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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการสารสนเทศ 

 

หมวดที ่1.  ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัส  25540191102868 
ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Information Technology 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อปริญญาภาษาไทย :   วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science  (Information Technology) 
อักษรยอภาษาไทย :   วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
อักษรยอภาษาอังกฤษ :   B.Sc. (Information Technology) 

3. วิชาเอก - 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  133  หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป   
  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป   
  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป  
5.2 ประเภทของหลักสูตร   
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 



ห น า  | 4 

 

 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ 
  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ 
5.3 ภาษาท่ีใช   

  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)  
 5.4 การรับเขาศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย 
  รับเฉพาะนิสิตตางชาติ 
  รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ 

5.5 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  
  เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เปนหลักสูตรท่ีไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 
  ชือ่สถาบัน................................................................................................... 
  รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน.............................................................  
  เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน 
  ชือ่สถาบัน.......................................ประเทศ............................................... 
  รูปแบบของการรวม 
  รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 
  รวมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เปนผูใหปริญญา 
  รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2 สถาบัน) 
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรใหม พ.ศ. .... เปดสอน ภาคการศึกษา....ปการศึกษา .... 
  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 เปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554  
  สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งพิเศษ ครั้งพิเศษท่ี  .....1/2559..... 
  วันท่ี.......22............  เดือน......มีนาคม.............    พ.ศ. .....2559.............. 
  สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี  ..... 3/2559..... 
  วันท่ี.........18.........  เดือน........พฤษภาคม......... พ.ศ. ....2559....... 
  สภาวชิาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี  ....................... 
  วันท่ี...................  เดือน...................    พ.ศ. ...................  

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2561 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
- นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ  

- นักวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- ผูจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

- ผูจัดการโครงการสารสนเทศ   

- นักวิจัยเก่ียวกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
- ผูดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขาย   

- นักออกแบบพัฒนาเว็บไซตและซอฟตแวร   

- ผูจัดการซอฟตแวร  

- นักออกแบบกราฟก   
- นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว  

- นักออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย  

- นักออกแบบสวนติดตอผูใช  

- ผูสรางสเปเชียลเอฟเฟกต  

- ผูดูแลและพัฒนาระบบมัลติมีเดีย  
- นักวิจัยเก่ียวกับงานทางดานมัลติมีเดีย 
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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. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 ในสถานท่ีตั้ง  
 นอกสถานท่ีตั้ง ไดแก ...................................... 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 เนื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนศาสตรประยุกตดานคอมพิวเตอรท่ีใหมและเปนสาขา
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังดานทฤษฎีและปฏิบัติ ระบบการเรียนการสอนจึงจําเปนตองมีการ
ปรับปรุงองคความรูใหทันตอพัฒนาการทางเทคโนโลยีท่ีมีการสรางข้ึนใหมอยูตลอดเวลา โดยตองมีการ
พัฒนาระบบการศึกษาใหมีคุณภาพในระดับสูง โดยเฉพาะเรื่องการเรียนรูเพ่ือประโยชนการใชงานเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลยุทธทาง
การตลาดและทิศทางของเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา นอกจากนี้สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศยังตองมีการนํา
ศาสตรในสาขาอ่ืนมาผสมผสานเขาดวยกัน เพ่ือใหสามารถประยุกตไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยลักษณะ
ดังกลาวนี้จึงควรมีการจัดรูปแบบของหลักสูตรใหสามารถเอ้ืออํานวยตอการจัดการศึกษา สงเสริมการวิจัย
และการพัฒนาดานวิชาการท่ีดี สามารถใชเทคโนโลยีและสรางนวัตกรรมตามความตองการของสังคมไทย
ไดอยางเหมาะสม 
 กอปรกับมหาวิทยาลัยบูรพาไดกําหนดยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน 
หลักสูตรนี้จึงไดพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และเปนไปในทิศทางเดียวกับเปาหมายของกรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 (National ICT 
Policy Framework 2011-2020: ICT 2020)  ซ่ึงระบุวา “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนพลัง
ขับเคลื่อนสําคัญในการนําพาคนไทยสูความรูและปญญา เศรษฐกิจไทย สูการเติบโตอยางยั่งยืน  สังคมไทย 
สูความเสมอภาค” โดยเปาหมายของกรอบนโยบายดังกลาวมีดังตอไปนี้  
           1) มีโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูง (Broadband) ท่ีกระจาย
อยางท่ัวถึง ประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมกัน เสมือนการเขาถึงบริการสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐานท่ัวไป 
            2) มีทุนมนุษยท่ีมีคุณภาพ ในปริมาณท่ีเพียงพอตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูเศรษฐกิจ
ฐานบริการและฐานเศรษฐกิจสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ประชาชนมีความรอบรู เขาถึง 
สามารถพัฒนา และใชประโยชนจากสารสนเทศไดอยางรูเทาทัน เกิดประโยชนตอการเรียนรู การทํางาน 
และการดํารงชีวิตประจําวัน และบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความรู 
ความสามารถและทักษะในระดับสากล 
            3) เพ่ิมบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค) ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
           4) ยกระดับความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยรวมของประเทศไทยในการ
ประเมินวัดระดับระหวางประเทศ 
            5) เพ่ิมโอกาสในการสรางรายไดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (โดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาสทาง
สังคม) 
            6) ทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารตอการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม ท่ี เป น มิตรกับสิ่ งแวดลอม  และมีส วนร วมใน
กระบวนการพัฒนา 
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ปจจุบันความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารโทรคมนาคม ทําใหวิถีการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบันผูกพันกับเทคโนโลยีในหลากหลายบริบท เชน การใหบริการทาง
การแพทยผานเครือขายอินเทอรเน็ต  การใชบริการระบบสารสนเทศผานสมารทโฟน และการใชเครือขาย
สังคมออนไลนท้ังในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวัน เปนตน กิจกรรมเหลานี้กอใหเกิดการใชศาสตร
ตาง ๆ ทางวิทยาการสารสนเทศอยางกวางขวางท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในระดับภาคอุตสาหกรรม
ไปจนถึงระดับครัวเรือน  เพ่ือการพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาสังคม  ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการพัฒนา
บุคลากรทางดานวิทยาการสารสนเทศใหสอดรับกับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมไทยซ่ึงเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย และตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณของโลก 
 ประเทศไทยพิจารณาเห็นวาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับวิทยาการสารสนเทศ เปนอุตสาหกรรม
ท่ีมีศักยภาพสูง และไดรับการระบุใหเปนหนึ่งในสามกลุมของกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายซ่ึงควรสนับสนุน
การพัฒนาตอเชื่อมหวงโซมูลคา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 -
2559) นอกจากนี้แลว แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 
2557 - 2561)  ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน “พัฒนาสังคมอุดมปญญาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือกาวสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอยางยั่งยืนไดท่ัวถึง เทาเทียม และม่ันคงปลอดภัยในทุกชุมชนและทองถ่ิน” 
(Shape-up Smart Thailand toward Digital Economy) ซ่ึงมีทิศทางการพัฒนาโดยใชแนวคิดกระแส
หลักของการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainability) ท่ีคํานึงถึงความยั่งยืนในมิติรอบดานท่ีสําคัญ ไดแก มิติ
สังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดลอมภายใตบริบทการมุงสูสังคมอุดมปญญา (Smart Thailand) ท่ีมุง
พัฒนาประเทศไทยอยางชาญฉลาด โดยแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 
(ฉบับท่ี 3) ท่ีจะประกาศใชนั้นจะยึดหลักการสําคัญ 6 ประการท่ีจะนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
คือ 

1.หลักธรรมาภิบาล (Governance) 
2.ความม่ันคงปลอดภัยทางโลกไซเบอร (Cyber Security) 
3.การอนุรักษสิ่งแวดลอมและลดภาวะโลกรอน (Green ICT) 
4.การพัฒนาท่ีสอดคลองกับหลักกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบและวิธีการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (Law & Regulations Development) 
5.การพัฒนาตามหลักเกณฑวุฒิภาวะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเก่ียวของ 

(Maturity Model) 
6 .ก า ร พั ฒ น า ท่ี ล ง ถึ ง ร ะดั บ ชุ ม ช น แ ล ะท อ ง ถ่ิ น  (Community and Region based 

Development) 
  จากหลักการสําคัญท้ัง 6 ประการในการพัฒนาท่ีกลาวมาขางตน แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับท่ี 3) จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 4 ดาน ซ่ึงเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรหลัก ซ่ึง
ประกอบดวย 

- การพัฒนาทุนมนุษยใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศ (Participatory People) 

- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีคุมคาและพอเพียง (Optimal Infrastructure) 



ห น า  | 9 

 

 

- การพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอยางชาญฉลาด (Smart Government) 

- การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและภาคธุรกิจใหรุงเรือง
สดใส (Vibrant Industry & Business) 

 โดยเปาหมายหลักจากการดําเนินยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 - 2561 มีดังนี ้

- สัดสวนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 
สูงข้ึนโดยเฉพาะจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

- ภาคธุรกิจมีเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสรางความพรอม การ
ปรับตวัในการแขงขันในเวทีสากล 

- ประชาชน ชุมชน และทองถ่ิน ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การศึกษาเรียนรู การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

- บริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐไรตะเข็บรอยตอและเปนท่ีพึงพอใจของผูใชบริการทุก
ภาคสวน 

- สังคม ชุมชน ทองถ่ิน เขมแข็ง ปลอดภัย มีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
อันดับประเทศไทยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูงข้ึนในสถาบันการจัดอันดับระดับสากล 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

 ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
ท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ตอบสนองตอ
ความตองการบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทําการศึกษาโดยสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) จะเห็นไดวา การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรมีความสําคัญกับ
ประเทศเปนอยางมาก เพราะไมเพียงแตเปนการเปดโอกาสในการสรางรายไดใหแกประเทศเทานั้น แตยัง
มีความสําคัญตอการขยายการลงทุนท้ังจากภายในประเทศและตางประเทศ  ซ่ึงเปนการสรางงาน สราง
รายได และสรางระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นการพัฒนาเยาวชนและบุคลากรของประเทศใหมีความรู
ความสามารถระดับสูง จึงเปนการสรางสังคมใหมีความเจริญ และเปนการสรางสังคมองคความรูของ
ประเทศดวย โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศจําเปนตองมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานได
ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความ
เขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคม โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ึงเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานมุงสูความเปนเลิศในเทคโนโลยีและ
การวิจัย และการผลิตบัณฑิตท่ีเกงและดี 
 หลักสูตรนี้ สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ท่ีตองการพัฒนาบุคลากรท่ี มีความรูและ
ความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน เจาหนาท่ีสนับสนุนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูดูแล
ระบบและเครือขาย ผูออกแบบและพัฒนาระบบและ/หรือโปรแกรมประยุกต นักออกแบบและพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย นักออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร นักวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับงานทางดานมัลติมีเดีย เพ่ือ
สนองความตองการกําลังคนท่ีมีความสามารถข้ันสูงท้ังดานการพัฒนาองคความรูและการวิจัยท่ียังขาด
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แคลนอยูอีกมากในภาครัฐและภาคเอกชน และเพ่ือเปนการพัฒนาอยางตอเนื่องทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหสอดคลองกับ  
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552 (มคอ.1) 
 3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 
 4. ACM Curriculum 2013 (Association for Computing Machinery) 
 โดยเนนการเรียนรู การศึกษา การประยุกตศาสตรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู
ตลอดชีวิต ตลอดถึงการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร เพ่ือใหสอดคลองกับพัทธกิจตาง ๆ 
ของการพัฒนาชุมชนและประเทศใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

13.1  รายวิชาท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

• วิชาศึกษาท่ัวไป ไดแก  
 

- กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3 (3-0-6) 

 English for Communication  

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย  3 (3-0-6) 

 Collegiate English  

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

 English Writing for Communication  

99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน 3 (3-0-6) 

 English for Job Applications  

 
- กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 

30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
Marine Ecology and Ecotourism 

2 (2-0-4) 
 

85111059 การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Exercise for Quality of Life 

2 (1-2-3) 
 

 
- กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

25710259 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Economics of Everyday Life 

2 (2-0-4) 
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40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม 
Sufficiency Economy and Social Development 

2 (2-0-4) 
 

61010159 ศิลปะกับชีวิต 
Art and Life 

3 (3-0-6) 
 

 
- กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 

77037959 ศิลปะและการคิดสรางสรรค 
Arts and Creativity 

2 (2-0-4) 

88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสรางนวัตกรรม 
Logical Thinking and Problem Solving for 
Innovation 

2 (1-2-3) 

 
- กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

88510159 กาวทันสังคมดิจทัลดวยไอซีที 
Moving Forward in a Digital Society with ICT 

3 (2-2-5) 

 

• วิชาเฉพาะ ไดแก  
 

- กลุมวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 

Object-Oriented Programming Paradigm 
3 (2-2-5) 

 

13.2 รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร 
- ไมมี 

 

13.3 การบริหารจัดการ 
- กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
- ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากภาควิชาอ่ืน ๆ ในคณะท่ีเก่ียวของ ไดแก คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะศิลปกรรม
ศาสตร คณะดนตรีและการแสดง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา และสถาบันภาษา ท่ี
ใหบริการการสอนวิชาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

- จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพ่ือเปน
มาตรฐานในการติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที ่2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

14. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคองหลักสูตร 

- ปรัชญา - 
ผลิตบัณฑิตใหรูจริง สามารถบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะพรอมปฏิบัติงาน และมี
คุณธรรม 
 

- ความสําคัญ - 
- เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศและสามารถสรางรายได 

ใหกับประเทศเปนจํานวนมาก 
- เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือท่ีใชในการขับเคลื่อนเชิงธุรกิจท้ังในระดับทองถ่ิน 

และระดับนานาชาติ 
 

- เหตุผลในการปรับปรุง – 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554 ได 

ดําเนินการเปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา 2554 และผลิตบัณฑิตมาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 5 ป 
ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลอง
ตอประกาศดังกลาว นอกจากนี้ ยังปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง ตอเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ท่ีกําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา 5 ป แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559-2563 และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้ ไดนําขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน ไดแก คณาจารย ผูใช
บัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรใหมี
ความทันสมัย สอดคลองกับวิทยาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกาวหนาไปอยางรวดเร็ว  ทันตอการ
พัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 เนนการฝกปฏิบัติ และ  
ตรงตอความตองการของผูใชบัณฑิตท่ีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว 

 
- วัตถุประสงค - 

 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมในการเปนบุคลากรในภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือ 
ภาคอุตสาหกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอยรอยละ 75 รวมถึงการเปนผูประกอบการอยาง 
นอยรอยละ 1 เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศ 
 2. เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 

 - มีคุณธรรม สามารถนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตเพ่ือพัฒนาสังคม 
และประเทศใหเขมแข็งไดอยางยั่งยืน 

 - มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ เพ่ือสนับสนุนและ 
ใหบริการระบบสารสนเทศ ทางดานฮารดแวร ซอฟตแวร ฐานขอมูล เครือขาย ความปลอดภัยเครือขาย  
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และอินเทอรเน็ต ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
 - สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานขององคการหรือเปนท่ี 

ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย นักวิเคราะหระบบและนัก 
ออกแบบและพัฒนาระบบมัลติมีเดีย 

 - มีทักษะการแสวงหาและใชความรู เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 - มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม และ เปนผูนําท่ีสามารถทํางานเปนทีม 
 - มีความสามารถนําความรูไปวิเคราะหและแกปญหาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี 

สารสนเทศได รวมท้ังประสานงานระหวางผูใชระบบสารสนเทศภายในองคการ 
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15. แผนพัฒนาปรับปรุง  

คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา 4 ป 
 
2.1. การจัดการหลักสูตร 

 

แผนการพัฒนา / 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธในการดําเนินงานตามแผน หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. ดํารงไวซึ่งความทันสมัย
ของหลักสูตรตาม
เทคโนโลยีและสงเสรมิ
ใหอาจารยและนิสติ
สรางนวัตกรรมตาง ๆ 
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. กระตุนใหนิสิตเปนผูใฝ
เรียนรูตลอดชีวิต และ
พัฒนาความรู
ความสามารถในวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยูเสมอ 

3. มีการตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตรเปน
ประจํา 

4. ประเมินมาตรฐานของ
หลักสตูรเปนระยะ ๆ 

 

1. พัฒนาหลักสตูรใหทันสมัยตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท้ังในระดับสากล 
(ACM/IEEE) 

2. ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 4 ป 
3. หลักสตูรตองมเีน้ือหา เหมาะสมท้ัง

ทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ และมี
กิจกรรมทางวิชาการท่ีจะชวยใหนิสิต
สามารถติดตามขาวสารทันสมัยไดจาก
การเรยีนรูดวยตนเอง 

4. มีผูสนับสนุนการเรยีนรู หรือผูชวยสอน 
ท่ีชวยกระตุนนิสติใหเรยีนรูไดดีข้ึน 

5. อาจารยตองจบปริญญาโท หรือสูงกวา 
และมีความเช่ียวชาญในสาขาน้ัน ๆ  

6. สงเสริมใหอาจารยใฝหาความเช่ียวชาญ 
และความกาวหนาในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอรหรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
สนับสนุนใหอาจารยไปหาประสบการณ 
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

7. ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
วิชาการภายในทุก ๆ 2 ปและภายนอก
ทุก ๆ 4 ป 

8. จัดรวบรวมฐานขอมูลของนิสติ อาจารย 
อุปกรณสอน และวิจัย งบประมาณ 
ความรวม มือทางวิชาการ ผลงานตีพิมพ 
ของแตละภาคการศึกษา เพ่ือเปนขอมูล
ในการประเมิน 

9. สํารวจความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอ  
หลักสตูรท่ีสาํเร็จการศึกษา เพ่ือทราบถึง
ประสบการณความพึงพอใจตอการเรียน
การสอนและหลักสูตร 

1. สามารถเปรยีบเทียบหลักสตูรกับ
มาตรฐานในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีการปรับปรุงแกไข
อยางสม่ําเสมอ 

2. วิชาตางๆมีการสอนท้ังทฤษฏีและ
ปฏิบัติ เพ่ือนิสติจะไดเรียนรูไดดวย
ตนเอง 

3. จํานวนอาจารยและประวัติการ
ทํางานและการฝกอบรมของอาจารย 

4. จํานวนผูสนับสนุนการเรียนรู หรือ
ผูชวยสอน 

5. ผลประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย และผูชวยสอนหลังจบภาค
การศึกษา 

6. หลักสตูรมีการประเมินโดยคณะ 
กรรมการวิชาการภายในทุก ๆ 2 ป 
และภายนอกทุก ๆ 4 ป 

7. มีการสาํรวจความพึงพอใจใน    
หลักสตูรจากบัณฑติ 



ห น า  | 15 

 

 

2.2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

แผนการพัฒนา / 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. มีหองเรียนหองปฏิบัติการ
เครือขาย แมขายและ
อุปกรณสื่อตาง ๆ ท่ีใชใน
การเรยีนการสอน เพ่ือให
การเรยีนการสอนภายใน
เวลาและนอกเวลามีประ 
สิทธิภาพ 

1. ติดตั้งอุปกรณสื่อตาง ๆ ในหองเรยีน
เพ่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือสรางสื่อการเรยีนการสอนตาม
ความตองการ 

2. มีหองปฏิบัติการท่ีมีอุปกรณท่ี ได
มาตรฐานสากล เพ่ือใหนิสิตไดเรียน
และฝกปฏิบัติในสภาพ แวดลอมท่ีดี 

3. มีหองปฏิบัติการแบบเปดตลอด24ชม. 
ท่ีมีโครงสรางพ้ืน ฐาน และพ้ืนท่ี
เพียงพอสําหรับใหนิสิต ทํางาน และ
เรียนรูดวยตนเอง 

4. จัดตั้งท้ังหองสมุดในสถานศึกษาและ
หองสมุดเสมือนท่ีมตีําราเรียน มี
หนังสืออางอิง และสื่ออุปกรณตาง ๆ 
อยางเพียงพอสําหรับการเรยีนการ
สอนเพ่ิมเติม 

5. มีหองปฏิบัติการระบบเครือขาย ท่ีมี
อุปกรณตาง ๆ ท่ีชวยใหนิสติไดเรยีนรู
วิธีการดูแล และควบคมุระบบ
เครือขายในสภาพแวดลอมจริง 

1. รวบรวมและบันทึกอัตราสวน
อุปกรณตอจํานวนนิสิต จํานวน
ช่ัวโมงท่ีนิสิตใชหองปฏิบัติการ
หรือเครื่องมือ และอัตราสวน
ความเร็วของระบบเครือขายตอ
จํานวนนิสิต 

2. รวบรวมจํานวนนิสิตท่ีลง 
ทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการ 
หรือวิชาฝกอบรม 

3. รวบรวมจํานวนตําราเรียน และ
สื่อดิจิทัลท่ีมีอยู พรอมท้ัง
ปริมาณการใชงาน  

4. สํารวจความพึงพอใจของนิสิต
ตอการบริการอุปกรณเพ่ือการ 
ศึกษา 

 

       2.3. การใหคําปรึกษา และความชวยเหลือตอนิสิต 
 

แผนการพัฒนา / 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. ผลิตนิสิตซึ่งมีคุณสมบัติท่ี
นายจางตองการภายใน
ระยะเวลาท่ี เหมาะสม 
นิสิตมีความสามารถท้ัง
ทางดานวิชาการ และ
อารมณ มีทัศนคติท่ีดีจาก
การทํากิจกรรมนอก
หลักสตูร 

