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สารบัญ 
 

 หน�า 
หมวดท่ี 1  ข2อมูลท่ัวไป  
 ชื่อหลักสูตร 3 
 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 3 
 วิชาเอก 3 
 จํานวนหน�วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 3 
 รูปแบบของหลักสูตร 4 
 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 5 
 ความพร�อมในการเผยแพร�หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 5 
 อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 5 
 อาจารย7ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย7ประจําหลักสูตร 6 
 สถานที่จัดการเรียนการสอน 10 
 สถานการณ7ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป:นต�องนํามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 
10 

 ผลกระทบต�อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข�องกับพันธกิจของสถาบัน 12 
 ความสัมพันธ7กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเป=ดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  13 

หมวดท่ี 2 ข2อมูลเฉพาะของหลักสูตร   
 ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค7ของหลักสูตร 14 
 แผนพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให�หลักสูตรมีคุณภาพยิ่งข้ึน 18 
 ความร�วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ 19 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร2างของหลักสูตร  
 ระบบการจัดการศึกษา 20 
 การดําเนินการหลักสูตร 20 
 หลักสูตรและอาจารย7ผู�สอน 23 
 องค7ประกอบเก่ียวกับประสบการณ7ภาคสนาม (การฝCกงาน หรือสหกิจศึกษา) 50 
 ข�อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 50 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู2 กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล   
 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   51 
 การพัฒนาผลการเรียนรู�ในแต�ละด�าน   52 
 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตร 

สู�รายวิชา (Curriculum Mapping) 
55 
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สารบัญ (ต)อ) 
 หน�า 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนิสิต  
 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ7ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 56 
 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 56 
 เกณฑ7การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 56 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย�  
 การเตรียมการสําหรับอาจารย7ใหม� 57 
 การพัฒนาความรู�และทักษะให�แก�คณาจารย7 57 
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 การกํากับมาตรฐาน 58 
 บัณฑิต 58 
 นิสิต 58 
 อาจารย7 59 
 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน 64 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 64 
 ตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงาน 66 
หมวดท่ี 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  
 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 67 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 67 
 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 67 
 การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  67 
ภาคผนวก  
 เอกสารแนบหมายเลข 1  คําอธิบายรายวิชา 69 
 เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย7ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและ 

    อาจารย7ประจําหลักสูตร 
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 เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู� 
    สู�รายวิชา (Curriculum Mapping)  

99 

 เอกสารแนบหมายเลข 4 คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
   ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

104 

 เอกสารแนบหมายเลข 5 ผลการวิพากษ7หลักสูตรจากผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก  106 
 เอกสารแนบหมายเลข 6 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การศึกษา 

   ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
107 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาป�ญญาประดษิฐ�ประยุกต�และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

หลักสูตรใหม) พ.ศ. 2563 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางแสน คณะวิทยาการสารสนเทศ 
        วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาการศาสตร7และศิลปศาสตร7 
     สถานท่ีจัดการเรียนการสอนประกอบด�วย 

1. วิทยาเขตบางแสน คณะวิทยาการสารสนเทศ  
2. วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร7และศิลปศาสตร7 
3. ศูนย7การเรียนรู�ระบบอัตโนมัติ (Automation Park) 
4. สถานประกอบการภายใต�ความร�วมมือ ได�แก� บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอร่ี 

ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จํากัด, TBKK (THAILAND) Co., LTD., Siam 
Compressor Industry Co., Ltd., JTEKT (THAILAND) Co., LTD., บริษัท 
แวมสแตค จํากัด (VAMStack Co., Ltd.), บริษัท เซนโกรท จํากัด (ZANEGROWTH Co., Ltd.) 

 

หมวดท่ี 1 ข2อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัส    [คลิกพิมพ7]  
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาปxญญาประดิษฐ7ประยุกต7และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science  
 Program in Applied Artificial Intelligence and Smart Technology 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปxญญาประดิษฐ7ประยุกต7และเทคโนโลยีอัจฉริยะ) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science  
    (Applied Artificial Intelligence and Smart Technology) 
 อักษรย�อภาษาไทย:  วท.บ. (ปxญญาประดิษฐ7ประยุกต7และเทคโนโลยีอัจฉริยะ) 
 อักษรย�อภาษาอังกฤษ:  B.Sc. (Applied Artificial Intelligence and Smart Technology) 
 

3. วิชาเอก    - 
 

4. จํานวนหน)วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม�น�อยกว�า 120 หน�วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร  
5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป} 
  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป} 
  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป}  
5.2 ประเภทของหลักสูตร   
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีแบบก�าวหน�าทางวิชาการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีแบบก�าวหน�าทางวิชาชีพ 
  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีปฏิบัติการ  
   ปริญญาตรีแบบก�าวหน�าปฏิบัติการ 
5.3 ภาษาที่ใช2   

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป:นภาษาไทย และมีการสอนภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป:นภาษาต�างประเทศ (อังกฤษ)  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป:นภาษาไทยและภาษาต�างประเทศ 
 5.4 การรับเข2าศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย 
  รับเฉพาะนิสิตต�างชาติ 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต�างชาติ ท่ีสามารถใช�ภาษาไทยได�อย�างดี 

5.5 ความร)วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  
  เป:นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป:นหลักสูตรที่ได�รับความร�วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 
  ชื่อสถาบัน................................................................................................... 
  รูปแบบของความร�วมมือสนับสนุน.............................................................  
 
  เป:นหลักสูตรร�วมกับสถาบันอ่ืน 
  ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ............................................... 
  รูปแบบของการร�วม 
  ร�วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป:นผู�ให�ปริญญา 
  ร�วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป:นผู�ให�ปริญญา 
  ร�วมมือกัน โดยผู�ศึกษาอาจได�รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว�า 2 สถาบัน) 
5.6 การให2ปริญญาแก)ผู2สําเร็จการศึกษา  
  ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให�ปริญญามากกว�า 1 สาขาวิชา (เช�น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2563 เป=ดสอน ภาคการศึกษา ต�น ป}การศึกษา 2563 
  สภาวิชาการให�ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี  10/2562 
  วันท่ี   30  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. 2562 
  สภามหาวิทยาลัยให�ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังที่  11/2562 
  วันท่ี  28  เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ. 2562 
 

7. ความพร2อมในการเผยแพร)หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร�อมในการเผยแพร�คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ ในป}การศึกษา 2566 
  

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสําเร็จการศึกษา 
1. นักออกแบบและพัฒนาปรับปรุงปxญญาประดิษฐ7และเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเปลี่ยนรูปองค7กรเป:น

องค7กรท่ีขับเคลื่อนด�วยดิจิทัล (Digital Transformation) เช�น 
 วิศวกรปxญญาประดิษฐ7ประยุกต7 (Applied Artificial Intelligence Engineer) 
 วิศวกรการเรียนรู�เชิงลึก (Deep Learning Engineer) 
 เจ�าหน�าท่ีทํางานทางด�านการประยุกต7ใช�ปxญญาประดิษฐ7และข�อมูลดิจิทัลในองค7กร 
 วิศวกรคอมพิวเตอร7วิทัศน7 (Computer Vision Engineer) 
 นักพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Developer) 
 นักพัฒนาอินเทอร7เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Developer) 
 นักวางแผนการประยุกต7ใช�ปxญญาประดิษฐ7และข�อมูลดิจิทัล 
 ผู�เชี่ยวชาญและให�คําปรึกษาด�านการจัดการเก่ียวกับการประยุกต7ใช�ปxญญาประดิษฐ7และ

เทคโนโลยีข�อมูลดิจิทัล 
2. นักวิเคราะห7ข�อมูลในภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด�วยข�อมูล 
3. ผู�ประกอบการอิสระด�านการประยุกต7ใช�ปxญญาประดิษฐ7และข�อมูลดิจิทัล บริษัท StartUP ด�านดิจิทัลเพื่อ

รับงานวิเคราะห7และออกแบบระบบงานสารสนเทศอัจฉริยะ รวมถึงเป:น Design House, Intelligent 
Product Design, และ System Integration ส�วนของ Smart Technology ให�ลูกค�า หรือ Software 
House ทั่วไป 
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9. อาจารย�ผู2รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย�ประจําหลักสูตร 
 9.1 อาจารย�ผู2รับผิดชอบหลักสูตร คณะวิทยาการสารสนเทศ วิทยาเขตบางแสน 

(1) นางสาวสุนิสา ริมเจริญ   เลขประจําตัวประชาชน 3-1202-0011x-xx-x 
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
วท.ม. (วิทยาศาสตร7คอมพิวเตอร7) จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร7) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  

 ตําแหน)งทางวิชาการ ผู�ช�วยศาสตราจารย7 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร7 
 มีทักษะปฏิบัติการจาก บริษัท A.I. Mation Company Limited 
(2) นายณัฐนนท7 ลีลาตระกูล   เลขประจําตัวประชาชน 3-1008-0073x-xx-x 

Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) Carnegie Mellon University, USA พ.ศ. 2553 
M.Eng. (Electrical and Computer Engineering) Cornell University, USA พ.ศ. 2546 
วศ.บ. (ไฟฟ�า) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร7 พ.ศ. 2542  
ตําแหน)งทางวิชาการ ผู�ช�วยศาสตราจารย7 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร7 

 มีทักษะปฏิบัติการจาก บริษัท A.I. Mation Company Limited 
(3) นายกฤษณะ ชินสาร    เลขประจําตัวประชาชน 3-4801-0039x-xx-x 

วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร7)  จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2547 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร7และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�า
คุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2540 
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม พ.ศ. 2536  
ตําแหน)งทางวิชาการ ผู�ช�วยศาสตราจารย7 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร7 

 มีทักษะปฏิบัติการจาก บริษัท แวมสแตค จํากัด (VAMStack Co., Ltd.) 
(4) Mr. John Gatewood. Ham       หมายเลขหนังสือเดินทาง (USA) 45205x-xx-x  

M.Sc (Computer Science) University of Missouri-Rolla, USA พ.ศ. 2536 
B.S. (Mathematics) The University of the South, USA พ.ศ. 2529 
ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7 

(5) นางสาวสุภาวดี  ศรีคําดี   เลขประจําตัวประชาชน 3-4801-0039x-xx-x 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร7) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2553 
ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 9.2 อาจารย�ผู2รับผิดชอบหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร�และศิลปศาสตร� วิทยาเขตจันทบุรี 
          (6) นายศรชัย อุดมธนาพงศ7    เลขประจําตัวประชาชน 3-3002-0035x-xx-x 

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร ลาดกระบัง พ.ศ. 2554 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร ลาดกระบัง พ.ศ. 2548 
ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7 

 มีทักษะปฏิบัติการจาก บริษัท แวมสแตค จํากัด (VAMStack Co., Ltd.) 
          (7) นายสมบัติ ฝอยทอง   เลขประจําตัวประชาชน 3-9008-0008x-xx-x 
  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ�า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2555 
  วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2547 
  วท.บ. (คณิตศาสตร7-คอมพิวเตอร7) มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2540  
  ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7 

 มีทักษะปฏิบัติการจาก บริษัท แวมสแตค จํากัด (VAMStack Co., Ltd.) 
 (8) นายไพฑูรย7 ศรีนิล  เลขประจําตัวประชาชน 3- 8410-0005x-xx-x  
     วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2546  
     วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) เทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2541  

ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7� 
 มีทักษะปฏิบัติการจาก บริษัท แวมสแตค จํากัด (VAMStack Co., Ltd.) 
(9) นางสาวสุคนทิพย7  เถาว7โมลา                    เลขประจําตัวประชาชน 3-3505-0002x-xx-x 

        วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2555 
        วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร7 พ.ศ. 2550 
                วท.บ. (ฟ=สิกส7) มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2546 

     ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7           
(10) นายฉลองชัย ธีวสุทรสกุล เลขประจําตัวประชาชน 5-2001-0000x-xx-x 

  ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555 
  วท.ม. (ฟ=สิกส7) จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535 
  กศ.บ. (ฟ=สิกส7) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ. 2528 

 ตําแหน)งทางวิชาการ ผู�ช�วยศาสตราจารย7 สาขาฟ=สิกส7 
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 9.3 อาจารย�ประจําหลักสูตร (12 คน) 
(1) นางสาวสุนิสา ริมเจริญ   เลขประจําตัวประชาชน 3-1202-0011x-xx-x 

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
วท.ม. (วิทยาศาสตร7คอมพิวเตอร7) จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร7) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  

 ตําแหน)งทางวิชาการ ผู�ช�วยศาสตราจารย7 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร7 
 มีทักษะปฏิบัติการจาก บริษัท บริษัท A.I. Mation Company Limited 
(2) นายณัฐนนท7 ลีลาตระกูล   เลขประจําตัวประชาชน 3-1008-0073x-xx-x 

Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) Carnegie Mellon University, USA พ.ศ. 2553 
M.Eng. (Electrical and Computer Engineering) Cornell University, USA พ.ศ. 2546 
วศ.บ. (ไฟฟ�า) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร7 พ.ศ. 2542  
ตําแหน)งทางวิชาการ ผู�ช�วยศาสตราจารย7 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร7 

 มีทักษะปฏิบัติการจาก บริษัท บริษัท A.I. Mation Company Limited 
(3) นายกฤษณะ ชินสาร    เลขประจําตัวประชาชน 3-4801-0039x-xx-x 

วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร7)  จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2547 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร7และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�า
คุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2540 
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม พ.ศ. 2536  
ตําแหน)งทางวิชาการ ผู�ช�วยศาสตราจารย7 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร7 

 มีทักษะปฏิบัติการจาก บริษัท แวมสแตค จํากัด (VAMStack Co., Ltd.) 
(4) Mr. John Gatewood. Ham       หมายเลขหนังสือเดินทาง (USA) 45205x-xx-x  

M.Sc (Computer Science) University of Missouri-Rolla, USA พ.ศ. 2536 
B.S. (Mathematics) The University of the South, USA พ.ศ. 2529 
ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7 

(5) นางสาวสุภาวดี  ศรีคําดี   เลขประจําตัวประชาชน 3-4801-0039x-xx-x 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร7) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2553 
ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7 

  (6) นายศรชัย อุดมธนาพงศ7    เลขประจําตัวประชาชน 3-3002-0035x-xx-x 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร ลาดกระบัง พ.ศ. 2554 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร ลาดกระบัง พ.ศ. 2548 
ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7 

 มีทักษะปฏิบัติการจาก บริษัท แวมสแตค จํากัด (VAMStack Co., Ltd.) 
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(7) นายสมบัติ ฝอยทอง   เลขประจําตัวประชาชน 3-9008-0008x-xx-x 
  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ�า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2555 
  วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2547 
  วท.บ. (คณิตศาสตร7-คอมพิวเตอร7) มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2540  
  ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7 

 มีทักษะปฏิบัติการจาก บริษัท แวมสแตค จํากัด (VAMStack Co., Ltd.) 
 (8) นายไพฑูรย7 ศรีนิล  เลขประจําตัวประชาชน 3- 8410-0005x-xx-x  
     วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2546  
     วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) เทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2541  

ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7� 
 มีทักษะปฏิบัติการจาก บริษัท แวมสแตค จํากัด (VAMStack Co., Ltd.) 
(9) นางสาวสุคนทิพย7  เถาว7โมลา                  เลขประจําตัวประชาชน 3-3505-0002x-xx-x 

        วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2555 
        วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร7 พ.ศ. 2550 
                วท.บ. (ฟ=สิกส7) มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2546 

     ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7           
(10) นายฉลองชัย ธีวสุทรสกุล                  เลขประจําตัวประชาชน 5-2001-0000x-xx-x 

  ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555 
  วท.ม. (ฟ=สิกส7) จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535 
  กศ.บ. (ฟ=สิกส7) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ. 2528 

 ตําแหน)งทางวิชาการ ผู�ช�วยศาสตราจารย7 สาขาฟ=สิกส7 
          (11) นางสาวธารารัตน7 พวงสุวรรณ  เลขประจําตัวประชาชน 3-2001-0061x-xx-x 

     วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าพระนครเหนือ พ.ศ.2546 
        วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร7)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2541  
        ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7 
          (12) นายธนพล พุกเส็ง                             เลขประจําตัวประชาชน 3-1009-0532x-xx-x 
  ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ พ.ศ. 2560 
  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2548 
  วท.บ. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร7) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  
  ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ต้ัง  

 คณะวิทยาการสารสนเทศ วิทยาเขตบางแสน  
 คณะวิทยาศาสตร7และศิลปศาสตร7 วิทยาเขตจันทบุรี 
 ศูนย7การเรียนรู�ระบบอัตโนมัติ (Automation Park) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา

กําลังคนด�านระบบอัตโนมัติในเขตพื้นที่ EEC 
 สถานประกอบการที่ร�วมผลิตบัณฑิต เช�น บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอร่ี 

ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จํากัด, TBKK (THAILAND) Co., LTD.,  
Siam Compressor Industry Co., Ltd., JTEKT (THAILAND) Co., 
LTD., บริษัท แวมสแตค จํากัด (VAMStack Co., Ltd.), บริษัท เซนโกรท จํากัด 
(ZANEGROWTH Co., Ltd.) เป:นต�น 

 นอกสถานท่ีตั้ง 
  

11. สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปIนต2องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

วิวัฒนาการของศาสตร7ด�านปxญญาประดิษฐ7  (Artificial Intelligence) รวมไปถึงเทคโนโลยี
อัจฉริยะและระบบอัตโนมัติมีความสําคัญยิ่งต�อการเรียนรู�ในปxจจุบัน เพ่ือการเปลี่ยนรูปแบบอุตสาหกรรม
ของประเทศจากยุค Industry 3.0 ไปเป:น Industry 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร7ประเทศ
ไทย 4.0 (Thailand 4.0) อาจจะกล�าวได�ว�าสถานการณ7ในปxจจุบันเทคโนโลยีด�านปxญญาประดิษฐ7และ
ระบบอัจฉริยะต�าง ๆ  ได�เข�ามามีบทบาทสําคัญทั้งในชีวิตประจําวัน เช�น ระบบแนะนําข�อมูลในส�วน
การตลาดออนไลน7 ระบบอัจฉริยะเพ่ือควบคุมการผลิต การวางแผนการขนส�งและโลจิสติกส7 และภาคการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เป:นต�น 

เนื่องจากสาขาวิชาด�านปxญญาประดิษฐ7 เทคโนโลยีอัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติเป:นศาสตร7ที่
ประยุกต7งานด�านคอมพิวเตอร7และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับและบูรณาการร�วมกันกับศาสตร7อ่ืน ๆ 
ได�เกือบทุกแขนง จึงจําเป:นต�องมีการสร�างบัณฑิตให�ทันต�อการพัฒนาองค7ความรู�และเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร7 เพื่อตอบสนองความต�องการของสภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานของ
ประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลยุทธ7ขององค7กรต�าง ๆ รวมท้ังความต�องการและกลยุทธ7ทาง
การตลาด ด�วยสภาพการณ7ดังกล�าวข�างต�นจึงควรมีการจัดรูปแบบของหน�วยงานให�สามารถเอ้ืออํานวยต�อ
การจัดการศึกษาท่ีเน�นการวิจัยเชิงบูรณาการ และการสร�างสรรค7นวัตกรรมด�านปxญญาประดิษฐ7 
เทคโนโลยีอัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติตามความต�องการของสภาพเศรษฐกิจได�อย�างเหมาะสม กอปรกับ
มหาวิทยาลัยบูรพาได�กําหนดยุทธศาสตร7การเป:นมหาวิทยาลัยแห�ง EEC เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 
4.0 ซ่ึงต�องการขับเคล่ือนประเทศด�วยนวัตกรรม เพื่อให�เกิดการพัฒนาประเทศอย�างก�าวกระโดด จึง
จําเป:นที่มหาวิทยาลัยบูรพาจะต�องใช� “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป:นพลังขับเคลื่อนสําคัญใน
การนําพาคนไทยสู�ความรู�และปxญญา นําพาเศรษฐกิจไทยสู�การเติบโตอย�างยั่งยืน  และนําพาสังคมไทยสู�
ความเสมอภาค” เพื่อก�อให�เกิดการพัฒนาอย�างฉลาด การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยู�
บนพื้นฐานของความรู�และปxญญา โดยให�โอกาสแก�ประชาชนทุกคนมีส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนาอย�าง
เสมอภาค นําไปสู�การเติบโตอย�างสมดุล 
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11.2 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ตามยุทธศาสตร7ประเทศไทย 4.0 ท่ีมุ�งหวังที่จะให�เกิดการขับเคลื่อนประเทศให�พัฒนาไป
ข�างหน�าได�อย�างเป:นข้ันตอนจนเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคม ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย7เป:นประมุข ซ่ึงกลไก “การปฏิรูป
ประเทศ” ดังนั้น รัฐบาลจึงได�ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด�านเศรษฐกิจข้ึน เพ่ือจัดทําแผนการปฏิรูป
ประเทศด�านเศรษฐกิจ โดยกําหนดแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจบนหลักการของการสร�างความยั่งยืนและ
ครอบคลุมทุกมิติ โดยกําหนดด�านการปฏิรูปประเทศออกเป:น 3 ด�านหลัก ได�แก� ด�านที่ 1 การเพ่ิม
ความสามารถทางการแข�งขันของประเทศ ด�านที่ 2 ความเท�าเทียมและการเติบโตอย�างมีส�วนร�วม  และ 
ด�านที่ 3 การปฏิรูปด�านสถาบันเศรษฐกิจ  

หากพิจารณาเฉพาะในด�านที่ 1 การเพ่ิมความสามารถในการแข�งขันของประเทศ  ซ่ึงเป:น
หัวใจสําคัญในการยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีจุดเน�นหลักที่การพัฒนาศักยภาพ
ของภาคเศรษฐกิจที่แท�จริง คือ ภาคการผลิตและบริการของประเทศ โดยในร�างยุทธศาสตร7ชาติ ระยะ 20 
ป} ได�มีการกําหนดยุทธศาสตร7ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน ซ่ึงเป:นหน่ึงในยุทธศาสตร7หลัก 
รวมท้ังยังเก่ียวข�องกับยุทธศาสตร7ด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย7ด�วย ประกอบ
กับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 ได�กําหนดยุทธศาสตร7ในด�านการพัฒนา 
ความสามารถในการแข�งขันของประเทศในยุทธศาสตร7ที่ 3 คือ การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข�งขันได�อย�างยั่งยืน โดยมุ�งพัฒนาและยกระดับภาคการผลิตและบริการ โดยการปฏิรูปประเทศด�าน
เศรษฐกิจ ได�กําหนดประเด็นการปฏิรูปที่สําคัญที่สอดคล�องกับยุทธศาสตร7ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 ได�แก� (1) การพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เช�น อุตสาหกรรมการ
ท�องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตร (2) การส�งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมและบริการในอนาคต ได�แก� อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมยานยนต7ไฟฟ�า 
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช�ไฟฟ�าอัจฉริยะ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกิจการศึกษาและบริการสุขภาพ 
รวมทั้งพัฒนาปxจจัยท่ีสนับสนุนและกฎระเบียบที่เก่ียวข�อง โดยมีประเด็นในการปฏิรูป ได�แก� (1) การ
พัฒนาบุคลากรและแรงงานในอุตสาหกรรม (2) การเพิ่มการแข�งขันทางการค�าภายในประเทศ (3) การ
พัฒนาขีดความสามารถด�านเทคโนโลยี (4) การพัฒนาระบบนิเวศด�านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
นวัตกรรมผ�านการจัดสรรเงินทุนอย�างมีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย7การพัฒนาของภาคการผลิตและบริการ
เป�าหมาย (5) การบูรณาการเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค ด�วยการส�งเสริมการลงทุนในโครงสร�าง
พ้ืนฐาน และการเป=ดเสรีการค�า รวมทั้งการบริการระหว�างประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ�าน 

เทคโนโลยีอัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติเป:นหน่ึงในศาสตร7ของอุตสาหกรรมดิจิทัล ท่ีจะเตรียม
ความพร�อมให�กับวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย7ในยุคปxจจุบันที่ผูกพันกับเทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทที่
หลากหลาย พร�อมกันน้ีจะยังช�วยให�ประชาชนสามารถสร�างมูลค�าเพ่ิมจากเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อย�างพลิกผัน (Disruptive Technology) ที่กําลังเกิดข้ึนในปxจจุบัน ดังนั้น จึงมีความจําเป:นในการพัฒนา
บุคลากรทางด�านปxญญาประดิษฐ7 เทคโนโลยีอัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติให�สอดรับกับโครงสร�างเศรษฐกิจ
และสังคมไทยซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ7ของโลก 
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12. ผลกระทบจาก ข2อ 11.1 และ 11.2 ต)อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข2องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรระดับน้ีสอดคล�องกับสถานการณ7ปxจจุบันที่ต�องการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู�และ
ความสามารถข้ันสูง รวมถึงมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด�านปxญญาประดิษฐ7 เทคโนโลยีอัจฉริยะ และระบบ
อัตโนมัติ และ นักวิเคราะห7ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด�วยข�อมูล เพ่ือสนองความต�องการกําลังคนที่มีความสามารถ
ข้ันสูงทั้งด�านการพัฒนาองค7ความรู�และการวิจัยท่ียังขาดแคลนอยู�อีกมากในภาครัฐและภาคเอกชน และ
เพื่อเป:นการพัฒนาอย�างต�อเนื่องทางด�านปxญญาประดิษฐ7 เทคโนโลยีอัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติ  
ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคม ให�สอดคล�องกับ 
 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ7มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
2. ข�อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว�าด�วยการศึกษา พ.ศ. 2559 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และท่ีแก�ไข

เพิ่มเติม 
โดยเน�นการเรียนรู� การศึกษา การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู�ตลอดชีวิต ตลอดถึงการ

ประยุกต7ใช�งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร7และการสื่อสาร เพื่อให�สอดคล�องกับพันธกิจต�าง ๆ ของการพัฒนา
ประเทศให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
12.2 ความเกี่ยวข2องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ผลกระทบจากสถานการณ7ภายนอกต�อการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป:นต�องพัฒนาหลักสูตรใน
เชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได�ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และตอบสนอง
ต�อความต�องการบุคลากรทางด�านปxญญาประดิษฐ7 เทคโนโลยีอัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติที่ทําการศึกษา
โดยสํานักงานส�งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต7แวร7แห�งชาติ (องค7การมหาชน) จะเห็นได�ว�า การประมวลผล
ข�อมูล การพัฒนาทฤษฎีและซอฟต7แวร7คอมพิวเตอร7มีความสําคัญกับประเทศเป:นอย�างมาก เพราะไม�
เพียงแต�เป:นการเป=ดโอกาสในการสร�างรายได�ให�แก�ประเทศเท�านั้น แต�ยังมีความสําคัญต�อการขยายการ
ลงทุนท้ังจากภายในประเทศและต�างประเทศ  ซ่ึงเป:นการสร�างงาน สร�างรายได� และสร�างระบบเศรษฐกิจ 
ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรของประเทศให�มีความรู�ความสามารถระดับสูง จึงเป:นการสร�างสังคมให�มีความ
เจริญ และเป:นการสร�างสังคมอุดมปxญญาของประเทศด�วยโดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
และระบบอัตโนมัติจําเป:นต�องมีความพร�อมที่จะปฏิบัติงานได�ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
ให�เข�ากับลักษณะงานทั้งด�านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข�าใจในผลกระทบของปxญญาประดิษฐ7 
เทคโนโลยีอัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติต�อสังคม โดยต�องปฏิบัติตนอย�างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ึงเป:นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน7ของมหาวิทยาลัยด�านมุ�งสู�ความเป:นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย 
และการผลิตบัณฑิตท่ีเก�งและดีตรงตามยุทธศาสตร7ของมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีจะเป:นศูนย7กลางของภูมิภาค
อาเซียนซ่ึงต�องการขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศใน ค.ศ. 2020 (ท่ีมา แผนยุทธศาสตร7มหาวิทยาลัย
บูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู�ความเป:นเลิศ ป}งบประมาณ 2554 - 2563 มหาวิทยาลัยบูรพา) 
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13. ความสัมพันธ�กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปJดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาที่เปJดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  • วิชาศึกษาทั่วไป ได�แก�  
   - กลุ�มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
   - กลุ�มวิชาอัตลักษณ7และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 
   - กลุ�มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม 
   - กลุ�มวิชานวัตกรรมและความคิดสร�างสรรค7 
   - กลุ�มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • วิชาเฉพาะ ได�แก�  
   - กลุ�มวิชาของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร7 
   - กลุ�มวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - กลุ�มวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต7แวร7 
   - กลุ�มวิชาของสาขาวิชาปxญญาประดิษฐ7ประยุกต7และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
 

 13.2 รายวิชาที่เปJดสอนให2คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
   -  ไม�มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  - กําหนดอาจารย7ผู�รับผิดชอบหลักสูตรของคณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตร7
และศิลปศาสตร7 
  - ประสานงานกับอาจารย7ผู�แทนจากภาควิชาอ่ืน ๆ ในคณะท่ีเก่ียวข�อง ได�แก�  คณะ
มนุษยศาสตร7และสังคมศาสตร7 คณะศึกษาศาสตร7 คณะวิทยาศาสตร7การกีฬา และคณะวิทยาศาสตร7 ท่ี
ให�บริการการสอนวิชาต�าง ๆ ที่เก่ียวข�อง 
  - จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ7
ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพ่ือเป:นมาตรฐานในการติดตาม และ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี 2 ข2อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
 

-ปรัชญา- 
 หลักสูตรนี้มุ�งสร�างบัณฑิตนักปxญญาประดิษฐ7และเทคโนโลยีอัจฉริยะ มีทักษะพร�อมปฏิบัติงาน  
มีคุณธรรม เป:นผู�นําในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนรูปหน�วยงานให�เป:นองค7กรอัจฉริยะ มุ�งสร�างสิ่งประดิษฐ7
ให�สอดคล�องกับความต�องการของยุทธศาสตร7ประเทศ 
 

-ความสําคัญ- 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปxญญาประดิษฐ7ประยุกต7และระบบอัจฉริยะ ได�พัฒนาข้ึน
เพื่อตอบสนองต�อความต�องการบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ รองรับการเปลี่ยนรูป
องค7การไปสู�องค7กรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด�วยข�อมูล (Data-driven Business) บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยี
ปxญญาประดิษฐ7  ตลอดถึงการพัฒนากําลังคนสําหรับธุรกิจดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ เช�น โรงงานอัจฉริยะ 
(Smart Factory)  เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)  ฟาร7มอัจฉริยะ (Smart Farming)  เมือง
อัจฉริยะ (Smart City)  การบริการอัจฉริยะ (Smart Services)  การท�องเท่ียวอัจฉริยะ (Smart 
Tourisms) และ โลจิสติกส7อัจฉริยะ (Smart Logistrics)  สอดคล�องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ภายใต�แผนยุทธศาสตร7ประเทศไทย 4.0 
 

-วัตถุประสงค�- 
เพื่อผลิตบัณฑิตให�มีสมรรถนะตามผลการเรียนรู� (Learning Outcomes) ดังต�อไปนี้ 
 1. ด2านคุณธรรมจริยธรรม 
  เป:นพลเมืองตื่นรู�ต�อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสาธารณะ มีความซ่ือสัตย7สุจริตและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. ด2านความรู2 
  มีองค7ความรู�พ้ืนฐานและความรู�ที่ทันสมัย สอดคล�องกับความก�าวหน�าในศาสตร7ด�าน
ปxญญาประดิษฐ7และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อเปลี่ยนแปลงองค7กรให�มีการขับเคลื่อนด�วยระบบดิจิทัล 
(Digital Transformation) 
 3. ด2านทักษะทางป�ญญา 
  มีทักษะในการรวบรวมข�อมูล วิเคราะห7 สังเคราะห7 ออกแบบ และประยุกต7 เพ่ือแก�ไข
ปxญหาอย�างเป:นระบบโดยใช�ศาสตร7ด�านปxญญาประดิษฐ7และเทคโนโลยีอัจฉริยะ สามารถเรียนรู�ตลอดชีวิต
เพื่อติดตามความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถสร�างนวัตกรรม การบริการหรือพัฒนาต�อยอด
ซอฟต7แวร7หรือสิ่งประดิษฐ7 เพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ  
 
 4. ด2านทักษะความสัมพันธ�ระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  มีทักษะด�านอารมณ7ในการทํางานเป:นทีม มีมนุษยสัมพันธ7ที่ดี มีภาวะความเป:นผู�นําและ
ผู�ตาม มีความรับผิดชอบต�อตนเองและสังคม 
 5. ด2านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  สามารถวิเคราะห7ข�อมูลเชิงตัวเลข และ เลือกใช�เคร่ืองมือทางคณิตศาสตร7หรือทาง
ปxญญาประดิษฐ7ที่เหมาะสมกับการแก�ปxญหาบนพื้นฐานของข�อมูล และ สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 6. ด2านทักษะปฏิบัติ 
  มีทักษะพื้นฐานท่ีเก่ียวข�องในการออกแบบและพัฒนาซอฟต7แวร7สําหรับแก�ปxญหาใน
อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ สามารถใช�เคร่ืองมือวิเคราะห7ข�อมูลสมัยใหม� และ มีทักษะเป:น
ผู�ประกอบการ 
 7. มีอัตลักษณ�ของบัณฑิต 
  เป: นนั กป ฏิบั ติ ด� า นปxญญาประดิ ษฐ7  ( Artificial Intelligence Practitioner)  ท่ี มี
ประสบการณ7ทํางานในอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
 

-ผลการเรียนรู2ท่ีคาดหวัง- 
ผลการเรียนรู� ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร ดังรายละเอียด

ต�อไปน้ี 
1. มีทักษะด�านอารมณ7และจรรยาบรรณทางวิชาชีพด�านปxญญาประดิษฐ7และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
2. มีความรู� ความเข�าใจ สามารถวิเคราะห7 และติดตามความก�าวหน�าทางด�านเทคโนโลยี

ปxญญาประดิษฐ7ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะต�าง ๆ 
3. สามารถสร�างโอกาสในการพัฒนาตนเองไปสู�ความเป:นนักวิเคราะห7ข�อมูลมืออาชีพด�าน

