หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา

สารบัญ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ลักษณะและประเภทของหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
ผลกระทบตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบันหลักสูตรที่
นํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงคของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดําเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารยผูสอน
องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา (Curriculum Mapping)
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สารบัญ (ตอ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
การบริหารคณาจารย
การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
เอกสารแนบหมายเลข 1 คําอธิบายรายวิชา
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู
สูรายวิชา (Curriculum Mapping)
เอกสารแนบหมายเลข 4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและ
หลักสูตรปรับปรุง (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
เอกสารแนบหมายเลข 7 ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม

หนา
53
53
54
55
55
56
56
57
58
59
59
61
62
62
63
63
65
109
123
132
134
148
149

ห น า | 3

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการสารสนเทศ
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
25540191102868
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย :
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ :
อักษรยอภาษาไทย :
อักษรยอภาษาอังกฤษ :
3. วิชาเอก

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
B.Sc. (Information Technology)

-

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 133 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป
 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ
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หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
5.4 การรับเขาศึกษา
 รับเฉพาะนิสิตไทย
 รับเฉพาะนิสิตตางชาติ
 รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ
5.5 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น
 เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชือ่ สถาบัน...................................................................................................
รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน.............................................................
 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
ชือ่ สถาบัน.......................................ประเทศ...............................................
รูปแบบของการรวม
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เปนผูใหปริญญา
 รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2 สถาบัน)
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา)
 อืน่ ๆ (ระบุ)...............................................
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม พ.ศ. .... เปดสอน ภาคการศึกษา....ปการศึกษา ....
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งพิเศษ ครั้งพิเศษที่ .....1/2559.....
วันที่.......22............ เดือน......มีนาคม............. พ.ศ. .....2559..............
 สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ..... 3/2559.....
วันที่.........18......... เดือน........พฤษภาคม......... พ.ศ. ....2559.......
 สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ .......................
วันที่................... เดือน................... พ.ศ. ...................
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
- นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ
- นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผูจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผูจัดการโครงการสารสนเทศ
- นักวิจัยเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผูดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขาย
- นักออกแบบพัฒนาเว็บไซตและซอฟตแวร
- ผูจัดการซอฟตแวร
- นักออกแบบกราฟก
- นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว
- นักออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
- นักออกแบบสวนติดตอผูใช
- ผูสรางสเปเชียลเอฟเฟกต
- ผูดูแลและพัฒนาระบบมัลติมีเดีย
- นักวิจัยเกี่ยวกับงานทางดานมัลติมีเดีย
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9. ผูรับผิดชอบหลักสูตร
1)

นายณัฐนนท ลีลาตระกูล
เลขประจําตัวประชาชน 3-1008-0073x-xx-x
Ph.D. (Electrical and Computer Engineering)
Carnegie Mellon University, USA พ.ศ. 2553
M.Eng. (Electrical and Computer Engineering)
Cornell University, USA พ.ศ. 2546
วศ.บ.(ไฟฟา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2542
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย

2)

นายวิทวัส พันธุมจินดา
เลขประจําตัวประชาชน 3-1002-0306x-xx-x
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2541
วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2536
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย

3)

นายประวิทย บุญมี
เลขประจําตัวประชาชน 3-2006-0026x-xx-x
M.S. (Computer Science) University of North Texas, USA พ.ศ. 2543
B.S. (Mathematics)
University of Wisconsin Madison, USA พ.ศ. 2541
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย

4)

นายเอกภพ บุญเพ็ง
เลขประจําตัวประชาชน 3-2105-0045x-xx-x
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย

5)

นางคนึงนิจ กุโบลา
เลขประจําตัวประชาชน 3-3099-0143x-xx-x
Ph.D. (Computer Science) University of Louisiana at Lafayette, USA พ.ศ. 2546
M.Sc. (Computer Science) University of Louisiana at Lafayette, USA พ.ศ. 2544
M.Sc. (Computer Science) University of Southern California, USA พ.ศ. 2542
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2537
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง
 นอกสถานที่ตั้ง ไดแก ......................................
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนศาสตรประยุกตดานคอมพิวเตอรที่ใหมและเปนสาขา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ ระบบการเรียนการสอนจึงจําเปนตองมีการ
ปรับปรุงองคความรูใหทันตอพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีการสรางขึ้นใหมอยูตลอดเวลา โดยตองมีการ
พัฒ นาระบบการศึกษาใหมีคุณภาพในระดับสูง โดยเฉพาะเรื่องการเรียนรูเพื่อประโยชนการใชงานเพื่อ
ตอบสนองความต อ งการของภาคธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม ซึ่ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามกลยุ ท ธ ท าง
การตลาดและทิศทางของเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา นอกจากนี้สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศยังตองมีการนํา
ศาสตรในสาขาอื่นมาผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อใหสามารถประยุกตไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยลักษณะ
ดังกลาวนี้จึงควรมีการจัดรูปแบบของหลักสูตรใหสามารถเอื้ออํานวยตอการจัดการศึกษา สงเสริมการวิจัย
และการพัฒนาดานวิชาการที่ดี สามารถใชเทคโนโลยีและสรางนวัตกรรมตามความตองการของสังคมไทย
ไดอยางเหมาะสม
กอปรกับ มหาวิทยาลัยบู รพาไดกําหนดยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซีย น
หลักสูตรนี้จึงไดพัฒ นาใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และเปนไปในทิศทางเดียวกับเปาหมายของกรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 (National ICT
Policy Framework 2011-2020: ICT 2020) ซึ่งระบุวา “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนพลัง
ขับเคลื่อนสําคัญในการนําพาคนไทยสูความรูและปญญา เศรษฐกิจไทย สูการเติบโตอยางยั่งยืน สังคมไทย
สูความเสมอภาค” โดยเปาหมายของกรอบนโยบายดังกลาวมีดังตอไปนี้
1) มีโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจาย
อย างทั่ วถึ ง ประชาชนสามารถเข าถึงไดอยางเทาเทีย มกัน เสมือนการเขาถึงบริการสาธารณู ป โภคขั้น
พื้นฐานทั่วไป
2) มีทุนมนุษยที่มีคุณภาพ ในปริมาณที่เพียงพอตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูเศรษฐกิจ
ฐานบริการและฐานเศรษฐกิจสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ประชาชนมีความรอบรู เขาถึง
สามารถพัฒนา และใชประโยชนจากสารสนเทศไดอยางรูเทาทัน เกิดประโยชนตอการเรียนรู การทํางาน
และการดํ า รงชี วิ ต ประจํ า วั น และบุ ค ลากรด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมี ค วามรู
ความสามารถและทักษะในระดับสากล
3) เพิ่ ม บทบาทและความสํ า คั ญ ของอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค) ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
4) ยกระดับความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยรวมของประเทศไทยในการ
ประเมินวัดระดับระหวางประเทศ
5) เพิ่มโอกาสในการสรางรายไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาสทาง
สังคม)
6) ทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม และมี ส ว นร ว มใน
กระบวนการพัฒนา
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปจจุบันความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารโทรคมนาคม ทําใหวิถีการ
ดําเนิ น ชี วิตของมนุ ษย ในยุ คป จจุ บั น ผู กพั น กับ เทคโนโลยีในหลากหลายบริบ ท เชน การใหบ ริการทาง
การแพทยผานเครือขายอินเทอรเน็ต การใชบริการระบบสารสนเทศผานสมารทโฟน และการใชเครือขาย
สังคมออนไลนทั้งในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวัน เปนตน กิจกรรมเหลานี้กอใหเกิดการใชศาสตร
ตาง ๆ ทางวิทยาการสารสนเทศอยางกวางขวางทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับภาคอุตสาหกรรม
ไปจนถึงระดับครัวเรือน เพื่อการพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาสังคม ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการพัฒนา
บุคลากรทางดานวิทยาการสารสนเทศใหสอดรับกับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมไทยซึ่งเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย และตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณของโลก
ประเทศไทยพิจารณาเห็นวาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับวิทยาการสารสนเทศ เปนอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพสูง และไดรับการระบุใหเปนหนึ่งในสามกลุมของกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายซึ่งควรสนับสนุน
การพั ฒ นาตอเชื่ อมห วงโซ มูลค า ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ฉบั บที่ 11 (พ.ศ. 2555 2559) นอกจากนี้แลว แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2557 - 2561) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน “พัฒนาสังคมอุดมปญญาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อกาวสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอยางยั่งยืนไดทั่วถึง เทาเทียม และมั่นคงปลอดภัยในทุกชุมชนและทองถิ่น”
(Shape-up Smart Thailand toward Digital Economy) ซึ่งมีทิศทางการพัฒนาโดยใชแนวคิดกระแส
หลักของการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainability) ที่คํานึงถึงความยั่งยืนในมิติรอบดานที่สําคัญ ไดแก มิติ
สังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดลอมภายใตบริบทการมุงสูสังคมอุดมปญญา (Smart Thailand) ที่มุง
พัฒนาประเทศไทยอยางชาญฉลาด โดยแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
(ฉบับที่ 3) ที่จะประกาศใชนั้นจะยึดหลักการสําคัญ 6 ประการที่จะนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
คือ
1.หลักธรรมาภิบาล (Governance)
2.ความมั่นคงปลอดภัยทางโลกไซเบอร (Cyber Security)
3.การอนุรักษสิ่งแวดลอมและลดภาวะโลกรอน (Green ICT)
4.การพั ฒ นาที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก กฎหมาย มาตรฐาน ระเบี ย บและวิ ธีก ารด านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Law & Regulations Development)
5.การพั ฒ นาตามหลักเกณฑ วุฒิ ภ าวะดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารที่ เกี่ยวข อง
(Maturity Model)
6 .ก ารพั ฒ น าที่ ล งถึ งร ะ ดั บ ชุ ม ช น แ ล ะ ท อ งถิ่ น (Community and Region based
Development)
จากหลักการสําคัญทั้ง 6 ประการในการพัฒนาที่กลาวมาขางตน แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ 3) จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 4 ดาน ซึ่งเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรหลัก ซึ่ง
ประกอบดวย
- การพัฒนาทุนมนุษยใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศ (Participatory People)
- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่คุมคาและพอเพียง (Optimal Infrastructure)
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- การพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอยางชาญฉลาด (Smart Government)
- การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและภาคธุรกิจใหรุงเรือง
สดใส (Vibrant Industry & Business)
โดยเปาหมายหลักจากการดําเนินยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 - 2561 มีดังนี้
- สัดสวนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
สูงขึ้นโดยเฉพาะจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
- ภาคธุรกิจมีเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสรางความพรอม การ
ปรับตัวในการแขงขันในเวทีสากล
- ประชาชน ชุมชน และทองถิ่น ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การศึกษาเรียนรู การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
- บริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐไรตะเข็บรอยตอและเปนที่พึงพอใจของผูใชบริการทุก
ภาคสวน
- สังคม ชุมชน ทองถิ่น เขมแข็ง ปลอดภัย มีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
อันดับประเทศไทยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูงขึ้นในสถาบันการจัดอันดับระดับสากล
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒ นาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ตอบสนองต อ
ความตองการบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทําการศึกษาโดยสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) จะเห็นไดวา การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรมีความสําคัญกับ
ประเทศเปนอยางมาก เพราะไมเพียงแตเปนการเปดโอกาสในการสรางรายไดใหแกประเทศเทานั้น แตยัง
มีความสําคัญตอการขยายการลงทุนทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งเปนการสรางงาน สราง
รายได และสร า งระบบเศรษฐกิ จ ดั ง นั้ น การพั ฒ นาเยาวชนและบุ ค ลากรของประเทศให มี ค วามรู
ความสามารถระดับ สูง จึงเป นการสรางสั งคมใหมีความเจริญ และเป น การสรางสั งคมองค ความรูของ
ประเทศดวย โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศจําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานได
ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความ
เข า ใจในผลกระทบของเทคโนโลยี ส ารสนเทศตอ สังคม โดยตอ งปฏิ บั ติตนอยางมือ อาชี พ มี คุณ ธรรม
จริยธรรม ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานมุงสูความเปนเลิศในเทคโนโลยีและ
การวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่เกงและดี
หลั ก สู ต รนี้ ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ป จ จุ บั น ที่ ต อ งการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู แ ละ
ความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน เจาหนาที่สนับสนุนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูดูแล
ระบบและเครือขาย ผูออกแบบและพัฒนาระบบและ/หรือโปรแกรมประยุกต นักออกแบบและพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย นักออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร นักวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับงานทางดานมัลติมีเดีย เพื่อ
สนองความตองการกําลังคนที่มีความสามารถขั้นสูงทั้งดานการพัฒ นาองคความรูและการวิจัยที่ยังขาด
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แคลนอยู อีกมากในภาครั ฐและภาคเอกชน และเพื่ อเปน การพั ฒ นาอยางตอเนื่องทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหสอดคลองกับ
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตราฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 (มคอ.1)
3. ข อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา วาดว ยการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2555 และที่ แก ไข
เพิ่มเติม
4. ACM Curriculum 2013 (Association for Computing Machinery)
โดยเนนการเรียนรู การศึกษา การประยุกตศาสตรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต ตลอดถึงการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร เพื่อใหสอดคลองกับพัทธกิจตาง ๆ
ของการพัฒนาชุมชนและประเทศใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
• วิชาศึกษาทั่วไป ไดแก
- กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication
99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน
English for Job Applications
กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา
30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
Marine Ecology and Ecotourism
85111059 การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
Exercise for Quality of Life
-

กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
25710259 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
Economics of Everyday Life
-

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2 (2-0-4)
2 (1-2-3)

2 (2-0-4)
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40240359
61010159

หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม
Sufficiency Economy and Social Development
ศิลปะกับชีวิต
Art and Life

กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
77037959 ศิลปะและการคิดสรางสรรค
Arts and Creativity
88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพื่อการสรางนวัตกรรม
Logical Thinking and Problem Solving for
Innovation
-

กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
88510159 กาวทันสังคมดิจทัลดวยไอซีที
Moving Forward in a Digital Society with ICT
-

2 (2-0-4)
3 (3-0-6)

2 (2-0-4)
2 (1-2-3)

3 (2-2-5)

• วิชาเฉพาะ ไดแก
กลุมวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
Object-Oriented Programming Paradigm
-

13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร
- ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
- กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของคณะวิทยาการสารสนเทศ
- ประสานงานกั บ อาจารย ผูแ ทนจากภาควิช าอื่ น ๆ ในคณะที่ เกี่ ย วข อง ได แก คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะศิลปกรรม
ศาสตร คณะดนตรีและการแสดง คณะวิทยาศาสตรการกี ฬา และสถาบัน ภาษา ที่
ใหบริการการสอนวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- จั ด ทํ า รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร รายละเอี ย ดของรายวิ ช าและรายละเอี ย ดของ
ประสบการณภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพื่อเปน
มาตรฐานในการติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
14. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคองหลักสูตร
- ปรัชญา ผลิตบัณฑิตใหรูจริง สามารถบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะพรอมปฏิบัติงาน และมี
คุณธรรม
- ความสําคัญ - เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศและสามารถสรางรายได
ใหกับประเทศเปนจํานวนมาก
- เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือที่ใชในการขับเคลื่อนเชิงธุรกิจทั้งในระดับทองถิ่น
และระดับนานาชาติ
- เหตุผลในการปรับปรุง –
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554 ได
ดํ าเนิ น การเป ดสอนมาตั้ งแต ป การศึ ก ษา 2554 และผลิตบัณ ฑิ ตมาอยางต อเนื่องเปน ระยะเวลา 5 ป
ประกอบกับ สํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหสอดคลอง
ตอประกาศดังกลาว นอกจากนี้ ยังปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง ตอเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่กําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา 5 ป แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการ
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สู ค วามเป น เลิ ศ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559-2563 และ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุดมศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ไดนํ าข อเสนอแนะจากทุกภาคส วน ได แก คณาจารย ผูใช
บัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให มี
ความทันสมัย สอดคลองกับวิทยาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทันตอการ
พัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 เนนการฝกปฏิบัติ และ
ตรงตอความตองการของผูใชบัณฑิตที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว
- วัตถุประสงค 1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมในการเปนบุคลากรในภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือ
ภาคอุตสาหกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอยรอยละ 75 รวมถึงการเปนผูประกอบการอยาง
นอยรอยละ 1 เพื่อเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศ
2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
- มีคุณธรรม สามารถนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตเพื่อพัฒนาสังคม
และประเทศใหเขมแข็งไดอยางยั่งยืน
- มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ เพื่อสนับสนุนและ
ใหบริการระบบสารสนเทศ ทางดานฮารดแวร ซอฟตแวร ฐานขอมูล เครือขาย ความปลอดภัยเครือขาย
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และอินเทอรเน็ต ซึ่งสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
- สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององคการหรือเปนที่
ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย นักวิเคราะหระบบและนัก
ออกแบบและพัฒนาระบบมัลติมีเดีย
- มีทักษะการแสวงหาและใชความรู เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
- มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม และ เปนผูนําที่สามารถทํางานเปนทีม
- มีความสามารถนําความรูไปวิเคราะหและแกปญหาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศได รวมทั้งประสานงานระหวางผูใชระบบสารสนเทศภายในองคการ
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15. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา 4 ป
2.1. การจัดการหลักสูตร
1.

2.

3.
4.

แผนการพัฒนา /
เปลี่ยนแปลง
ดํารงไวซึ่งความทันสมัย
ของหลักสูตรตาม
เทคโนโลยีและสงเสริม
ใหอาจารยและนิสติ
สรางนวัตกรรมตาง ๆ
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กระตุนใหนสิ ิตเปนผูใฝ
เรียนรูต ลอดชีวิต และ
พัฒนาความรู
ความสามารถในวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยูเสมอ
มีการตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตรเปน
ประจํา
ประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรเปนระยะ ๆ

กลยุทธในการดําเนินงานตามแผน

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับสากล
(ACM/IEEE)
2. ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 4 ป
3. หลักสูตรตองมีเนื้อหา เหมาะสมทัง้
ทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ และมี
กิจกรรมทางวิชาการที่จะชวยใหนิสิต
สามารถติดตามขาวสารทันสมัยไดจาก
การเรียนรูดวยตนเอง
4. มีผูสนับสนุนการเรียนรู หรือผูชวยสอน
ที่ชวยกระตุนนิสติ ใหเรียนรูไ ดดีขึ้น
5. อาจารยตองจบปริญญาโท หรือสูงกวา
และมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
6. สงเสริมใหอาจารยใฝหาความเชี่ยวชาญ
และความกาวหนาในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอรหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
สนับสนุนใหอาจารยไปหาประสบการณ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
7. ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
วิชาการภายในทุก ๆ 2 ปและภายนอก
ทุก ๆ 4 ป
8. จัดรวบรวมฐานขอมูลของนิสติ อาจารย
อุปกรณสอน และวิจัย งบประมาณ
ความรวม มือทางวิชาการ ผลงานตีพิมพ
ของแตละภาคการศึกษา เพื่อเปนขอมูล
ในการประเมิน
9. สํารวจความพึงพอใจของนิสิตทีม่ ีตอ
หลักสูตรที่สาํ เร็จการศึกษา เพื่อทราบถึง
ประสบการณความพึงพอใจตอการเรียน
การสอนและหลักสูตร

1. สามารถเปรียบเทียบหลักสูตรกับ
มาตรฐานในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีการปรับปรุงแกไข
อยางสม่ําเสมอ
2. วิชาตางๆมีการสอนทั้งทฤษฏีและ
ปฏิบัติ เพื่อนิสติ จะไดเรียนรูไดดวย
ตนเอง
3. จํานวนอาจารยและประวัติการ
ทํางานและการฝกอบรมของอาจารย
4. จํานวนผูสนับสนุนการเรียนรู หรือ
ผูชวยสอน
5. ผลประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย และผูชวยสอนหลังจบภาค
การศึกษา
6. หลักสูตรมีการประเมินโดยคณะ
กรรมการวิชาการภายในทุก ๆ 2 ป
และภายนอกทุก ๆ 4 ป
7. มีการสํารวจความพึงพอใจใน
หลักสูตรจากบัณฑิต
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2.2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
แผนการพัฒนา /
เปลี่ยนแปลง
1. มีหองเรียนหองปฏิบตั ิการ
เครือขาย แมขายและ
อุปกรณสื่อตาง ๆ ที่ใชใน
การเรียนการสอน เพื่อให
การเรียนการสอนภายใน
เวลาและนอกเวลามีประ
สิทธิภาพ

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1. ติดตั้งอุปกรณสื่อตาง ๆ ในหองเรียน
เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ และ
เพื่อสรางสื่อการเรียนการสอนตาม
ความตองการ
2. มีหองปฏิบัติการที่มีอุปกรณที่ ได
มาตรฐานสากล เพื่อใหนิสิตไดเรียน
และฝกปฏิบัติในสภาพ แวดลอมทีด่ ี
3. มีหองปฏิบัติการแบบเปดตลอด24ชม.
ที่มีโครงสรางพื้น ฐาน และพื้นที่
เพียงพอสําหรับใหนสิ ิต ทํางาน และ
เรียนรูด วยตนเอง
4. จัดตั้งทั้งหองสมุดในสถานศึกษาและ
หองสมุดเสมือนที่มตี ําราเรียน มี
หนังสืออางอิง และสื่ออุปกรณตาง ๆ
อยางเพียงพอสําหรับการเรียนการ
สอนเพิ่มเติม
5. มีหองปฏิบัติการระบบเครือขาย ทีม่ ี
อุปกรณตาง ๆ ที่ชวยใหนิสติ ไดเรียนรู
วิธีการดูแล และควบคุมระบบ
เครือขายในสภาพแวดลอมจริง

1. รวบรวมและบันทึกอัตราสวน
อุปกรณตอจํานวนนิสิต จํานวน
ชั่วโมงที่นิสิตใชหองปฏิบัติการ
หรือเครื่องมือ และอัตราสวน
ความเร็วของระบบเครือขายตอ
จํานวนนิสิต
2. รวบรวมจํานวนนิสิตทีล่ ง
ทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการ
หรือวิชาฝกอบรม
3. รวบรวมจํานวนตําราเรียน และ
สื่อดิจิทัลที่มีอยู พรอมทั้ง
ปริมาณการใชงาน
4. สํารวจความพึงพอใจของนิสิต
ตอการบริการอุปกรณเพื่อการ
ศึกษา

2.3. การใหคําปรึกษา และความชวยเหลือตอนิสิต
แผนการพัฒนา /
เปลี่ยนแปลง
1. ผลิตนิสิตซึ่งมีคุณสมบัติที่
นายจางตองการภายใน
ระยะเวลาที่ เหมาะสม
นิสิตมีความสามารถทั้ง
ทางดานวิชาการ และ
อารมณ มีทัศนคติที่ดีจาก
การทํากิจกรรมนอก
หลักสูตร

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1. มีชวงเวลาสําหรับใหคําปรึกษากับ
นิสิต
2. เตรียมประวัติทางการศึกษา และ
พฤติกรรมของนิสิต ไวเพื่อการติดตอ
ในอนาคต
3. ติดตั้งชองทางการติดตอระหวางนิสิต
กับอาจารย
4. มีศูนยบริการ และสนับสนุนการเรียน
ภาษาอังกฤษ
5. มีผูประสานงานที่สนับสนุนบริการ
ทางการเรียนการสอน และให
คําปรึกษากับนิสติ สนับสนุนคาใชจาย
สําหรับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร

1. จํานวนชั่วโมงการใหคําปรึกษา
2. จํานวน และอัตราสวนของนิสติ ที่
สําเร็จการศึกษา ในแตละป
การศึกษา
3. ประวัติทางวิชาการ และ
พฤติกรรมของนิสติ ที่อาจารยที่
ปรึกษาสามารถคนหาได
4. จํานวนกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร จํานวนนิสิตที่เขารวม
และอัตราสวนเงินสนับสนุนนิสิต
ตอเงินบริหารทั้งหมด
5. เจาหนาที่ที่มีคณ
ุ สมบัติพรอมใน
การสนับสนุน ดานการเรียนการ
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แผนการพัฒนา /
เปลี่ยนแปลง

บัณฑิต

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

รวมทั้งสงเสริมใหนสิ ิตเขารวมกิจกรรม
เหลานั้น
6. มีเจาหนาที่ประสานงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร

สอน และประสานงานการทํา
กิจกรรม
6. ผลการสํารวจความพึงพอใจ ของ
นิสิตตอการใหการสนับสนุน
ตาง ๆ ในแตละภาคศึกษา

2.4. ความต องการของตลาดแรงงาน และสั งคม และความพึ งพอใจของนายจ างต อคุ ณ ภาพ

แผนการพัฒนา /
เปลี่ยนแปลง
1. ผลิตนิสิตที่มีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี้
- มีความรู และทักษะที่
สมดุลตามความ
ตองการของนายจาง
- มีทัศนคติที่ดีและ
สามารถเปนผูนาํ ได
สามารถเขาใจและ
ดํารง ชีวิตในสังคม ได
อยางมีคุณภาพและมี
ความรับผิดชอบตอ
สังคมตามวัฒนธรรม
ไทย

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1.ขอคําปรึกษาจากผูประกอบการ
อุตสาหกรรม เพื่อใชในการปรับปรุง
หลักสูตรในอนาคต
2.ประเมินทักษะความรูจ รรยา บรรณ และ
ความสามารถในการทํางานเปนทีมของ
นิสิตที่จบการศึกษา
3.ฝกอบรม และเสวนานิสติ เพื่อใหทราบ
ประสบการณจริง
4.สอดแทรกคุณคาทางจรรยา บรรณทั้งใน
และนอกหองเรียน
5.มีวิชาเรียนดานสังคมศาสตร ที่เนนการ
พัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณในแง
ตาง ๆ
6.ชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตรที่เนนความ รับผิดชอบทาง
สังคม และวัฒนธรรมไทย

1. นําขอเสนอแนะของนายจาง มา
ใชในการพัฒนา และแกไข
หลักสูตร
2. วิเคราะหผลการประเมินความ
พึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
3. จํานวนวิชาทางสังคมศาสตรที่
เนนจรรยาบรรณ และหลักการ
ทํางานรวมกัน
4. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ ที่
เกี่ยวของกับความรับผิดชอบ
ทางสังคม และแรงดลบันดาลใจ
ทางวัฒนธรรม
5. สถิติการทํางานในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขา
ที่เกี่ยวของของบัณฑิต
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
 ระบบไตรภาค
 ระบบจตุรภาค
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
 มีภาคฤดูรอน จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห
 ไมมีภาคฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
-ไมมี2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 วัน-เวลาราชการปกติ
 นอกวัน-เวลาราชการ (ระบุ) เสาร – อาทิตย
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
 เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรหรือศิลป-คํานวณ
 เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา
 มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม (ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือ เปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษา
เปนผูกําหนด)
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
1) ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนระดับมหาวิทยาลัย
2) ปญหาการปรับฐานความรูในดานพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
1) จัดการใหมีการดูแลนิสิตใหมอยางใกลชิด โดยอาจารยที่ปรึกษา และนิสิตรุนพี่
2) จัดใหมีการทํากิจกรรม/อบรม เพื่อใหนิสิตเตรียมความพรอมในชวงฤดูรอนกอนเรียน
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา
จํานวนนิสิต
2559
2560
2561
2562
ชั้นปที่ 1
150
150
150
150
ชั้นปที่ 2
150
150
150
ชั้นปที่ 3
150
150
ชั้นปที่ 4
150
รวม
150
300
450
600
สําเร็จการศึกษา
150

2563
150
150
150
150
600
150

2.6 งบประมาณตามแผน
- งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายการ
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน

2559

ปงบประมาณ (หนวย : บาท)
2560
2561
2562

5,372,625 10,745,250 17,192,400
787,500

1,575,000

2,520,000

2563

23,639,550 24,714,075
3,465,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
6,160,125 12,320,250 19,712,400 27,104,550
- งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
2559
2560
2561
2562
1. งบดําเนินการ
1.1. คาใชจายบุคลากร
1,000,000 1,060,000 1,123,600 1,191,016
1.2. คาใชจายดําเนินงาน
2,628,698 2,692,312 2,759,744 2,831,222
1.3. ทุนการศึกษา
100,000 100,000 100,000
1.4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
1,676,250 3,352,500 5,028,750 6,705,000
รวม (1)
5,304,948 7,204,812 9,012,094 10,827,238
2. งบลงทุน
2.1 คาครุภัณฑ
773,808 820,236 869,450 921,617
2.2 สิ่งกอสราง
0
2,500,000 3,500,000 4,500,000
รวม (2)
773,808 3,320,236 4,369,450 5,421,617
รวม (1) + (2)
6,078,755 10,525,048 13,381,544 16,248,855

3,622,500
28,336,575
2563
1,262,477
2,906,988
100,000
6,705,000
10,974,465
976,914
4,500,000
5,476,914
16,451,379

ห น า | 19

จํานวนนิสิต*
คาใชจายตอหัวนิสติ

150
47,192

300
35,083

480
29,737

660
27,081

690
27,419

หมายเหตุ งบดําเนินการ คิดจากคาลงทะเบียนนิสิต / คนในแตละภาคการศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)...................................
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย (ถามี)
นิสิตที่ เคยศึ กษาในสถาบัน อุดมศึกษาอื่น มากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสู ตรนี้ สามารถ
เทียบโอนหนวยกิตได ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิต
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 และที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1

หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1) กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร
12
1.2) กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา
4
1.3) กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
7
1.4) กลุมวิชาวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
4
1.5) กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
97
2.1) กลุมวิชาแกน
12
2.2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
กรณีเลือกสหกิจศึกษา
58
กรณีเลือกสรางนวัตกรรม
55
2.3) กลุมวิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา
กรณีเลือกสหกิจศึกษา
27
กรณีเลือกสรางนวัตกรรม
30
3) หมวดเลือกเสรี ไมนอยกวา
6
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร
1.1.1) ภาษาอังกฤษบังคับ
กําหนดใหเรียน 3 รายวิชา จํานวน 9 หนวยกิต
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication
1.1.2) ภาษาอื่น ๆ
กําหนดใหเรียน 1 รายวิชา จํานวน 3 หนวยกิต

30
12
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3

หนวยกิต
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99930459

ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน
English for Job Applications

1.2 กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา
กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา จํานวน 4 หนวยกิต
30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
Marine Ecology and Ecotourism
85111059 การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
Exercise for Quality of Life

3 (3-0-6)

4

หนวยกิต
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)

1.3 กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
7 หนวยกิต
กําหนดใหเรียน 3 รายวิชา จํานวน 7 หนวยกิต
2 (2-0-4)
25710259 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
Economics of Everyday Life
40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
Sufficiency Economy and Social Development
61010159 ศิลปะกับชีวิต
3 (3-0-6)
Art and Life
1.4 กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
4 หนวยกิต
กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา จํานวน 4 หนวยกิต
77037959 ศิลปะและการคิดสรางสรรค
2 (2-0-4)
Arts and Creativity
88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพื่อการสรางนวัตกรรม 2 (1-2-3)
Logical Thinking and Problem Solving for
Innovation
1.5 กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กําหนดใหเรียน 1 รายวิชา จํานวน 3 หนวยกิต
88510159 กาวทันสังคมดิจทัลดวยไอซีที
Moving Forward in a Digital Society with ICT
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดรายวิชาไดจากเอกสารแนบหมายเลข 1

3

หนวยกิต
3 (2-2-5)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
2.2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
กรณีเลือกสหกิจศึกษา
กรณีเลือกสรางนวัตกรรม
2.3) กลุมวิชาเฉพาะเลือก
กรณีเลือกสหกิจศึกษา
กรณีเลือกสรางนวัตกรรม

97
12

หนวยกิต
หนวยกิต

58
55

หนวยกิต
หนวยกิต

27
30

หนวยกิต
หนวยกิต

2.1) กลุมวิชาแกน
กําหนดใหเรียน 4 รายวิชา จํานวน 12 หนวยกิต
88510259 โครงสรางดิสครีต
Discrete Structures
88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
Mathematics for Computing
88520159 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร
Probability and Statistics for Computing
88710059 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Fundamentals

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

2.2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
ใหนิสิตเลือกเรียนสหกิจศึกษา หรือ เลือกสรางนวัตกรรม อยางใดอยางหนึ่ง
กรณีเลือกสหกิจศึกษา
58
วิชาบังคับ
52
วิชาสหกิจศึกษา
6
หรือ
กรณีเลือกสรางนวัตกรรม
55
วิชาบังคับ
52
วิชานวัตกรรม
3
วิชาบังคับ
กําหนดใหเรียนในรายวิชา ดังตอไปนี้
1) กลุมวิชาการเขียนโปรแกรม (Programming)
88510459 หลักการโปรแกรม
Programming Fundamental
88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming Paradigm

52

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3 (2-3-4)
3 (2-2-5)
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88721159
88723059
88725059
88726059
88734059
88734559

โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีประยุกต
Data Structures and Applied Algorithms
แพลตฟอรมเทคโนโลยี
Platform Technologies
ระบบฐานขอมูล 1
Database System I
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
Web-based Application Development
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
System Analysis and Designs
การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management

3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2) กลุมวิชาการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology
Services)
88720159 การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
3 (2-3-4)
Information System Maintenance
3 (2-2-5)
88723159 เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 1
Computer Network Technology I
88734659 ผูป ระกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Entrepreneurship
88732059 กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Business Process and Information System
88742059 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
Social Issues and Ethics for IT professional
3) กลุมวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology)
88727159 พื้นฐานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Fundamental Multimedia Technology
88727359 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
Multimedia Production
88737859 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
Human and Computer Interaction

3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-2-5)
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4) กลุมวิชาเตรียมความพรอมเพื่อประกอบอาชีพ (Skills for Careers)
88749059 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 (0-2-1)
Information Technology Seminar
88749159

ทักษะสําหรับการประกอบอาชีพ
Soft Skills for Careers

3 (3-0-6)

วิชาสหกิจศึกษาหรือวิชานวัตกรรม
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชานวัตกรรมอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
88749259
หรือ

สหกิจศึกษา
Cooperative Education

88749359

นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Innovation
และตองเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาเฉพาะเลือก จํานวน 3 หนวยกิต

6 (0-18-9)

3 (0-9-3)

2.3) กลุมวิชาเฉพาะเลือก เลือกเรียนวิชาในหมวดใดก็ได จํานวนไมนอยกวา 27 หนวยกิต (ใน
กรณีเลือกสหกิจศึกษา) หรือ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต (ในกรณีเลือกสรางนวัตกรรม)
หมวดที่ 1 วิชาในหมวดนี้สามารถแบงออกเปน 3 กลุมวิชาดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 กลุมวิชาการเขียนโปรแกรม (Programming)
88730059 การใชงานระบบปฏิบัติการยูนิกซและการโปรแกรมสคริปส
Unix and Scripting Programming
88733059 การบริหารจัดการระบบ 1
System Administration I
88733259 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนแพล็ตฟอรมแอนดรอยด
Application Development for Android Platform
88733459 ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
Information System Security
88743359 อินเทอรเน็ตของสิ่งตาง ๆ
Internet of Things
88744059 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
Software Development Process

3 (2-3-4)
3 (2-2-5)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
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Services)

กลุมที่ 2 กลุมวิชาการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology
88730059
88732159
88733059
88733159
88733459
88735059
88742159
88743059
88743359

การใชงานระบบปฏิบัติการยูนิกซและการโปรแกรมสคริปส
Unix and Scripting Programming
การประกันความมั่นคงและการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Information Technology Assurance and Auditing
การบริหารจัดการระบบ 1
System Administration I
เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 2
Computer Network Technology II
ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
Information System Security
ระบบฐานขอมูล 2
Database System II
การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Techonology Service Management
การบริหารจัดการระบบ 2
System Administration II
อินเทอรเน็ตของสิ่งตาง ๆ
Internet of Things

กลุมที่ 3 กลุมวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology)
88727059 ทักษะการวาดและพื้นฐานการออกแบบ
Drawing Skills and Design Basics
88727259 การออกแบบการโตตอบ
Interaction Design
88733259 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนแพล็ตฟอรมแอนดรอยด
Application Development for Android Platform
88737059 การออกแบบกราฟกสองมิติและการสรางภาพเคลื่อนไหว
2D Graphics Design and Animation
88737159 การขึ้นรูปทรงสามมิติและการสรางภาพเคลื่อนไหว
3D Modelling and Animation
88737359 การสรางวิชวลและซาวดเอฟเฟกต
Visual and Sound Effects Production
88737459 การออกแบบสวนติดตอและประสบการณผูใช

3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-3-4)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (2-2-5)

3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
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88737559
88737659
88737759
88738059
88738159
88738259
88738359
88738459
88738559
88747059
88747159
88747259
88747359
88747459
88747559
88747659
88747759
88747859

User Interface and User Experience Design
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
Web Design & Development
เทคโนโลยีสตรีมมิง
Streaming Technology
การประมวลผลสื่อดิจิทัล
Digital Media Processing
วิทยาศาสตรกายภาพสําหรับการพัฒนาเกม
Physical Science for Game Development
คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับการพัฒนาเกม
Computer Graphics for Game Development
การออกแบบเกม
Game Design
การโปรแกรมเกม
Game Programming
ปญญาประดิษฐสําหรับเกม
Artificial Intelligence in Games
การพัฒนาเกม
Game Development
การสกัดและการแสดงผลขอมูลมัลติมีเดีย
Big Data Multimedia Extraction and Visualization
การจัดเก็บและการคืนคนขอมูลมัลติมีเดีย
Multimedia Storage and Retrieval
เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน
Augmented and Virtual Reality
อีเลิรนนิง
E-learning
การออกแบบการศึกษาในสื่อมัลติมีเดีย
Educational Design in Multimedia
การสื่อสารทางมัลติมีเดีย
Multimedia communications
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1
Selected Topic in Multimedia Technology I
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2
Selected Topic in Multimedia Technology II
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3
Selected Topic in Multimedia Technology III

3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
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88747959
หมวดที่ 2
88731059
88731159
88734159
88734259
88734359
88734459
88735059
88736059
88736159
88737059
88737159
88737559
88742159
88742259
88744159
88744259

หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 4
Selected Topic in Multimedia Technology IV
การวิเคราะหเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
หลักการโปรแกรมและการวิเคราะหขอมูล
Programming and Data analysis
วิทยาการการใหบริการ
Service Science
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
ระบบสารสนเทศทางการเงิน
Financial Information Systems
การบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management
ระบบฐานขอมูล 2
Database System II
การโปรแกรมสวนตอประสานโปรแกรมประยุกตแบบเว็บ
Web Application Program Interface Proramming
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
E-Commerce
การออกแบบกราฟกสองมิติและการสรางภาพเคลื่อนไหว
2D Graphics Design and Animation
การขึ้นรูปทรงสามมิติและการสรางภาพเคลื่อนไหว
3D Modelling and Animation
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
Web Design & Development
การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Techonology Service Management
การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
Enterprise Resource Planning
สถาปตยกรรมเชิงบริการ
Service-Oriented Architecture
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support System

3 (2-3-4)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
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88745559
88749459
88749559
88749659
88749759

เทคโนโลยีการจัดการความรู
Knowledge Management Technology
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Selected Topic in Information Technology I
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Selected Topic in Information Technology II
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
Selected Topic in Information Technology III
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4
Selected Topic in Information Technology IV

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

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือเลือกเรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดรายวิชาไดจากเอกสารแนบหมายเลข 1
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คําอธิบายเลขรหัสรายวิชา
เลขรหัสตัวที่ 1 และ 2 88 หมายถึง คณะวิทยาการสารสนเทศ
เลขรหัสตัวที่ 3
5 หมายถึง วิชาบริการทางดานวิทยาการสารสนเทศ
6 หมายถึง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
7 หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
เลขรหัสตัวที่ 4
หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน หรือระดับความรูของรายวิชา
1 – ชั้นปที่ 1 รายวิชาพื้นฐาน
2 – ชั้นปที่ 2 รายวิชาพื้นฐานของสาขา
3 – ชั้นปที่ 3 หรือรายวิชาในระดับกลาง
4 – ชั้นปที่ 4 หรือรายวิชาในระดับสูง
เลขรหัสตัวที่ 5
หมายถึง ดานหรือกลุม วิชา
0 – หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
1 – หมายถึง หมวดคณิตศาสตรและทฤษฎีการคํานวณ
2 – หมายถึง หมวดทฤษฎีและการจัดการสารสนเทศ
3 – หมายถึง หมวดโครงสรางพื้นฐานของระบบ
4 – หมายถึง หมวดเทคโนโลยีสําหรับซอฟตแวรเชิงบูรณาการ
5 – หมายถึง หมวดเทคโนโลยีการจัดการขอมูล
6 – หมายถึง หมวดเทคโนโลยีเว็บและการประยุกต
7 – หมายถึง หมวดสวนติดตอผูใชและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
8 – หมายถึง หมวดการพัฒนาคอมพิวเตอรเกม
9 – หมายถึง หมวดโครงงาน สัมมนา หัวขอเลือกสรร และสหกิจศึกษา
เลขรหัสตัวที่ 6
หมายถึง ลําดับรายวิชาในกลุมวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5
เลขรหัสตัวที่ 7 และ 8 หมายถึง ปที่ปรับปรุงรายวิชา
หมายเหตุ เลขรหัสตัวที่ 5 แสดงถึงกลุมวิชาตาม มคอ.1 (2552) ไดดังนี้
– กลุมพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
– กลุมคณิตศาสตรและสถิติสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
– กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
– กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
– กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
– กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต

ไดแก เลข 0
ไดแก เลข 1
ไดแก เลข 2
ไดแก เลข 3
ไดแก เลข 4
ไดแก เลข 5, 6 และ 7
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในแตละภาคเรียนของปการศึกษา ดังนี้
หมวดวิชา

ปที่ 1 ภาคตน (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

ศึกษาทั่วไป 30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
Marine Ecology and Ecotourism
40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม
Sufficiency Economy and Social
Development
85111059 การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
Exercise for Quality of Life
88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพื่อการสราง
นวัตกรรม
Logical Thinking and Problem Solving for
Innovation
88510159 กาวทันสังคมดิจิทัลดวยไอซีที
Moving Forward in a Digital Society with ICT
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
แกน
88510259 โครงสรางดิสครีต
Discrete Structures
รวม (Total)

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
17
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หมวดวิชา

ปที่ 1 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

ศึกษาทั่วไป 25710259 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
Economics of Everyday Life
61010159 ศิลปะกับชีวิต
Art and Life
77037959 ศิลปะและการคิดสรางสรรค
Arts and Creativity
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English
แกน
88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
Mathematics for Computing
88710059 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Fundamentals
เฉพาะดาน 88510459 หลักการโปรแกรม
Programming Fundamental
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปที่ 2 ภาคตน (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

ศึกษาทั่วไป 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication
แกน
88520159 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร
Probability and Statistics for Computing
เฉพาะดาน 88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming Paradigm
88723059 แพลตฟอรมเทคโนโลยี
Platform Technologies
88725059 ระบบฐานขอมูล 1
Database System I
เลือกเสรี
เลือกเสรี 1
รวม (Total)

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

2 (2-0-4)
3 (3-0-6)

2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
19

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3 (3-0-6)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3
18
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หมวดวิชา

ปที่ 2 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

เฉพาะดาน 88720159 การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
Information System Maintenance
88721159 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีประยุกต
Data Structures and Applied Algorithms
88723159 เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 1
Computer Network Technology I
88726059 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
Web-based Application Development
88727159 พื้นฐานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Fundamental Multimedia Technology
88727359 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
Multimedia Production
รวม (Total)

หมวดวิชา
เฉพาะดาน

ปที่ 3 ภาคตน (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

88732059 กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ
Business Process and Information System
88734059 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
System Analysis and Designs
88734559 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
88737859 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
Human and Computer Interaction
เฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก 1
วิชาเฉพาะเลือก 2
รวม (Total)

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3 (2-3-4)
3 (2-3-4)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
18

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3
3
18
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หมวดวิชา

ปที่ 3 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

เฉพาะดาน

88734659 ผูป ระกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Entrepreneurship
เฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก 3
วิชาเฉพาะเลือก 4
วิชาเฉพาะเลือก 5
วิชาเฉพาะเลือก 6
เลือกเสรี
เลือกเสรี 2
รวม (Total)

หมวดวิชา
เฉพาะดาน

ปที่ 4 ภาคตน (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

88742059 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Social Issues and Ethics for IT professional
88749059 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Seminar
88749159 ทักษะสําหรับการประกอบอาชีพ
Soft Skills for Careers
ศึกษาทั่วไป 99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน
English for Job Applications
เฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก 7
วิชาเฉพาะเลือก 8
วิชาเฉพาะเลือก 9
รวม (Total)

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3 (3-0-6)
3
3
3
3
3
18

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
3
3
19
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กรณีเลือกสหกิจศึกษา
หมวดวิชา

ปที่ 4 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

เฉพาะดาน 88749259 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
กรณีเลือกสรางนวัตกรรม
เฉพาะดาน 88749359 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Innovation
เฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก รหัส 8874xx59 1 วิชา
หรือ
เฉพาะดาน 88749859 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology Innovation
เฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก รหัส 8874xx59 1 วิชา

3.15

คําอธิบายรายวิชา
เอกสารแนบหมายเลข 1

หนวยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ดวยตนเอง)

6 (0-18-9)

รวม

6
3 (0-9-3)

รวม

3
6
3 (0-9-3)

รวม

3
6
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
( * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร)
(1) นายณัฐนนท ลีลาตระกูล*
เลขประจําตัวประชาชาน 3-1008-0073x-xx-x
คุณวุฒิ
Ph.D. (Electrical and Computer Engineering)
Carnegie Mellon University, USA พ.ศ. 2553
M.Eng. (Electrical and Computer Engineering)
Cornell University, USA พ.ศ. 2546
วศ.บ. (ไฟฟา) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2542
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
886201
หลักการโปรแกรม 1
886202
หลักการโปรแกรม 2
887230
เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร
887330
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณ
เคลื่อนที่
887490
สหกิจศึกษา
887491
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
88510459
หลักการโปรแกรม
88620159
หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
88721159
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีประยุกต
88723159
เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 1
88733159
เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 2
88743359
อินเทอรเน็ตของสิ่งตาง ๆ
88749259
สหกิจศึกษา
88749359
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
88510459
หลักการโปรแกรม

จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
6 (0-18-9)
3 (0-9-3)
จํานวนหนวยกิต
3 (2-3-4)
3 (2-2-5)
3 (2-3-4)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
6 (0-18-9)
3 (0-9-3)
3 (2-3-4)
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(2) นายวิทวัส พันธุมจินดา*
เลขประจําตัวประชาชน 3-1002-0306x-xx-x
คุณวุฒิ
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2541
วท.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2536
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
รหัสวิชา
รายวิชา
885101
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
887240
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
887250
ระบบฐานขอมูล
887350
ระบบจัดากรฐานขอมูล
887372
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
88510059
การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพื่อการสราง
นวัตกรรม
88734059
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
88725059
ระบบฐานขอมูล 1
88735059
ระบบฐานขอมูล 2
88736159
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
จํานวนหนวยกิต
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)