 

1.  มีชวงเวลาสําหรับใหคําปรึกษากับ
นิสิต 

2.  เตรียมประวัติทางการศึกษา และ   
 พฤติกรรมของนิสิต ไวเพ่ือการติดตอ  
 ในอนาคต  

3.  ติดตั้งชองทางการติดตอระหวางนิสิต  
 กับอาจารย 

4.  มีศูนยบริการ และสนับสนุนการเรียน 
 ภาษาอังกฤษ 

5.  มีผูประสานงานท่ีสนับสนุนบริการ 
 ทางการเรียนการสอน และให  
 คําปรึกษากับนิสติ สนับสนุนคาใชจาย   
 สําหรับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสตูร 

1. จํานวนช่ัวโมงการใหคําปรึกษา 
2. จํานวน และอัตราสวนของนิสติท่ี

สําเรจ็การศึกษา ในแตละป
การศึกษา 

3. ประวัติทางวิชาการ และ
พฤติกรรมของนิสติท่ีอาจารยท่ี
ปรึกษาสามารถคนหาได 

4. จํานวนกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร จํานวนนิสิตท่ีเขารวม 
และอัตราสวนเงินสนับสนุนนิสิต
ตอเงินบริหารท้ังหมด 

5. เจาหนาท่ีท่ีมีคณุสมบัติพรอมใน
การสนับสนุน ดานการเรยีนการ
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แผนการพัฒนา / 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

รวมท้ังสงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรม
เหลาน้ัน 

6. มีเจาหนาท่ีประสานงานเก่ียวกับ 
กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร 

สอน และประสานงานการทํา
กิจกรรม 

6. ผลการสํารวจความพึงพอใจ ของ
นิสิตตอการใหการสนับสนุน 
ตาง ๆ ในแตละภาคศึกษา 

 

        
2.4. ความตองการของตลาดแรงงาน และสังคม และความพึงพอใจของนายจางตอคุณภาพ

บัณฑิต 
 

แผนการพัฒนา / 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. ผลิตนิสิตท่ีมีคณุสมบัติ
ดังน้ี 
-  มีความรู และทักษะท่ี

สมดลุตามความ
ตองการของนายจาง 

  - มีทัศนคติท่ีดีและ 
สามารถเปนผูนําได 
สามารถเขาใจและ
ดํารง ชีวิตในสังคม ได
อยางมีคุณภาพและมี
ความรับผิดชอบตอ
สังคมตามวัฒนธรรม
ไทย 

1.ขอคําปรึกษาจากผูประกอบการ
อุตสาหกรรม เพ่ือใชในการปรับปรุง
หลักสตูรในอนาคต 

2.ประเมินทักษะความรูจรรยา บรรณ และ
ความสามารถในการทํางานเปนทีมของ
นิสิตท่ีจบการศึกษา 

3.ฝกอบรม และเสวนานิสติเพ่ือใหทราบ
ประสบการณจริง 

4.สอดแทรกคณุคาทางจรรยา บรรณท้ังใน 
และนอกหองเรียน 

5.มีวิชาเรียนดานสังคมศาสตร ท่ีเนนการ
พัฒนาความเฉลยีวฉลาดทางอารมณในแง
ตาง ๆ 

6.ชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตรท่ีเนนความ รับผดิชอบทาง
สังคม และวัฒนธรรมไทย 

1. นําขอเสนอแนะของนายจาง มา
ใชในการพัฒนา และแกไข
หลักสตูร 

2. วิเคราะหผลการประเมินความ
พึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต 

3.  จํานวนวิชาทางสังคมศาสตรท่ี
เนนจรรยาบรรณ และหลักการ
ทํางานรวมกัน 

4. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ ท่ี
เก่ียวของกับความรับผดิชอบ
ทางสังคม และแรงดลบันดาลใจ
ทางวัฒนธรรม 

5. สถิติการทํางานในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขา
ท่ีเก่ียวของของบัณฑิต 

 

 



ห น า  | 17 

 

 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค  
  ระบบไตรภาค  
  ระบบจตุรภาค  
  ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรูอน 
   มีภาคฤดูรอน      จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห 
   ไมมีภาคฤดูรอน 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
-ไมมี- 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
   วัน-เวลาราชการปกติ 
   นอกวัน-เวลาราชการ (ระบุ) เสาร – อาทิตย 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรหรือศิลป-คํานวณ   
  เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา 

   มีเกณฑคุณสมบัติเพ่ิมเติม (ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ 
   อุดมศึกษาและ/หรือ เปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษา 
   เปนผูกําหนด) 

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 
1) ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนระดับมหาวิทยาลัย 
2) ปญหาการปรับฐานความรูในดานพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 
1) จัดการใหมีการดูแลนิสิตใหมอยางใกลชิด โดยอาจารยท่ีปรึกษา และนิสิตรุนพ่ี 
2)  จัดใหมีการทํากิจกรรม/อบรม เพ่ือใหนิสิตเตรียมความพรอมในชวงฤดูรอนกอนเรียน 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปท่ี 1 150 150 150 150 150 
ชั้นปท่ี 2 - 150 150 150 150 
ชั้นปท่ี 3 - - 150 150 150 
ชั้นปท่ี 4 - - - 150 150 

รวม 150 300 450 600 600 
สําเร็จการศึกษา - - - 150 150 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

- งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

รายการ 

ปงบประมาณ (หนวย : บาท) 

2559 2560 2561 2562 2563 

คาบํารุงการศึกษา 5,372,625 10,745,250 17,192,400 23,639,550 24,714,075 

คาลงทะเบียน 787,500 1,575,000 2,520,000 3,465,000 3,622,500 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  -   -   -   -  - 

รวมรายรับ 6,160,125 12,320,250 19,712,400 27,104,550 28,336,575 

- งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 
  2559 2560 2561 2562 2563 

1. งบดําเนินการ      

1.1. คาใชจายบุคลากร 1,000,000 1,060,000 1,123,600 1,191,016 1,262,477 

1.2. คาใชจายดําเนินงาน 2,628,698 2,692,312 2,759,744 2,831,222 2,906,988 

1.3. ทุนการศึกษา - 100,000 100,000 100,000 100,000 

1.4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย 1,676,250 3,352,500 5,028,750 6,705,000 6,705,000 

รวม (1) 5,304,948 7,204,812 9,012,094 10,827,238 10,974,465 

2. งบลงทุน      

2.1 คาครุภัณฑ 773,808 820,236 869,450 921,617 976,914 

2.2 สิ่งกอสราง 0 2,500,000 3,500,000 4,500,000 4,500,000 

รวม (2) 773,808 3,320,236 4,369,450 5,421,617 5,476,914 

รวม (1) + (2) 6,078,755 10,525,048 13,381,544 16,248,855 16,451,379 
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จํานวนนิสิต* 150 300 480 660 690 
คาใชจายตอหัวนิสติ 47,192 35,083 29,737 27,081 27,419 

 
หมายเหตุ  งบดําเนินการ คิดจากคาลงทะเบียนนิสิต / คนในแตละภาคการศึกษา 
 

2.7 ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผานสิ่งพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)................................... 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนเขามหาวิทยาลัย (ถามี) 
นิสิตท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมากอน เม่ือเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถ

เทียบโอนหนวยกิตได ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิต
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ถามี)  
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร   
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต   
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30 หนวยกิต 
1.1) กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร                 12 หนวยกิต 
1.2) กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา                4 หนวยกิต 
1.3) กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

                    7 หนวยกิต 
1.4) กลุมวิชาวัตกรรมและความคิดสรางสรรค                 4 หนวยกิต 
1.5) กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                   3 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา   97 หนวยกิต 
2.1) กลุมวิชาแกน                   12 หนวยกิต 
2.2) กลุมวิชาเฉพาะดาน                  

กรณีเลือกสหกิจศึกษา      58 หนวยกิต 
      กรณีเลือกสรางนวัตกรรม  55 หนวยกิต 

2.3) กลุมวิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา       
      กรณีเลือกสหกิจศึกษา      27 หนวยกิต 

      กรณีเลือกสรางนวัตกรรม  30 หนวยกิต 
3) หมวดเลือกเสรี ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

 
3.1.3 รายวิชา 

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                       30     หนวยกิต 

 1.1  กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  12 หนวยกิต 

  1.1.1)  ภาษาอังกฤษบังคับ  9 หนวยกิต 
 

กําหนดใหเรียน 3 รายวิชา จํานวน 9 หนวยกิต 
99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3 (3-0-6) 

 English for Communication  

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย  3 (3-0-6) 

 Collegiate English  

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

 English Writing for Communication  

 1.1.2)   ภาษาอ่ืน ๆ  3 หนวยกิต 

กําหนดใหเรียน 1 รายวิชา จํานวน 3 หนวยกิต 
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99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน 3 (3-0-6) 

 English for Job Applications  

  
 1.2  กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หนวยกิต 

กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา จํานวน 4 หนวยกิต  
30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

Marine Ecology and Ecotourism 
2 (2-0-4) 

 
85111059 การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Exercise for Quality of Life 
2 (1-2-3) 

 
  

 1.3  กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  
   7 หนวยกิต 

กําหนดใหเรียน 3 รายวิชา จํานวน 7 หนวยกิต  
25710259 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Economics of Everyday Life 
2 (2-0-4) 

 
40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม  

Sufficiency Economy and Social Development 
2 (2-0-4) 

 
61010159 ศิลปะกับชีวิต 

Art and Life 
3 (3-0-6) 

 
 

 1.4  กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค  4 หนวยกิต 

กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา จํานวน 4 หนวยกิต  
77037959 ศิลปะและการคิดสรางสรรค 

Arts and Creativity 
2 (2-0-4) 

88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสรางนวัตกรรม 
Logical Thinking and Problem Solving for 
Innovation 

2 (1-2-3) 

 

 1.5  กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 หนวยกิต 

กําหนดใหเรียน 1 รายวิชา จํานวน 3 หนวยกิต 
88510159 กาวทันสังคมดิจทัลดวยไอซีที 

Moving Forward in a Digital Society with ICT 
3 (2-2-5) 

หมายเหตุ :  ดูรายละเอียดรายวิชาไดจากเอกสารแนบหมายเลข 1 
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   2) หมวดวิชาเฉพาะ                     97      หนวยกิต 
2.1) กลุมวิชาแกน  12 หนวยกิต 
2.2) กลุมวิชาเฉพาะดาน  

                 กรณีเลือกสหกิจศึกษา  58 หนวยกิต 
      กรณีเลือกสรางนวัตกรรม     55 หนวยกิต 

2.3) กลุมวิชาเฉพาะเลือก 
  กรณีเลือกสหกิจศึกษา     27 หนวยกิต  

       กรณีเลือกสรางนวัตกรรม     30 หนวยกิต 
 

2.1) กลุมวิชาแกน  กําหนดใหเรียน 4 รายวชิา จํานวน 12 หนวยกิต 

88510259 โครงสรางดิสครีต 
Discrete Structures 

3 (2-2-5) 

88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 
Mathematics for Computing 

3 (2-2-5) 

88520159 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร 
Probability and Statistics for Computing 

3 (2-2-5) 

88710059 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Fundamentals 

   3 (3-0-6) 

  

2.2) กลุมวิชาเฉพาะดาน  

      ใหนิสิตเลือกเรียนสหกิจศึกษา หรือ เลือกสรางนวัตกรรม อยางใดอยางหนึ่ง 
กรณีเลือกสหกิจศึกษา          58 หนวยกิต 

       วิชาบังคับ                     52       หนวยกิต 
       วิชาสหกิจศึกษา                    6      หนวยกิต 

        หรือ  
                      กรณีเลือกสรางนวัตกรรม                        55 หนวยกิต                                              
        วิชาบังคับ                     52       หนวยกิต 

       วิชานวัตกรรม                             3      หนวยกิต 
 

วิชาบังคับ         52      หนวยกิต
  กําหนดใหเรียนในรายวิชา ดังตอไปนี้ 
        1) กลุมวิชาการเขียนโปรแกรม (Programming) 

88510459 หลักการโปรแกรม 
Programming Fundamental 

3 (2-3-4) 

88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming Paradigm 

3 (2-2-5) 
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88721159 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธีประยุกต 
Data Structures and Applied Algorithms 

3 (2-3-4) 

88723059 แพลตฟอรมเทคโนโลยี   
Platform Technologies  

3 (3-0-6) 

88725059 ระบบฐานขอมูล 1  
Database System I 

3 (2-3-4) 

88726059 
 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 
Web-based Application Development 

3 (2-2-5) 

88734059 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
System Analysis and Designs 

3 (3-0-6) 

88734559 การบริหารโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Project Management 

3 (3-0-6) 

   

        2) กลุมวิชาการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology  
                        Services) 

88720159 การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
Information System Maintenance 

3 (2-3-4) 

88723159 เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 1   
Computer Network Technology I 

3 (2-2-5) 

88734659 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Entrepreneurship 

3 (3-0-6) 

88732059 กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ  
Business Process and Information System 

3 (3-0-6) 

88742059 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Social Issues and Ethics for IT professional 

3 (3-0-6) 

 
        3) กลุมวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) 

88727159 พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
Fundamental Multimedia Technology 

3 (2-3-4) 

88727359 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
Multimedia Production 

3 (2-3-4) 

88737859 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร   
Human and Computer Interaction 

3 (2-2-5) 
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        4) กลุมวิชาเตรียมความพรอมเพ่ือประกอบอาชีพ (Skills for Careers) 
88749059 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Seminar 
 

1 (0-2-1) 

88749159 ทักษะสําหรับการประกอบอาชีพ 
Soft Skills for Careers 

3 (3-0-6) 

 
วิชาสหกิจศึกษาหรือวิชานวัตกรรม    6  หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชานวัตกรรมอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

  
88749259 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6 (0-18-9) 

 หรือ 
            

88749359 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Innovation 

  3 (0-9-3) 

         และตองเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาเฉพาะเลือก จํานวน 3 หนวยกิต 
 

2.3) กลุมวิชาเฉพาะเลือก  เลือกเรียนวิชาในหมวดใดก็ได จํานวนไมนอยกวา 27 หนวยกิต (ใน
กรณีเลือกสหกิจศึกษา) หรือ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต (ในกรณีเลือกสรางนวัตกรรม) 
 
 หมวดท่ี 1   วิชาในหมวดนี้สามารถแบงออกเปน 3 กลุมวิชาดังตอไปนี้ 
             กลุมท่ี 1 กลุมวิชาการเขียนโปรแกรม (Programming) 

88730059 การใชงานระบบปฏิบัติการยูนิกซและการโปรแกรมสคริปส 
Unix and Scripting Programming 

3 (2-3-4) 

88733059 การบริหารจดัการระบบ 1 
System Administration I 

3 (2-2-5) 

88733259 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนแพลต็ฟอรมแอนดรอยด 
Application Development for Android Platform 

3 (2-3-4) 

88733459 ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ 
Information System Security 

3 (2-3-4) 

88743359 อินเทอรเน็ตของสิ่งตาง ๆ 
Internet of Things 

3 (2-2-5) 

88744059 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 
Software Development Process 

3 (3-0-6) 
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             กลุมท่ี 2 กลุมวิชาการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 
Services) 

88730059 การใชงานระบบปฏิบัติการยูนิกซและการโปรแกรมสคริปส 
Unix and Scripting Programming 

3 (2-3-4) 

88732159 
 

การประกันความม่ันคงและการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Information Technology Assurance and Auditing 

3 (3-0-6) 

88733059 การบริหารจัดการระบบ 1 
System Administration I 

3 (2-2-5) 

88733159 เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 2   
Computer Network Technology II 

3 (2-2-5) 

88733459 ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ 
Information System Security 

3 (2-3-4) 

88735059 ระบบฐานขอมูล 2 
Database System II 

3 (2-2-5) 

88742159 
 

การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Information Techonology Service Management 

3 (3-0-6) 
 

88743059 การบริหารจดัการระบบ 2 
System Administration II 

3 (2-3-4) 

88743359 อินเทอรเน็ตของสิ่งตาง ๆ 
Internet of Things 

3 (2-2-5) 

 
            กลุมท่ี 3 กลุมวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) 

88727059 ทักษะการวาดและพ้ืนฐานการออกแบบ  
Drawing Skills and Design Basics 

3 (2-3-4) 

88727259 การออกแบบการโตตอบ  
Interaction Design 

3 (2-3-4) 

  88733259 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนแพลต็ฟอรมแอนดรอยด 
Application Development for Android Platform 

3 (2-3-4) 

88737059 การออกแบบกราฟกสองมิติและการสรางภาพเคลื่อนไหว 
2D Graphics Design and Animation 

3 (2-3-4) 

88737159 การข้ึนรูปทรงสามมิติและการสรางภาพเคลื่อนไหว 
3D Modelling and Animation 

3 (2-3-4) 

88737359 การสรางวิชวลและซาวดเอฟเฟกต 
Visual and Sound Effects Production 

3 (2-3-4) 

88737459 การออกแบบสวนติดตอและประสบการณผูใช 3 (2-3-4) 
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User Interface and User Experience Design 

88737559 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
Web Design & Development 

3 (2-3-4) 

88737659 เทคโนโลยีสตรีมมิง 
Streaming Technology 

3 (2-3-4) 

88737759 การประมวลผลสื่อดิจิทัล 
Digital Media Processing 

3 (2-3-4) 

88738059 วิทยาศาสตรกายภาพสําหรับการพัฒนาเกม 
Physical Science for Game Development 

3 (2-3-4) 

88738159 คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับการพัฒนาเกม 
Computer Graphics for Game Development  

3 (2-3-4) 

88738259 การออกแบบเกม 
Game Design 

3 (2-3-4) 

88738359 การโปรแกรมเกม 
Game Programming 

3 (2-3-4) 

88738459 ปญญาประดิษฐสําหรับเกม 
Artificial Intelligence in Games 

3 (2-3-4) 

  88738559 การพัฒนาเกม 
Game Development 

  3 (2-3-4) 

88747059 การสกัดและการแสดงผลขอมูลมัลติมีเดีย 
Big Data Multimedia Extraction and Visualization 

3 (2-3-4) 

88747159 การจัดเก็บและการคืนคนขอมูลมัลติมีเดีย 
Multimedia Storage and Retrieval 

3 (3-0-6) 

88747259 เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน 
Augmented and Virtual Reality 

3 (2-3-4) 

88747359 อีเลิรนนิง 
E-learning 

3 (3-0-6) 

88747459 การออกแบบการศึกษาในสื่อมัลติมีเดีย 
Educational Design in Multimedia 

3 (2-3-4) 

88747559 การสื่อสารทางมัลติมีเดีย 
Multimedia communications 

3 (2-3-4) 

88747659 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 
Selected Topic in Multimedia Technology I 

3 (3-0-6) 

88747759 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 
Selected Topic in Multimedia Technology II 

3 (2-3-4) 

88747859 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 
Selected Topic in Multimedia Technology III 

3 (3-0-6) 
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88747959 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 4 
Selected Topic in Multimedia Technology IV 

3 (2-3-4) 

 
          หมวดท่ี 2 

88731059 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
Quantitative Analysis 

3 (2-2-5) 

88731159 หลักการโปรแกรมและการวิเคราะหขอมูล 
Programming and Data analysis 

3 (2-2-5) 

88734159 วิทยาการการใหบริการ 
Service Science 

3 (3-0-6) 

88734259 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
Accounting Information Systems 

3 (3-0-6) 

88734359 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 
Financial Information Systems 

3 (3-0-6) 

88734459 การบริหารทรัพยากรบคุคล 
Human Resource Management 

3 (3-0-6) 

   88735059 ระบบฐานขอมูล 2 
Database System II 

3 (2-2-5) 

88736059 การโปรแกรมสวนตอประสานโปรแกรมประยุกตแบบเว็บ 
Web Application Program Interface Proramming 

3 (2-2-5) 

88736159 
 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส   
E-Commerce 

3 (3-0-6) 

88737059 การออกแบบกราฟกสองมิติและการสรางภาพเคลื่อนไหว 
2D Graphics Design and Animation 

3 (2-3-4) 

88737159 การข้ึนรูปทรงสามมิติและการสรางภาพเคลื่อนไหว 
3D Modelling and Animation 

3 (2-3-4) 

88737559 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
Web Design & Development 

3 (2-3-4) 

88742159 
 

การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Information Techonology Service Management 

3 (3-0-6) 

88742259 
 

การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 
Enterprise Resource Planning  

3 (2-2-5) 

88744159 สถาปตยกรรมเชิงบริการ 
Service-Oriented Architecture 

3 (2-2-5) 

88744259 ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ 
Decision Support System 

3 (3-0-6) 
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88745559 เทคโนโลยีการจัดการความรู 
Knowledge Management Technology 

3 (3-0-6) 

88749459 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
Selected Topic in Information Technology I 

3 (3-0-6) 

88749559 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
Selected Topic in Information Technology II 

3 (2-2-5) 

88749659 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
Selected Topic in Information Technology III 

3 (3-0-6) 

88749759 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 
Selected Topic in Information Technology IV 