ปxญญาประดิษฐ7และเทคโนโลยีอัจฉริยะจากทักษะปฏิบัติ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนรูปองค7กรเป:นองค7กรที่
ขับเคลื่อนด�วยดิจิทัล (Digital Transformation) 

4. สามารถนําและทํางานร�วมกับผู�อ่ืนเพ่ือบรรลุเป�าประสงค7อย�างมีประสิทธิภาพและสามารถ
สื่อสารอย�างเหมาะสม 

5. สามารถเลือกใช�เคร่ืองมือวิเคราะห7ข�อมูลสมัยใหม� ในการทํางานจริง ได�อย�างเหมาะสม 
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-ผลการเรียนรู2ของแต)ละโมดูล- 
ผลการเรียนรู�ท่ีของแต�ละโมดูล (Module Learning Outcomes) ในหลักสูตร ดังรายละเอียด

ต�อไปน้ี 
โมดูล M1: Digital Developer Foundation: สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงานทาง

คอมพิวเตอร7บนพื้นฐานของคณิตศาสตร7และสถิติสําหรับปxญญาประดิษฐ7 พร�อมนําเสนอโครงงานในชั้นเรียน 
โมดูล M2: Fundamental AI and Smart Technology:  สามารถออกแบบและพัฒนา

โครงงานทางระบบอัจฉริยะที่มีปxญญาประดิษฐ7เป:นฐาน พร�อมนําเสนอโครงงานในชั้นเรียน 
โมดูล M3: Applied AI and Smart Technology Exploration: สามารถออกแบบและ

พัฒนาโครงงานสําหรับแก�ปxญหาในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในชีวิตประจําวัน เพ่ือสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
ของชุมชน และสามารถส�งโครงงานเข�าร�วมแข�งขันในระดับภูมิภาค 

โมดูล M4: Tools for AI and Smart Technology: สามารถเรียนรู�และเลือกใช�เคร่ืองมือ
วิเคราะห7ข�อมูลสมัยใหม� ในการทํางานจริง ได�อย�างเหมาะสม 

โมดูล M5: Business Modelling and Creation: เข�าใจหลักการพ้ืนฐานของการเร่ิมต�นเป:น
ผู�ประกอบการด�านเทคโนโลยีอัจฉริยะ รวมถึงสามารถวิเคราะห7 ออกแบบ และวางแผนธุรกิจในการ
ประกอบการธุรกิจ สามารถนําเสนอแผนธุรกิจในชั้นเรียนหรือเข�าร�วมโครงการเพ่ือหาแหล�งทุน (Pitching) 
เพื่อเป:นผู�ประกอบการรายใหม�ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง (StartUP) ในระดับประเทศ 

โมดูล M6: Solving Problems in Real World: สามารถแก�ปxญหา นํา และทํางานร�วมกับผู�อ่ืน
เพื่อบรรลุเป�าประสงค7อย�างมีประสิทธิภาพและสามารถสื่อสารอย�างเหมาะสม 
 

-ความคาดหวังของผลลัพธ�การเรียนรู2เม่ือสิ้นปnการศึกษา- 
 

ปnท่ี 1 - สามารถประยุกต7ความรู�ทางด�านคณิตศาสตร7และเศรษฐศาสตร7 เพื่อประยุกต7 ใช� ใน
ชีวิตประจําวันได�อย�างเหมาะสม 

- สามารถคิดและแก�ปxญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสร�างนวัตกรรม 
- สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงานโดยอาศัยพ้ืนฐานของคณิตศาสตร7และสถิติพร�อม

นําเสนอในชั้นเรียน 
ปnท่ี 2 - สามารถใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

- สามารถเรียนรู�และเลือกใช�เคร่ืองมือวิเคราะห7ข�อมูลสมัยใหม� ในการทํางานจริง ได�อย�าง
เหมาะสม 

- สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงานทางระบบอัจฉริยะที่มีปxญญาประดิษฐ7เป:นฐาน พร�อม
นําเสนอโครงงานในชั้นเรียน 

ปnท่ี 3 - สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงานสําหรับแก�ปxญหาในโรงงานอุตสาหกรรมหรือใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของชุมชน และสามารถส�งโครงงานเข�าร�วม
แข�งขันในระดับภูมิภาค และ 

- เข�าใจหลักการพื้นฐานของการเร่ิมต�นเป:นผู�ประกอบการด�านเทคโนโลยีอัจฉริยะ รวมถึง
สามารถวิเคราะห7 ออกแบบ และวางแผนธุรกิจในการประกอบการธุรกิจ สามารถนําเสนอ
แผนธุรกิจในชั้น เ รียนหรือเข� าร� วมโครงการเพื่อหาแหล� งทุน  (Pitching) เ พ่ือเป:น
ผู�ประกอบการรายใหม�ท่ีมีศักยภาพในการเติบโตสูง (StartUP) ในระดับประเทศ 
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ปnท่ี 4 - สามารถแก�ปxญหา นํา และทํางานร�วมกับผู�อ่ืนเพ่ือบรรลุเป�าประสงค7อย�างมีประสิทธิภาพ
และสามารถสื่อสารอย�างเหมาะสม 

- สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ7จากการไปปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในสถาน
ประกอบการ 
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2. แผนพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให2หลักสูตรมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ� หลักฐาน/ตัวบ)งช้ี 

กํากับ ติดตาม และปรับปรุงหลักสูตร
ปxญญาประดิษฐ7ประยุกต7และเทคโนโลยี
อัจฉริยะให�สอดคล�องกับมาตรฐาน หรือ
ข�อกําหนดของกระทรวง อว. อย�าง
ต�อเน่ือง  

 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจากหลักสูตรใน
ระดับสากล (ACM/IEEE) 

 พัฒนาหลักสูตรให�สอดคล�องกับมาตรฐาน 
หรือข�อกําหนดของกระทรวง อว. 
 

 สามารถเปรียบเทียบหลักสูตรกับ
มาตรฐานในสาขาวิชาเดียวกัน 

 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

ขยายความร�วมมือกับหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�องในการจัดการเรียนการสอน 
WIL  

 ขยายเครือข�ายความร�วมมือไปยังสถาน
ประกอบการหรือพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมจํานวน
นิสิตรับเข�าให�มากข้ึน และเพ่ิมทางเลือกใน
การไปปฏิบัติงานสหกิจของนิสิต 

 จํานวนสถานประกอบการ ท่ี
เพ่ิมข้ึน 

จัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ7ท่ีทันสมัย 
และพร�อมใช�งานสําหรับการฝCกปฎิบัติ
ของนิสิตในหลักสูตรอย�างเหมาะสม 

 ติดตามความเปล่ียนแปลงของเคร่ืองมือและ
นวัตกรรมทางปxญญาประดิษฐ7 เทคโนโลยี
อัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติ 

 จัดหางบประมาณสําหรับซ้ือเคร่ืองมือและ
นวัตกรรมฯ สําหรับให�นิสิตฝCกปฎิบัติ และหา
พันธมิตรใหม�ท่ีพร�อมสนับสนุนเคร่ืองมือและ
อุปกรณ7การเรียนการสอน 

 จํานวนเคร่ืองมือทางเคร่ืองมือ
และนวัตกรรมฯ สําหรับให�นิสิต
ฝCกปฎิบัติ 

 จํานวนเครือข�ายพันธมิตรใหม� 

อาจารย7ในหลักสูตรมีตําแหน�งทาง
วิชาการท่ีสูงข้ึน และจํานวนอาจารย7ท่ีมี
ทักษะปฏิบัติการในภาคอุตสาหกรรม
มากขึ้น 

 พัฒนากระบวนการส�งเสริมการนําผลงานวิจัย
ไ ป ใ ช� ป ร ะ โ ย ช น7 เ ชิ ง พ า ณิ ช ย7 ร� ว ม กั บ
ภาคอุตสาหกรรม 

 พัฒนาศักยภาพของผู�รับผิดชอบหลักสูตรด�าน
ก า ร วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ดิ จิ ทั ล ท่ี มี
ปxญญาประดิษฐ7เป:นฐาน เพ่ือตอบสนองความ
ต�องการของ EEC และยุทธศาสตร7ประเทศ 

 จํานวนผลิตภัณฑ7/สิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร/ส่ิงประดิษฐ7/นวัตกรรม
ท่ีร�วมกับภาคอุตสาหกรรม 

 จํานวนผลงานตีพิมพ7ของอาจารย7
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

 อาจารย7ผู�รับผิดชอบหลักสูตรมี
ตําแหน�งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

หลักสูตรมีความสอดคล�องกับความ
ต�องการของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย หน�วย
ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีปxญญาประดิษฐ7 และระบบ
อัจฉริยะ อย�างต�อเน่ือง 

 พัฒนาการสอนในวิชาต�าง ๆ มีการสอนท้ัง
ทฤษฎีและปฏิบัติของแต�ละโมดูล ให�ทันสมัย
ตลอดเวลา เพ่ือนิสิตจะได�เรียนรู�ได�ด�วยตนเอง
และปรับใช�ได�ทันเหตุการณ7 

 สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา เพ่ือทราบถึงการนําความรู�และ
ประสบการณ7ไปใช� และนํากลับมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 ติดตามประเมินหลักสูตรอย�างสมํ่าเสมอ (โดย
คณะกรรมการวิชาการภายในทุกป}  และ
ภายนอกทุก 5 ป}) 

 รายงานผลการประเมินหลักสูตร
มีการสํารวจความพึงพอใจใน
หลักสูตรจากบัณฑิต 

 รายงานผลการประเมินความพึง
พ อ ใ จ ใน ก า ร ใ ช� บั ณ ฑิ ต ข อ ง
ผู�ประกอบการ 

 ผู� ใช� บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด�านทักษะ ความรู� ความสามารถ
ในการทํางาน โดยเฉลี่ยในระดับดี 
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3. ความร)วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
1. บันทึกข�อตกลงความร�วมมือ สํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) กับ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือพัฒนาบุคลากรและการศึกษารองรับ 10 อุตสาหกรรม
เป�าหมายของประเทศ ลงนาม ณ ศูนย7ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา เม่ือวันที่ 
21 มกราคม พ.ศ. 2562 

2. บันทึกข�อตกลงความร�วมมือระหว�างบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอร่ี ออโตเมชั่น (ประเทศ
ไทย) จํากัด และ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพัฒนากําลังคนระบบอัตโนมัติและหุ�นยนต7 ลงนาม  
ณ โรงแรมสยามเคมป=นสก้ี กรุงเทพมหานคร  เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 

3. บันทึกความเข�าใจ เร่ือง การพัฒนากําลังคนด�านปxญญาประดิษฐ7ประยุกต7 เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส7 และระบบอัตโนมัติ เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ลงนามโดย สถาบันการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่
ใกล�เคียง  17 สถาบัน ได�แก� 1) มหาวิทยาลัยบูรพา  2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ตะวันออก  3) วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  4) วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  5) วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา  6) วิทยาลัยเทคนิคสระแก�ว  7) วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  8) วิทยาลัยเทคนิคตราด  
9) วิทยาลัยเทคนิคระยอง  10) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  11) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  12) วิทยาลัย
เทคโนโลยีตะวันออก  13) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง  14) วิทยาลัยเทคโนโลยีไอ
อาร7พีซี  15) สํานักงานส�งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)  16) สมาคมปxญญาประดิษฐ7ประเทศไทย  
และ  17) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอร่ี ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จํากัด  ลงนาม ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  เม่ือ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร2างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

  ระบบทวิภาค โดยใน 1 ป}การศึกษาแบ�งออกเป:น 2 ภาคการศึกษา (1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห7)  และ มีภาคฤดูร�อนในป} 1  2  และ 3  โดยจัดการ
เรียนการสอนเป:นโมดูลจํานวน 6 โมดูล 

