม)
2,248
329
359
7,361
1,702
7,960
14,779
1,167
579
966
37,450

รวม
14,646
3,519
4,688
55,932
6,194
25,600
63,387
5,560
3,253
8,275
191,054
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สื่อโสตทัศนวัสดุ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
รายการ
CD/DVD เกษตร
CD/DVD สารคดี
CD/DVD บทเรียนภาษา
CD/DVD ซีดีรอมทั่วไป
CD/DVD บันเทิง
รวม
หัวขอ
บทความวารสาร
วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาตางประเทศ
ฐานขอมูลออนไลน
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E-book, E-clipping, E-journal)
Single Search
วารสารอิเล็กทรอนิกส

จํานวน
257
1,043
226
1,274
2,501
5,301
จํานวน
137,717
831
471
12
19
1
35

ชนิด
บทความ
ฐานขอมูล
ฐานขอมูล
ฐานขอมูล
ฐานขอมูล
รายชื่อ

นอกจากนี้ยังมีหองสมุดของแตละคณะในมหาวิทยาลัยแมโจ และหองสมุดของหนวยงาน
อื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัย
ราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม มหาวิทยาลัยพายัพ เปนตน และยังมีการติดตอสื่อสารแบบ
เชื่ อมโยงเครื อข า ยในฐานข อมู ล Journal Link และวิทยานิพนธ/ งานวิจัยออนไลน ตลอดจน สห
บรรณานุกรม
6.3 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มเติม
1) มหาวิ ท ยาลั ย มี ค ณะทํ า งานประเมิ น สมรรถนะและประสิ ท ธิ ภ าพเครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดตั้งศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีขั้นสูง
2) คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน
ตํารา สื่ออุปกรณในหองเรียนและปฏิบัติการใหทันสมัย
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3) คณะฯ จัดประชุมเพื่อใหคณาจารยรวมกันวางแผนในการเสนองบประมาณครุภัณฑ
และอุปกรณการเรียนการสอน
6.4 การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1) สํารวจความตองการทรัพยากรการเรีย นการสอนเปนประจํ าทุกปจากผูสอนและ
ผูเรียน
2) ประเมินความเพียงพอจากความตองการใชของอาจารยและผูเรียนทุกรายวิชา
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม 
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล อ งกั บ กรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ 
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีก ารทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ ข องนั กศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการเรีย นรู ที่ 
กํา หนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถา มี) อย างน อยรอ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม(ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ 
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยาง 
นอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํ า นวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ า มี ) ได รั บ การพั ฒ นา 
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการขอ 1-5 ในแตละป
5
รวมตัวบงชี้ในแตละป
9

ปการศึกษา (ปที่)
2
3
4

5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) การประชุมรวมกันระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนในการจัดการ
เรียนการสอน
2) การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยโดยการสอบถาม
สัมภาษณ หรือใชแบบสอบถาม จากนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน
3) การประเมินผลการเรียนรู ของนักศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรม การทํากิจกรรม
การเรียนการสอน และผลการเรียนจากการวัดและประเมินผล
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเปนผูจัดทํา
การประเมิน
2) คณาจารยวิเคราะหและประเมินจุดที่ควรพัฒนาของกลยุทธการสอนในแตละ
ภาคการศึกษา รวมถึงผลการเรียนของนักศึกษา และนําไปเขียนไวในรายงานผล
การดําเนินงานรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกชั้นป และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยวิธีการสัมภาษณ
แบบสํารวจ และเปดเว็บไซดเพื่อรับขอมูลยอนกลับ
2.2 ผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมินภายนอก
ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดูจาก
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ขอมูลยอนกลับจากนักศึกษาทุกชั้นป บัณฑิตที่จบ
ตามหลักสูตรและนายจาง/ผูประกอบการ และการเยี่ยมชม
2.3 นายจาง/ผูประกอบการ
ประเมินนายจาง/ผูประกอบการ โดยการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตและการ
นําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
1) อาจารยประจําวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาเสนอ
ผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ
2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดป
การศึกษา เสนอผานคณะกรรมการประจําคณะ
3) จั ด ประชุ ม อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร/อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รและคณาจารย ที่
เกี่ยวของ พิจารณาทบทวนผลการดําเนินการของหลักสูตร เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร แผนกลยุทธการสอน และการดําเนินการอื่น ๆ เพื่อใชในการจัดการ
เรียนการสอนในปตอไป
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
รายการ
1
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร กับ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร – โครงสรางหลักสูตรเดิม - โครงสรางหลักสูตรใหม
2
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด ตามโครงสรางหลักสูตรเดิม – หลักสูตรใหม
3
สาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตร
4
ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร
5
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7
รายงานสรุปการวิพากษหลักสูตร
8
ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556
9
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร
10
ตารางเปรียบเทียบ มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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เอกสารแนบ 1
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร กับ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร – โครงสรางหลักสูตรเดิม - โครงสรางหลักสูตรใหม
หมวดวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-กลุมวิชาสังคมศาสตร
-กลุมวิชามนุษยศาสตร
-กลุมวิชาภาษา
-กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
หมวดวิชาเฉพาะดาน
-กลุมวิชาแกน

เกณฑมาตรฐาน
(หนวยกิต)

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ โครงสราง โครงสราง
ปริญญาตรี สาขาวิชา หลักสูตร หลักสูตร
คอมพิวเตอร พ.ศ.
เดิม
ใหม
2552

ไมนอยกวา 30

ไมนอยกวา 30

ไมนอยกวา 84
ไมนอยกวา 9

30
6
6
12
6
96
21

30
6
6
12
6
93
18

ไมนอยกวา 84

ไมนอยกวา 45
ไมนอยกวา 9

66
9

57
9

ไมนอยกวา 18

18

18

ไมนอยกวา 12

12

18

ไมนอยกวา 6

12

12

ไมนอยกวา 6

15
-

9
9

ไมนอยกวา 6
ไมนอยกวา 120

6
132

6
129

-

คณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ สํ า หรั บ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
-กลุมวิชาเฉพาะดาน
- กลุ ม วิ ช าประเด็ น ด า นองค ก าร
และระบบสารสนเทศ
- กลุ ม วิ ช าเทคโนโลยี เ พื่ อ งาน
ประยุกต
- กลุ ม วิ ชาเทคโนโลยี แ ละวิ ธี ก าร
ทางซอฟตแวร
- กลุ มวิ ชาโครงสร างพื้น ฐานของ
ระบบ
- กลุมวิชาอื่น ๆ
-กลุมวิชาเลือก
-กลุมประสบการณภาคสนาม
หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวม

ไมนอยกวา 6
ไมนอยกวา 120
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เอกสารแนบ 2
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด ตามโครงสรางหลักสูตรเกา – หลักสูตรใหม
โครงสรางหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
ชื่อหลักสูตร (เดิม)
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in
Information Technology
ชื่อปริญญา (เดิม)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in
Information Technology
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.S. (Information Technology)
จํานวนหนวยกิตรวม
132
หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร
6
หนวยกิต
ศท 021 สังคมศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)

โครงสรางหลักสูตรใหม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อหลักสูตร (ใหม)
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in
Information Technology
ชื่อปริญญา (ใหม)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in
Information Technology
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Information Technology)
จํานวนหนวยกิตรวม
129
หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร
6
หนวยกิต
ศท 021 สังคมศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)

ศท 022 อารยธรรมโลก

3 (3-0-6) ศท 022 อารยธรรมโลก

3 (3-0-6)

ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม

3 (3-0-6) ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม

3 (3-0-6)

ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย

3 (3-0-6) ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย

3 (3-0-6)

กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยังยืน

3 (2-2-5) กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

3 (2-2-5)

ศศ 101 เศรษฐศาสตรเพื่อชีวิตประจําวันและการ
ประกอบการ

3 (3-0-6)

หมายเหตุ

คงเดิม

แกไขชื่อยอ
ปริญญา
ภาษาอังกฤษ
จาก B.S. เปน
B.Sc.

ลดลง
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนแผนที่
กระจายความ
รับผิดชอบ
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนแผนที่
กระจายความ
รับผิดชอบ
เปลี่ยนแผนที่
กระจายความ
รับผิดชอบ
เพิ่มใหม

มคอ. 2

108

โครงสรางหลักสูตรเดิม
โครงสรางหลักสูตรใหม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
6
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
6
หนวยกิต
หนวยกิต
ศท 011 มนุษยกับความงามทางศิลปะ
3 (3-0-6) ศท 011 มนุษยกับความงามทางศิลปะ
3 (3-0-6)
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย

3 (3-0-6) ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย

3 (3-0-6)

ศท 013 สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต

3 (2-2-5) ศท 013 สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต

3 (2-2-5)

ศท 180 ศิลปะกับความคิดสรางสรรค

3 (1-4-4) ศท 180 ศิลปะกับความคิดสรางสรรค

3 (1-4-4)

ศท 304 ศาสตรและศิลปแหงปญญาชน

3 (2-2-5) ศท 304 ศาสตรและศิลปแหงปญญาชน

3 (2-2-5)

ศท 305 ประวัติศาสตรและการพัฒนาของลานนา 3 (3-0-6) ศท 305 ประวัติศาสตรและการพัฒนาของลานนา

3 (3-0-6)

1.3 กลุมวิชาภาษา

12
หนวยกิต
3 (2-2-5)

ศท 031 การใชภาษาไทย

12
1.3 กลุมวิชาภาษา
หนวยกิต
3 (1-4-4) ศท 031 การใชภาษาไทย

ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

3 (2-2-5) ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

3 (2-2-5) ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1

3 (2-2-5) ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

6
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
หนวยกิต
3 (3-0-6) ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต

ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต

หมายเหตุ

คงเดิม
เปลี่ยนแผนที่
กระจายความ
รับผิดชอบ
เปลี่ยนแผนที่
กระจายความ
รับผิดชอบ
แกไขจํานวน
ชั่วโมงบรรยายปฏิบัติ
เปลี่ยนแผนที่
กระจายความ
รับผิดชอบ
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
คงเดิม

แกไขจํานวน
ชั่วโมงบรรยายปฏิบัติ
3 (2-2-5) เปลี่ยนแผนที่
กระจายความ
รับผิดชอบ
3 (2-2-5) เปลี่ยนแผนที่
กระจายความ
รับผิดชอบ
3 (2-2-5)
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
6
คงเดิม
หนวยกิต
3 (3-0-6)
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
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โครงสรางหลักสูตรเดิม
โครงสรางหลักสูตรใหม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วท 101 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
3 (2-2-5) วท 101 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 (2-2-5) วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 (2-2-5)

