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1. คณะวิทยาการสารสนเทศ 

1.1 วิสัยทัศน์ 

สร้างอารยะบัณฑิต มุ่งแนวคิดสากล น าพาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยวิทยาการสารสนเทศ 

1.2 ปรัชญา 

 สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม 

1.3 ค่านิยม 

NICE-Informatics 

Neighbory          เป็นมิตร (Friendly( 

Integrity             ซ่ือสัตย์ (Honestly) 

Contributive        มีความรับผิดชอบ (Responsible for) 

Eminent              เป็นเลิศมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ (Famous And Respected in Profession) 

1.4 พันธกิจ 

1) สร้างอารยะบัณฑิตทางวิทยาการสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

2) ผลิตงานวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศสู่ระดับสากล 

3) น าพาสังคมด้วยบริการวิชาการทางวิทยาการสารสนเทศ เพ่ือสร้างสังคมอุดมปัญญา 

4) การพัฒนาและส่งเสริมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5) สร้างระบบงานบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
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1.5 ประวัติคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดตั้งขึ้นโดยการยกฐานะจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ในช่วงของการเป็นภาควิชาฯ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์นั้น 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (จัดตั้งเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2536( ได้ท าหน้าที่ให้การศึกษา พัฒนา ค้นคว้า 

วิจัย และผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตลอดทั้งได้ท าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับ

นิสิตระดับปริญญาตรีทั้งมหาวิทยาลัย รายวิชาบริการเฉพาะส าหรับนิสิตในบางสาขาวิชาที่ต้องการความรู้

พ้ืนฐานด้าน และการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะด้าน อย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้เริ่มเปิดสอน

ระดับมหาบัณฑิต ในสาขาวิ ช า เทคโน โลยี ส ารสน เทศ และในปี  พ .ศ .  2550 ได้ รั บอนุ มั ติ จ าก 

สภามหาวิทยาลัยให้เปิดรับสมัครนิสิตในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปริญญา

เอกร่วมสถาบัน: หลักสูตรภาษาอังกฤษ( 

 การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการ

กระจายแหล่งการเรียน การสอนในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสู่ภาคตะวันออก 

เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก 

 ด้านการวิจัย ในปัจจุบันคณาจารย์และนิสิตในสังกัดของคณะวิทยาการสารสนเทศได้ท าการศึกษาและ

วิจัย  ซึ่งครอบคลุมงานวิจัยหลักๆ ดังนี้ ด้านการวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm Analysis and 

Design(  โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks(  การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining(  การ

ท าคลังข้อมูล (Data Warehousing( การประมวลสัญญาณและการประมวลผลภาพ (Digital Signal and 

Image Processing(  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System(  ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 

(Genetic Algorithm(  การแบ่งกลุ่มข้อมูลและการรู้จ าต้นแบบ (Pattern Classification and Recognition(  

ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics( ไบโอเมทริกซ์ (Biometrics(  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering(  

คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม (Computer Graphics and Multimedia(  การวิเคราะห์และออกแบบ

ซอฟต์แวร์เพ่ือสังคม (Analysis and Design of Social Software( การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์เพ่ือการ

บริการผ่านเว็บ (Web-based Application Software Development( และระบบการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Learning System( และซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application( เป็นต้น โดยมี

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติจ านวนมาก และยังมีห้องปฏิบัติการ

ส าหรับสนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ได้แก่  
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1) ห้องปฏิบัติการวิจัยเมฆบูรพา ( Burapha Cloud Laboratory, http://bls.buu.ac.th ( 

2) ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ( Information System Engineering Research 

Laboratory: ISERL, http://iserl.buu.ac.th (  

3) ห้องปฏิบัติการวิจัย Knowledge and Smart Technology Research Laboratory ( KST, 

http://kst.buu.ac.th ( 

4) ห้องปฏิบัติการวิจัย Mobile Application Developers Incubation  

( MADI, http://madi.buu.ac.th( 

5) ห้องปฏิบัติการวิจัย Digital Media and Interaction Laboratory 

( DMI, http://multilab.buu.ac.th ( 

6) ห้องปฏิบัติการวิจัย Computational Innovation Laboratory 

( CIL, http://cil.informatics.buu.ac.th/( 

7) ห้องปฏิบัติการวิจัย Microcontroller & Invention Laboratory (MCI) 

8) ห้องปฏิบัติการวิจัย Eastern Software Park  

 นอกจากงานการเรียนการสอนและงานวิจัยตามพันธกิจของห้องปฏิบัติการวิจัยฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น คณะวิทยาการสารสนเทศยังมีโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องแก่ชุมชนเป็นจ านวนมาก ได้แก่ 

1) เป็นศูนย์ประสานงานและอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ค่าย 1 และ ค่าย 2 

โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.( และคณาจารย์ของ

ภาควิชาฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกลางวิชาคอมพิวเตอร์ของมูลนิธิ สอวน. และน านักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติตั้งแต่ครั้งแรก (1st POSN-OI(  

ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งได้มีการ

จัดต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน 

2) เป็นเจ้าภาพการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 2 (2nd POSN-OI( โดยการ

สนับสนุนจากมูลนิธิ สอวน. ระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2549 

3) เป็นศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกในโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง

ประเทศไทย (NSC( โดยความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC(  

4) เป็นศูนย์อบรมครูคอมพิวเตอร์ ในโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

คอมพิวเตอร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

5) โครงการอบรมครูคอมพิวเตอร์ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก 

http://cil.informatics.buu.ac.th/
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6) โครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น NCSEC, JCSSE, 

ICAICTA, AUCC 

7) โครงการการจัดประชุมวิชาการประจ าปีระดับนานาชาติ ได้แก่ International Conference 

on Knowledge and Smart Technology (KST( 

8) เป็นสนามสอบแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาคและแบบออนไลน์ รวมถึงเป็นศูนย์อบรม

เตรียมความพร้อมตัวแทนประเทศไทยในการเข้าแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาคเอเซีย 

1.6 วัตถุประสงค์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ  

 1. เพื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้ได้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความโดดเด่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ 

มีลักษณะเป็นผู้น า มีความสามารถในการแข่งขัน มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 

 2. เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา โดยมีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 

 3. เพื่อส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคม เพ่ือน าผลที่ได้ไปสู่การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

 4. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานที่ท างานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ให้มีการเผยแพร่งานผ่านสื่อสารสนเทศ ช่วยให้เกิดการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในวงกว้าง 
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1.7 อาคารสถานที่ 

1) ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 

2) ห้องเรียน M-IT ชั้น 5 อาคารอาคารเกษม จาติกวณิช 

3) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ KB201 และ KB202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

4) สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานทั้งภาครัฐและเอกชน 

5) ห้องปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ส านักหอสมุด 
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1.8 ระบบการศึกษา 

 การจัดการศึกษาของคณะวิทยาการสารสนเทศเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยหลักสูตร

ของคณะวิทยาการสารสนเทศเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มคอ.( และได้รับ

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา โดย สกอ. ได้รับทราบการรับรองหลักสูตรทั้งหมดแล้ว ซึ่งมีหลักสูตร

ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี 

1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 

1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 

 

2. คณะกรรมการประจ าคณะ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร  ประธาน 

2. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จ านงค์ไทย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. ดร.กว้าน สีตะธนี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล   กรรมการ 

7. ดร.ทัศนีย์ เจริญพร    กรรมการ 

8. ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน    กรรมการ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน  กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ อัมพวัน  กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

11. อาจารย์เหมรัศมิ์  วชิรหัตพงศ์   กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

12. อาจารย์ภูสิต กุลเกษม    กรรมการและเลขานุการ 

13. นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการบริหารคณะ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร  คณบดี 

2. อาจารย์ภูสิต กุลเกษม    รองคณบดี 

3. อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล   รองคณบดี                                    

                                                               ประธานสาขาวิชาวิทยาการ 

คอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

4. ดร.ทัศนีย์ เจริญพร    รองคณบดี 

5. ดร.ประจักษ์  จิตเงินมะดัน   ประธานสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 

และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. นางระวีนันท์  ชูสินชินภัทร   หัวหน้าส านักงานคณบดี 

3.1 ที่ตั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข  อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 

ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ อยู่ที่ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 

โทรศัพท์  (038( 10-3060-1  โทรสาร (0-38( 39-3245  

 ส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ อยู่ที่ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 โทรศัพท์  (038( 10-3096  โทรสาร (0-38( 39-3245 

 URL: http://www.informatics.buu.ac.th,    Email: informatics@buu.ac.th 

 

3.2 สีประจ าคณะ 

 

น้ าเงินเข้ม (C100 M85 Y22 K25 / R42 G39 B95( 

เทาเงิน (C39 M29 Y27 K7 / R162 G162 B162(  
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4. โครงสร้างการบริหารของคณะวิทยาการสารสนเทศ  

 

 

 

 

  

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

ภาคตะวันออกมหาวิทยาลัย

บูรพา 

นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

อธิการบดี

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

รองคณบดี

หัวหน้าส านักงานคณบดี

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

งานนโยบายและแผน

งานห้องปฏิบัติการ

อื่น ๆ

รองคณบดี

ส านักงานจัดการศึกษา

งานหลักสูตร

อื่นๆ

รองคณบดี

กิจการนิสิตและกิจการ
พิเศษ

รองคณบดี

คณะกรรมการประจ าคณะ

งานส่งเสริมงานวิจัย

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
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5. หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 

5.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.  2559  

5.1.1 โครงสร้างหลักสูตร  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา  4 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   7 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  4 หน่วยกิต 
1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  96 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน   18 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า    57  หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
2.2.1.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  2  หน่วยกิต 
2.2.1.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 10  หน่วยกิต 
2.2.1.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต 
2.2.1.4 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  6  หน่วยกิต 
2.2.1.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3  หน่วยกิต 

2.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต  

3) หมวดเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  
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5.1.2 รายวิชาและจ านวนหน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

ประกอบด้วยภาษาอังกฤษบังคับ 9  หน่วยกิตก าหนดให้เรียน 3 รายวิชา จ านวน 9 หนว่ยกิต 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3 (3-0-6( 

 English for Communication  

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย  3 (3-0-6( 

 Collegiate English  

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Writing for Communication 

3 (3-0-6( 

ภาษาอ่ืน ๆ 3 หน่วยกิต 

99930459 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน 3 (3-0-6( 

 English for Job Applications  

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา  4 หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียน 2 รายวิชา จ านวน 4 หน่วยกิต  

30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

Marine Ecology and Ecotourism 

2 (2-0-4( 

85111059 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Exercise for Quality of Life 

2 (1-2-3( 

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  7  หน่วยกิต 

ก าหนดให้เรียน 3 รายวิชา จ านวน 7 หน่วยกิต  

25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
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( 
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1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  4 หน่วยกิต 

ก าหนดให้เรียน 2 รายวิชา จ านวน 4 หน่วยกิต 

77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 
Arts and Creativity 

2 (2-0-4( 

88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสร้างนวัตกรรม 
Logical Thinking and Problem Solving for 
Innovation 

2 (1-2-3( 

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 

ก าหนดให้เรียน 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต 

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 
Moving Forward in a Digital Society with ICT 

3 (2-2-5( 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า       96 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาแกน   18 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   57 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า     36 หน่วยกิต 
2.2.1.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 2 หน่วยกิต 
2.2.1.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 10 หน่วยกิต 
2.2.1.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต 
2.2.1.4 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 6 หน่วยกิต 
2.2.1.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 

2.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     15 หน่วยกิต 
2.2.3 วิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงานคอมพิวเตอร์   6 หน่วยกิต 

 2.3  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต 
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2.1 กลุ่มวิชาแกน        18 หน่วยกิต  

ก าหนดให้เรียน 6 รายวิชา จ านวน 18 หน่วยกิต จากรายวิชา 

30211359 แคลคูลัส 
Calculus 

3 (3-0-6( 

88510259 โครงสร้างดิสครีต 
Discrete Structures  

3 (2-2-5( 

88510359 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
Mathematics for Computing 

3 (2-2-5( 

88520159 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ 
Probability and Statistics for Computing 

3 (2-2-5( 

88520259 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการสารสนเทศ 
English for Informatics 

3 (3-0-6( 

88624159 เครื่องมือและการโปรแกรมบนยูนิกซ์ 
Unix Tools and Programming 

3 (2-2-5( 

2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า      57 หน่วยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า        36 หน่วยกิต 

ให้เรียนวิชาบังคับ 13 รายวิชา จ านวน 36 หน่วยกิต ตามข้อก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์( ดังนี้ 

2.2.1.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ    2 หน่วยกิต 
88648159 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสังคม 

Computer Technology and Society 
 

2 (2-0-4( 

2.2.1.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์   10 หน่วยกิต 
88620259 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

Relational Database 
3 (2-2-5( 

88620359 ฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ 
Non-Relational Database 

3 (2-2-5( 

88620459 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูล  
Introduction to Data Science and Data Analytics 

3 (3-0-6( 
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88649159 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Seminar in Computer Science  

1 (0-2-1( 

 
2.2.1.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   15 หน่วยกิต 

 
88510459 หลักการโปรแกรม 

Programming Fundamental 
3 (2-3-4( 

88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming Paradigm 

3 (2-2-5( 

88621159 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
Data Structures and Algorithms 

3 (2-3-4( 

88631159 การออกแบบขั้นตอนวิธีและการประยุกต์ 
Algorithm Design and Application  

3 (2-2-5( 

88634159 การพัฒนาซอฟต์แวร์ 
Software Development 

3 (2-2-5( 

 
2.2.1.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ   6  หน่วยกิต 

 
88622259 ระบบปฏิบัติการ 

Operating Systems 
3 (3-0-6( 

88633159 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Computer Networks 

3 (3-0-6( 

 
2.2.1.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   3 หน่วยกิต 

 
88612159 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

Introduction to Computer Science 
3 (3-0-6( 
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2.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    15  หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียน 5 วิชา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้กลุ่ม 1  

88624259 หลักการโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Mobile Programming Paradigm 

3 (2-2-5( 

88624359 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
Web Programming 

3 (2-2-5( 

88624459 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Analysis and Design 

3 (2-2-5( 

88624559 การทดสอบซอฟต์แวร์ 
Software Testing 

3 (2-2-5( 

88635359 การพัฒนาและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 
User Interface Design and Development 

3 (2-2-5( 

กลุ่ม  2  

88627159 การจัดการข้อมูล 
Data Management 

3 (3-0-6(  

88627259 การท าเหมืองข้อมูล 
Data Mining 

3 (3-0-6( 

88627359 หลักการโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
Programming and Data Analysis 

3 (2-2-5( 

88627459 การสร้างมโนภาพข้อมูล 
Data Visualization  

3 (2-2-5( 

88627559 ระบบข่าวกรองธุรกิจและระบบอัจฉริยะ 
Business Intelligence and Intelligent Systems 

3 (3-0-6( 
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2.2.3   วิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงานคอมพิวเตอร์     6 หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงานคอมพิวเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

88649259 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6 (0-18-9( 

หรือ 

88649359 โครงงานคอมพิวเตอร์ 
Capstone Project  

3 (0-9-3( 

และต้องเลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะเลือก จ านวน 3 หน่วยกิต 
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า      21 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

กลุ่ม 1 

88632159 ภาษาแอสแซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
Assembly and Computer Architecture 

3 (3-0-6( 

88632259 ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโพรเซสเซอร์ 
Microcomputer and Microprocessors 

3 (3-0-6( 

88632359 ระบบสมองกลฝังตัว 
Embedded Systems 

3 (2-2-5( 

88634259 การโปรแกรมสื่อผสมส าหรับหลายแพลตฟอร์ม 
Multimedia Programming for Multiplatform 

3 (2-2-5( 

88634359 การโปรแกรมระบบ 
System Programming 

3 (2-2-5( 

 88634459 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 1 
Mobile Application Development I 

3 (2-2-5( 

88634559 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2 
Mobile Application Development II 

3 (2-2-5( 

88634659 ระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ 
Large-Scale Software Systems 

3 (2-2-5( 

88635159 การโปรแกรมกราฟิกส์  
Graphics Programming 
 

3 (2-2-5( 
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88642259 สถาปัตยกรรมแบบขนานและการโปรแกรมแบบขนาน 
Parallel Architecture and Programming 

3 (3-0-6( 

88643159 การโปรแกรมในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Networks Programming 

3 (3-0-6( 

88643259 เทคโนโลยีไร้สาย 
Wireless Technology 

3 (3-0-6( 

88644159 การพัฒนาเกมส์ 
Games Developments 

3 (2-2-5( 

กลุ่ม  2  

88637159 การท าเหมืองข้อความ 
Text Mining  

3 (3-0-6( 

88637259 การท าเหมืองเว็บและการวิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 
Web Mining and Social Media Data Analysis 

3 (3-0-6( 

88637359 การท าเหมืองข้อมูลสื่อผสม 
Multimedia Data Mining 

3 (3-0-6( 

88637459 ระบบแนะน า 
Recommender Systems  

3 (3-0-6( 

88637559 ชีวสารสนเทศ 
Bioinformatics 

3 (3-0-6( 

88637659 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
Quantitative Analysis 

3 (2-2-5( 

88646159 การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ 
Information Storage and Retrieval 