  ระบบไตรภาค 
  ระบบจตุรภาค 
  ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร2อน 
   มีภาคฤดูร�อน      จํานวน......3......ภาค ภาคละ.......8........สัปดาห7 
   ไม�มีภาคฤดูร�อน 

1.3 การเทียบเคียงหน)วยกิตในระบบทวิภาค 
-ไม�มี- 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาต�น   เดือน  กรกฎาคม  ถึง  พฤศจิกายน  
   ภาคการศึกษาปลาย   เดือน  ธันวาคม    ถึง  มีนาคม  
   ภาคการศึกษาฤดูร�อน  เดือน  เมษายน   ถึง  พฤษภาคม  

2.2 คุณสมบัติของผู2เข2าศึกษา 
     (1) เป:นผู�สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จะต�องมีหน�วยกิตการเรียนในกลุ�มสาระต�าง ๆ 

ดังน้ี 
- กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร7 ไม�ต่ํากว�า 22 หน�วยกิต กลุ�มสาระการเรียนรู�

คณิตศาสตร7 ไม�ต่ํากว�า 12 หน�วยกิต และกลุ�มสาระการเรียนรู�ทางภาษาต�างประเทศ ไม�
ตํ่ากว�า 9 หน�วยกิต หรือ 

- กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร7 ไม�ต่ํากว�า 12 หน�วยกิต และกลุ�มสาระการเรียนรู�ทาง
ภาษาต�างประเทศ ไม�ต่ํากว�า 9 หน�วยกิต หรือ 

(2) เป:นผู�สําเร็จการระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เก่ียวข�อง ท้ังนี้ นิสิตสามารถเทียบโอนผลการเรียน
ได� ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และที่แก�ไข
เพ่ิมเติม (ถ�ามี)  หรือ 

 
     (3)  เป:นผู�สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท�า หรืออนุปริญญา 

ทางด�านไฟฟ�า  ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส7  อิเล็กทรอนิกส7   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  แมคคาทรอ
นิกส7และหุ�นยนต7  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร7 หรือ 

 (4) เป:นผู�สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท�า หรืออนุปริญญา ที่มี
ประสบการณ7ในการทํางานในสาขาที่เก่ียวข�อง อย�างน�อย 3 ป} ทั้งน้ี นิสิตสามารถเทียบโอนผลการเรียนได� ตาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และท่ีแก�ไขเพิ่มเติม 
(ถ�ามี) 

2.2.3 มีเกณฑ7คุณสมบัติเพิ่มเติม 
 - 

 

2.3 ป�ญหาของนิสิตแรกเข2า 
1)  ปxญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป:นระดับมหาวิทยาลัย 
2)  ปxญหาการปรับฐานความรู�ในด�านพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร7 วิทยาศาสตร7 และภาษาอังกฤษ 

 
2.4 กลยุทธ�ในการดําเนินการเพ่ือแก2ไขป�ญหา/ข2อจํากัดของนิสิตในข2อ 2.3 

1)  จัดให�มีการดูแลนิสิตใหม�อย�างใกล�ชิด โดยอาจารย7ที่ปรึกษา และนิสิตรุ�นพ่ี 
2)  จัดให�มีการทํากิจกรรม/อบรม เพื่อให�นิสิตเตรียมความพร�อมเก่ียวกับคณิตศาสตร7 

วิทยาศาสตร7 พื้นฐานด�านการเขียนโปรแกรม ในช�วงก�อนเป=ดภาคเรียน (โครงการอบรม Coding & CS 
Unplugged) 

3)  จัดให�มีแผนในการกํากับ ติดตาม และประเมินทักษะการสื่อสารและการนําเสนอ ตลอดการ
เรียนในหลักสูตร 
 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู2สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปn 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปnการศึกษา 2563 2564 2565 2566 2567 

จํานวนรับเข�า  ป}ที่ 1 60 60 60 60 60 
ป}ท่ี 2 - 60 60 60 60 
ป}ท่ี 3 - - 60 60 60 
ป}ท่ี 4 - - - 60 60 
รวม 60 120 180 240 240 

คาดว�าจะสําเร็จการศึกษา - - - 60 60 
 

คณะวิทยาศาสตร�และศิลปศาสตร� วิทยาเขตจันทบุรี 
ปnการศึกษา 2563 2564 2565 2566 2567 

จํานวนรับเข�า  ป}ที่ 1 60 60 60 60 60 
ป}ท่ี 2 - 60 60 60 60 
ป}ท่ี 3 - - 60 60 60 
ป}ท่ี 4 - - - 60 60 
รวม 60 120 180 240 240 

คาดว�าจะสําเร็จการศึกษา - - - 60 60 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
                                                                        หน�วย  :  พันบาท 

หมวดรายรับ 2563 2564 2565 2566 2567 
รายรับ 1,680 4,800 6,480 8,160 8,160 
รวม 1,680 4,800 6,480 8,160 8,160 

             หน�วย  :  พันบาท 
หมวดรายจ)าย 2563 2564 2565 2566 2567 

1. งบบุคลากร 390 406 422 439 456 
2. งบดําเนินการ 1,170 2,340 3,510 5,850 5,850 
3. งบลงทุน 780 811 844 877 912 
4. งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 0 

รวม 2,340 3,557 4,775 7,166 7,219 
หมายเหตุ ค�าใช�จ�ายต�อหัวต�อป} (สูงสุด)  62,500 บาท 
 
2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรียน 
 � แบบทางไกลผ�านสื่อสิ่งพิมพ7เป:นหลัก 

� แบบทางไกลผ�านสื่อแพร�ภาพและเสียงเป:นสื่อหลัก 
� แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส7เป:นสื่อหลัก (E-learning) 
� แบบทางไกลทางอินเตอร7เน็ต 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) มีการเรียนการสอนแบบ E-learning ร�วมด�วย, ฝCกปฏิบัติ 
Automation Park, ฝCกปฏิบัติสถานประกอบการจริง, มีอาจารย7เดินทางไปสอนคู�กับ
ผู�เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการจริงท่ีนิสิตไปฝCกปฏิบัติ 

 
2.8 การเทียบโอนหน)วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข2ามมหาวิทยาลัย 

เป:นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2560 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ถ�ามี) 
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3. หลักสูตรและอาจารย�ผู2สอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหน)วยกิต จํานวนหน�วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม�น�อยกว�า 120 หน�วยกิต 
3.1.2 โครงสร2างหลักสูตร  

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน�วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน�วยกิต 
  2.1)  วิชาแกน  18 หน�วยกิต 
  2.2)  วิชาเอก  66 หน�วยกิต 
   2.2.1) วิชาเอกบังคับ  57 หน�วยกิต 
   2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม�น�อยกว�า   9  หน�วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม�น�อยกว�า      6  หน�วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 
 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน)วยกิต 
1.1)  กลุ�มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 (3-0-6) 
  English for Communication 
 99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 3 (3-0-6) 
  Collegiate English 
 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
                  English Writing for Communication 
 99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน 3 (3-0-6) 
  English for Job Applications 
 

1.2)  กลุ�มวิชาอัตลักษณ7และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 
 30910159  นิเวศวิทยาทางทะเลและการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 2 (2-0-4) 
  Marine Ecology and Ecotourism  
 85111059  การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต  2 (1-2-3) 
  Exercise for Quality of Life  
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1.3)  กลุ�มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม 

 25710259  เศรษฐศาสตร7ในชีวิตประจําวัน  2 (2-0-4) 
  Economics of Everyday Life  
 40240359  หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม 2 (2-0-4) 
  Sufficiency Economy and Social Development  
 61010159  ศิลปะกับชีวิต  3 (3-0-6) 
  Art and Life  
 

1.4)  กลุ�มวิชานวัตกรรมและความคิดสร�างสรรค7 
     30210159 คณิตคิดทันโลก 2 (2-0-4) 
  Contemporary Mathematics 

 88510059  การคิดและการแก�ปxญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสร�างนวัตกรรม 2 (1-2-3) 
           Logical Thinking and Problem Solving for Innovation 
  

1.5)  กลุ�มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 88510159  ก�าวทันสังคมดิจิทัลด�วยไอซีที  3 (2-2-5) 
  Moving Forward in a Digital Society with ICT  
 
หมายเหตุ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ      84 หน)วยกิต 
  2.1) วิชาแกน      18 หน)วยกิต 
M1: Digital Developer Foundation 
 88511359  คณิตศาสตร7สําหรับคอมพิวเตอร7  3 (2-2-5) 
  Mathematics for Computing 
 88510459 หลักการโปรแกรม 3 (2-3-4) 
  Programming Fundamental  
 88521159  ความน�าจะเป:นและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร7  3 (2-2-5) 
  Probability and Statistics for Computing 
M2: Fundamental AI and Smart Technology 
 89022063 ปxญญาประดิษฐ7 3 (2-2-5) 
  Artificial Intelligence 
M3: Applied AI and Smart Technology Exploration 
 89033063 การจําลองและการหาค�าเหมาะท่ีสุดเพื่อปxญญาประดิษฐ7 3 (2-2-5) 
  Simulation and Optimization for Artificial Intelligence 
 89035063  การสร�างแนวคิดและตัวแบบทางกระบวนการเชิงธุรกิจ 3 (2-2-5) 
  Business Idea Creation and Business Process Modeling 
 