วอ 101 วิศวกรรมเบื้องตนในชีวิตประจําวัน

3 (3-0-6) วอ 101 วิศวกรรมเบื้องตนในชีวิตประจําวัน

3 (3-0-6)

วอ 102 นานาสาระเกีย่ วกับอาหารและยา

3 (3-0-6) วอ 102 นานาสาระเกีย่ วกับอาหารและยา

3 (3-0-6)

ศษ 014 สืบคนสารนิเทศเพื่อการศึกษา

3 (1-4-4) ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพื่อการศึกษา

3 (2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
คศ 131 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1
คศ 205 ตรรกศาสตรและคณิตศาสตรเบื้องตน
สต 301 หลักสถิติ
คม 100 เคมีทั่วไป
ชว 100 ชีววิทยาทั่วไป
ฟส 103 ฟสิกสมูลฐาน
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ

พง 100 พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน
2. หมวดวิชาเฉพาะ

96
หนวยกิต
21
2.1 กลุมวิชาแกน
หนวยกิต
3 (3-0-6)
คศ 100 คณิตศาสตรขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6) คศ 205 ตรรกศาสตรเชิงคณิตศาสตรเบื้องตน
3 (3-0-6) สต 301 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
ศท 343 สนทนาภาษาอังกฤษ
ศท 348 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพ
ทส 101 เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร

66
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
หนวยกิต

3 (3-0-6)
93
หนวกิต
18
หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)

57
หนวยกิต

หมายเหตุ

เปลี่ยนแผนที่
กระจายความ
รับผิดชอบ
เปลี่ยนแผนที่
กระจายความ
รับผิดชอบ
เปลี่ยนแผนที่
กระจายความ
รับผิดชอบ
เปลี่ยนแผนที่
กระจายความ
รับผิดชอบ
แกไขจํานวน
ชั่วโมงบรรยายปฏิบัติ
เพิ่มใหม
ลดลง
ลดลง
ยกเลิก
เพิ่มใหม
คงเดิม
คงเดิม
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
เพิ่มใหม
เพิ่มใหม
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
ลดลง
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โครงสรางหลักสูตรเดิม
โครงสรางหลักสูตรใหม
หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- กลุมวิชาประเด็นดานองคการและ ระบบ
9
- กลุม วิชาประเด็นดานองคการและ ระบบ
9
คงเดิม
สารสนเทศ
หนวยกิต สารสนเทศ
หนวยกิต
ทส 101 เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร
3 (2-3-5)
เปลี่ยนกลุม
ทส 102 ตรรกะและเทคนิคการเขียนโปรแกรม
3 (2-3-5)
เพิ่มใหม
ทส 106 เทคโนโลยีสื่อประสม
3 (2-3-5)
ยกเลิก
ทส 232 ระบบฐานขอมูล
3 (2-3-5)
เปลี่ยนกลุม
ทส 103 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
3 (2-3-5) เปลี่ยนกลุม
ทส 433 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
เพิ่มใหม
- กลุมวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
18
- กลุมวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
18
คงเดิม
หนวยกิต
หนวยกิต
ทส 105 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
3 (2-3-5) ทส 105 การออกแบบสวนติดตอกับผูใชและ
3 (2-3-5) เปลี่ยนชื่อ และ
ประสบการณผูใช
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
ทส 213 แนวคิดเชิงวัตถุ
3 (2-3-5)
เปลี่ยนกลุม
ทส 232 ระบบฐานขอมูล
3 (2-3-5) เปลี่ยนกลุมและ
เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
ทส 241 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต
3 (2-3-5) ทส 241 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต
3 (2-3-5)
คงเดิม
ทส 322 การทดสอบซอฟตแวร
3 (3-0-6) ทส 322 การทดสอบซอฟตแวร
3 (3-0-6) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
ทส 324 การทดสอบซอฟตแวรอัตโนมัติ
3 (2-3-5)
เพิ่มใหม
ทส 323 การวิเคราะหและออกแบบระบบ เชิงวัตถุ 3 (3-0-6)
เปลี่ยนกลุม
ดวยยูเอ็มแอล
ทส 332 การโปรแกรมฐานขอมูล
3 (2-3-5) ทส 332 การโปรแกรมฐานขอมูล
3 (2-3-5)
คงเดิม
- กลุมวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
12
- กลุมวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
18
เพิ่มขึ้น
หนวยกิต
หนวยกิต
ทส 103 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
3 (2-3-5)
เปลี่ยนกลุมและ
วิชาบังคับกอน
ทส 213 แนวคิดเชิงวัตถุ
3 (2-3-5) เปลียนกลุม
ทส 214 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-3-5) ทส 214 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-3-5)
คงเดิม
ทส 215 การโปรแกรมฝงไคลเอนต
3 (2-3-5) ทส 215 การโปรแกรมฝงไคลเอนต
3 (2-3-5)
คงเดิม
ทส 311 การโปรแกรมฝงเซิรฟเวอร
3 (2-3-5) ทส 311 การโปรแกรมฝงเซิรฟเวอร
3 (2-3-5)
คงเดิม
ทส 396 โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (1-4-4) เปลี่ยนกลุมและ
แกไขหนวยกิต
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โครงสรางหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)

-กลุมวิชาโครงสรางพื้นฐานของระบบ
ทส 212 โครงสรางขอมูลและการประยุกตใช
ทส 242 พื้นฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ทส 321 การวิเคราะหและออกแบบระบบ

ทส 341 การจัดการระบบเครือขาย
- กลุมวิชาอื่น ๆ
ทส 396 โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทส 496 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลือกเรียน 1 วิชาจากรายวิชาตอไปนี้
วท 497 สหกิจศึกษา

วท 498 การเรียนรูอิสระ

วท 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรม
ตางประเทศ
2.3 กลุมวิชาเลือก
เลือกเรียน 3 วิชา จากรายวิชาตอไปนี้
ทส 333 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเงิน
และการบัญชี

ทส 411 การโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่
ทส 431 เทคโนโลยีการจัดการความรู

โครงสรางหลักสูตรใหม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ทส 496 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (0-9-0)

12
-กลุมวิชาโครงสรางพื้นฐานของระบบ
หนวยกิต
3 (2-3-5)
3 (2-3-5) ทส 242 พื้นฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3 (3-0-6) ทส 321 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ทส 323 การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ
ดวยยูเอ็มแอล
3 (2-3-5)
ทส 495 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการสังคม
15
หนวยกิต
3 (0-6-3)

12
หนวยกิต
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (1-4-4)

เปลี่ยนกลุม
แกไขหนวยกิต
คงเดิม
ยกเลิก
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนกลุม
ยกเลิก
เพิ่มใหม
ยกเลิกกลุม
เปลี่ยนกลุม
เปลี่ยนรายวิชา
บังคับกอน
เปลี่ยนกลุม

3 (0-6-3)
9 ปฏิบัติไม
นอยกวา
16 สัปดาห
9 ปฏิบัติไม
นอยกวา
16 สัปดาห
9 ปฏิบัติไม
นอยกวา
16 สัปดาห
9
2.3 กลุมวิชาเลือก
หนวยกิต
เลือกเรียน 3 วิชา จากรายวิชาตอไปนี้
3 (2-3-5) ทส 333 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเงิน และ
การบัญชี
ทส 334 พื้นฐานทางธุรกิจสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 (2-3-5) ทส 411 การโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่
3 (3-0-6)

หมายเหตุ

เปลี่ยนกลุม

เปลี่ยนกลุม

เปลี่ยนกลุม

9
หนวยกิต

คงเดิม

3 (3-0-6) แกไขหนวยกิต
3 (3-0-6)

เพิ่มใหม

3 (2-3-5)

คงเดิม
ยกเลิก
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โครงสรางหลักสูตรเดิม
โครงสรางหลักสูตรใหม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ทส 432 การจัดการองคประกอบโครงการ
3 (3-0-6) ทส 432 การจัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ 3 (3-0-6)
ซอฟตแวร
ทส 434 วิทยาการขอมูลสําหรับธุรกิจ
3 (2-3-5)
ทส 435 ระบบคลังขอมูล
3 (3-0-6)
ทส 453 ระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
ทส 456 การพานิชยอิเล็กทรอนิคส
3 (3-0-6) ทส 435 การพานิชยอิเล็กทรอนิคส
3 (3-0-6)
ทส 493 การศึกษาหัวขอสนใจดานเทคโนโลยี
3 (3-0-6) ทส 493 การศึกษาหัวขอสนใจดานเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
สารสนเทศ
สารสนเทศ
2.4 กลุมประสบการณภาคสนาม
9
หนวยกิต
เลือกเรียน 1 วิชาจากรายวิชาตอไปนี้
วท 497 สหกิจศึกษา
9 (0-27-0)
วท 498 การเรียนรูอิสระ
9 (0-27-0)
วท 499 การศึกษาหรือฝกงานหรือฝกอบรม
9 (0-27-0)
ตางประเทศ
3. หมวดเลือกเสรี
6
3. หมวดเลือกเสรี
6
หนวยกิต
หนวยกิต
ใหเลือกรายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยฯ ไมนอยกวา ใหเลือกรายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยฯ ไมนอยกวา 6
6 หนวยกิต
หนวยกิต
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หมายเหตุ

เปลี่ยนชื่อ
เพิ่มใหม
ยกเลิก
ยกเลิก
เปลี่ยนรหัส
คงเดิม
เพิ่มใหม

เปลี่ยนกลุม
เปลี่ยนกลุม
เปลี่ยนกลุม
คงเดิม
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เอกสารแนบ 3
สาระการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มหาวิทยาลัยแมโจ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลั กสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
2. สภามหาวิทยาลัยแมโจ ไดใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา
2560 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
4.1) เพื่ อ ให ส อดคล อ งและเป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 (มคอ.1)
4.2) เพื่อใหบัณฑิตมีความรูพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น เพื่อใหมีความสามารถใน
การพัฒนาการเรียนรูตอไปในอนาคตได
4.3) ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน วิชาเอก วิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกเพื่อ ให
ครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่ตองการในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4) เพื่ อให นั กศึกษาได มีโ อกาสปฏิบัติงานจริงในหนว ยงานของราชการและเอกชนที่มีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5) เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได รั บ ความรู ใ หม ๆ ทางด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและด า นอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาอยางรวดเร็ว
4.6) เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น
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5. สาระในการแกไขปรับปรุง
5.1 ปรับปรุงชื่อหลักสูตร
คงเดิม
5.2 ปรับปรุงชื่อปริญญา
แกไขจาก B.S เปน B.Sc
5.3 ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มีสาระหลักของการปรับปรุง ดังนี้คือ
1) เพิ่มใหมบางรายวิชา ในแตละหมวด
2) ยกเลิกบางรายวิชา ในแตละหมวด
3) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิชา ดังนี้
- เปลี่ยนรหัส วิช า และ/หรือ เปลี่ยนชื่อรายวิช า และ/หรือ เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิ ช า และ/หรื อ แก ไ ขจํ า นวนหน ว ยกิ ต และ/หรื อ แก ไ ขจํ า นวนชั่ ว โมง
บรรยาย-ปฏิ บัติ และ/หรือ เปลี่ย นวิชาบังคับ กอน และ/หรื อ เปลี่ ย นแผนที่
กระจายความรับผิดชอบ (Curriculum Mapping)
1) เพิ่มรายวิชาใหม จํานวน 12 รายวิชา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รหัสวิชา – ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
ศศ 101 เศรษฐศาสตรเพื่อชีวิตประจําวันและการ
3 (3-0-6)
ประกอบการ
พง 100 พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
คศ 100 คณิตศาสตรขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
ศท 343 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
ศท 348 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอและการประกอบ 3 (2-2-5)
อาชีพ
ทส 102 ตรรกะและเทคนิคการเขียนโปรแกรม
3 (2-3-5)
ทส 324 การทดสอบซอฟตแวรอตั โนมัติ
3 (2-3-5)
ทส 334 พื้นฐานทางธุรกิจสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
ทส 433 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
ทส 434 วิทยาการขอมูลสําหรับธุรกิจ
3 (2-3-5)
ทส 492 ผูประกอบการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
ทส 495 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ บริการสังคม
3 (1-4-4)