3 (3-0-6( 

88647159 การวิเคราะห์การพยากรณ์ 
Forecasting Analytics 

3 (3-0-6( 

88647259 การออกแบบคลังข้อมูล 
Data Warehouse Design  

3 (3-0-6( 

88647459 การค านวณทางการเงิน 
Computational Finance 

3 (3-0-6( 

และ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชากลุ่มเอกเลือกท่ัวไปดังต่อไปนี้ 
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กลุ่มเอกเลือกทั่วไป 

88520359 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
Introduction to Computer Programming 

3 (2-2-5( 

88630159 หลักการโปรแกรมภาษาไพธอน 
Python Programming  

3 (2-2-5( 

88630259 การโปรแกรมสคริปต์ 
Script Programming 

3 (2-2-5( 

88630359 การค านวณเชิงตัวเลข 
Numerical Computing 

3 (2-2-5( 

88635259 การประมวลผลภาพดิจิทัล 
Digital Image Processing 

3 (2-2-5( 

88636159 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 
Introduction to Artificial Intelligence  

3 (3-0-6( 

88640159 ทฤษฎีการคณนาเบื้องต้น 
Introduction to Theory of Computation 

3 (3-0-6( 

88642159 ระบบประมวลผลแบบกระจาย 
Distributed Systems 

3 (3-0-6( 

88642359 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์  
Computer Security 

3 (3-0-6( 

88642459 การบริหารจัดการระบบ 
System Administration 

3 (3-0-6( 

88642559 การประมวลผลกลุ่มเมฆ 
Cloud Computing 

3 (3-0-6( 

88642659 การจัดการฐานข้อมูล 
Database Administration 

3 (3-0-6( 

88645159 การจ าลองระบบและการสร้างตัวแบบข้อมูลเบื้องต้น 
Introduction to System Simulation and Data 
Modeling 

3 (3-0-6( 

88646259 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น 
Introduction to Natural Language Processing 

3 (3-0-6( 

88646359 ตรรกะก ากวมเบื้องต้น 
Introduction to Fuzzy Logic 

3 (3-0-6( 
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88647359 ข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data 

3 (2-2-5( 

88647559 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1   
Selected Topics in Computer Science I 

3 (3-0-6( 

88647659 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2   
Selected Topics in Computer Science II 

3 (2-2-5( 

88647759 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3   
Selected Topics in Computer Science III 

3 (3-0-6( 

88647859 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4   
Selected Topics in Computer Science IV 

3 (2-2-5( 

88648259 ทักษะเพ่ือการท างานและการเป็นผู้ประกอบการ 
Soft Skill and Business Startup 

3 (3-0-6( 

ค าอธิบายเลขรหัสรายวิชา 

เลขรหัสตัวที่ 1 และ 2 88   หมายถึง คณะวิทยาการสารสนเทศ 

เลขรหัสตัวที่ 3 6 หมายถึง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 7 หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 8 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

เลขรหัสตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน หรือระดับความรู้ของรายวิชา 

 1 - ชั้นปีที่ 1 รายวิชาพ้ืนฐาน 

 2 - ชั้นปีที่ 2 รายวิชาพ้ืนฐานของสาขา 

 3 - ชั้นปีที่ 3 หรือรายวิชาในระดับกลาง 

 4 - ชั้นปีที่ 4 หรือรายวิชาในระดับสูง 

เลขรหัสตัวที่ 5 หมายถึง ด้านหรือกลุ่มวิชา 

 0 - หมายถึง ความรู้ทั่วไป /คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน/โปรแกรมประยุกต์  

 1 - หมายถึง ขั้นตอนวิธี และการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 

 2 - หมายถึง สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ /ระบบปฏิบัติการ  

 3 - หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 4 - หมายถึง ภาษาส าหรับเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

 5 - หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์/กราฟิกส์  

 6 - หมายถึง ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร 
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 7 - หมายถึง วิทยาศาสตร์ข้อมูล 

 8 - หมายถึง วิชาชีพและสังคม 

 9 – หมายถึง หมวดโครงงาน สัมมนา และสหกิจศึกษา 

เลขรหัสตัวที่ 6 หมายถึง ล าดับของรายวิชาในแต่ละด้าน 

เลขรหัสหลักที่ 7-8   หมายถึง ปีที่สร้าง /ปรับปรุงรายวิชา   

หมายเหตุ เลขรหัสตัวที่ 5 แสดงถึงกลุ่มวิชาตาม มคอ 1 (2552 ( ได้ ดังนี้ 

- กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์  ได้แก่ เลข  0, 1 

- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  ได้แก่ เลข  2 

- กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  ได้แก่ เลข  3 

- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   ได้แก่ เลข  4 

- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   ได้แก่ เลข  5,7,8 

- กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ ได้แก่ เลข  6 
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5.1.3 แผนการศึกษา 

แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในแต่ละภาค

เรียนของปีการศึกษา มีดังนี้ 

ปีท่ี 1 ภาคต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

ศึกษาทั่วไป 

 

30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

Marine Ecology and Ecotourism 

2 (2-0-4( 

40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม

Sufficiency Economy and Social Development 

2 (2-0-4( 

85111059 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Exercise for Quality of Life 

2 (1-2-3( 

88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสร้าง

นวัตกรรม 

Logical Thinking and Problem Solving for 

Innovation 

2 (1-2-3( 

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 

Moving Forward in a Digital Society with ICT 

3 (2-2-5( 

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย  

Collegiate English  

3 (3-0-6( 

แกน 88510259 โครงสร้างดิสครีต 

Discrete Structures 

3 (2-2-5( 

รวม (Total) 17 
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ปีท่ี 1 ภาคปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

ศึกษาทั่วไป 61010159 ศิลปะกับชีวิต 

Art and Life 

3 (3-0-6( 

77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 

Arts and Creativity 

2 (2-0-4( 

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Writing for Communication  

3 (3-0-6( 

แกน 88510359 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

Mathematics for Computing 

3 (2-2-5( 

เฉพาะด้าน 

 

88510459 หลักการโปรแกรม 

Programming Fundamental 

3 (2-3-4( 

88612159 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

Introduction to Computer Science 

3 (3-0-6( 

รวม (Total) 17 
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ปีท่ี 2 ภาคต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง( 

ศึกษาทั่วไป 99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English for Communication 

3 (3-0-6( 

25710259 เศรษศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Economics of Everyday Life 

2 (2-0-4( 

แกน 
 

30211359 แคลคูลัส 
Calculus 

3 (3-0-6( 

88520159 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ 
Probability and Statistics for Computing 

3 (2-2-5( 

88520259 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการสารสนเทศ 
English for Informatics 

3 (3-0-6( 

เฉพาะด้าน 
 

88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming Paradigm 

3 (2-2-5( 

88620259 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
Relational Database 

3 (2-2-5( 

รวม (Total) 20 
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ปีท่ี 2 ภาคปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

เฉพาะด้าน 

 

88620359 ฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์ 

Non-Relational Database 

3 (2-2-5( 

88620459 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูล 

Introduction to Data Science and Data Analytics 

3 (3-0-6( 

88621159 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 

Data Structures and Algorithms 

3 (2-3-4( 

88622259 ระบบปฏิบัติการ 

Operating Systems 

3 (3-0-6( 

แกน 88624159 เครื่องมือและการโปรแกรมบนยูนิกซ์ 
Unix Tools and Programming 

3 (2-2-5( 

เลือกเสรี xxxxxxxx เลือกเสรี 1 3 

รวม (Total) 18 
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ปีท่ี 3 ภาคต้น (First Semester) 

ส าหรับนสิิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน วชิาบังคับและวิชาเลอืก กลุ่ม 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

 วิชาเฉพาะด้าน วิชาบังคับ 

เฉพาะด้าน 

 

88631159 การออกแบบขั้นตอนวิธีและการประยุกต์ 

Algorithm Design and Application 

3 (2-2-5(  

88633159 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Computer Networks 

3  (3-0-6(  

88634159 การพัฒนาซอฟต์แวร์ 

Software Development 

3 (2-2-5( 

วิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือก กลุ่ม 1 
88624259 หลักการโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

Mobile Programming Paradigm 

3 (2-2-5( 

88635359 การพัฒนาและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานUser 
Interface Design and Development 

3 (2-2-5( 

เลือกเสรี xxxxxxxx เลือกเสรี 2 3 

รวม (Total) 18 
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ส าหรับนสิิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน วชิาบังคับและวิชาเลอืก กลุ่ม 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

 วิชาเฉพาะด้าน วิชาบังคับ 

เฉพาะด้าน 

 

88631159 การออกแบบขั้นตอนวิธีและการประยุกต์ 

Algorithm Design and Application 

3 (2-2-5(  

88633159 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Computer Networks 

3  (3-0-6(  

88634159 การพัฒนาซอฟต์แวร์ 

Software Development 

3 (2-2-5( 

วิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือก กลุ่ม  2  

88627159 การจัดการข้อมูล 

Data Management 

 

3 (3-0-6( 

88627259 การท าเหมืองข้อมูล 

Data Mining 

3 (3-0-6( 

เลือกเสรี xxxxxxxx เลือกเสรี 2 3 

รวม (Total) 18 
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ปีท่ี 3 ภาคปลาย (Second Semester) 

ส าหรับนสิิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน วชิาเลือก กลุ่ม 1 และวิชาเฉพาะเลือก 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

 วิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือก กลุ่ม  1  

เฉพาะด้าน 

 

88624359 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

Web Programming 

3 (2-2-5( 

88624459 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 

Object-Oriented Analysis and Design 

3 (2-2-5( 

88624559 การทดสอบซอฟต์แวร์ 

Software Testing 

3 (2-2-5( 

เฉพาะเลือก xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก  9 

รวม (Total) 18 

ส าหรับนสิิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน วชิาเลือก กลุ่ม 2 และวิชาเฉพาะเลือก 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

 วิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือก กลุ่ม  2  

เฉพาะด้าน 

 

88627359 หลักการโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูล  

Programming and Data Analysis 

3 (2-2-5( 

88627459 การสร้างมโนภาพข้อมูล 

Data Visualization 

3 (2-2-5( 

88627559 ระบบข่าวกรองธุรกิจและระบบอัจฉริยะ 
Business Intelligence and Intelligent Systems 

3 (3-0-6( 

เฉพาะเลือก xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก  9 

รวม (Total) 18 
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ปีท่ี 4 ภาคต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

ศึกษาทั่วไป 99930459 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน 

English for Job Applications 

3 (3-0-6( 

เฉพาะด้าน 88628159 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสังคม 

Computer Technology and Society 

2 (2-0-4( 

เฉพาะด้าน 88649159 สัมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Seminar in Computer Science 

1 (0-2-1( 

เฉพาะเลือก xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก  12 

รวม (Total) 18 

ปีท่ี 4 ภาคปลาย (Second Semester) 

ส าหรับนิสิตที่จะเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

เฉพาะด้าน 88649259 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 

6 (0-18-9( 

รวม (Total) 6 
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ส าหรับนิสิตที่จะเลือกเรียนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

เฉพาะด้าน 88649359 โครงงานคอมพิวเตอร์ 

Capstone Project 
3 (0-9-3( 

เฉพาะเลือก xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก  3 

รวม (Total) 6 
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5.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 

5.2.1 โครงสร้างหลักสูตร   

1( หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 หน่วยกิต 

1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร                 12 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา                4 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม    7 หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิชาวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์                 4 หน่วยกิต 
1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                   3 หน่วยกิต 

2( หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาแกน                   12 หน่วยกิต 
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    

กรณีเลือกสหกิจศึกษา      58 หน่วยกิต 

      กรณีเลือกสร้างนวัตกรรม  55 หน่วยกิต 

2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า       
      กรณีเลือกสหกิจศึกษา      27 หน่วยกิต 

      กรณีเลือกสร้างนวัตกรรม  30 หน่วยกิต 

3( หมวดเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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5.2.2 รายวิชาและจ านวนหน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

ประกอบด้วยภาษาอังกฤษบังคับ 9 หน่วยกิต ก าหนดให้เรียน 3 รายวิชา จ านวน 9 หนว่ยกิต 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3 (3-0-6( 

 English for Communication  

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย  3 (3-0-6( 

 Collegiate English  

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Writing for Communication 

 3 (3-0-6( 

ภาษาอ่ืน ๆ 3 หน่วยกิต 

99930459 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน 3  (3-0-6( 

 English for Job Applications  

 

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา  4 หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียน 2 รายวิชา จ านวน 4 หน่วยกิต  

 

30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

Marine Ecology and Ecotourism 

    2 (2-0-4( 

85111059 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Exercise for Quality of Life 

    2 (1-2-3( 

 
1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  7  หน่วยกิต 

ก าหนดให้เรียน 3 รายวิชา จ านวน 7 หน่วยกิต  

25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics of Everyday Life 

2 (2-0-4( 

40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม 
Sufficiency Economy and Social Development 

2 (2-0-4( 
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61010159 ศิลปะกับชีวิต 
Art and Life 

3 (3-0-6( 

 
1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  4 หน่วยกิต 

ก าหนดให้เรียน 2 รายวิชา จ านวน 4 หน่วยกิต 

77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 
Arts and Creativity 

2 (2-0-4( 

88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสร้างนวัตกรรม 
Logical Thinking and Problem Solving for 
Innovation 

2 (1-2-3( 

 

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 

ก าหนดให้เรียน 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต 

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 
Moving Forward in a Digital Society with ICT 

3 (2-2-5( 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไมน่้อยกว่า       97 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน   12 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  -  กรณีเลือกสหกิจศึกษา   58  หน่วยกิต 
  -  กรณเีลือกสร้างนวัตกรรม   55  หน่วยกิต 
 2.3  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  
  -  กรณีเลือกสหกิจศึกษา   27  หน่วยกิต 
  -  กรณเีลือกสร้างนวัตกรรม   30  หน่วยกิต 
 

2.1( กลุ่มวิชาแกน  ก าหนดให้เรียน 4 รายวิชา จ านวน 12 หน่วยกิต 

88510259 โครงสร้างดิสครีต 
Discrete Structures 

3 (2-2-5( 

88510359 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5( 
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Mathematics for Computing 
88520159 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ 

Probability and Statistics for Computing 
3 (2-2-5( 

88710059 หลักส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Fundamentals 

3   (3-0-6(  

2.2( กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  

ให้นิสิตเลือกเรียนสหกิจศึกษา หรือ เลือกสร้างนวัตกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 -  กรณีเลือกสหกิจศึกษา   58  หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ   52 หน่วยกิต 
  วิชาสหกิจศึกษา    6 หน่วยกิต 

หรือ 

 -  กรณีเลือกสร้างนวัตกรรม   55  หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ   52 หน่วยกิต 
  วิชาสหกิจศึกษา    3 หน่วยกิต 
 

วิชาบังคับ         52      หน่วยกิต 
 ก าหนดให้เรียนในรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มวิชาการเขียนโปรแกรม (Programming) 

88510459 หลักการโปรแกรม 
Programming Fundamental 

3 (2-3-4( 

88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming Paradigm 

3 (2-2-5( 

88721159 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธีประยุกต์ 
Data Structures and Applied Algorithms 

3 (2-3-4( 

88723059 แพลตฟอร์มเทคโนโลยี   
Platform Technologies  

3 (3-0-6( 

88725059 ระบบฐานข้อมูล 1  
Database System I 

3 (2-3-4( 
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88726059 
 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
Web-based Application Development 

3 (2-2-5( 

88734059 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
System Analysis and Designs 

3 (3-0-6( 

88734559 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Project Management 

3 (3-0-6( 

2) กลุ่มวิชาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Services) 

88720159 การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
Information System Maintenance 

3 (2-3-4( 

88723159 เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1   
Computer Network Technology I 

3 (2-2-5( 

88734659 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Entrepreneurship 

3 (3-0-6( 

88732059 กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ  
Business Process and Information System 

3 (3-0-6( 

88742059 มิติทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Social Issues and Ethics for IT professional 

3 (3-0-6( 

3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) 

88727159 พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  

Fundamental Multimedia Technology 

3 (2-3-4( 

88727359 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 

Multimedia Production 

3 (2-3-4( 

88737859 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   
Human and Computer Interaction 

3 (2-2-5( 

4) กลุ่มวิชาเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพ (Skills for Careers) 

88749059 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Seminar in Information Technology  

1 (0-2-1( 

88749159 ทักษะส าหรับการประกอบอาชีพ 
Soft Skills for Careers 

3 (3-0-6( 



คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา                                                                 คู่มือนิสิต 
 

34 

วิชาสหกิจศึกษาหรือวิชานวัตกรรม     6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชานวัตกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

88749259 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

 6 (0-18-9( 

 หรือ 

88749359 นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Innovation 

   3 (0-9-3( 

 

และต้องเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก จ านวน 3 หน่วยกิต 

2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก เลือกเรียนวิชาในหมวดใดก็ได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต  

(ในกรณีเลือกสหกิจศึกษา( หรือ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (ในกรณีเลือกสร้างนวัตกรรม( 

หมวดที่ 1   วิชาในหมวดนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาการเขียนโปรแกรม (Programming) 

88730059 การใช้งานระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมสคริปส์ 
Unix and Scripting Programming 

 3 (2-3-4( 

88733059 การบริหารจัดการระบบ 1 
System Administration I 

 3 (2-2-5( 

88733259 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนแพล็ตฟอร์มแอนดรอยด์ 
Application Development for Android Platform 

 3 (2-3-4( 

88733459 ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ 
Information System Security 

 3 (2-3-4( 

88743359 อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่าง ๆ 
Internet of Things 