3 (2-2-5) 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       6 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือเลือกเรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท้ังภายในและภายนอก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
หมายเหตุ :  ดูรายละเอียดรายวิชาไดจากเอกสารแนบหมายเลข 1  
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คําอธบิายเลขรหัสรายวิชา  
เลขรหัสตัวท่ี 1 และ 2  88   หมายถึง คณะวิทยาการสารสนเทศ 
เลขรหัสตัวท่ี 3 5 หมายถึง วิชาบริการทางดานวิทยาการสารสนเทศ 
 6 หมายถึง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 7 หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 8 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 
เลขรหัสตัวท่ี 4 หมายถึง ชั้นปท่ีเปดสอน หรือระดับความรูของรายวิชา 
 1 – ชั้นปท่ี 1 รายวิชาพ้ืนฐาน 
 2 – ชั้นปท่ี 2 รายวิชาพ้ืนฐานของสาขา 
 3 – ชั้นปท่ี 3 หรือรายวิชาในระดับกลาง 
 4 – ชั้นปท่ี 4 หรือรายวิชาในระดับสูง 
เลขรหัสตัวท่ี 5 หมายถึง ดานหรือกลุมวิชา 
 0 – หมายถึง หมวดวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
 1 – หมายถึง หมวดคณิตศาสตรและทฤษฎีการคํานวณ 
 2 – หมายถึง หมวดทฤษฎีและการจัดการสารสนเทศ 
 3 – หมายถึง หมวดโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 
 4 – หมายถึง หมวดเทคโนโลยีสําหรับซอฟตแวรเชิงบูรณาการ 
 5 – หมายถึง หมวดเทคโนโลยีการจัดการขอมูล 
 6 – หมายถึง หมวดเทคโนโลยีเว็บและการประยุกต 

 
7 – หมายถึง หมวดสวนติดตอผูใชและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
8 – หมายถึง หมวดการพัฒนาคอมพิวเตอรเกม 

 9 – หมายถึง หมวดโครงงาน สัมมนา หัวขอเลือกสรร และสหกิจศึกษา 
เลขรหัสตัวท่ี 6 หมายถึง ลําดับรายวิชาในกลุมวิชาของเลขรหัสตัวท่ี 5 
เลขรหัสตัวท่ี 7 และ 8 หมายถึง ปท่ีปรับปรุงรายวิชา 
  

 
หมายเหตุ เลขรหัสตัวท่ี 5 แสดงถึงกลุมวิชาตาม มคอ.1 (2552) ไดดังนี้ 
 – กลุมพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ไดแก เลข 0 
 – กลุมคณิตศาสตรและสถิติสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก เลข 1 
 – กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ   ไดแก เลข 2 
 – กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ  ไดแก เลข 3 
 – กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร   ไดแก เลข 4 
 – กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ไดแก เลข 5, 6 และ 7 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในแตละภาคเรียนของปการศึกษา ดังนี้ 
 

ปท่ี 1 ภาคตน (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 
 

30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
Marine Ecology and Ecotourism 

2 (2-0-4) 

40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม 
Sufficiency Economy and Social 
Development 

2 (2-0-4) 

85111059 การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Exercise for Quality of Life 

2 (1-2-3) 

88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสราง
นวัตกรรม 
Logical Thinking and Problem Solving for 
Innovation 

2 (1-2-3) 

88510159 กาวทันสังคมดิจิทัลดวยไอซีที 
Moving Forward in a Digital Society with ICT 

3 (2-2-5) 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3 (3-0-6) 

แกน 88510259 โครงสรางดิสครีต 
Discrete Structures 

3 (2-2-5) 

รวม (Total) 17 
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ปท่ี 1 ภาคปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 25710259 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Economics of Everyday Life 

2 (2-0-4) 

61010159 ศิลปะกับชีวิต 
Art and Life 

3 (3-0-6) 

77037959 ศิลปะและการคิดสรางสรรค 
Arts and Creativity 

2 (2-0-4) 

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย  
Collegiate English 

3 (3-0-6) 

แกน 88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 
Mathematics for Computing 

3 (2-2-5) 

88710059 
 

หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Fundamentals 3 (3-0-6) 

เฉพาะดาน 
 

88510459 หลักการโปรแกรม 
Programming Fundamental 

3 (2-3-4) 

รวม (Total) 19 
 
 

ปท่ี 2 ภาคตน (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Writing for Communication 

3 (3-0-6) 

แกน 88520159 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร 
Probability and Statistics for Computing 

3 (2-2-5) 

เฉพาะดาน 
 

88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming Paradigm 

3 (2-2-5) 

 88723059 
 

แพลตฟอรมเทคโนโลยี   
Platform Technologies 

3 (3-0-6) 
 

 88725059 
 

ระบบฐานขอมูล 1 
Database System I  

3 (2-3-4) 
 

เลือกเสรี  เลือกเสรี 1 3 
รวม (Total) 18 
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ปท่ี 2 ภาคปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

เฉพาะดาน 
 

88720159 
 

การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
Information System Maintenance 

3 (2-3-4) 
 

88721159 
 

โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธีประยุกต 
Data Structures and Applied Algorithms 

3 (2-3-4) 
 

88723159 
 

เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 1   
Computer Network Technology I 

3 (2-2-5) 
 

88726059 
 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 
Web-based Application Development 

3 (2-2-5) 
 

88727159 
 

พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
Fundamental Multimedia Technology 

3 (2-3-4) 
 

88727359 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
Multimedia Production 

3 (2-3-4) 
 

รวม (Total) 18 
 

 
ปท่ี 3 ภาคตน (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษา

ดวยตนเอง) 
เฉพาะดาน 

 
88732059 

 
กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ 
Business Process and Information System 

3 (3-0-6) 
 

88734059 
 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
System Analysis and Designs 

3 (3-0-6) 
 

88734559 
 

การบริหารโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Project Management 

3 (3-0-6) 
 

88737859 
 

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร   
Human and Computer Interaction 

3 (2-2-5) 
 

เฉพาะเลือก  วิชาเฉพาะเลือก 1 3 
 วิชาเฉพาะเลือก 2 3 

รวม (Total) 18 
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ปท่ี 3 ภาคปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

เฉพาะดาน 88734659 
 

ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Entrepreneurship 

3 (3-0-6) 
 

เฉพาะเลือก  วิชาเฉพาะเลือก 3 3 
 วิชาเฉพาะเลือก 4 3 
 วิชาเฉพาะเลือก 5 3 
 วิชาเฉพาะเลือก 6 3 

เลือกเสรี  เลือกเสรี 2 3 
รวม (Total) 18 

 
 

ปท่ี 4 ภาคตน (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

เฉพาะดาน 88742059 
 

มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
Social Issues and Ethics for IT professional 

3 (3-0-6) 
 

88749059 
 

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Seminar 

1 (0-2-1) 
 

88749159 
 

ทักษะสําหรับการประกอบอาชีพ 
Soft Skills for Careers 

3 (3-0-6) 
 

ศึกษาท่ัวไป 99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน 
English for Job Applications 

3 (3-0-6) 

เฉพาะเลือก  วิชาเฉพาะเลือก 7 3 
 วิชาเฉพาะเลือก 8 3 
 วิชาเฉพาะเลือก 9 3 

รวม (Total) 19 
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ปท่ี 4 ภาคปลาย (Second Semester) 
กรณีเลือกสหกิจศึกษา 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

  เฉพาะดาน 88749259 
 

สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6 (0-18-9) 
 

รวม 6 
 
กรณีเลือกสรางนวัตกรรม 
  เฉพาะดาน 88749359 

 
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Innovation 

3 (0-9-3) 
 

 เฉพาะเลือก  วิชาเฉพาะเลือก รหัส 8874xx59 1 วิชา 3 
  รวม 6 
              หรือ  
เฉพาะดาน 88749859 

 
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
Multimedia Technology Innovation 

3 (0-9-3) 
 

 เฉพาะเลือก  วิชาเฉพาะเลือก รหัส 8874xx59 1 วิชา 3 
รวม 6 

 
 

3.15  คําอธิบายรายวิชา 
เอกสารแนบหมายเลข 1  
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3.2 ช่ือ 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 จํานวนหนวยกิต 
886201 หลักการโปรแกรม 1 3 (2-2-5) 
886202 หลักการโปรแกรม 2 3 (2-2-5) 
887230 เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 3 (3-0-6) 
887330 

 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณ
เคลื่อนท่ี 

3 (2-2-5) 

887490 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
887491 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (0-9-3) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

88510459 หลักการโปรแกรม 3 (2-3-4) 
88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (2-2-5) 
88721159 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธีประยุกต 3 (2-3-4) 
88723159 เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 1 3 (2-2-5) 
88733159 เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 2 3 (2-2-5) 
88743359 อินเทอรเน็ตของสิ่งตาง ๆ 3 (2-2-5) 
88749259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88749359 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (0-9-3) 
88510459 หลักการโปรแกรม 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) 

 
ภาระการสอนท่ีมีอยูแลว  
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
887240 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3 (2-2-5) 
887250 ระบบฐานขอมูล 3 (2-2-5) 
887350 ระบบจัดากรฐานขอมูล 3 (2-2-5) 
887372 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3 (3-0-6) 
   
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

88510059 
 

การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสราง
นวัตกรรม 

2 (1-2-3) 

88734059 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3 (3-0-6) 
88725059 ระบบฐานขอมูล 1 3 (2-3-4) 
88735059 ระบบฐานขอมูล 2 3 (2-2-5) 
88736159 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 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 จํานวนหนวยกิต 
310101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
310205 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร1 3 (3-0-6) 
310206 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร2 3 (3-0-6) 
310201 หลักการโปรแกรม 3 (2-2-5) 
310288 การโปรแกรมภาษาซี 3 (2-2-5) 
321491 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 (0-3-0) 
321492 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 (0-6-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

88510259 โครงสรางดสิครีต 3 (2-2-5) 
88738459 ปญญาประดิษฐสําหรับเกม 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 จํานวนหนวยกิต 
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5) 
887370 การใหบริการและเทคโนโลยีทางอินเทอรเน็ต 3 (2-2-5) 
887321 การจัดการความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
887370 

 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณ
เคลื่อนท่ี 

3 (2-2-5) 

887491 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (0-9-3) 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

88733259 
 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนแพลต็ฟอรมแอน
ดรอย 

3 (2-3-4) 

88736059 
 

การโปรแกรมสวนตอประสานโปรแกรมประยุกตแบบ
เว็บ 

3 (2-2-5) 

88733459 ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ 3 (2-3-4) 
88725059 ระบบฐานขอมูล 1 3 (2-3-4) 
88735059 ระบบฐานขอมูล 2 3 (2-2-5) 
88733059 การบริหารจดัการระบบ 1 3 (2-2-5) 
88743059 การบริหารจดัการระบบ 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 จํานวนหนวยกิต 
310355 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (3-0-6) 
310356 การโปรแกรมกราฟกส  3 (2-2-5) 
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5) 
885201 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการสารสนเทศ  3 (3-0-6) 
886201 หลักการโปรแกรม 1  3 (2-2-5) 
886202 หลักการโปรแกรม 2  3 (2-2-5) 
886326 เครื่องมือและการโปรแกรมบนยูนิกซ  3 (2-2-5) 
886340 หลักการของภาษาสําหรับเขียนโปรแกรม  3 (3-0-6) 
886473 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ  3 (3-0-6) 
886510 การออกแบบและวิเคราะหข้ันตอนวิธี  3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
887260 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  3 (2-2-5) 
888356 ซอฟตแวรดีไซนแพตเทิรน  3 (3-0-6) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสราง
นวัตกรรม 

2 (1-2-3) 

88510459 หลักการโปรแกรม 3 (2-3-4) 
88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (2-2-5) 
88721159 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธีประยุกต 3 (2-3-4) 
88727159 พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 (2-3-4) 
88738159 คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับการพัฒนาเกม 3 (2-3-4) 
88737759 การประมวลผลสื่อดิจิทัล 3 (2-3-4) 
88747259 เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน 3 (2-3-4) 
   

(6) นายเหมรัศม์ิ 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 จํานวนหนวยกิต 
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
887240 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3 (2-2-5) 
887250 ระบบฐานขอมูล 3 (2-2-5) 
887350 ระบบจัดการฐานขอมูล 3 (2-2-5) 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสราง
นวัตกรรม 

2 (1-2-3) 

88510459 หลักการโปรแกรม 3 (2-3-4) 
88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (2-2-5) 
88721159 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธีประยุกต 3 (2-3-4) 
88727159 พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 (2-3-4) 
88738159 คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับการพัฒนาเกม 3 (2-3-4) 
88737759 การประมวลผลสื่อดิจิทัล 3 (2-3-4) 
88747259 เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน 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 จํานวนหนวยกิต 

88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสราง
นวัตกรรม 

2 (1-2-3) 

88510459 หลักการโปรแกรม 3 (2-3-4) 
88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (2-2-5) 
88721159 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธีประยุกต 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 จํานวนหนวยกิต 

88733459 ความปลอดภยัในระบบสารสนเทศ 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 จํานวนหนวยกิต 
886201 หลักการโปรแกรม 1 3 (2-2-5) 
886202 หลักการโปรแกรม 2 3 (2-2-5) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสราง
นวตักรรม 

2 (1-2-3) 

88510459 หลักการโปรแกรม 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 จํานวนหนวยกิต 

88723159 เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 1 3 (2-2-5) 
88733159 เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 2 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 จํานวนหนวยกิต 
887110 โครงสรางดีสครีตเบื้องตน  3 (3-0-6) 
887310 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3 (3-0-6) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

88510259 โครงสรางดิสครีต 3 (2-2-5) 
88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 3 (2-2-5) 
88520159 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร 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 จํานวนหนวยกิต 

88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 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 จํานวนหนวยกิต 

     886201  หลักการโปรแกรม 1 3 (3-0-6) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

88510059  การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสราง         
 นวัตกรรม 

2 (1-2-3) 

88510459  หลักการโปรแกรม 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 จํานวนหนวยกิต 
886210 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธ ี   3 (2-2-5) 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

88510059  การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสราง 
 นวัตกรรม 

2 (1-2-3) 

88510459  หลักการโปรแกรม 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 จํานวนหนวยกิต 
887110 โครงสรางดีสครีตเบื้องตน  3 (3-0-6) 
887310 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3 (3-0-6) 

 
ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหม 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

88510259 โครงสรางดิสครีต 3 (2-2-5) 
88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 3 (2-2-5) 
88520159 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร 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) 
 

ภาระการสอนท่ีมีอยูแลว 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
885201 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
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ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหม 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

88736159 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3 (3-0-6) 
88749259 สหกิจศึกษา 6(0-18-9) 
88749359 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 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 จํานวนหนวยกิต 
88725059 ระบบฐานขอมูล 1 3 (2-3-4) 
88735059 ระบบฐานขอมูล 2 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 จํานวนหนวยกิต 

88749259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88749359 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (0-9-3) 
88749359 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-9-3) 
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(19) นางอธิตา  ออนเอ้ือน          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 6 (0-18-9) 
88749359 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 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 6 (0-18-9) 
88749359 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (0-9-3) 

 
(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) 
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ภาระงานสอนเดิม 
-   

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 
 
 
  
3.2.2 อาจารยพิเศษ   

  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยอาจารยพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ถามี) 

3 องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน และสหกิจศึกษา)  

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณใน
วิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษาเปนภาคบังคับ 

3.3 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนิสิต มีดังนี้ 

1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความ
จําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

2) บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
เครื่องมือไดอยางเหมาะสม 

3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา

กับสถานประกอบการได 
5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

3.4 ชวงเวลา 
 ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปท่ี 4 

3.5 การจัดเวลาและตารางสอน 
 จัดเต็มเวลาในหนึ่งภาคการศึกษา (16 สัปดาห) 

4 ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานในวิชานวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดานมัลติมีเดีย 
หรืองานวิจัย 

ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอท่ีตรงกับแขนงวิชาท่ีเลือกเรียนและท่ีเก่ียวของกับ
การใชความรูและทักษะในการพัฒนาซอฟตแวร หรือ สรางนวัตกรรมทางมัลติมีเดีย การบริหารจัดการ
โครงการในระดับบุคคลหรือระดับทีมงาน และมีรายงานท่ีตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตร
กําหนด อยางเครงครัด 

88749259 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
88749359 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (0-9-3) 
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4.3 คําอธิบายโดยยอ 
 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนิสิตสนใจ และมีแนวโนมในการนําไปใชงานจริง 

สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาประยุกตในการทําโครงงาน ประโยชนท่ีจะไดรับจากการทําโครงงาน มี
ขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

4.4 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นิสิตสามารถทํางานอยางเปนระบบ และ/หรือทํางานเปนทีม 

4.5 ชวงเวลา   
 ชั้นปท่ี 4 

4.6 จํานวนหนวยกิต 
 3 หนวยกิต 

4.7 การเตรียมการ  
 มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอยางโครงงานใหศึกษากระบวนการ
ประเมินผล 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ท่ีบันทึกในสมุดใหคําปรึกษา โดยอาจารยท่ี

ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโปรแกรมและ
การทํางานของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในเบื้องตน โดยเฉพาะการทํางานหลัก
ของโปรแกรม โดยการจัดสอบการนําเสนอ ท่ีมีอาจารยสอบไมต่ํากวาสองคน 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
มีความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) ยืนหยัด (Tenacity) 
ความมานะอุตสาหะ (Perseverance) ความพากเพียร 
(Diligence) ความปรารถนาอันแรงกลา (Passion) และ
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน (Compassion) 

ใชหลักการทางวิทยาศาสตรและหลักธรรมใน
กิจกรรมการเรียนรู 

มีจิตสํานึกสาธารณะ สนับสนุนใหนิสิตทํากิจกรรมในชมรมเพ่ือสาธารณะ
ประโยชนตาง ๆ  

มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนใหมีการคนควา
ศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 

มีทักษะการทํางานเปนทีมในเครือขายสังคม (Social 
Network) 

จัดใหเปนสมาชิกเครือขายสังคมท่ีสนับสนุนการ
สรางองคความรูใหม  



 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม  มีวินัย เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืน มีความ
เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
และธรรมชาติ 
2.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม
และสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ 
2.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ัง
เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
2.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและ
สังคม  
2.1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอ
บุคคล องคกรและสังคม 
2.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝง
ใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรง
เวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นิสิตตองมีความรับผิดชอบโดยในการ
ทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุม
และการเปนสมาชิกกลุม มีความซ่ือสัตยโดยตองไม
กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของ
ผู อ่ืน  เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตอง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เชน การยกยองนิสิตท่ีทําดี ทําประโยชนแก
สวนรวม เสียสละ 

 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิต
ในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และ
การรวมกิจกรรม 

2. ประเมินจากการมีวินัยและพรอม
เพ รี ย งของนิ สิ ต ในก าร เข าร วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3. ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
4. ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.2 ดานความรู 
2.2.1 มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ี

ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน น
หลักการทางทฤษฎี และทางปฏิบัติในสภาพแวดลอม

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการปฏิบัติของนิสิต ในดานตาง ๆ คือ 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
สําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา  มีความรอบรู เขาใจหลักการและ
ทฤษฎีพ้ืนฐาน 
2.2.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความ
ตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และ
การใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา  สามารถ
ประยุกตความรูจากทฤษฏีสูการปฏิบัติ 
2.2.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือ
ประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรใหได
ตรงตามขอกําหนด 
2.2.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการนําไปประยุกต สามารถ
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และพัฒนาความรูใหม 
2.2.5 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทาง
คอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 
2.2.6 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือให
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ 
2.2.7 มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต
ซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง 
2.2.8 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู
ในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

จริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ท้ังนี้
ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวิชานั้น ๆ 

นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณ
จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู เชี่ ยวชาญ ท่ี มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
ตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 

1) บททดสอบยอย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลาย

ภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานท่ีนิสิตจัดทํา 
4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการ

ท่ีนําเสนอ 
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานใน

ชั้นเรียน 
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
2.3.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช
ในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค มีทักษะการแสวงหาความรู 
ประยุกต เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
2.3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็น
ปญหาและความตองการ มีทักษะการคิดแบบองครวม เพ่ือ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณ 
2.3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหา
ทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม  มีทักษะการคิดแบบองค
รวม เพ่ือแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
สถานการณ 

1. กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีในการ
พัฒนาซอฟตแวร กระบวนการจัดการ และการทํางาน
เปนทีม 
2. การอภิปรายกลุม 
3. ใหนิสิตมีโอกาสปฏิบัติจริง 

 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
ทักษะทางปญญา นี้สามารถทําไดโดยการ
ออกขอสอบท่ีใหนิสิตแกปญหา อธิบาย
แนวคิดของการแกปญหา และวิธีการ
แกปญหาโดยการประยุกตความรูท่ีเรียน
มา หลีกเลี่ ยงขอสอบท่ี เปนการเลือก
คําตอบท่ีถูกมาคําตอบเดียวจากกลุม
คําตอบท่ีใหมา ไมควรมีคําถามเก่ียวกับ
นิยามตาง ๆ และการใหนิสิตไดลงมือ
ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาซอฟตแวร
จริง เชน การประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เปนตน 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับ
กลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.4.2 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังในบทบาทของผูนํา หรือใน
บทบาทของผูรวมทีมทํางาน มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ 
สํานึกในความเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาตอสังคม และมีความเปน
ไทย 
2.4.3 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ี
เหมาะสม 

ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางาน
เปนกลุม การทํางานท่ีตองประสานงานกับผูอ่ืน ขาม
หลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณ
บุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังใน
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัว
บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี มีความ
รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและ
วัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มี

คุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดรวมกับ
คุณสมบัติอ่ืนๆ ไดในระหวางการทํากิจ
กรรรมรวมกัน  เชน การประเมินจาก
พฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตใน
การนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการ
รวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวน
ชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลท่ีได 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
2.4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุม มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานเปนทีม 
2.4.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไข
สถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยาง
พอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 
2.4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง
และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 

มนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคล
ท่ัวไป มีภาวะผูนํา 

2.5  ทักษะการวิเคราะห การส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอ
การทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร สามารถใชขอมูลเชิงตัวเลข 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางรูเทาทัน 

2.5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใช
สารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหา
ท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

2.5.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและ
การเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม  
สามารถใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  

2.5.4 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
 

กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดาน
ทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้อาจทําไดใน
ระหวางการสอน โดยอาจใหนิสิตแกปญหา วิเคราะห
ประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิด
ของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอ
นิสิตในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ ในเชิงวิชาการ
ระหวางอาจารยและกลุมนิสิต เชน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู ในรายวิชาตาง ๆ ใหนิสิตไดวิ เคราะห
สถานการณจําลอง และสถานการณเสมือนจริง และ
นําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการ
ประยุกต เทคโน โลยีส ารสน เทศในหลากหลาย
สถานการณ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน
ทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร 
เชน 

1) การป ระ เมิ น จาก เท คนิ ค ก าร
นํ า เสนอ โดย ใช ท ฤษ ฎี  ก าร เลื อก ใช
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของ 

2) การประเมินจากความสามารถใน
การอธิบ ายขอจํ า กัด  เหตุ ผล ในการ
เลือกใชเครื่องมือตาง ๆ  การอภิปราย 
กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีมีการนําเสนอตอชั้น
เรียน 
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2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลความเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา    
(Curriculum mapping)  (เอกสารแนบหมายเลข 3) 

 

หมวดที ่5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (เอกสารแนบหมายเลข 6) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิตเปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึง
ผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล 
โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 

1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดานของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ 

3)  การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับ

ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพ่ือ
ปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากนิสิตเกา ท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ี
เรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาสให
เสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 
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6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความ
พรอมของนิสิตในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนิสิต 

7) ผลงานของนิสิตท่ีวัดเปนรูปธรรมได อาทิ (1)  จํานวนนิสิตท่ีเขารวมแขงขันการพัฒนาซอฟตแวร
ในระดับชาติ และ นานาชาติ (2) จํานวนซอฟตแวรท่ีพัฒนาใชเองในองคกร (3) จํานวนสิทธิบัตร (4) จํานวนรางวัล
ทางสังคมและวิชาชีพ  (5) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ (6) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครใน
องคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
3.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมข้ันไมนอยกวา 2.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
3.3 เกณฑอ่ืน ๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม 
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน  คณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องในสาขาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรอืตางประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล  
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่องในสาขาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  
1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (อยางนอย 4 จาก 5 คน มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน กํากับ 

ติดตาม และ ทบทวนหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- กํากับดูแลใหจํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติ ของ อาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร และ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย หลังจากท่ีไดรับรายงานผลการประเมินจากผูเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวน
เสีย (6 กลุม ตาม AUN-QA) ภายในรอบระยะเวลาตามมาตรฐาน โดยคํานึงถึง จํานวนหนวยกิตข้ันต่ํา
ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเลือกเสรี ใหเปนไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

- กอนเปดสอนแตละภาคการศึกษา ประชุมรวมกับอาจารยผูสอน เพ่ือพิจารณารายละเอียดของ
รายวิชาใหครบทุกวิชา  

- ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา ประชุมรวมกับอาจารยผูสอนเพ่ือพิจารณารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา ทวนผลการสอบของนิสิต และประสบการณ ภาคสนาม (ถามี) ใหครบ
ทุกรายวิชา 

- จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 
 

2. บัณฑิต 
 

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ฯ จะมีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน (คุณธรรม จริยธรรม, ความรู, ทักษะทาง
ปญญา, ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ, และ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) นอกจากนี้บัณฑิตจะตองมีการพัฒนาตนเอง เปนพลเมืองดีของสังคม ดํารงตน
ตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองกํากับดูแลบัณฑิตเพ่ือติดตามผลลัพธของการเรียนรูเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดการหลักสูตรตามกรอบแนวคิด outcome based learning  ตามรายละเอียดตอไปนี ้

- จัดใหมีการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามผลการเรียนรู จากตัวบัณฑิตเอง และ จากผูใชบัณฑิต 
เพ่ือใชผลประเมินปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

- ตองติดตามรอยละการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา 
 

3. นิสิต 
หลักสูตร ฯ  มีกระบวนการบริหารการรับนิสิต การเตรียมความพรอม การควบคุมดูแลนิสิต การแนะ

แนวใหคําปรึกษา การติดตามการคงอยู การติดตามการสําเร็จการศึกษา และ การประเมินความพึงพอใจและการ
จัดการขอรองเรียนของนิสิต ดังนี้ 
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3.1 กระบวนการรบันิสิต 
การรับนิสิตไดถูกดําเนินการภายใตกรอบการดําเนินการของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย โควตาพิเศษและ 

MOU จํานวน 1 ครั้ง การรับตรงจํานวน 2 ครั้ง และการรับผานระบบ Admission กลาง 1 ครั้ง โดยท้ัง 4 ครั้ง 
กรรมการบริหารหลักสูตรยืนยันจํานวนและคุณสมบัติของผูจะเขาศึกษาตอกองทะเบียนของมหาวิทยาลัย เพ่ือให
ประกาศคัดเลือกนิสิตเขาสอบสัมภาษณ จากนั้นเจาหนาท่ีประกาศผลผูผานการสอบ และ กรรมการบริหาร
หลักสูตรจะตองประเมินผลการรับนิสิตใหม เพ่ือปรับแผนการรับนิสิตในรอบถัดไป 

3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

คณะ ฯ ไดจัดกิจกรรมในดานวิชาการกอนเริ่มเรียนเพ่ือปรับพ้ืนฐาน ชี้แจงกฎระเบียบขอบังคับใน
การศึกษา และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.3 การควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษาและแนะแนว 

สําหรับการใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนิสิต คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองกํากับดูแล 
ตามรายละเอียดตอไปนี้ 

- เชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณตรงในรายวิชาตาง ๆ มาเปน
อาจารยพิเศษ เพ่ือถายทอดประสบการณ และเตรียมความพรอมในรายวิชาสหกิจศึกษาใหแกนิสิต 

- มีผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการท่ีมีความรูเก่ียวกับฮารดแวร ซอฟตแวร และระบบเครือขาย หรือ
วิชาท่ีเก่ียวของในจํานวนท่ีเหมาะสม 

- ติดตามใหคณะ ฯ แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตท่ีมีปญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาท่ีอาจารยท่ี
ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิต และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงวาง (Office Hours) อยางนอย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห 
เพ่ือใหนิสิตเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือใหคําปรึกษาแกนิสิตท่ีทํากิจกรรม 

3.4 การคงอยู 
 มีการวิเคราะหจํานวนนิสิตท่ีรับเขา และจํานวนนิสิตท่ีคงอยูในแตละชั้นปเพ่ือปรับปรุงแผนการบริหาร
จัดการการศึกษาภายในหลักสูตรเพ่ือใหอัตราการคงอยูของนิสิตเปนไปตามแผนการผลิตบัณฑิต 

3.5 การสําเร็จการศึกษา 
 มีการวิเคราะหจํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน และจํานวนนิสิตไมเปนไปตามแผนการ
เรียนเพ่ือกระตุนใหนิสิตสําเร็จการศึกษาตรงเวลาสอดคลองกับความตองการบัณฑิต และรองรับตลาดแรงงาน 

3.6 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต  
 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดจัดกิจกรรมรับฟงความคิดเห็นของนิสิตในทุกภาคการศึกษา และจัดทํา
แบบสอบถามเพ่ือสรุปผลความพึงพอใจ และนําผลสรุปดังกลาวมาปรับปรุงพัฒนาแผนการบริหารจัดการศึกษาใน
แงมุมตาง ๆ 
  

นอกจากนี้ นิสิตสามารถสงขอมูลการรองเรียนหรือคําอุทธรณไดท่ี สายตรงคณบดี (www.informa 
tics.buu.ac.th) หรือ สายตรงอธิการบดี (http://president.buu.ac.th/code/index.php) 
 
 
 
 
 

http://president.buu.ac.th/code/index.php
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4. อาจารย 
คณะ ฯ รวมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไดหารือรวมกันเพ่ือพิจารณา

การรับอาจารยใหม การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร การบริหารอาจารย และ การเพ่ิมพูนทักษะความรู
คณาจารย ดังตอไปนี้  

4.1 การรับอาจารยใหม 
อาจารยประจําท่ีรับเขาใหมตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ี
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 
และมีประสบการณในการทําวิจัย โดยใชระบบและกลไกในการรับอาจารยใหม แสดงไดดังภาพท่ี 1  

4.2 การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

การแตงตั้งคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือทําการบริหารจัดการหลักสูตรจะดําเนินการ โดยพิจารณา
จากความเชี่ยวชาญและความสามารถของคณาจารยท่ีมีความสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร โดยใชระบบและกลไกในการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ดังปรากฏในภาพท่ี 2 

4.3 การบริหารอาจารย 
หลักสูตร ฯ พิจารณา การกําหนดภาระงาน การประเมินผลงาน การทําแผนพัฒนาตนเอง และ กําหนด

แผนการผลิตผลงานทางวิชาการ ตามนโยบายของคณะ ฯ ซ่ึงมีกลไกและระบบดังภาพท่ี 3 

4.4 การเพ่ิมพูนทักษะความรูคณาจารย 
หลักสูตร ฯ สงเสริมและพัฒนาอาจารย 3 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการแก

สังคม นั่นคือ พัฒนาอาจารยใหเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรหรือสาขาท่ี
เก่ียวของในกรณีการเรียนรูแบบบูรณาการ เพ่ือสงเสริมการสอนอยางตอเนื่อง รวมท้ังสนับสนุนใหอาจารยมี
ผลงานวิจัยท่ีสามารถตีพิมพในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน โดยอาจรวมมือกับอาจารยตางสาขาหรือตางสถาบัน รวมท้ัง
ลดภาระงานสอนใหเหมาะกับเวลาท่ีใชเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ประสบการณ และการทําวิจัย โดยคณะ ฯ ใหการ
สนับสนุนในรูปของการใหคาเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ และ เงินพิเศษเพ่ิมเม่ือมีบทความวิชาการตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หรือ วารสารวิชาการ ในกรณีท่ีอาจารยไมถนัดในการเพ่ิมพูนความรู
โดยผานการทําวิจัย หนวยงานอาจสนับสนุนใหอาจารยเขารวมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจในชวงปด
ภาคการศึกษา เพ่ือใหอาจารยไดมีประสบการณจริงในการพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาผลิตภัณฑทางคอมพิวเตอร 
ตามกลไกและระบบดังภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 1 ระบบและกลไกในการรับอาจารยใหม 
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ภาพท่ี 2 ระบบและกลไกในการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
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ภาพท่ี 3 ระบบและกลไกในการบริหารอาจารย 
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ภาพท่ี 4 ระบบและกลไกในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป โดยใน

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ไดทําการวิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของบัณฑิตและผูใชบัณฑิต กอปรกับ
กรอบมาตรฐานจาก ACM curriculum และทําการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและคุณภาพตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน จากนั้นจะทําการวิพากษหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหมโดยผูทรงคุณวุฒิเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน โดยในหลักสูตรนี้จะมุงเนนท่ีการเรียนทฤษฎีเชิงปฏิบัติการท่ีมีการกําหนดรายวิชาใหมท่ี
สอดคลองกับเปาประสงคของหลักสูตร 

ในสวนของการกําหนดผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาจะทําการพิจารณา
จากความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญของคณาจารยท้ังภายในและภายนอกคณะวิทยาการสารสนเทศ โดย
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning และบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนั้น อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาจะจัดทํา มคอ. 3 (หรือ มคอ. 4) 
เพ่ือชี้แจงเก่ียวกับรายละเอียดของเนื้อหาในรายวิชา วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรูทุกดาน
ตามท่ีกําหนดไวในคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ใหแกนิสิตไดรับทราบ เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาแลว 
คณาจารยจะตองจัดทํา มคอ. 5 (หรือ มคอ. 6) เพ่ือสรุปผลการเรียนการสอน รวมถึง learning outcome ท่ีนิสิต
ไดรับจากการเรียนในวิชาดังกลาว และทายสุด คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองจัดทํา มคอ. 7 เพ่ือสรุปผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรตลอดปการศึกษา 

 
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ และประธานหลักสูตร ฯ ปรึกษาหารือรวมกัน เพ่ือปรับปรุงนโยบายดานสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู เพ่ือใหเพียงพอกับความตองการและเหมาะสมกับพันธกิจท้ัง 5 ดานของคณะ ฯ ตามแผน
ยุทธศาสตร ท้ังดานการพัฒนานิสิต การพัฒนางานวิจัย การสงเสริมงานบริการวิชาการ การสงเสริมกิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการ ฯ ประเมินขอมูลท่ีไดจากการ
ประเมินจากปการศึกษาท่ีผานมา เพ่ือพิจารณาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในแตละป ดังระบบและกลไก 

ในภาพท่ี 5  
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ภาพท่ี 5 ระบบและกลไกในการจัดหาส่ิงสนับสนุนเพ่ือการเรียนรู 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

การจัดเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชกําหนดดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 

ปการศึกษา 

ปท่ี 
1 

ปท่ี 
2 

ปท่ี 
3 

ปท่ี 
4 

1. อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรอยางนอยรอยละ 60 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  

X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาต ิหรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)  

X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา  

X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปการศึกษา  

X X X X 

6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ี
แลว  

 X X X 

7. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหม ดานการจดัการเรยีนการสอน 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X 

8. อ่ืนๆ ระบุ ...     

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 5 6 6 7 

ตัวบงช้ีบังคับ (ขอท่ี)  1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบงช้ีตองผานรวม (ขอ) 5 6 6 7 
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หมวดที ่8.   การประเมินและปรับปรุงดําเนินการของหลักสูตร 

ควรคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ในหมวด 1 – 7 และเชื่อมโยงสูการประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นสําคัญ ๆ ท่ีสะทอนถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีคาดหวังโดยประเด็นเหลานี้จะถูกนํามาใชในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือรับรองมาตรฐาน 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธการสอน 
การเรียนการสอนควรเปนไปในลักษณะท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละ

วิชาและแนะนําใหผูเรียนทําการคนควา หรือทําความเขาใจประเด็นปลีกยอยดวยตนเอง นอกจากนี้ การสอนควร
เนนการไดมาซ่ึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในเชิงวิเคราะห และชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับ
ปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติ ใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง ใน
กระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพ่ือใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตาง ๆ รูจักวิเคราะหและ
แกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพ่ือสรางทักษะในการอภิปรายและนําเสนอ  

นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนือ้หา/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอน
ตาง ๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหา มีความรูในเรื่อง
ท่ีตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอ่ืน ทักษะการใชภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

ในการประเมินกลยุทธการสอนเพ่ือใหมีการพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
จะมีการนํากระบวนการดังตอไปนี้มาใช 

- มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิต และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือหา
จุดออนและจุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพ่ือปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม โดยอาจารยแตละทาน 

- มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยอาจารยผูสอน เชน การสอบ หรือการปฏิบัติงานกลุม 
เปนตน และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนิสิต เพ่ือปรับกลยุทธการ
สอนใหเหมาะสมกับนิสิตแตละชั้นป โดยอาจารยแตละทาน 

- มีการประชุมคณาจารยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะระหวางอาจารยเพ่ือถายทอด
ความเขาใจเก่ียวกับความสามารถในการเรียนรูของนิสิตแตละชั้นป และแลกเปลี่ยนกลยุทธในการสอน 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
ใหนิสิตไดประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังในดานทักษะ กลยุทธการสอน และการใชสื่อใน

ทุกรายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

1. ใหมีการดําเนินการวัดและประเมินผลนิสิต อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังนี้  
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ขอ 13 

วาดวยเกณฑการวัดผลและการการสําเร็จการศึกษา 

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 วาดวยมาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต  
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2. จัดใหมีระบบและกลไกในการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตรโดยใหครอบคลุม 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ ดังนี้  

2.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาหลักสูตร  
2.2 คณะกรรมการประเมินและพัฒนาหลักสูตร วางแผนการประเมินหลักสูตรอยางเปน ระบบ โดย

ประเมินจากอาจารยผูสอนทุกกลุมวิชา ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย  
2.3 ดําเนินการสํารวจขอมูลประกอบการประเมินหลักสูตรตามแผนท่ีวางไว  
2.4 คณะกรรมการประเมินและพัฒนาหลักสูตร ทําการวิเคราะห เปรียบเทียบผล การประเมินตาม

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานตามท่ีระบุในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) จัดทํารายงาน การประเมินหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมินหลักสูตรใหกับคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนีบงชี้ท่ีระบุในหมวดท่ี 7 โดยจะถือวาประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานเม่ือไดรับผลการประเมินดังตอไปดังนี้ 

1) จํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนนิสิตท่ี
คงอยูในชั้นปท่ี 2 

2) จํานวนนิสิตท่ีตกออกไมเกินรอยละ 5  ของจํานวนนิสิตท่ีคงอยูในชั้นปท่ี 2 
3) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหม ดานการจัดการเรียนการสอน  

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.51 ในมาตร
ประเมินคา 5 ระดับ 

4) จํานวนบัณฑิตไมนอยกวารอยละ 80 ของบัณิตท่ีไดงานทําภายใน 6 เดือนหลังสําเร็จการศึกษา 

4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน 

จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแตละ
รายวิชา กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที ซ่ึงถือเปนการ
ปรับปรุงยอยท่ีสามารถดําเนินการไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุกๆ 4 ป 
ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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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 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
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เอกสารแนบหมายเลข 1   
คําอธิบายรายวิชา (COURSE DESCRIPTION) 

1. กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร >> 1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ 
99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   

English for Communication  
 
ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนศัพทและโครงสราง

พ้ืนฐานเพ่ือใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน  
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 

3 (3-0-6) 

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 
Collegiate English 
 
ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนศัพทและโครงสรางระดับกลาง 

ศึกษากลยุทธในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมหาวทิยาลัย และใชภาษาอังกฤษใน
การเรียนรูและเพ่ิมพูนความรู 

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 

3 (3-0-6) 

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Writing for Communication 
 
การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจําวันและในสถาน

ประกอบการ โดยใชวิธีการเรียบเรียงท่ีเหมาะสม 
English writing for daily-life and workplace communication using 

appropriate patterns of organizations 

3 (3-0-6) 
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1.  กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร >> 1.2 ภาษาอ่ืนๆ 
99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน   

English for Job Applications 
 
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน การคนหาแหลงงาน การอาน

ประกาศสมัครงาน การเขียนประวัติยอ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพ่ือสมัครงาน 
และการสัมภาษณงาน 

English skills for job applications, finding jobs, reading job 
advertisements, writing of résumés, letters or emails for job application 
and job interviews 

3 (3-0-6) 

2.  กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา   
30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

Marine Ecology and Ecotourism 
 
การทองเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและ

คุณสมบัติของน้ําทะเลปรากฏการณทางทะเลท่ีสําคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศ
ชายฝง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวกอน
ทองเท่ียว คุณคาและขอควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของ
นักทองเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาการทองเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย 

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 

2 (2-0-4) 
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85111059 การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Exercise for Quality of Life 
 
ความรู ความเขาใจ และความตระหนักเก่ียวกับการออกกําลังกายท่ีสัมพันธ

กับคุณภาพชีวิต การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกําลัง
กายและการเลือกกิจกรรมการออกกําลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทาง
สังคมและการสรางเสริมพฤติกรรมสังคมท่ีเหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมาย
ดานการออกกําลังกายและกีฬา น้ําใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพ
ท้ังรางกายและจิตใจ การออกกําลังกายท่ีปลอดภัยและเหมาะสมสําหรับตน 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 

2 (1-2-3) 

3. กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
25710259 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Economics of Everyday Life 
 
แนวคิดและหลักการเบื้องตนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม

ท้ังทางจุลภาคและมหภาค 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 (2-0-4) 
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40240359            หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม        
           Sufficiency Economy and Social Development  

 
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ

ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงตอการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกตความรูของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาสังคม 

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 

2 (2-0-4) 

61010159 ศิลปะกับชีวิต 
Art and Life 
 
ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหนาท่ีของศิลปกรรมทางดาน

ทัศนศิลป การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณคาทางความงาม สุนทรียภาพ 
ความซาบซ้ึง  และการวิเคราะหถึงความสัมพันธ ความกาวหนาของศิลปกรรมไทยกับ
ศิลปะสากลท่ีมีผลตอวิถีชีวิตในสังคมปจจุบัน 

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 

 

3 (3-0-6) 
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4.  กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 
77037959 ศิลปะและการคิดสรางสรรค 