(3) นายประวิทย บุญมี*
เลขประจําตัวประชาชน 3-2006-0026x-xx-x
คุณวุฒิ
M.S.(Computer Science) University of North Texas, USA พ.ศ. 2543
B.S.(Mathematics) Univiversity of Wisconsin Madison, USA พ.ศ. 2541
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
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ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
310101
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
310205
คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร1
310206
คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร2
310201
หลักการโปรแกรม
310288
การโปรแกรมภาษาซี
321491
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
321492
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

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

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
88510259
โครงสรางดิสครีต
88738459
ปญญาประดิษฐสําหรับเกม

จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-3-4)

(4) นายเอกภพ บุญเพ็ง*
เลขประจําตัวประชาชน 3-2105-0045x-xx-x
คุณวุฒิ
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555
ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
885101
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
887370
การใหบริการและเทคโนโลยีทางอินเทอรเน็ต
887321
การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
887370
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณ
เคลื่อนที่
887491
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (0-9-3)
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
88733259
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนแพล็ตฟอรมแอน
3 (2-3-4)
ดรอย
88736059
การโปรแกรมสวนตอประสานโปรแกรมประยุกตแบบ
3 (2-2-5)
เว็บ
88733459
ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
3 (2-3-4)
88725059
ระบบฐานขอมูล 1
3 (2-3-4)
88735059
ระบบฐานขอมูล 2
3 (2-2-5)
88733059
การบริหารจัดการระบบ 1
3 (2-2-5)
88743059
การบริหารจัดการระบบ 2
3 (2-3-4)
88749259
สหกิจศึกษา
6 (0-18-9)
88749359
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (0-9-3)
(5) นางคนึงนิจ กุโบลา*
เลขประจําตัวประชาชน 3-3099-0143x-xx-x
คุณวุฒิ
Ph.D. (Computer Science) University of Louisiana at Lafayette, USA
พ.ศ. 2546
M.Sc. (Computer Science) University of Louisiana at Lafayette, USA
พ.ศ. 2544
M.Sc. (Computer Science) University of Southern California, USA พ.ศ. 2542
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2537
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
310355
คอมพิวเตอรกราฟกส
310356
การโปรแกรมกราฟกส
885101
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
885201
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการสารสนเทศ
886201
หลักการโปรแกรม 1
886202
หลักการโปรแกรม 2
886326
เครื่องมือและการโปรแกรมบนยูนิกซ
886340
หลักการของภาษาสําหรับเขียนโปรแกรม
886473
การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
886510
การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี

จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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รหัสวิชา
887260
888356

รายวิชา
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
ซอฟตแวรดีไซนแพตเทิรน

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
88510059
การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพื่อการสราง
นวัตกรรม
88510459
หลักการโปรแกรม
88620159
หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
88721159
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีประยุกต
88727159
พื้นฐานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
88738159
คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับการพัฒนาเกม
88737759
การประมวลผลสื่อดิจิทัล
88747259
เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน

จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
จํานวนหนวยกิต
2 (1-2-3)
3 (2-3-4)
3 (2-2-5)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)

(6) นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ
เลขประจําตัวประชาชน 3-2105-0046x-xx-x
คุณวุฒิ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2556
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2543
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
885101
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
887240
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
887250
ระบบฐานขอมูล
887350
ระบบจัดการฐานขอมูล

จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
88510059
การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพื่อการสราง
นวัตกรรม
88510459
หลักการโปรแกรม
88620159
หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
88721159
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีประยุกต
88727159
พื้นฐานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
88738159
คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับการพัฒนาเกม
88737759
การประมวลผลสื่อดิจิทัล
88747259
เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน

จํานวนหนวยกิต
2 (1-2-3)
3 (2-3-4)
3 (2-2-5)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)

(7) นายโกเมศ อัมพวัน
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 4-2001-0001x-xx-x
คุณวุฒิ
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
88510059
การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพื่อการสราง
นวัตกรรม
88510459
หลักการโปรแกรม
88620159
หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
88721159
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีประยุกต

จํานวนหนวยกิต
2 (1-2-3)
3 (2-3-4)
3 (2-2-5)
3 (2-3-4)

(8) Mr.John G. Ham
เลขหนังสือเดินทาง (USA) 45205xxxx
คุณวุฒิ
M.Sc. (Computer Science) University of Missouri-Rolla, USA พ.ศ. 2536
B.S. (Mathematics) The University of the South, USA พ.ศ. 2529
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
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ภาระงานสอนเดิม
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
88733459
ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

จํานวนหนวยกิต
3 (2-3-4)

(9) นางสาวจรรยา อนปนส
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 1-1799-0016x-xx-x
คุณวุฒิ
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
886201
หลักการโปรแกรม 1
886202
หลักการโปรแกรม 2
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
88510059
การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพื่อการสราง
นวัตกรรม
88510459
หลักการโปรแกรม

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

(10) นายภูสิต กุลเกษม
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-2001-0134x-xx-x
คุณวุฒิ
M.Eng. (Electronics and Information Sciences) University of Tsukuba, Japan
พ.ศ. 2541
B.Eng. (Electronics and Information Sciences) University of Tsukuba Japan
พ.ศ. 2540
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
-
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
88723159
เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 1
88733159
เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 2

จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

(11) นางสาวเบญจภรณ จันทรกองกุล เลขประจําตัวประชาชน 3-2499-0033x-xx-x
คุณวุฒิ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2541
วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2539
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
887110
โครงสรางดีสครีตเบื้องตน
887310
การวิเคราะหเชิงปริมาณ

จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
88510259
โครงสรางดิสครีต
88510359
คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
88520159
ความนาจะเปนและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร

จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

(12) นายกฤษณะ ชินสาร
เลขประจําตัวประชาชน 3-4801-0039x-xx-x
คุณวุฒิ
วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2540
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม พ.ศ. 2536
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
-
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
88510359
คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร

จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)

(13) นางสาวสุนิสา ริมเจริญ
เลขประจําตัวประชาชน 3-1202-0011x-xx-x
คุณวุฒิ
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
886201
หลักการโปรแกรม 1
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
88510059
การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพื่อการสราง
นวัตกรรม
88510459
หลักการโปรแกรม

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

(14) นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน
เลขประจําตัวประชาชน 3-2002-0022x-xx-x
คุณวุฒิ
วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2544
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
886210
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี

จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
88510059
การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพื่อการสราง
นวัตกรรม
88510459
หลักการโปรแกรม

จํานวนหนวยกิต
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)

(15) นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
เลขประจําตัวประชาชน 3-9699-0035x-xx-x
คุณวุฒิ
วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2539
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
887110
โครงสรางดีสครีตเบื้องตน
887310
การวิเคราะหเชิงปริมาณ

จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
รหัสวิชา
รายวิชา
88510259
โครงสรางดิสครีต
88510359
คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
88520159
ความนาจะเปนและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร

จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

(16) นางสาวสุวรรณา รัศมีขวัญ
เลขประจําตัวประชาชน 3-1009-0000x-xx-x
คุณวุฒิ
Ph.D. (Computer Science) University of Warwick, UK พ.ศ. 2545
วท.ม. (สารสนเทศคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2537
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2535
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
รหัสวิชา
รายวิชา
885201
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการสารสนเทศ

จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
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ภาระการสอนในหลักสูตรที่เปดสอนใหม
รหัสวิชา
รายวิชา
88736159
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
88749259
สหกิจศึกษา
88749359
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
6(0-18-9)
3(0-9-3)

(17) นางสุรางคนา ธรรมลิขิต
เลขประจําตัวประชาชน 3-1015-0202x-xx-x
คุณวุฒิ
Ph.D (Computer Science) University of Essex, UK พ.ศ. 2544
วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536
ศศ.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2531
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
88725059
ระบบฐานขอมูล 1
88735059
ระบบฐานขอมูล 2

จํานวนหนวยกิต
3 (2-3-4)
3 (2-2-5)

(18) นางสาวนวลศรี เดนวัฒนา
เลขประจําตัวประชาชน 3-8417-0047x-xx-x
คุณวุฒิ
พบ.ม (สถิติประยุกต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2536
วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2530
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
88749259
สหกิจศึกษา
88749359
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
88749359
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวนหนวยกิต
6 (0-18-9)
3 (0-9-3)
3(0-9-3)
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(19) นางอธิตา ออนเอื้อน
เลขประจําตัวประชาชน 3-2202-0000x-xx-x
คุณวุฒิ
วท.ม. (วิศวกรรมซอฟตแวร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2550
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2545
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
88749259 สหกิจศึกษา
88749359 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 (0-18-9)
3 (0-9-3)

(20) นายพีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ หมายเลขประจําตัวประชาชน 3-1022-0130x-xx-x
คุณวุฒิ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2547
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
88749259 สหกิจศึกษา
88749359 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(21) นางสาวทัศนีย เจริญพร
เลขประจําตัวประชาชน 3-1009-0018x-xx-x
คุณวุฒิ
ปร.ด. (เทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร พ.ศ. 2549
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2535
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)

6 (0-18-9)
3 (0-9-3)
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ภาระงานสอนเดิม
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
88749259 สหกิจศึกษา
88749359 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 (0-18-9)
3 (0-9-3)

3.2.2 อาจารยพิเศษ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยอาจารยพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี)
3 องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน และสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณใน
วิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษาเปนภาคบังคับ
3.3 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความ
จําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
เครื่องมือไดอยางเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา
กับสถานประกอบการได
5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
3.4 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปที่ 4
3.5 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาในหนึ่งภาคการศึกษา (16 สัปดาห)
4 ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานในวิชานวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดานมัลติมีเดีย
หรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอที่ตรงกับแขนงวิชาที่เลือกเรียนและที่เกี่ยวของกับ
การใชความรูและทักษะในการพัฒนาซอฟตแวร หรือ สรางนวัตกรรมทางมัลติมีเดีย การบริหารจัดการ
โครงการในระดับบุคคลหรือระดับทีมงาน และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด อยางเครงครัด
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4.3 คําอธิบายโดยยอ
โครงงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ นิ สิ ต สนใจ และมี แ นวโน ม ในการนํ า ไปใช งานจริ ง
สามารถอธิบ ายทฤษฎี ที่นํ ามาประยุกตในการทํ าโครงงาน ประโยชน ที่จะไดรับ จากการทําโครงงาน มี
ขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
4.4 มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิตสามารถทํางานอยางเปนระบบ และ/หรือทํางานเปนทีม
4.5 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 4
4.6 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
4.7 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทํ าบันทึ กการใหคําปรึกษา ให ขอมู ลขาวสาร
เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษากระบวนการ
ประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษา โดยอาจารยที่
ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโปรแกรมและ
การทํางานของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในเบื้องตน โดยเฉพาะการทํางานหลัก
ของโปรแกรม โดยการจัดสอบการนําเสนอ ที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวาสองคน
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
มีความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) ยืนหยัด (Tenacity) ใช ห ลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร แ ละหลั ก ธรรมใน
ความมานะอุ ต สาหะ (Perseverance) ความพากเพี ย ร กิจกรรมการเรียนรู
(Diligence) ความปรารถนาอั น แรงกล า (Passion) และ
ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น (Compassion)
มีจิตสํานึกสาธารณะ
สนับสนุนใหนิสิตทํากิจกรรมในชมรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชนตาง ๆ
มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
จั ด การเรี ย นการสอนที่ ส นั บ สนุ น ให มี ก ารค น คว า
ศึกษาเรียนรูดวยตนเอง
มี ทั ก ษะการทํ า งานเป น ที ม ในเครื อ ข า ยสั ง คม (Social จั ด ให เป น สมาชิ ก เครื อ ข ายสั ง คมที่ ส นั บ สนุ น การ
Network)
สรางองคความรูใหม

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
ผลการเรียนรู
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม มีวินัย เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น มีความ
เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ
2.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม
และสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
2.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
2.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและ
สังคม
2.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอ
บุคคล องคกรและสังคม
2.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2 ดานความรู
2.2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝง
ใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรง
เวลาตลอดจนการแตงกายที่เป นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นิสิตตองมีความรับ ผิดชอบโดยในการ
ทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม
และการเป น สมาชิก กลุ ม มีค วามซื่ อสั ตยโดยตองไม
กระทํ าการทุ จ ริต ในการสอบหรือ ลอกการบ านของ
ผู อื่ น เป น ต น นอกจากนี้ อ าจารย ผู ส อนทุ ก คนต อ ง
สอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการสอนทุ ก
รายวิ ช า รวมทั้ งมี ก ารจั ด กิ จ กรรมส งเสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เชน การยกยองนิสิตที่ทําดี ทําประโยชนแก
สวนรวม เสียสละ

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของนิ สิ ต
ในการเข าชั้ น เรีย น การส งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การรวมกิจกรรม
2. ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และพร อ ม
เพ รี ย งของนิ สิ ต ใน ก ารเข า ร ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4. ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

ใช ก ารสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน น ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักการทางทฤษฎี และทางปฏิบัติในสภาพแวดลอม และการปฏิบัติของนิสิต ในดานตาง ๆ คือ
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ผลการเรียนรู
สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา มีความรอบรู เขาใจหลักการและ
ทฤษฎีพื้นฐาน
2.2.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความ
ตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และ
การใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา สามารถ
ประยุกตความรูจากทฤษฏีสูการปฏิบัติ
2.2.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือ
ประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรใหได
ตรงตามขอกําหนด
2.2.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไปประยุกต สามารถ
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และพัฒนาความรูใหม
2.2.5 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทาง
คอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
2.2.6 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.7 มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต
ซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
2.2.8 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู
ในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
จริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้
ให เป น ไปตามลั ก ษณะของรายวิช าตลอดจนเนื้ อ หา
สาระของรายวิชานั้น ๆ
นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณ
จริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ เชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ ตรงมาเป น วิท ยากรพิ เศษเฉพาะเรื่อ ง
ตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
1) บททดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา
4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการ
ที่นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
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กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
2.3 ทักษะทางปญญา
1. กรณี ศึ ก ษาทางการประยุ ก ต เ ทคโนโลยี ในการ
2.3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
พัฒนาซอฟตแวร กระบวนการจัดการ และการทํางาน
2.3.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช เปนทีม
ในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค มีทักษะการแสวงหาความรู 2. การอภิปรายกลุม
ประยุกต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3. ใหนิสิตมีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็น
ปญหาและความตองการ มีทักษะการคิดแบบองครวม เพื่อ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณ
2.3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหา
ทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม มีทักษะการคิดแบบองค
รวม เพื่อแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
สถานการณ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางาน
2.4.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับ เปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น ขาม
กลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณ
2.4.2 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน บุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังใน
การแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือใน ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว
บทบาทของผูรวมทีมทํางาน มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
สํานึกในความเปนพลเมืองที่มีคุณคาตอสังคม และมีความเปน
1. สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี มีความ
ไทย
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
2.4.3 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่
2. สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและ
เหมาะสม
วัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มี

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
ทักษะทางปญญา นี้สามารถทําไดโดยการ
ออกขอสอบที่ ให นิสิ ตแกป ญ หา อธิบ าย
แนวคิ ด ของการแก ป ญ หา และวิ ธี ก าร
แกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียน
มา หลี ก เลี่ ย งข อ สอบที่ เ ป น การเลื อ ก
คํ า ตอบที่ ถู ก มาคํ า ตอบเดี ย วจากกลุ ม
คําตอบที่ให มา ไมควรมีคําถามเกี่ย วกั บ
นิ ย ามต า ง ๆ และการให นิ สิ ต ได ล งมื อ
ปฏิบั ติงานในโครงการพัฒ นาซอฟตแวร
จริง เชน การประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เปนตน
คุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดรวมกับ
คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ได ในระหว างการทํ ากิ จ
กรรรมร ว มกั น เช น การประเมิ น จาก
พฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตใน
การนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติ กรรมที่ แสดงออกในการ
รว มกิจ กรรมตาง ๆ และความครบถ ว น
ชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ได
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2.4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและ
มนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคล
รับผิดชอบงานในกลุม มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานเปนทีม ทั่วไป มีภาวะผูนํา
2.4.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไข
สถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยาง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
2.4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง
และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2.5 ทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอ
การทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร สามารถใชขอมูลเชิงตัวเลข
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางรูเทาทัน
2.5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใช
สารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหา
ที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
2.5.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและ
การเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
สามารถใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.4 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม

กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดาน
ทักษะในการวิเคราะห และการสื่อสารนี้อาจทํ าไดใน
ระหวางการสอน โดยอาจใหนิสิตแกปญหา วิเคราะห
ประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิด
ของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอ
นิ สิ ต ในชั้ น เรี ย น อาจมี ก ารวิ จ ารณ ใ นเชิ ง วิ ช าการ
ระหวางอาจารยและกลุมนิสิต เชน การจัดกิจ กรรม
การเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าต า ง ๆ ให นิ สิ ต ได วิ เคราะห
สถานการณ จําลอง และสถานการณเสมือนจริง และ
นําเสนอการแกป ญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการ
ประยุ ก ต เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
ทั ก ษะในการวิ เ คราะห แ ละการสื่ อ สาร
เชน
1) ก ารป ระเมิ น จาก เท ค นิ ค ก าร
นํ าเส น อโดยใช ท ฤษ ฎี การเลื อ กใช
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
2) การประเมินจากความสามารถใน
การอธิ บ ายข อ จํ า กั ด เหตุ ผ ลในการ
เลื อ กใช เครื่ อ งมื อ ต าง ๆ การอภิ ป ราย
กรณี ศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้น
เรียน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลความเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum mapping) (เอกสารแนบหมายเลข 3)

หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (เอกสารแนบหมายเลข 6)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิตเปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ง
ผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดั บ หลั กสู ตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกัน คุณ ภาพภายในสถาบัน อุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล
โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู ป ระกอบการ โดยการขอเขาสัม ภาษณ หรือ การส งแบบสอบถาม เพื่ อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณ ฑิ ตจะจบการศึ กษาและเข าศึกษาเพื่ อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
5) การประเมินจากนิสิตเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสให
เสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
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6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความ
พรอมของนิสิตในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนิสิต
7) ผลงานของนิสิตที่วัดเปนรูปธรรมได อาทิ (1) จํานวนนิสิตที่เขารวมแขงขันการพัฒนาซอฟตแวร
ในระดับชาติ และ นานาชาติ (2) จํานวนซอฟตแวรที่พัฒนาใชเองในองคกร (3) จํานวนสิทธิบัตร (4) จํานวนรางวัล
ทางสังคมและวิชาชีพ (5) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (6) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครใน
องคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
3.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นไมนอยกวา 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 เกณฑอื่น ๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และที่
แกไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องในสาขาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องในสาขาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (อยางนอย 4 จาก 5 คน มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน กํากับ
ติดตาม และ ทบทวนหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กํ ากั บ ดู แ ลให จํ านวน คุ ณ วุ ฒิ และคุ ณ สมบั ติ ของ อาจารย ผู ส อน อาจารย ป ระจํ า หลั กสู ต ร และ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย หลังจากที่ไดรับรายงานผลการประเมินจากผูเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวน
เสีย (6 กลุม ตาม AUN-QA) ภายในรอบระยะเวลาตามมาตรฐาน โดยคํานึงถึง จํานวนหนวยกิตขั้นต่ํา
ของหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป หมวดวิช าเฉพาะ และ หมวดวิช าเลือกเสรี ใหเปน ไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
- ก อนเป ด สอนแต ล ะภาคการศึ กษา ประชุ ม รว มกั บ อาจารย ผู ส อน เพื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดของ
รายวิชาใหครบทุกวิชา
- ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา ประชุมรวมกับอาจารยผูสอนเพื่อพิจารณารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา ทวนผลการสอบของนิสิต และประสบการณ ภาคสนาม (ถามี) ใหครบ
ทุกรายวิชา
- จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
2. บัณฑิต
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ฯ จะมีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน (คุณธรรม จริยธรรม, ความรู, ทักษะทาง
ปญญา, ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ, และ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) นอกจากนี้บัณฑิตจะตองมีการพัฒนาตนเอง เปนพลเมืองดีของสังคม ดํารงตน
ตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
โดยคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองกํากับดูแลบัณฑิตเพื่อติดตามผลลัพธของการเรียนรูเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดการหลักสูตรตามกรอบแนวคิด outcome based learning ตามรายละเอียดตอไปนี้
- จัดใหมีการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามผลการเรียนรู จากตัวบัณฑิตเอง และ จากผูใชบัณฑิต
เพื่อใชผลประเมินปรับปรุงหลักสูตรตอไป
- ตองติดตามรอยละการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา
3. นิสิต
หลักสูตร ฯ มีกระบวนการบริหารการรับนิสิต การเตรียมความพรอม การควบคุมดูแลนิสิต การแนะ
แนวใหคําปรึกษา การติดตามการคงอยู การติดตามการสําเร็จการศึกษา และ การประเมินความพึงพอใจและการ
จัดการขอรองเรียนของนิสิต ดังนี้
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3.1 กระบวนการรับนิสิต
การรับนิสิตไดถูกดําเนินการภายใตกรอบการดําเนินการของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย โควตาพิเศษและ
MOU จํ านวน 1 ครั้ ง การรับ ตรงจํ านวน 2 ครั้ ง และการรั บ ผ า นระบบ Admission กลาง 1 ครั้ ง โดยทั้ ง 4 ครั้ ง
กรรมการบริหารหลักสูตรยืนยันจํานวนและคุณสมบัติของผูจะเขาศึกษาตอกองทะเบียนของมหาวิทยาลัย เพื่อให
ประกาศคั ด เลื อกนิ สิ ตเข าสอบสัมภาษณ จากนั้ น เจ าหน าที่ ป ระกาศผลผูผานการสอบ และ กรรมการบริห าร
หลักสูตรจะตองประเมินผลการรับนิสิตใหม เพื่อปรับแผนการรับนิสิตในรอบถัดไป
3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
คณะ ฯ ได จั ด กิ จ กรรมในด านวิ ช าการก อนเริ่ ม เรี ย นเพื่ อปรั บ พื้ น ฐาน ชี้ แ จงกฎระเบี ย บข อ บั งคั บ ใน
การศึกษา และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
3.3 การควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษาและแนะแนว
สําหรับการใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนิสิต คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองกํากับดูแล
ตามรายละเอียดตอไปนี้
- เชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชาตาง ๆ มาเปน
อาจารยพิเศษ เพื่อถายทอดประสบการณ และเตรียมความพรอมในรายวิชาสหกิจศึกษาใหแกนิสิต
- มีผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการที่มีความรูเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวร และระบบเครือขาย หรือ
วิชาที่เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม
- ติดตามให คณะ ฯ แตงตั้งอาจารยที่ป รึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีป ญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิต และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงวาง (Office Hours) อยางนอย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
เพื่อใหนิสิตเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแกนิสิตที่ทํากิจกรรม
3.4 การคงอยู
มีการวิเคราะหจํานวนนิสิตที่รับเขา และจํานวนนิสิตที่คงอยูในแตละชั้นปเพื่อปรับปรุงแผนการบริหาร
จัดการการศึกษาภายในหลักสูตรเพื่อใหอัตราการคงอยูของนิสิตเปนไปตามแผนการผลิตบัณฑิต
3.5 การสําเร็จการศึกษา
มีการวิเคราะหจํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน และจํานวนนิสิตไมเปนไปตามแผนการ
เรียนเพื่อกระตุนใหนิสิตสําเร็จการศึกษาตรงเวลาสอดคลองกับความตองการบัณฑิต และรองรับตลาดแรงงาน
3.6 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดจัดกิจกรรมรับฟงความคิดเห็นของนิสิตในทุกภาคการศึกษา และจัดทํา
แบบสอบถามเพื่อสรุปผลความพึงพอใจ และนําผลสรุปดังกลาวมาปรับปรุงพัฒนาแผนการบริหารจัดการศึกษาใน
แงมุมตาง ๆ
นอกจากนี้ นิ สิ ต สามารถส งข อ มู ล การรอ งเรีย นหรือคํ าอุท ธรณ ไดที่ สายตรงคณบดี (www.informa
tics.buu.ac.th) หรือ สายตรงอธิการบดี (http://president.buu.ac.th/code/index.php)
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4. อาจารย
คณะ ฯ รวมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไดหารือรวมกันเพื่อพิจารณา
การรับ อาจารย ใหม การแต งตั้ งอาจารย ป ระจําหลักสูต ร การบริห ารอาจารย และ การเพิ่ม พู น ทัก ษะความรู
คณาจารย ดังตอไปนี้
4.1 การรับอาจารยใหม
อาจารยประจําที่รับเขาใหมตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูต รระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะต องมี คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอั งกฤษไดต ามเกณฑ ที่
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา
และมีประสบการณในการทําวิจัย โดยใชระบบและกลไกในการรับอาจารยใหม แสดงไดดังภาพที่ 1
4.2 การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
การแตงตั้งคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทําการบริหารจัดการหลักสูตรจะดําเนินการ โดยพิจารณา
จากความเชี่ ย วชาญและความสามารถของคณาจารยที่ มี ค วามสอดคลอ งกับ เป าหมายและวัตถุ ป ระสงค ของ
หลักสูตร โดยใชระบบและกลไกในการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ดังปรากฏในภาพที่ 2
4.3 การบริหารอาจารย
หลักสูตร ฯ พิจารณา การกําหนดภาระงาน การประเมินผลงาน การทําแผนพัฒนาตนเอง และ กําหนด
แผนการผลิตผลงานทางวิชาการ ตามนโยบายของคณะ ฯ ซึ่งมีกลไกและระบบดังภาพที่ 3
4.4 การเพิ่มพูนทักษะความรูคณาจารย
หลักสูตร ฯ สงเสริมและพัฒนาอาจารย 3 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการแก
สังคม นั่นคือ พัฒนาอาจารยใหเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรหรือสาขาที่
เกี่ย วข องในกรณี การเรีย นรู แบบบู รณาการ เพื่ อสงเสริมการสอนอย างต อเนื่ อง รวมทั้ งสนั บ สนุ น ให อาจารย มี
ผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น โดยอาจรวมมือกับอาจารยตางสาขาหรือตางสถาบัน รวมทั้ง
ลดภาระงานสอนใหเหมาะกั บ เวลาที่ใช เพื่ อเพิ่ มพู น ความรู ประสบการณ และการทํ าวิจั ย โดยคณะ ฯ ใหการ
สนับสนุนในรูปของการใหคาเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ และ เงินพิเศษเพิ่มเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หรือ วารสารวิชาการ ในกรณีที่อาจารยไมถนัดในการเพิ่มพูนความรู
โดยผานการทําวิจัย หนวยงานอาจสนับสนุนใหอาจารยเขารวมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจในชวงปด
ภาคการศึกษา เพื่อใหอาจารยไดมีประสบการณจริงในการพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาผลิตภัณฑทางคอมพิวเตอร
ตามกลไกและระบบดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 1 ระบบและกลไกในการรับอาจารยใหม
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ภาพที่ 2 ระบบและกลไกในการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
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ภาพที่ 3 ระบบและกลไกในการบริหารอาจารย
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ภาพที่ 4 ระบบและกลไกในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป โดยใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ไดทําการวิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของบัณฑิตและผูใชบัณฑิต กอปรกับ
กรอบมาตรฐานจาก ACM curriculum และทําการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและคุณภาพตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน จากนั้นจะทําการวิพากษหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมโดยผูทรงคุณวุฒิเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ให มีคุณ ภาพดี ยิ่งขึ้น โดยในหลั กสู ตรนี้ จะมุ งเนน ที่การเรีย นทฤษฎีเชิงปฏิบัติการที่มีการกําหนดรายวิช าใหมที่
สอดคลองกับเปาประสงคของหลักสูตร
ในสวนของการกําหนดผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาจะทําการพิจารณา
จากความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญของคณาจารยทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาการสารสนเทศ โดย
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning และบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนั้น อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาจะจัดทํา มคอ. 3 (หรือ มคอ. 4)
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อหาในรายวิชา วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรูทุกดาน
ตามที่ กําหนดไว ในคุ ณ ลั กษณะของบั ณ ฑิ ตที่พึ งประสงค ใหแกนิสิตไดรับ ทราบ เมื่อสิ้น สุดภาคการศึกษาแล ว
คณาจารยจะตองจัดทํา มคอ. 5 (หรือ มคอ. 6) เพื่อสรุปผลการเรียนการสอน รวมถึง learning outcome ที่นิสิต
ไดรับจากการเรียนในวิชาดังกลาว และทายสุด คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองจัดทํา มคอ. 7 เพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรตลอดปการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ และประธานหลักสูตร ฯ ปรึกษาหารือรวมกัน เพื่อปรับปรุงนโยบายดานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหเพียงพอกับความตองการและเหมาะสมกับพันธกิจทั้ง 5 ดานของคณะ ฯ ตามแผน
ยุทธศาสตร ทั้งดานการพัฒนานิสิต การพัฒนางานวิจัย การสงเสริมงานบริการวิชาการ การสงเสริมกิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการ ฯ ประเมินขอมูลที่ไดจากการ
ประเมินจากปการศึกษาที่ผานมา เพื่อพิจารณาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในแตละป ดังระบบและกลไก
ในภาพที่ 5

ห น า | 64

ภาพที่ 5 ระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนรู
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
การจัดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชกําหนดดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ตัวบงชี้และเปาหมาย

ปที่
1
X

1. อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 60 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
X
คุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
X
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
X
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
X
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว
7. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหม ดานการจัดการเรียนการสอน
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
8. อื่นๆ ระบุ ...
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
5
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที)่
1-5
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)
5

ปการศึกษา
ปที่ ปที่
2
3
X
X

ปที่
4
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

6
1-5
6

6
1-5
6

7
1-5
7
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงดําเนินการของหลักสูตร
ควรคํานึ งถึงประเด็นตาง ๆ ในหมวด 1 – 7 และเชื่อมโยงสูการประเมิน การจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็ น สําคั ญ ๆ ที่ สะท อนถึงคุณ ภาพของบัณ ฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหลานี้จ ะถูกนํามาใชในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อรับรองมาตรฐาน
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธการสอน
การเรียนการสอนควรเปนไปในลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละ
วิชาและแนะนําใหผูเรียนทําการคนควา หรือทําความเขาใจประเด็นปลีกยอยดวยตนเอง นอกจากนี้ การสอนควร
เน น การได ม าซึ่ งทฤษฎี แ ละกฎเกณฑ ต า ง ๆ ในเชิ งวิ เคราะห และชี้ ให เห็ น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งทฤษฎี กั บ
ปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติ ใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง ใน
กระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตาง ๆ รูจักวิเคราะหและ
แกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปรายและนําเสนอ
นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนือ้ หา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอน
ตาง ๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหา มีความรูในเรื่อง
ที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอื่น ทักษะการใชภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ
ในการประเมินกลยุทธการสอนเพื่อใหมีการพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
จะมีการนํากระบวนการดังตอไปนี้มาใช
- มีก ารประเมิน ผลการสอนของอาจารยโดยนิ สิ ต และนํ าผลการประเมิน มาวิเคราะห เพื่ อ หา
จุดออนและจุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม โดยอาจารยแตละทาน
- มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยอาจารยผูสอน เชน การสอบ หรือการปฏิบัติงานกลุม
เปนตน และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธการ
สอนใหเหมาะสมกับนิสิตแตละชั้นป โดยอาจารยแตละทาน
- มีการประชุมคณาจารยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะระหวางอาจารยเพื่อถายทอด
ความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรูของนิสิตแตละชั้นป และแลกเปลี่ยนกลยุทธในการสอน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนิสิตไดประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งในดานทักษะ กลยุทธการสอน และการใชสื่อใน
ทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1. ใหมีการดําเนินการวัดและประเมินผลนิสิต อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังนี้
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ขอ 13
วาดวยเกณฑการวัดผลและการการสําเร็จการศึกษา
- ประกาศ กระทรวงศึ กษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึ กษา พ.ศ. 2549 วาด วยมาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต
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2. จัดใหมีระบบและกลไกในการประเมิน และปรับ ปรุงการดํ าเนิน การของหลักสู ตรโดยใหครอบคลุ ม
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ ดังนี้
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
2.2 คณะกรรมการประเมินและพัฒนาหลักสูตร วางแผนการประเมินหลักสูตรอยางเปน ระบบ โดย
ประเมินจากอาจารยผูสอนทุกกลุมวิชา ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย
2.3 ดําเนินการสํารวจขอมูลประกอบการประเมินหลักสูตรตามแผนที่วางไว
2.4 คณะกรรมการประเมินและพัฒนาหลักสูตร ทําการวิเคราะห เปรียบเทียบผล การประเมินตาม
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานตามที่ระบุในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) จัดทํารายงาน การประเมินหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมินหลักสูตรใหกับคณะกรรมการบริหารคณะฯ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนีบงชี้ที่ระบุในหมวดที่ 7 โดยจะถือวาประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานเมื่อไดรับผลการประเมินดังตอไปดังนี้
1) จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนนิสิตที่
คงอยูในชั้นปที่ 2
2) จํานวนนิสิตที่ตกออกไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนนิสิตที่คงอยูในชั้นปที่ 2
3) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหม ดานการจัดการเรียนการสอน
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0ระดับความพึ งพอใจของผูใชบั ณฑิตเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.51 ในมาตร
ประเมินคา 5 ระดับ
4) จํานวนบัณฑิตไมนอยกวารอยละ 80 ของบัณิตที่ไดงานทําภายใน 6 เดือนหลังสําเร็จการศึกษา
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละ
รายวิช า กรณี ที่พบป ญ หาของรายวิช าก็ สามารถที่จ ะดําเนิน การปรับ ปรุงรายวิช านั้น ๆ ไดทัน ที ซึ่งถือเปน การ
ปรับปรุงยอยที่สามารถดําเนินการไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุกๆ 4 ป
ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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เอกสารแนบ
หมายเลข 1 คําอธิบายรายวิชา
หมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร
หมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมายเลข 4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
หมายเลข 6 ผลการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
หมายเลข 7 ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
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เอกสารแนบหมายเลข 1

คําอธิบายรายวิชา (COURSE DESCRIPTION)
1. กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร >> 1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ
99910159
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนศัพทและโครงสราง
พื้นฐานเพื่อใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in listening, speaking, reading, and writing English, with
emphasis on vocabulary and basic structure to achieve a practical
command of the English language for communication in daily life
99910259
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English
ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนศัพทและโครงสรางระดับกลาง
ศึกษากลยุทธในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย และใชภาษาอังกฤษใน
การเรียนรูและเพิ่มพูนความรู
Intermediate skills in listening, speaking, reading, and writing
English with emphasis on the sustained expansion of vocabulary, the
development of a higher knowledge understanding of structure, and
the strategies for English language learning to achieve a more practical
and greater command of the English language for communication in
college level
99920159
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวันและในสถาน
ประกอบการ โดยใชวิธีการเรียบเรียงที่เหมาะสม
English writing for daily-life and workplace communication using
appropriate patterns of organizations

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
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1. กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร >> 1.2 ภาษาอื่นๆ
99930459
ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน
English for Job Applications
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน การคนหาแหลงงาน การอาน
ประกาศสมัครงาน การเขียนประวัติยอ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน
และการสัมภาษณงาน
English skills for job applications, finding jobs, reading job
advertisements, writing of résumés, letters or emails for job application
and job interviews
2. กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา
30910159
นิเวศวิทยาทางทะเลและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
Marine Ecology and Ecotourism
การทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและ
คุณสมบัติของน้ําทะเลปรากฏการณทางทะเลที่สําคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศ
ชายฝง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวกอน
ทองเที่ยว คุณคาและขอควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของ
นักทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย
Marine ecotourism, physical oceanography and sea water
properties, Marine phenomenon, marine life organism, coastal ecosystem,
marine toxicology, marine ecotourism activity, preparing to the beach,
value and cautions from seafood, ethic of marine ecotourism and case
study of marine ecotourism in Thailand

3 (3-0-6)

2 (2-0-4)
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85111059

การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
Exercise for Quality of Life

ความรู ความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่สัมพันธ
กับคุณภาพชีวิต การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกําลัง
กายและการเลือกกิจกรรมการออกกําลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทาง
สังคมและการสรางเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมาย
ดานการออกกําลังกายและกีฬา น้ําใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพ
ทั้งรางกายและจิตใจ การออกกําลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสําหรับตน รักษ
สุขภาพ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
Knowledge, understanding and awareness about exercise and
its relation to quality of life, the nature of our body and exercise for
promotion of health, principle of choosing exercise activities, a study of
Thai as well as international sports, the practice of social and appropriate
behaviors, terminology commonly used for communication in exercise
and sports, sportsmanship and ethics in sports, Physical and mental
fitness, safety in exercise and sports, application of knowledge and
understanding in exercise into everyday life
3. กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
25710259
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
Economics of Everyday Life
แนวคิดและหลักการเบื้องตนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม
ทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค อุปทาน การผลิตและตนทุนการผลิต รายได
ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟอ เงินฝด การคลังรัฐบาล การคาระหวาง
ประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนําแนวคิดทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตกับ
ชีวิตประจําวันในดานตาง ๆ ของมนุษย
Concepts and basic principles of economic activities in both
micro and macro aspects of economics, concepts of demand and
supply, production and costs of production, national income, money
and banking, inflation and deflation, public finance, international trade,
the concepts of economic self-sufficiency, and the application of
economic perception on everyday life in general

2 (1-2-3)

2 (2-0-4)
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40240359

หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม
Sufficiency Economy and Social Development

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ
ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงตอการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกตความรูของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม
Definition, principles, concepts, significance, operational
guidelines, and relationship between concept of sufficiency of economy
and self and social development, royal initiative sufficiency economy
and social development, and application of knowledge to improve the
quality of life
61010159
ศิลปะกับชีวิต
Art and Life
ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหนาที่ของศิลปกรรมทางดาน
ทัศนศิลป การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณคาทางความงาม สุนทรียภาพ
ความซาบซึ้ง และการวิเคราะหถึงความสัมพันธ ความกาวหนาของศิลปกรรมไทยกับ
ศิลปะสากลที่มีผลตอวิถีชีวิตในสังคมปจจุบัน
Definition, types of art works, roles and duties of visual arts;
design, music, drama; studies on beauty value, aesthetics, art
impression, as well as analysis on relations; progress of Thai and
international arts and their influence on present-day society’s lifestyle

2 (2-0-4)

3 (3-0-6)
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4. กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
77037959
ศิลปะและการคิดสรางสรรค
Arts and Creativity

2 (2-0-4)

ความรูพื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการ
สรางสรรค ขั้นตอนและกระบวนการคิดสรางสรรค คุณคาและประโยชนของศิลปะและ
งานสรางสรรคที่มีตอชีวิตและสังคม การฝกปฏิบัติโครงการสรางสรรคดวยทักษะการ
คิดแบบองครวมจากความรูประสบการณของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี
ความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล
This introduction of fundamental artistic knowledge, taste, and
aesthetics, creativity concept, creativity procedure and process, value
and benefit of art and creative work for life and society. The course
offers opportunity for the students to practice organizing creative project
using holistic thinking skill gained from their experience to improve their
quality of life, and to be knowledgeable and visionary
88510059

การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพื่อการสรางนวัตกรรม
Logical Thinking and Problem Solving for Innovation
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแกปญหา
เชิงตรรกะ การวิเคราะหปญหา การแทนขอมูล การออกแบบกระบวนการการ
แกปญหา การเขียนผังงาน การสรางแผนภาพความคิด แตกปญหาออกเปนปญหายอย
เครื่องมือชวยจําลองการแกปญหา
Technological innovation that change the world, process of
logical thinking and problem solving, problem analysis, data abstraction
and representation, flowchart, mind map, dividing main problems into
sub problems, problem modeling tools

2(1-2-3)
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5. กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
88510159
กาวทันสังคมดิจทัลดวยไอซีที
Moving Forward in a Digital Society with ICT
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับสังคมดิจิทัล การประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเขาถึงและการใชขอมูล การสื่อสารขอมูล
และระบบเครือขาย โปรแกรมประยุกตและการบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต ภัย
คุกคามและความปลอดภัยในการใชอินเทอรเน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต
Information technology and communication for digital society,
information technology and communication applications, accessing and
applying data, data communication and computer networks, services
and applications on the Internet, Internet threats and safety,
information technology law and ethics, information technology future
trends

3 (2-2-5)
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2.1 กลุมวิชาแกน
88510259

โครงสรางดิสครีต
Discrete Structures

3 (2-2-5)

ทฤษฎีจํานวน การพิสูจนแบบตางๆ พีชคณิตแบบบูลีน ตรรกวิทยา สมการ
เวียนบังเกิดและฟงกชันกอกําเนิด โครงสรางดานพีชคณิต การนับ คณิตศาสตรเชิง
การจัด ทฤษฎีกราฟ ขั้นตอนวิธีที่เกี่ยวของกับกราฟ ตนไมและการประยุกต
Number theory; proof techniques; boolean algebra & logic;
recurrence relations and generating functions; algebraic structures;
counting; combinatorics; graphs and graph algorithms; tree and its
applications
88510359
คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
Mathematics for computing
ระบบสมการเชิงเสน แมทริกซ การโปรแกรมเชิงเสนและการใชงาน ความ
นาจะเปน ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไขและทฤษฎีของเบย ทฤษฎีเกมสเบื้องตน
เครื่องสถานะจํากัด มาคอฟเชนและการใชงาน
System of linear equations; matrix; Linear programming and
applications; probability; conditional probabilities and bayes’s
theorem; introduction to game theory; finite-state machine; Markov’s
chain and applications)
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88520159

ความนาจะเปนและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร
Probability and Statistics for Computing

3 (2-2-5)

สถิติเชิงพรรณนา การอนุมานทางสถิติ ความนาจะเปนและการแจกแจง
ความนาจะเปนของตัวแปรสุมสําหรับงานเชิงคํานวณ การแจกแจงของตัวสถิติ การ
ประมาณคา การออกแบบการทดลองและการทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธและ
การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน การสรางมโนภาพขอมูล การวิเคราะหขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ
Descriptive statistics; statistical inference; principle of probability;
discrete and continuous probability distribution of random variables
for computational problems; statistical distribution; estimation;
experiment design and hypothesis testing; correlation and linear
regression analysis; data visualization; data analysis for decision support
88710059
หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Fundamental
ภาพจําลองของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําคัญของขอมูลและ
สารสนเทศ การบริหารความซับซอน กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและประยุกต
ระบบเขาสูองคการ การบริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ การประกันและ
รักษาความมั่นคงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การ
เปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และแขนงวิชาการอื่นที่เกี่ยวของ พัฒนาการของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธกับผูใชอินเทอรเน็ต WWW คลาวด
ผลกระทบที่เกิดตอสังคม การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
Pervasive themes in IT; data and information, management of
complexity, redesigning processes and application of IT in business,
project management, information management, information assurance
and security, information and communication technologies, IT
professionalism, IT and related disciplines, history of computing
technology, user interaction, internet and World Wide Web, cloud,
social impact, application domains
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2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
88510459
หลักการโปรแกรม
บุรพวิชา : 88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะ
เพื่อการสรางนวัตกรรม
Programming Fundamental
Prerequisite : 88510059 Logical Thinking and Problem Solving
for Innovation
หลักการแกปญหา แนวคิด บทบาทและหนาที่ของขั้นตอนวิธี การประยุกต
ขั้นตอนวิธี การพัฒนา การทดสอบ การหาที่ผิด และการแกไขโปรแกรมไวยากรณ
และความหมายของภาษาระดับสูง การแทนจํานวน พิสัย ความแมนยํา และความ
ผิดพลาดจากการประมาณคา คาคงที่ ตัวแปร นิพจน และการกําหนดคา การรับ
ขอมูลเขาและการแสดงผลอยางงาย โครงสรางควบคุมการทํางานของโปรแกรมแบบ
มีการเลือกและแบบทําซ้ํา โปรแกรมยอยและการผานคา แนวคิดของการเรียกซ้ํา
และฟงกชันเวียนเกิดอยางงาย การแทนขอมูลตัวอักขระ ขอมูลชนิดแถวลําดับและ
การประมวลผล สายอักขระและวิธีการประมวลผล
Problem-solving strategies, the concept, function and role of
algorithm in problem solving, implementation of algorithms, developing,
testing and debugging, overview of high-level languages, basic syntax
and semantics of a language, representation of numeric data, ranges,
precision and rounding errors, variables, types, expressions and
assignments, simple input and output, conditional and iterative
control structures, subprograms and parameter passing, the concept of
recursion and simple recursive functions, representation of character
data, arrays and array processing, string and string processing

3 (2-3-4)
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88620159

หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
บุรพวิชา : 88510459 หลักการโปรแกรม
Object-Oriented Programming Paradigm
Prerequisite : 88510459 Programming Fundamental

3 (2-2-5)

การออกแบบและพัฒนาทักษะการสรางซอฟตแวรเชิงวัตถุ โครงสราง
โปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของคลาสและวัตถุ แผนภาพยูเอ็มแอล การ
หอหุมและการซอนสารสนเทศ ความแตกตางระหวางพฤติกรรมและการประยุกต
คลาสและคลาสยอย การรับทอด การกําหนดภาระเกินและการรับชวงคุมแทน
ภาวะพหุสัณฐาน อินเทอรเฟส แฟมขอมูล การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ
Object-oriented software design and development, programming
structures in object-oriented language, object and class definitions,
UML diagram, encapsulation and information hiding, separation of
behavior and implementation, classes and subclasses, inheritance,
overloading and overriding, polymorphism, interface, files, event-driven
programming
88720159
การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
3 (2-3-4)
Information System Maintenance
การประกอบติดตั้งอุปกรณ ชิ้นสวนตางๆ ของคอมพิวเตอร การติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการตาง ๆ ลงบนคอมพิวเตอร โปรแกรมพื้นฐานตาง ๆ ที่จําเปนตองใช
งานและการติดตั้ง การคนหาปญหาและการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อ
คอมพิวเตอรและเครือขายไมสามารถทํางานได การติดตั้งอุปกรณตอพวงตาง ๆ ที่
จะเชื่อมตอมายังคอมพิวเตอร การกูขอมูลที่ถูกลบไปแลว การแกไขปญหาเมื่อติด
ไวรัส การสํารองขอมูลเบื้องตน และ ทักษะพื้นฐานของการใหบริการบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ
Assemble and install computer components and peripherals,
install different operating systems and neccessary utility applictions,
troubleshoot personal compute and network problems, recover lost
data. Virus removal. Basic data backup and storage, soft skills for
Helpdesk
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88721159