  2.2) วิชาเอก      66 หน)วยกิต 
   2.2.1) วิชาเอกบังคับ    57 หน)วยกิต 
M1: Digital Developer Foundation 
 89011063 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรม 2 (1-2-3) 
  Information Technology for Industry 
M2: Fundamental AI and Smart Technology 
 89022163 การโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห7ข�อมูล 3 (2-2-5) 
  Data Analytics Programming 
 89022263  พ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส7และการออกแบบลอจิก 3 (2-2-5) 
  Basic Electronics and Logic Design 
 89022363 เคร่ืองมือและการดูแลระบบปฏิบัติการยูนิกซ7 3 (2-2-5) 
  Unix Tools and System Administration 
 89022463  อินเทอร7เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 3 (2-2-5) 
  Internet of Things 
 89022663 วิทยาการและวิศวกรรมข�อมูลเบื้องต�น 3 (2-2-5) 
  Introduction to Data Science and Engineering 
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M3: Applied AI and Smart Technology Exploration 
 89033163  เทคโนโลยีอัจฉริยะสําหรับอุตสาหกรรม 3 (2-2-5) 
  Smart Technology for Industry 
 89033263  เหมืองข�อมูล 3 (2-2-5) 
  Data Mining 
M4: Tools for AI and Smart Technology  
 89034063 ฐานข�อมูล 1 3 (2-2-5) 
  Database I 
 89034163  ธุรกิจอัจฉริยะและมโนภาพข�อมูล 3 (2-2-5) 
  Business Intelligence and Data Visualization 
M5: Business Modelling and Creation 
 89035163 การออกแบบและการบูรณาการระบบอัจฉริยะ 3 (2-2-5) 
  Intelligent System Integration and Design 
 89035263  การวิเคราะห7ข�อมูลขนาดใหญ� 3 (2-2-5) 
  Big Data Analytics 
M6: Solving Problems in Real World 
 89016063  การเรียนรู�เชิงประจักษ7ผ�านประสบการณ7 1 3 (0-9-3) 
  Empirical Learning I 
 89026063  การเรียนรู�เชิงประจักษ7ผ�านประสบการณ7 2 3 (0-9-3) 
  Empirical Learning II 
 89036063  บูรณาการเรียนกับการทํางาน 1 3 (0-9-3) 
  Work Integrated Learning I 
 89046063  บูรณาการเรียนกับการทํางาน 2 6 (0-18-6) 
  Work Integrated Learning II 
 89046163  บูรณาการเรียนกับการทํางาน 3 3 (0-9-3) 
  Work Integrated Learning III 
 89046263 การแลกเปลี่ยนความรู�จากการทํางานเชิงบูรณาการ 2 (0-4-2) 
  Work Integrated Knowledge Sharing 
 89046363 การแลกเปลี่ยนความรู�การเป:นผู�ประกอบการ 2 (0-4-2) 
  Entrepreneurship Knowledge Sharing 
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   2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม)น2อยกว)า   9 หน)วยกิต 
กลุ)มวิชา Data Analytics for Business Management 
 89036163 ปxญญาประดิษฐ7ในธุรกิจและการเงิน 3 (2-2-5) 
  Artificial Intelligence in Business and Finance 
 89034363  การใช�โปรแกรมบริหารงานทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
  Business Management Tools Usage 
 89035463 การปรับเปลี่ยนสู�ดิจิทัล 3 (2-2-5) 
  Digital Transformation 
กลุ)มวิชา Data Management 
 89034263  ฐานข�อมูล 2 3 (2-2-5) 
  Database II  
 89036263 ปxญญาประดิษฐ7ในเทคโนโลยีอัจฉริยะ 3 (2-2-5) 
  Artificial Intelligence in Smart Technology 
 89024063 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย 3 (2-2-5) 
  Statistical Software for Research 
กลุ)มวิชา Communication 
 89022563  การสื่อสารข�อมูลและเครือข�าย 3 (2-2-5) 
  Data Communication and Networking 
 89035363  สถาปxตยกรรมเชิงบริการ 3 (2-2-5) 
  Service-Oriented Architecture 
กลุ)มวิชา Linguistics and Computer Vision 
 89036363 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3 (2-2-5) 
  Natural Language Processing 
 89036463 คอมพิวเตอร7วิทัศน7 3 (2-2-5) 
  Computer Vision 
กลุ)มวิชา หัวข2อเลือกอิสระ 
 89037063 หัวข�อเลือกสรรทางปxญญาประดิษฐ7 3 (2-2-5) 
  Selected Topics in Artificial Intelligence 
 89037163 หัวข�อเลือกสรรทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ 3 (2-2-5) 
  Selected Topics in Intelligent Technology 
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 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม)น2อยกว)า       6 หน)วยกิต 
  ให�เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เป=ดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ 
 เลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท้ังภายในและภายนอก ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต 
 

ความหมายของรหัสวิชา 
 เลขรหัส 3 หลักแรก หมายถึง เลขรหัสวิชาของส�วนงาน 
 เลขรหัสหลักท่ี 4 หมายถึง ชั้นป}ที่เป=ดสอน 
 เลขรหัสหลักท่ี 5 หมายถึง กลุ�มวิชา ดังนี้ 
      เลข 1  หมายถึง โมดูล M1: Digital Developer Foundation 
      เลข 2  หมายถึง โมดูล M2: Fundamental AI and Smart Technology  
      เลข 3  หมายถึง โมดูล M3: Applied AI and Smart Technology Exploration 
      เลข 4  หมายถึง โมดูล M4: Tools for AI and Smart Technology 
      เลข 5  หมายถึง โมดูล M5: Business Modelling and Creation 
      เลข 6  หมายถึง โมดูล M6: Solving Problems in Real World 
      เลข 7  หมายถึง กลุ�มวิชาหัวข�อเลือกสรร 
 เลขรหัสหลักท่ี 6 หมายถึง ลําดับของรายวิชาในกลุ�มวิชา 
 เลขรหัสหลักท่ี 7-8 หมายถึง ป}ท่ีสร�างรายวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปxญญาประดิษฐ7ประยุกต7และ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ ในแต�ละภาคเรียนของป}การศึกษา ดังนี้ 
 

ปnที่ 1  ภาคการศึกษาต2น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา หน)วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด2วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 
Marine Ecology and Ecotourism 

2 (2-0-4) 

40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม 
Sufficiency Economy and Development 

2 (2-0-4) 

85111059 การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Exercise for Quality of Life 

2 (1-2-3) 

88510059 การคิดและการแก�ปxญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร�างนวัตกรรม 
Logical Thinking and Problem Solving for Innovation 

2 (1-2-3) 

88510159 ก�าวทันสังคมดิจิทัลด�วยไอซีที 
Moving Forward in a Digital Society with ICT  

3 (2-2-5) 

วิชาแกน 88511359 
(M1) 

คณิตศาสตร7สําหรับคอมพิวเตอร7 
Mathematics for Computing 

3 (2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 89011063 
(M1) 

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรม 
Information Technology for Industry 

2 (1-2-3) 

รวม (Total) 16 
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ปnที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน)วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด2วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 25710259 เศรษฐศาสตร7ในชีวิตประจําวัน 
Economics of Everyday Life 

2 (2-0-4) 

30210159 คณิตคิดทันโลก 
Contemporary Mathematics 

2 (2-0-4) 

61010159 ศิลปะกับชีวิต 
Art and Life 

3 (3-0-6) 

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 
Collegiate English 

3 (3-0-6) 

วิชาแกน 88510459 
(M1) 

หลักการโปรแกรม 

Programming Fundamental 
3 (2-3-4) 

88521159 
(M1) 

ความน�าจะเป:นและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร7 
Probability and Statistics for Computing 

3 (2-2-5) 

รวม (Total) 16 
 

ปnที่ 1  ภาคการศึกษาฤดูร2อน  (Summer Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน)วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด2วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 89016063 
(M1) 

การเรียนรู�เชิงประจักษ7ผ�านประสบการณ7 1 

Empirical Learning I 
3 (0-9-3) 

รวม (Total) 3 
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ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล สําหรับชั้นปn 1 
Module รหัสและชื่อรายวิชา หน�วยกิต ระยะเวลา 
M.GE 30210159 คณิตคิดทันโลก 

Contemporary Mathematics 
2 (2-0-4) 1 สัปดาห7 

30 ชม. 
88510059 การคิดและการแก�ปxญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร�างนวัตกรรม 

Logical Thinking and Problem Solving for Innovation 
2 (1-2-3) 2 สัปดาห7 

45 ชม. 
88510159 ก�าวทันสังคมดิจิทัลด�วยไอซีที 

Moving Forward in a Digital Society with ICT  
3 (2-2-5) 2 สัปดาห7 

60 ชม. 
40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม 

Sufficiency Economy and Development 
2 (2-0-4) 1 สัปดาห7 

30 ชม. 
30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 

Marine Ecology and Ecotourism 
2 (2-0-4) 1 สัปดาห7 

30 ชม. 
85111059 การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 

Exercise for Quality of Life 
2 (1-2-3) 2 สัปดาห7 

45 ชม. 
61010159 ศิลปะกับชีวิต 

Art and Life 
3 (3-0-6) 2 สัปดาห7 

45 ชม. 
25710259 เศรษฐศาสตร7ในชีวิตประจําวัน 

Economics of Everyday Life 
2 (2-0-4) 1 สัปดาห7 

30 ชม. 
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 

Collegiate English 
3 (3-0-6) 2 สัปดาห7 

45 ชม. 
88511359 คณิตศาสตร7สําหรับคอมพิวเตอร7 

Mathematics for Computing 

3 (2-2-5) 2 สัปดาห7 
60 ชม. 

M1 89011063 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรม 
Information Technology for Industry 

2 (1-2-3) 2 สัปดาห7 
45 ชม. 

88510459 หลักการโปรแกรม 

Programming Fundamental 
3 (2-3-4) 3 สัปดาห7 

75 ชม. 
88521159 ความน�าจะเป:นและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร7 

Probability and Statistics for Computing 
3 (2-2-5) 2 สัปดาห7 

60 ชม. 
M6 89016063 การเรียนรู�เชิงประจักษ7ผ�านประสบการณ7 1 

Empirical Learning I 
3 (0-9-3) 9 สัปดาห7 

270 ชั่วโมง 
รวม (Total) 35  
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ปnที่ 2  ภาคการศึกษาต2น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน)วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด2วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 89022163 
(M2) 

การโปรแกรมเพ่ือการวิเคราะห7ข�อมูล 

Data Analytics Programming 

3 (2-2-5) 

89022263 
(M2) 

พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส7และการออกแบบลอจิก 

Basic Electronics and Logic Design  
3 (2-2-5) 

89022363 
(M2) 

เคร่ืองมือและการดูแลระบบปฏิบัติการยูนิกซ7 
Unix Tools and System Administration 

3 (2-2-5) 

89022463 
(M2) 

อินเทอร7เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 

Internet of Things 
3 (2-2-5) 

89022663 
(M2) 

วิทยาการและวิศวกรรมข�อมูลเบ้ืองต�น 
Introduction to Data Science and Engineering 

3 (2-2-5) 

รวม (Total) 15 
 

ปnที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน)วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด2วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English Writing for Communication 

3 (3-0-6) 

วิชาแกน 89022063 
(M2) 

ปxญญาประดิษฐ7 
Artificial Intelligence 

3 (2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 89034063 
(M4) 

ฐานข�อมูล 1 

Database I 
3 (2-2-5) 

89034163 
(M4) 

ธุรกิจอัจฉริยะและมโนภาพข�อมูล 
Business Intelligence and Data Visualization 

3 (2-2-5) 

วิชาเลือกเสรี XXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3 
XXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 

รวม (Total) 18 
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ปnที่ 2  ภาคการศึกษาฤดูร2อน  (Summer Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน)วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด2วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 89026063 
(M2) 

การเรียนรู�เชิงประจักษ7ผ�านประสบการณ7 2 

Empirical Learning II 
3 (0-9-3) 

รวม (Total) 3 
 

ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล สําหรับชั้นปn 2 
Module รหัสและชื่อรายวิชา หน�วยกิต  ระยะเวลา 
M.GE 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English Writing for Communication 
3 (3-0-6) 2 สัปดาห7 

45 ชม. 
M2 89022063 ปxญญาประดิษฐ7 

Artificial Intelligence 
3 (2-2-5) 2 สัปดาห7 

60 ชม. 
89022163 การโปรแกรมเพ่ือการวิเคราะห7ข�อมูล 

Data Analytics Programming 
3 (2-2-5) 2 สัปดาห7 

60 ชม. 
89022263 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส7และการออกแบบลอจิก 

Basic Electronics and Logic Design  
3 (2-2-5) 2 สัปดาห7 

60 ชม. 
89022363 เคร่ืองมือและการดูแลระบบปฏิบัติการยูนิกซ7 

Unix Tools and System Administration 
3 (2-2-5) 2 สัปดาห7 

60 ชม. 
89022463 อินเทอร7เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 

Internet of Things 
3 (2-2-5) 2 สัปดาห7 

60 ชม. 
89022663 วิทยาการและวิศวกรรมข�อมูลเบื้องต�น 

Introduction to Data Science and Engineering 
3 (2-2-5) 2 สัปดาห7 

60 ชม. 
M4 89034063 ฐานข�อมูล 1 

Database I 
3 (2-2-5) 2 สัปดาห7 

60 ชม. 
89034163 ธุรกิจอัจฉริยะและมโนภาพข�อมูล 

Business Intelligence and Data Visualization 
3 (2-2-5) 2 สัปดาห7 

60 ชม. 
M6 89026063 การเรียนรู�เชิงประจักษ7ผ�านประสบการณ7 2 

Empirical Learning II 
3 (0-9-3) 9 สัปดาห7 

270 ชั่วโมง 
 XXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3  

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3  
รวม (Total) 36  
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ปnที่ 3  ภาคการศึกษาต2น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน)วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด2วยตนเอง) 