Arts and Creativity 
 
ความรูพ้ืนฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการ

สรางสรรค ข้ันตอนและกระบวนการคิดสรางสรรค คุณคาและประโยชนของศิลปะและ
งานสรางสรรคท่ีมีตอชีวิตและสังคม การฝกปฏิบัติโครงการสรางสรรคดวยทักษะการ
คิดแบบองครวมจากความรูประสบการณของตนเอง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 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 

 

2 (2-0-4) 

88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสรางนวัตกรรม 
Logical Thinking and Problem Solving for Innovation 
 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงโลก ข้ันตอนการคิดและการแกปญหา

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
และระบบเครอืขาย โปรแกรมประยุกตและการบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต ภัย
คุกคามและความปลอดภัยในการใชอินเทอรเน็ต กฎหมายและจริยธรรมเก่ียวกับ
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 
 
 ทฤษฎีจํานวน การพิสูจนแบบตางๆ  พีชคณิตแบบบูลีน ตรรกวิทยา สมการ
เวียนบังเกิดและฟงกชันกอกําเนิด  โครงสรางดานพีชคณิต  การนับ คณิตศาสตรเชิง
การจัด  ทฤษฎีกราฟ  ข้ันตอนวิธีท่ีเก่ียวของกับกราฟ  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 

3 (2-2-5) 

88510359  คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 
 Mathematics for computing 
               
 ระบบสมการเชิงเสน แมทริกซ  การโปรแกรมเชิงเสนและการใชงาน  ความ
นาจะเปน ความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไขและทฤษฎีของเบย  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) 

3 (2-2-5) 
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88520159           ความนาจะเปนและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร 
 Probability and Statistics for Computing 
 
 

 สถิติเชิงพรรณนา การอนุมานทางสถิติ ความนาจะเปนและการแจกแจง
ความนาจะเปนของตัวแปรสุมสําหรับงานเชิงคํานวณ การแจกแจงของตัวสถิติ การ
ประมาณคา การออกแบบการทดลองและการทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธและ
การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน การสรางมโนภาพขอมูล การวิเคราะหขอมูลเพ่ือ
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 

3 (2-2-5) 

88710059  หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 Information Technology Fundamental 

 

  ภาพจําลองของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําคัญของขอมูลและ
สารสนเทศ การบริหารความซับซอน กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและประยกุต
ระบบเขาสูองคการ การบริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ การประกันและ
รักษาความม่ันคงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การ
เปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และแขนงวิชาการอ่ืนท่ีเก่ียวของ พัฒนาการของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธกับผูใชอินเทอรเน็ต WWW คลาวด 
ผลกระทบท่ีเกิดตอสังคม 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 

3 (3-0-6) 
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2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 
88510459  หลักการโปรแกรม 

 บุรพวิชา  :  88510059 การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะ 
                          เพ่ือการสรางนวัตกรรม  
 Programming Fundamental 
 Prerequisite : 88510059 Logical Thinking and Problem Solving  
                              for Innovation 
 
 หลักการแกปญหา แนวคิด บทบาทและหนาท่ีของข้ันตอนวิธี การประยุกต
ข้ันตอนวิธี การพัฒนา การทดสอบ การหาท่ีผิด และการแกไขโปรแกรมไวยากรณ
และความหมายของภาษาระดับสูง การแทนจํานวน พิสัย ความแมนยํา และความ
ผิดพลาดจากการประมาณคา คาคงท่ี ตัวแปร นิพจน และการกําหนดคา การรับ
ขอมูลเขาและการแสดงผลอยางงาย โครงสรางควบคุมการทํางานของโปรแกรมแบบ 
มีการเลือกและแบบทําซํ้า โปรแกรมยอยและการผานคา แนวคิดของการเรียกซํ้า
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 
 

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 

3 (2-2-5) 

88720159 การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
Information System Maintenance 
 
การประกอบติดตั้งอุปกรณ ชิ้นสวนตางๆ ของคอมพิวเตอร  การติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการตาง ๆ ลงบนคอมพิวเตอร  โปรแกรมพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใช
งานและการติดตั้ง การคนหาปญหาและการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
คอมพิวเตอรและเครือขายไมสามารถทํางานได  การติดตั้งอุปกรณตอพวงตาง ๆ ท่ี
จะเชื่อมตอมายังคอมพิวเตอร  การกูขอมูลท่ีถูกลบไปแลว การแกไขปญหาเม่ือติด
ไวรัส การสํารองขอมูลเบื้องตน และ ทักษะพ้ืนฐานของการใหบริการบํารุงรักษา
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 

3 (2-3-4) 
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88721159 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธีประยุกต 
บุรพวิชา : 88510259 โครงสรางดิสครีต และ 

                          88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
             Data Structures and Applied Algorithms  
Prerequisites : 88510259 Discrete Structures, and 

                                  88620159 Object-Oriented Programming  
                                   Paradigm 

 
หลักการพ้ืนฐานของข้ันตอนวิธี โครงสรางขอมูลแบบเชิงเสน รายการ 

รายการโยง กองซอน และแถวคอย ตารางแฮชและวิธีการปองกันการชนกันของ
ขอมูล ตนไมคนหาแบบทวิภาค ความซับซอนของข้ันตอนวิธีแบบตาง ๆ การเลือก
ข้ันตอนวิธีในการสืบคนขอมูล การเลือกข้ันตอนวิธีในการเรียงลําดับขอมูล   การ
ประยุกตโครงสรางขอมูลแบบกราฟ การหาระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด 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 

3 (2-3-4) 

88723059 แพลตฟอรมเทคโนโลย ี
Platform Technology 
 
สถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร  ระบบปฏิบัติการ สวนประกอบ

และหนาท่ีของระบบปฏิบัติการ 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 

3 (3-0-6) 
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88723159 
 

เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร I 
Computer Networks I 
 
การสื่อสารขอมูลพ้ืนฐานและเครือขายคอมพิวเตอร ประโยชนของ

เครือขายคอมพิวเตอร การเชื่อมตอแบบใชสายและไรสาย อุปกรณเครือขายท่ี
เก่ียวของ แนวคิดและมาตรฐานของการเชื่อมตอของแบบจําลอง OSI เปรียบเทียบ
กับแบบจําลอง TCP/IP หนวยงานท่ีกํากับดูแล สถาปตยกรรมการทํางานแบบ
ผูใชบริการและผูใหบริการ โพรโทคอลและบริการบนอินเทอรเนต็ Email, WWW, 
FTP, Telnet, Routing, Multimedia, IPv6 การบริหารเครือขาย การจัดท่ีอยูไอพี 
การกําหนดและการแปลงท่ีอยู การทําซับเน็ต การจําแนกโดเมน การกําหนดคาการ
หาเสนทาง การเขารหัสเบื้องดน ความปลอดภัยและความม่ันคงในการใชเครือขาย
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 

3 (2-2-5) 

 
 
 
 
 
 

 
 

88725059 ระบบฐานขอมูล 1 
    บุรพวิชา : 88510259 โครงสรางดิสครีต 
Database System I 
    Prerequisite : 88510259 Discrete Structures 
 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบฐานขอมูล แบบจําลองฐานขอมูลและ

แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ตาราง คีย กฎบูรณภาพ พจนานุกรมขอมูล 

3 (2-3-4) 
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รูปแบบและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล ฟงกชั่นการข้ึนตอกัน การทําใหอยูในรูป
ปกติ แบบจําลองความสัมพันธระหวางอินทิตี้  ระบบจัดการฐานขอมูลและ
องคประกอบ พีชคณิตเชิงสัมพันธ การเขาถึงขอมูลและการเก็บขอมูลโดยใชภาษา
โครงสรางสําหรับการคนหาและเขาถึงขอมูล  วงจรชีวิตการพัฒนาฐานขอมูล การ
โปรแกรมเพ่ือใชงานฐานขอมูล  

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 
Web-based Application Development 
 
การสรางโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บดวยเฟรมเวอรค การพัฒนา

แบบเชิงวัตถุและแบบโมเดล-วิว-คอนโทรเลอร การออกแบบสวนติดตอผูใช การ
จัดรูปแบบดวยชีท การสรางเว็บแบบไดนามิก การใชประโยชนโปรแกรมฝงลูกขาย
และแมขาย โมเดลโครงสรางขอมูลเอกสาร การใชโปรแกรมฝงลูกขายเพ่ือควบคุม
การทํางานของเว็บ จาวาสคริบท เอแจ็กซ กลไกคุกก้ีและการสรางเว็บท่ีเก็บสถานะ 
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 

3 (2-2-5) 
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88727159 พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
Fundamental Multimedia Technology 
 
หลักการและอัลกอริธึมพ้ืนฐานท่ีใชในเทคโนโลยีปจจุบันท่ีเก่ียวกับระบบ

สื่อประสม รวมถึง ฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีเก่ียวของ 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 

3 (2-3-4) 

88727359 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
Multimedia Production 
 
กระบวนการสรางงานสื่อประสม เทคนิคการสรางงานทางดานมัลติมีเดีย 

การเรียบเรียงใหม การสรางสตอรี่บอรด และการจัดเก็บสื่อดิจิทัลในรูปแบบ
มาตรฐาน การแปลงขอมูล การใชเครื่องมือทางซอฟตแวรเพ่ือสรางสื่อดิจิทัล เสียง 
ภาพนิ่ง วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว การสรางโปรแกรมเพ่ือใชสื่อเปนสวนประกอบท่ี
เหมาะสมกับการนําเสนอท้ังบนสื่อจัดเก็บในคอมพิวเตอรและบนเครือขาย 

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 

3 (2-3-4) 
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88732059 กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ 
Business Process and Information System 
 
ความหมายและความสําคัญทางธุรกิจ แนวคิดพ้ืนฐานทางธุรกิจ ปจจัยท่ี

เก่ียวของกับการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ ธุรกิจสมัยใหม ระบบธุรกิจและระบบ
สารสนเทศ รูปแบบตางๆ ของธุรกิจและการประกอบธุรกิจ สิ่งแวดลอมทางธุรกิจ
กระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การเงิน การบัญชี การวิเคราะหขอมูล ทรัพยากร
บุคคล หวงโซอุปทาน การจัดองคกร หนาท่ีธุรกิจสารสนเทศซ่ึงสัมพันธกับดาน
การตลาด บทบาทของธุรกิจในระบบสังคมและความรับผิดชอบของธุรกิจท่ีมีตอ
สังคม จรรยาบรรณทางธรุกิจ 
           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 

3 (3-0-6) 

88734059 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
System Analysis and Designs 
 
องคประกอบของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ การวิเคราะหความ

ตองการ การศึกษาความเปนไปได การออกแบบระบบ (แบบโมเดล-วิว-คอนโทร
เลอร) การออกแบบรายละเอียดซอฟตแวร การนํา เขา การแสดงผล การ
ประมวลผล ออกแบบขอมูลการเก็บบัน ทึกขอมูลและฐานขอมูล การสราง 
ซอฟตแวรตนแบบ การใชแผนภาพแสดงแบบจําลองเพ่ือการสื่อสาร 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 

3 (3-0-6) 
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88734559 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Information Technology Project Management 
 
แนวคิด หลักการ และเทคนิคในการบริหารจัดการโครงการ ปจจัยท่ีเก่ียวของ

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 

3 (3-0-6) 

88734659 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Entrepreneurship 
 

 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม กระบวนการในการเริ่มตนเปน
ผูประกอบการ การประสบความสําเร็จของผูประกอบการการประเมินและการ
ตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจกลยุทธสําหรับกอตั้งและพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจ
สําหรับผูประกอบการ รูปแบบของการลงทุนแบบใหม ๆ การลงทุนสําหรับวิสาหกิจ
ของกลางและขนาดยอมรวมท้ังการลงทุนในองคกรท่ีมีขนาดใหญข้ึน 

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 

3 (3-0-6) 
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88737859 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 
Human and Computer Interaction 
 
หลักการเบื้องตนของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 

ประกอบดวย ปจจัยดานมนุษย การวิเคราะหประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู ผล
ศึกษาความใชงานได สภาวะแวดลอมของการใชงาน แนวทางการออกแบบระบบท่ีมี
มนุษยเปนศูนยกลาง แนวทางการประเมินผล การพัฒนาวิธีติดตอผูใชท่ีมีประสิทธิผล 
มาตรฐานดานความใชงานได เทคโนโลยีดานอุปกรณและระบบท่ีมีสวนสัมพันธกับ
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 

3 (2-2-5) 

88742059 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Social Issues and Ethics for IT professional 
 
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อตาง ๆ 

และสังคมออนไลน ความหลากหลาย โลกาภิวัติ ชองวางดิจิทัล การคํานึงถึงผูบกพรอง
ทางการรับรู ขอคํานึงทางเศรษฐศาสตร ประเด็นทางกฎหมาย ขอบงัคับ จรรยาบรรณ 
การประชาสัมพันธและการโฆษณา นโยบายสิทธิความเปนสวนตัว กฎหมายท่ีเก่ียวของ
ท้ังไทยและสากล อาชญากรรมจากการใชเทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ 
ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม แนวปฏิบัติดานจรรยาบรรณเพ่ือพฤติกรรมท่ีเปน
มืออาชีพจริยธรรมและความประพฤติสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนมืออาชีพ  

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 

3 (3-0-6) 
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88749059 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Seminar 
 
การนําเสนอและอภิปรายในหัวขอท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Presentation and discussion on interesting topics in information 

technology 

1 (0-2-1) 

88749159             ทักษะสําหรับการประกอบอาชีพ 
Soft Skills for Careers 
 
ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ การเลือกสถาน

ประกอบการ  การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณงาน ความรูพ้ืนฐานท่ี
จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาท
สังคม จริยธรรมวิชาชีพ  เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอผลงาน  การ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร เทคนิคการสรางความม่ันใจในตนเอง การแกไขปญหาหรือ
อุปสรรคในระหวางการปฏิบัติงาน ระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับแรงงาน
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 

3 (3-0-6) 
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กลุมยอยท่ี 2 
กลุมท่ี 1 

88749259 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 
 
การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสาขาวิชา โดยนิสิตตองนําความรูทางวิชาการท่ีไดเรียนไปประยุกต
และฝกทักษะในภาวะแวดลอมการทํางานจริง ภายใตการกํากับดูแลของสถาน
ประกอบการนั้น โดยตองแสดงงานท่ีไดรับมอบหมายอยางชัดเจน พรอมท้ัง
แนวคิดท่ีใชในการออกแบบ พัฒนาและประยุกต  เม่ือเสร็จสิ้นโครงงานแลวตอง
จัดสงผลงานในรูปแบบของรายงานตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

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 

6 (0-18-9) 

กลุมท่ี 2 
88749359 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Innovation 
 
การจัดทําโครงงานภายใตความเห็นชอบของสาขาวิชา และอยูภายใต

การกํากับดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา เปนโครงการเพ่ือแกปญหาใดปญหาหนึ่ง 
และ/หรือการสรางโปรแกรมประยุกต การออกแบบ พัฒนา ประยุกต และการ
นําเสนอผลงานใหเปนไปตามหลักการของการพัฒนาซอฟตแวรและการบริหาร
โครงการ โครงงานท่ีจัดทําอาจเปนโครงงานเดี่ยวเฉพาะตัว 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 
 
การจัดทําโครงงานภายใตความเห็นชอบของสาขาวิชา และอยูภายใต

การกํากับดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา เปนโครงการเพ่ือแกปญหาใดปญหาหนึ่ง 
และ/หรือการสรางโปรแกรมประยุกตท่ีเก่ียวของกับมัลติมีเดีย การออกแบบ 
พัฒนา ประยุกต และการนําเสนอผลงานใหเปนไปตามหลักการของการพัฒนา
งานทางดานมัลติมีเดียและการบริหารโครงการ โครงงานท่ีจัดทําอาจเปนโครงงาน
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 

3 (0-9-3) 

2.3 กลุมวิชาเฉพาะเลือก 
88730059 การใชงานระบบปฏิบัติการยูนิกซและการโปรแกรมสคริป 

Unix and Scripting Programming 
 
ความเปนมาของระบบปฏิบัติการยูนิกซ  โครงสรางระบบแฟมขอมูล  

สวนตอประสานรายคําสั่งและสวนตอประสานกราฟกกับผูใชระบบเอ็กซวินโดว  
การใชคําสั่งบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ  การนําเขาและสงออกขอมูลและการสงตอ
ผลลัพธของคําสั่งไปยังคําสั่งอ่ืน 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 

3 (2-3-4) 
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88731059 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
Quantitative Analysis 
 
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 

3 (2-2-5) 

88731159 หลักการโปรแกรมและการวิเคราะหขอมูล 
Programming and Data analysis 
 
ภาพรวมของการโปรแกรมเพ่ือการวิเคราะหขอมูล ชนิดขอมูล โมดูล 

การอานเขียนขอมูล ไฟล โครงสรางควบคุม การระบุขอบเขต วันท่ีและเวลา การ
ทําซํ้า เครื่องมือสําหรับการดีบัก การเขียนโปรแกรมเพ่ือวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
การเขียนโปรแกรมเพ่ืองานคํานวณทางวิทยาศาสตร 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 

3 (2-2-5) 
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88732159 การประกันความม่ันคงและการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Assurance and Auditing 
   
หลักการเบื้องตนทางดานความม่ันคงของระบบสารสนเทศ การ

ออกแบบระบบสารสนเทศทางกายภาพ ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครอืขาย 
ระบบสื่อสารขอมูลเพ่ือเสถียรภาพระบบ การทําระบบสารสนเทศใหธุรกิจสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง การวิเคราะหความเสี่ยงขององคกรเพ่ือใชกับ
ยุทธศาสตรดานตาง ๆ การวิเคราะหผลกระทบและระดับความม่ันคงทางธุรกิจ 
แผนฉุกเฉินทางดานสารสนเทศ อันประกอบไปดวย แผนรับมือตอเหตุการณ แผน
กูคืนภัยภิบัติ แผนดําเนินงานอยางตอเนื่องเม่ือเกิดเหตุวิกฤต การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทางดาน นโยบายความม่ันคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ นโยบาย
เก่ียวกับอุปกรณท่ีบุคลากรนํามาใช การจัดการอุปกรเคลื่อนท่ี กฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติ และสัญญาธุรกิจตางๆ ขององคกรและของคูคา-พันธมิตร และสังคมท่ี
เก่ียวของ หลักการ วัตถุประสงค และความตองการทางธุรกิจ มาตรฐานแนวคิด
แนวปฎิบัติทางดานสารสนเทศ ISO, COBIT, ITIL พรอมท้ังกรณีตัวอยาง 

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 การบริหารจดัการระบบ 1 
บุรพวิชา : 88723159 เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร I 
System Administration I 
Prerequisite: 88723159 Computer Networks I 
 
บทบาทและหนาท่ีของผูดูแลระบบ  ระบบปฏิบัติการเครือขาย  ประเภท

ของเครื่องแมขายและการออกแบบการใชงาน  การบูตระบบ การบริหารจัดการ
แฟมขอมูล  การจัดการขอมูลผูใช  การจัดการโปรเซส  การตั้งคาการใชงาน
เครือขายของระบบปฏิบัติการ  การใหบริการแฟมขอมูลผานเครือขาย  การ
ใหบริการแฟมขอมูลระหวางระบบปฏิบัติการวินโดวสและยูนิกซ  การใหบริการ
ระบบชื่อโดเมน  การใหบริการการแจกจายหมายเลขไอพีอัตโนมัติ  การใหบริการ
เว็บ การใหบริการพร็อกซ่ี  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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88733159             เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 2   

บุรพวิชา : 88723159 เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร I 
            Computer Network Technology II 

Prerequisite : 88723159 Computer Networks I 
 

อุปกรณสลับขอมูลและอุปกรณจัดหาเสนทาง ระบบปฏิบัติการของ
อุปกรณเครือขาย การเขาถึงอุปกรณเครือขาย บรรทัดคําสั่ง การเริ่มทํางานและ
การยกระดับอุปกรณเครือขาย การตั้งคาเสนทาง การหาเสนทางแบบคงท่ีและ
พลวัต  การหาเสนทางระหวางโดเมน การสรุปเสนทาง การตองคาเครือขาย
ทองถ่ินเสมือน อุปกรณสวิตชชั้นเลเยอรท่ี 3 ตนไมทอดขาม และ ชองทางอีเธอร 
การตั้งคาเสนสัญญาณเชาและเฟรมรีเลย การแปลท่ีอยูและการตั้งคารายชื่อ
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, layer-
3 switch, spanning tree and etherchannel, leased line and frame 
relay setting, network translation and access control list configuration 

3 (2-2-5) 

88733259 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, 
การออกแบบโปรแกรมประยุกตสาํหรับอุปกรณหลายขนาด, สายโยงใย, การสง
ขอมูลผานเครือขาย, การแจงและการปลุก, กราฟก, การรับขอมูลจากการแตะ
หนาจอ, สือ่ผสม, อุปกรณตัวจับ, แผนท่ี 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 (2-3-4) 
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88733459 ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ 
Information System Security 
 
หลักการเบื้องตนเก่ียวกับความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร แนวโนมเรื่อง

ความปลอดภัย ภัยคุกคาม การโจมตี และ ทรัทยสินท่ีอาจเปนเปาหมาย การ
เขารหัส การยืนยันตัวขอมูล การยืนยันตัวตน ลายเซ็นดิจิทัลและการจัดการกุญแจ 
การสรางตัวเลขสุม การควบคุมการเขาถึง ความปลอดภัยทางฐานขอมูล ซอฟตแวร
ท่ีเปนอันตราย การโจมตีเพ่ือใหปฏิเสธการใหบริการ การทําใหท่ีพักขอมูลลน 
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 