88723059

โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีประยุกต
บุรพวิชา : 88510259 โครงสรางดิสครีต และ
88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
Data Structures and Applied Algorithms
Prerequisites : 88510259 Discrete Structures, and
88620159 Object-Oriented Programming
Paradigm

3 (2-3-4)

หลักการพื้นฐานของขั้นตอนวิธี โครงสรางขอมูลแบบเชิงเสน รายการ
รายการโยง กองซอน และแถวคอย ตารางแฮชและวิธีการปองกันการชนกันของ
ขอมูล ตนไมคนหาแบบทวิภาค ความซับซอนของขั้นตอนวิธีแบบตาง ๆ การเลือก
ขั้นตอนวิธีในการสืบคนขอมูล การเลือกขั้นตอนวิธีในการเรียงลําดับขอมูล การ
ประยุกตโครงสรางขอมูลแบบกราฟ การหาระยะทางที่สั้นที่สุด การหาตนไมทอด
ขาม ปฏิบัติการสําหรับการแกปญหาโดยการใชโครงสรางขอมูล
Basic algorithm analysis and standard complexity classes,
lists, linked list, stacks and queue, hash tables and collision-avoidance
strategies, binary search tree, complexities of algorithms for searching
and sorting, graphs, data representation, traversals, shortest-path
algorithms and minimal spanning tree, laboratory for problem solving
by applying data structures
แพลตฟอรมเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
Platform Technology
สถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ สวนประกอบ
และหนาที่ของระบบปฏิบัติการ สวนประกอบทางฮารดแวร หนวยประมวลผล
ระบบบัสและการเชื่อมตออุปกรณภายนอก หนวยความจํา โครงสรางและเทคโนโลยี
ของหนวยเก็บบันทึกขอมูล ระบบแฟมขอมูล การจัดการระบบแฟมขอมูล สิทธิการ
ใชงานระบบแฟมขอมูล โปรเซสและการจัดการโปรเซส การรักษาความปลอดภัย
ของระบบปฏิบัติการ การเขารหัสขอมูล ระบบปฏิบัติการเครื่องแมขายและการ
ใหบริการ ระบบการใหบริการแบบกลุมเมฆสวนตัว ระบบการใหบริการแบบกลุม
เมฆสาธารณะ ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในสิ่งของ
Computer architecture and operating systems: hardware
components and functions , hardware , memory , structure and
technologies of storage, file system , file system management,
permission , processes and processes management , operating system
security , data encryption. Server operating system and services,
private cloud, public cloud, internet of things
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88723159

เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร I
Computer Networks I

3 (2-2-5)

การสื่อสารขอมูลพื้นฐานและเครือขายคอมพิวเตอร ประโยชนของ
เครือขายคอมพิวเตอร การเชื่อมตอแบบใชสายและไรสาย อุปกรณเครือขายที่
เกี่ยวของ แนวคิดและมาตรฐานของการเชื่อมตอของแบบจําลอง OSI เปรียบเทียบ
กับแบบจําลอง TCP/IP หนวยงานที่กํากับดูแล สถาปตยกรรมการทํางานแบบ
ผูใชบริการและผูใหบริการ โพรโทคอลและบริการบนอินเทอรเน็ต Email, WWW,
FTP, Telnet, Routing, Multimedia, IPv6 การบริหารเครือขาย การจัดที่อยูไอพี
การกําหนดและการแปลงที่อยู การทําซับเน็ต การจําแนกโดเมน การกําหนดคาการ
หาเสนทาง การเขารหัสเบื้องดน ความปลอดภัยและความมั่นคงในการใชเครือขาย
และบริการ การใชซอฟตแวรจําลองเครือขาย การใชเครื่องตรวจสอบบํารุงรักษา
เครือขาย
Basics of data communications and computer network
technologies, Uses of computer networks, the wired and wireless
connection including necessary networking hardware, concept and
standards of OSI reference model comparing to the TCP/IP reference
model, responsible organizations, client-Server communication
architecture, application protocols and Internet services, Email, WWW,
FTP, Telnet, routing, multimedia and IPv6, network management, IP
addressing, IP assignment and translation, subnet, domain name
resolution and routing and techniques, network imulator, network
tools

88725059

ระบบฐานขอมูล 1
บุรพวิชา : 88510259 โครงสรางดิสครีต
Database System I
Prerequisite : 88510259 Discrete Structures
ความรู เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ระบบฐานข อ มู ล แบบจํ า ลองฐานข อ มู ล และ
แบบจํ าลองฐานข อ มู ล เชิ งสั ม พั น ธ ตาราง คี ย กฎบู ร ณภาพ พจนานุ ก รมข อ มู ล

3 (2-3-4)
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รูปแบบและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล ฟงกชั่นการขึ้นตอกัน การทําใหอยูในรูป
ปกติ แบบจํ า ลองความสั ม พั น ธ ร ะหว า งอิ น ทิ ตี้ ระบบจั ด การฐานข อ มู ล และ
องคประกอบ พีชคณิตเชิงสัมพันธ การเขาถึงขอมูลและการเก็บขอมูลโดยใชภาษา
โครงสรางสําหรับการคนหาและเขาถึงขอมูล วงจรชีวิตการพัฒนาฐานขอมูล การ
โปรแกรมเพื่อใชงานฐานขอมูล
Introduction to database system, database model and
relation model, tables, keys, data integrity, data dictionary, data
analysis, functional dependency, normalization, entity relationship
model, relational algebra, database management system and
component, structure query language (SQL), database development
life cycle, database programming
88726059
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
3 (2-2-5)
Web-based Application Development
การสรางโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บดวยเฟรมเวอรค การพัฒนา
แบบเชิงวัตถุและแบบโมเดล-วิว-คอนโทรเลอร การออกแบบสวนติดตอผูใช การ
จัดรูปแบบดวยชีท การสรางเว็บแบบไดนามิก การใชประโยชนโปรแกรมฝงลูกขาย
และแมขาย โมเดลโครงสรางขอมูลเอกสาร การใชโปรแกรมฝงลูกขายเพื่อควบคุม
การทํางานของเว็บ จาวาสคริบท เอแจ็กซ กลไกคุกกี้และการสรางเว็บที่เก็บสถานะ
เว็บเอพีไอ ระบบประมวลผลรวมกับฐานขอมูล ขอคํานึงถึงดานความปลอดภัยของ
ระบบงาน
Web application development processes based on
framework, Object-oriented design, MVC, user interface design for
effective interaction and processing, cascading style sheet, client-side
language and programming, DOM, HTTP request and response, cookies,
stateless and stateful concept, server-side language and programming,
JavaScript, AJAX, server services/resources and API, tools and IDE for
web application development, database integration application,
security issues for web application
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88727159

88727359

พื้นฐานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Fundamental Multimedia Technology

3 (2-3-4)

หลักการและอัลกอริธึมพื้นฐานที่ใชในเทคโนโลยีปจจุบันที่เกี่ยวกับระบบ
สื่อประสม รวมถึง ฮารดแวรและซอฟตแวรที่เกี่ยวของ กระบวนการของการไดมา
การจัดเตรียม การใชงาน และการเผยแพรผลงานทางดานสื่อประสม การแทนขอมูล
การบีบอัดขอมูล และการประมวลผลขอมูลสื่อประสม
Basic principles and algorithms used in current technologies of
multimedia systems including hardware and software, processes of
acquisition, preparation, utilization, and distribution of computer
generated multimedia, multimedia data representation, compression,
and processing
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
3 (2-3-4)
Multimedia Production
กระบวนการสรางงานสื่อประสม เทคนิคการสรางงานทางดานมัลติมีเดีย
การเรียบเรียงใหม การสรางสตอรี่บอรด และการจัดเก็บสื่อดิจิทัลในรูปแบบ
มาตรฐาน การแปลงขอมูล การใชเครื่องมือทางซอฟตแวรเพื่อสรางสื่อดิจิทัล เสียง
ภาพนิ่ง วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว การสรางโปรแกรมเพื่อใชสื่อเปนสวนประกอบที่
เหมาะสมกับการนําเสนอทั้งบนสื่อจัดเก็บในคอมพิวเตอรและบนเครือขาย
Multimedia development process, digital media capturing,
authoring and production, compression, streaming media, tools and
techniques for media production and multimediaauthoring, deploy
and serve media contents within web application and any type of
computer application
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88732059

กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ
Business Process and Information System

3 (3-0-6)

ความหมายและความสําคัญทางธุรกิจ แนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจ ปจจัยที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ ธุรกิจสมัยใหม ระบบธุรกิจและระบบ
สารสนเทศ รูปแบบตางๆ ของธุรกิจและการประกอบธุรกิจ สิ่งแวดลอมทางธุรกิจ
กระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การเงิน การบัญชี การวิเคราะหขอมูล ทรัพยากร
บุคคล หวงโซอุปทาน การจัดองคกร หนาที่ธุรกิจสารสนเทศซึ่งสัมพันธกับดาน
การตลาด บทบาทของธุรกิจในระบบสังคมและความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีตอ
สังคม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
Definition and significance of business, basic business concepts,
business decision making factors, functions of modern business,
business in the modern society, business systems and information
system, forms of business and business operations, business
environments, business process, functions of business information
systems pertaining to marketing, manufacturing/production, financial,
accounting, data processing, human resources and supply chain,
organization management, the role of business in social systems,
business’s responsibility to society, ethics for professional behavior
88734059
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3 (3-0-6)
System Analysis and Designs
องคประกอบของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ การวิเคราะหความ
ตองการ การศึกษาความเปนไปได การออกแบบระบบ (แบบโมเดล-วิว-คอนโทร
เลอร) การออกแบบรายละเอียดซอฟตแวร การนํา เขา การแสดงผล การ
ประมวลผล ออกแบบขอมูลการเก็บบัน ทึกขอมูลและฐานขอมูล การสราง
ซอฟตแวรตนแบบ การใชแผนภาพแสดงแบบจําลองเพื่อการสื่อสาร เอกสารความ
ตองการระบบและ นําเสนอผลการวิเคราะหและออกแบบ
Systems components, software development methodology,
requirement analysis, feasibility study, system design, MVC model,
detail design includes input, output, process, data, data storage and
database design, prototyping, analysis and design model, requirement
specifications document, analysis and design presentation
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88734559

88734659

การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management

3 (3-0-6)

แนวคิด หลักการ และเทคนิคในการบริหารจัดการโครงการ ปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการควบคุมโครงการ รวมถึง การบริหารการบูรณาการโครงการ การวิเคราะห
และการประเมินโครงการ วงจรการพัฒนาโครงการ การจัดการแผนบริหารโครงการ
การศึกษาความเปนไปได การวางแผน การออกแบบ การสรางตนแบบ การบริหาร
ขอบเขตงานโครงการ เวลา ตนทุน คุณภาพ ทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร การ
จัดการความเสี่ยง การนําเสนอผลงาน การทํางานรวมกันเปนทีม
Information technology project management concepts,
principles, and techniques together with factors related to project
monitoring process, project development life cycles, project Initiation,
integrated management, feasibility studies, analysis and assessement,
project planning and design, prototyping, executing, monitoring and
controlling, project scope management, resource management, time
frame, cost, budget, quality, and human resources, communication,
risk management, presentaion, team collaboration
ผูป ระกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Entrepreneurship
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม กระบวนการในการเริ่มตนเปน
ผูป ระกอบการ การประสบความสําเร็จของผูประกอบการการประเมินและการ
ตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจกลยุทธสําหรับกอตั้งและพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจ
สําหรับผูประกอบการ รูปแบบของการลงทุนแบบใหม ๆ การลงทุนสําหรับวิสาหกิจ
ของกลางและขนาดยอมรวมทั้งการลงทุนในองคกรที่มีขนาดใหญขึ้น
New product development process, process of being an
entrepreneur, opportunity recognition and evaluation, resources for
exploiting opportunities, and strategies for establishing and developing
entrepreneurial business ventures, newly formed ventures, existing
small to medium size growth-oriented ventures, and entrepreneurial
ventures within larger organizations
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88737859

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
Human and Computer Interaction

3 (2-2-5)

หลักการเบื้องตนของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร
ประกอบดวย ปจจัยดานมนุษย การวิเคราะหประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู ผล
ศึกษาความใชงานได สภาวะแวดลอมของการใชงาน แนวทางการออกแบบระบบที่มี
มนุษยเปนศูนยกลาง แนวทางการประเมินผล การพัฒนาวิธีติดตอผูใชที่มีประสิทธิผล
มาตรฐานดานความใชงานได เทคโนโลยีดานอุปกรณและระบบที่มีสวนสัมพันธกับ
การใชงานของมนุษย สวนสนับสนุนผูบกพรองในการรับรู ประสบการณและ
ความรูสึกของผูใช
Introduction to the basic concepts of human-computer
interaction, including human factors, performance analysis, cognitive
processing, usability studies, environment, HCI aspects of application
domains, human centered evaluation, developing effective interfaces,
usability standards, emerging technologies, human centered software,
providing access for those with sensory disabilities, user experience
88742059
มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Social Issues and Ethics for IT professional
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อตาง ๆ
และสังคมออนไลน ความหลากหลาย โลกาภิวัติ ชองวางดิจิทัล การคํานึงถึงผูบกพรอง
ทางการรับรู ขอคํานึงทางเศรษฐศาสตร ประเด็นทางกฎหมาย ขอบังคับ จรรยาบรรณ
การประชาสัมพันธและการโฆษณา นโยบายสิทธิความเปนสวนตัว กฎหมายที่เกี่ยวของ
ทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใชเทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ
ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม แนวปฏิบัติดานจรรยาบรรณเพื่อพฤติกรรมที่เปน
มืออาชีพจริยธรรมและความประพฤติสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนมืออาชีพ
Impact of IT on traditions and socieiedy due to modern
medias, online communities, social implications, diversity issues,
accessibility issues, globalization issues, economic issues, digital divide,
legal issues, compliance, computer crime, and system user policies,
public relations and advertising, privacy and liberty, Thai and
international IT related law, professional and ethical issues, ethics,
codes of professional conduct
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88749059

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Seminar

1 (0-2-1)

การนําเสนอและอภิปรายในหัวขอที่นาสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Presentation and discussion on interesting topics in information
technology
88749159
ทักษะสําหรับการประกอบอาชีพ
3 (3-0-6)
Soft Skills for Careers
ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ การเลือกสถาน
ประกอบการ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณงาน ความรูพื้นฐานที่
จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาท
สังคม จริยธรรมวิชาชีพ เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอผลงาน การ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร เทคนิคการสรางความมั่นใจในตนเอง การแกไขปญหาหรือ
อุปสรรคในระหวางการปฏิบัติงาน ระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ กฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
และสถานประกอบการ การวิเคราะหและการพัฒนาแผนธุรกิจ วัฒนธรรมองคกร
และการบริหารองคกร
Fundamental knowledge and techniques in pursuing a career,
workplace selection , preparation for job recruitment, resume and
application letter writing and job interview techniques, basic competency
for organization, personality development and good social manner
training, professional ethics, report writing and presentation, effective
communication, techniques in building self-confidence, problems or
obstructions and approaches in solving problems during the job
training, quality control, sanitary and standard for work safety in the
workplace, law involved in labor rights and workplace regulations,
analysis and develop business plan, organization culture and
administrative system
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กลุมยอยที่ 2
กลุมที่ 1
88749259

กลุมที่ 2
88749359

สหกิจศึกษา
Cooperative Education

6 (0-18-9)

การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสาขาวิชา โดยนิสิตตองนําความรูทางวิชาการที่ไดเรียนไปประยุกต
และฝกทักษะในภาวะแวดลอมการทํางานจริง ภายใตการกํากับดูแลของสถาน
ประกอบการนั้น โดยตองแสดงงานที่ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน พรอมทั้ง
แนวคิดที่ใชในการออกแบบ พัฒนาและประยุกต เมื่อเสร็จสิ้นโครงงานแลวตอง
จัดสงผลงานในรูปแบบของรายงานตามที่สาขาวิชากําหนด
Supervised practical training on the given implementation
from authorized body from the faculty, student must show the
capability in implementation of knowledge and skill in the actual
working environment, written report of design, development, and
implementation must be submitted the end of practical period
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Innovation
การจัดทําโครงงานภายใตความเห็นชอบของสาขาวิชา และอยูภายใต
การกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา เปนโครงการเพื่อแกปญหาใดปญหาหนึ่ง
และ/หรือการสรางโปรแกรมประยุกต การออกแบบ พัฒนา ประยุกต และการ
นําเสนอผลงานใหเปนไปตามหลักการของการพัฒนาซอฟตแวรและการบริหาร
โครงการ โครงงานที่จัดทําอาจเปนโครงงานเดี่ยวเฉพาะตัว หรือโครงงานกลุมก็ได
Project developed invidually or in a group after the department
approval and under adviser’s supervision, problem solving and/or
application development, design, development, apply and
presentation according to IT concepts and project management

3 (0-9-3)
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88749859

นวัตกรรมดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology Innovation

3 (0-9-3)

การจัดทําโครงงานภายใตความเห็นชอบของสาขาวิชา และอยูภายใต
การกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา เปนโครงการเพื่อแกปญหาใดปญหาหนึ่ง
และ/หรือการสรางโปรแกรมประยุกตที่เกี่ยวของกับมัลติมีเดีย การออกแบบ
พัฒนา ประยุกต และการนําเสนอผลงานใหเปนไปตามหลักการของการพัฒนา
งานทางดานมัลติมีเดียและการบริหารโครงการ โครงงานที่จัดทําอาจเปนโครงงาน
เดี่ยวเฉพาะตัว หรือโครงงานกลุมก็ได
Project developed invidually or in a group after the
department approval and under adviser’s supervision, problem
solving and/or application development, design, development, apply
and presentation according to multimedia concepts and project
management
2.3 กลุมวิชาเฉพาะเลือก
88730059
การใชงานระบบปฏิบัติการยูนิกซและการโปรแกรมสคริป
3 (2-3-4)
Unix and Scripting Programming
ความเปนมาของระบบปฏิบัติการยูนิกซ โครงสรางระบบแฟมขอมูล
สวนตอประสานรายคําสั่งและสวนตอประสานกราฟกกับผูใชระบบเอ็กซวินโดว
การใชคําสั่งบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ การนําเขาและสงออกขอมูลและการสงตอ
ผลลัพธของคําสั่งไปยังคําสั่งอื่น การใชโปรแกรมบรรณาธิกรวีไอ ภาษาสคริปและ
การโปรแกรม เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม การติดตั้งและเรียกใชงาน
คลังโปรแกรม การโปรแกรมสําหรับเชื่อมตอระบบเครือขายเบื้องตน
Overview of the UNIX system, file system structure ,
command-line interface and graphic user interface, the X-Window
system, Unix command, redirection and pipelining, using vi editor,
scripting language and programming, programming tools, installation
and using programming libraries, introduction to network
programming
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88731059

88731159

การวิเคราะหเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis

3 (2-2-5)

การวิเคราะหเชิงปริมาณเบื้องตน ทฤษฎีเกมส ความนาจะเปนและการ
ประยุกต การพยากรณ ทฤษฎีการตัดสินใจ ตัวแบบตนไมสําหรับการตัดสินใจ ตัว
แบบการควบคุมสินคาคงคลัง ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเสน ตัวแบบปญหาการ
ขนสง ตัวแบบแถวคอย การบริหารโครงการ
Introduction to quantitative analysis, game theory, probability
and its applications, decision making models, decision trees theories,
forecasting, inventory control model, linear programming and
transportation problems, project management, waiting lines
หลักการโปรแกรมและการวิเคราะหขอมูล
3 (2-2-5)
Programming and Data analysis
ภาพรวมของการโปรแกรมเพื่อการวิเคราะหขอมูล ชนิดขอมูล โมดูล
การอานเขียนขอมูล ไฟล โครงสรางควบคุม การระบุขอบเขต วันที่และเวลา การ
ทําซ้ํา เครื่องมือสําหรับการดีบัก การเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การเขียนโปรแกรมเพื่องานคํานวณทางวิทยาศาสตร การนําเสนอขอมูลใหเห็นภาพ
Overview of programming for data analysis, data types,
module, reading and writing data, files, control structures, functions
scoping rules, dates and times, loop, functions, debugging tools,
programming for statistical analysis, programming for scientific
computing, creating meaningful data visualizations
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88732159

การประกันความมั่นคงและการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Assurance and Auditing
หลักการเบื้องตนทางดานความมั่นคงของระบบสารสนเทศ การ
ออกแบบระบบสารสนเทศทางกายภาพ ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
ระบบสื่อสารขอมูลเพื่อเสถียรภาพระบบ การทําระบบสารสนเทศใหธุรกิจสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง การวิเคราะหความเสี่ยงขององคกรเพื่อใชกับ
ยุทธศาสตรดานตาง ๆ การวิเคราะหผลกระทบและระดับความมั่นคงทางธุรกิจ
แผนฉุกเฉินทางดานสารสนเทศ อันประกอบไปดวย แผนรับมือตอเหตุการณ แผน
กูคืนภัยภิบัติ แผนดําเนินงานอยางตอเนื่องเมื่อเกิดเหตุวิกฤต การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทางดาน นโยบายความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ นโยบาย
เกี่ยวกับอุปกรณที่บุคลากรนํามาใช การจัดการอุปกรเคลื่อนที่ กฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติ และสัญญาธุรกิจตางๆ ขององคกรและของคูคา-พันธมิตร และสังคมที่
เกี่ยวของ หลักการ วัตถุประสงค และความตองการทางธุรกิจ มาตรฐานแนวคิด
แนวปฎิบัติทางดานสารสนเทศ ISO, COBIT, ITIL พรอมทั้งกรณีตัวอยาง
Basic principle of IT assurance, physical stability design,
server stability design, network stability design, communication
stability design, IT for business resumption and continuity, risk
assessments for an organization in order to adapt for various strategies,
business impact analysis (BIA) and security levels, contingency planning
including incident response plan (IRP), disaster recovery plan (DRP),
business continuity (BCP), risk management, IT security policy, bring your
own device policy, mobile device management, law, regulatory,
contractual requirements of organizations and its trading partners and
involved communities, IT standard, framework and case studies

3 (3-0-6)
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88733059

การบริหารจัดการระบบ 1
บุรพวิชา : 88723159 เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร I
System Administration I
Prerequisite: 88723159 Computer Networks I
บทบาทและหนาที่ของผูดูแลระบบ ระบบปฏิบัติการเครือขาย ประเภท
ของเครื่องแมขายและการออกแบบการใชงาน การบูตระบบ การบริหารจัดการ
แฟมขอมูล การจัดการขอมูลผูใช การจัดการโปรเซส การตั้งคาการใชงาน
เครือขายของระบบปฏิบัติการ การใหบริการแฟมขอมูลผานเครือขาย การ
ใหบริการแฟมขอมูลระหวางระบบปฏิบัติการวินโดวสและยูนิกซ การใหบริการ
ระบบชื่อโดเมน การใหบริการการแจกจายหมายเลขไอพีอัตโนมัติ การใหบริการ
เว็บ การใหบริการพร็อกซี่ การใหบริการเมล การใหบริการเครื่องแมขายสําหรับ
พิมพงาน การใหบริการตั้งคาเวลามาตรฐาน
Roles and functions of system administrator, network
operating system, type of servers and server design, booting, user
management, process management, network configuration, network
file system, sharing windows and Unix resources with SAMBA, domain
name system server, dynamic host configuration protocol server,
web server, proxy server, mail server, print server, network time
protocol server