หมายเหตุ
หนา 29 ในเลมหลักสูตร
หนา 39 ในเลมหลักสูตร
หนา 39 ในเลมหลักสูตร
หนา 41 ในเลมหลักสูตร
หนา 41 ในเลมหลักสูตร
หนา 42 ในเลมหลักสูตร
หนา 46 ในเลมหลักสูตร
หนา 53 ในเลมหลักสูตร
หนา 43 ในเลมหลักสูตร
หนา 54 ในเลมหลักสูตร
หนา 56 ในเลมหลักสูตร
หนา 52 ในเลมหลักสูตร
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2) ยกเลิกรายวิชา จํานวน 13 รายวิชา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รหัสวิชา - ชื่อรายวิชา
คม 100 เคมีทั่วไป
ชว 100 ชีววิทยาทั่วไป
ฟส 103 ฟสิกสมูลฐาน 1
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
คศ 131 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร 1
ทส 106 เทคโนโลยีสื่อประสม
ทส 212 โครงสรางขอมูลและการประยุกตใช
ทส 341 การจัดการระบบเครือขาย
ทส 431 เทคโนโลยีการจัดการความรู
ทส 435 ระบบคลังขอมูล
ทส 453 ระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจ

จํานวนหนวยกิต
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิชา ดังนี้
เปลี่ยนรหัสวิชา และ/หรือ เปลี่ยนชื่อรายวิชา และ/หรือ เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา และ/หรือ
แกไขจํานวนหนวยกิต และ/หรือ แกไขจํานวนชั่วโมง บรรยาย-ปฏิบัติ และ/หรือ เปลี่ยนวิชา
บังคับกอน และ/หรือ เปลี่ยนแผนที่กระจายความรับผิดชอบ (Curriculum Mapping)
3.1) เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 1 รายวิชาดังนี้
ที่
1

รหัสวิชา (เดิม)
ทส 456 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

รหัสวิชา (ใหม)
3 (3-0-6) ทส 435 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

3 (3-0-6)

3.2) เปลี่ยนรายละเอียดของรายวิชา จํานวน 20 รายวิชาดังนี้
ที่
1

รหัสวิชา (เดิม
รหัสวิชา (ใหม)
หมายเหตุ
ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) ศท 022 อารยธรรมโลก 3 (3-0-6) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา/เปลี่ยนแผน
ที่กระจายความ
รับผิดชอบ
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รหัสวิชา (เดิม
รหัสวิชา (ใหม)
หมายเหตุ
ศท 104 มนุษยและ
3 (3-0-6) ศท 104 มนุษยและ
3 (3-0-6) เปลี่ยนคําอธิบาย
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
รายวิชา/เปลี่ยนแผน
ที่กระจายความ
รับผิดชอบ
ศท 013 สุขภาพเพื่อการ 3 (1-4-4) ศท 013 สุขภาพเพื่อการ 3 (2-2-5) แกไขจํานวนชั่วโมง
ดํารงชีวิต
ดํารงชีวิต
บรรยาย-ปฏิบัต/ิ
เปลี่ยนแผนที่
กระจายความ
รับผิดชอบ
ศท 304 ศาสตรและศิลป 3 (2-2-5) ศท 304 ศาสตรและ
3 (2-2-5) เปลี่ยนคําอธิบาย
แหงปญญาชน
ศิลปแหงปญญาชน
รายวิชา/เปลี่ยนแผน
ที่กระจายความ
รับผิดชอบ
ศท 305 ประวัติศาสตร 3 (3-0-6) ศท 305 ประวัติศาสตร 3 (3-0-6) เปลี่ยนคําอธิบาย
และพัฒนาการของ
และพัฒนาการของ
รายวิชา/เปลี่ยนแผน
ลานนา
ลานนา
ที่กระจายความ
รับผิดชอบ
ศท 031 การใชภาษาไทย 3 (1-4-4) ศท 031 การใชภาษาไทย 3 (2-2-5) แกไขจํานวนชั่วโมง
บรรยาย-ปฏิบัต/ิ
เปลี่ยนแผนที่
กระจายความ
รับผิดชอบ
ศท 141 ภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5) ศท 141 ภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5) เปลี่ยนแผนที่
พื้นฐาน 1
พื้นฐาน 1
กระจายความ
รับผิดชอบ
ศท 142 ภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5) ศท 142 ภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5) เปลี่ยนแผนที่
พื้นฐาน 2
พื้นฐาน 2
กระจายความ
รับผิดชอบ
ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิง 3 (2-2-5) ศท 241 ภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5) เปลี่ยนคําอธิบาย
วิทยาศาสตรและ
เชิงวิทยาศาสตรและ
รายวิชา/เปลี่ยนแผน
เทคโนโลยี 1
เทคโนโลยี 1
ที่กระจายความ
รับผิดชอบ
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ที่
รหัสวิชา (เดิม
รหัสวิชา (ใหม)
หมายเหตุ
10 ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต 3 (3-0-6) ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต 3 (3-0-6) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา/เปลี่ยนแผน
ที่กระจายความ
รับผิดชอบ
11 ศท 014 การสืบคน
3 (1-4-4) ศท 014 การสืบคน
3 (2-2-5) แกไขจํานวนชั่วโมง
สารนิเทศเพื่อการศึกษา
สารนิเทศเพื่อการศึกษา
บรรยาย-ปฏิบัต/ิ
เปลี่ยนแผนที่
กระจายความ
รับผิดชอบ
12 ทส 101 เทคโนโลยี
3 (2-3-5) ทส 101 เทคโนโลยี
3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบาย
สารสนเทศคอมพิวเตอร
สารสนเทศคอมพิวเตอร
รายวิชา/เปลี่ยนแผน
ที่กระจายความ
รับผิดชอบ
13 ทส 232 ระบบฐานขอมูล 3 (2-3-5) ทส 232 ระบบฐานขอมูล 3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา/เปลี่ยนแผน
ที่กระจายความ
รับผิดชอบ
14 ทส 322 การทดสอบ
3 (2-3-5) ทส 322 การทดสอบ
3 (2-3-5) เปลี่ยนคําอธิบาย
ซอฟตแวร
ซอฟตแวร
รายวิชา/เปลี่ยนแผน
ที่กระจายความ
รับผิดชอบ
15 ทส 105 การออกแบบ
3 (2-3-5) ทส 105 การออกแบบ
3 (2-3-5) เปลี่ยนชื่อวิชา/
คอมพิวเตอรกราฟก
สวนติดตอกับผูใชและ
เปลี่ยนคําอธิบาย
ประสบการณผูใช
รายวิชา/เปลี่ยนแผน
ที่กระจายความ
รับผิดชอบ
16 ทส 432 การจัดการ
3 (3-0-6) ทส 432 การจัดการ
3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา
องคประกอบโครงการ
และควมคุมการ
เปลี่ยนแปลงซอฟตแวร
17 ทส 333 เทคโนโลยี
3 (2-3-5) ทส 333 เทคโนโลยี
3 (3-0-6) แกไขจํานวนชั่วโมง
สารสนเทศสําหรับ
สารสนเทศสําหรับ
บรรยาย-ปฏิบัติ
การเงินและการบัญชี
การเงินและการบัญชี
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ที่
รหัสวิชา (เดิม
รหัสวิชา (ใหม)
หมายเหตุ
18 ทส 456 การพาณิชย
3 (3-0-6) ทส 435 การพาณิชย
3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
อิเล็กทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกส
19 ทส 396 โครงงานขนาด 3 (0-6-3) ทส 396 โครงงานขนาด 3 (1-4-4) แกไขจํานวนชั่วโมง
เล็กทางเทคโนโลยี
เล็กทางเทคโนโลยี
บรรยาย-ปฏิบัติ และ
สารสนเทศ
สารสนเทศ
วิชาบังคับกอน
20 ทส 496 โครงงานทาง
3 (0-6-3) ทส 496 โครงงานทาง
3 (0-9-0) แกไขจํานวนชัว่ โมง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรยาย-ปฏิบัติ

โดยมีรายละเอียดของแตละวิชา ดังตอไปนี้
วิชา
ที่
1

รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม)

ศท 022 อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
GE 022 World Civilization
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาพัฒนาการทางความคิดของมนุษยชาติ
ทั้ ง โลกตะวั น ตกและโลกตะวั น ออกในด า น
การเมื อ งเศรษฐกิ จ สั ง คมวั ฒ นธรรม (ดนตรี
ศิลปะการแสดงวรรณกรรมปรัชญาศาสนา) ที่มี
อิทธิพลกับสังคมไทย
Historical development of thoughts of
Eastern and Western worlds in terms of
political, economic, social, and cultural
dimensions including music, art, dramatic
art, literature, philosophy, and religion;
their influences on Thai society

ศท 022 อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
GE 022 World Civilization
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
พัฒนาการและความสัมพันธของอารยธรรมที่
สํ า คั ญ ในพื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร และพื้ น ที่ ท าง
วั ฒ นธรรมตามภู มิ ห ลั ง ทางประวั ติ ศ าสตร ที่ มี
อิทธิพลตอสังคมโลกในปจจุบัน
Development and relations of
important civilizations in different
geographical and cultural spaces according
to historical backgrounds and their
influences on present-day societies.
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รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม)

ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
GE 104 Man and Environment
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความเป น มาของมนุ ษ ย ค วามสมดุ ล ย ท าง
ธรรมชาติและนิเวศวิทยาความรูเกี่ยวกับพืชและ
สัตววิวัฒนาการของเศรษฐกิจสังคมประเพณีและ
วั ฒ นธรรมพั ฒ นาการทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ผ ลกระทบในการพั ฒ นาที่ มี ต อ
ธรรมชาติ แ ละระบบนิ เ วศกระบวนการคิ ด และ
ตัด สิน ใจเพื่อ ให รู จัก ใช ป ระโยชนจ ากทรัพ ยากร
อยางคุมคา
The formation of human beings, the
equilibrium of nature and ecology, the
knowledge relates to plants and animals,
the study of socio-economic and cultural
evolution, the development of sciences
and technology effecting on natural
environment and ecology, thinking process
and decision making in appropriating uses
of natural resources

ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
GE 104 Man and Environment
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความเป น มาของมนุ ษ ย ความสมดุ ล ย ท าง
ธรรมชาติ แ ละนิ เ วศวิ ท ยา วิ วั ฒ นาการของ
เศรษฐกิ จ สั ง คม ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม
ผลกระทบในการพั ฒ นาที่ มี ต อ ธรรมชาติ แ ละ
ระบบนิเวศ กระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อให
รูจั กใชป ระโยชน จากทรั พยากรอย างคุ มค าการ
พัฒนาอยางยั่งยืนบนพื้น ฐานความเทาเทียมกั น
ของมนุษยและความเสมอภาคทางเพศ
The formation of human beings, the
equilibrium of nature and ecology, the
study of socio-economic and cultural
evolution effecting on natural
environment and ecology, thinking process
and decision making in appropriating uses
of natural resources, human and gender
equality based sustainable development.
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รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม)

ศท 013 สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต 3 (1-4-4)
GE 013 Health for Life
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพการบริ ห าร
จั ด การสุ ข ภาพและการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพโดย
คํ า นึ งถึ งห ลั ก ก า ร ท า งพ ล ศึ ก ษ า สุ ข ศึ ก ษ า
นั น ทนาการวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ าและการ
สาธารณสุขเปนสําคัญทั้งนี้เนนถึงการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพโภชนาการกับสุขภาพการปองกัน
ควบคุมและการจัดการความเครียดการทดสอบ
และประเมินความสมบูรณของรางกายการปฐม
พยาบาลและการปองกันการบาดเจ็บจากการออก
กํ า ลั ง กายและการเล น กี ฬ าสิ่ ง เสพติ ด ให โ ทษ
เพศศึกษาอุบัติเหตุการจราจรโรคติดตอและโรคไม
ติดตอที่สําคัญ
Concepts in health, health
management, health promotion with an
emphasis on principles of physical
education, health education, recreation,
sports science, and public health; exercise
for health; nutrition and health; stress
prevention and eradication; physical
fitness test and assessment; first aid;
prevention of exercise and sports injury,
drug abuse, accident, and major
transmitted and non-transmitted diseases;
providing sex-education

ศท 013 สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต 3 (2-2-5)
GE 013 Health for Life
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ การบริ ห าร
จัดการสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพ โดย
คํ า นึ ง ถึ ง หลั ก การทา งพลศึ ก ษา สุ ข ศึ ก ษ า
นั น ทนาการ วิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า และการ
สาธารณสุขเปนสําคัญ ทั้งนี้เนนถึงการออกกําลัง
กายเพื่ อ สุ ข ภาพ โภชนาการกั บ สุ ข ภาพ การ
ปองกันควบคุมและการจัดการความเครียด การ
ทดสอบและประเมิ นความสมบู รณข องรางกาย
การปฐมพยาบาล และการปองกันการบาดเจ็ บ
จากการออกกําลังกายและการเลนกีฬา สิ่งเสพติด
ใหโทษ เพศศึกษา อุบัติเหตุการจราจร โรคติดตอ
และโรคไมติดตอที่สําคัญ
Concepts in health, health
management, health promotion with an
emphasis on principles of physical
education, health education, recreation,
sports science, and public health; exercise
for health; nutrition and health; stress
prevention and eradication; physical
fitness test and assessment; first aid;
prevention of exercise and sports injury,
drug abuse, accident, and major
transmitted and non-transmitted diseases;
providing sex-education.

มคอ. 2
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รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม)

ศท 304 ศาสตรและศิลปแหง
3 (2-2-5)
ปญญาชน
GE 304 Liberal Arts of
Intellectuals
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึก ษาเกี่ ย วกับ การรู จั ก ตนเอง การรูจั ก ผู อื่ น
เทคนิ ค และกลวิ ธี ใ นการรู จั ก ตนเองและผู อื่ น
ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ทักษะการคิดและการวิเคราะหปญหา
สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใน
ปจจุบัน รวมไปถึงการปลูกจิตสํานึกในสาธารณ
สมบัติ ตลอดจนการดํารงชีวิตในสังคมอยางเปน
สุข

ศท 304 ศาสตรและศิลปแหง
3 (2-2-5)
ปญญาชน
GE 304 Liberal Arts of
Intellectuals
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย องคประกอบ และ
ลักษณะของปญญาชน การรูจักตนเอง การรูจัก
ผูอื่น เทคนิคและกลวิธีในการรูจักตนเองและผูอื่น
ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ทักษะการคิดและการวิเคราะหปญหา
สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใน
ปจจุบัน อาเซียนและการปรับตัว รวมไปถึงการ
ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ในสาธารณสมบั ติ ตลอดจนการ
ดํารงชีวิตในสังคมอยางเปนสุข
The study of definition, composition,
and characterislics of intellicle, selfrecognition, recognition of others,
techniques and strategies of selfrecognition and recognition of others, skills
of communication and human relation,
personality development, skill of thinking
and economic, social and political
problem analyzing ASEAN and adaptation
including awareness of public property
and ways of living in society with
happiness.

The study of self-recognition,
recognition of others, techniques and
strategies of self-recognition and
recognition of others, skills of
communication and human relation,
personality development, skill of thinking
and economic, social and political
problem analyzing including awareness of
public property and ways of living in
society with happiness
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รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม)

ศท 305 ประวัติศาสตรและ
3 (3-0-6)
พัฒนาการของลานนา
GE 305 History and Development of
Lanna
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของลานนา
ในสมั ย กอ นการกอ ตั้ งเปน อาณาจัก รสมั ย กอ ตั้ ง
เปนอาณาจักรสมัยพมาปกครองสมัยเปนประเทศ
ราชของสยามสมั ย ถู ก ผนวกเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
สยามศึ ก ษาถึ ง กระบวนการเปลี่ ย นแปลงด า น
เศรษฐกิ จ การเมื อ งสั ง คมและวั ฒ นธรรมของ
ล า นนาเรี ย นรู ถึ ง สภาพเศรษฐกิ จ การเมื อ งและ
สังคมวัฒนธรรมของลานนาในปจจุบัน
The study of historical development of
before
the
Kingdom
Lanna
establishment,during the Kingdom period,
Lanna under Burmese rule, Lanna under
Siamese protectors and the annexation of
Lanna into Siam; the study of socioeconomic, political, and cultural changes
of Lanna; and the study of socioeconomic, political, and cultural situations
of contemporary Lanna.

ศท 305 ประวัติศาสตรและ
3 (3-0-6)
พัฒนาการของลานนา
GE 305 History and Development of
Lanna
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความสําคัญของประวัติศาสตรทองถิ่น ความ
เป น มาของล า นนา พั ฒ นาการด า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตั้งแตสมัยโบราณ
จนถึงปจจุบัน

Importance of local history;
background of Lanna; development of
politics, economy, society and culture of
Lanna from the ancient time to present.

มคอ. 2
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รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม)

ศท 031 การใชภาษาไทย
3 (1-4-4)
GE 031 Thai Language Usage
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ฝกทักษะการใชภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะไดแ ก
ทักษะการฟงทักษะการอานเพื่อจับใจความสําคัญ
คิดวิเคราะหและประเมินคาสิ่งที่ไดจากการฟงการ
อานทั กษะการพูด เพื่อถ ายทอดความรูความคิ ด
และแสดงความคิดเห็นทักษะการเขียนในดานการ
ใชถอยคําการสรางรูปประโยคตลอดจนการเรียบ
เรียงประโยคเปนยอหนาเพื่อสามารถเขียนความ
เรี ย งสารคดี บ ทความแสดงความคิ ด เห็ น และ
บทความทางวิชาการได
Practice of listening and reading for
main ideas; analysis and evaluation of text
from listening and reading; speaking for
giving information, knowledge, and
opinions; sentence and paragraphwriting;
essay writing; documentary writing;
argumentative and academic articles
writing

ศท 031 การใชภาษาไทย
3 (2-2-5)
GE 031 Thai Language Usage
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ฝกทักษะการใชภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ ไดแก
ทั ก ษะการฟ ง ทั ก ษะการอ า น เพื่ อ จั บ ใจความ
สําคัญ คิดวิเคราะห และประเมินคาสิ่งที่ไดจาก
การฟงการอาน ทักษะการพูดเพื่อถายทอดความรู
ความคิด และแสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียน
ในด า นการใช ถ อ ยคํ า การสร า งรู ป ประโยค
ตลอดจนการเรียบเรียงประโยคเปนยอหนา เพื่อ
สามารถเขียนความเรียง สารคดี บทความแสดง
ความคิดเห็น และบทความทางวิชาการได
Practice of listening and reading for
main ideas; analysis and evaluation of text
from listening and reading; speaking for
giving information, knowledge, and
opinions; sentence and paragraphwriting;
essay writing; documentary writing;
argumentative and academic articles
writing.

มคอ. 2
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รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม)

ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (2-2-5)
GE 141 Fundamental English 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาและฝกใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ระดับเบื้องตนไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สถานการณตางๆในชีวิตประจําวันโดยใชทักษะ
สัมพันธฟงพูดอานและเขียนตลอดจนเสริมสราง
กลวิธีในการเรียนเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับตอไป

ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (2-2-5)
GE 141 Fundamental English 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษา และ ฝกใชภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
ในร ะดั บ เบื้ อ งต นได อย า งมี ประ สิ ท ธิ ภา พ
เหมาะสมกับสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน
โดยใช ทั ก ษะสั ม พั น ธ ฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น
ตลอดจนเสริ มสร า งกลวิธี ใ นการเรี ย น เพื่อ เป น
พื้ น ฐานสํ า หรั บ การเรี ย นภาษาอั ง กฤษในระดั บ
ตอไป
Practice of English for communicative
purposes on a basic level; English usage in
everyday life contexts focusing on
listening, speaking, reading, and writing;
English learning strategies.