3 (2-3-4) 

88734159 วิทยาการการบริการ 
Service Science 
 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิทยาการบริการ นิยาม ทฤษฎี และการใช 

ระบบการบริการ การบริหารจัดการการบริการ การสรางกลยุทธในการบรกิาร 
การพัฒนาการบริการ การวิเคราะหกระบวนการ การโมเดลกระบวนการทางธุรกิจ 
สถาปตยกรรมเชิงบริการ ความทาทายเชิงการตลาดในการบริการ การวัดการ
บริการ วงจรชีวิตการบรกิาร 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 (3-0-6) 
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88734259 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
Accounting Information Systems 
 
ทฤษฎีทางบัญชีและการสรางผังบัญชี ระบบบัญชีท่ัวไป 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 

3 (3-0-6) 

88734359 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 
Financial Information Systems 
 
รูปแบบสารสนเทศทางการเงิน  ระบบการตรวจสอบภายใน  ระบบ

พยากรณทางการเงิน  ระบบการบริหารเงินทุน  ระบบการควบคุมการเงิน  
เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหการเงิน  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  

3 (3-0-6) 

88734459 การบริหารทรัพยากรบคุคล 
Human Resource Management 
 
ความคิดในการบริหารงานบุคคล นโยบายการบริหารงานบุคคล 

บทบาทและหนาท่ีของผูบริหาร และกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการ
วิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหาและเอกสรรบุคคล การฝกอบรม
และพัฒนา การประเมินผลการปฎิบัติงานจนถึงการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ
ของพนักงาน คาตอบแทน ความม่ันคง และความปลอดภัยของพนักงาน รวมท้ัง
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) 
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88735059 ระบบฐานขอมูล 2 
บุรพวิชา : 88725059 ระบบฐานขอมูล 1 
Database System II 
Prerequisite : 88725059 Database System I 
 
ระบบฐานขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูล ทริกเกอร วิว สตอรโพซีเยอร  

การประมวลผลภาษาสืบคน  การใชภาษาสืบคนยางเหมาะสมท่ีสุด  การควบคุม
รายการการเปลี่ยนแปลงและการควบคุมการเขาใชงานในภาวะพรอมกัน  การใช
งานดัชนี  การจัดการบัฟเฟอร   ระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับองคกร  ระบบ
จัดการฐานขอมูลท่ีไมใชภาษาสืบคน  ระบบจัดการฐานขอมูลเชิงวัตถุ  การดูแล
ระบบจัดการฐานขอมูล  การจัดกลุมเครื่องแมขายมากกวาหนึ่งเครื่องในการ
ใหบริการฐานขอมูล  การปรับตั้งคาการใชงานฐานขอมูลอยางเหมาะสม การ
สํารองและการกูคืนฐานขอมูล   

 
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 

3 (2-2-5) 

88736059 การโปรแกรมสวนตอประสานโปรแกรมประยุกตแบบเว็บ 
บุรพวิชา: 88734059 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
Web Application Program Interface Programming 
Prerequisite: 88734059 System Analysis and Designs 
 
หลักการสําคัญของเว็บเซอรวิสและเอพีไอ โพรโทคอลและภาษา

เก่ียวกับเว็บเซอรวิส การกําหนดนิยามภาษาและขอมูลไดเร็กทอรีบริการรายชื่อ
เว็บเซอรวิส มาตรฐานสําหรับเว็บเซอรวิส สถาปตยกรรมเชิงบริการ ประเด็น
เก่ียวกับความปลอดภัย การเรียกใชงาน เว็บเอพีไอ จากผูใหบริการตางๆ 
Facebook API Twitter API, OAuthen, OpenID และการออกแบบเอพีไอ  
เพ่ือรองรับการใชงานจากโปรแกรมประยุกตรูปแบบตาง 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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88736159 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
E-Commerce 
 

หลักการเบื้องตนของระบบอินเทอรเน็ต โครงสรางพ้ืนฐานของระบบ
การคาอิเล็กทรอนิกส และหลักการเบื้องตนในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม 
ประเภทของระบบการคาอิเล็กทรอนิกส ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
หรือ EDI ระบบการรับ-จายเงินบนอินเทอรเน็ต ระบบความปลอดภัย ปญหา
อุปสรรคของการคาอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาและจัดตั้งเวบไซต การจดโดเมนเนม 
ระบบการจัดสงสินคา การซ้ือขายบนโลกออนไลน การขนสงสินคา การตลาด
อิเล็กทรอนิกส การทํา SEO การทํา SOA, CRM, ขอพิพาทระหวางลูกคาและ
ผูขาย รูปแบบทางธุรกิจแบบตางๆ กฎหมายท่ีเก่ียวของ และ เทคโนโลยีการคา
อิเล็กทรอนิกสในปจจุบันอนาคต 

Basic principles of the internet systems, infrastructure for e-
commerce, 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, e-
commerce 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 

3 (3-0-6) 

88742159 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Service Management 
 
การบริหารบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร การจัดหา การ

เลือกผูใหบริการ ผูใช พฤติกรรมองคกร และการบริหารองคกร ขอตกลงระดับการ
ใหบริการ เทคโนโลยีและเทคนิคเพ่ือการใหบริการ การบริหารบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดตนทุนของการใหบริการ ปจจัยหลักของความสําเร็จ 
แนวคิดแนวปฎิบัติท่ีดีในการใหบริการ 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) 
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88742259 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 
Enterprise Resource Planning 
 
หลักการการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การเงินการบัญชี การสราง

ระบบบัญชีท่ัวไปเบื้องตน การบริหารโปรแกรมประยุกต สรางสมุดลงบัญชี 
งบประมาณ รายงานสถานะการเงิน การบรหิารความม่ันคงของโปรแกรมประยุกต 
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 

3 (2-2-5) 

88743059 การบริหารจดัการระบบ 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 (2-3-4) 
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88743159  การประมวลผลกลุมเมฆ 
 Cloud Computing 
 
 เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุมเมฆ การบริการแบบกระจาย และการ
บริการแบบกลุมเมฆ การโยกยายงานประยุกตไปประมวลผลแบบกลุมเมฆ การ
จําลองเครื่องเสมือนดวยซอฟตแวร ระบบเวิรกโฟลวท่ีใชสถาปตยกรรมการ
ประมวลผลแบบกลุมเมฆ การทดสอบประสิทธิภาพบนสถาปตยกรรมแบบกลุม
เมฆ การสรางบรรยากาศบริการการประมวลผลบนกลุมเมฆ โอเพนซอรส
แพลตฟอรมแบบกลุมเมฆ การใช การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนระบบท่ี
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 

3 (2-2-5) 

88743359             อินเทอรเน็ตของสิ่งตาง ๆ 
Internet of Things 
 
วงจรไฟฟาพ้ืนฐาน เครื่องมือวัด ภาษาซีเบื้องตน ระบบในชิบ ขอมูลเขา

ออกแบบแอนะล็อกและดิจิจตอล อุปกรณรับรูชนิดตาง ๆ มาตรฐานของอินเทอรเน็ต
ของสิ่งของ สวนเชื่อมตอประสารโปรแกรมประยุกตบนเว็บ โพรโทคอลการรับสง
ขอมูล บริการคลาวดสําหรับอินเทอรเน็ตของสิ่งของ โพรโทคอลการสื่อสารแบบ 
บลูทูธ รหัสประจําตัวระบบคลื่นความถ่ีวิทยุ 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) 
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88744059 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 
Software Development Process 

 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิศวกรรมซอฟตแวร 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 

3 (3-0-6) 

88744159 สถาปตยกรรมเชิงบริการ 
บุรพวิชา : 88734159 วิทยาการการบริการ 
Service-Oriented Architecture 
Prerequisite : 88734159 Service Science 
 
แนวคิดพ้ืนฐานของสถาปตยกรรมเชิงบริการในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และดานธุรกิจ สวนประกอบของระบบคอมพิวเตอรในองคกร บทบาทในการ
ดําเนินการแกไขปญหาธุรกิจ องคประกอบและสถาปตยกรรมการใหบริการแมขาย
และการขอใชบริการท่ีมุงเนนบริการท้ังภายในและภายนอกองคกร 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 inter-
enterprise applications, data integration, management concepts in 
enterprise computing, design, modeling and implementation of SOA 
software systems, trends in enterprise computing 

3 (2-2-5) 
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88744259 ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ 
Decision Support Systems 
 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับแนวคิดและการประยุกตของระบบชวยตัดสินใจ  

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 

3 (3-0-6) 

88745559 เทคโนโลยีการจัดการความรู  
Knowledge Management Technology 
 
หลักการของการจัดการความรู  เทคนิคท่ีใชในการสํารวจแบงประเภท

ความรู  วิเคราะหความรู  การประเมินคาความรู  การสังเคราะหกิจกรรมตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับการบริหารจัดการควบคุมและเผยแพรความรู  เทคนิคในการถอดรหัส
ความรูแฝงใหเปนความรูประจักษ  เทคนิคและวิธีการใชเครื่องมือในการวัดองคกร
การเรียนรูและชุมชนเชิงปฏิบัติการ 

 Concepts of knowledge-based system and its development, 
information system design using knowledge-based system, knowledge-
based 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 

3 (3-0-6) 

88745659  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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88749459 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
บุรพวิชา: ข้ึนอยูกับอาจารยผูสอน 
Selected Topic in Information Technology I 
Prerequisite: depending on the lecturer 
 
หัวขอท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น 
Advanced topics in information technology to keep pace 

with fast changing technologies 

3 (3-0-6) 

88749559 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
บุรพวิชา: ข้ึนอยูกับอาจารยผูสอน 
Selected Topic in Information Technology II 
Prerequisite: depending on the lecturer 
 
หัวขอท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น 
Advanced topics in information technology to keep pace 

with fast changing technologies 

3 (2-2-5) 

88749659 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
บุรพวิชา: ข้ึนอยูกับอาจารยผูสอน 
Selected Topic in Information Technology III 
Prerequisite: depending on the lecturer 
 
หัวขอท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น 
Advanced topics in information technology to keep pace 

with fast changing technologies 

3 (3-0-6) 
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88749759 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 
บุรพวิชา: ข้ึนอยูกับอาจารยผูสอน 
Selected Topic in Information Technology IV 
Prerequisite: depending on the lecturer 
 
หัวขอท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น 
Advanced topics in information technology to keep pace 

with fast changing technologies 

3 (2-2-5) 

88727059 ทักษะการวาดและพ้ืนฐานการออกแบบ  
Drawing Skills and Design Basics 
 
พ้ืนฐานทักษะการวาดและการออกแบบเลยเอาต เพ่ือพัฒนาเทคนิคการ

วาดภาพสําหรับใชสรางงานภาพเคลื่อนไหวใหดูสมจริง สวนประกอบในงาน
ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ รวมถึง จุด เสน รูปราง มวล ผิวสัมผสั แสง สี 
ชองวาง ความเปนอันหนึ่งอันเดียว และความหลากหลาย ความสมดุลย จุดโฟกัส 
สัดสวน การเคลื่อนไหว ความม่ันคงและจังหวะ  

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 

3 (2-3-4) 

88727259 การออกแบบการโตตอบ  
Interaction Design 
 
ทฤษฎีและการปฏิบัติในสวนท่ีเก่ียวของกับการแสดงผลและการปฏิสัมพันธ 

การเขาใจและสามารถแสดงความคิดรวบยอดของการปฏิสัมพันธ มุมมองดานการ
เรียนรู การปฏิสัมพันธในลักษณะของสังคมและความรูสึก กระบวนการในการ
ออกแบบการปฏิสมัพันธ 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  

3 (2-3-4) 
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88737059 การออกแบบกราฟกสองมิติและการสรางภาพเคลื่อนไหว 
2D Graphics Design and Animation  
 
หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการออกแบบกราฟกและการสรางภาพเคลื่อนไหว 

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 

3 (2-3-4) 

88737159 การข้ึนรูปทรงสามมิติและการสรางภาพเคลื่อนไหว 
3D Modelling and Animation 
 
แนวคิดพ้ืนฐานในการข้ึนรูปทรงสามมิติและการสรางภาพเคลื่อนไหว 

คําศัพทตางๆ โปรแกรมประยุกตเก่ียวกับรูปทรงสามมิติ เทคนิคการข้ึนรูปทรงสาม
มิติ การฝกปฏิบัติในการสราง แกไข รูปทรงสามมิติ และการสรางภาพเคลื่อนไหว 
โดยใชโปรแกรมประยุกตท่ีเปนมาตรฐาน 

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 

3 (2-3-4) 

88747659 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 
Selected Topic in Multimedia Technology I 
 
หัวขอท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น 
Advanced topics in information technology to keep pace 

with fast changing technologies 

3 (3-0-6) 
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88747759 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 
Selected Topic in Multimedia Technology II 
 
หัวขอท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น 
Advanced topics in multimedia technology to keep pace 

with fast changing technologies 

3 (2-3-4) 

88747859 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 
Selected Topic in Multimedia Technology III 
 
หัวขอท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น 
Advanced topics in multimedia technology to keep pace 

with fast changing technologies 

3 (3-0-6) 

88747959 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 4 
Selected Topic in Multimedia Technology IV 
 
หัวขอท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น 
Advanced topics in multimedia technology to keep pace 

with fast changing technologies 

3 (2-3-4) 

88738059 วิทยาศาสตรกายภาพสําหรับการพัฒนาเกม 
Physical Science for Game Development 
 
ความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและฟสิกสท่ีใชในการสรางเกม แบบจําลอง 

และ ภาพเคลื่อนไหวแบบสมจริง กลศาสตรท่ีเก่ียวกับการเคลื่อนท่ี กฏของนิวตัน 
โมเมนตัม พลังงาน พลศาสตร การเคลื่อนท่ีแบบโปรเจคไตล การชน การแกวงการ
สั่น การเคลื่อนท่ีแบบหมุน 

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) 
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88738159 คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับการพัฒนาเกม 
Computer Graphics for Game Development  
 
แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอรกราฟก 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 

3 (2-3-4) 

88738259 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) 
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88738359 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 

3 (2-3-4) 

88738459 ปญญาประดิษฐสําหรับเกม 
Artificial Intelligence in Games 
 
ปญญาประดิษฐท่ีเก่ียวของกับเกม การคนหาเสนทาง การเคลื่อนท่ี ยุทธวิธี

และการวางแผน กลยุทธ เครื่องสถานะจํากัด การเรียนรูท่ีพบในเกมแบบตาง ๆ  
Artificial Intelligence knowledge in games, path finding, 

movement, tactics and planning, strategy, finite state machines, 
learning in several games 

3 (2-3-4) 

88738559 การพัฒนาเกม 
Game Development 
 
วิชาท่ีเนนการพัฒนาโครงการเกมแบบทีม 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 

3 (2-3-4) 
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88737359 การสรางวิชวลและซาวดเอฟเฟกต 
Visual and Sound Effects Production 
 
แนวคิดพ้ืนฐานและคําศัพทตางๆ  การสรางวิชวลเอฟเฟกต การคอมโพสิต 

การทําบลูสกรีน การจัดลําดับ การใหแสง การสรางซาวดเอฟเฟกต การออกแบบ
เสียงและการประสาน โปรแกรมประยุกตท่ีเก่ียวของ และการปรับแตงเสียง เลเยอร 
การมิกซ การสรางตนฉบับและการเผยแพร ซาวดไลบรารี่ การใชซอฟตแวรท่ี
เก่ียวกับการสรางวิชวลเอฟเฟกตและซาวดเอฟเฟกต 

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 

3 (2-3-4) 

88737459 การออกแบบสวนติดตอและประสบการณผูใช 
User Interface and User Experience Design 
 
การออกแบบประสบการณผูใชงานและสวนติดตอผูใชงาน รวมถึงการ

วิจัยผูใชงาน การประเมินเชิงคุณภาพและปริมาณ เทคนิกการสัมภาษณ การ
ทดสอบผูใชงาน และการสรางพิมพเขียวของชิ้นงานโดยใชเครื่องมือท่ีไดมาตรฐาน
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 

3 (2-3-4) 
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88737559 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
Web Design & Development 
 
คฺวามเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับเทคนิคในการสรางเว็บแบบงายจนถึงซับซอน

ปานกลางโดยใชภาษาท่ีเปนมาตรฐานท่ีเก่ียวของในการสรางเว็บ  การออกแบบ 
การสราง และการดูแลรักษา เว็บเพจและเว็บไซต การประเมินคุณภาพของเว็บไซต 
การสรางและดูแลรักษาเว็บเพจใหมีคุณภาพ มาตรฐานการออกแบบเว็บ เฟรมเวิรค 
และเครื่องมือท่ีเก่ียวของ 

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 

3 (2-3-4) 

88737659 เทคโนโลยีสตรีมมิง 
Streaming Technology 
 
การผลิตวีดีโอสําหรับอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีบรอดแบนด ทฤษฎี

เก่ียวกับวีดีโอ แบนดวิธ การไดมาซ้ึงขอมูลวีดีโอ การบีบอัดและสถาปตยกรรม
สตรีมมิง การใชสื่อดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความนาใชงานของเว็บ การสรางโปรแกรม
ประยุกตสื่อดิจิทัลแบบไคลเอนตเซิรฟเวอร การใชภาษาในการเขียนสคริปตสําหรับ
เว็บในการควบคุมสื่อดิจิทัลในเว็บเพจ โปรแกรมประยุกตและเทคโนโลยีปจจุบัน
เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพขอมูลสตรีมมิง 

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 

3 (2-3-4) 
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88737759 การประมวลผลสื่อดิจิทัล 
Digital Media Processing 
 
พ้ืนฐานของการประมวลรูปภาพและสัญญาณ 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 

3 (2-3-4) 

88747059 การสกัดและการแสดงผลขอมูลมัลติมีเดีย 
Big Data Multimedia Extraction and Visualization 
 
เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะหและแสดงผลขอมูลขนาดใหญ

เบื้องตน โดยเนนขอมูลทางมัลติมีเดีย การผสมผสานระหวางการประมวลและการ
แสดงผลเพ่ือการวิเคราะหท่ีมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีกรอบการทํางานของการ
แสดงผลเพ่ือกระบวนการวิเคราะหข้ันสูงและการออกแบบการแสดงผลในชั้นตาง ๆ 
การแสดงผลขอมูลทางมัลติมีเดียท่ีเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาและการปรับการ
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 

3 (2-3-4) 
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88747159 การจัดเก็บและการคืนคนขอมูลมัลติมีเดีย 
Multimedia Storage and Retrieval 
 
เทคนิคพ้ืนฐานในการจัดเก็บและคนคืนขอมูลดานมัลติมีเดียในระบบการ

จัดเก็บขอมูลประเภทมัลติมีเดีย สถาปตยกรรมภายในของระบบการจัดเก็บขอมูล
ประเภทมัลติมีเดีย ความปลอดภัยและความม่ันคงของขอมูลมัลติมีเดีย โปรโตคอล
ท่ีใชในการรับสงขอมูลมัลติมีเดียผานอินเทอรเน็ต การจัดประมวลผลขอมูล
มัลติมีเดียในเวลาจริง เทคนิคการคนคืนขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 

3 (3-0-6) 

88747259 เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน 
Augmented and Virtual Reality 
 
แนวคิดของเทคโนโลยีความจริงเสมือนและผสานความจริงเสมือน แงมุม

เชิงวิทยาศาสตรและเชิงการใชงานของระบบความจริงเสมือน พ้ืนฐานของการ
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 

3 (2-3-4) 
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88747359 อีเลิรนนิง 
E-learning 
 
ทฤษฎีและหลักการสําหรับการออกแบบเนื้อหาอีเลิรนนิ่งโดยใชความรู

ดานวิทยาการเรียนรู จิตวิทยาการศึกษา และปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ
คอมพิวเตอร การใชขอความ เสียง และภาพในการสรางบทเรียนแบบมัลติมีเดีย 
การใชตัวอยาง คําอธิบาย การปฏิบัติ และผลตอบกลับในการสนับสนุนการเรียนรู
ผานอินเทอรเน็ต การใชการปฏิบัติเชิงหลักฐานในการสอนผานอินเทอรเน็ตเพ่ือให
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 

3 (3-0-6) 

88747459 การออกแบบการศึกษาในสื่อมัลติมีเดีย 
Educational Design in Multimedia 
 
เทคโนโลยีสําหรับการสื่อสารมัลติมีเดียเบื้องตน การนําเสนอขอมูล

มัลติมีเดียท้ังวิดีโอ ภาพ และเสียงอยางมีประสิทธิภาพ การสงขอมูลมัลติมีเดียผาน
ทางเครือขายหลายรูปแบบ ซ่ึงหมายรวมถึง ATM เครือขายไรสาย และเครือขาย IP 
เทคโนโลยีการบีบอัดขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 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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88747559 การสื่อสารทางมัลติมีเดีย 
Multimedia communications 
 
เทคโนโลยีสําหรับการสื่อสารมัลติมีเดียเบื้องตน การนําเสนอขอมูล

มัลติมีเดียท้ังวิดีโอ ภาพ และเสียงอยางมีประสิทธิภาพ การสงขอมูลมัลติมีเดียผาน
ทางเครือขายหลายรูปแบบ ซ่ึงหมายรวมถึง ATM เครือขายไรสาย และเครือขาย IP 
เทคโนโลยีการบีบอัดขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 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

สรางหนังสือนิทานเพ่ือสงเสริมการพัฒนาการของเด็ก. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, (๒). ๑-๖. 
วรเชษฐ บัวสวุรรณ และณัฐนนท ลีลาตระกูล. (๒๕๕๖). ระบบการจําแนกเครื่องใชไฟฟาโดยใชการตรวจสอบ

พลังงานไฟฟาผานเครือขายเซนเซอรไรสาย เพ่ือชวยประหยัดพลังงาน. ใน การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 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 

     ผลงานทางวิชาการ 
 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

ณาการขอมูลเชิงพ้ืนท่ีกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี ๙ (หนา ๑๕๔-๑๖๐). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ. 