3 (2-2-5)
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เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 2
บุรพวิชา : 88723159 เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร I
Computer Network Technology II
Prerequisite : 88723159 Computer Networks I
อุปกรณสลับขอมูลและอุปกรณจัดหาเสนทาง ระบบปฏิบัติการของ
อุปกรณเครือขาย การเขาถึงอุปกรณเครือขาย บรรทัดคําสั่ง การเริ่มทํางานและ
การยกระดับอุปกรณเครือขาย การตั้งคาเสนทาง การหาเสนทางแบบคงที่และ
พลวัต การหาเสนทางระหวางโดเมน การสรุปเสนทาง การตองคาเครือขาย
ทองถิ่นเสมือน อุปกรณสวิตชชั้นเลเยอรที่ 3 ตนไมทอดขาม และ ชองทางอีเธอร
การตั้งคาเสนสัญญาณเชาและเฟรมรีเลย การแปลที่อยูและการตั้งคารายชื่อ
สําหรับการเขาถึง
Switch and router hardware, IOS, router access, CLI, boot
system & upgrade, routing configuration, static and dynamic routing,
distance vector and link state routing configuration, classless
interdomain routing, route summarization, VLAN configuration, layer3 switch, spanning tree and etherchannel, leased line and frame
relay setting, network translation and access control list configuration
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนแพล็ตฟอรมแอนดรอยด
บุรพวิชา: 88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
Application Development for Android Platform
Prerequisite: 88620159 Object-Oriented Programming
Paradigm
แพลตฟอรมแอนดรอยด และ ไอดีอี, วงจรชีวิตของโปรแกรมประยุกต
และ คลาสกิจกรรม, อินเทนต, สวนแสดงผลยอย, การขออนุญาต, การจัดหนา,
การออกแบบโปรแกรมประยุกตสาํ หรับอุปกรณหลายขนาด, สายโยงใย, การสง
ขอมูลผานเครือขาย, การแจงและการปลุก, กราฟก, การรับขอมูลจากการแตะ
หนาจอ, สือ่ ผสม, อุปกรณตัวจับ, แผนที่ และ การเก็บขอมูลแบบตาง ๆ
Android platform and integreated development environment,
application life cycles and the activity class, intent, fragments,
permissions, layouts, design applications that run on multiple,
differently-sized devices, thread, network, notification, alarms,
graphic, touch, multimedia, sensors, maps, data storage

3 (2-2-5)

3 (2-3-4)
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ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
Information System Security
หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร แนวโนมเรื่อง
ความปลอดภัย ภัยคุกคาม การโจมตี และ ทรัทยสินที่อาจเปนเปาหมาย การ
เขารหัส การยืนยันตัวขอมูล การยืนยันตัวตน ลายเซ็นดิจิทัลและการจัดการกุญแจ
การสรางตัวเลขสุม การควบคุมการเขาถึง ความปลอดภัยทางฐานขอมูล ซอฟตแวร
ที่เปนอันตราย การโจมตีเพื่อใหปฏิเสธการใหบริการ การทําใหที่พักขอมูลลน
ความปลอดภัยทางซอฟตแวร ความปลอดภัยทางระบบปฏิบัติการ การเฝาระวัง
การตรวจจับผูบุกรุก ความปลอดภัยทางกายภาพและระบบสาธารณูปโภค การ
ปลอดภัยทางทรัพยาการมนุษย
Computer security concepts, security trends, threats,
attacks, and assets, symmetric encryption, message authentication,
public-key encryption, digital signatures and key management,
nounce, user authentication, access control, database security,
malicious software, denial-of-service attacks, buffer overflow,
software security, operating system security, monitoring, intrsusion
detection, physical and infrastructure security, human resources
security
วิทยาการการบริการ
Service Science
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาการบริการ นิยาม ทฤษฎี และการใช
ระบบการบริการ การบริหารจัดการการบริการ การสรางกลยุทธในการบริการ
การพัฒนาการบริการ การวิเคราะหกระบวนการ การโมเดลกระบวนการทางธุรกิจ
สถาปตยกรรมเชิงบริการ ความทาทายเชิงการตลาดในการบริการ การวัดการ
บริการ วงจรชีวิตการบริการ นวัตกรรมการบริการ
Introduction to service science, definition, theory, application,
service systems, management of services, creating a service strategy,
service development, process analysis, business process modeling,
service oriented architecture, marketing challenges in services,
service measurement, service lifecycle, service innovation

3 (2-3-4)

3 (3-0-6)
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ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
ทฤษฎีทางบัญชีและการสรางผังบัญชี ระบบบัญชีทั่วไป ระบบบัญชีลูกหนี้
ระบบบัญชีตนทุน การวิเคราะหตนทุน การสรางระบบสารสนเทศทางบัญชี
สําหรับผูบริหาร
Accounting theories and creating of chart of accounts,
general- accounting systems, debt accounting systems, cost
accounting systems, cost analysis, accounting information systems
for management
ระบบสารสนเทศทางการเงิน
Financial Information Systems
รูปแบบสารสนเทศทางการเงิน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบ
พยากรณทางการเงิน ระบบการบริหารเงินทุน ระบบการควบคุมการเงิน
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหการเงิน รูปแบบการจัดทําระบบเงินทุนหมุนเวียน
การใชสารสนเทศสําหรับผูบริหาร
Financial models, internal-audit systems, financial
forecasting systems, fund management systems, financial control
systems, tools for financial analysis, cash-flow management models,
information application for management
การบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management
ความคิดในการบริหารงานบุคคล นโยบายการบริหารงานบุคคล
บทบาทและหนาที่ของผูบริหาร และกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการ
วิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหาและเอกสรรบุคคล การฝกอบรม
และพัฒนา การประเมินผลการปฎิบัติงานจนถึงการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ
ของพนักงาน คาตอบแทน ความมั่นคง และความปลอดภัยของพนักงาน รวมทั้ง
ระบบขอมูลการบริหารงานบุคคล
Personnel management, the policy of personnel management,
roles and functions of the manager and personnel manager and
personnel management process from job analysis, personnel
planning, recruiting and selection, training and development,
performance appraisal at career development, compensation,
maintenance of employee’s security and safety, including personnel
information systems

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
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ระบบฐานขอมูล 2
บุรพวิชา : 88725059 ระบบฐานขอมูล 1
Database System II
Prerequisite : 88725059 Database System I

3 (2-2-5)

ระบบฐานขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูล ทริกเกอร วิว สตอรโพซีเยอร
การประมวลผลภาษาสืบคน การใชภาษาสืบคนยางเหมาะสมที่สุด การควบคุม
รายการการเปลี่ยนแปลงและการควบคุมการเขาใชงานในภาวะพรอมกัน การใช
งานดัชนี การจัดการบัฟเฟอร ระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับองคกร ระบบ
จัดการฐานขอมูลที่ไมใชภาษาสืบคน ระบบจัดการฐานขอมูลเชิงวัตถุ การดูแล
ระบบจัดการฐานขอมูล การจัดกลุมเครื่องแมขายมากกวาหนึ่งเครื่องในการ
ใหบริการฐานขอมูล การปรับตั้งคาการใชงานฐานขอมูลอยางเหมาะสม การ
สํารองและการกูคืนฐานขอมูล

88736059

Database system and database management system, trigger,
view , store procedure, query processing and optimization, transaction
management and concurrency control, indexing, buffer management,
database management system for organizations, NoSQL, object
oriented database, database administration, database cluster,
database performance and tuning, database backup and restore
การโปรแกรมสวนตอประสานโปรแกรมประยุกตแบบเว็บ
บุรพวิชา: 88734059 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
Web Application Program Interface Programming
Prerequisite: 88734059 System Analysis and Designs
หลักการสําคัญของเว็บเซอรวิสและเอพีไอ โพรโทคอลและภาษา
เกี่ยวกับเว็บเซอรวิส การกําหนดนิยามภาษาและขอมูลไดเร็กทอรีบริการรายชื่อ
เว็บเซอรวิส มาตรฐานสําหรับเว็บเซอรวิส สถาปตยกรรมเชิงบริการ ประเด็น
เกี่ยวกับความปลอดภัย การเรียกใชงาน เว็บเอพีไอ จากผูใหบริการตางๆ
Facebook API Twitter API, OAuthen, OpenID และการออกแบบเอพีไอ
เพื่อรองรับการใชงานจากโปรแกรมประยุกตรูปแบบตาง ๆ
Principles of Web service and API, web services standard
includes protocol and languages (jQuery, AJAX, Google Web Toolkit,
ASP, UDDI, SOAP, WSDL, RESTful services), document type definition
and schema definition, middle-ware, web services directory, standard
and standard body, service-oriented architecture, security issues,
Web API usage, Facebook API, Twitter API, OAuthen, OpenID, API
design

3 (2-2-5)
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พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
E-Commerce

หลักการเบื้องตนของระบบอินเทอรเน็ต โครงสรางพื้นฐานของระบบ
การคาอิเล็กทรอนิกส และหลักการเบื้องตนในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม
ประเภทของระบบการคาอิเล็กทรอนิกส ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
หรือ EDI ระบบการรับ-จายเงินบนอินเทอรเน็ต ระบบความปลอดภัย ปญหา
อุปสรรคของการคาอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาและจัดตั้งเวบไซต การจดโดเมนเนม
ระบบการจัดสงสินคา การซื้อขายบนโลกออนไลน การขนสงสินคา การตลาด
อิเล็กทรอนิกส การทํา SEO การทํา SOA, CRM, ขอพิพาทระหวางลูกคาและ
ผูขาย รูปแบบทางธุรกิจแบบตางๆ กฎหมายที่เกี่ยวของ และ เทคโนโลยีการคา
อิเล็กทรอนิกสในปจจุบันอนาคต
Basic principles of the internet systems, infrastructure for ecommerce, fundamental principles of management and new business
models, types of e-commerce, systems of electronic data interchange
(EDI), systems for purchasing on the internet, security systems, ecommerce problems, development and establishment of web sites,
domain name, transaction in social networks, delivery systems,
transportation, e-markets, SEO, SOA, CRM, Disputation, Business
model and related laws, modern e-commerce technology and best
practices, and e-commerce technology in the future
88742159
การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Service Management
การบริหารบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร การจัดหา การ
เลือกผูใหบริการ ผูใช พฤติกรรมองคกร และการบริหารองคกร ขอตกลงระดับการ
ใหบริการ เทคโนโลยีและเทคนิคเพื่อการใหบริการ การบริหารบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดตนทุนของการใหบริการ ปจจัยหลักของความสําเร็จ
แนวคิดแนวปฎิบัติที่ดีในการใหบริการ การจัดการองคความรูในการใหบริการ ตัว
ชีวัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผานตัวอยางกรณีศึกษาของหนวยงาน
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Management of IT services in an enterprise, acquisition/
sourcing, users, organization behavior and organization management,
service level agreement, techniques and technology for IT services,
cost estimation, critical success factors, IT service framework, IT
service knowledge management, key performance indicator (KPI) and
case studies of IT services organization

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
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การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
Enterprise Resource Planning
หลักการการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การเงินการบัญชี การสราง
ระบบบัญชีทั่วไปเบื้องตน การบริหารโปรแกรมประยุกต สรางสมุดลงบัญชี
งบประมาณ รายงานสถานะการเงิน การบริหารความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต
การใชงานพรอมกัน การจัดการดานรายงาน การจัดพิมพ ลําดับของเอกสาร และ
ตัวเลือกโปรไฟล
Enterprise resource planning (ERP) concepts, fundamental of
financial accounting, basic implementation of general ledger,
introduction to application system administration, the creating set of
books, journals, budgeting, financial statement reporting, application
security management, concurrent programs and reports management,
printer management, profile options and document sequences
management
การบริหารจัดการระบบ 2
บุรพวิชา : 88733059 การบริหารจัดการระบบ 1
System Administration II
Prerequisite: 88733059 System Administration I
การบริหารจัดการระบบเครื่องเสมือนและตัวบรรจุระบบปฏิบัติการ การ
บริหารจัดการระบบกลุมเมฆสวนตัวและกลุมเมฆสาธารณะ การบริหารจัดการ
โปรแกรมสําหรับใหบริการโฮสต การบริหารจัดการไฟลวอลโดยใชซอฟตแวร
ระบบจัดการการกระจายงานของเครื่องแมขาย ระบบชวยแกปญหาการเกิดความ
ผิดพลาด การบริหารจัดการะบบตรวจสอบสิทธิ์ การบริหารจัดการระบบจัดเก็บ
ขอมูลการจราจรสวนกลาง การบริหารจัดการระบบยืนยันตัวบุคคล เครื่องมือ
สําหรับวิเคราะหขอมูลการใชงาน เครื่องมือสําหรับวิเคราะหเครือขาย การดูแล
และปรับแตงระบบปฏิบัติการ
Virtual machine and container management, private cloud
and public cloud management, web hosting software, firewall
software management, load balance system, failover system, radius
server, centralize log server, authentication server, log analyzer,
network analyzer, operating system hardening

3 (2-2-5)

3 (2-3-4)
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การประมวลผลกลุมเมฆ
Cloud Computing
เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุมเมฆ การบริการแบบกระจาย และการ
บริการแบบกลุมเมฆ การโยกยายงานประยุกตไปประมวลผลแบบกลุมเมฆ การ
จําลองเครื่องเสมือนดวยซอฟตแวร ระบบเวิรกโฟลวที่ใชสถาปตยกรรมการ
ประมวลผลแบบกลุมเมฆ การทดสอบประสิทธิภาพบนสถาปตยกรรมแบบกลุม
เมฆ การสรางบรรยากาศบริการการประมวลผลบนกลุมเมฆ โอเพนซอรส
แพลตฟอรมแบบกลุมเมฆ การใช การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนระบบที่
ใหบริการแบบกลุมเมฆ
Cloud technology, distributed services, cloud services,
virtualization, application migration to the cloud, workflow system
using cloud computing architecture, performance testing using cloud
computing architecture, building climatological services on the
cloud, open source cloud platform, cloud computing application
development
อินเทอรเน็ตของสิ่งตาง ๆ
Internet of Things
วงจรไฟฟาพื้นฐาน เครื่องมือวัด ภาษาซีเบื้องตน ระบบในชิบ ขอมูลเขา
ออกแบบแอนะล็อกและดิจิจตอล อุปกรณรับรูชนิดตาง ๆ มาตรฐานของอินเทอรเน็ต
ของสิ่งของ สวนเชื่อมตอประสารโปรแกรมประยุกตบนเว็บ โพรโทคอลการรับสง
ขอมูล บริการคลาวดสําหรับอินเทอรเน็ตของสิ่งของ โพรโทคอลการสื่อสารแบบ
บลูทูธ รหัสประจําตัวระบบคลื่นความถี่วิทยุ ซิกกบี เอสพีไอ ไอสแควรซี การ
สื่อสารแบบมีสายและไรสาย จีเอสเอ็ม ซีดีเอ็มเอ และ จีพีอารเอส
Basic electronics, measurment tools, C language, system on
chip hardware, analog digital input, output, sensors, IoT standards,
web API, messaging protocol, cloud services for IoT, communication
protocol, bluetooth, RFID, Zigbee, SPI, I2C, wired and wireless
communication, GSM, CDMA, GPRS

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
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กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
Software Development Process
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟตแวร กระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวร สครัม การบริหารโครงการซอฟตแวรกระบวนการวิศวกรรมความตองการ
แบบจําลองระบบ การออกแบบ การสรางซอฟตแวร การทดสอบ การตรวจสอบ
ความถูกตอง ตัวชี้วัดซอฟตแวร การประกันคุณภาพซอฟตแวร การจัดการและ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนางานดานซอฟตแวร การบํารุงรักษาซอฟตแวร
Software engineering overview, software processes, scrum,
software project management, software requirements and specification,
software design, software testing and validation, software metrics,
software quality assurance, software configuration management, and
software maintenance
สถาปตยกรรมเชิงบริการ
บุรพวิชา : 88734159 วิทยาการการบริการ
Service-Oriented Architecture
Prerequisite : 88734159 Service Science
แนวคิดพื้นฐานของสถาปตยกรรมเชิงบริการในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดานธุรกิจ สวนประกอบของระบบคอมพิวเตอรในองคกร บทบาทในการ
ดําเนินการแกไขปญหาธุรกิจ องคประกอบและสถาปตยกรรมการใหบริการแมขาย
และการขอใชบริการที่มุงเนนบริการทั้งภายในและภายนอกองคกร การรวมกันของ
ขอมูล แนวคิดการจัดการในองคกร การออกแบบ สรางแบบจําลองตามกระแส
และแนวโนมการประมวลผลในองคกร
Fundamental concepts of Service Oriented Architecture (SOA)
related Information Technology and business aspects, components of
enterprise computing environment and their roles in implementing
business solutions, client/server components and service oriented
architectures and their relevance to intra-enterprise and interenterprise applications, data integration, management concepts in
enterprise computing, design, modeling and implementation of SOA
software systems, trends in enterprise computing

3 (3-0-6)

3 (2-2-5)

ห น า | 100

88744259

88745559

88745659

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support Systems

3 (3-0-6)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแนวคิดและการประยุกตของระบบชวยตัดสินใจ
แบบจําลองทางธุรกิจและตัวเชื่อมประสานกับผูใช องคประกอบของระบบชวย
ตัดสินใจ แนวทางการออกแบบสําหรับระบบชวยตัดสินใจ กระบวนการสราง
ระบบชวยตัดสินใจ การหาคุณคาของระบบชวยตัดสินใจ
Introduction to the principles and applications of decision
support systems, business models and user interface, components of
decision support systems, guidelines to the design of decision
support systems, steps in building decision support systems, value
justification of decision support systems
เทคโนโลยีการจัดการความรู
3 (3-0-6)
Knowledge Management Technology
หลักการของการจัดการความรู เทคนิคที่ใชในการสํารวจแบงประเภท
ความรู วิเคราะหความรู การประเมินคาความรู การสังเคราะหกิจกรรมตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการควบคุมและเผยแพรความรู เทคนิคในการถอดรหัส
ความรูแฝงใหเปนความรูประจักษ เทคนิคและวิธีการใชเครื่องมือในการวัดองคกร
การเรียนรูและชุมชนเชิงปฏิบัติการ
Concepts of knowledge-based system and its development,
information system design using knowledge-based system, knowledgebased system usage in commercial, substitution of knowledge, roles
of manufacturing, diagnostic and control structure, substitution of
uncertainty, knowledge engineering tools for information gathering
including questioning and collecting necessary data
ขอมูลขนาดใหญ
Big Data
กรอบความคิดของขอมูลขนาดใหญ กรอบความคิดของแมพ-รีดิวซ
สถาปตยกรรมสําหรับการจัดการขอมูลขนาดใหญ วิธีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
ดวยแพลตฟอรม ฮาดูฟ พิก ไฮฟ เอชเบส
Concept of big data, concept of map-reduce, architectures for
big data, big data analytics methodology on Hadoop, PIG, HIVE, HBASE

3 (2-2-5)
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หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
บุรพวิชา: ขึ้นอยูกับอาจารยผูสอน
Selected Topic in Information Technology I
Prerequisite: depending on the lecturer
หัวขอที่นาสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น
Advanced topics in information technology to keep pace
with fast changing technologies
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
บุรพวิชา: ขึ้นอยูกับอาจารยผูสอน
Selected Topic in Information Technology II
Prerequisite: depending on the lecturer
หัวขอที่นาสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น
Advanced topics in information technology to keep pace
with fast changing technologies
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
บุรพวิชา: ขึ้นอยูกับอาจารยผูสอน
Selected Topic in Information Technology III
Prerequisite: depending on the lecturer
หัวขอที่นาสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น
Advanced topics in information technology to keep pace
with fast changing technologies

3 (3-0-6)

3 (2-2-5)

3 (3-0-6)
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หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4
บุรพวิชา: ขึ้นอยูกับอาจารยผูสอน
Selected Topic in Information Technology IV
Prerequisite: depending on the lecturer
หัวขอที่นาสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น
Advanced topics in information technology to keep pace
with fast changing technologies
ทักษะการวาดและพื้นฐานการออกแบบ
Drawing Skills and Design Basics

3 (2-2-5)

3 (2-3-4)

พื้นฐานทักษะการวาดและการออกแบบเลยเอาต เพื่อพัฒนาเทคนิคการ
วาดภาพสําหรับใชสรางงานภาพเคลื่อนไหวใหดูสมจริง สวนประกอบในงาน
ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ รวมถึง จุด เสน รูปราง มวล ผิวสัมผัส แสง สี
ชองวาง ความเปนอันหนึ่งอันเดียว และความหลากหลาย ความสมดุลย จุดโฟกัส
สัดสวน การเคลื่อนไหว ความมั่นคงและจังหวะ
Basic drawing skills and design layout to develop the drawing
techniques for believable animation, visual elements and principles
of design including point and line, shape and mass, texture, light,
color, space, unity and variety, balance, emphasis and focal point,
proportion and scale, movement, stability and rhythm
การออกแบบการโตตอบ
3 (2-3-4)
Interaction Design
ทฤษฎีและการปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของกับการแสดงผลและการปฏิสัมพันธ
การเขาใจและสามารถแสดงความคิดรวบยอดของการปฏิสัมพันธ มุมมองดานการ
เรียนรู การปฏิสัมพันธในลักษณะของสังคมและความรูสึก กระบวนการในการ
ออกแบบการปฏิสมั พันธ การออกแบบ การสรางแบบจําลอง และการประเมินผล
ดวยเครื่องมือมาตรฐานเชิงอุตสาหกรรม
Theoretical and practical perspectives in the area of
visualization and interactivity, understanding and conceptualizing of
interaction, cognitive aspects, social and emotonal interaction, the
process of interaction design, design, prototyping and evaluation with
industrial standard tools
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การออกแบบกราฟกสองมิติและการสรางภาพเคลื่อนไหว
2D Graphics Design and Animation

3 (2-3-4)

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบกราฟกและการสรางภาพเคลื่อนไหว
การสรางตัวละคร คําศัพทตาง ๆ ในการสรางภาพเคลื่อนไหว วิธีการสราง
ภาพเคลื่อนไหว การแสดง การควบคุมจังหวะ ความคาดหมาย การบีบและการ
ขยาย เทคนิคการผลิต
Basic principles of graphics design and digital animation,
character development, technical terms in animation, basic animation
methods, staging, timing, anticipation, squash and stretch, production
techniques in 2D
การขึ้นรูปทรงสามมิติและการสรางภาพเคลื่อนไหว
3 (2-3-4)
3D Modelling and Animation
แนวคิดพื้นฐานในการขึ้นรูปทรงสามมิติและการสรางภาพเคลื่อนไหว
คําศัพทตางๆ โปรแกรมประยุกตเกี่ยวกับรูปทรงสามมิติ เทคนิคการขึ้นรูปทรงสาม
มิติ การฝกปฏิบัติในการสราง แกไข รูปทรงสามมิติ และการสรางภาพเคลื่อนไหว
โดยใชโปรแกรมประยุกตที่เปนมาตรฐาน
Basic concepts in 3D modelling and animation, terminology,
3D software program, 3D modelling techniques, hands-on exerience
in the creation of 3D polygon meshes, how to create, edit, and take
apart 3D models and animations using industry standard 3D modeling
and animation software
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1
3 (3-0-6)
Selected Topic in Multimedia Technology I
หัวขอที่นาสนใจทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น
Advanced topics in information technology to keep pace
with fast changing technologies
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หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2
Selected Topic in Multimedia Technology II
หัวขอที่นาสนใจทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น
Advanced topics in multimedia technology to keep pace
with fast changing technologies
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3
Selected Topic in Multimedia Technology III
หัวขอที่นาสนใจทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น
Advanced topics in multimedia technology to keep pace
with fast changing technologies
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 4
Selected Topic in Multimedia Technology IV
หัวขอที่นาสนใจทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น
Advanced topics in multimedia technology to keep pace
with fast changing technologies
วิทยาศาสตรกายภาพสําหรับการพัฒนาเกม
Physical Science for Game Development
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและฟสิกสที่ใชในการสรางเกม แบบจําลอง
และ ภาพเคลื่อนไหวแบบสมจริง กลศาสตรที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ กฏของนิวตัน
โมเมนตัม พลังงาน พลศาสตร การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล การชน การแกวงการ
สั่น การเคลื่อนที่แบบหมุน
The mathematics and physics concepts needed to produce
games, simulations, and computer animations with compelling
realism including kinematics, Newton’s laws of motion, conservation
of momentum, conservation of energy, dynamics, projectile motion,
collisions, oscillations, and rotational motion