Practice of English for communicative
purposes on a basic level; English usage in
everyday life contexts focusing on
listening, speaking, reading, and writing;
English learning strategies

มคอ. 2

วิชา
ที่
8

125

รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม)

ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)
GE 142Fundamental English 2
วิชาบังคับกอน : ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Prerequisite : GE 141 Fundamental English
1
ศึกษาและฝกใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในระดับสูงขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สถานการณตางๆในชีวิตประจําวันโดยใชทักษะ
สัมพันธฟงพูดอานและเขียนตลอดจนเสริมสราง
กลวิธีการเรียนในระดับตอจากวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน1 และนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยาง
เหมาะสมและสอดคล อ งกั บ วั ฒ นธรรมการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตหรือ
เปนพื้นฐานสําหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใน
ระดับสูงตอไป
Practice of English for communicative
purposes on an intermediate level; English
usage in everyday life contexts focusing on
listening, speaking, reading, and writing;
English learning strategies; application of
language skills to real life situations in
accordance with the cultures of English
speakers

ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)
GE 142Fundamental English 2
วิชาบังคับกอน : ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Prerequisite : GE 141 Fundamental English
1
ศึกษาและฝกใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในระดับสูงขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กั บ สถานการณ ต า งๆ ในชี วิ ต ประจํ า วั น โดยใช
ทักษะสัมพันธ ฟง พูด อาน และเขียน ตลอดจน
เสริ ม สร า งกลวิ ธี ก ารเรี ย นในระดั บ ต อ จากวิ ช า
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และนําไปประยุกตใชใน
ชี วิ ต จริ ง ได อ ย า งเหมาะสมและสอดคล อ งกั บ
วั ฒ นธรรมการใช ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ ให เ กิ ด การ
เรียนรูตลอดชีวิตหรือเปนพื้นฐานสําหรับการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงตอไป
Practice of English for communicative
purposes on an intermediate level; English
usage in everyday life contexts focusing on
listening, speaking, reading, and writing;
English learning strategies; application of
language skills to real life situations in
accordance with the cultures of English
speakers.
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รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม)

ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิง
3 (2-2-5)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1
GE 241 English for Science and
Technology 1
วิชาบังคับกอน : ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Prerequisite : GE 142 Fundamental English
2
ศึ ก ษาคํ า ศั พ ท เ ฉพาะด า น โครงสร า งตาม
หนาที่ของภาษาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเน น ทั ก ษะการอ า น เพื่ อ ศึ ก ษา
ค น คว า และสื่ อ สาร เพื่ อ ให ผู เ รี ย นสามารถนํ า
ความรูและทักษะไปประยุกตใชในการเรียนรูใน
ระดับที่สูงขึ้น
To study specific English vocabulary
and structures based on the functions of
language use relevant to Science and
Technology, particularly emphasizing
reading skills for the purposes of
applications for study, research and
communication in their learning at a higher
level.

ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิง
3 (2-2-5)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1
GE 241 English for Science and
Technology 1
วิชาบังคับกอน : ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Prerequisite : GE 142 Fundamental English
2
คําศัพทเฉพาะดาน โครงสรางทางไวยากรณ
ในบริบททางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย
ใชทักษะสัมพันธ ฟง พูด อาน และเขียน

Specific vocabulary and grammatical
structures in the content of Science and
Technology, using integrated language
skills.

มคอ. 2
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รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม)

ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
AP 101 Agriculture for Life
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิวัฒนาการ และความสําคัญของการเกษตร
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศวิทยา
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอปจจัยการผลิตทาง
การเกษตร การผลิตพืช การจัดการศัตรูพืช การ
ผลิตสัตว โรคและพยาธิสัตวเลี้ยง จุลินทรีย และ
การใชประโยชนทางการเกษตรระบบการเกษตร
การคงอยูของการเกษตร

ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
AP 101 Agriculture for Life
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิวัฒนาการ และความสําคัญของการเกษตร
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศวิทยา
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอปจจัยการผลิตทาง
การเกษตร ระบบการเกษตรทรัพยากรการผลิต
ดานจุลินทรีย พืช สัตว ประมง: ความหลากหลาย
ของทรัพยากร การนํามาใชประโยชน การจัดการ
และการอนุรักษ เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน และเปน
มิต รตอ สิ่ ง แวดลอ ม การสื่อ สารองคค วามรู ท าง
การเกษตร การพัฒนาตามแนวพระราชดําริกับ
การเกษตร
Evolution and importance of
agriculture; biodiversity in the ecosystem;
environmental factors affecting agricultural
production; agricultural production
systems; Resources from microorganisms,
plants, land animals and aquatic animals:
diversity of resources, utilization,
management and conservation for
sustainable and environmental friendly
agriculture; communication of agricultural
knowledge; royal initiative development
and agriculture.

Evolution and importance of
agriculture; bio-diversity in the ecosystem;
environmental factors affecting agricultural
production; plant production and pest
control; livestock production, diseases and
parasites control; microorganism and its
utilization in agriculture; agricultural
production systems; existence of
agriculture and its survival.

มคอ. 2

วิชา
ที่
11

128

รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม)

ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพื่อ
3 (1-4-4)
การศึกษา
GE 014 Information Searching for
Academic Study
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสารนิเทศ วิธีใช
ทรั พ ยากรสารนิ เ ทศ เน น การเข า ถึ ง ในระบบ
เครือขาย วิธีการเขาถึงสารนิเทศจากฐานขอมูล
ห อ งสมุ ด และแหล ง สารนิ เ ทศที่ เ ป น ฐานข อ มู ล
ออนไลนบนอินเตอรเน็ต การใชเครื่องมือชวยคน
(Search engine) การประเมิ น คุ ณ ค า สารนิ เ ทศ
และเลื อ กใช ส ารนิ เ ทศที่ ต อ งการได อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การเขี ย นรายการอ า งอิ ง
(Reference) และการลงรายการบรรณานุ ก รม
ตามรูปแบบมาตรฐานสากล ทั้งในรูปสิ่งพิมพและ
ขอมูลออนไลนเพื่อการเขียนงานทางวิชาการ
Fundamental
knowledge
of
information; use of information resources
with an emphasis on the Internet access;
access means of library information
databases and online databases on the
Internet; use of search engines;
information evaluation and how to make
an effective use of desired information;
citing references and making bibliographies
for academic papers

ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพื่อ
3 (2-2-5)
การศึกษา
GE 014 Information Searching for
Academic Study
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสารนิเทศ วิธีใช
ทรั พ ยากรสารนิ เ ทศ เน น การเข า ถึ ง ในระบบ
เครือขาย วิธีการเขาถึงสารนิเทศจากฐานขอมูล
ห อ งสมุ ด และแหล ง สารนิ เ ทศที่ เ ป น ฐานข อ มู ล
ออนไลนบนอินเตอรเน็ต การใชเครื่องมือชวยคน
(Search engine) การประเมิ น คุ ณ ค า สารนิ เ ทศ
และเลื อ กใช ส ารนิ เ ทศที่ ต อ งการได อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การเขี ย นรายการอ า งอิ ง
(Reference) และการลงรายการบรรณานุ ก รม
ตามรูปแบบมาตรฐานสากล ทั้งในรูปสิ่งพิมพและ
ขอมูลออนไลนเพื่อการเขียนงานทางวิชาการ
Fundamental
knowledge
of
information; use of information resources
with an emphasis on the Internet access;
access means of library information
databases and online databases on the
Internet; use of search engines;
information evaluation and how to make
an effective use of desired information;
citing references and making bibliographies
for academic papers.
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รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม)

ทส 101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-3-5)
คอมพิวเตอร
IT 101 Computer Information Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความหมายและบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
และระบบคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรฮารดแวร
คอมพิ วเตอรซ อฟตแ วร การจัด การข อมู ลด ว ย
คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทาง
ดวนสารสนเทศกับอินเตอรเน็ต

ทส 101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-3-5)
คอมพิวเตอร
IT 101 Computer Information Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความหมายและบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
และระบบคอมพิว เตอร คอมพิว เตอรฮารดแวร
คอมพิ วเตอรซ อฟตแ วร การจัด การข อมู ลด ว ย
คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทาง
ดวนสารสนเทศกับอินเตอรเน็ต รวมถึงเทคโนโลยี
ที่มีผลตอยุคปจจุบันและอนาคต
This course provides terminology and
role of the Information Technology;
introduction to computing system such as
hardware, software and data management
with computer and networking system;
information highway and internet;
emerging technologies that affect the
present and future of information system.

This course provides terminology and
role of the Information Technology.
Introduction to Computing System such as
hardware, software and data management
with computer and networking system.
Information highway and internet
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รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม)

ทส 232 ระบบฐานขอมูล
3 (2-3-5)
IT 232 Database System
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ทฤษฎีฐานขอมูล การออกแบบ สรางและ
จัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธทั้งที่เปนสแตน อโลน
ไคลเอนต/เซิรฟเวอร และฐานขอมูลแบบกระจาย
นอกจากนั้น ศึกษาแบบจําลองของขอมูล ภาษา
เชิงเลือก ความเปนเอกภาพของขอมูล และความ
ปลอดภัยของขอมูล

ทส 232 ระบบฐานขอมูล
3 (2-3-5)
IT 232 Database System
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึ ก ษ า พื้ น ฐ า น แ ล ะ แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ
สถาป ต ยกรรมระบบฐานข อ มู ล ประเภท
ฐานขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูล ทฤษฎีการ
จัดการโครงสรางขอมูลแบบบรรทัดฐาน รวมถึง
หลักการและวิธีการการออกแบบฐานขอมูล การ
สรางแบบจําลองของขอมูลในรูปแบบฐานขอมูล
แบบเชิงสัมพันธ และ ฐานขอมูลไมสัมพันธ การ
ออกแบบพจนานุกรม การใชภาษาเชิงเลือก เพื่อ
สร า งความสอดคล อ ง ความถู ก ต อ ง ความ
นา เชื่ อ ถื อ ความคงสภาพ ความปลอดภั ย ของ
ขอมูล
Studying the fundamentals and
concepts of database architecture, type of
database systems, database management
system and normalization theory,
principles and methodologies of database
design and creating data model in terms of
the relational database and non-relational
database, data dictionary and query
language in order to generate the data
consistency, reliability, integrity and
security.