 
5) นางคนึงนิจ กุโบลา  

     ผลงานทางวิชาการ  
ทศพล ปราชญปรีชา และคนึงนิจ กุโบลา. (๒๕๕๕). การตรวจจับจุดบกพรองบนสิ่งทอโดยการหาเสน

ขอบภาพรวมกับโครงขายประสาทเทียม. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี ๙ หนา (๙๘๖-๙๙๑). กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ. 

จารุวรรณ  สุระเสียง, คนึงนิจ กุโบลา และอุรีรัฐ  สุขสวัสดิ์ชน. (๒๕๕๔). การประมาณเวลาในการพัฒนา
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษา. ใน International Conference on e-
Business 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 
conference (pp. 248). Bangkok: Thailand Cyber University. 
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อาจารยประจําหลักสูตร 
6) นายกฤษณะ  ชินสาร        

ผลงานทางวิชาการ  
Vong, K., Rasmequan, S., Chinnasarn, K. & Harfield, A. (2015). Empirical Modelling for 

Dynamic Visualization of ICU Patient Data Streams. In Proceeding of the Biomedical 
Engineering International Conference 2015. Pattaya: thailand. 

Chansuparp, M., Rodtook, A., Rasmequan, S. & Chinnasarn, K. (2015). The Automated Skull 
Stripping of Brain Magnetic Resonance Images using the Integrated Method. In 
Proceeding of the Biomedical Engineering International Conference 2015. Pattaya: 
Thailand. 

Yajai, A., Rodtook, A., Chinnasarn, K. & Rasmequan, S. (2015). Fall Detection using Directional 
Bouding Box. In Proceeding of the 12th International Joint Conference on Computer 
Science and Software Enginerring (pp. 52-57). Songkhla: Prince of Songkla University. 

Voraboot, P., Rasmequan, S., Chinnasarn, K.  & Lursinsap, C. (2014). Improving Classification 
Rate constrained to Imbalanced data between overlapped and nonoverlapped 
regions by hybrid algorithms. NeuroComputing, 152, 429-443. 

Luangruangrongt, W., Kulkasem, P., Rasmequan, S., & Chinnasarn, K. (2014). Automatic 
Exudates Detection in Retinal Images Using Efficient Integrated Approaches. In 
Proceeding of the Asia-Pacific Signal and Information Processing Association 2014 
Annual Summit and Conference (pp. 1-5). Siem Reap: Cambodia. 

Boonthong, P., Jantarakongkul, B., Rasmequan, S., Rodtook, A., & Chinnasarn, K. (2014). 
Semi-automated detection of breast mass speculation using active contour. In 
Proceeding of the Asia-Pacific Signal and Information Processing Association 2014 
Annual Summit and Conference (pp. 1-6). Siem Reap: Cambodia. 

Saelim, A., Rasmequan, S., Kulkasem, P., & Chinnasarn, K. (2013). Migration Planning using 
Modified Cuckoo Search Algorithm. In Proceeding of the 13th International 
Symposium on Communications and Information Technologies (pp. 621-626). 
Samui: Thailand. 

Voraboot, P., Rasmequan, S., Lursinsap, C., & Chinnasarn, K. (2012). A modifiled error 
function for imbalanced dataset classification problem. In Proceeding of the 7th 
International Conference on Computing and Convergence Technology. Seoul, Rep. 
of Karea. 

Onpans, J., Rasmequan, S., Jantarakongkul, B., & Chinnasarn, K. (2013). Intrusion Feature 
Selection Using Modified Heuristic Greedy Algorithm of ItemSet. In Proceeding of the 
13th International Symposium on Communications and Information Technologies 
(pp. 627-632). Samui: Thailand. 
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Srikamdee, S., Rimcharoen, S., & Chainnasarn, K. (2012). NeuroEAs-based algorithm portfolios 
for classification problems. In Proceedings of the 4th International Conference on 
Knowledge and Smart Technologies 2012 (pp. 62-68), Chonburi: Burapha University. 

Srikamdee, S.,  Rimcharoen, S., & Chainnasarn, K. (2011). A simple portfolio algorithm using 
collaborative learning of ga and ann for classification problem. In Proceedings of the 
3rd International Conference on Knowledge and Smart Technologies. Chonburi: 
Burapha University. 
  

7) นาย โกเมศ อัมพวัน  
ผลงานทางวิชาการ  
Amphawan, A., & Lenca, P. (2015). Mining top-k frequent-regular close pattern.Expert 

Systems with Applications An International Journal, 42, 7882-7894. 
Amphawan, K., Soulas, J., & Lenca, P. (2015). Mining top-k episodes from sensor streams. In 

Proceedings of the 7th International Conference on Advances in Information 
Technology (pp.76-85). 

Amphawan, K., & Surarerks, A. (2015). Pushing regularity constraint on high utility itemsets 
mining. In Proceedings of the 2015 International Conference on Advanced 
Informatics: Concepts, Theory And Application (ICAICIT2015). Chonburi: Burapha 
University. 

Amphawan, K., & Sittichaitaweekhul, P. (2015). Mining top-k frequent-regular patterns based 
on use-given length constraints. In Proceedings of the 19th International Annual 
Symposium on Computational Science and Engineering (pp. 151-154). Ubon 
Ratchathani: Ubon Ratchathani University. 

Sittichaitaweekul, P., & Amphawan, K. (2014). Enhancing quality of results on Top-k 
Frequent-Regular Pattern mining. In Proceedings of International Conference on 
Engineering Science and Innovative Technology. 

Chompaisal, S., Amphawan, K., & Athasit, A. (2014). Mining N-most Interesting Multi-level 
Frequent Itemsets without Support Threshold. In Proceedings of the 
12th  International Conference on Artificial Intelligence and Symbolic Computation 
(pp. 125-134). Spain. 

Amphawan, L., & Lenca, P. (2013). Mining top-k frequent-regular patterns based on user-
given trade-off between frequency and regularity. In Proceeding of the 6th 
International Conference on Advances in Information Technology: IAIT-2013. 
Bangkok: Thailand. 

Amphawan, K., & Athasit, A. (2013). An efficient method for constructingdictionary base on 
decompounding. In Proceedings of the 17th International Annual Symposium on 
Computational Science and Engineering (pp. 151-154). Khon Kaen: Khon Kaen 
University. 
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Amphawan, K. (2013). SST: An efficient Suffix-Sharing Trie Structure for Dictionary Lookup. In 
Proceedings of the 7th Asia International Conference on Mathematical Modelling 
and Computer Simulation (pp. 179-184). Hong Kong. 

 
8) Mr.John G. Ham   

ผลงานทางวิชาการ  
Ham, G. J. (2014). An ECMA-55 Minimal BASIC Compiler for x86-64 Linux®. Open Access 

computers, 3, 69-116. 
 

9) นางสาวจรรยา อนปนส  
ผลงานทางวิชาการ  
ภูสิต กุลเกษม, เบญจภรณ จันทรกองกุล, สุวรรณา รัศมีขวัญ, สุนิสา ริมเจริญ, กฤษณะ ชินสาร, อัณณนุพันธ 

รอดทุกข, ปยตระกูล บุญทอง, และ จรรยา อนปนส (๒๕๕๖). การรูจําอารมณจากเสียงพูดท่ีแสดง
ความรูสึกดวยวิธีการแบงกลุมผสม (Emotion Recognition of Affective Speech Based on 
Hybrid Classifiers) ทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖. 
  

10) นายภูสิต กุลเกษม    
ผลงานทางวิชาการ  
Luangruangrongt, W., Kulkasem, P., Rasmequan, S., & Chinnasarn, K. (2014). Automatic 

Exudates Detection in Retinal Images Using Efficient Integrated Approaches. In 
Proceeding of the Asia-Pacific Signal and Information Processing Association 2014 
Annual Summit and Conference (pp. 1-5). Siem Reap: Cambodia. 

Saelim, A., Rasmequan, S., Kulkasem, P., & Chinnasarn, K. (2013). Migration Planning using 
Modified Cuckoo Search Algorithm. In Proceeding of the 13th International 
Symposium on Communications and Information Technologies (pp. 621-626). 
Samui: Thailand. 
 

11) นางสาวเบญจภรณ จันทรกองกุล       
ผลงานทางวิชาการ  
Boonthong, P., Jantarakongkul, B., Rasmequan, S., Rodtook, A., & Chinnasarn, K. (2014). 

Semi-automated detection of breast mass speculation using active contour. In 
Proceeding of the Asia-Pacific Signal and Information Processing Association 2014 
Annual Summit and Conference (pp. 1-6). Siem Reap: Cambodia. 

Onpans, J., Rasmequan, S., Jantarakongkul, B., & Chinnasarn, K. (2013). Intrusion Feature 
Selection Using Modified Heuristic Greedy Algorithm of ItemSet. In Proceeding of the 
13th International Symposium on Communications and Information Technologies 
(pp. 627-632). Samui: Thailand. 
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12) นางสาวสุนิสา  ริมเจริญ  
ผลงานทางวิชาการ  
วชิระ แข็งงาน และ สุนิสา ริมเจริญ. (๒๕๕๗). การสรางโจทยคณิตศาสตรระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ดวย

ไวยากรณไมพ่ึงบริบท: โปรแกรมประยุกตบนแท็บเล็ตพีซีพรอมระบบวิเคราะหผลการเรียนรูแบบ
อัตโนมัติ . ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี  10 
(หนา 934-939). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 

ณัฏฐฏาพร สายคําวงษ  และ สุนิสา ริมเจริญ (๒๕๕๖). การจัดกลุมหลักทรัพยใน SET50 ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยวิธี  K-Means เพ่ือกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน, In 
Proceedings of the 11th International Conference on e-Business 2013. Chonburi: 
Kasetsart University. 

สุนิสา ริมเจริญ. (๒๕๕๕). ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรมแบบกระชับและการประยุกต. วารสารวิทยาศาสตรบูรพา, 
17, 206-211. 

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. 

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. 

Sirirak, C., Rimcharoen, S., & Thalerngpol, K. (2013). Acupuncture Expert System for Office 
Syndrome. In Proceedings of the 17th International Computer Science and 
Engineering Conference 2013 (pp. 441-446). Bangkok: Silpakorn University. 

Sorn, D., & Rimcharoen, S. (2013). Web Page Template Design Using Interactive Genetic 
Algorithm. In Proceedings of the 17th International Computer Science and 
Engineering Conference 2013 (pp. 206-211). Bangkok: Silpakorn University. 

Phiromlap, S., & Rimcharoen, S. (2013). A Frequency-Based Updating Strategy in Compact 
Genetic Algorithm. In Proceedings of the 17th International Computer Science and 
Engineering Conference 2013 (pp. 212-216). Bangkok: Silpakorn 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. 

Srikamdee, S., Rimcharoen, S., & Chainnasarn, K. (2012). NeuroEAs-based algorithm portfolios 
for classification problems. In Proceedings of the 4th International Conference on 
Knowledge and Smart Technologies 2012 (pp. 62-68). Chonburi: Burapha University. 

Srikamdee, S.,  Rimcharoen, S., & Chainnasarn, K. (2011). A simple portfolio algorithm using 
collaborative learning of ga and ann for classification problem. In Proceedings of the 
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3rd International Conference on Knowledge and Smart Technologies. Chonburi: 
Burapha University. 

Sukvilai, N., Suksawatchon, U., & Rimcharoen, S. (2011). A clustering of risk factors for 
student’s dropping out to select strategies for assistance students by using 
selforganizing map. In Proceedings of the 3rd International Conference on 
Knowledge and Smart Technologies. Chonburi: Burapha University. 

Thontirawong, P., Burutarchanai, A., Rimcharoen, S., & Chongstitvatana, P. (2011). Running 
compact genetic algorithm on large scale problems using graphics processing unit. In 
Proceedings of the 26th International Technical Conference on Circuits/Systems, 
Computers and Communications.  

Sucher, J., & Rimcharoen, S. (2010). Solving scheduling problem of an electric bill delivery 
using (1+lambda) evolutionary algorithm. In Proceedings of the 2nd International 
Conference on Knowledge and Smart Technologies. Chonburi: Burapha University. 

Srikamdee, S., & Rimcharoen, S. (2010). A travel itinerary planning using interactive genetic 
algorithm. In Proceedings of the 7th International Joint Conference on Computer 
Science and Software Engineering. 

 
13) นายจักริน  สุขสวัสดิ์ชน  

ผลงานทางวิชาการ  
สุเมธ  ดาราพิสุทธิ์ และจักริน สุขสวัสดิ์ชน. (2557). ข้ันตอนวิธีการทํานายคาคะแนนความชอบท่ีมี

ประสิทธิภาพสําหรับระบบแนะนําเพลง โดยใชวิธีการเทนเดนซีเบสรวมกับขอมูลไมโครโพรไฟล. ใน 
การประชุมวิชาการระดับชาติดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 10 (หนา 755-
761). ภูเก็ต: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 

ณรงคศักดิ์  ชูสินชินภัทร, และจักริน สุขสวัสดิ์ชน. (2557). การปรับปรุงวิธีการจัดกลุมปจจัยเสี่ยงของ
นักเรียนท่ีมีโอกาสออกกลางคันดวยวิธีการจัดกลุมแบบเอ็กซมีนส. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 6 (หนา 148-153). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 

จักริน สุขสวัสดิ์ชน, อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน, และพงศพัฒน สิงหศรี. (2557). การคัดเลือกปจจัยเดนและการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการแยกประเภทสําหรับทํานายเพศของนกกระทาจากคุณลักษณะ
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บริหารและจัดการเครือขายยูนิเน็ต ครั้งท่ี 30 (หนา 24 - 28 ). สระแกว: สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา. 

นวลศรี เดนวัฒนา, ศยามล วัฒนทอง, ธวัชชัย เอ่ียมไพโรจน และกาญจนา เอ่ียมสอาด.  (2555) ระบบ
จัดการขอมูลวัฒนธรรม สําหรับศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรม .ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 4 (หนา 274 - 279). เพชรบุรี : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร. 

 
18) นางอธิตา  ออนเอ้ือน   

ผลงานทางวิชาการ  
อธิตา ออนเอ้ือน ) .2557 .( เทคนิคการใชวิดเจ็ตกับการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงของซอฟตแวร 

กรณีศึกษา: ระบบเพ่ือการจัดขอมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 
PIEis .ใน ประชุมวิชาการระดับชาติดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 10 (หนา 865 
-870). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 

อธิตา ออนเอ้ือน และนวลศรี เดนวัฒนา (2557) การพัฒนาซอฟตแวรระบบจัดการการประชุมเพ่ือใชเปน
หลักฐานและขอมูลสําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา . ใน การประชุมเชิงปฏิบัติการดานการ
บริหาร และจัดการเครือขายยูนิเน็ต ครั้งท่ี 30 (หนา 24 – 28). สระแกว: สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา. 

อธิตา ออนเอ้ือน และเปรมฤดี เอ่ียมสุภัคกุล  .  (2555). ซอฟตแวรระบบจัดการการประชุมตามวิถีโอเพนซอรส 
e-Meeting Open Source Software. ใน การประชุมวิชาการนานาชาติรวมสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอรและวิศวกรรมซอฟตแวร ครั้งท่ี 9 (หนา 138 - 143). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย. 

อธิตา ออนเอ้ือน.(2555). ระบบจัดการขอมูลนักวิจัย “Researcher Society”. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 4 (หนา 280 - 285). เพชรบุรี: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. 

Sengchuan, S., Pantumchinda, P., & Onuean, A. (2015). Developing a part-time lecturer 
appointment notification system using UCD. In Proceedings of  International 
Conference on Advanced informatics: Concepts, Theory and Applications. Chonburi: 
Bupapha University. 

On-uean, A., & Suwitsakullert, P. (2011). Development of Researcher Society System using 
Open Source Software. In Proceedings of the 6th International Joint Conference on 
Computer Science and Software Engineering. Nakhon Pathom: Mahidol University. 
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19) นายพีระศักดิ์  เพียรประสิทธิ์ 
ผลงานทางวิชาการ  
เอกภพ บุญเพ็ง, อนุสรณ เบญจธนรัตน , สุรางคนา ธรรมลิขิต, และพีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์. (2556). การบูร

ณาการขอมูลเชิงพ้ืนท่ีกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 9 (หนา 154-160). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ. 

พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ และสุรางคนา ธรรมลิขิต. (2555). การประยุกตเว็บเซอรวิสสํา หรับบูรณาการระบบ
บริหารการเรียนการสอน Moodle และระบบงานทะเบียน .ใน ประชุมวิชาการระดับชาติดาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 8 (หนา 488 - 495). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 

 
20) นางสาวทัศนีย  เจริญพร  

ผลงานทางวิชาการ  
Buranasing, W., Sornlertlamvanich, V., & Charoenporn, T. (2013). Semantic Relation 

Extraction for Extensive Service of a Cultural Database. In Proceedings of the 10th 
Symposium on Natural Language (pp. 236-241). Phuket: Thammasat University. 

Chanyachatchawan, S., Sornlertlamvanich, V., & Charoenporn, T. (2011). Service Quality 
Improvement  in Web Service Based Machine Transaltion. In Proceedings of  
Workshop on Language Resources, Technology and Services in the Sharing 
Paradigm (pp. 16-23). Chiang Mai: Asian Federation of Natural Language Processing. 

Kruengkrai, C., Charoenporn, T., & Sornlertlamvanich, V. (2011). Simple discriminative training 
for machine transliteration. In Proceedings of the 2011 Named Entities Workshop 
(pp. 28-31). Chiang Mai: Asian Federation of Natural Language Processing. 

Sornlertlamvanich, V., & Charoenporn, T. (2011). Cultural Knowledge Co-Creation on Social 
Networking Paradigm. In Proceedings of International Conference on Culture and 
Computing (pp. 92-97). Kyoto: Kyoto University. 
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เอกสารแนบหมายเลข 3 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป  

หลักสูตรปรับปรุง ปการศึกษา 2559 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 

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 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1) กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษบังคับ 
99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                              
99910259    ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลยั                              
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร                              

ภาษาอ่ืนๆ 
99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน                              
2.  กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 
30910159    นิเวศวิทยาทางทะเลและการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
                             

85111059    การออกกําลังกายเพ่ือคณุภาพชีวิต                              
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 

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 
                             

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1) กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                              
99910259    ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลยั                              
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร                              

99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน                              
2.  กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 
30910159    นิเวศวิทยาทางทะเลและการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
                             

85111059    การออกกําลังกายเพ่ือคณุภาพชีวิต                              
3.  กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
25710259    เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน                              
40240359    หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการ

พัฒนาสังคม 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 

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 
61010159     ศิลปะกับชีวิต                              
4.  กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 
77037959 ศิลปะและการคิดสรางสรรค                              
88510059 การคิดและการแกปญหาเชิง

ตรรกะเพ่ือการสรางนวัตกรรม 
                             

5.  กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
88510159 กาวทันสังคมดิจทัลดวยไอซีที                              

 
 



ห น า  | 130 

 

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
กลุมวิชาแกน 
88510259  โครงสรางดิสครีต                              
88510359  คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร                              
88520159  ความนาจะเปนและสถิตสิําหรับคอมพิวเตอร                              
88710059  หลักสําคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ                              

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะดาน 
88510459 หลักการโปรแกรม                              
88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ                              
88720159   การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ                              
88721159   โครงสรางขอมลูและข้ันตอนวิธีประยุกต                               
88723059 แพลตฟอรมเทคโนโลย ี                              
88723159 เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 1                               
88725059 ระบบฐานขอมลู 1                               
88726059   การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ                               
88727159   พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีมลัตมิีเดยี                              
88727359   การผลติสื่อมลัตมิีเดยี                              
88732059 กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ                              
88734059 การวิเคราะหและออกแบบระบบ                               
88734559 การบริหารโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ                              
88734659 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ                              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
88737859 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร                               
88742059 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                              
88749059 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ                               
88749159 ทักษะสําหรับการประกอบอาชีพ                              
88749259 สหกิจศึกษา                               
88749359 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ                               
88749859 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีมลัติมเีดยี                               

วิชาเฉพาะเลือก                              
88730059 การใชงานระบบปฏิบัติการยูนิกซและการโปรแกรมสคริป                              
88731059 การวิเคราะหเชิงปรมิาณ                               
88731159 หลักการโปรแกรมและการวิเคราะหขอมูล                              
88732159 

 
 การประกันความมั่นคงและการตรวจสอบเทคโนโลย ี
 สารสนเทศ 

                             

88733059 การบริหารจัดการระบบ 1                              
88733159 เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 2                               
88733259 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนแพล็ตฟอรมแอนดรอยด                               
88733459 ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ                              
88734159 วิทยการการใหบริการ                              
88734259 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                               
88734359 ระบบสารสนเทศทางการเงิน                               
88734459 การบริหารทรัพยากรบุคคล                               
88735059 ระบบฐานขอมลู 2                               
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
88736059 การโปรแกรมสวนตอประสานโปรแกรมประยุกตแบบเว็บ                               
88736159 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส                              
88742159 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ                               
88742259 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ                               
88743059 การบรหิารจัดการระบบ 2                              
88743159 การประมวลผลกลุมเมฆ                              
88743359 อินเทอรเน็ตของสิ่งตาง ๆ                              
88744059 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร                              
88744159 สถาปตยกรรมเชิงบริการ                              
88744259 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                               
88745559 เทคโนโลยีการจดัการความรู                              
88745659 ขอมูลขนาดใหญ                              
88749459 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1                              
88749559 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2                              
88749659 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3                              
88749759 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 4                              

กลุมวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
88727059  ทักษะการวาดและพ้ืนฐานการออกแบบ                              
88727259  การออกแบบการโตตอบ                              
88737059  การออกแบบกราฟกสองมิติและการสรางภาพเคลื่อนไหว                              
88737159  การข้ึนรูปทรงสามมิติและการสรางภาพเคลื่อนไหว                              
88738059  วิทยาศาสตรกายภาพสําหรับการพัฒนาเกม                              



ห น า  | 133 

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
88738159 คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับการพัฒนาเกม                              
88738259 การออกแบบเกม                              
88738359 การโปรแกรมเกม                              
88738459 ปญญาประดิษฐสําหรบัเกม                              
88738559 การพัฒนาเกม                              
88737359 การสรางวิชวลและซาวดเอฟเฟกต                              
88737459 การออกแบบสวนตดิตอและประสบการณผูใช                              
88737559 การออกแบบและพัฒนาเว็บ                              
88737659 เทคโนโลยีสตรีมมิง                              
88737759 การประมวลผลสื่อดิจิทัล                              
88747059 การสกัดและการแสดงผลขอมูลมลัติมเีดีย                              
88747159 การจัดเก็บและการคืนคนขอมลูมลัติมเีดีย                              
88747259 เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน                              
88747359 อีเลิรนนิง                              
88747459 การออกแบบการศึกษาในสื่อมลัตมิีเดีย                              
88747559 การสื่อสารทางมลัติมเีดีย                              
88747659 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยมีัลติมีเดยี 1                              
88747759 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยมีัลติมีเดยี 2                              
88747859 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยมีัลติมีเดยี 3                              
88747959 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยมีัลติมีเดยี 4                              
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ผลการเรียนรู  Learning Outcomes (LO) 
 

 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต  มีคุณธรรม
จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม  มีวินัย เปน
แบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืน มีความเขาใจและเห็น
คุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
และธรรมชาติ 

3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถ
ทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ 

4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย 

5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรและสังคม  

6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใช
คอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 

7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

2.  ความรู 
1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา  มีความรอบรู เขาใจ

หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน 
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ 

และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา  สามารถประยุกตความรูจากทฤษฏีสูการปฏิบัติ 
3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรงุและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบ

คอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด 
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการนําไปประยุกต; 

สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และพัฒนาความรูใหม 
5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 
6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ 
7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง 
8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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3.  ทักษะทางปญญา 

1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมิน

สารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค มีทักษะการแสวงหาความรู 
ประยุกต เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุป
ประเด็นปญหาและความตองการ มีทักษะการ
คิดแบบองครวม เพ่ือแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณ 

4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการ
แกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม มีทักษะการคิดแบบองครวม เพ่ือ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับสถานการณ 

 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีม
ทํางาน มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สํานึก
ในความเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาตอสังคม และมี
ความเปนไทย 

3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมใน
ประเด็นท่ีเหมาะสม 

4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุม  มีภาวะผูนํา และ
สามารถทํางานเปนทีม 

5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไข
สถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ัง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและ
ของกลุม 

6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของ
ตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

5.  ทักษะการวิเคราะห การส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูใน
ปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร  
สามารถใชขอมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยางรูเทาทัน 

2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดย
ใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยาง
สรางสรรค 

3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปาก
เปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนอไดอยางเหมาะสม  สามารถใช
ภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  

4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม 
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เอกสารแนบหมายเลข 4 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 



ห น า  | 137 

 

 



ห น า  | 138 

 

 

เอกสารแนบหมายเลข 5 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (หลักสตูรเดิมและหลกัสตูรปรับปรุง) 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Bachelor of Science Program in Information Technology 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Bachelor of Science Program in Information Technology 

 
คงเดิม 

จํานวนหนวยกิต 
หนวยกิตรวม                                ไมนอยกวา                   128   หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิต 
หนวยกิตรวม                                ไมนอยกวา  133   หนวยกิต 

 
ปรับเพ่ิม 

โครงสรางหลักสูตร 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 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 

โครงสรางหลักสูตร 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     30   หนวยกิต 
 1.1) กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไมนอยกวา        12 หนวยกิต  
    1.2) กลุมวิชาอัตลักษณและคณุภาพชีวิต  4 หนวยกิต 
  บัณฑิตบูรพา ไมนอยกวา 
 1.3) กลุมทักษะชีวิตและความรับผดิชอบตอ  7 หนวยกิต 
  สังคมและสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 
 1.4) กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค  4 หนวยกิต 
  ไมนอยกวา 
    1.5) กลุมวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ไมนอยกวา         3 หนวยกิต 

คงเดิม 
 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                 ไมนอยกวา                   92   หนวยกิต 
     2.1  วิชาแกน                                                     12   หนวยกิต 
     2.2  วิชาเฉพาะดาน                                              53   หนวยกิต 
     2.3  วิชาเฉพาะเลือก                                             27   หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                     ไมนอยกวา  97   หนวยกิต 
     2.1  วิชาแกน              12   หนวยกิต 
     2.2  วิชาเฉพาะดาน 
  กรณเีลือกสหกิจศึกษา                                      58   หนวยกิต 
 กรณีเลือกสรางนวัตกรรม                            55   หนวยกิต      

2.5 วิชาเฉพาะเลือก  
กรณีเลือกสหกิจศึกษา                                      24   หนวยกิต 
กรณีเลือกสรางนวัตกรรม                            27   หนวยกิต  

ปรับเพ่ิม 
 

ปรับใหม 
 
 

ปรับใหม 
 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี              ไมนอยกวา                        6  หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา    6   หนวยกิต คงเดิม 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 หมายเหต ุ

โครงสรางหลักสูตร (ตอ) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ                 ไมนอยกวา                   92   หนวยกิต 
     2.1  วิชาแกน                                                     12   หนวยกิต 
     2.2  วิชาเฉพาะดาน                                              53   หนวยกิต 
     2.3  วิชาเฉพาะเลือก                                             27   หนวยกิต 
 
 
 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี              ไมนอยกวา                        6  หนวยกิต 

 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ                     ไมนอยกวา  97   หนวยกิต 
     2.1  วิชาแกน              12   หนวยกิต 
     2.2  วิชาเฉพาะดาน 
  กรณีเลือกสหกิจศึกษา                                      58   หนวยกิต 
 กรณีเลือกสรางนวัตกรรม                            55   หนวยกิต      

2.6 วิชาเฉพาะเลือก  
กรณีเลือกสหกิจศึกษา                                      24   หนวยกิต 
กรณีเลือกสรางนวัตกรรม                            27   หนวยกิต  

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา    6   หนวยกิต 

 
ปรับเพ่ิม 

 
ปรับใหม 

 
 

ปรับใหม 
 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เดมิ) 
1) นายณัฐนนท ลีลาตระกูล 
2) นายวิทวัส  พันธุมจินดา   
3) นายประวิทย บุญม ี
4) นายเอกภพ บุญเพ็ง 
5) นางคนึงนิจ กุโบลา 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) 
1) นายณัฐนนท ลีลาตระกูล 
2) นายวิทวัส พันธุมจินดา 
3) นายประวิทย บุญม ี
4) นายเอกภพ บุญเพ็ง 
5) นางคนึงนิจ กุโบลา 

 
คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 
 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาแกน 

 

887100 หลักสําคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Fundamentals 

3 (3-0-6) 88710059 หลักสําคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Fundamentals 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

887110 โครงสรางดิสครีตเบ้ืองตน 
Introduction to Discrete Structures 

3 (3-0-6) 88510259 โครงสรางดิสครีต 
Discrete Structures 

3 (2-2-5) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับเน้ือหา 

887211 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Mathematics for Information 
Technology 

3 (3-0-6) 88510359 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 
Mathematics for computing 

3 (2-2-5) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับเน้ือหา 

887212 สถิติสาํหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Statistics for Information Technology 

3 (3-0-6) 88520159 ความนาจะเปนและสถิตสิําหรับคอมพิวเตอร 
Probability and Statistics for Computing 

3 (2-2-5) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับเน้ือหา 

- วิชาเฉพาะดาน 

886201 หลักการโปรแกรม 1 
Programming Fundamental I 

3(2-2-5) 88510459 หลักการโปรแกรม 
Programming Fundamental 

3 (2-3-4) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับเน้ือหา 

886202 หลักการโปรแกรม 2 
Programming Fundamental II 

3(2-2-5) 88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming Paradigm 

3 (2-2-5) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับเน้ือหา 

886210 
 

โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี 
Data Structures and Algorithms 

3(3-0-6) 88721159 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธีประยุกต 
Data Structures and Applied Algorithms 

3 (2-3-4) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับเน้ือหา 

887120 
 

แนวคิดทางธุรกิจในเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Business Concepts in Information 
Technology 

3(3-0-6)    ยกเลิก 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาแกน 

 

887130 แพลตฟอรมเทคโนโลย ี
Platform Technologies 

3 (3-0-6) 88723059 แพลตฟอรมเทคโนโลย ี
Platform Technologies 

3 (3-0-6) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับเน้ือหา 

887230 เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 
Computer Network Technology 

3 (3-0-6) 88723159 เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 1 
Computer Network Technology I 

3 (2-2-5) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับเน้ือหา 

887240 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
System Analysis and Designs 

3 (2-2-5) 88734059 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
System Analysis and Designs 

3 (3-0-6) เปลี่ยนช่ือ รหสั เปลีย่นเปนวิชา
บรรยาย และเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 

887250 ระบบฐานขอมลู 
Database System 

3 (2-2-5) 88725059 ระบบฐานขอมลู 1 
Database System I 

3 (2-3-4) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับเน้ือหา 

887371 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
Web Programming 

3 (2-2-5) 88726059 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 
Web-based Application Development 

3 (2-2-5) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับเน้ือหา 

   88734559 การบริหารโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Project 
Management 

3 (3-0-6) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับเน้ือหา/
ยายมาจากกลุมวิชาเฉพาะเลือก 

  
 

 88734659 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 
Information Technology Entrepreneurship 

3 (2-2-5) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับเน้ือหา/
ยายมาจากกลุมวิชาเฉพาะเลือก 

887260 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 
Human and Computer Interaction 

3 (2-2-5) 88737859 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 
Human and Computer Interaction 

3 (2-2-5) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับเน้ือหา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

887320 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Techonology Service 
Management 

3 (3-0-6)    ยายไปกลุมวิชาเฉพาะเลือก 

887321 การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
Information Security Management 

3 (3-0-6)    ยายไปกลุมวิชาเฉพาะเลือก 

887350 ระบบจัดการฐานขอมลู 
Database Management Systems 

3 (2-2-5)    ยกเลิก 

887370 การใหบริการและเทคโนโลยีทางอินเทอรเน็ต 
Internet Technology and Services 

3 (2-2-5)    ยกเลิก 

887372 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
E-Commerce 

3 (3-0-6)    ยายไปกลุมวิชาเฉพาะเลือก 

887420 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Social Issues and Ethics for IT 
professional 

2 (2-0-4) 88742059 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
Social Issues and Ethics for IT professional 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

887492 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Seminar 

1 (0-2-1) 88749059 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Seminar in Information Technology 

1 (0-2-1) เปลี่ยนรหัส 

   88749159 ทักษะสําหรับการประกอบอาชีพ 
Soft Skills for Careers 

3 (3-0-6) เปดใหม 

   88720159 การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
Information System Maintenance 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88727159 พ้ืนฐานทางเทคโนโลยมีัลติมีเดีย 

Fundamental Multimedia Technology 

3 (2-3-4) เปดใหม 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

   88727359 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
Multimedia Production 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88732059 กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ 
Business Process and Information 
System 

3 (3-0-6) เปดใหม 

887490 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6 (0-18-0)    ยกเลิก 

   88749259 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6 (0-18-0) เปดใหม 

887491 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Capstone Project 

3 (0-9-0)    ยกเลิก 

   88749359 นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Innovation 

3 (0-9-0) เปดใหม 

887497 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
Pre-Career Training 

1 (0-2-1)    ยกเลิก 

887498 การฝกประสบการณวิชาชีพ 
Career Training 

2 (0-6-0)    ยกเลิก 

       

       

 



ห น า  | 144 

 

 

 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะเลือก  

887300 ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming 
Workshop 

1 (0-2-1)    ยกเลิก 

887310 การวิเคราะหเชิงปรมิาณ 
Quantitative Analysis 

3 (2-2-5) 88731059 การวิเคราะหเชิงปรมิาณ 
Quantitative Analysis 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

887322 ปฏิบัติการสถาปตยกรรมและการบริหาร
ฐานขอมูล 
Database Architecture and 
Administration Workshop 

1 (0-2-1)    ยกเลิก 

   88727059 ทักษะการวาดและพ้ืนฐานการออกแบบ 
Drawing Skills and Design Basics 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88727259 การออกแบบการโตตอบ 
Interaction Design 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88730059 การใชงานระบบปฏิบัติการยูนิกซและการ
โปรแกรมสคริป 
Unix and Scripting Programming 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88733059 การบริหารจัดการระบบ 1 
System Administration I 

3 (2-2-5) เปดใหม 

   88736159 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
E-Commerce 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ปรับเน้ือหา/ยายมาจาก
กลุมวิชาเฉพาะ 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

   88732159 การประกันความมั่นคงและการตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Assurance and 
Auditing 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ปรับเน้ือหา/ยายมาจาก
กลุมวิชาเฉพาะ 

887330 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณ
เคลื่อนท่ี 
Application Development for Mobile 
Devices 

3 (2-2-5) 88733259 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนแพล็ตฟอรมแอน
ดรอยด 
Application Development for Android 
Platform 

3 (2-3-4) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับเน้ือหา 

887340 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
Accounting Information Systems 

3 (3-0-6) 88734259 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
Accounting Information Systems 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

887341 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 
Financial Information Systems 

3 (3-0-6) 88734359 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 
Financial Information Systems 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

887342 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 
Software Development Process 

3 (3-0-6) 88744059 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 
Software Development Process 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ปรับเน้ือหา 

887360 การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร 
Computer Graphic Designs 

3 (2-2-5)    ยกเลิก 

887361 การสรางสื่อดิจิทัล 
Digital Media Production 

3 (2-2-5)    ยกเลิก 

887373 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 
Web Services Technology 

3 (3-0-6) 88736059 การโปรแกรมสวนตอประสานโปรแกรมประยุกต
แบบเว็บ 
Web Application Program Interface 
Proramming 

3 (2-2-5) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับเน้ือหา 

887374 สถาปตยกรรมผูใหบริการ 
Service-Oriented Architecture 

3 (3-0-6) 88744159 สถาปตยกรรมเชิงบริการ 
Service-Oriented Architecture 

3 (2-2-5) เปลี่ยนช่ือ/เปลี่ยนรหสั/ปรับเน้ือหา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

887375 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูล
บนเว็บ 
Web Database Programming Workshop 

1 (0-2-1)    ยกเลิก 

887421 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 
Information Assurance and Security 

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

887422 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
Human Resource Management 

3 (3-0-6) 88734459 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
Human Resource Management 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

887423 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 
Enterprise Resource Planning 

3 (2-2-5) 88742259 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 
Enterprise Resource Planning 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

887424 ปฏิบัติการบริหารเครือขายผูผลติ 
Supply Chain Management Workshop 

1 (0-2-1)    ยกเลิก 

887430 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน 
Office Networking Workshop 

1 (0-2-1)    ยกเลิก 

887431 ปฏิบัติการเครือขายระดับวิสาหกิจ 
Enterprise Networking Workshop 

1 (0-2-1)    ยกเลิก 

887432 ปฏิบัติการโทรศัพทผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
Internet Telephony Workshop 

1 (0-2-1)    ยกเลิก 

887433 ปฏิบัติการการคํานวณแบบคลาวดและเสมือน
จริง 
Cloud Computing and Virtualization 
Workshop 

1 (0-2-1)    ยกเลิก 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

887440 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
Decision Support System 

 3 (3-0-6) 88744259 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
Decision Support System 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

887441 การบริหารโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Project 
Management 

3 (3-0-6)    ยายไปกลุมวิชาเฉพาะเลือก 

887442 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology 
Entrepreneurship 

3 (3-0-6)    ยายไปกลุมวิชาเฉพาะเลือก 

887455 เทคโนโลยีการจดัการความรู 
Knowledge Management Technology 

3 (3-0-6) 88745559 เทคโนโลยีการจดัการความรู 
Knowledge Management Technology 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

887493 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
Selected Topic in Information 
Technology I 

3 (3-0-6) 88749459 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
Selected Topic in Information Technology 
I 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

887494 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 
Selected Topic in Information 
Technology II 

3 (2-2-5) 88749559 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 
Selected Topic in Information Technology 
II 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

887495 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 
Selected Topic in Information 
Technology III 

3 (3-0-6) 88749659  หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 
Selected Topic in Information Technology 
III 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

887496 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 
Selected Topic in Information 
Technology IV 

3 (2-2-5) 88749759 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 
Selected Topic in Information Technology 
IV 

3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัส 

  
 

 88731159 หลักการโปรแกรมและการวิเคราะหขอมูล 
Programming and Data analysis 

3 (2-2-5) เปดใหม 
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หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

   88734159 วิทยาการการใหบริการ 
Service Science 

3 (3-0-6) เปดใหม 

   88743359 อินเทอรเน็ตของสิ่งตาง ๆ 
Internet of Things 

3 (2-2-5) เปดใหม 

   88733159 เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 2 
Computer Network Technology II 

3 (2-2-5) เปดใหม 

   88733459 ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ 
Information System Security 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88735059 ระบบฐานขอมลู 2 
Database System II 

3 (2-2-5) เปดใหม 

   88742159 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Techonology Service 
Management 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส / ยายจากวิชาเฉพาะ 

   88743059 การบริหารจัดการระบบ 2 
System Administration II 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88737059 การออกแบบกราฟกสองมิติและการสราง
ภาพเคลื่อนไหว 
2D Graphics Design and Animation 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88737159 การข้ึนรูปทรงสามมติิและการสราง
ภาพเคลื่อนไหว 
3D Modelling and Animation 

3 (2-3-4) เปดใหม 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   
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หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

   88738059 วิทยาศาสตรกายภาพสําหรับการพัฒนาเกม 
Physical Science for Game Development 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88738159 คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับการพัฒนาเกม 
Computer Graphics for Game 
Development 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88738259 การออกแบบเกม 
Game Design 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88738359 การโปรแกรมเกม 
Game Programming 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88738459 ปญญาประดิษฐสําหรบัเกม 
Artificial Intelligence in Games 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88738559 การพัฒนาเกม 
Game Development 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88737359 การสรางวิชวลและซาวดเอฟเฟกต 
Visual and Sound Effects Production 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88737459 การออกแบบสวนตดิตอและประสบการณผูใช 
User Interface and User Experience Design 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88737559 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
Web Design & Development 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88737659 เทคโนโลยีสตรีมมิง 
Streaming Technology 

3 (2-3-4) เปดใหม 
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หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

   88737759 การประมวลผลสื่อดิจิทัล 
Digital Media Processing 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88747059 การสกัดและการแสดงผลขอมูลมลัติมเีดีย 
Big Data Multimedia Extraction and 
Visualization 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88747159 การจัดเก็บและการคืนคนขอมลูมลัติมเีดีย 
Multimedia Storage and Retrieval 

3 (3-0-6) เปดใหม 

   88747259 เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน 
Augmented and Virtual Reality 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88747359 อีเลิรนนิง 

E-learning 

3 (3-0-6) เปดใหม 

   88747459 การออกแบบการศึกษาในสื่อมลัตมิีเดีย 

Educational Design in Multimedia 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88747559 การสื่อสารทางมลัติมเีดีย 

Multimedia communications 
3 (2-3-4) เปดใหม 

   88747659 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยมีัลติมีเดยี 1 
Selected Topic in Multimedia Technology 
I 

3 (2-3-4) เปดใหม 

   88747759 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยมีัลติมีเดยี 2 
Selected Topic in Multimedia Technology 
II 

3 (2-3-4) เปดใหม 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

   88747859 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยมีัลติมีเดยี 3 
Selected Topic in Multimedia Technology 
III 

 เปดใหม 

   88747959 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยมีัลติมีเดยี 4 
Selected Topic in Multimedia Technology 
IV 

 เปดใหม 
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เอกสารแนบหมายเลข 6 

ผลการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
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เอกสารแนบหมายเลข 7 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

และที่แกไขเพ่ิมเติม 


	หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป
	1. รหัสและชื่อหลักสูตร
	2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	3. วิชาเอก -
	4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
	5. รูปแบบของหลักสูตร
	6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
	7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
	8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
	9. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
	10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
	11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
	11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
	11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

	12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
	13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
	13.1  รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
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	2.2
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	2.6 งบประมาณตามแผน
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	3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
	3.1 หลักสูตร
	3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
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	1.3  กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	7 หน่วยกิต
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	1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน
	1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
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