 3 (2-2-5( 

88744059 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
Software Development Process 

3 (3-0-6( 
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Services) 

88730059 การใช้งานระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมสคริปส์ 
Unix and Scripting Programming 

  3 (2-3-4( 

88732159 
 

การประกันความมั่นคงและการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Information Technology Assurance and Auditing 

  3 (3-0-6( 

88733059 การบริหารจัดการระบบ 1 
System Administration I 

  3 (2-2-5( 

88733159 เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2   
Computer Network Technology II 

  3 (2-2-5( 

88733459 ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ 
Information System Security 

  3 (2-3-4( 

88735059 ระบบฐานข้อมูล 2 
Database System II 

  3 (2-2-5( 

88742159 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Information Technology Service Management 

  3 (3-0-6( 

88743059 การบริหารจัดการระบบ 2 
System Administration II 

  3 (2-3-4( 

88743359 อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่าง ๆ 
Internet of Things 

  3 (2-2-5( 

 กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) 

88727059 ทักษะการวาดและพ้ืนฐานการออกแบบ  
Drawing Skills and Design Basics 

3 (2-3-4( 

88727259 การออกแบบการโต้ตอบ  
Interaction Design 

3 (2-3-4( 

  88733259 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนแพล็ตฟอร์มแอนดรอยด์ 
Application Development for Android Platform 

3 (2-3-4( 

88737059 การออกแบบกราฟิกสองมิติและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
2D Graphics Design and Animation 

3 (2-3-4( 

88737159 การข้ึนรูปทรงสามมิติและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
3D Modelling and Animation 

3 (2-3-4( 
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88737359 การสร้างวิชวลและซาวด์เอฟเฟกต์ 
Visual and Sound Effects Production 

3 (2-3-4( 

88737459 การออกแบบส่วนติดต่อและประสบการณ์ผู้ใช้ 
User Interface and User Experience Design 

3 (2-3-4( 

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 วิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับการพัฒนาเกม 
Physical Science for Game Development 

3 (2-3-4( 

88738159 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับการพัฒนาเกม 
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 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับเกม 
Artificial Intelligence in Games 

3 (2-3-4( 

88738559 การพัฒนาเกม 
Game Development 

  3 (2-3-4( 

88747059 การสกัดและการแสดงผลข้อมูลมัลติมีเดีย 
Big Data Multimedia Extraction and Visualization 

3 (2-3-4( 

88747159 การจัดเก็บและการคืนค้นข้อมูลมัลติมีเดีย 
Multimedia Storage and Retrieval 

3 (3-0-6( 

88747259 เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน 
Augmented and Virtual Reality 

3 (2-3-4( 

88747359 อีเลิร์นนิง 
E-learning 

3 (3-0-6( 

88747459 การออกแบบการศึกษาในสื่อมัลติมีเดีย 
Educational Design in Multimedia 

3 (2-3-4( 
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88747559 การสื่อสารทางมัลติมีเดีย 
Multimedia communications 

3 (2-3-4( 

88747659 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 
Selected Topic in Multimedia Technology I 

3 (3-0-6( 

88747759 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 
Selected Topic in Multimedia Technology II 

3 (2-3-4( 

88747859 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 
Selected Topic in Multimedia Technology III 

3 (3-0-6( 

88747959 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 4 
Selected Topic in Multimedia Technology IV 

3 (2-3-4( 

หมวดที่ 2 

88731059 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
Quantitative Analysis 

3 (2-2-5( 

88731159 หลักการโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
Programming and Data analysis 

3 (2-2-5( 

88734159 วิทยาการการให้บริการ 
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 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
Human Resource Management 

3 (3-0-6( 

88735059 ระบบฐานข้อมูล 2 
Database System II 

3 (2-2-5( 

88736059 การโปรแกรมส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บ 
Web Application Program Interface Programming 

3 (2-2-5( 

88736159 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   
E-Commerce 

3 (3-0-6( 

88737059 การออกแบบกราฟิกสองมิติและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
2D Graphics Design and Animation 
 

3 (2-3-4( 
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88737159 การข้ึนรูปทรงสามมิติและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
3D Modelling and Animation 

3 (2-3-4( 

88737559 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
Web Design & Development 

3 (2-3-4( 

88742159 
 

การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Information Technology Service Management 

3 (3-0-6( 

88742259 
 

การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 
Enterprise Resource Planning  

3 (2-2-5( 

88744159 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
Service-Oriented Architecture 

3 (2-2-5( 

88744259 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
Decision Support System 

3 (3-0-6( 

88745559 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
Knowledge Management Technology 

3 (3-0-6( 

88749459 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
Selected Topic in Information Technology I 

3 (3-0-6( 

88749559 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
Selected Topic in Information Technology II 

3 (2-2-5( 

88749659 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
Selected Topic in Information Technology III 

3 (3-0-6( 

88749759 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 
Selected Topic in Information Technology IV 

3 (2-2-5( 
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3) หมวดวิชาเลือกเสร ีไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือเลือกเรียนจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

ค าอธิบายเลขรหัสรายวิชา  

เลขรหัสตัวที่ 1 และ 2  88   หมายถึง คณะวิทยาการสารสนเทศ 

เลขรหัสตัวที่ 3 5 หมายถึง วิชาบริการทางด้านวิทยาการสารสนเทศ 

 6 หมายถึง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 7 หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 8 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

เลขรหัสตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน หรือระดับความรู้ของรายวิชา 

 1 – ชั้นปีที่ 1 รายวิชาพ้ืนฐาน 

 2 – ชั้นปีที่ 2 รายวิชาพ้ืนฐานของสาขา 

 3 – ชั้นปีที่ 3 หรือรายวิชาในระดับกลาง 

 4 – ชั้นปีที่ 4 หรือรายวิชาในระดับสูง 

เลขรหัสตัวที่ 5 หมายถึง ด้านหรือกลุ่มวิชา 

 0 – หมายถึง หมวดวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

 1 – หมายถึง หมวดคณิตศาสตร์และทฤษฎีการค านวณ 

 2 – หมายถึง หมวดทฤษฎีและการจัดการสารสนเทศ 

 3 – หมายถึง หมวดโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 

 4 – หมายถึง หมวดเทคโนโลยีส าหรับซอฟต์แวร์เชิงบูรณาการ 

 5 – หมายถึง หมวดเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล 

 6 – หมายถึง หมวดเทคโนโลยีเว็บและการประยุกต์ 

 

7 – หมายถึง หมวดส่วนติดต่อผู้ใช้และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

8 – หมายถึง หมวดการพัฒนาคอมพิวเตอร์เกม 

 9 – หมายถึง หมวดโครงงาน สัมมนา หัวข้อเลือกสรร และสหกิจศึกษา 

เลขรหัสตัวที่ 6 หมายถึง ล าดับรายวิชาในกลุ่มวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5 

เลขรหัสตัวที่ 7 และ 8 หมายถึง ปีที่ปรับปรุงรายวิชา 
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หมายเหตุ เลขรหัสตัวที่ 5 แสดงถึงกลุ่มวิชาตาม มคอ.1 (2552) ได้ดังนี้ 

- กลุ่มพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้แก่ เลข 0 

- กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่ เลข 1 

- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   ได้แก่ เลข 2 

- กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  ได้แก่ เลข 3 

- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   ได้แก่ เลข 4 

- กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ ได้แก่ เลข 5, 6 และ 7 
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5.2.3 แผนการศึกษา  

แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละภาคเรียนของ

ปีการศึกษา มีดังนี้ 

ปีท่ี 1 ภาคต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง( 

ศึกษาทั่วไป 

 

30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

Marine Ecology and Ecotourism 

2 (2-0-4( 

40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม 
Sufficiency Economy and Social 

Development 

2 (2-0-4( 

85111059 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Exercise for Quality of Life 

2 (1-2-3( 

88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสร้าง

นวัตกรรม 

Logical Thinking and Problem Solving for 

Innovation 

2 (1-2-3( 

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 

Moving Forward in a Digital Society with ICT 

3 (2-2-5( 

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย  

Collegiate English 

3 (3-0-6( 

แกน 88510259 โครงสร้างดิสครีต 

Discrete Structures 

3 (2-2-5( 

รวม (Total) 17 
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ปีท่ี 1 ภาคปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

ศึกษาทั่วไป 61010159 ศิลปะกับชีวิต 

Art and Life 

3 (3-0-6( 

77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 

Arts and Creativity 

2 (2-0-4( 

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English Writing for Communication 

3 (3-0-6( 

แกน 88510359 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

Mathematics for Computing 

3 (2-2-5( 

88710059 

 

หลักส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Fundamentals 3 (3-0-6( 

เฉพาะด้าน 

 

88510459 หลักการโปรแกรม 

Programming Fundamental 

3 (2-3-4( 

รวม (Total) 17 
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ปีท่ี 2 ภาคต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

ศึกษาทั่วไป 99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English for Communication 

3 (3-0-6( 

25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Economics of Everyday Life 

2 (2-0-4( 

แกน 88520159 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ 

Probability and Statistics for Computing 

3 (2-2-5( 

เฉพาะด้าน 

 

88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 

Object-Oriented Programming Paradigm 

3 (2-2-5( 

 88723059 

 

แพลตฟอร์มเทคโนโลยี   

Platform Technologies 

3 (3-0-6( 

 

 88725059 

 

ระบบฐานข้อมูล 1 

Database System I  

3 (2-3-4( 

 

เลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรี 1 3 

รวม (Total) 20 
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ปีท่ี 2 ภาคปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

เฉพาะด้าน 

 

88720159 

 

การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

Information System Maintenance 

3 (2-3-4( 

 

88721159 

 

โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธีประยุกต์ 

Data Structures and Applied Algorithms 

3 (2-3-4( 

 

88723159 

 

เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1   

Computer Network Technology I 

3 (2-2-5( 

 

88726059 

 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 

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 
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ปีท่ี 3 ภาคต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

เฉพาะด้าน 

 

88732059 

 

กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ 

Business Process and Information System 

3 (3-0-6( 

 

88734059 

 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

System Analysis and Designs 

3 (3-0-6( 

 

88734559 

 

การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Project Management 

3 (3-0-6( 

 

88737859 

 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   

Human and Computer Interaction 

3 (2-2-5( 

 

เฉพาะเลือก  วิชาเฉพาะเลือก 1 3 

 วิชาเฉพาะเลือก 2 3 

รวม (Total) 18 
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ปีท่ี 3 ภาคปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

เฉพาะด้าน 88734659 

 
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 
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ปีท่ี 4 ภาคต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

เฉพาะด้าน 88742059 

 

มิติทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
Social Issues and Ethics for IT professional 

3 (3-0-6( 

 

88749059 

 

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Seminar 

1 (0-2-1( 

 

88749159 

 
ทักษะส าหรับการประกอบอาชีพ 
Soft Skills for Careers 

3 (3-0-6( 

 

ศึกษาทั่วไป 99930459 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน 

English for Job Applications 

3 (3-0-6( 

เฉพาะเลือก  วิชาเฉพาะเลือก 7 3 

 วิชาเฉพาะเลือก 8 3 

 วิชาเฉพาะเลือก 9 3 

รวม (Total) 19 

 

ปีท่ี 4 ภาคปลาย (Second Semester) 

กรณีเลือกสหกิจศึกษา 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

  เฉพาะด้าน 88749259 

 

สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 

6 (0-18-9( 

รวม 6 
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กรณีเลือกสร้างนวัตกรรม 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

  เฉพาะด้าน 88749359 

 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Innovation 

3 (0-9-3( 

 

 เฉพาะเลือก  วิชาเฉพาะเลือก รหัส 8874xx59 1 วิชา 3 

  รวม 6 

           หรือ  

เฉพาะด้าน 88749859 

 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
Multimedia Technology Innovation 

3 (0-9-3( 

 

 เฉพาะเลือก  วิชาเฉพาะเลือก รหัส 8874xx59 1 วิชา 3 

รวม 6 
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5.3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.  2559  

5.3.1 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา  4 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   7 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  4 หน่วยกิต 
1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  96 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน   15 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน    63  หน่วยกิต 

2.2 .1  กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   12 หน่วยกิต 

2.2 .2  กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์       9  หน่วยกิต 

2.2 .3  กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์     28 หน่วยกิต 

2.2 .4  กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ      11 หน่วยกิต 

2.2 .5  กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์       3  หน่วยกิต 

2.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต 

3) หมวดเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

4) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม  6 หน่วยกิต 
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5.3.2 รายวิชาและจ านวนหน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

ประกอบด้วยภาษาอังกฤษบังคับ 9 หน่วยกิตก าหนดให้เรียน 3 รายวิชา จ านวน 9 หนว่ยกิต 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3 (3-0-6( 

 English for Communication  

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย  3 (3-0-6( 

 Collegiate English  

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Writing for Communication 

3 (3-0-6( 

ภาษาอ่ืน ๆ 3 หน่วยกิต 

99930459 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน 3  (3-0-6( 

 English for Job Applications  

 

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา  4 หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียน 2 รายวิชา จ านวน 4 หน่วยกิต  

 

73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 

Life Skill and Adolescent Health 

2 (2-0-4( 

85111059 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Exercise for Quality of Life 

2 (1-2-3( 

 
1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  7  หน่วยกิต 

ก าหนดให้เรียน 3 รายวิชา จ านวน 7 หน่วยกิต  

25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics of Everyday Life 

2 (2-0-4( 

40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 
Sufficiency Economy and Social Development 

2 (2-0-4( 
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61010159 ศิลปะกับชีวิต 
Art and Life 

3 (3-0-6( 

 
1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  4 หน่วยกิต 

ก าหนดให้เรียน 2 รายวิชา จ านวน 4 หน่วยกิต 

77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 
Arts and Creativity 

2 (2-0-4( 

88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสร้างนวัตกรรม 
Logical Thinking and Problem Solving for 
Innovation 

2 (1-2-3( 

 

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 

ก าหนดให้เรียน 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต 

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 
Moving Forward in a Digital Society with ICT 

3 (2-2-5( 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมน่้อยกว่า  102 หน่วยกิต 
2.1)  วิชาแกน      15 หน่วยกิต 

88810159 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1   3 (3-0-6( 
  Mathematics for Software Engineering I    

88810259 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2   3 (3-0-6( 
   Mathematics for Software Engineering II  
88810359 เศรษฐศาสตร์และแบบจ าลองธุรกิจส าหรับวิศวกรรม  3 (3-0-6( 
   ซอฟต์แวร์ 
   Software Engineering Economics and Business Model  
88820459 โครงสร้างคณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6( 
   Discrete Mathematics for Software Engineering 
88820559 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6( 
   Statistics and Empirical Methods for Software Engineering 
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2.2)  วิชาเฉพาะด้าน      54 หน่วยกิต 

 2.2.1 )  กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  12   หน่วยกิต 

  88811159 ทักษะพ้ืนฐานส าหรับวิทยาการสารสนเทศ   2 (1-2-3( 

    Essential Skills Preparation in Informatics  

88831259 ทักษะ อุปนิสัย และ จริยธรรม ส าหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6( 

Skills Habits and Ethics for Software Engineers  

88831359 แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร   3 (3-0-6( 

Enterprise Architecture Methodology  

88841759 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์    3 (3-0-6( 

Software Engineering Seminar  

88841959 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์    3 (3-0-6( 

Software Engineering Project  

 2. 2.2 )  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์      9    หน่วยกิต  

88822159 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการ 3 (3-0-6( 

   ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Software Engineering Approach to Human Computer  

Interaction  

88822259 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบฐานข้อมูล  3 (2-2-5( 

Database Systems and Design 

88832359 ระบบปฏิบัติการและวิธีวิทยาโอเพนซอร์ส   3 (3-0-6( 

   ส าหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ 

Operating System and Open Source Methodology  

for Software Engineering 

 2. 2.3 )  กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์    28    หน่วยกิต  

88823159 วิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6( 

Software Requirement Engineering and Documentation  

88823259 ปฏิบัติการวิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการ 1 (0-3-6( 

ซอฟต์แวร์ 

Software Requirement Engineering and Documentation  

Laboratory  
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88823359 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธีส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6( 

Data Structure and Algorithms for Software Engineering 

88823459 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ   3 (3-0-6( 

Object-Oriented System Analysis and Design  

88823559 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล   3 (3-0-6( 

Personal Software Development Process  

88823659 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล  1 (0-3-6( 

Personal Software Development Process Laboratory  

88823759 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์     1 (0-3-6( 

Software Development Training Camp  

88833859 การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ  3 (3-0-6( 

Software Testing and Quality Assurance  

88833959 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์    3 (3-0-6( 

Software Project Management 

88837159 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน   3 (3-0-6( 

Team Software Development Process  

88837259 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน  1 (0-3-6( 

Team Software Development Process Laboratory 

88837559 วิศวกรรมเว็บและเทคโนโลยีร่วมสมัย   3 (3-0-6( 

Web Engineering and Contemporary Technology  

 2. 2.4 )  กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ       11    หน่วยกิต  

88814159 หลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3 (3-0-6( 

Principles of Programming for Software Engineering  

88814259 ปฏิบัติการหลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรม 1 (0-3-6( 

   ซอฟต์แวร์ 

Principles of Programming for Software Engineering  

Laboratory  

88814359 การสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ  3 (3-0-6( 

Object-Oriented Programming and Modeling  
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88814459 ปฏิบัติการการสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 (0-3-6( 