วิชาแกน 89033063 
(M3) 

การจําลองและการหาค�าเหมาะที่สุดเพ่ือปxญญาประดิษฐ7 
Simulation and Optimization for Artificial Intelligence 

3 (2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 89033163 
(M3) 

เทคโนโลยีอัจฉริยะสําหรับอุตสาหกรรม 

Smart Technology for Industry 
3 (2-2-5) 

89033263 
(M3) 

เหมืองข�อมูล 
Data Mining 

3 (2-2-5) 

วิชาเอกเลือก XXXXXX วิชาเอกเลือก 1 3 
XXXXXX วิชาเอกเลือก 2 3 
XXXXXX วิชาเอกเลือก 3 3 

รวม (Total) 18 
 

ปnที่ 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน)วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด2วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3 (3-0-6) 

99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน 
English for Job Applications 

3 (3-0-6) 

วิชาแกน 89035063 
(M5) 

การสร�างแนวคิดและตัวแบบทางกระบวนการเชิงธุรกิจ 
Business Idea Creation and Business Process 
Modelling 

3 (2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 89035163 
(M5) 

การออกแบบและการบูรณาการระบบอัจฉริยะ 

Intelligent System Integration and Design 

3 (2-2-5) 

89035263 
(M5) 

การวิเคราะห7ข�อมูลขนาดใหญ� 
Big Data Analytics 

3 (2-2-5) 

รวม (Total) 15 
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ปnที่ 3  ภาคการศึกษาฤดูร2อน  (Summer Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน)วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด2วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 89036063 
(M6) 

บูรณาการเรียนกับการทํางาน 1 

Work Integrated Learning I 
3 (0-9-3) 

 

รวม (Total) 3 
 

ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล สําหรับชั้นปn 3 
Module รหัสและชื่อรายวิชา หน�วยกิต ระยะเวลา 

GE 99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3 (3-0-
6) 

2 สัปดาห7 
60 ชม. 

99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน 
English for Job Applications 

3 (3-0-
6) 

2 สัปดาห7 
60 ชม. 

M3 89033163 เทคโนโลยีอัจฉริยะสําหรับอุตสาหกรรม 

Smart Technology for Industry 
3 (2-2-

5) 
2 สัปดาห7 
60 ชม. 

89033263 เหมืองข�อมูล 
Data Mining 

3 (2-2-
5) 

2 สัปดาห7 
60 ชม. 

89033063 การจําลองและการหาค�าเหมาะที่สุดเพื่อปxญญาประดิษฐ7 
Simulation and Optimization for Artificial Intelligence 

3 (2-2-
5) 

2 สัปดาห7 
60 ชม. 

M5 89035063 การสร�างแนวคิดและตัวแบบทางกระบวนการเชิงธุรกิจ 
Business Idea Creation and Business Process Modelling 

3 (2-2-
5) 

2 สัปดาห7 
60 ชม. 

89035163 การออกแบบและการบูรณาการระบบอัจฉริยะ 

Intelligent System Integration and Design 
3 (2-2-

5) 
2 สัปดาห7 
60 ชม. 

89035263 การวิเคราะห7ข�อมูลขนาดใหญ� 
Big Data Analytics 

3 (2-2-
5) 

2 สัปดาห7 
60 ชม. 

M6 89036063 บูรณาการเรียนกับการทํางาน 1 

Work Integrated Learning I 
3 (0-9-

3) 
 

9 สัปดาห7 
270 ชม. 

รวม (Total) 36  
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ปnที่ 4  ภาคการศึกษาต2น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน)วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด2วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 89046063 
(M6) 

บูรณาการเรียนกับการทํางาน 2 

Work Integrated Learning II 
6 (0-18-6) 

 

รวม (Total) 6 
ปnที่ 4  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน)วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด2วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 89046163 บูรณาการเรียนกับการทํางาน 3 

Work Integrated Learning III 
3 (0-9-3) 

 
89046263 การแลกเปลี่ยนความรู�จากการทํางานเชิงบูรณาการ 

Work Integrated Knowledge Sharing 
2 (0-4-2) 

89046363 การแลกเปลี่ยนความรู�การเป:นผู�ประกอบการ 
Entrepreneurship Knowledge Sharing 

2 (0-4-2) 

รวม (Total) 7 
 

ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล สําหรับชั้นปn 4 
Module รหัสและชื่อรายวิชา หน�วยกิต ระยะเวลา 

M6 89046063 บูรณาการเรียนกับการทํางาน 2 

Work Integrated Learning II 
6 (0-18-6) 

 
18 สัปดาห7 
540 ชม. 

89046163 บูรณาการเรียนกับการทํางาน 3 

Work Integrated Learning III 
6 (0-9-3) 9 สัปดาห7 

270 ชม. 
89046263 การแลกเปลี่ยนความรู�จากการทํางานเชิง

บูรณาการ 
Work Integrated Knowledge Sharing 

2 (0-4-2) 2 สัปดาห7 
60 ชม. 

89046363 การแลกเปลี่ยนความรู�การเป:นผู�ประกอบการ 
Entrepreneurship Knowledge Sharing 

2 (0-4-2) 2 สัปดาห7 
60 ชม. 

รวม (Total) 16  
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
   (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหน)งและคุณวุฒิของอาจารย� 
 3.2.1 อาจารย�ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
 

(1) นางสาวสุนิสา ริมเจริญ   เลขประจําตัวประชาชน 3-1202-0011x-xx-x 
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
วท.ม. (วิทยาศาสตร7คอมพิวเตอร7) จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร7) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  

 ตําแหน)งทางวิชาการ ผู�ช�วยศาสตราจารย7 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร7 
  ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
88510459 หลักการโปรแกรม 

Programming Fundamental 
3 (2-3-4) 

88631159 การออกแบบข้ันตอนวิธีและการประยุกต7 
Algorithm Design and Applications 

3 (2-2-5) 

88955262 การเตรียมข�อมูล 
Data Preparation 

3 (2-2-5) 

88621159 โครงสร�างข�อมูลและอัลกอริทึม 
Data Structures and Algorithms 

3 (2-3-4) 

  
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
89022063 ปxญญาประดิษฐ7 

Artificial Intelligence 
3 (2-2-5) 

89022163 การโปรแกรมเพ่ือการวิเคราะห7ข�อมูล 
Data Analytics Programming 

3 (2-2-5) 

89033063 การจําลองและการหาค�าเหมาะที่สุดเพื่อปxญญาประดิษฐ7 
Simulation and Optimization for Artificial Intelligence 

3 (2-2-5) 

89036163 ปxญญาประดิษฐ7ในธุรกิจและการเงิน 
Artificial Intelligence in Business and Finance 

3 (2-2-5) 

89033263 เหมืองข�อมูล 
Data Mining 

3 (2-2-5) 
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(2) นายณัฐนนท7 ลีลาตระกูล   เลขประจําตัวประชาชน 3-1008-0073x-xx-x 
Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) Carnegie Mellon University, USA พ.ศ. 2553 
M.Eng. (Electrical and Computer Engineering) Cornell University, USA พ.ศ. 2546 
วศ.บ. (ไฟฟ�า) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร7 พ.ศ. 2542  
ตําแหน)งทางวิชาการ ผู�ช�วยศาสตราจารย7 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร7 

  ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 

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

88723159 เทคโนโลยีเครือข�ายคอมพิวเตอร7 1 
Computer Networks I 

3 (2-2-5) 

88733159 เทคโนโลยีทางเครือข�ายคอมพิวเตอร7 2 
Computer Network Technology II 

3 (2-2-5) 

88743359 อินเตอร7เน็ตของส่ิงต�าง ๆ 
Internet of Things 

3 (2-2-5) 

 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
89016063 การเรียนรู�เชิงประจักษ7ผ�านประสบการณ7 1 

Empirical Learning I 
3 (0-9-3) 

89022463 อินเทอร7เน็ตของทุกสรรพส่ิง 
Internet of Things 

3 (2-2-5) 

89022563 การสื่อสารข�อมูลและเครือข�าย 
Data Communication and Networking 

3 (2-2-5) 

89026063 การเรียนรู�เชิงประจักษ7ผ�านประสบการณ7 2 
Empirical Learning II 

3 (0-9-3) 

89036263 ปxญญาประดิษฐ7ในเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
Artificial Intelligence in Smart Technology 

3 (2-2-5) 
 

89046063 บูรณาการเรียนกับการทํางาน 2 
Work Integrated Learning II 

6 (0-18-6) 
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(3) นายกฤษณะ ชินสาร   เลขประจําตัวประชาชน 3-4801-0039x-xx-x 
วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร7)  จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2547 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร7และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�า
คุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2540 
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม พ.ศ. 2536  
ตําแหน)งทางวิชาการ ผู�ช�วยศาสตราจารย7 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร7 

  ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
886454 การจําลองระบบและการสร�างตัวแบบข�อมูลเบ้ืองต�น 

Introduction to System Simulation and Data Modeling 
3 (3-0-6) 

889652 การทําให�เห็นภาพของข�อมูล 
Data Visualization 

3 (3-0-6) 

88646159 การจัดเก็บและการสืบค�นสารสนเทศ 
Information Storage and Retrieval 

3 (3-0-6) 

88635259 การประมวลผลภาพดิจิทัล 
Digital Image Processing 

3 (2-2-5) 

 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
89036463 คอมพิวเตอร7วิทัศน7 

Computer Vision 
3 (2-2-5) 

89035463 การปรับเปลี่ยนสู�ดิจิทัล 
Digital Transformation 

3 (2-2-5) 

89035163 การออกแบบและการบูรณาการระบบอัจฉริยะ 
Intelligent System Integration and Design 

3 (2-2-5) 

89036363 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
Natural Language Processing 

3 (2-2-5) 

89046363 การแลกเปลี่ยนความรู�การเป:นผู�ประกอบการ 
Entrepreneurship Knowledge Sharing 

2 (0-4-2) 
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(4) Mr. John Gatewood. Ham       หมายเลขหนังสือเดินทาง (USA) 45205x-xx-x  
M.Sc (Computer Science) University of Missouri-Rolla, USA พ.ศ. 2536 
B.S. (Mathematics) The University of the South, USA พ.ศ. 2529 
ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7 

     ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
88520259 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการสารสนเทศ 

English for Informatics 
3 (3-0-6) 

88649159 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร7 
Seminar in Computer Science 

1 (0-2-1) 

88624159 เคร่ืองมือและการโปรแกรมบนยูนิกซ7 
Unix Tools and Programming 

3 (2-2-5) 

 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
89022363 เคร่ืองมือและการดูแลระบบปฏิบัติการยูนิกซ7  

Unix Tools and System Administration 
3 (2-2-5) 

89022163 การโปรแกรมเพ่ือการวิเคราะห7ข�อมูล  
Data Analytics Programming 

3 (2-2-5) 

89034063 ฐานข�อมูล 1  
Database I 

3 (2-2-5) 

89034163 ธุรกิจอัจฉริยะและมโนภาพข�อมูล  
Business Intelligence and Data Visualization 

3 (2-2-5) 

89033263 เหมืองข�อมูล  
Data Mining 

3 (2-2-5) 

89035163 การออกแบบและการบูรณาการระบบอัจฉริยะ  
Intelligent System Integration and Design 

3 (2-2-5) 

89035263 การวิเคราะห7ข�อมูลขนาดใหญ�  
Big Data Analytics 

3 (2-2-5) 
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(5) นางสาวสุภาวดี  ศรีคําดี              เลขประจําตัวประชาชน 3-4801-0039x-xx-x 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร7) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2553 
ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7 

  ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 

 ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
887110 โครงสร�างดิสครีตเบื้องต�น  