3 (2-3-4)

3 (3-0-6)

3 (2-3-4)

3 (2-3-4)
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คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับการพัฒนาเกม
Computer Graphics for Game Development
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรกราฟก การสรางภาพวัตถุสองมิติ
และสามมิติ การแปลงมุมมองและการแสดงผลภาพบนฉาก การประมวลผลภาพ
ระบบการทํางานของคอมพิวเตอรกราฟก ไลบรารี่สําหรับคอมพิวเตอรกราฟก
Computer graphics concepts, 2-D and 3-D modeling and
transformations, viewing transformations, projections, rendering
techniques, graphics systems, computer graphics API
การออกแบบเกม
Game Design
การออกแบบเกม รวมถึงประวัติของการพัฒนาเกมและแนวโนมในอนาคต
กลยุทธในการสรางเนื้อหาของเกม เทคนิคการผลิตเกม เกมแพลตฟอรม เปาหมาย
ของเกมและประเภทของเกม องคประกอบของเกม การสรางเนื้อเรื่องและตัวละคร
บทบาทของทีมพัฒนาเกม กระบวนการในการพัฒนาเกม การตลาดและการ
บํารุงรักษา การฝกปฏิบัติในการวิเคราะห ออกแบบ และสรางเอกสาร ในการ
พัฒนาและออกแบบเกม
Games design including history of game development and
trends, game content development strategies, production techniques,
game platforms, game objectives and categories, game elements,
story and character development, development team roles, game
development process, marketing and maintenance, hands-on
experience in games analysis, game designs, and documentation

3 (2-3-4)

3 (2-3-4)
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การโปรแกรมเกม
Game Programming
การโปรแกรมแบบขับเคลื่อนโดยเหตุการณ การเขียนสคริปตสําหรับเกม
เอนจิน โครงสรางคลาสเกมเอนจิน ฝกปฏิบัติในการวางแผน การเขียนโปรแกรม
แบบทีม การใชสภาวะแวดลอมมาตรฐานสําหรับการพัฒนาเกม การจัดทําเอกสาร
สําหรับโครงการพัฒนาเกม
Event driven programming, game engine scripting, game
engine class structures, hands-on experrience in planning, programming
in teams, using standard game development environments, and
documenting game programming project
ปญญาประดิษฐสําหรับเกม
Artificial Intelligence in Games

3 (2-3-4)

3 (2-3-4)

ปญญาประดิษฐที่เกี่ยวของกับเกม การคนหาเสนทาง การเคลื่อนที่ ยุทธวิธี
และการวางแผน กลยุทธ เครื่องสถานะจํากัด การเรียนรูที่พบในเกมแบบตาง ๆ
Artificial Intelligence knowledge in games, path finding,
movement, tactics and planning, strategy, finite state machines,
learning in several games
การพัฒนาเกม
3 (2-3-4)
Game Development
วิชาที่เนนการพัฒนาโครงการเกมแบบทีม ทฤษฎีและการปฏิบัติในการ
พัฒนาเกมโดยผสมผสานความรูทางเทคนิค ความสวยงามนาใชงาน และ วัฒนธรรม
รวมถึง วิศวกรรมซอฟตแวร ปญญาประดิษฐ ฟสิกส คอมพิวเตอรกราฟก เครือขาย
คอมพิวเตอร ศิลปะ การออกแบบ เสียงและดนตรี ความสมดุลยของเกม และ
ประสบการณของผูเลนเกม
A team project-based course in game development, the
theory and practice of developing games from a blend of technical,
aesthetic, and cultural perspectives, technical aspects including
software engineering, artificial intelligence, game physics, computer
graphics, and networking, aesthetic and cultural including art and
modeling, sound and music, game balance, and player experience
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การสรางวิชวลและซาวดเอฟเฟกต
Visual and Sound Effects Production

3 (2-3-4)

แนวคิดพื้นฐานและคําศัพทตางๆ การสรางวิชวลเอฟเฟกต การคอมโพสิต
การทําบลูสกรีน การจัดลําดับ การใหแสง การสรางซาวดเอฟเฟกต การออกแบบ
เสียงและการประสาน โปรแกรมประยุกตที่เกี่ยวของ และการปรับแตงเสียง เลเยอร
การมิกซ การสรางตนฉบับและการเผยแพร ซาวดไลบรารี่ การใชซอฟตแวรที่
เกี่ยวกับการสรางวิชวลเอฟเฟกตและซาวดเอฟเฟกต
Fundamental concepts and terminology, visual effects
creation, compositing, green blue screens, sequencing, lighting, sound
effects creation, sound design and synchronization, sound manipulation,
layers, mixing, mastering and publishing, sound libraries, utilizing
compositing and effects softwares
การออกแบบสวนติดตอและประสบการณผูใช
3 (2-3-4)
User Interface and User Experience Design
การออกแบบประสบการณผูใชงานและสวนติดตอผูใชงาน รวมถึงการ
วิจัยผูใชงาน การประเมินเชิงคุณภาพและปริมาณ เทคนิกการสัมภาษณ การ
ทดสอบผูใชงาน และการสรางพิมพเขียวของชิ้นงานโดยใชเครื่องมือที่ไดมาตรฐาน
ในเชิงอุตสาหกรรม การสรางชิ้นงานจําลองแบบดิจิทัลดวยเครื่องมือมาตรฐานใน
เชิงอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
An introduction to user experience and user interface design,
including user research, qualitative and quantitative assessment,
interviewing tactics, user testing and prototyping techniques using
industry-standard technologies, creating digital mockups efficiently
and effectively based on industry standards
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การออกแบบและพัฒนาเว็บ
Web Design & Development

3 (2-3-4)

คฺวามเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคในการสรางเว็บแบบงายจนถึงซับซอน
ปานกลางโดยใชภาษาที่เปนมาตรฐานที่เกี่ยวของในการสรางเว็บ การออกแบบ
การสราง และการดูแลรักษา เว็บเพจและเว็บไซต การประเมินคุณภาพของเว็บไซต
การสรางและดูแลรักษาเว็บเพจใหมีคุณภาพ มาตรฐานการออกแบบเว็บ เฟรมเวิรค
และเครื่องมือที่เกี่ยวของ
Basic understanding of the techniques of developing a
simple to moderately complex web site using the current standard
web page languages, the design, creation, and maintenance of web
pages and websites, how to critically evaluate website quality, how to
create and maintain quality web pages, web design standards,
frameworks, and tools
เทคโนโลยีสตรีมมิง
3 (2-3-4)
Streaming Technology
การผลิตวีดีโอสําหรับอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีบรอดแบนด ทฤษฎี
เกี่ยวกับวีดีโอ แบนดวิธ การไดมาซึ้งขอมูลวีดีโอ การบีบอัดและสถาปตยกรรม
สตรีมมิง การใชสื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มความนาใชงานของเว็บ การสรางโปรแกรม
ประยุกตสื่อดิจิทัลแบบไคลเอนตเซิรฟเวอร การใชภาษาในการเขียนสคริปตสําหรับ
เว็บในการควบคุมสื่อดิจิทัลในเว็บเพจ โปรแกรมประยุกตและเทคโนโลยีปจจุบัน
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพขอมูลสตรีมมิง
The production of video for Internet and broadband
technologies, digital video technology theory, bandwidth, capturing
video, compression and streaming architectures, the implementation
of digital media to enhance web pages, how to develop client-server
media applications and use web scripting languages to control media
within web pages, software applications used to optimize media
streams and other current technologies
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การประมวลผลสื่อดิจิทัล
Digital Media Processing

3 (2-3-4)

พื้นฐานของการประมวลรูปภาพและสัญญาณ และการจัดการขอมูล
เสียง ภาพ วิดิโอ การไดมา การประมวลผล และการจัดการขอมูลมัลติมีเดีย การใช
ไลบรารี่สําหรับการเขาถึงและประมวลผลขอมูลมัลติมีเดีย
Basic signal and image processing and the manipulation of
audio, images, and video content, how to acquire, process, and
organize multimedia information, the use of a modern multimedia API
to access and process multimedia data
การสกัดและการแสดงผลขอมูลมัลติมีเดีย
3 (2-3-4)
Big Data Multimedia Extraction and Visualization
เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะหและแสดงผลขอมูลขนาดใหญ
เบื้องตน โดยเนนขอมูลทางมัลติมีเดีย การผสมผสานระหวางการประมวลและการ
แสดงผลเพื่อการวิเคราะหที่มีประสิทธิภาพ ทฤษฎีกรอบการทํางานของการ
แสดงผลเพื่อกระบวนการวิเคราะหขั้นสูงและการออกแบบการแสดงผลในชั้นตาง ๆ
การแสดงผลขอมูลทางมัลติมีเดียที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาและการปรับการ
แสดงผลใหเหมาะสมกับอุปกรณปลายทางประเภทตาง ๆ
Introduction to broad classes of techniques and tools for
analysing and visualizing multimedia data at scale, combination of
computation and visualization to perform effective analysis, theoretical
visualization framework assembling advanced analysis workflows and
designing different visualization layers, visualizations of dynamically
changing multimedia data and the optimization of visualizations for
different output media
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การจัดเก็บและการคืนคนขอมูลมัลติมีเดีย
Multimedia Storage and Retrieval

3 (3-0-6)

เทคนิคพื้นฐานในการจัดเก็บและคนคืนขอมูลดานมัลติมีเดียในระบบการ
จัดเก็บขอมูลประเภทมัลติมีเดีย สถาปตยกรรมภายในของระบบการจัดเก็บขอมูล
ประเภทมัลติมีเดีย ความปลอดภัยและความมั่นคงของขอมูลมัลติมีเดีย โปรโตคอล
ที่ใชในการรับสงขอมูลมัลติมีเดียผานอินเทอรเน็ต การจัดประมวลผลขอมูล
มัลติมีเดียในเวลาจริง เทคนิคการคนคืนขอมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การคนคืนขอมูลประเภทขอความและขอมูลขนาดใหญ รวมถึงการคนคืนขอมูลโดย
ใชเนื้อหาและสื่อสังคมออนไลน
Basic techniques to store and retrieve multimedia information
in multimedia storage systems, internal architecture of multimedia
storage systems, security of multimedia data in the storage systems,
protocols to deliver multimedia information across the networks,
real-time processing of multimedia information, effective and efficient
retrieval techniques, textual information and large scale information
retrieval, including content-based and social media retrieval
เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน
3 (2-3-4)
Augmented and Virtual Reality
แนวคิดของเทคโนโลยีความจริงเสมือนและผสานความจริงเสมือน แงมุม
เชิงวิทยาศาสตรและเชิงการใชงานของระบบความจริงเสมือน พื้นฐานของการ
จําลองและการโปรแกรมระบบความจริงเสมือน การพัฒนาระบบความจริงเสมือน
และเครื่องจําลอง อุปกรณแฮพติค การแสดงผลขอมูล สวนติดตอผูใชแบบโตตอบ
การใชเทคโนโลยีความจริงเสมือนและผสานความจริงเสมือน
Concepts of current virtual reality (VR) and augmented reality
(AR) technologies, scientific and functional aspects of VR systems, the
fundamentals of VR modelling and programming, the development
of virtual environments and simulators, haptic devices, newer
visualization, interaction interfaces, the applications of VR and AR
technologies
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อีเลิรนนิง
E-learning
ทฤษฎีและหลักการสําหรับการออกแบบเนื้อหาอีเลิรนนิ่งโดยใชความรู
ดานวิทยาการเรียนรู จิตวิทยาการศึกษา และปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ
คอมพิวเตอร การใชขอความ เสียง และภาพในการสรางบทเรียนแบบมัลติมีเดีย
การใชตัวอยาง คําอธิบาย การปฏิบัติ และผลตอบกลับในการสนับสนุนการเรียนรู
ผานอินเทอรเน็ต การใชการปฏิบัติเชิงหลักฐานในการสอนผานอินเทอรเน็ตเพื่อให
บรรลุผล ระบบจัดการเนื้อหาการเรียนรู ระบบจัดการเนื่อหาขนาดใหญ และ
เครื่องมือจัดการผานระบบเว็บไซต
Theories and principles for designing e-learning contents
using cognitive science, educational psychology, and human-computer
interaction, combination of words, audio, and graphics in multimedia
instruction, combination of examples, explanations, practice and
feedback in online support for learning by doing, concepts and
foundations of evidence-based practices for successful teaching
online, learning management system, massive open online course,
and web-based technology tools
การออกแบบการศึกษาในสื่อมัลติมีเดีย
Educational Design in Multimedia
เทคโนโลยีสําหรับการสื่อสารมัลติมีเดียเบื้องตน การนําเสนอขอมูล
มัลติมีเดียทั้งวิดีโอ ภาพ และเสียงอยางมีประสิทธิภาพ การสงขอมูลมัลติมีเดียผาน
ทางเครือขายหลายรูปแบบ ซึ่งหมายรวมถึง ATM เครือขายไรสาย และเครือขาย IP
เทคโนโลยีการบีบอัดขอมูลที่เปนปจจุบัน มาตรฐานตาง ๆ เชน H.26x, MPEG,
JPEG, และ H.32x คุณภาพของการใหบริการ การประชุมมัลติมีเดียผาน
อินเทอรเน็ตและการสื่อสารในเวลาจริง
Introduction to technologies for multimedia communications,
efficiently representing multimedia data, including video, image, and
audio, delivering multimedia data over variety of networks, including
ATM, wireless, and IP networks, state-of-the-art compression
technologies, number of standards, including H.26x, MPEG, JPEG, and
H.32x series, quality of service, multimedia conferencing and real-time
communication

3 (3-0-6)

3 (2-3-4)
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การสื่อสารทางมัลติมีเดีย
Multimedia communications
เทคโนโลยีสําหรับการสื่อสารมัลติมีเดียเบื้องตน การนําเสนอขอมูล
มัลติมีเดียทั้งวิดีโอ ภาพ และเสียงอยางมีประสิทธิภาพ การสงขอมูลมัลติมีเดียผาน
ทางเครือขายหลายรูปแบบ ซึ่งหมายรวมถึง ATM เครือขายไรสาย และเครือขาย IP
เทคโนโลยีการบีบอัดขอมูลที่เปนปจจุบัน มาตรฐานตาง ๆ เชน H.26x, MPEG,
JPEG, และ H.32x คุณภาพของการใหบริการ การประชุมมัลติมีเดียผาน
อินเทอรเน็ตและการสื่อสารในเวลาจริง
Introduction to technologies for multimedia communications,
efficiently representing multimedia data, including video, image, and
audio, delivering multimedia data over variety of networks, including
ATM, wireless, and IP networks, state-of-the-art compression
technologies, number of standards, including H.26x, MPEG, JPEG, and
H.32x series, quality of service, multimedia conferencing and real-time
communication

3 (2-3-4)
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เอกสารแนบหมายเลข 2

ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1) นายณัฐนนท ลีลาตระกูล
ผลงานทางวิชาการ
ศศิธร อารยะพูนพงศ และณัฐนนท ลีลาตระกูล. (๒๕๕๖). (J-Nitan): โปรแกรมประยุกตบนแท็บเล็ตสําหรับ
สรางหนังสือนิทานเพื่อสงเสริมการพัฒนาการของเด็ก. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, (๒). ๑-๖.
วรเชษฐ บัวสุวรรณ และณัฐนนท ลีลาตระกูล. (๒๕๕๖). ระบบการจําแนกเครื่องใชไฟฟาโดยใชการตรวจสอบ
พลังงานไฟฟาผานเครือขายเซนเซอรไรสาย เพื่อชวยประหยัดพลังงาน. ใน การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๙ (หนา ๖๑๔ – ๖๒๐). กรุงเทพ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.
Rimcharoen, S., Phiromlap, S., & Leelathakul, N. (2015). Analysis of Frequency Based
Compact Genetic Algorithm (fb-cGA). Maejo International Journal of Science and
Technology, 9(1), 121-135.
Panphotong, K., Buasuwan, W., & Leelathakul, N. (2014). A Comparative Analysis of
Appliance Classifiers for Wireless Classification System. In Proceeding of the 9th
Asian Internet Engineering Conference (pp. 66-74). Chiang Mai: Chiang Mai University.
Rimcharoen, S., Leelathakul, N., & Srikamdee, S. (2014). A Hybrid (mu+lambda) Evolutionary
Algorithm for Evolving Simple Trading Rules: Case Study on Stock Exchange of
Thailand (SET50). In Proceedings of the 6th International Conference on Knowledge
and Smart Technologies 2014 (pp. 99-104). Chonburi: Burapha University.
Srikamdee, S., Rimcharoen, S., & Leelathakul, N. (2013). Prediction of the Stock Exchange of
Thailand Index using an Evolutionary Algorithm Portfolio. In Proceedings of the 5th
International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2013 (pp. 37-42).
Chonburi: Burapha University.
Leelathakul, N., & Chaipah, K. (2013). Quantitative Effects of using Facebook as a Learning
Tool on Students’ Performance. In Proceeding of the 10th International Joint
Conference on Computer Sciences and Software Engineering (pp. 99-104). Khon
Kaen: Khon Kaen University.
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2) นายวิทวัส พันธุมจินดา
ผลงานทางวิ ชาการ
Sengchuan, S., Pantumchinda, P., & Onuean, A. (2015). Developing a part-time lecturer
appointment notification system using UCD. In Proceedings of the International
Conference on Advanced informatics: Concepts, Theory and Applications. Chonburi:
Bupapha University.
3) นายประวิทย บุญมี
ผลงานทางวิชาการ
Onlaor, K., Boonmee, P., & Jitngernmadan, P. (2014). Conference Management System for
Information Technology Academic Conference : A SaaS Approach. In Proceeding of
the Burapha University International Conference 2014 (pp. 261-268). Chonburi:
Burapha University.
4) นายเอกภพ บุญเพ็ง
ผลงานทางวิชาการ
เอกภพ บุญเพ็ง, อนุสรณ เบญจธนรัตน, สุรางคนา ธรรมลิขิต, และพีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์. (๒๕๕๖). การบูร
ณาการขอมูลเชิงพื้นที่กับระบบธุรกิจอัจฉริยะ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๙ (หนา ๑๕๔-๑๖๐). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ.
5) นางคนึงนิจ กุโบลา
ผลงานทางวิชาการ
ทศพล ปราชญปรีชา และคนึงนิจ กุโบลา. (๒๕๕๕). การตรวจจับจุดบกพรองบนสิ่งทอโดยการหาเสน
ขอบภาพรวมกับโครงขายประสาทเทียม. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๙ หนา (๙๘๖-๙๙๑). กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ.
จารุวรรณ สุระเสียง, คนึงนิจ กุโบลา และอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน. (๒๕๕๔). การประมาณเวลาในการพัฒนา
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษา. ใน International Conference on eBusiness 2013 หนา (19-28). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา.
Jitngernmadan, P., & Kubola, K. (2015). Real-time Helpdesk System Architecture Approach
for e-Learning using Asterisk. In Proceedings of the 6th TCU International e-Learning
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6) นายกฤษณะ ชินสาร
ผลงานทางวิชาการ
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Semi-automated detection of breast mass speculation using active contour. In
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Saelim, A., Rasmequan, S., Kulkasem, P., & Chinnasarn, K. (2013). Migration Planning using
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7) นาย โกเมศ อัมพวัน
ผลงานทางวิชาการ
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Frequent Itemsets without Support Threshold. In Proceedings of the
12th International Conference on Artificial Intelligence and Symbolic Computation
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ผลงานทางวิชาการ
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9) นางสาวจรรยา อนปนส
ผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการ
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Samui: Thailand.
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ผลงานทางวิชาการ
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12) นางสาวสุนิสา ริมเจริญ
ผลงานทางวิชาการ
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Phiromlap, S., & Rimcharoen, S. (2013). A Frequency-Based Updating Strategy in Compact
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13) นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน
ผลงานทางวิชาการ
สุเมธ ดาราพิสุทธิ์ และจักริน สุขสวัสดิ์ชน. (2557). ขั้นตอนวิธีการทํานายคาคะแนนความชอบที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับระบบแนะนําเพลง โดยใชวิธีการเทนเดนซีเบสรวมกับขอมูลไมโครโพรไฟล. ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (หนา 755761). ภูเก็ต: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.
ณรงคศักดิ์ ชูสินชินภัทร, และจักริน สุขสวัสดิ์ชน. (2557). การปรับปรุงวิธีการจัดกลุมปจจัยเสี่ยงของ
นักเรียนที่มีโอกาสออกกลางคันดวยวิธีการจัดกลุมแบบเอ็กซมีนส. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (หนา 148-153). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
จักริน สุขสวัสดิ์ชน, อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน, และพงศพัฒน สิงหศรี. (2557). การคัดเลือกปจจัยเดนและการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการแยกประเภทสําหรับทํานายเพศของนกกระทาจากคุณลักษณะ
ภายนอกของไขนกกระทา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 10 (หนา 515-521). กรุงเทพมหานคร: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.
วณพล อินทรสุวรรณ, อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน, และ จักริน สุขสวัสดิ์ชน. (2556). วิธีการเติมคาขอมูลที่ขาดหาย
ดวยจุดศูนยกลางกลุมของเคมีนสรวมการแตกคาแบบเอกฐานในการวิธีการกรองขอมูลรวมบนระบบ
แนะนําขอมูล. ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Joint Conference on Computer
Science and Software Engineering (JCSSE2013)” (หนา 85-90). ขอนแกน: มหาวิทยาลัย
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พงศพัฒน สิงหศรี, จักริน สุขสวัสดิ์ชน, และอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน. (2556). การประยุกตใชเทคนิคการแยก
ประเภทในการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการจําแนกเพศของนกกระทาที่พิจารณาจากคุณลักษณะ
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ภายนอกของไขนกกระทา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
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ขั้นตอนวิธีการเอ็กซมีนส. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 9 (หนา 307-314). กรุงเทพมหานคร: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.
ศักดา บุญภา, อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน, และจักริน สุขสวัสดิ์ชน. (2555). การแกปญหาความเบาบางของขอมูลใน
ระบบแนะนําภาพยนตร. ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Knowledge and Smart
Technologies” ครั้งที่ 4 (หนา 98 -105). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
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Suksawatchon, U., Darapisut, S. & Suksawatchon, J. (2015). Incremental Session Based
Collaborative Filtering with Forgetting Mechanisms. In Proceeding of the 19th
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Darapisut, S. & Suksawatchon, J. (2014). Comparison of the Constant Prediction Time of
Collaborative Filtering Algorithms by Using Time Contexts. In Proceeding of the 11th
International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (pp.
302-306). Pattaya: Thailand.
Chujai, P., Suksawatchon, U., Rasmequen, S., & Suksawatchon, J. (2014). Imputing missing
values in Collaborative Filtering using pattern frequent itemsets. In Proceeding of the
Electrical Engineering Congress.
Insuwan, W., Suksawatchon, U., & Suksawatchon, J. (2014). Improving Missing Values
Imputation in Collaborative Filtering With User-Preference Genre and Singular Value
Decomposition. In Proceedings of the 6th International Conference on Knowledge
and Smart Technologies (pp. 87-92). Chon Buri: Burapha University.
Suksawatchon, J, & Suksawatchon, U. (2013). Risk Assessment System for HIV Infection by
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bookmarking based on tag clustering. In Proceedings of the 14th National Computer
Science and Engineering Conference.
Suksawatchon, U., & Suksawatchon, J. (2010). Movie recommender system using
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International Conference on Knowledge and Smart Technologies. Chonburi:
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14) นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
ผลงานทางวิชาการ
จักริน สุขสวัสดิ์ชน, อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน, และพงศพัฒน สิงหศรี. (2557). การคัดเลือกปจจัยเดนและการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการแยกประเภทสําหรับทํานายเพศของนกกระทาจากคุณลักษณะ
ภายนอกของไขนกกระทา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 10 (หนา 515-521). กรุงเทพมหานคร: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.
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เอกสารแนบหมายเลข 3