Object-Oriented Programming and Modeling Laboratory  

88814559 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น    3 (3-0-6( 

Introduction to Software Engineering  

 2. 2.5 )  กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ       3    หน่วยกิต  

88825159 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม 3 (3-0-6( 

   ซอฟต์แวร์ 

Computer Architecture and Organization for Software Engineering  

  2.2.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    18 หน่วยกิต 

88831459 การท าเหมืองข้อมูลและหลักการธุรกิจอัจฉริยะ  3 (3-0-6( 

Data Mining and Business Intelligent  

88831559 กระบวนการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการพัฒนา 3 (3-0-6( 

   ซอฟต์แวร์ 

Software Processes and Process Improvements  

88831659 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์    3 (3-0-6( 

Agile Development   

88832459 วิศวกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    3 (3-0-6( 

Electronic Commerce Engineering  

88832559 การสังเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผล   3 (3-0-6( 

   Data analysis and visualization 

88832659 วิศวกรรมความรู้และการจัดการความรู้   3 (3-0-6( 

Knowledge Engineering and Knowledge Management 

88832759 อี-อาร์-พี ส าหรับการผลิตและโลจิสติกส์   3 (3-0-6( 

   ERP for Manufacturing and Logistics  

88832859 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ  3 (3-0-6( 

   Software Engineering for Smart Devices 

88834659 การบริหารจัดการระบบ     3 (3-0-6( 

   System administration 
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88835259 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับ  3 (3-0-6( 

   วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Data Communication and Computer Networks for  

Software Engineering  

88836159 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ     3 (3-0-6( 

Service Oriented Architecture  

88836259 ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบไอที  3 (3-0-6( 

   IT Security 

88836359 เศรษฐกิจดิจิทัล      3 (3-0-6( 

   Digital economy 

88837359 การจัดการธุรกิจวิศวกรรมซอฟต์แวร์   3 (3-0-6( 

Software Engineering Business Management  

88837459 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่   3 (2-3-4( 

   Electronic Commerce on Mobile Devices 

88837659 ซอฟต์แวร์เมตริกซ์     3 (3-0-6( 

Software Metrics  

88837759 ซอฟต์แวร์ดีไซน์แพตเทิร์น     3 (3-0-6( 

Software Design Patterns  

88837859 การจัดการข้อก าหนดและการเปลี่ยนแปลง   3 (3-0-6( 

Software Configuration and Change Management  

88837959 การออกแบบซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรม   3 (3-0-6( 

Software Design and Architecture  

88838159 การวางแผนยุทธศาสตร์ตามแนวสถาปัตยกรรมองค์กร 3 (3-0-6( 

   Enterprise Architecture as Strategy 

88839159 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1   3 (3-0-6( 

Special Topics in Software Engineering I  

88846459 กฎหมายส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์   3 (3-0-6( 

   Law for Software Engineering 

88846559 การบริหารความเสี่ยงของโครงงานซอฟต์แวร์  3 (3-0-6( 

Risk Management for Software Projects  
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88849259 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2   3 (3-0-6( 

Special Topics in Software Engineering II  

88849359 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3   3 (3-0-6( 

Special Topics in Software Engineering III  

88849459 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4   3 (3-0-6( 

Special Topics in Software Engineering IV  
 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ีไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือเลือกเรียนจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

4) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม   6 หน่วยกิต 
88841859 สหกิจศึกษา      6 (0-18-9( 

Cooperative Education   
 

ความหมายของรหัสวิชา 

 เลขรหัส 3 หลักแรก หมายถึง เลขรหัสวิชาของส่วนงาน 
 เลขรหัสหลักที่ 4 หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
 เลขรหัสหลักที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้ 
  เลข 0 หมายถึง พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิศวกรรม 
  เลข 1 หมายถึง กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ [1] 
  เลข 2 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
  เลข 3 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ [1]  
  เลข 4 หมายถึง กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
  เลข 5 หมายถึง กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
  เลข 6 หมายถึง กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ [2] 
  เลข 7 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ [2] 
  เลข 8 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ [3] 
  เลข 9 หมายถึง ไม่ก าหนด 
 เลขรหัสหลักที่ 6 หมายถึง ล าดับของรายวิชาในกลุ่มวิชา 
 เลขรหัสหลักที่ 7-8 หมายถึง ปีที่สร้างรายวิชา   
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5.3.3 แผนการศึกษา  

แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในแต่ละภาคเรียนของปี

การศึกษา มีดังนี้ 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง( 

ศึกษาทั่วไป 85111059 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Exercise for Quality of life 

2 (1-2-3( 

88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสร้างนวัตกรรม 

Logical Thinking and Problem Solving for 

Innovation 

2 (1-2-3( 

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 

Moving Forward in a Digital Society with ICT 

3 (2-2-5( 

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 

Collegiate English 

3 (3-0-6( 

วิชาเฉพาะ 88810159 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 

Mathematics for Software Engineering I 

3 (3-0-6( 

88811159 ทักษะพ้ืนฐานส าหรับวิทยาการสารสนเทศ 

Essential Skills Preparation in Informatics 

2 (1-2-3( 

88814159 หลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Principles of Programming for Software Engineering 

3 (3-0-6( 

88814259 ปฏิบัติการหลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ 

Principles of Programming for Software Engineering 

Laboratory 

1 (0-3-6( 

รวม (Total) 19 



คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา                                                                 คู่มือนิสิต 
 

58 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

ศึกษาทั่วไป 73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 

Life Skill and Adolescent Health 

2 (2-0-4( 

61010159 ศิลปะกับชีวิต 

Art and Life 

3 (3-0-6( 

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English Writing for Communication  

3 (3-0-6( 

วิชาเฉพาะ 88810259 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 

Mathematics for Software Engineering II 

3 (3-0-6( 

88810359 เศรษฐศาสตร์และแบบจ าลองธุรกิจส าหรับวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ 

Software Engineering Economics and Business 

Model 

3 (3-0-6( 

88814359 การสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ 

Object-Oriented Programming and Modeling 

3 (3-0-6( 

88814459 ปฏิบัติการการสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิง

วัตถ ุ

Object-Oriented Programming and Modeling 

Laboratory 

1 (0-3-6( 

88814559 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 

Introduction to Software Engineering 

3 (3-0-6( 

รวม (Total) 21 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

ศึกษาทั่วไป 25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Economics of Everyday Life 

2 (2-0-4( 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English for Communication 

3 (3-0-6( 

วิชาเฉพาะ 88820459 โครงสร้างคณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ 

Discrete Mathematics for Software 

Engineering 

3 (3-0-6( 

88823359 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธีส าหรับวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ 

Data Structure and Algorithms for Software 

Engineering 

3 (3-0-6( 

88823459 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 

Object-Oriented System  Analysis and Design 

3 (3-0-6( 

88823559 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล 

Personal Software Development Process 

3 (3-0-6( 

88823659 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล 

Personal Software Development Process 

Laboratory 

3 (3-0-6( 

88825159 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์ส าหรับ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Computer Architecture and Organization for 

Software Engineering 

3 (3-0-6( 

รวม (Total) 21 

 



คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา                                                                 คู่มือนิสิต 
 

60 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง( 

ศึกษาทั่วไป 77077959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 
Art and Creativity 

2 (2-0-4( 

40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม 
Sufficiency Economy and Social Development 

2 (2-0-4( 

วิชาเฉพาะ 88820559 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์ส าหรับวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ 
Statistics and Empirical Methods for Software 

Engineering 

3 (3-0-6( 

88822159 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วย

วิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering Approach to Human 

Computer Interaction 

3 (3-0-6( 

88822259 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบฐานข้อมูล 
Database Systems and Design 

3 (2-2-5( 

88823159 วิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการ

ซอฟต์แวร์ 
Software Requirement Engineering and 

Documentation 

3 (3-0-6( 

88823259 ปฏิบัติการวิศวกรรมความต้องการและเอกสาร

โครงการซอฟต์แวร์ 
Software Requirement Engineering and 

Documentation Laboratory 

1 (0-3-6( 

88823759 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ 
Software Development Training Camp 

1 (0-3-6( 

เลือกเสรี xxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3 

รวม (Total) 21 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

วิชาเฉพาะ 88831259 ทักษะ อุปนิสัย และ จริยธรรม ส าหรับวิศวกร

ซอฟต์แวร์ 

Skills Habits and Ethics for Software Engineers 

3 (3-0-6( 

88832359 ระบบปฏิบัติการและวิธีวิทยาโอเพนซอร์ส ส าหรับ

วิศวกรซอฟต์แวร์ 

Operating System and Open Source 

Methodology for Software Engineering 

3 (3-0-6( 

88833859 การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ 

Software Testing and Quality Assurance 

3 (3-0-6( 

88837159 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน 

Team Software Development Process 

3 (3-0-6( 

88837259 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน 

Team Software Development Process 

Laboratory 

3 (3-0-6( 

888xxx59 วิชาเอกเลือก  1  3 

888xxx59 วิชาเอกเลือก  2  3 

รวม (Total) 19 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

วิชาเฉพาะ 88831359 แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 

Enterprise Architecture Methodology 

3 (3-0-6( 

88833959 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 

Software Project Management 

3 (3-0-6( 

888xxx59 วิชาเอกเลือก  3  3 

888xxx59 วิชาเอกเลือก  4  3 

888xxx59 วิชาเอกเลือก  5  3 

888xxx59 วิชาเอกเลือก  6  3 

เลือกเสรี xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3 

รวม (Total) 21 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

วิชาเฉพาะ 88841859 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 

6 (0-18-9( 

รวม (Total) 6 

 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง( 

ศึกษาทั่วไป 99930459 ภาษาอังกฤษส าหรับการสมัครงาน 

English for Job Applications 

3 (3-0-6( 

 88841759 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Software Engineering Seminar 

1 (0-3-3( 

88841959 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Software Engineering Project 

3 (0-6-3( 

888xxx59 วิชาเอกเลือก  7  3 

รวม (Total) 10 
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6. เพราะเราคือ วก. 

ประหยัดน้ า 

ประหยัดไฟ 

ประหยัดทรัพยากร 

 “เพื่อบ้านใหม่ของเรา”  
หากจะให้คณะวิทยาการสารสนเทศ เต็มไปด้วยความสุขนั้น เราต้องเริ่มท าจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัวก่อน โดยเฉพาะ

การรักษาความสะอาด และ การประหยัดทรัพยากร ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6.1 การแยกทิ้งขยะตามสีถัง 

 
 

เราควรทิ้งขยะให้ถูกต้อง ตามสีของถังขยะก็คือ 
1.ถังขยะ สีเขียว คือ ถังขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ ผัก และ ขยะอีกมากมายที่สามารถ
ย่อยสลายได้ 
2.ถังขยะ สีเหลือง คือ ถังขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ เช่น กระดาษ ขวดน้ า แก้วน้ า เศษเหล็ก 
3.ถังขยะ สีน้ าเงิน คือ ถังขยะที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้ เช่น โฟม ถุงขนม พลาสติก 
4.ถังขยะ สีแดง คือ ถังขยะที่เป็นพิษ เช่น กระป๋องสี สีสเปรย์ แบตเตอรี่ ยาฆ่าแมลง และอ่ืนๆ ที่เป็นพิษ 
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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8. ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) สาขาคอมพิวเตอร์  
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9. แนวปฏิบัติตามประกาศฯ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
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10. บทบาทของนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

 

นิสิตนักศึกษาเป็นผู้มีส่วนได้สวนเสียที่ส าคัญยิ่งต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาจึงควรมีบทบาทในการเป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะผลการด าเนินงานที่ดีมีคุณภาพ ย่อมส่งผล

โดยตรงต่อนิสิตนักศึกษา บทบาทนิสิตนักศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เน้น PDCA: Plan คือ การวางแผน  Do คือปฏิบัติตามแผน  Check คือ 

ประเมินผลที่ปฏิบัต ิ Act คือ น าผลการประเมินไปปรับปรุง ซึ่งบทบาทของนิสิตมีดังต่อไปนี้ 

1. บทบาทในการให้ความร่วมมือให้ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ด้วยการให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา ให้ข้อเท็จจริงมากท่ีสุด เพ่ือให้ข้อมูลความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา

เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ เป็นประโยชนในการน ามาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถาบันต่อไป 

2. บทบาทในการรับรูติดตามและให้ข้อเสนอแนะหรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับระบบการ

ประกันคุณภาพของสถาบัน เป็นส่วนที่นิสิตนักศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน

หรือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการประเมิน ในฐานะผู้ที่มีส่วนได สวนเสียต่อการจัด

การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

3. บทบาทในการศึกษาติดตามก ากับว่าข้อมูลที่ให้ไปมีการน าไปปรับปรุงหรือใช้ประโยชนจาก

การประเมินหรือไม่ อย่างไร โดยติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งใน

ภาพรวมและในส่วนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อนิสิตนักศึกษาโดยตรง เช่น องค์ประกอบด้านการเรียน

การสอน องค์ประกอบด้านกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา องค์ประกอบด้านการบริการทางวิชาการแก สังคม 

องค์ประกอบด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือองค์ประกอบด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

นิสิตนักศึกษาควรศึกษาว่าทางสถาบันไดด าเนินการตามองค์ประกอบเหล่านั้นอย่างไร มีจุดแข็งที่ต้องเสริม

จุดอ่อนที่ควรแกไขในด้านใดบ้าง มีกระบวนการใดที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่ด าเนินการแล้วส่งผลให้คุณภาพการจัด

การศึกษาดีขึ้น ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของบัณฑิต 

4. บทบาทในการสนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันด าเนินไปได โดย

นิสิตนักศึกษาสามารถแสดงบทบาทในการส่งเสริมสถาบันไดหลายรูปแบบ อาทิการรวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งองค์กร

นิสิตนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เผยแพรและเชิญชวนนิสิต

นักศึกษาในสถาบันไดให้ความสนใจและให้ความส าคัญในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ
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สถาบัน สร้างเครือข่ายในการร่วมกันติดตามรับรู้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสในการ

แลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูเพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์และโลกทัศน์การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 

เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพมีความเข้มแข็งและก่อให้เกิดประโยชนอย่างแท้จริงแกนิสิต

นักศึกษาต่อไป 

5. บทบาทในการน าความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพไปใช้ประโยชน ในการพัฒนา

ตนเอง พัฒนางานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ.2541 มีการก ากับติดตาม

และประเมินคุณภาพการด าเนินงานกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาโดยอย่างน้อยต้องด าเนินการ 5 ประเภท คือ 

กิจกรรมวิชาการกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน และรักษาสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง

ในขณะที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาไดเต็มตามศักยภาพและสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ไปใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาและปรับใช้ในชีวิตการท างานในอนาคตไดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

11. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา  

1) มีความใฝ่รู้และสามารถที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

2) มีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

3) มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคม โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง

สร้างสรรค ์

4) มีความรู้ ความสามารถอย่างลึกซึ้งตามสาขาวิชาชีพ 

5) มีคุณลักษณะความเป็นผู้น าและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 

6) มีสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 

7) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคมและสิ่งแวดล้อม การเคารพทรัพย์สินทาง

ปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน 

8) มีศักยภาพในการใช้ปัญญา เพ่ือคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

9) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10) มีสุนทรียารมณ์ ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลายและด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย 
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12. ขั้นตอนการติดต่อส านักงานจัดการศึกษา 

12.1 ขั้นตอนการส่งแบบค าร้องต่าง ๆ ให้ประธานสาขาวิชา และ/หรือคณบดีลงนาม 

1) นิสิตต้องกรอกรายละเอียดในแบบค าร้องให้ครบทุกช่อง และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยตนเอง โดย

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในช่องของอาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนช่องของประธานสาขา และ/หรือคณบดี

ให้นิสิตน าใบค าร้องมาฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา หอ้ง IF-210 ส านักงานจัดการศึกษา ใน

กรณีท่ีนิสิตกรอกรายละเอียดไม่ครบ ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเพ่ือลงนาม 

2) เมื่อนิสิตมาส่งใบค าร้องแล้วสามารถมารับได้ในวันท างานราชการถัดไป (หมายเหตุ: หากนิสิตยื่นแบบ

ค าร้องในเย็นวันศุกร์ เสาร์ หรืออาทิตย์ ให้มารับได้ในวันจันทร์( 

12.2 ขั้นตอนการขอใช้ห้องนอกเวลาเรียน / สอบโครงงาน  

1) ผู้ขอใช้ห้องต้องจองห้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนท าการใช้  

2) ผู้ขอใช้ห้องต้องตรวจสอบสถานะของห้อง ว่าว่างหรือไม่ จาก http://webreg.buu.ac.th ก่อนท าการ

จอง  

3) ผู้ขอใช้ห้องต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการขอใช้ห้อง ที่หอ้ง IF-210 ส านักงานจัดการศึกษา 

และน าส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบและท าการจอง  

4) ผู้ขอใช้ห้องสามารถใช้ห้องได้ถึงเวลา 21.00 น. ยกเว้นกรณีมีกิจกรรมพิเศษสามารถใช้ได้ถึงเวลา 

24.00 น. 