Database theory, design, create and
manipulate data in terms of entity
relationship on stand alone, client-server
and distributed database. Study data
model, query language, data integrity and
data security.
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รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม)

ทส 322 การทดสอบซอฟตแวร
3 (3-0-6)
IT 322 Software Testing
วิชาบังคับกอน : ทส 214 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Prerequisite : IT 214 Object Oriented
Programming
แนวคิดและวงจรชีวิตของการทดสอบ ระดับ
ตา ง ๆ ของการทดสอบ การทดสอบเพื่ อยื นยั น
ความเที่ย งตรง การทดสอบเพื่ อยื นยั นผลลั พธ
เทคนิคที่ใชในการทดสอบ เชน การทดสอบแบบ
Blackbox และ Whitebox รวมไปถึงการทดสอบ
ด ว ย มื อ แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ แ บ บ อั ต โ น มั ติ
นอกจากนั้น ยังครอบคลุมไปถึงการวางแผนการ
ทดสอบ การออกแบบกรณีทดสอบ และการสราง
เอกสารสําหรับการทดสอบ
Basic conceps and software testing life
cycle, testing level, validation and
verification. Study in software testing
technique such as Blackbox and Whitebox
including with manual testing and
automatic testing. Ability to build design
test case and test plan document.

ทส 322 การทดสอบซอฟตแวร
3 (3-0-6)
IT 322 Software Testing
วิชาบังคับกอน : ทส 214 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Prerequisite : IT 214 Object Oriented
Programming
แนวคิดและวงจรชีวิตของการทดสอบ ระดับ
ตา ง ๆ ของการทดสอบ การทดสอบเพื่ อยื นยั น
ความเที่ย งตรง การทดสอบเพื่ อยื นยั นผลลั พธ
เทคนิคที่ใชในการทดสอบ เชน การทดสอบแบบ
Unit Test การทดสอบแบบ Blackbox และ
Whitebox นอกจากนั้น ยังครอบคลุมไปถึงการ
วางแผนการทดสอบ การออกแบบกรณีทดสอบ
และการสรางเอกสารสําหรับการทดสอบ
Basic conceps and software testing life
cycle, testing level, validation and
verification. Study in software testing
technique such as Unit Test, Blackbox and
Whitebox. Ability to build design test case
and test plan document.
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รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม)

ทส 105 การออกแบบคอมพิวเตอร 3 (2-3-5) ทส 105 การออกแบบสวนติดตอ 3 (2-3-5)
กราฟก
กับผูใชและประสบการณผูใช
IT 105 Computer Graphics Design
IT 105 User Interface and User Experience
Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
Prerequisite : None
แนะนําระบบคอมพิวเตอรกราฟก ชนิดของ
พื้ น ฐานการปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย แ ละ
กราฟ ก อุ ป กรณ ที่ เ กี่ ย วข อ งและอํ า นวยความ คอมพิวเตอร สวนติดตอกับผูใชในรูปแบบกราฟก
สะดวก กราฟกพื้นฐานแบบสองมิติ เครื่องมือใน การออกแบบสวนติดตอผูใชแบบกราฟกที่โตตอบ
การแกไขรูปกราฟก การปรับแตงรูปกราฟกดวย ได ทั้ ง รู ป แบบเว็ บ และบนอุ ป กรณ เ คลื่ อ นที่
เอฟเฟคพิเศษตาง ๆ การนําเสนองาน
กระบวนการออกแบบสวนของประสบการณผูใช
บุค ลิก ของผู ใช แบบจํา ลอง สถาป ตยกรรมของ
ขอมูล และ วิธีการจัดเรียงขอมูลลงบนหนาจอ
Introduction to computer graphics
Introduction to human-computer
including with type of graphics, graphics interaction, user interface design both on
utilities, fundamental of two dimensions web and mobile applications. User
graphics, tools for manipulating graphics, experience design, user personality, ux
effecting with graphics and their model, information architechture, how to
presentation.
arrange information on the screen
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รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม)

ทส 432 การจัดการองคประกอบ
3 (3-0-6)
โครงการ
IT 432 Software Configuration and Change
management
วิชาบังคับกอน : ทส 242 พื้นฐานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
Prerequisite : IT 242 Fundamental of
Networking System
วิชาการจัดการองคประกอบโครงการเปนวิชา
พื้นฐานของวิศวกรรมซอฟตแวร ที่อธิบายถึงการ
ควบคุ ม และบํ า รุ ง รั ก ษาชิ้ น งานที่ มี วิ วั ฒ นาการ
ตลอดวงจรการพั ฒ นาซอฟต แ วร การนํ า เอา
เครื่องมือมาใชในการติดตั้ง การทวนสอบ และการ
ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง ข อ ง ชิ้ น ง า น
(traceability)
This course provides basic concepts of
software engineering to describes in many
related areas such as configuration and
change management in software
development life cycle. Topics also cover
installation, validate and traceability
software project.

ทส 432 การจัดการและควบคุมการ 3 (3-0-6)
เปลี่ยนแปลงของซอฟตแวร
IT 432 Software Configuration and Change
management
วิชาบังคับกอน : ทส 242 พื้นฐานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
Prerequisite : IT 242 Fundamental of
Networking System
วิชาการจัดการองคประกอบโครงการเปนวิชา
พื้นฐานของวิศวกรรมซอฟตแวร ที่อธิบายถึงการ
ควบคุ ม และบํ า รุ ง รั ก ษาชิ้ น งานที่ มี วิ วั ฒ นาการ
ตลอดวงจรการพั ฒ นาซอฟต แ วร การนํ า เอา
เครื่องมือมาใชในการติดตั้ง การทวนสอบ และการ
ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง ข อ ง ชิ้ น ง า น
(traceability)
This course provides basic concepts of
software engineering to describes in many
related areas such as configuration and
change management in software
development life cycle. Topics also cover
installation, validate and traceability
software project.
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รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม)

ทส 333 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-3-5)
สําหรับการเงินและการบัญชี
IT 333 Information Technology for Finance
and Accounting
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ข อ มู ล ทางด า นการเงิ น และการบั ญ ชี การ
เขี ย นโปรแกรมประยุ ก ต และการนํ า โปรแกรม
สําเร็จรูป มาประยุกตใชกับงานดานบัญชี
Financial and accounting information.
Application programming and adoption
programs applied to the account.

ทส 333 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
สําหรับการเงินและการบัญชี
IT 333 Information Technology for Finance
and Accounting
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ข อ มู ล ทางด า นการเงิ น และการบั ญ ชี การ
เขี ย นโปรแกรมประยุ ก ต และการนํ า โปรแกรม
สําเร็จรูป มาประยุกตใชกับงานดานบัญชี
Financial and accounting information.
Application programming and adoption
programs applied to the account.
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รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม)

ทส 456 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3 (3-0-6)
IT 456 Electronics Commerce
วิชาบังคับกอน : ทส 241 ระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต
Prerequisite : IT 241 Web Content
Management System
หลั ก การเบื้ อ งต น ของระบบอิ น เตอร เ น็ ต
โครงสรางพื้นฐานของระบบการคาอิเล็กทรอนิกส
และหลั ก การเบื้ อ งต น ในการจั ด การทางธุ ร กิ จ
รูป แบบใหม การค า แบบธุ ร กิ จ กั บ ธุร กิ จ การค า
แบบธุรกิจกับลูกคา การคาแบบธุรกิจกับองคกร
ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ ระบบการรั บ -จ า ยเงิ น บน
อินเตอรเน็ต เรียนรูระบบความปลอดภัย ปญหา
อุ ป สรรคของระบบการค า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การ
จั ด ตั้ ง เว็ บ ไซต การจดโดเมนเนม รวมทั้ ง ศึ ก ษา
เทคโนโลยีการคาอิเล็กทรอนิกสที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ประยุกตและแกปญหาทั้งในรูปแบบการ
ทํารายงานและการพัฒนาเว็บไซต
Principles of the internet and structures
of e-commerce, types of business on the
Internet, types of internet payment,
security, problems and drawbacks of the
internet, setting of web sites and the
domain names, and trend of the internet.
Analyze and solve problems by writing
reports and developing web pages

ทส 435 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3 (3-0-6)
IT 435 Electronics Commerce
วิชาบังคับกอน : ทส 241 ระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต
Prerequisite : IT 241 Web Content
Management System
หลั ก การเบื้ อ งต น ของระบบอิ น เตอร เ น็ ต
โครงสรางพื้นฐานของระบบการคาอิเล็กทรอนิกส
และหลั ก การเบื้ อ งต น ในการจั ด การทางธุ ร กิ จ
รูป แบบใหม การค า แบบธุ ร กิ จ กั บ ธุร กิ จ การค า
แบบธุรกิจกับลูกคา การคาแบบธุรกิจกับองคกร
ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ ระบบการรั บ -จ า ยเงิ น บน
อินเตอรเน็ต เรียนรูระบบความปลอดภัย ปญหา
อุ ป สรรคของระบบการค า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การ
จั ด ตั้ ง เว็ บ ไซต การจดโดเมนเนม รวมทั้ ง ศึ ก ษา
เทคโนโลยีการคาอิเล็กทรอนิกสที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ประยุกตและแกปญหาทั้งในรูปแบบการ
ทํารายงานและการพัฒนาเว็บไซต
Principles of the internet and structures
of e-commerce, types of business on the
Internet, types of internet payment,
security, problems and drawbacks of the
internet, setting of web sites and the
domain names, and trend of the internet.
Analyze and solve problems by writing
reports and developing web pages
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รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม)

ทส 396 โครงงานขนาดเล็กทาง
3 (0-6-3)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
IT 396 Mini-Project in Information
Technology
วิชาบังคับกอน : ทส 323 การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอล
Prerequisite : IT 323 Object Oriented
Development with UML
โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด ว ย ขั้ น ตอนการจั ด ทํ า เอกสารที่
ครอบคลุมถึง การขออนุมัติโครงงาน การศึกษา
ความเป น ไปได การจั ด การตารางเวลาทํ า งาน
เอกสารการวิเคราะหและออกแบบระบบ รวมทั้ง
การนําเสนอผลงานที่สมบูรณของโครงงาน
This course aims to train students to be
practice on
software development
process that focus on the information
technology mini-project. The mini-project
covers in the areas of documatation and
presentation. A quantity of the project will
be desire to be an individual or a group of
students. Finally, the mini- project will be
presented by the student for discussion
and lead to the complete project.