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสรู ายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง ปการศึกษา 2559
 ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง
การสื่อสาร
ระหวางบุคคล
ปญญา
และความรับผิดชอบ
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษบังคับ
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร
ภาษาอื่นๆ
99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน 
2. กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา
30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
85111059 การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวติ
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร
ปญญา
และความรับผิดชอบ
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3. กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
25710259 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน





40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการ





พัฒนาสังคม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร





99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย





99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ





สื่อสาร
99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน  




2. กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา
30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการ





ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
85111059 การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวติ





3. กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
25710259 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน





40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการ





พัฒนาสังคม
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รายวิชา

61010159 ศิลปะกับชีวิต
4. กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
77037959 ศิลปะและการคิดสรางสรรค
88510059 การคิดและการแกปญหาเชิง
ตรรกะเพื่อการสรางนวัตกรรม
5. กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
88510159 กาวทันสังคมดิจทัลดวยไอซีที

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

5. ทักษะการ
วิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร
ปญญา
และความรับผิดชอบ
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

กลุมวิชาแกน
88510259 โครงสรางดิสครีต
88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
88520159 ความนาจะเปนและสถิตสิ ําหรับคอมพิวเตอร
88710059 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะดาน
88510459 หลักการโปรแกรม
88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
88720159 การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
88721159 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีประยุกต
88723059 แพลตฟอรมเทคโนโลยี
88723159 เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 1
88725059 ระบบฐานขอมูล 1
88726059 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
88727159 พื้นฐานทางเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
88727359 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
88732059 กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ
88734059 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
88734559 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
88734659 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. คุณธรรม จริยธรรม

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
3. ทักษะทาง 4. ทักษะความสัมพันธ ตัวเลข การ
ระหวางบุคคลและความ
สื่อสาร และ
ปญญา
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. ความรู

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
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รายวิชา

88737859 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
88742059 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
88749059 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
88749159 ทักษะสําหรับการประกอบอาชีพ
88749259 สหกิจศึกษา
88749359 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
88749859 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
วิชาเฉพาะเลือก
88730059 การใชงานระบบปฏิบตั ิการยูนิกซและการโปรแกรมสคริป
88731059 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
88731159 หลักการโปรแกรมและการวิเคราะหขอมูล
88732159 การประกันความมั่นคงและการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
88733059 การบริหารจัดการระบบ 1
88733159 เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 2
88733259 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนแพล็ตฟอรมแอนดรอยด
88733459 ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
88734159 วิทยการการใหบริการ
88734259 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
88734359 ระบบสารสนเทศทางการเงิน
88734459 การบริหารทรัพยากรบุคคล
88735059 ระบบฐานขอมูล 2

1. คุณธรรม จริยธรรม

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
3. ทักษะทาง 4. ทักษะความสัมพันธ ตัวเลข การ
ระหวางบุคคลและความ
สื่อสาร และ
ปญญา
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. ความรู

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
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รายวิชา

88736059 การโปรแกรมสวนตอประสานโปรแกรมประยุกตแบบเว็บ
88736159 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
88742159 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
88742259 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
88743059 การบริหารจัดการระบบ 2
88743159 การประมวลผลกลุมเมฆ
88743359 อินเทอรเน็ตของสิ่งตาง ๆ
88744059 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
88744159 สถาปตยกรรมเชิงบริการ
88744259 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
88745559 เทคโนโลยีการจัดการความรู
88745659 ขอมูลขนาดใหญ
88749459 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
88749559 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
88749659 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
88749759 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4
กลุมวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
88727059 ทักษะการวาดและพื้นฐานการออกแบบ
88727259 การออกแบบการโตตอบ
88737059 การออกแบบกราฟกสองมิติและการสรางภาพเคลื่อนไหว
88737159 การขึ้นรูปทรงสามมิติและการสรางภาพเคลื่อนไหว
88738059 วิทยาศาสตรกายภาพสําหรับการพัฒนาเกม

1. คุณธรรม จริยธรรม

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
3. ทักษะทาง 4. ทักษะความสัมพันธ ตัวเลข การ
ระหวางบุคคลและความ
สื่อสาร และ
ปญญา
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. ความรู

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
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88738159
88738259
88738359
88738459
88738559
88737359
88737459
88737559
88737659
88737759
88747059
88747159
88747259
88747359
88747459
88747559
88747659
88747759
88747859
88747959

คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับการพัฒนาเกม
การออกแบบเกม
การโปรแกรมเกม
ปญญาประดิษฐสําหรับเกม
การพัฒนาเกม
การสรางวิชวลและซาวดเอฟเฟกต
การออกแบบสวนติดตอและประสบการณผูใช
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
เทคโนโลยีสตรีมมิง
การประมวลผลสื่อดิจิทลั
การสกัดและการแสดงผลขอมูลมัลติมเี ดีย
การจัดเก็บและการคืนคนขอมูลมัลติมเี ดีย
เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน
อีเลิรนนิง
การออกแบบการศึกษาในสื่อมัลติมีเดีย
การสื่อสารทางมัลติมเี ดีย
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 4

1. คุณธรรม จริยธรรม

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
3. ทักษะทาง 4. ทักษะความสัมพันธ ตัวเลข การ
ระหวางบุคคลและความ
สื่อสาร และ
ปญญา
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. ความรู

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
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ผลการเรียนรู Learning Outcomes (LO)
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา มีความรอบรู เขาใจ
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน
จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ
เศรษฐกิจพอเพียง
และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา สามารถประยุกตความรูจากทฤษฏีสูการปฏิบัติ
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอ
3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม มีวินัย เปน
คอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด
แบบอยางที่ดีตอผูอื่น มีความเขาใจและเห็น
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไปประยุกต;
คุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม
สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และพัฒนาความรูใหม
และธรรมชาติ
5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถ
6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ
ทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
เทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวของ
และลําดับความสําคัญ
7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรและสังคม
6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใช
คอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
3. ทักษะทางปญญา
5. ทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
สารสนเทศ
1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมิน
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูใน
ภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายได
สารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
ปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
อยางมีประสิทธิภาพ
สรางสรรค มีทักษะการแสวงหาความรู
สามารถใชขอมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยี
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความ
ประยุกต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
สารสนเทศ อยางรูเทาทัน
สะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งใน
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุป
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดย
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูร วมทีม
ประเด็นปญหาและความตองการ มีทักษะการ
ใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
ทํางาน มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สํานึก
คิดแบบองครวม เพื่อแกปญหาไดอยางมี
สถิตปิ ระยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยาง
ในความเปนพลเมืองที่มีคุณคาตอสังคม และมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณ
สรางสรรค
ความเปนไทย
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการ
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปาก
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมใน
แกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
ประเด็นที่เหมาะสม
เหมาะสม มีทักษะการคิดแบบองครวม เพื่อ
การนําเสนอไดอยางเหมาะสม สามารถใช
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
รับผิดชอบงานในกลุม มีภาวะผูนํา และ
สอดคลองกับสถานการณ
4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
สามารถทํางานเปนทีม
เหมาะสม
5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไข
สถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของ
ตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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เอกสารแนบหมายเลข 4

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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เอกสารแนบหมายเลข 5

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology
จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวม
ไมนอยกวา
128 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1) กลุมวิชาภาษา
12
หนวยกิต
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
3
หนวยกิต
1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
3
หนวยกิต
1.4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 4
หนวยกิต
1.5) วิชาคอมพิวเตอร
3
หนวยกิต
1.6) กลุมวิชาเลือก
5
หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.3 วิชาเฉพาะเลือก

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

ไมนอ ยกวา

92
12
53
27

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6 หนวยกิต

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology
จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวม
ไมนอยกวา
133 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร ไมนอยกวา
12
หนวยกิต
1.2) กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวติ
4
หนวยกิต
บัณฑิตบูรพา ไมนอยกวา
1.3) กลุมทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอ
7
หนวยกิต
สังคมและสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา
1.4) กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
4
หนวยกิต
ไมนอยกวา
1.5) กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา
3
หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
97 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน
12 หนวยกิต
2.2 วิชาเฉพาะดาน
กรณีเลือกสหกิจศึกษา
58 หนวยกิต
กรณีเลือกสรางนวัตกรรม
55 หนวยกิต
2.5 วิชาเฉพาะเลือก
กรณีเลือกสหกิจศึกษา
24 หนวยกิต
กรณีเลือกสรางนวัตกรรม
27 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต

หมายเหตุ
คงเดิม
ปรับเพิ่ม
คงเดิม

ปรับเพิ่ม
ปรับใหม
ปรับใหม
คงเดิม
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โครงสรางหลักสูตร (ตอ)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.3 วิชาเฉพาะเลือก

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
ไมนอยกวา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1) นายณัฐนนท ลีลาตระกูล
2) นายวิทวัส พันธุมจินดา
3) นายประวิทย บุญมี
4) นายเอกภพ บุญเพ็ง
5) นางคนึงนิจ กุโบลา

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
92
12
53
27

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะดาน
กรณีเลือกสหกิจศึกษา
กรณีเลือกสรางนวัตกรรม
2.6 วิชาเฉพาะเลือก
กรณีเลือกสหกิจศึกษา
กรณีเลือกสรางนวัตกรรม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม)
1) นายณัฐนนท ลีลาตระกูล
2) นายวิทวัส พันธุมจินดา
3) นายประวิทย บุญมี
4) นายเอกภพ บุญเพ็ง
5) นางคนึงนิจ กุโบลา

97 หนวยกิต
12 หนวยกิต
58 หนวยกิต
55 หนวยกิต
24 หนวยกิต
27 หนวยกิต
6 หนวยกิต

หมายเหตุ

ปรับเพิ่ม
ปรับใหม
ปรับใหม

คงเดิม
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
887100 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Fundamentals
887110 โครงสรางดิสครีตเบื้องตน
Introduction to Discrete Structures
887211 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information
Technology
887212 สถิติสาํ หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Statistics for Information Technology
- วิชาเฉพาะดาน

หนวยกิต

รหัสวิชา

3 (3-0-6)

88710059

3 (3-0-6)

88510259

3 (3-0-6)

88510359

3 (3-0-6)

886201
886202
886210
887120

หลักการโปรแกรม 1
Programming Fundamental I
หลักการโปรแกรม 2
Programming Fundamental II
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
แนวคิดทางธุรกิจในเทคโนโลยีสารสนเทศ
Business Concepts in Information
Technology

ชื่อวิชา

หมายเหตุ
หนวยกิต

หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Fundamentals
โครงสรางดิสครีต
Discrete Structures
คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
Mathematics for computing

3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัส

3 (2-2-5)

เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา

3 (2-2-5)

เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา

88520159

ความนาจะเปนและสถิตสิ ําหรับคอมพิวเตอร
Probability and Statistics for Computing

3 (2-2-5)

เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา

3(2-2-5)

88510459

3 (2-3-4) เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา

3(2-2-5)

88620159

3(3-0-6)

88721159

หลักการโปรแกรม
Programming Fundamental
หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming Paradigm
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีประยุกต
Data Structures and Applied Algorithms

3(3-0-6)

3 (2-2-5) เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา
3 (2-3-4) เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา
ยกเลิก
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
887130 แพลตฟอรมเทคโนโลยี
Platform Technologies
887230 เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร
Computer Network Technology
887240 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
System Analysis and Designs
887250 ระบบฐานขอมูล
Database System
887371 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

3 (3-0-6)

88723059

3 (3-0-6)

เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา

3 (3-0-6)

88723159

3 (2-2-5)

เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา

3 (2-2-5)

88734059

3 (2-2-5)

88725059

3 (2-2-5)

88726059

แพลตฟอรมเทคโนโลยี
Platform Technologies
เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 1
Computer Network Technology I
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
System Analysis and Designs
ระบบฐานขอมูล 1
Database System I
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
Web-based Application Development
การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project
Management
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
Information Technology Entrepreneurship
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
Human and Computer Interaction

88734559
88734659

887260

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
Human and Computer Interaction

หมายเหตุ

3 (2-2-5)

88737859

3 (3-0-6)

เปลี่ยนชื่อ รหัส เปลีย่ นเปนวิชา
บรรยาย และเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
3 (2-3-4) เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา
3 (2-2-5)

เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา

3 (3-0-6)

เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา/
ยายมาจากกลุมวิชาเฉพาะเลือก

3 (2-2-5)

เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา/
ยายมาจากกลุมวิชาเฉพาะเลือก
เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา

3 (2-2-5)
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
887320
887321
887350
887370
887372
887420

887492

ชื่อวิชา
การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Techonology Service
Management
การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
Information Security Management
ระบบจัดการฐานขอมูล
Database Management Systems
การใหบริการและเทคโนโลยีทางอินเทอรเน็ต
Internet Technology and Services
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
E-Commerce
มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Social Issues and Ethics for IT
professional
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Seminar

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หนวยกิต
3 (3-0-6)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ
หนวยกิต
ยายไปกลุมวิชาเฉพาะเลือก

3 (3-0-6)

ยายไปกลุมวิชาเฉพาะเลือก

3 (2-2-5)

ยกเลิก

3 (2-2-5)

ยกเลิก

3 (3-0-6)

ยายไปกลุมวิชาเฉพาะเลือก

2 (2-0-4)

88742059

มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Social Issues and Ethics for IT professional

3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัส

1 (0-2-1)

88749059

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Seminar in Information Technology
ทักษะสําหรับการประกอบอาชีพ
Soft Skills for Careers
การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
Information System Maintenance
พื้นฐานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Fundamental Multimedia Technology

1 (0-2-1)

เปลี่ยนรหัส

3 (3-0-6)

เปดใหม

3 (2-3-4)

เปดใหม

3 (2-3-4)

เปดใหม

88749159
88720159
88727159
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

887490

887491

887497
887498

ชื่อวิชา

สหกิจศึกษา
Cooperative Education

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หนวยกิต

6 (0-18-0)

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Capstone Project

3 (0-9-0)

เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
Pre-Career Training
การฝกประสบการณวิชาชีพ
Career Training

1 (0-2-1)
2 (0-6-0)

หมายเหตุ

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
88727359 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
Multimedia Production
88732059 กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ
Business Process and Information
System

หนวยกิต
3 (2-3-4)

เปดใหม

3 (3-0-6)

เปดใหม

88749259 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

6 (0-18-0)

88749359 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Innovation

ยกเลิก
เปดใหม
ยกเลิก
3 (0-9-0)

เปดใหม
ยกเลิก
ยกเลิก
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
หมวดวิชาเฉพาะเลือก
887300
887310
887322

ชื่อวิชา

ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
Workshop
การวิเคราะหเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
ปฏิบัติการสถาปตยกรรมและการบริหาร
ฐานขอมูล
Database Architecture and
Administration Workshop

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ
หนวยกิต

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

ยกเลิก
88731059

1 (0-2-1)

88727059
88727259
88730059
88733059
88736159

การวิเคราะหเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis

3 (2-2-5)

เปลี่ยนรหัส

ทักษะการวาดและพื้นฐานการออกแบบ
Drawing Skills and Design Basics
การออกแบบการโตตอบ
Interaction Design
การใชงานระบบปฏิบตั ิการยูนิกซและการ
โปรแกรมสคริป
Unix and Scripting Programming
การบริหารจัดการระบบ 1
System Administration I
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
E-Commerce

3 (2-3-4)

เปดใหม

3 (2-3-4)

เปดใหม

3 (2-3-4)

เปดใหม

3 (2-2-5)

เปดใหม

3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา/ยายมาจาก
กลุมวิชาเฉพาะ

ยกเลิก
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

887330

887340
887341
887342
887360
887361
887373

887374

ชื่อวิชา

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณ
เคลื่อนที่
Application Development for Mobile
Devices
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
ระบบสารสนเทศทางการเงิน
Financial Information Systems
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
Software Development Process
การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร
Computer Graphic Designs
การสรางสื่อดิจิทลั
Digital Media Production
เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
Web Services Technology
สถาปตยกรรมผูใหบริการ
Service-Oriented Architecture

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หนวยกิต

รหัสวิชา
88732159

3 (2-2-5)

88733259

3 (3-0-6)

88734259

3 (3-0-6)

88734359

3 (3-0-6)

88744059

3 (2-2-5)

ชื่อวิชา
การประกันความมั่นคงและการตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Assurance and
Auditing
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนแพล็ตฟอรมแอน
ดรอยด
Application Development for Android
Platform
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
ระบบสารสนเทศทางการเงิน
Financial Information Systems
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
Software Development Process

หมายเหตุ
หนวยกิต
3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา/ยายมาจาก
กลุมวิชาเฉพาะ

3 (2-3-4)

เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา

3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัส

3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัส

3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา
ยกเลิก

3 (2-2-5)

ยกเลิก

3 (3-0-6)

88736059

3 (3-0-6)

88744159

การโปรแกรมสวนตอประสานโปรแกรมประยุกต
แบบเว็บ
Web Application Program Interface
Proramming
สถาปตยกรรมเชิงบริการ
Service-Oriented Architecture

3 (2-2-5)

เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา

3 (2-2-5)

เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
887375
887421
887422
887423
887424
887430
887431
887432
887433

ชื่อวิชา
หนวยกิต
ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูล 1 (0-2-1)
บนเว็บ
Web Database Programming Workshop
การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Assurance and Security
การบริหารทรัพยากรบุคคล
3 (3-0-6)
Human Resource Management
การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
3 (2-2-5)
Enterprise Resource Planning
ปฏิบัติการบริหารเครือขายผูผ ลิต
1 (0-2-1)
Supply Chain Management Workshop
ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน
1 (0-2-1)
Office Networking Workshop
ปฏิบัติการเครือขายระดับวิสาหกิจ
1 (0-2-1)
Enterprise Networking Workshop
ปฏิบัติการโทรศัพทผา นเครือขายอินเทอรเน็ต 1 (0-2-1)
Internet Telephony Workshop
ปฏิบัติการการคํานวณแบบคลาวดและเสมือน 1 (0-2-1)
จริง
Cloud Computing and Virtualization
Workshop

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมายเหตุ
หนวยกิต
ยกเลิก
ยกเลิก

88734459
88742259

การบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management
การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
Enterprise Resource Planning

3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัส

3 (2-2-5)

เปลี่ยนรหัส
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
887440
887441
887442
887455
887493
887494
887495
887496

ชื่อวิชา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support System
การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project
Management
ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
Entrepreneurship
เทคโนโลยีการจัดการความรู
Knowledge Management Technology
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Selected Topic in Information
Technology I
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Selected Topic in Information
Technology II
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
Selected Topic in Information
Technology III
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4
Selected Topic in Information
Technology IV

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หนวยกิต
3 (3-0-6)

รหัสวิชา
88744259

3 (3-0-6)

ชื่อวิชา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support System

หมายเหตุ
หนวยกิต
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัส
ยายไปกลุมวิชาเฉพาะเลือก
ยายไปกลุมวิชาเฉพาะเลือก

3 (3-0-6)

88745559

3 (3-0-6)

88749459

3 (2-2-5)

88749559

3 (3-0-6)

88749659

3 (2-2-5)

88749759
88731159

เทคโนโลยีการจัดการความรู
3 (3-0-6)
Knowledge Management Technology
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3 (3-0-6)
Selected Topic in Information Technology
I
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3 (2-2-5)
Selected Topic in Information Technology
II
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
3 (3-0-6)
Selected Topic in Information Technology
III
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4
3 (2-2-5)
Selected Topic in Information Technology
IV
หลักการโปรแกรมและการวิเคราะหขอมูล
3 (2-2-5)
Programming and Data analysis

เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปดใหม
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หนวยกิต

รหัสวิชา
88734159
88743359
88733159
88733459
88735059
88742159
88743059
88737059
88737159

ชื่อวิชา
วิทยาการการใหบริการ
Service Science
อินเทอรเน็ตของสิ่งตาง ๆ
Internet of Things
เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 2
Computer Network Technology II
ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
Information System Security
ระบบฐานขอมูล 2
Database System II
การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Techonology Service
Management
การบริหารจัดการระบบ 2
System Administration II
การออกแบบกราฟกสองมิติและการสราง
ภาพเคลื่อนไหว
2D Graphics Design and Animation
การขึ้นรูปทรงสามมิติและการสราง
ภาพเคลื่อนไหว
3D Modelling and Animation

หมายเหตุ
หนวยกิต
3 (3-0-6)

เปดใหม

3 (2-2-5)

เปดใหม

3 (2-2-5)

เปดใหม

3 (2-3-4)

เปดใหม

3 (2-2-5)

เปดใหม

3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัส / ยายจากวิชาเฉพาะ

3 (2-3-4)

เปดใหม

3 (2-3-4)

เปดใหม

3 (2-3-4)

เปดใหม
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หนวยกิต

รหัสวิชา
88738059
88738159
88738259
88738359
88738459
88738559
88737359
88737459
88737559
88737659

ชื่อวิชา
หนวยกิต
วิทยาศาสตรกายภาพสําหรับการพัฒนาเกม
3 (2-3-4)
Physical Science for Game Development
คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับการพัฒนาเกม
3 (2-3-4)
Computer Graphics for Game
Development
การออกแบบเกม
3 (2-3-4)
Game Design
การโปรแกรมเกม
3 (2-3-4)
Game Programming
ปญญาประดิษฐสําหรับเกม
3 (2-3-4)
Artificial Intelligence in Games
การพัฒนาเกม
3 (2-3-4)
Game Development
การสรางวิชวลและซาวดเอฟเฟกต
3 (2-3-4)
Visual and Sound Effects Production
การออกแบบสวนติดตอและประสบการณผูใช
3 (2-3-4)
User Interface and User Experience Design
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3 (2-3-4)
Web Design & Development
เทคโนโลยีสตรีมมิง
3 (2-3-4)
Streaming Technology

หมายเหตุ

เปดใหม
เปดใหม
เปดใหม
เปดใหม
เปดใหม
เปดใหม
เปดใหม
เปดใหม
เปดใหม
เปดใหม
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หนวยกิต

รหัสวิชา
88737759

หมายเหตุ
หนวยกิต
3 (2-3-4)

เปดใหม

3 (2-3-4)

เปดใหม

3 (3-0-6)

เปดใหม

3 (2-3-4)

เปดใหม

88747359

ชื่อวิชา
การประมวลผลสื่อดิจิทลั
Digital Media Processing
การสกัดและการแสดงผลขอมูลมัลติมเี ดีย
Big Data Multimedia Extraction and
Visualization
การจัดเก็บและการคืนคนขอมูลมัลติมเี ดีย
Multimedia Storage and Retrieval
เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน
Augmented and Virtual Reality
อีเลิรนนิง

3 (3-0-6)

เปดใหม

88747459

การออกแบบการศึกษาในสื่อมัลติมีเดีย

3 (2-3-4)

เปดใหม

88747559

การสื่อสารทางมัลติมเี ดีย

3 (2-3-4)

เปดใหม

88747659

หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1
Selected Topic in Multimedia Technology
I
หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2
Selected Topic in Multimedia Technology
II

3 (2-3-4)

เปดใหม

3 (2-3-4)

เปดใหม

88747059
88747159
88747259

88747759

E-learning

Educational Design in Multimedia
Multimedia communications
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หนวยกิต

รหัสวิชา
88747859
88747959
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