5) ห้ามน าอาหารและน้ าดื่มเข้าไปรับประทานในห้องเด็ดขาด 

6) ถ้าพบสิ่งผิดปกติหรืออุปกรณ์ในห้องมีปัญหา ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หอ้ง IF-210 ทันที 

12.3 ขั้นตอนการท าบัตรเข้าห้องปฏิบัติการ  

1) นิสิตกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ที่หอ้ง IF-210 ส านักงานจัดการศึกษา 

2) นิสิตที่ท าบัตรเข้าห้องปฏิบัติการใหม่ต้องจ่ายค่ามัดจ า 200 บาท และนิสิตต้องน าบัตรมาคืนเมื่อจบ

การศึกษา นิสิตจะได้รับเงินค่ามัดจ าคืน 

3) ถ้านิสิตท าบัตรเข้าห้องปฏิบัติการหาย ให้รีบแจ้งทางคณะฯ โดยเร็ว เพื่อทางคณะฯ จะท าการลบ

ข้อมูลของบัตรใบเดิมออกจากระบบ 
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12.4 ขั้นตอนการรับพัสดุ 

1) นิสิตตรวจสอบได้ท่ีเว็บไซต์ของคณะฯ  http://www.informatices.buu.ac.th และมารับได้ท่ีห้อง 

IF-210 ส านักงานจัดการศึกษา ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ 

2) เมื่อนิสิตมารับพัสดุหรือจดหมายให้แสดงบัตรนิสิตพร้อมเซ็นชื่อรับในสมุดรับทุกครั้ง 

12.5 ขั้นตอนการขอขึ้นสอบปากเปล่าโครงงาน/สหกิจศึกษา  

1) นิสิตที่จะขึ้นสอบ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอขอขึ้นสอบ (วกU-03/1( และ แบบฟอร์มรายงานผล

การสอบปากเปล่า (วก.U-03/2( ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บคณะฯ http://www.informatics.buu.ac.th 

2) นิสิตน าแบบฟอร์ม แบบฟอร์มเสนอขอขึ้นสอบ (วก.U-03/1( ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ที่

ปรึกษาเสนอชื่อ ประธานกรรมการ และ กรรมการสอบ (ถ้ามี( ในแบบฟอร์มและลงนาม 

3) นิสิตน าแบบฟอร์ม  (วก.U-03/1(  จากอาจารย์ที่ปรึกษายื่นที่นักวิชาการศึกษาที่ดูแลตามสาขาวิชา 

(สาขา IT – นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ (พ่ีเก่ง(, สาขา CS - นางสาวกมลวรรณ แสงระวี (พ่ีนัด(, สาขา SE – 

นางสาวกุลชลี รัตนคร (พ่ีก้อย( หอ้ง IF-210 ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ( ยื่นเอกสารล่วงหน้าก่อนวันสอบ

ปากเปล่าไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ 

4) นักวิชาการศึกษาเสนอ ประธานสาขา และ รองคณบดี ลงนาม 

5) นักวิชาการศึกษาท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ 

6) นิสิตกรอกข้อมูลเบื้องต้นของนิสิตในแบบฟอร์ม วก.U-03/2 และยื่นให้ คณะกรรมการสอบ ในวันสอบ 

เพ่ือรายงานผลการสอบโครงงาน/สหกิจศึกษา 

12.6 ขั้นตอนการน าส่งเอกสารโครงงาน/สหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์  

1( นิสิตแก้ไขเอกสารตามมติคณะกรรมการสอบ (ถ้ามี( และน าส่งแบบฟอร์ม วก.U-03/2 พร้อม
เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ดังแจ้งในแบบฟอร์ม วก.U-03/2 ที่คณะกรรมการลงนามแล้ว และเอกสารอ่ืน ๆ 
ตามท่ีระบุในแบบฟอร์ม วก.U-03/2 และน าส่งที่นักวิชาการศึกษาที่ดูแลตามสาขาวิชา (สาขา IT – นายก
รสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์ (พ่ีเก่ง(, สาขา CS - นางสาวกมลวรรณ แสงระวี (พ่ีนัด(, สาขา SE – นางสาวกุลชลี รัต
นคร (พ่ีก้อย( ห้อง IF-210 ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ( ภายใน 15 วัน หลังจากการสอบปากเปล่า 

2( นิสิตที่ท าโครงงานคอมพิวเตอร์น าส่งบทความวิชาการเข้าระบบ OJS ส าหรับนิสิต สามารถศึกษาการส่ง

บทความทางวิชาการได้ที่คู่มือการเข้าใช้งานระบบ ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบที่ 

http://www.informatics.buu.ac.th 

http://www.informatics.buu.ac.th/


คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา                                                                 คู่มือนิสิต 
 

88 

13. สาระน่ารู้ด้านงานทะเบียน http://reg.buu.ac.th 

บัตรประจ าตัวนิสิต 

เมื่อรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว มหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจ าตัวนิสิตให้ นิสิตสามารถน า

บัตรไปติดต่อขอใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ส านักหอสมุด ส านักคอมพิวเตอร์ หรือใช้

ในการตรวจก่อนการสอบทุกครั้ง และเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้ว นิสิตจะต้องน าบัตรนิสิตคืนมหาวิทยาลัย 

การลงทะเบียนเรียน 

แต่ละภาคการศึกษา นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนตามที่วันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(http://reg.buu.ac.th/( โดยจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้  

1) นิสิตจะต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบในการลงทะเบียน 

2) ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้  

2.1. เข้าสู่ระบบ 

ก่อนที่นิสิตจะเข้าไปลงทะเบียนได้ นิสิตต้องท าการ login เข้าสู่ระบบก่อน โดยคลิกที่เมนู 

 
จากนั้นให้นิสิตใส่รหัสประจ าตัวและรหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านเริ่มต้นของนิสิต คือรหัสเดียวกับรหัสของ

นิสิตนิสิตเอง เมื่อนิสิตใส่รหัสประจ าตัวและ รหัสผ่านแล้วคลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบ" ในหน้าจอ 

*หากนิสิตยังไม่ได้กรอกประวัติตนเองระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเมื่อกรอกครบ แล้วคลิกปุ่มบันทึก 

จึงจะมีเมนูให้ใช้งาน 

 

2.2 ลงทะเบียน 

เมื่อนิสิตท าการ login และกรอกประวัติเรียบร้อยแล้ว เมื่ออยู่นช่วงลงทะเบียนหรือเพ่ิม-ลดรายวิชา 

ระบบจะเข้าไปในหน้าลงทะเบียนอัตโนมัติ  

**หากต้องการใช้เมนูอ่ืน ๆ ให้คลิกที่ปุ่มถอยกลับ 

 

2.2.1 ลงทะเบียนแบบปกติ ใช้ในการลงทะเบียนทั่วไป ให้ป้อนรหัสวิชา และกลุ่มเรียนที่ต้องการลง 

ทะเบียน แล้วกดค้นหา 
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จากนั้นจะพบตระกร้าให้คลิกตามกลุ่มที่ต้องการ หากกลุ่มที่ต้องการไม่มีตระกร้าให้ติดต่อส ารองที่นั่ง

กับนักวิชาการคณะที่สังกัดแต่ละรายวิชา 

 

 
 

จะได้รายการดังรูป ท าจนครบตามจ านวนรายวิชาที่ต้องการจะลงทะเบียน หากมีรายการใด ๆ เกินมา

ที่ไม่ต้องการลงให้ คลิกที่ค าว่า "ลบ"     

 

 
 

2.2.2 ลงทะเบียนแบบ audit 

คีย์รายวิชาแล้วกดค้นหาปกติ คลิกท่ีตระกร้า มาเลือก audit/thesis จากนั้นด าเนินการตามรูป 
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2.2.3 ลงทะเบียนแบบ thesis แบบแบ่งหน่วยกิต 

คีย์รายวิชาแล้วกดค้นหาปกติ คลิกท่ีตระกร้า มาคลิก audit/thesis จากนั้นด าเนินการตามรูป 

 
 

เราสามารถกรอกจ านวนหน่วยกิตท่ีต้องการลงทะเบียน โดยแก้ตัวเลขจ านวนหน่วยกิต ดังรูป 

 
 

2.3 ขั้นตอนการยืนยันการลงทะเบียน 

กดปุ่มตรวจสอบ จนไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่ด่านล่างของรายวิชา แล้วจึงคลิกที่ปุ่มยืนยันการ

ลงทะเบียน 

  
ตรวจสอบเพื่อความมั่นใจอีก 1 ครั้ง แล้วคลิกท่ีปุ่มยืนยันการลงทะเบียน (เนื่องจากการลงทะบียน

สามารถยืนยันได้เพียงครั้งเดียว ถ้ายืนยันไปแล้วต้องการเพ่ิมหรือลดรายวิชาต้องรอช่วงเพ่ิมถอน

รายวิชา( 

  
จะพบกับรายวิชาที่เราลงไว้ทั้งหมด 
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** นสิิตสามารถสอบทานผลการลงทะเบียนและสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าลงทะเบียน  

ที่เมนูผลการลงทะบียน แล้วคลิกเมนูพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน เพื่อน าไปช าระเงินที่ธนาคาร 

3) พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต และช าระเงินตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

การขอเพิ่มหรือลดรายวิชา 

หลังจากท่ีลงทะเบียนเรียนแล้ว นิสิตสามารถเพ่ิมหรือลดรายวิชาผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ ตามวัน 

เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยสามารถศึกษาขั้นตอนในเว็บ http://reg.buu.ac.th เมนู แนะน าการ

ลงทะเบียน 

การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิตช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ ธ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน(, ธ.ไทยพานิชย์ 

จ ากัด (มหาชน(, ธ.กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน( และ ธ.ธนชาต จ ากัด (มหาชน( ภายในวันและเวลาที่

มหาวิทยาลัยก าหนด โดยพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมจากระบบทะเบียนออนไลน์ แล้วไปติดต่อที่เคาน์เตอร์

ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมธนาคาร 

หากพ้นก าหนดที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมเติมร้อยละ 12 โดยให้ช าระท่ีกองคลัง

และทรัพย์สิน ชั้น 3 อาคารส านัดงานอธิการบดี (ภปร.( หากเพิกเฉยไม่มาลงทะเบียนเรียน หรือช าระเงิน นิสิต

จะหมดสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้นหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

การขอเลื่อนการสอบ 

เมื่อนิสิตมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสอบตามตารางปกติได้ เช่น ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ขอให้นิสิต

หรือผู้แทนนิสิตแจ้งอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาทราบเพ่ือขอสอบนอกตาราง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ขอแบบค าร้องที่กองทะเบียนและประมวลผล แบบค าร้องขอเลื่อนการสอบ (RE19( 

2) เสนอค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมแนบหลักฐานหรือใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณา 
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3) เสนอค าร้องต่ออาจารผู้สอน พร้อมแนบหลักฐานหรือใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณา 

4) ยื่นค าร้องที่กองทะเบียนประมวลผลการศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต  

การขอลาพักการเรียน 

นิสิตสามารถขอลาพักการเรียน/รักษาสภาพ ในภาคเรียนใด ๆ ได้ โดยปฏิบัติดังนี้ 

1) นิสิตขอแบบค าร้องที่กองทะเบียนและประมวลผล แบบค าร้องขอลาพักการเรียน/รักษาสภาพ (RE10( 

2) นิสิตน าแบบค าร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

3) นิสิตยื่นค าร้องที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมลงลายมือชื่อความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี 

ส ารับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตร 4-6 ปี ต้องมีค ายินยอมของผู้ปกครอง แล้วยื่นที่กองทะเบียน

ประมวลผลการศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต  

4) การขอลาพักการเรียนมีผลใช้ได้เพียงภาคเรียนเดียว ถ้าต้องการลาพักการเรียนอีกต้องยื่นค าร้องใหม่ 

5) นิสิตที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียนได้ จะต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามก าหนดที่

ประกาศท่ีประกาศในแต่ละภาคเรียน  

6) การไม่ยื่นค าร้องขอลาพักการเรียน หรือการไม่ช าระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิตจะท าให้นิสิตพ้น

สภาพการเป็นนิสิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

การขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา 

1) นิสิตศึกษาข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2559 ข้อ 25 และประกาศของ

มหาวิทยาลัยเรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายคณะเข้าศึกษาในคณะ ที่เว็บไซต์ 

http://reg.buu.ac.th เมน ูระเบียบข้อบังคับ 

2) นิสิตต้องมีคุณสมบัติตามท่ีคณะต้นสังกัดและสาขาวิชาใหม่ก าหนด จึงจะท าการย้ายคณะต้นหรือ

เปลี่ยนสาขาวิชาได้ 

3) นิสิตขอแบบค าร้องที่กองทะเบียนและประมวลผล แบบค าร้องขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา (RE06( 

4) การย้ายคณะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคคการศึกษาถัดไป  

5) ในกรณีนิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะท าได้เพียงครั้งเดียว 

6) นิสิตกรอกค าร้อง และเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาตามล าดับขั้น 

7) นิสิตยื่นค าร้องที่อนุมัติแล้วที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

8) นิสิตท าการตรวจสอบข้อมูลใหม่ หลังจากยื่นค าร้อง 1 สัปดาห์ ผ่านเว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th 

เมนู ตารางเรียนนิสิต   
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9) กรณีนิสิตการเปลี่ยนรหัสนิสิตใหม่ เนื่องจากการย้ายคณะหรือการเปลี่ยนประเภทนิสิต ให้ด าเนินการ

ขอท าบัตรนิสิตใหม่โดยใช้ค าร้อง (RE03( และติดต่อส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือขอรหัสผ่านเข้าระบบต่าง 

ๆ ของมหาวิทยาลัย 

การแก้ไขประวัติ 

นิสิตที่มีความประสงค์ในการแก้ไขประวัติ เช่น เปลี่ยนชื่อ สกุล รูปถ่าย ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1) นิสิตขอแบบค าร้องที่กองทะเบียนและประมวลผล แบบค าร้องขอเปลี่ยนชื่อ ค าน าหน้า หรือ ที่อยู่
(RE04( 

2) ยื่นค าร้องพร้อมส าเนาของหลักฐานที่ต้องการแก้ไข 

3) นิสิตปัจจุบันเท่านั้นที่สามารถยื่นค าร้องได้ และเป็นความรับบผิดชอบของนิสิตที่จะต้องยื่นค าร้องขอ

เปลี่ยนชื่อ หรือ ที่อยู่ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว 

การขอลาออก 

1) นิสิตขอแบบค าร้องที่กองทะเบียนและประมวลผล แบบค าร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต (RE11( 

2) นิสิตกรอกค าร้อง และเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาตามล าดับขั้น 

3) นิสิตยื่นค าร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิตที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มีความเห็นและลายมือชื่อของ

อาจารย์ที่ปรึกษา และค าสั่งของคณบดี พร้อมบัตรนิสิต แล้วยื่นที่กองทะเบียนประมวลผลการศึกษา 

ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 

4) ส าหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป ต้องมีค ายินยอมของผู้ปกครอง 

การคืนสภาพการเป็นนิสิต 

ในกรณีที่นิสิตไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียน หรือการไม่ยื่นค าร้องขอลาพักการเรียน หรือการไม่ช าระเงินค่า

รักษาสภาพการเป็นนิสิตจะท าให้นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ด าเนินการตาม

ขั้นตอนดังนี้ 

1) นิสิตขอแบบค าร้องที่กองทะเบียนและประมวลผล แบบค าร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต (RE08( 

2) นิสิตน าแบบค าร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

3) นิสิตยื่นค าร้องที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมลงลายมือชื่อ ความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี 

แล้วยื่นที่กองทะเบียนประมวลผลการศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต  

4) ช าระเงินค่าคืนสภาพที่กองคลังและทรัพย์สิน ชั้น 3 อาคารส านัดงานอธิการบดี (ภปร.( 
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5) เมื่อช าระค่าคืนสภาพเรียบร้อยแล้ว ให้น าใบแจ้งช าระเงิน ค าร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสต (RE08( ยื่น

ค าร้องที่กองทะเบียนประมวลผลการศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 

6) นิสิตท าการตรวจสอบข้อมูลนิสิต หลังจากยื่นค าร้อง 1 สัปดาห์ ผ่านเว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th 

ว่าสถานะนิสิตเป็นสถานะ ก าลังศึกษาหรือไม่ 

การขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต 

1) นิสิตขอแบบค าร้องที่กองทะเบียนและประมวลผล แบบค าร้องขอใบแสดงผลการเรียน/ใบรับรอง/บัตร

นิสิต (RE03( สามารถ Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th เมนู Download แบบฟอร์ม 

2) นิสิตกรอกค าร้องให้เรียบร้อย 

3) ช าระเงินที่ กองคลังและทรัพย์สิน ชั้น 3 อาคารส านัดงานอธิการบดี (ภปร.( 

4) หลังจากนั้น 1 วันท าการ รับเอกสารที่กองทะเบียนประมวลผลการศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรม

นิสิต ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 เป็นต้นไป 

การยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 

1) นิสิตแจ้งความจ านงขอส าเร็จการศึกษาผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://reg.buu.ac.th เมนู 

“แจ้งจบและขึ้นทะเบียนบัณฑิต” ตามระยะที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา 

2) พิมพ์เอกสารจากระบบ 2 ฉบับ ได้แก่ ค าร้องขอส าเร็จการศึกษา (RE15( และใบแจ้งช าระเงิน 

ให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของค าน าหน้า/ชื่อ/นามสกุล ทั้งภาษาไทย และวันเดือนปีเกิด 

3) น าค าร้องขอส าเร็จการศึกษา (RE15( ที่พิมพ์จากระบบ ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและลง

ชื่อรับรองว่าได้ลงทะเบียนเรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตร 

4) น าใบช าระเงินไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารภายในระยะที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5) เมื่อช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้น าใบแจ้งช าระเงิน ค าร้องขอส าเร็จการศึกษา (RE15( ที่อาจารย์ที่