ทส 396 โครงงานขนาดเล็กทาง
3 (1-4-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
IT 396 Mini-Project in Information
Technology
วิชาบังคับกอน : ทส 311 การโปรแกรมฝง
เซิรฟเวอร
Prerequisite : IT 311 Server Side
Programming
โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด ว ย ขั้ น ตอนการจั ด ทํ า เอกสารที่
ครอบคลุมถึง การขออนุมัติโครงงาน การศึกษา
ความเป น ไปได การจั ด การตารางเวลาทํ า งาน
เอกสารการวิเคราะหและออกแบบระบบ รวมทั้ง
การนําเสนอผลงานที่สมบูรณของโครงงาน
This course aims to train students to be
practice on software development
process that focus on the information
technology mini-project. The mini-project
covers in the areas of documatation and
presentation. A quantity of the project will
be desire to be an individual or a group of
students. Finally, the mini- project will be
presented by the student for discussion
and lead to the complete project.
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รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม)

ทส 496 โครงงานทางเทคโนโลยี
3 (0-6-3)
สารสนเทศ
IT 496 Project in Information Technology
วิชาบังคับกอน : ทส 396 โครงงานขนาดเล็กทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Prerequisite : IT 396 Mini-Project in
Information Technology
โ ค ร ง ง า น ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
ประกอบด ว ย การทบทวนเอกสารที่ ไ ด จ าก
โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
นํามาใชในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดและ
การพัฒนาโปรแกรมตามลําดับ นอกจากนั้น ยัง
ร ว ม ถึ ง ก า ร ท ด ส อ บ แ ล ะ ติ ด ตั้ ง ใ ช ง า น ใ น
สภาวะแวดลอมที่เหมาะสม
Information technology project focuses
on review document from mini-project
course. And continue to practice more in
the detail design and implementation
process. Those processes cover testing and
installation on the operation environment.

ทส 496 โครงงานทางเทคโนโลยี
3 (0-9-0)
สารสนเทศ
IT 496 Project in Information Technology
วิชาบังคับกอน : ทส 396 โครงงานขนาดเล็กทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Prerequisite : IT 396 Mini-Project in
Information Technology
โ ค ร ง ง า น ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
ประกอบด ว ย การทบทวนเอกสารที่ ไ ด จ าก
โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
นํามาใชในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดและ
การพัฒนาโปรแกรมตามลําดับ นอกจากนั้น ยัง
ร ว ม ถึ ง ก า ร ท ด ส อ บ แ ล ะ ติ ด ตั้ ง ใ ช ง า น ใ น
สภาวะแวดลอมที่เหมาะสม
Information technology project focuses
on review document from mini-project
course. And continue to practice more in
the detail design and implementation
process. Those processes cover testing and
installation on the operation environment.
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3.3) เปลี่ยนแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) จํานวน 21 วิชา
เดิม
รายวิชา

ศท 021 สังคมศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
ศท 022 อารยธรรมโลก
ศท 104 มนุษยและ
สิ่งแวดลอม
ศท 302 สังคมและ
วัฒนธรรมไทย
กช 321 เศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาที่
ยั่งยืน
ศท 011 มนุษยกับความ
งามทางศิลปะ
ศท 012 จิตวิทยากับ
พฤติกรรมมนุษย
ศท 013 สุขภาพเพื่อการ
ดํารงชีวิต
ศท 180 ศิลปะกับ
ความคิดสรางสรรค
ศท 304 ศาสตรและศิลป
แหงปญญาชน
ศท 305 ประวัติศาสตร
และการพัฒนาของ
ลานนา
ศท 031 การใชภาษาไทย
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้น
ฐาน 1
ศท 142 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 2

คุณธรรม
และ
จริยธรรม

ความรู

1

2

3

1

2





















3

ทักษะทาง
ปญญา

4

1

2



















































ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

1

2























































































































































































































































































































3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3

4
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รายวิชา

ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1
ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต
วท 101 วิทยาศาสตรเพื่อ
ชีวิต
วท 102 การพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ศท 014 การสืบคน
สารนิเทศ
เพื่อการศึกษา
วอ 101 วิศวกรรม
เบื้องตน
ในชีวิตประจําวัน
วอ 102 นานาสาระ
เกี่ยวกับ
อาหารและยา

คุณธรรม
และ
จริยธรรม

ความรู

1

2

3

1































































2

3

ทักษะทาง
ปญญา

4

1

2





3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2































































1

2



3

4

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3

4
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ใหม

รายวิชา

ศท 021 สังคมศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
ศท 022 อารยธรรมโลก
ศท 104 มนุษยและ
สิ่งแวดลอม
ศท 302 สังคมและ
วัฒนธรรมไทย
กช 321 เศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาที่
ยั่งยืน
ศท 011 มนุษยกับความ
งามทางศิลปะ
ศท 012 จิตวิทยากับ
พฤติกรรมมนุษย
ศท 013 สุขภาพเพื่อการ
ดํารงชีวิต
ศท 180 ศิลปะกับ
ความคิดสรางสรรค
ศท 304 ศาสตรและศิลป
แหงปญญาชน
ศท 305 ประวัติศาสตร
และพัฒนาการของ
ลานนา
ศท 031 การใชภาษาไทย
ศท 141 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 1
ศท 142 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 2

คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะ
ทักษะ
วิเคราะหเชิง
ความสัมพันธ ตัวเลข การ
ระหวางบุคคล สื่อสารและ
และความ
การใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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รายวิชา

ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1
ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต
วท 101 วิทยาศาสตรเพื่อ
ชีวิต
วท 102 การพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ศท 014 การสืบคน
สารนิเทศเพื่อการศึกษา
วอ 101 วิศวกรรม
เบื้องตนในชีวิตประจําวัน
วอ 102 นานาสาระ
เกี่ยวกับอาหารและยา

คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1

2

3

1

2

































































ทักษะ
ทักษะ
วิเคราะหเชิง
ความสัมพันธ ตัวเลข การ
ระหวางบุคคล สื่อสารและ
และความ
การใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3

1

2





















3

1

2

3

1

2

3
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เอกสารแนบ 4
ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร
1. ประวัติ
ชื่อ(ภาษาไทย) นามสกุล
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

2.

นายรังสิต ศิริรังษี
Mr.Rangsit Sirirangsri
รองศาสตราจารย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม 50290
โทรศัพท : 053-873900
โทรสาร : 053-873900
E-mail Address : xrangsit@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
M.Sc.
วท.บ.

สาขาวิชา
Computer Science
เกษตรกลวิธาน

ชื่อสถาบันการศึกษา
East Texas State University,
USA
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตบางพระ

ป พ.ศ.
2536
2525

3.

สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
- การทดสอบซอฟตแวร
- การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ

4.

ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ. ตําแหนง
2541 อาจารยประจําภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
2547 อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
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ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
โครงการวิจัยซอฟตแวรสรางขอมูลอินพุตทดสอบเพื่อใชงานรวมกับเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ ตั้งแต
วันที่ 01-10-2556 ถึง 30-09-2557
ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
รายงานโครงการวิจัยซอฟตแวรสรางขอมูลอินพุตทดสอบเพื่อใชงานรวมกับเครื่องมือทดสอบ
อัตโนมัติ (01-10-2556 ถึง 30-09-2557)

7.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไมมี

8.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
Ronran, C., Unankard, S., Nadee, W., Khomwichai, N., and Sirirangsri,. R.
(2016). Thai Word Segmentation on Social Networks with Time
Sensitivity. In Proceeding of Knowledge Management International
Conference, (pp. 362-367). Chiangmai: Thailand.

10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
- ระบบตรวจสอบเวลาเรียนดวย Finger Print จดลิขสิทธิ์ที่ศูนยบมเพาะ มหาวิทยาลัยแมโจ
2556
- ระบบ Data Generator เพื่อสรางขอมูลทดสอบอัตโนมัติ จดลิขสิทธิ์ที่ SIPA
กรุงเทพมหานคร 2557
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1. ประวัติ
ชื่อ(ภาษาไทย) นามสกุล
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

2.

นายภรต รัตนปณฑะ
Mr.Parot Ratnapinda
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม 50290
โทรศัพท : 053-873900
โทรสาร : 053-873900
E-mail Address : parotr@gmail.com

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.

สาขาวิชา
Information Science
Information Science
วิศวกรรมสารสนเทศ

3.

สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- Bayesian network
- Data Science

4.

ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2546 - 2549
2557

ชื่อสถาบันการศึกษา
University of Pittsburgh, USA
University of Pittsburgh, USA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ตําแหนง
วิศวกรระบบ บริษัท Asia Wireless Communication
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

ป พ.ศ.
2557
2551
2546
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5.

ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ระบบแจงเตือนอัจฉริยะเพื่อตรวจสอบการทํางานของพัดลมในระบบฟารมไกแบบปด (หัวหนา
โครงการวิจัย) ระยะเวลา ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560
ระบบนํารองในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลนมาใชในการจัดการและสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงเกษตร (ผูรวมวิจัย) ระยะเวลา ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560

6.

ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
ไมมี

7.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Ratnapinda, P., & Druzdzel, M. J. (2015). Learning discrete Bayesian network
parameters from continuous data streams: What is the best
strategy?. Journal of Applied Logic, 13(4), 628-642.

8.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี

10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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1. ประวัติ
ชื่อ(ภาษาไทย) นามสกุล
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

2.

นายสายัณห อุนนันกาศ
Mr.Sayan Unankard
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม 50290
โทรศัพท : 053-873903
โทรสาร : 053-873900
E-mail Address : sayan@mju.ac.th

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D.

สาขาวิชา
Computer Science

วท.ม.
วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาการคอมพิวเตอร

3.

สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
- Social Networks Analysis
- Data Mining
- Database Systems

4.

ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2547

5.

ชื่อสถาบันการศึกษา
University of Queensland,
AUS
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยแมโจ

ป พ.ศ.
2558
2545
2542

ตําแหนง
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

ประสบการณที่เกีย่ วของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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6.

ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
ไมมี

7.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไมมี

8.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
Ronran, C., Unankard, S., Nadee, W., Khomwichai, N., and Sirirangsri,. R.
(2016). Thai Word Segmentation on Social Networks with Time
Sensitivity. In Proceeding of Knowledge Management International
Conference, (pp. 362-367). Chiangmai: Thailand.
Hosseini, S., Unankard, S., Zhou, X., Sadiq, S. W. (2014). Location Oriented Phrase
Detection in Microblogs. In Proceeding of Database Systems for
Advanced Applications, (pp. 495-509). Indonesia: Springer
International Publishing.
Nahar, V., Unankard, S., Li, X., & Pang, C. (2012). Sentiment analysis for effective
detection of cyber bullying. In Proceedings of Asia-Pacific Web
Conference, (pp. 767-774). China: Springer Berlin Heidelberg.

10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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1. ประวัติ
ชื่อ(ภาษาไทย) นามสกุล
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

2.

นางสาววรรณวิมล นาดี
Miss Wanvimol Nadee
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม 50290
โทรศัพท : 053-873903
โทรสาร : 053-873900
E-mail Address : wanvimon@mju.ac.th

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
Science and Engineer Queensland University of
Technology, AUS
สารสนเทศและการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดการ
วิทยาการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยพายัพ

3.

สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
- Recommender Systems
- Data Mining
- Database Systems
- System Analysis and Design

4.

ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2549

ตําแหนง
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

ป พ.ศ.
2559
2544
2537
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5.

ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี

6.

ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
ไมมี

7.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไมมี

8.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
Ronran, C., Unankard, S., Nadee, W., Khomwichai, N., and Sirirangsri,. R.
(2016). Thai Word Segmentation on Social Networks with Time
Sensitivity. In Proceeding of Knowledge Management International
Conference, (pp. 362-367). Chiangmai: Thailand.

10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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1. ประวัติ
ชื่อ(ภาษาไทย) นามสกุล
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

2.

นางสาวนงคราญ คําวิชัย
Miss Nongkran Khomwichai
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม 50290
โทรศัพท : 053-873903
โทรสาร : 053-873900
E-mail Address : it.nongkran@gmail.com

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟตแวร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยแมโจ

3.

สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
- เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร
- การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต

4.

ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2554

5.

ป พ.ศ.
2553
2551

ตําแหนง
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ระบบแจงเตือนอัจฉริยะเพื่อตรวจสอบการทํางานของพัดลมในระบบฟารมไกแบบปด (ผูรวมวิจัย)
ระยะเวลา ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560
ระบบนํารองในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลนมาใชในการจัดการและสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงเกษตร (หัวหนาโครงการวิจัย) ระยะเวลา ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560
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6.

ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
ไมมี

7.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไมมี

8.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
Ronran, C., Unankard, S., Nadee, W., Khomwichai, N., and Sirirangsri,. R.
(2016). Thai Word Segmentation on Social Networks with Time
Sensitivity. In Proceeding of Knowledge Management International
Conference, (pp. 362-367). Chiangmai: Thailand.

10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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1. ประวัติ
ชื่อ(ภาษาไทย) นามสกุล
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนง
สาขาวิชา
หนวยงานที่สังกัด

2.

นางสาวจิราวรรณ รอนราญ
Miss Chirawan Ronran
อาจารยประจําหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม 50290
โทรศัพท : 053-873903
โทรสาร : 053-873900
E-mail Address : cronran@gmail.com

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ป พ.ศ.
2548

มหาวิทยาลัยแมโจ

2544

3.

สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ
- การเขียนโปรแกรมบนเว็บฝงไคลเอนต
- การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ (มือถือ)

4.

ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ.
2549

ตําแหนง
ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรีที่ 2
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

5.

ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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6.

ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง)
ไมมี

7.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไมมี

8.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง)
Ronran, C., Unankard, S., Nadee, W., Khomwichai, N., and Sirirangsri,. R.
(2016). Thai Word Segmentation on Social Networks with Time
Sensitivity. In Proceeding of Knowledge Management International
Conference, (pp. 362-367). Chiangmai: Thailand.

10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง)
ไมมี
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เอกสารแนบ 5
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เอกสารแนบ 6
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มคอ. 2
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เอกสารแนบ 7
รายงานสรุปการวิพากษหลักสูตร

มคอ. 2

157

มคอ. 2

158

มคอ. 2

159

เอกสารแนบ 8
ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556

มคอ. 2

160

มคอ. 2

161

มคอ. 2

162

มคอ. 2

163

มคอ. 2

164

มคอ. 2

165

มคอ. 2

166

มคอ. 2

167

มคอ. 2

168

มคอ. 2

169

มคอ. 2

170

มคอ. 2

171

เอกสารแนบ 9
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร

มคอ. 2

172

มคอ. 2

173

มคอ. 2

174

มคอ. 2

175

มคอ. 2

176

มคอ. 2

177

มคอ. 2

178

มคอ. 2

179

มคอ. 2

180

มคอ. 2

181

มคอ. 2

182

มคอ. 2

183

มคอ. 2

184

มคอ. 2

185

มคอ. 2

186

มคอ. 2

187

มคอ. 2

188

มคอ. 2

189

มคอ. 2

190

เอกสารแนบ 10
ตารางเปรี ย บเที ย บ มคอ.1 สาขาคอมพิ ว เตอร กั บ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
องคความรูของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานของสมาคมคอมพิวเตอร IEEE และ
ACM มีรายละเอียดดังนี้
1) พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Fundamentals)
- Pervasive Themes in IT

- IT and its Related & Informing Disciplines

- History of IT

- Application Domains

2) ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร (Human-Computer Interaction)
- Human Factors

- Accessibility

- HCI Aspects of Application Domains - Emerging Technologies
- Human-Centered Evaluation
- Developing Effective Interfaces

- Human-Centered Software
Development

3) ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ (Information Asurance and Security)
- Fundamental Aspects

- Forensics

- Securities Mechanisms

- Information States

- Operational Issues

- Security Services

- Policy

- Threat Analysis Model

- Attacks

- Vulnerabilities

- Security Domains
4) การจัดการสารสนเทศ (Information Management)
- IM Concepts and Fundamentals

- Data Modeling

- Database Query Language

- Managing Database Environment

- Data Organization Architecture

- Special-Purpose Database
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5) การบู ร ณาการการเขี ย นโปรแกรมและเทคโนโลยี (Integrative Programming and
Technology)
- Intersystem Communications

- Software Security Practices

- Data Mapping and Exchange

- Miscellaneous Issues

- Integrative Coding

- Overview of Programming Languages

- Scripting Techniques
6) คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mathematics and Statistics for IT)
- Random Variables and Functions - Discrete and Continuous Probability and
- Basic Logic
- Hypothesis Testing

Distribution
- Discrete Probability

- Sampling and Descriptive Statistics - Functions, Relations and Sets
- Simple Linear Regression

- Graphs and Trees

- Correlation Analysis

- Application of Mathematics to IT

7) เครือขาย (Networking)
- Foundations of Networking

- Security

- Routing and Switching

- Network Management

- Physical Layer

- Applications Areas

8) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Programming Fundamentals)
- Fundamentals of Data Structures - Algorithms and Problem-Solving
- Programming Constructs

- Event-Driven Programming

- Object-Oriented Programming
9) แพลตฟอรมเทคโนโลยี (Platform Technology)
- Operating Systems

- Computing Infrastructures

- Architecture and Organization
10) การบํารุงรักษาและการบริหารระบบ (Systems Administration and Maintenance)
- Operating Systems

- Administrative Activities

- Applications

- Administrative Domains
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11) สถาปตยกรรมและการบูรณาการระบบ (System Integration and Architecture)
- Requirements

- Testing and Quality Assurance

- Acquisition/Sourcing

- Organizational Context

- Integration and Deployment

- Architecture

- Project Management
12) ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ (Social and Professional Issues)
- Professional Communications

- Legal Issues in Computing

- Teamwork Concepts and Issues

- Organizational Context

- Service Management

- Professional &Ethics Issues &
Responsibilities

- Social Context of Computing
- History of Computing
- Intellectual Property
- Privacy and Civil Liberties
13) ระบบเว็บและเทคโนโลยี (Web System and Technologies)
- Technologies

- Web Development

- Information Architecture

- Vulnerabilities

- Digital Media
วิชาเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมองคความรูขั้นต่ําของสาขาคอมพิวเตอร สามารถจําแนกเปน 5 ดาน คือ
1) ประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
2) เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
3) เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
4) โครงสรางพื้นฐานของระบบ
5) ฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาความรูของสาขาคอมพิวเตอร กับองคความรูของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
องคความรู
เนื้อหาความรู

1. พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 101 เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร
ทส 102 ตรรกะและเทคนิคการเขียนโปรแกรม
ทส 213 แนวคิดเชิงวัตถุ
2. ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
ทส 105 การออกแบบสวนติดตอกับผูใชและประสบการณผใู ช
ทส 241 ระบบบริหารจัดการเว็บไซด
ทส 215 การโปรแกรมบนเว็บฝงไคลเอนต
ทส 396 โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 496 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ
ทส 101 เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร
ทส 241 ระบบบริหารจัดการเว็บไซด
ทส 321 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ทส 322 การทดสอบซอฟตแวร
ทส 324 การทดสอบซอฟตแวรอัตโนมัติ
4. การจัดการสารสนเทศ
ทส 232 ระบบฐานขอมูล
ทส 241 ระบบบริหารจัดการเว็บไซด
ทส 321 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ทส 332 การโปรแกรมฐานขอมูล
ทส 334 พื้นฐานทางธุรกิจสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 396 โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 411 การโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่
ทส 434 วิทยาการขอมูลสําหรับธุรกิจ
ทส 493 การศึกษาหัวขอสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 496 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี
ทส 105 การออกแบบสวนติดตอกับผูใชและประสบการณผูใช
ทส 232 ระบบฐานขอมูล
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องคความรู
เนื้อหาความรู

ทส 241 ระบบบริหารจัดการเว็บไซด
ทส 321 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ทส 332 การโปรแกรมฐานขอมูล
ทส 396 โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 496 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 102 ตรรกะและเทคนิคการเขียนโปรแกรม
7. เครือขาย
ทส 241 ระบบบริหารจัดการเว็บไซด
ทส 242 พื้นฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ทส 321 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ทส 396 โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 496 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
ทส 102 ตรรกะและเทคนิคการเขียนโปรแกรม
ทส 103 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
ทส 213 แนวคิดเชิงวัตถุ
ทส 214 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
ทส 215 การโปรแกรมบนเว็บฝงไคลเอนต
ทส 311 การโปรแกรมฝงเซิรฟเวอร
ทส 411 การโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่
9. แพลตฟอรมเทคโนโลยี
ทส 215 การโปรแกรมบนเว็บฝงไคลเอนต
ทส 321 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ทส 323 การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอล
ทส 311 การโปรแกรมฝงเซิรฟเวอร
ทส 396 โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 411 การโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่
ทส 434 วิทยาการขอมูลสําหรับธุรกิจ
ทส 435 การพานิชอิเล็กทรอนิคส
ทส 493 การศึกษาหัวขอสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 496 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เนื้อหาความรู

10. การบํารุงรักษาและการบริหารระบบ
ทส 242 พื้นฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ทส 396 โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 432 การจัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของซอฟตแวร
ทส 493 การศึกษาหัวขอสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 496 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. สถาปตยกรรมและการบูรณาการระบบ
ทส 321 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ทส 323 การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอล
ทส 334 พื้นฐานทางธุรกิจสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 396 โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 432 การจัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของซอฟตแวร
ทส 434 วิทยาการขอมูลสําหรับธุรกิจ
ทส 493 การศึกษาหัวขอสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 495 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการสังคม
12. ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
ทส 433 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 334 พื้นฐานทางธุรกิจสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 495 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการสังคม
ทส 492 ผูประกอบการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 493 การศึกษาหัวขอสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ระบบเว็บและเทคโนโลยี
ทส 241 ระบบบริหารจัดการเว็บไซด
ทส 215 การโปรแกรมบนเว็บฝงไคลเอนต
ทส 311 การโปรแกรมฝงเซิรฟเวอร
ทส 396 โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 435 การพานิชอิเล็กทรอนิคส
ทส 493 การศึกษาหัวขอสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส 496 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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