ปรึกษาลงนามแล้ว ยื่นค าร้องที่กองทะเบียนประมวลผลการศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตและ

ส่งรูปถ่ายสวมครุยปริญญาตามแบบที่ก าหนด ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป ภายในระยะที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

6) กรณีผู้ที่เคยยื่นค าร้องไว้ในภาคเรียนที่แล้ว แต่ไม่ส าเร็จการศึกษา จะต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา

ใหม่ด้วยโดยไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมอีก หากได้ช าระในภาคเรียนก่อนหน้าแล้ว 

7) มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองวุฒิ หลังส าเร็จการศึกษา นิสิตสามารถรับใบรับรองวุฒิได้ก็ต้องเมื่อ

ตรวจสอบในระบบขึ้น ส าเร็จการศึกษา 
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14. ส านักหอสมุด http://www.lib.buu.ac.th 

ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการของส านักหอสมุด 
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15. การให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ตารางการให้บริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

1) แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

2) บริการท าแผลเก่า ฉีดยาตามใบนัด 08.00 – 20.00 ทุกวัน
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16. รายชื่อบุคลากร 

16.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2559 

 ชื่อ - สกุล ห้องท างาน 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .โกเมศ อัมพวัน 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

komate@gmail.com 
 

 
 

IF-908C 

 

 
อาจารย์ภูสิต กุลเกษม 
pusitk@gmail.com 

 
IF-908D 

 

 

 
อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล 

jbenchaporn@gmail.com 

 
IF-908A 

 

 
อาจารย์จอน เกตวูต แฮม 

Mr. John Gatewood Ham 
buraphalinuxserver@gmail.com 

 

IF-909A 

 

 
อาจารย์จรรยา อ้นปันส์ 
mai.janya@gmail.com 

 
IF-908F 

 

 
อาจารย์ ดร.พิเชษ วะยะลุน 

vayalun@gmail.com 

 
IF-908E 
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16.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2559 

 ชื่อ - สกุล ห้องท างาน 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
nutthanon@buu.ac.th 

IF-912B 

 

 
อาจารย์ ดร .คนึงนิจ กุโบลา 

kkubola@gmail.com 

 
IF-911D 

 

 
อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา 

wittawas@buu.ac.th 

 
IF-911A 

 

 
อาจารย์ประวิทย์ บุญมี 

prawit@buu.ac.th 

 
IF-912C 

 

 
อาจารย์ประจักษ์ จิตเงินมะดัน 

prajaks@buu.ac.th 
 

 
IF-912D 

 

 
อาจารย์เหมรัศม์ิ วชิรหัตถพงศ์ 
jummumboy@gmail.com 

 
IF-911E 

 

 
อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง 
aekapop@buu.ac.th 

 
IF-911B 
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16.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พ.ศ. 2559 

 ชื่อ - สกุล ห้องท างาน 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวลศรี เด่นวัฒนา 
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
nuansri@buu.ac.th 

IF-910D 

 

 
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 

thatsanee@gmail.com 

 
IF-910A 

 

 
อาจารย์พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ 

peerasak@buu.ac.th 

 
IF-910B 

 

 
อาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์ 

wantanasi@buu.ac.th 

 

IF-910C  

 

 

อาจารย์ ดร.ณัฐพร ภักดี 

nattaporn@buu.ac.th    

 

IF-910E 
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16.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 

 ชื่อ - สกุล ห้องท างาน 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร 
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 

krisana@it.buu.ac.th 

 

 
IF-913B 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ริมเจริญ 

rsunisa@buu.ac.th 

 
IF-913D 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา รัศมีขวัญ 

rsuwanna@buu.ac.th 

 
IF-913C 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน 

stharm@buu.ac.th 

 
IF-913E 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักริน สุขสวัสดิ์ชน 

jakkarin@buu.ac.th 

 
IF-913F 
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16.5 อาจารย์ที่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ 

 ชื่อ - สกุล ห้องท างาน 

 

 
อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธุ์ 
werapan@buu.ac.th 

อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ 

 
IF-912A 

 

 
อาจารย์สุภาวดี ศรีค าดี 
srikamdee@buu.ac.th 
อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ 

 
IF-911C 

 

 
อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน 
athitha@go.buu.ac.th 
อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ 

 
IF-910F 
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16.6 เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 

 ชื่อ - สกุล  ห้องท างาน 

 

นางระวีนันท์  ชูสินชินภัทร 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส านักงาน
คณบดี 

raveenun@buu.ac.th 

ก ากับดูงานงานภายใน
ส านักงานคณบดี  

งานบุคคล 

ส านักงาน
คณบดี ห้อง 

IF-211 

 

นางสาวหรรษา รอดเงิน 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

hansa@buu.ac.th 

ให้บริการด้านงานการเงิน 
การรับเงิน การจ่ายเงิน 
และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
ระเบียบทางการเงิน 

ส านักงาน
คณบดี ห้อง 

IF-211 

 

นางสาวนิตยา  ติรพงษ์พัฒน์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

nittayat@buu.ac.th 

งานสารบรรณ 

งานบริการวิชาการ 

ติดต่อประสานงาน 

ส านักงาน
คณบดี ห้อง 

IF-211 

 

นางสาวกุลชลี  รัตนคร 

นักวิชาการศึกษา 

koycomix@gmail.com 

ประสานงานตารางเรียน  
ตารางสอบ  

งานทะเบียนและสถิติของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   

ส านักงาน
คณบดี ห้อง 

IF-210 

 

นางสาวกมลวรรณ  แสงระวี 

นักวิชาการศึกษา 

kamonwans@buu.ac.th 

 

ประสานงานจัดการเรียน
การสอน/ สอบ สหกิจ
ศึกษา ประสานงาน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

ส านักงาน
คณบดี ห้อง 

IF-210 

 

นายกรสหนันท์  ต่อพงษ์พันธุ์ 

นักวิชาการศึกษา 

kornsahanan@buu.ac.th 

บริการด้านกิจการนิสิต  

รับ-ส่งเอกสาร ใบค าร้อง 

จองใช้ห้องเรียนของคณะ 

ติดต่อพัสดุไปรษณีย์ 

ส านักงาน
คณบดี ห้อง 

IF-210 
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 ชื่อ - สกุล  ห้องท างาน 

 

นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

isdat@buu.ac.th 

 

ปรึกษาปัญหาทางด้าน
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 

ให้บริการการขอใช้บริการ
เครื่องแม่ข่ายและระบบ
เครือข่าย 

ส านักงาน
คณบดี ห้อง 

IF-210 

 

นายสิทธิพงษ์  ฉิมไทย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

sithipong@buu.ac.th 

 

บริการการห้องแล็บ 

ปรึกษาปัญหาทางด้าน
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 

 

ส านักงาน
คณบดี ห้อง 

IF-210 

 

นางสาวปัทมา วชิรพันธุ์ 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

pattamawa@buu.ac.th 

ให้บริการด้านงานการเงิน 
การรับเงิน การจ่ายเงิน 
และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
ระเบียบทางการเงิน 

ส านักงาน
คณบดี ห้อง 

IF-211 

 

นางสาวศิริจันทร์ แซ่ลี้ 

นักวิชาการพัสดุ 

sirijan@buu.ac.th 

ให้บริการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ยืม/คืน ครุภัณฑ์ 

ส านักงาน
คณบดี ห้อง 

IF-211  

 

นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 

onanongr@buu.ac.th 

วิเคราะห์นโยบายและ
แผนงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักงาน
คณบดี ห้อง 

IF-211 

 

นางสาวเปรมปรีดา  สลับสี 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

prempreeda@buu.ac.th 

 

ประสานงานเกี่ยวกับเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ภาคตะวันออก 

IF-211 
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 ชื่อ - สกุล  ห้องท างาน 

 

นายสิทธิชัย สมพันธุ์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

banksompun@gmail.com 

พัฒนาซอฟต์แวร์ 

 

ห้อง 8R08 เขต
อุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ภาค
ตะวันออก คณะ

วิทยาการสารสนเทศ 

 

นายมาโนช ใจกว้าง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

manotejaikwang@gmail.com 

พัฒนาซอฟต์แวร์ 

 

ห้อง 8R08 เขต
อุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ภาค
ตะวันออก คณะ

วิทยาการสารสนเทศ 

 

ชัยวัฒน์ โรจน์เจริญวิวัฒน์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

chain.chaiwat@gmail.com 

 

พัฒนาซอฟต์แวร์ 

 

ห้อง 8R08 เขต
อุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ภาค
ตะวันออก คณะ

วิทยาการสารสนเทศ 

 

นางสาวสุธาทิพย์  ทรัพย์ประเสริฐ 

คนงาน 

 

ให้บริการด้านเอกสาร
สิ่งพิมพ์ และดูแลห้องเรียน 

ส านักงาน
คณบดี ห้อง 

IF-210  
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17. อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 

 

สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ดร.พิเชษ วะยะลุน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์เอกภพ  บุญเพ็ง 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี  เด่นวัฒนา 

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  เจริญพร 

อาจารย์พีระศักดิ์  เพียรประสิทธิ์ 

อาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์ 

อาจารย์ ดร.ณัฐพร ภักดี 
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18. สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 

18.1 รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจ าปีการศึกษา 6125  

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ต าแหน่ง สาขา 

1.  นายวสันต์ ทัดแก้ว ครีม นายกสโมสรนิสิต SE 

2.  นายกรวิชญ์ รัตน์เยี่ยม อัฟฟาน เลขานุการ SE 

3.  นางสาววาทินี แตงทอง นุ๊ก รองเลขานุการ SE 

4.  นางสาวรชุดา เสนีวงษ์ เอิงเอย อุปนายกฝ่ายบริหาร SE 

5.  นายจุฑาธวัช ศตะกูรมะ แฟลต รองอุปนายกฝ่ายบริหาร SE 

6.  นางสาวธมณพัชร์ ด่านเจ้าแดง ออม เลขาอุปนายกฝ่ายบริหาร SE 

7.  นางสาวสโรชา โรงอ่อน  นะจ๊ะ อุปนายกฝ่ายกิจกรรม IT 

8.  นายจีรพงษ์ ชุมพร  โบ๊ท อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ SE 

9.  นางสาวนภสร ใจดี ฝน เลขาอุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ SE 

10.  นายปรีดา ทองขวัญ โบ๊ท ประธานฝ่ายประกันคุณภาพ IT 

11.  
นางสาวเมธาวี อรรถอุดมพร มีม่ี ประธานฝ่ายวิชาการ  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

CS 

12.  
นายติณภพ แก้วบ้านเหล่า ตินติน ประธานฝ่ายวิชาการ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

IT 

13.  
นางสาวธนัชพร คงนาวัง อีฟ ประธานฝ่ายวิชาการ  

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

SE 

14.  นางสาวนัจจนันท์ ศรีหาคลัง เฟิร์น ประธานฝ่ายประเมินผล SE 

15.  นางสาวคันธรัตน์ อนันต์สินชัย บูม รองประธานฝ่ายประเมินผล IT 

16.  นางสาวสุธิมา สัตยภิวัฒน์ หยง ประธานฝ่ายการเงิน SE 

17.  นายธนกร ศรีนิ่มนวล เนม รองประธานฝ่ายการเงิน SE 

18.  นายคมกริช จุดาบุตร  คิม ประธานฝ่ายบัญชี IT 
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19.  นางสาวกัญญารักษ์ แกงขุนทด แอ๋ม รองประธานฝ่ายบัญชี IT 

20.  นางสาวนวรัตน์ งามวิจิตร พลอย ประธานฝ่ายพัสดุและอุปกรณ์ SE 

21.  นายสรรค์ปกรณ์ สุทธิรัตนพร เว็บ รองประธานฝ่ายพัสดุและอุปกรณ์ SE 

22.  นายกษิดิศ มากท้วม มีน ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ SE 

23.  นายเรืองวิทย์ นักบุญ พี รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ SE 

24.  นายน าโชค สิงหะชัย เพชร ประธานฝ่ายสวัสดิการ SE 

25.  นางสาวพรไพลิน กล่อมจันทร์ ไนน์ รองประธานฝ่ายสวัสดิการ SE 

26.  นายวรพล ตั้งศิริพัฒน์ แม็ก ประธานฝ่ายพยาบาล IT 

27.  นางสาวรัชชนันท์ ห้วยใหญ่ เอิร์น รองประธานฝ่ายพยาบาล IT 

28.  นางสาวศรัณยา อินทองปาล อ้อม ประธานฝ่ายศิลป์ IT 

29.  นางสาวเสมือนมาตุ อุปถัมภ์ เอย รองประธานฝ่ายศิลป์ SE 

30.  นายกัณณภัต เพียรแก้ว บอนน์ ประธานฝ่ายดาวเดือน SE 

31.  นางสาวสุขุมาล์ จันทร์กลม ครีม รองประธานฝ่ายดาวเดือน CS 

32.  นาสาวศุภิสรา ประสิทธินาวา สแน็ค ประธานฝ่ายผู้น าเชียร์ CS 

33.  นายนพสินธุ์ กลิ่นจันทร์ เอิร์ธ รองประธานฝ่ายผู้น าเชียร์ IT 

34.  นายธรรมรัตน์ หาญกล้า นัท ประธานฝ่ายเชียร์ CS 

35.  นายวัชรพล พลอยจั่น เฟย รองประธานฝ่ายเชียร์ CS 

36.  นายนิติพน ชิงธงไชย อาร์ม รองประธานฝ่ายเชียร์ CS 

37.  นายวรกันต์ เหลืองอ่อน กันต์ ประธานฝ่ายอเมริกันเชียร์ SE 

38.  นางสาวเยาวพา ป้องปัดชา ดาว ประธานฝ่ายสันทนาการ SE 

39.  นางสาวสุธิชา พลายงาม ขนมผิง รองประธานฝ่ายสันทนาการ IT 

40.  นายวิธิพงศ์ เลิศไพศาลวรกุล บิว ประธานฝ่ายมัลติมีเดีย CS 

41.  นายเรืองวิทย์ นักบุญ พี ประธานฝ่ายแสงเสียง SE 

42.  นางสาววลัยลักษณ์ วินิจสร เตย ประธานฝ่ายกีฬา CS 

43.  นายอนาวิล ฉิมบ้านไร่ โชค รองประธานฝ่ายกีฬา IT 
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44.  นายวัชร เอ่ียมอ่ิมศาสตร์ บลู ประธานฝ่าย MC CS 

45.  นางสาวจุฑามาศ สายแก้ว ไอซ์ รองประธานฝ่าย MC SE 

46.  
นายเจษฎากร พานิช  กิ่ง ประธานชั้นปีที่ 4 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

CS 

47.  
นายธนวัฒน์ ชื่นศรีวิโรจน์ เฉียง ประธานชั้นปีที่ 2 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

CS 

48.  
นายวารุณ ลาภศรีสวัสดิ ์ บิว ประธานชั้นปีที่ 4  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

IT 

49.  
นางสาวนนทิยา แฉกพิมาย  ปอ ประธานชั้นปีที่ 3  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

IT 

50.  
นายสิทธิศักดิ์ พรมทระ ภีม ประธานชั้นปีที่ 2  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

IT 

51.  
นายธนวินท์ ภูผาเงิน เสือ ประธานชั้นปีที่ 3  

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

SE 

52.  
นายฉัตรเฉลิม วสุอนันต์กุล จีโน ประธานชั้นปีที่ 2 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

SE 
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18.2 ปฏิทินกิจกรรมกิจการนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 



คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา                                                                 คู่มือนิสิต 
 

111 

 



คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา                                                                 คู่มือนิสิต 
 

112 

 

หมายเหตุ 

1. ปฏิทินนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านนั้น และใช้ก าหนดเวลาการจัดกิจกรรมจากปีการศึกษาที่ผ่าน ซ่ึงบาง
กิจกรรมได้เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมมากที่สุด 

2. ทางกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จะท าการออกประกาศ การงดจัดกิจกรรมก่อนสอบปลาย
ภาคเรียน 2 สัปดาห์ เป็นประจ าทุกปี 

3. กิจกรรมใดที่จัดตรงกับวันนักขัตฤกษ์ ขอให้งดการจัดกิจกรรมนั้น ๆ 
4. กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นตามวัน เวลา ดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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18.3 ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 6125  

 

 

 

 

reg.buu.ac.th 
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19. รายชื่อเว็บไซต์ที่ส าคัญ 

 มหาวิทยาลัยบูรพา 
o http://www.buu.ac.th 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ 
o http://www.informatics.buu.ac.th 

 สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 
o http://insa.buu.ac.th 

 ระบบทะเบียนออนไลน์  
o http://webreg.buu.ac.th/ 

 ระบบส านักหอสมุด 
o http://www.lib.buu.ac.th 

 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
o http://studentmail.buu.ac.th 

 ระบบการเรียนออนไลน์ 
o http://lms.buu.ac.th 

 ระบบประเมินผลการเรียนการสอน 
o http://assess.buu.ac.th 

 กองกิจการนิสิต 
o http://affair.buu.ac.th 

 ระบบข่าวมหาวิทยาลัยบูรพา 
o http://calendar.buu.ac.th 

 ส านักคอมพิวเตอร์ 
o http://www.ict.buu.ac.th 

 Facebook ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
o http://www.facebook.com/InformaticsBuu 

 Facebook ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 
o https://www.facebook.com/SmoInformaticsBuu 
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การแต่งกายของนิสิต 

 

 

ชุดพิธีการ 

 

 

 

ชุดนิสิต 
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ชุดพละ 

 

 

  

20. แผนที่การเดินทาง มหาวิทยาลัยบูรพา 
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21. เส้นทางการเดินรถสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 

21.1 สายสีน้ าเงิน 
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21.2 สายสีแดง 
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22. ถามมา – ตอบไป 

 เมื่อนักเรียนส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม แล้วได้ย้ายเข้ามาศึกษาเป็นนิสิตที่คณะวิทยาการ

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จากท่ีต้องแต่งตัวแบบชุดนักเรียนแบบเดิม ๆ  เวลาเรียนเรียนเต็มทั้งวัน เปลี่ยน

มาเป็นแต่งชุดนิสิต  เรียนบ้างว่างบ้าง  แน่นอนว่านิสิตหลายคนยังปรับตัวกันไม่ทัน และจะต้องมีข้อสงสัยใน

หลาย ๆ เรื่อง โดยค าถามค าตอบที่รวบรวมมานี้ เป็นค าถามยอดฮิตที่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพ่ี ๆ นิสิตพบ

กันบ่อยมากในปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังนี้ 

Q :  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า คืออะไร ? 

A :  เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะจากนักเรียนมาเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัย มีสิ่งที่ต้องค านึงถึงอยู่ 2 ประการ คือ  

1. ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย การเรียนการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาหากสอบไม่ผ่าน ยังมีโอกาสสอบใหม่จนกว่าจะผ่านได้ แต่ในการ
เรียนในระดับมหาวิทยาลัยหากคะแนนที่ได้ไม่อยู่ในเกณฑ์ผ่านของรายวิชานั้น ๆ ก็ท าให้ตกใน
รายวิชาดังกล่าวการตก 1 รายวิชา อาจจะท าให้ต้องใช้เวลาในการส าเร็จการศึกษามากข้ึนอีก 
1 ปี ถ้ายิ่งตกหลายวิชาจะท าให้พ้นสภาพนิสิตได้ 

2. ปัญหาการปรับฐานความรู้ในด้านพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษดังนั้น นิสิตพึง
ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการเรียน รู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง รวมถึงการแบ่ง
เวลาให้เหมาะสมทั้งส่วนการเรียนและกิจกรรม 
 

Q :  ระบบการให้คะแนนเป็นอย่างไร ? 

A :  การให้ระดับคะแนนเป็นระดับขั้น มี 8 ระดับ ได้แก่ A, B+, B, C+, C, D+, D, F และมี I 
(Incomplete( หมายถึงการท างานยังไม่เรียบร้อย ให้รีบติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยด่วน!!!! และ W 
(Withdrawn( หมายถึง การถอนรายวิชาในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งกรณีนี้จะไม่ได้รับเงินคืน
ค่าลงทะเบียนส่วนในระดับคะแนนอื่น ๆ เช่น Au (ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit(, S 
(ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory(, หรือ U (ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory( คะแนนที่ไม่ได้เป็นระดับขั้น 
และอาจจะใช้ในบางรายวิชาในระดับปริญญาโทหรือเอก  

 นิสิตต้องศึกษาและท าความเข้าใจ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2555 ข้อ 18 และ 19 โดยละเอียด และหากมีปัญหาข้อสงสัยให้สอบถามกับนักวิชาการศึกษาหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
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Q :  การวัดผลประเมินผลในรายวิชาต่าง ๆ เป็นอย่างไร ? 

A :  ในแต่ละรายวิชาอาจใช้วิธีการวัดผลประเมินผลแบบอิงกลุ่ม หรืออิงเกณฑ์ก็ได้ ฉะนั้นในการสอบ
กลางภาค หากคะแนนเต็ม 60 ได้ 25 ก็อาจจะไม่ได้หมายความว่านิสิตไม่ผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวัดผลใน
รายวิชานั้นว่าเป็นแบบใด หากเป็นแบบอิงกลุ่ม ก็ดูคะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุ่มว่าเป็นเท่าใด เช่น ถ้าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 22.5 นั่นหมายความว่าคะแนนนิสิตอยู่ช่วงกลาง ๆ ของห้อง แต่ถ้าเป็นการวัดผลแบบอิงเกณฑ์
เช่น ตัด F ที่ ต่ ากว่า 50% นั่นหมายความว่าคะแนนนิสิตต่ ากว่า 50% ของการสอบครั้งนั้น ซึ่งนิสิตก็
สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจในการที่จะเรียนวิชานั้นต่อไป หรืออาจจะถอนรายวิชาในกรณี
ที่ได้คะแนนน้อยจริง ๆ และน่าจะไม่สามารถท าคะแนนให้ดีขึ้นได้ในช่วงปลายเทอม 

 

Q :  ถ้าสอบกลางภาคแล้ว รู้ตัวว่าวิชานั้นจะสอบไม่ผ่าน มีทางออกไหมครับ ? 

A :  ขอแนะน านะครับ ถ้าคะแนนไม่น้อยถึงกับน่าเกลียด แบบต่ ากว่าค่าเฉลี่ย (ค่า Mean( ขอแนะน าว่า
ลองสู้ต่อในปลายภาค ตั้งใจขึ้นให้มากกว่าเดิมแล้วจะมีโอกาสผ่านครับ แต่ถ้าไม่ไหวจริง ๆ คงต้องท าเรื่อง
ของดเรียนบางรายวิชา หรือที่เรียก ๆ กันติดปากว่า ดรอป (Drop( โดยการดรอปจะต้องกระท าให้เสร็จสิ้น
ก่อนวันสอบปลายภาคประมาณ 2 สัปดาห์ครับ 

 

Q :  เรียนแล้วติด F ท าอย่างไรดี ? 

A :  ถ้าวิชาใดท่ีนิสิตเรียนแล้วติด F นิสิตต้องเรียนซ้ าเพ่ือแก้ผลการเรียนครับ มีเงื่อนไขคือ ถ้านิสิตได้รับ 
F ในรายวิชาบังคับ นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับ A, B+, B, C+, C, D+, D 
หรือ  S  แต่ถ้าได้รับ F ในรายวิชาเลือกนิสิตจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาอ่ืนแทนได้ แต่ต้องอยู่ในกลุ่ม
วิชาเดียวกัน  

 

Q :  เรียนแล้วติด F หรือ Drop ในวิชาของคณะฯ จะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้เม่ือไหร่ครับ ? 

A :    การเปิดสอนในรายวิชาต่าง  ๆ ของคณะฯ จะเปิดตามแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา รายละเอียด
อยู่ในคู่มือนิสิต กล่าวคือ บางรายวิชาจะไม่เปิดสอนในทุกภาคเรียน ดังนั้น นิสิตที่ติด F หรือ Drop อาจจะ
ไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชานั้นในภาคเรียนที่ต้องการได้ ต้องรอลงทะเบียนในปีการศึกษาถัดไปตาม
แผนการสอนของคณะฯ  
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Q :  การติดโปร (Probation) และการไทร์ (Retire) ? 

A :  เมื่อเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว สิ่งที่หลาย ๆ คนต้องทราบ ก็คือ ระบบการตัดเกรด คือ A, B+, 
B, C+, C, D+, D และ F ค าว่า “โปร” ย่อมาจาก “Probation” และ “ไทร”์ ย่อมาจาก “Retire”      

แปลง่ายๆ ว่า พ้นสภาพนิสิต มีได้หลายกรณีครับ แต่ที่นิยมมากที่สุด ก็คือ การรีไทร์จากผลการเรียน นั่นคือ     
มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75 ส่วนค าว่า “Probation” คือ สถานะรอพินิจ มี 2 ประเภท คือ 

 
- โปรสูง นั่นคือเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 แต่มากกว่าหรือเท่ากับ 1.80 ถ้านิสิตติดโปรสูงเกิน 

3 เทอม ถ้าเทอมที่ 4 เกรดเฉลี่ยสะสมยังหนีไม่พ้น 1.80 - 2.00 โดนรีไทร์  

 

ตัวอย่าง ปี 1 เทอม 1 เกรดเฉลี่ย 1.74 ยังไม่คิดสภาพ 

 ปี 1 เทอม 2 เกรดเฉลี่ย 1.75 รอพินิจครั้งที่ 1 

 ปี 2 เทอม 1 เกรดเฉลี่ย 1.90 รอพินิจครั้งที่ 2 

 ปี 2 เทอม 2 เกรดเฉลี่ย 1.75 รอพินิจครั้งที่ 3 

 ปี 3 เทอม 1 เกรดเฉลี่ย 1.90 พ้นสภาพ 
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- โปรต่ า นั่นคือเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 1.80 แต่มากกว่า 1.75 ถ้านิสิต ติดโปรต่ าเกิน 1 เทอม 
ถ้าเทอมที่ 2 เกรดเฉลี่ยสะสมยังหนีไม่พ้น 1.75 - 1.79 โดนรีไทร์  

 

ตัวอย่าง ปี 1 เทอม 1 เกรดเฉลี่ย 1.74 ยังไม่คิดสภาพ 

 ปี 1 เทอม 2 เกรดเฉลี่ย 1.74 รอพินิจครั้งที่ 1 

 ปี 2 เทอม 1 เกรดเฉลี่ย 1.74 พ้นสภาพ (ต่ ากว่า 1.80( 

*** (ส าหรับนิสิตปี 1 หากในภาคการศึกษาแรกท่ีลงทะเบียนเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่พ้น 1.25  

ให้พ้นสภาพนิสิตทันที( *** 

ตัวอย่าง ปี 1 เทอม 1 เกรดเฉลี่ย 1.24 พ้นสภาพ 

 

ที่ยกตรงนี้มาเพ่ือต้องการให้นิสิต ไม่ประมาท เพราะการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมีอะไรที่ยากกว่าระดับ
มัธยมมาก บางครั้งนิสิตอาจจะรู้สึกตัวอีกทีว่าเราควรขยัน เมื่อมันสายไปแล้วก็ได้ 

 

Q :  เกียรตินิยมคืออะไร แล้วจะได้ยังไง ? 

A :  เกียรตินิยม คือ ผู้ที่เรียนจนส าเร็จการศึกษา และไม่เคยสอบได้ D+, D , F หรือ U ในรายวิชาใด
เลย และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  3.25  โดยเกียรตินิยมแบ่งได้ 2 แบบ คือ 

1) ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 ต้องเรียนครบตามหลักสูตร 4 ปี ได้เกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 
3.25 ขึ้นไป 

2) ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ต้องเรียนครบตามหลักสูตร 4 ปี ได้เกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 
3.60 ขึ้นไป 

 นิสิตสามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

 

Q :  การเปลี่ยนประเภทนิสิตจากภาคพิเศษเป็นภาคปกติภายในคณะ มีเกณฑ์อะไรบ้างครับ ? 

A :  นิสิต สามารถเปลี่ยนประเภทนิสิตจากภาคพิเศษเป็นภาคปกติได้ ต้องเรียนหลักสูตรที่ไม่ใช่หลักสูตร
ต่อเนื่อง ได้ศึกษารายวิชาและสอบผ่านตามหลักสูตรการศึกษาขั้นปริญญาตรีของคณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75  และได้เรียนวิชาแกนหรือวิชาหลักของคณะหรือ
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สาขาวิชาตามที่คณะหรือภาควิชาก าหนด รายละเอียดสอบถามได้ที่นักวิชาการศึกษาของคณะหรือประธาน
สาขาวิชา (นิสิตสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ.2556( 

 

Q :  การย้ายคณะฯ มีเกณฑ์อะไรบ้างครับ ? 

A :  นิสิต ซึ่งศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี อาจขอย้ายคณะได้ โดยต้องเรียนในคณะเดิมอย่างน้อย 2 ภาค
เรียน ทั้งนี้ ไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และ ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ
มาก่อน (นิสิตสามารถอ่านเพ่ิมเติมได้จาก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะที่นิสิตต้องการย้าย
ไป( 

 

Q :  การเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะ มีเกณฑ์อะไรบ้างครับ ? 

A :  นิสิต ซึ่งศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี อาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะได้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้โดยความ
เห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุมัติจากคณบดี แล้วให้
คณบดีแจ้งให้นายทะเบียนทราบ (สามารถอ่านเพ่ิมเติมได้จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555( 

 

Q :  การเทียบโอนหน่วยกิต มีเกณฑ์อะไรบ้างครับ ? 

A :  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (โดยนิสิต สามารถ
อ่านเพ่ิมเติมได้จากระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2552( 

 

Q :  ทั้ง 3 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ที่คณะวิทยาการสารสนเทศได้ท าการเปิดสอน เมื่อเรียนจบ
แล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ? 

A :  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 ผู้เขียนชุดค าสั่ง (โปรแกรมเมอร์( 
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 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 

2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 
 นักพัฒนาระบบ 
 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
 ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ 
 นักพัฒนาเว็บไซต์ 
 ผู้จัดการซอฟต์แวร์ 
 ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer( หรือนักเขียนโปรแกรม 

(Programmer/Developer( 
 วิศวกรความต้องการ (Requirement Engineer( 
 นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance( 
 วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement 

Engineer( 
 นักทดสอบระบบ (Software Tester( 
 นักบูรณาการระบบ (System Integrator( 
 นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst / Designer( 
 ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager( 

 

Q :  อยากทราบว่าเรียนอย่างไรให้ได้เกรดที่ดี ๆ ? 

A :  แนะน าว่า ตั้งใจเรียน อ่านทบทวนบ่อย ๆ หากมีข้อสงสัยในเรื่องที่เรียนรีบยกมือถามเลย อย่าอาย 
อย่ากลัวที่จะถามอาจารย์ผู้สอน เพราะกลัวว่าจะถ่วงเพ่ือนคนอ่ืน อย่างงจนสะสมไปเรื่อย ๆ และที่ส าคัญจับ
กลุ่มกันติว จับกลุ่มกันอ่าน จะได้ประโยชน์มากกว่าการอ่านคนเดียวนะครับ 
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Q :  อยากทราบว่าคณะวิทยาการสารสนเทศเรียนยากหรือไม่ครับ ? 

A :  จะยากหรือไม่ยาก อยู่ที่ความพยายามของนิสิต ครับ  พ่ี ๆ ไม่สามารถท่ีจะตัดสินได้หรอกครับ ว่า
ยากหรือไม่ เพราะขีดจ ากัดของค าว่า “วิชานี้ยาก” ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับ 

 

Q :  จะส่งเอกสารค าร้องต่าง ๆ ให้ประธานสาขาวิชาและคณบดีลงนาม สามารถส่งได้ที่ไหน ? 
A :       นิสิตสามารถส่งและรับเอกสารที่ส านักงานการจัดการศึกษา ห้อง 415 ชั้น 4 อาคารสิรินธร  

ก่อนส่งเอกสารกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และลงนามให้เรียบร้อย  
ในการติดต่องานราชการให้แต่งชุดนิสิตที่ถูกระเบียบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเครื่องแบบ 
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
 

Q :  การลงทะเบียนเพิ่มลดวิชาเรียน ท าอย่างไรบ้าง ? 

A :  เมื่อถึงช่วงเวลาเพ่ิมลดรายวิชาเรียน ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้นิสิตด าเนินการเพ่ิม
ลดออนไลน์ ได้ที่ http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp โดยนิสิตต้องรออนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี นิสิตสามารถตรวจสอบได้ในระบบว่าได้รับอนุมัติเพ่ิมลดเรียบร้อยหรือไม่ 

            กรณีท่ีไม่ได้รับอนุมัติ นิสิตต้องเขียนใบค าร้องทั่วไป RE-01 เรื่องขอเพ่ิมรายวิชาล่าช้า (หรือค าร้อง
ที่ทะเบียนก าหนด( โดยระบุเหตุผล ขอเรียนรายวิชา xxxxxx และให้อาจารย์ผู้สอนเซนก ากับ และให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีลงนาม จากนั้น นิสิตน าใบค าร้อง ส่งได้ที่งานทะเบียนและสถิตินิสิต ชั้น 1 ศูนย์
กิจกรรมนิสิต  

 

Q :  การถอนรายวิชา (DROP) ท าอย่างไรบ้าง ? 

A: ในการถอนรายวิชา นิสิตสามารถขอใบค าร้องถอนรายวิชาได้ที่งานทะเบียนและสถิตินิสิต ชั้น 1  
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต โดยต้องให้อาจารย์ประจ าวิชาลงนาม และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม และน าส่งที่
งานทะเบียนและสถิตินิสิต ชั้น 1  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ตามวันเวลาที่ก าหนด โดยเก็บส าเนาใบถอน
รายวิชาไว้ด้วย 

Q :  ในกรณีกลุ่มเรียนเต็มจะท าอย่างไรบ้างครับ ? 
- ถ้าเป็นวิชาเรียนของคณะวิทยาการสารสนเทศ ให้นิสิตติดต่ออาจารย์ผู้สอนประจ ากลุ่มเรียนเพื่อ   

ขอขยายกลุ่ม ถ้าอาจารย์ผู้สอนเห็นชอบโดยการลงนามในใบค าร้อง ให้แจ้งที่นักวิชาการศึกษาเพ่ือขยายกลุ่ม
เรียนและส ารองที่นั่งในระบบ แล้วท าการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชาในระบบทะเบียน 
http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp ตามวันเวลาที่ก าหนด 
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- ถ้าเป็นวิชาเรียนนอกคณะวิทยาการสารสนเทศแต่เปิดให้ส าหรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ให้
นิสิตติดต่ออาจารย์ผู้สอนประจ ากลุ่มเรียนเพื่อขอขยายกลุ่ม ถ้าอาจารย์ผู้สอนเห็นชอบโดยการลงนามในใบ
ค าร้อง ให้กลับมาแจ้งที่นักวิชาการศึกษาของคณะวิทยาการสารสนเทศเพ่ือขยายกลุ่มเรียนและส ารองที่นั่ง
ในระบบ แล้วท าการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชาในระบบทะเบียน 
http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp ตามวันเวลาที่ก าหนด  

- ถ้าเป็นวิชาเรียนนอกคณะวิทยาการสารสนเทศและเปิดให้นิสิตนอกคณะวิทยาการสารสนเทศ ให้
นิสิตติดต่ออาจารย์ผู้สอนประจ ากลุ่มเรียนเพื่อขอขยายกลุ่ม ถ้าอาจารย์ผู้สอนเห็นชอบโดยการลงนามในใบ
ค าร้อง และต้องแจ้งที่นักวิชาการศึกษาของคณะฯ ที่เป็นเจ้าของรายวิชา เพื่อขยายกลุ่มเรียนและส ารองที่
นั่งในระบบ แล้วท าการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชาในระบบทะเบียน http://
reg.buu.ac.th/registrar/home.asp ตามวันเวลาที่ก าหนด 

Q :  การขอลาเรียนต้องท าอย่างไร ? 

A :  ในกรณีที่นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมหรือเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมงานต่าง ๆ หรือลาป่วย ลากิจส่วนตัว ให้
นิสิตมารับแบบฟอร์มลาเรียนที่ส านักงานจัดการศึกษา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและให้อาจารย์ที่ปรึกษาลง
นามและส่งให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น (นิสิตสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
https://www.informatics.buu.ac.th/2016( 

 

Q :  ช่วงใกล้สอบไม่มีสถานที่จับกลุ่มติวหนังสือสอบ มีที่ไหนใช้ติวหนังสือได้บ้าง และสามารถจอง
ห้องเรียนเพื่อใช้ติวหนังสือได้ไหม ? 

A :  สถานที่ติวหนังสือสอบ มีหลัก ๆ 2 ที่ครับ คือ หน้าห้องงานธุรการ กองกิจการนิสิต และศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ส านักหอสมุด ชั้น 5  ส่วนการขอใช้ห้องเรียนของคณะเพ่ือติวหนังสือ สามารถใช้ได้ครับ 
โดยให้นิสิตตรวจสอบดูจากเว็บทะเบียน http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp (เมนู-ตารางการใช้
ห้อง( ตรวจสอบว่าห้องที่นิสิตต้องการใช้ว่างหรือไม่ แล้วจึงไปกรอก “แบบฟอร์มขอใช้ห้องนอกตารางเรียน
ที่ส านักงานจัดการศึกษา” (นิสิตสามารถใช้ห้องได้ถึงเวลา 21.00 น. เท่านั้น(  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ
อนุญาตการใช้ห้องแล้ว ก็จะลงชื่อนิสิตในเว็บทะเบียนว่านิสิตได้จองใช้ห้อง ในช่วงเวลาที่นิสิตต้องการ เพ่ือ
กันการจองห้องทับซ้อนครับ 
 

Q :  หากต้องการให้ทางบ้านส่งเอกสารหรือพัสดุมาจะต้องท าอย่างไร ? 

A :  หากนิสิต ต้องการให้ทางบ้านส่งไปรษณีย์มา เพ่ือความสะดวกรวดเร็วขอให้นิสิตจ่าหน้าโดยระบุชื่อ-
นามสกุลจริง พร้อมระบุสาขาวิชา ส่วนที่อยู่ระบุว่า “คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 
ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จ.ชลบุรี 20131” และให้น าบัตรประจ าตัวนิสิตมารับ

https://www.informatics.buu.ac.th/2016
http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp
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ไปรษณียภัณฑ์ได้ที่ ห้อง IF-210 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศในวันและเวลาราชการ โดย
ของจะเข้าทุกวัน ในเวลา 15.00 น. โดยประมาณครับ  (นิสิตสามารถตรวจสอบว่าพัสดุ จดหมายลงทะเบียน  
https://www.facebook.com/groups/buu.inform/?ref=bookmarks ครับ( 

 ตัวอย่าง นางสาวพอใจ  เหรียญทอง  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

   169 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จ.ชลบุรี 20131 

 

Q :  การช าระค่าเทอม ค่าหอในที่ไหน และช่วงเวลาในการช าระช่วงใด ? 

A :  ส าหรับค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าเทอม สามารถช าระได้ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ได้ 4 แห่ง ดังนี้ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
โดยให้นิสิตพิมพ์ใบ Teller Payment จากเว็บทะเบียนนิสิต  โดยงานทะเบียนและสถิตินิสิตจะมีก าหนด
ระยะเวลาในการช าระค่าเทอมไว้ ตามปฏิทินการศึกษา หากพ้นก าหนดแล้ว นิสิตสามารถช าระค่าเทอม
พร้อมค่าปรับ ได้ที่กองคลังและทรัพย์สิน อาคาร ภปร. ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการครับ  ส่วนค่าหอก็
เช่นเดียวกัน จ่ายที่กองคลังและทรัพย์สิน 

 

Q :  ทางบ้านขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่ไม่อยากกู้ กยศ. สามารถผ่อนจ่ายค่าเทอมได้ไหม ? 

A :  ไม่สามารถผ่อนจ่ายได้ครับ แต่แนะน าให้นิสิตกู้เงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาดีกว่า 

 

Q :  ทางบ้านขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องการใช้บริการของกองทุนเงินให้กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
จะต้องท าอย่างไรบ้าง ? 

A :  นิสิตต้องคอยติดตามข่าวสารการรับสมัคร ว่าเปิดรับสมัครและยื่นหลักฐานเมื่อไร (ติดตามได้จาก
เว็บงานกิจการนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ หรือเว็บกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัย 
http://affair.buu.ac.th( เมื่อเปิดรับสมัครแล้ว สามารถไปยื่นหลักฐานได้ท่ีห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ตรงข้าม 7-Eleven โทร 0-3810-2533 

 

Q :  จะใช้บริการยืมหนังสือจากส านักหอสมุดได้อย่างไร ? 

A :  การใช้บริการของส านักหอสมุด นิสิตจะต้องพกบัตรนิสิตแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าใช้บริการนะ
ครับ  หากต้องการจะหาหนังสือก็สามารถค้นหาโดยให้คอมพิวเตอร์ที่ทางส านักหอสมุดจัดไว้โดยใช้

https://www.facebook.com/groups/buu.inform/?ref=bookmarks
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เครื่องมือ WebOPAC ได้  แต่ที่ส าคัญที่สุด ในการเข้าใช้งานหรือยืมหนังสือลองตรวจสอบดูด้วยนะครับว่า   
ก่อนที่จะเอาหนังสือออกจากส านักหอสมุดได้ท าการยืมเรียบร้อยแล้วหรือยัง เพราะถ้าหากยังไม่ได้ยืม แล้ว
น าหนังสือออกจากหอสมุด หรือหยิบติดมือมา  เครื่องตรวจจับจะร้อง แล้วนิสิตจะโดนตัดคะแนนความ
ประพฤติครับ 

 

Q :  ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยท าอย่างไรดี ? 

A :  นิสิตสามารถ ติดต่อขอ Account และรหัสผ่าน (Password( ด้วยตนเอง พร้อมบัตรประจ าตัวนิสิต
ของ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ที่ส านักคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 101 ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่
เวลา 8.00 – 24.00 น. ระหว่างปิดภาคเรียนเปิดบริการ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น. หยุดวันเสาร์ – 
อาทิตย์ โดยสามารถรอรับ Account ได้ทันที โดยจะต้องท าการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ 180 วัน ท่านสามารถ
เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password( ด้วยตนเอง โดยรหัสผ่านของส านักคอมพิวเตอร์ จะใช้บริการร่วมกับบริการ
ดังต่อไปนี้ 

1. BUU WiFi 
2. BUU Live Mail (http://studentmail.buu.ac.th/(ระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยบูรพา 
3. ระบบ e-learning (http://ncourse.buu.ac.th( 
4. ระบบบริการปลดหนี้สินของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (http://cleardebt.buu.ac.th( 
5. ระบบสารสนเทศ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (http://affair.buu.ac.th( 
6. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ict.buu.ac.th 
7. ส่วนรหัสผ่านของระบบบริการการศึกษา จะใช้ร่วมกับ ระบบส ารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อ

การเรียนการสอน (http://assess.buu.ac.th( ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ict.buu.ac.th 
 

Q :  ลืมรหัสผ่านของระบบบริการการศึกษา (เว็บทะเบียน) ท าอย่างไรดี ? 

A :  ถ้านิสิตลืมรหัสผ่านของเว็บทะเบียน ให้นิสิตติดต่อที่ส านักคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 101 

 

Q :  อยากทราบว่า ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ที่ไหนบ้าง ? 
A :  ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดคอมพิวเตอร์ไว้ให้นิสิตได้ใช้งานกัน มีของส านักคอมพิวเตอร์ 2 จุด คือ 
อาคารส านักคอมพิวเตอร์ และอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 2 และของส านักหอสมุด ชั้น 6 และอย่าลืมว่า
ให้น าบัตรประจ าตัวนิสิตติดตัวไปด้วยนะครับ 
 

http://ict.buu.ac.th/
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Q :  ต้องการขอคีย์การ์ดเพื่อใช้ห้องปฏิบัติการที่ทางคณะได้จัดไว้ให้ ต้องท าอย่างไรบ้าง ? 
A :  ให้นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “ขอมีบัตรเข้าห้องปฏิบัติการ (Card Form(”  ได้ที่ส านักงานจัด
การศึกษาหรือที ่(http://www.informatics.buu.ac.th( จากนั้นกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งที่ พ่ีเก่ง  
(นายกรสหนันท์  ต่อพงษ์พันธุ์( พร้อมช าระค่ามัดจ าบัตร 200 บาทครับ (ค่ามัดจ านี้จะได้คืนในกรณีจบ
การศึกษาแล้วคืนบัตรนะครับ( แล้วมารับบัตรในวันถัดไป 
 

Q :  จ าเป็นไหมที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง ? 

A :  เราไม่ได้บังคับให้เข้าร่วม แต่แนะน าว่าควรที่จะเข้า ไม่เฉพาะกิจกรรมรับน้องอย่างเดียว เพราะใน
ทุกกิจกรรมนี้จะท าให้เราได้เพ่ือนใหม่ รู้จักเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ และได้รู้จักการท างานเป็นทีม และในบางครั้งเวลา
ที่มีข่าวสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงถึงนิสิต พ่ี ๆ จะมาแจ้งให้นิสิต ทราบก่อน เช่น ทุนการศึกษา เป็นต้น 

 

Q :  ต้องการติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่ไหน ? 

A :  นิสิตสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้นิสิตดูข้อมูลห้องพักของอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ที่เว็บไซต์
คณะ (http://www.informatics.buu.ac.th( และนิสิตอย่าลืมตรวจดูตารางสอนของอาจารย์ที่ปรึกษาของ
นิสิตได้จากเว็บทะเบียน http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp ด้วยว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต
ว่างช่วงเวลาไหน จะได้ไม่ต้องไปรอเก้อ และหลีกเลี่ยงการไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงพักกลางวันนะครับ 

 

 

Q :  หากเกิดปัญหาอยากหาคนปรึกษา แต่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ว่าง สามารถปรึกษาใครได้บ้าง ? 

A :  สามารถปรึกษาได้กับรองคณบดีทุกท่าน โดยนิสิตสามารถดูรายชื่อรองคณบดีได้ที่ 
https://www.informatics.buu.ac.th/2016/ ทางคณะฯ ยินดีให้ค าปรึกษาเสมอครับ 

 

Q :  อยากติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สามารถติดตามได้จากที่ไหนบ้าง ? 

A :  นิสิตสามารถติดตามข่าวสารของทางคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้หลายช่องทางนอกจากประกาศ
ที่บอร์ดชั้น 5 และเว็บไซต์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ http://www.informatics.buu.ac.th นอกจากนี้
มียังสังคมออนไลน์เพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุย โดยเฟสบุ๊คของคณะวิทยาการสารสนเทศ สามารถ
เข้าได้ที่ http://www.facebook.com/InformaticsBuu และยังมีกลุ่มเฟสบุ๊คของนิสิตแต่ละสาขาอีกด้วย 

  

https://www.informatics.buu.ac.th/2016/
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Q :  บัตรประจ าตัวนิสิตมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ? 

A :  บัตรประจ าตัวนิสิตเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุดครับ เพราะใช้ในการติดต่อราชการ การขอใช้บริการ เช่น 
การขอรหัสผ่านของส านักคอมพิวเตอร์ การเข้าออกมหาวิทยาลัยในยามวิกาล เมื่อประสบอุบัติเหตุแล้วเข้า
รับการรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา( โดยต้อง
แสดงบัตรนิสิตทุกครั้งที่รับบริการ จึงจะไม่ต้องส ารองจ่ายก่อน และท่ีส าคัญมากท่ีสุด คือ แสดงตนในการ
เข้าสอบนะครับ เมื่อบัตรนิสิตหาย ให้นิสิตลองมาตรวจสอบที่คณะว่ามีคนมาส่งคืนให้หรือไม่ แต่ถ้าหาไม่เจอ
นิสิตจะต้องรีบด าเนินการท าบัตรนิสิตใหม่ โดยให้ติดต่อที่งานทะเบียนและสถิตินิสิต ศูนย์กิจกรรมนิสิต  
พร้อมช าระค่าท าบัตรนิสิตใหม่ (ค่าธรรมเนียมในการท าบัตรนิสิตใหม่ จ านวน 70 บาท(   

 

Q :  เมื่อประสบอุบัติเหตุ สามารถเบิกค่าประกันอุบัติเหตุได้ที่ไหน และท าอย่างไรบ้าง ? 

A :  ถ้านิสิตประสบอุบัติเหตุ แล้วเข้ารักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่ต้องส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
นะครับ แต่ต้องแสดงบัตรนิสิตทุกครั้งที่ติดต่อเข้ารับการรักษา  แต่ถ้าเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐบาล 
เอกชน และคลินิกแผนปัจจุบัน นิสิตต้องส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองก่อน แล้วน าใบเสร็จรับเงินตัวจริง 
พร้อมใบรับรองแพทย์ตัวจริง และส าเนาบัตรนิสิต  ไปติดต่อที่ห้อง 212 งานบริการและสวัสดิการ กอง
กิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 2 (แคนทีน( ในวันและเวลาราชการ เพื่อขอค่ารักษาพยาบาลคืน 
(นิสิตสามารถอ่านรายละเอียดและวงเงินเพ่ิมเติมได้จากประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเบิกค่า
รักษาพยาบาลของนิสิต อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2558 ได้ที่เว็บไซด์
http://affairs.buu.ac.th/index.php/main 

Q :  ชุดพิธีการ จ าเป็นที่จะต้องมีไหม และจะต้องใส่เม่ือไหร่ ? 

A :  ชุดพิธีการทุกคนควรมีคนละ 1 ชุดเป็นอย่างต่ า จะใส่ในงานพิธีส าคัญต่าง ๆ เช่น งานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เข้ารับเสด็จในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  และถ้ายังไม่มี นิสิตสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน
สินค้าตรามหาวิทยาลัยบูรพา 

Q :  เรื่องจ านวนชั่วโมง จิตอาสา 

A :  โดยทาง กยศ. ได้ก าหนดให้นิสิตที่กู้ยืม ได้เก็บชั่วโมงจิตอาสา ปีการศึกษาละ 36 ชั่วโมง โดยนิสิต
สามารถเก็บชั่วโมงจิตอาสาได้กับทางคณะฯ อาทิ กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเก็บ
ขยะร่วมกับเทศบาลแสนสุข กิจกรรมเข้าร่วมรับ-ส่งเสด็จ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กิจกรรมท าความ
สะอาดคอมพิวเตอร์ เป็นต้น (โดยนิสิตสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัครได้ที่ 
http://www.informatics.buu.ac.th/ และ https://www.facebook.com/groups/buu.inform 

  

http://www.informatics.buu.ac.th/
https://www.facebook.com/groups/buu.inform
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Q :  เรื่องสวัสดิการการใช้เครื่องพิมพ์ 
A :    เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศในการจัดพิมพ์รายงานจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยบูรพา (รวมถึงการเชื่อมต่อผ่าน VPN( ดังนั้น คณะฯ จึง
ได้จัดเตรียมเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชันส าหรับบริการนิสิตของคณะฯ โดยจัดไว้บริเวณห้อง IF-212 ชั้น 2 
คณะวิทยาการสารสนเทศ  โดยนิสิตสามารถใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การท าส าเนาเอกสาร (copy( 
2. การสแกนเอกสารแล้วส่งไปยังอีเมล์มหาวิทยาลัย (รหัสนิสิต@go.buu.ac.th( 
3. การสั่งพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตนเองหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการส าหรับนิสิต 
 Window OS 
 Mac OS 

 

 

http://vpn.buu.ac.th/
http://blog.informatics.buu.ac.th/?p=464#Copy
mailto:การสแกนเอกสารแล้วส่งไปยังอีเมล์มหาวิทยาลัย%20(รหัสนิสิต@go.buu.ac.th)
http://blog.informatics.buu.ac.th/?p=464#PrintWindows
http://blog.informatics.buu.ac.th/?p=464#PrintMac
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