Introduction to Discrete Structures 
3 (3-0-6) 

886201 หลักการโปรแกรม 1  
Programming Fundamental I 

3 (2-2-5) 

886202 หลักการโปรแกรม 2  
Programming Fundamental II 

3 (2-2-5) 

88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ  
Object-Oriented Programming Paradigm 

3 (2-2-5) 

 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 

88510459 หลักการโปรแกรม 
Programming Fundamental 

3 (2-3-4) 

88521159 ความน�าจะเป:นและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร7 
Probability and Statistics for Computing 

3 (2-2-5) 

89024063 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย 
Statistical Software for Research 

3 (2-2-5) 

89022663 วิทยาการและวิศวกรรมข�อมูลเบ้ืองต�น 
Introduction to Data Science and Engineering 

3 (2-2-5) 

89035263 การวิเคราะห7ข�อมูลขนาดใหญ� 
Big Data Analytics 

3 (2-2-5) 

89034063 ฐานข�อมูล 1 
Database I 

3 (2-2-5) 

89034263 ฐานข�อมูล 2 
Database II 

3 (2-2-5) 
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(6) นายศรชัย อุดมธนาพงศ�   เลขประจําตัวประชาชน 3-3002-0035x-xx-x 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร ลาดกระบัง พ.ศ. 2554 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร ลาดกระบัง พ.ศ. 2548 
ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 

 ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 

29032159 การจัดการความม่ันคงสารสนเทศ 
Information Security Management 

3 (3-0-6) 

29045359 การประมวลผลภาพดิจิทัล 
Digital Image Processing 

3 (2-2-5) 

 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
89036463 คอมพิวเตอร7วิทัศน7 

Computer Vision 
3 (2-2-5) 

89035463 การปรับเปลี่ยนสู�ดิจิทัล 
Digital Transformation 

3 (2-2-5) 

89034163 ธุรกิจอัจฉริยะและมโนภาพข�อมูล 
Business Intelligence and Data Visualization 

3 (2-2-5) 

89035263 การวิเคราะห7ข�อมูลขนาดใหญ� 
Big Data Analytics 

3 (2-2-5) 

89022363 เคร่ืองมือและการดูแลระบบปฏิบัติการยูนิกซ7 
Unix Tools and System Administration 

3 (2-2-5) 
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(7) นายสมบัติ ฝอยทอง    เลขประจําตัวประชาชน 3-9008-0008x-xx-x 
 วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ�า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2555 
 วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2547 
 วท.บ. (คณิตศาสตร7-คอมพิวเตอร7) มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2540  
 ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7 
 ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
29027159 การออกแบบกราฟ=กบนคอมพิวเตอร7 

Computer Graphic Design 
3 (2-2-5) 

29036259 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต7สําหรับอุปกรณ7เคล่ือนท่ี 
Application Development for Mobile Devices 

3 (2-2-5) 

29011059 คณิตศาสตร7สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Mathematics for Information Technology 

3 (3-0-6) 

 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
89022263 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส7และการออกแบบลอจิก 

Basic Electronics and Logic Design 
3 (2-2-5) 

89022663 วิทยาการและวิศวกรรมข�อมูลเบ้ืองต�น 
Introduction to Data Science and Engineering 

3 (2-2-5) 

89033163 เทคโนโลยีอัจฉริยะสําหรับอุตสาหกรรม 
Smart Technology for Industry 

3 (2-2-5) 

89035363 สถาปxตยกรรมเชิงบริการ 
Service-Oriented Architecture 

3 (2-2-5) 

89034063 ฐานข�อมูล 1 
Database I 

3 (2-2-5) 

89034263 ฐานข�อมูล 2 
Database II 

3 (2-2-5) 
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(8) นายไพฑูรย� ศรีนิล เลขประจําตัวประชาชน 3-8410-0005x-xx-x 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2546 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) เทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2541  
ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7 
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 

 ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 

29036159 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
Web Programming 

3 (2-2-5) 

29013059 แพลตฟอร7มเทคโนโลยี 
Platform Technology 

3 (3-0-6) 

29014159 หลักการโปรแกรม 2 
Programming Fundamental II 

3 (2-2-5) 

 
   ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
89024063 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย 

Statistical Software for Research 
3 (2-2-5) 

89034363 การใช�โปรแกรมบริหารงานทางธุรกิจ 
Business Management Tools Usage 

3 (2-2-5) 

89037163 หัวข�อเลือกสรรทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
Selected Topics in Intelligent Technology 

3 (2-2-5) 

88510459 หลักการโปรแกรม 
Programming Fundamental 

3 (2-3-4) 

88510159 ก�าวทันสังคมดิจิทัลด�วยไอซีที 
Moving Forward in a Digital Society with ICT 

3 (2-2-5) 
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(9) นางสาวสุคนทิพย�  เถาว�โมลา         เลขประจําตัวประชาชน 3-3505-0002x-xx-x 
        วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2555 
        วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร7 พ.ศ. 2550 
                วท.บ. (ฟ=สิกส7) มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2546 

     ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7           
     ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 

27315159 เคมีพื้นฐาน 
Fundamental Chemistry 

3 (3-0-6) 

30311159 มหัศจรรย7โมเลกุล 
Miracle of Molecules 

2 (2-0-4) 

27325359 ชีวเคมีทั่วไป 
General Biochemistry 

3 (3-0-6) 

 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
88510059 การคิดและการแก�ปxญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร�างนวัตกรรม 

Logical Thinking and Problem Solving for Innovation 
2 (1-2-3) 

89037063 หัวข�อเลือกสรรทางปxญญาประดิษฐ7 
Selected Topics in Artificial Intelligence 

3 (2-2-5) 

89037163 หัวข�อเลือกสรรทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
Selected Topics in Intelligent Technology 

3 (2-2-5) 
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(10) นายฉลองชัย ธีวสุทรสกุล        เลขประจําตัวประชาชน 5-2001-0000x-xx-x 
ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555   
วท.ม. (ฟ=สิกส7) จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535   
กศ.บ. (ฟ=สิกส7) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ. 2528    

     ตําแหน)งทางวิชาการ ผู�ช�วยศาสตราจารย7 สาขาฟ=สิกส7 
 ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
27314659 ฟ=สิกส7ท่ัวไป 

General Physics 
3 (3-0-6) 

27314359 ฟ=สิกส7ท่ัวไป 1 
General Physics1 

3 (3-0-6) 

273144 ฟ=สิกส7ท่ัวไป 2 
General Physics2 

3 (3-0-6) 

273145 ปฏิบัติการฟ=สิกส7ทั่วไป 
General Physics Laboratory 

1 (0-3-1) 

273135 พลังงานเพ่ือชีวิต 
Energy for life 

2 (2-0-4) 

 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
88511359 คณิตศาสตร7สําหรับคอมพิวเตอร7 

Mathematics for computing 
3 (2-2-5) 

89037063 หัวข�อเลือกสรรทางปxญญาประดิษฐ7 
Selected Topics in Artificial Intelligence 

3 (2-2-5) 

89037163 หัวข�อเลือกสรรทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
Selected Topics in Intelligent Technology 

3 (2-2-5) 

89024063 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย 
Statistical Software for Research 

3 (2-2-5) 
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4.2.2 อาจารย�ประจําหลักสูตร 

 (11) นายธนพล พุกเส็ง                             เลขประจําตัวประชาชน 3-1009-0532x-xx-x 
  ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ พ.ศ. 2560 
  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2548 
  วท.บ. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร7) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  
  ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7 
  ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
29036359 พาณิชย7อิเล็กทรอนิกส7 

E-Commerce 
3 (3-0-6) 

282361 เทคโนโลยีและสื่อในการสื่อสารธุรกิจ 
Technology and Media for Business 
Communication 

3 (3-0-6) 

27746459 การจัดการพาณิชย7อิเล็กทรอนิกส7พาณิชย7อิเล็กทรอนิกส7 
Electronic Commerce Management 

3 (3-0-6) 

  
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
89011063 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรม 

Information Technology for Industry 
2 (1-2-3) 

89022163 การโปรแกรมเพ่ือการวิเคราะห7ข�อมูล 
Data Analytics Programming 

3 (2-2-5) 

89034363 การใช�โปรแกรมบริหารงานทางธุรกิจ 
Business Management Tools Usage 

3 (2-2-5) 
 

89037063 หัวข�อเลือกสรรทางปxญญาประดิษฐ7 
Selected Topics in Artificial Intelligence 

3 (2-2-5) 
 

89035063 การสร�างแนวคิดและตัวแบบทางกระบวนการเชิงธุรกิจ 
Business Idea Creation and Business Process 
Modeling 

3 (2-2-5) 
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 (12) นางสาวธารารัตน7 พวงสุวรรณ  เลขประจําตัวประชาชน 3-2001-0061x-xx-x 
     วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าพระนครเหนือ พ.ศ.2546 

        วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร7)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2541  
        ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7 
     ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
29014059 

  

Programming Fundamental I 
หลักการโปรแกรม 1 

3 (2-2-5) 

 29034059  Object Oriented Analysis and Designs 
การวิเคราะห7และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 

3 (3-0-6) 

291101 Data Structure and Algorithms 
โครงสร�างข�อมูลและข้ันตอนวิธี 

3 (2-2-5) 

29024059 Data Structures and Algorithms 
โครงสร�างข�อมูลและอัลกอริทึม 

3 (2-2-5) 

 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหน)วยกิต 
88510459 หลักการโปรแกรม 

Fundamental Programming 
3 (2-3-4) 

89035063 การสร�างแนวคิดและตัวแบบทางกระบวนการเชิงธุรกิจ 
Business Idea Creation and Business Process 
Modeling 

3 (2-2-5) 

89033063 การจําลองและการหาค�าเหมาะที่สุดเพ่ือปxญญาประดิษฐ7 
Simulation and Optimization for Artificial 
Intelligence 

3 (2-2-5) 

89033263 
 

เหมืองข�อมูล 
Data Mining 

3 (2-2-5) 

 
 3.2.3 อาจารย�พิเศษ   

   เป:นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว�าด�วยอาจารย7พิเศษ พ.ศ. 2556  
และที่แก�ไขเพ่ิมเติม (ถ�ามี) 
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4. องค�ประกอบเก่ียวกับประสบการณ�ภาคสนาม (การฝvกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ2ามี) 
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู�ใช�บัณฑิต มีความต�องการให�บัณฑิตมีประสบการณ7

ในวิชาชีพในสถานประกอบการจริงก�อนเข�าสู�การทํางาน ดังน้ัน ในหลักสูตรฯ จึงมีรายวิชาเตรียมความ
พร�อมเพ่ือไปทํางานสหกิจศึกษา (การเรียนรู�เชิงประจักษ7ผ�านประสบการณ7: Empirical Learning) 
และสหกิจศึกษา (บูรณาการเรียนกับการทํางาน: Work Integrated Learning) เป:นภาคบังคับ 
 
 4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู2ของประสบการณ�ภาคสนาม :  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู�ประสบการณ7ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้ 

1)  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข�าใจในหลักการ ความ
จําเป:นในการเรียนรู�ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

2)  บูรณาการความรู�ที่เรียนมาเพ่ือนําไปแก�ปxญหาทางธุรกิจโดยใช�เทคโนโลยีปxญญาประดิษฐ7
และระบบอัจฉริยะเป:นเคร่ืองมือได�อย�างเหมาะสม 

3)  มีมนุษยสัมพันธ7และสามารถทํางานร�วมกับผู�อ่ืนได�ดี 
4)  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข�าใจวัฒนธรรมขององค7กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให�เข�า

กับสถานประกอบการได� 
5)  มีความกล�าในการแสดงออก และนําความคิดสร�างสรรค7ไปใช�ประโยชน7ในงานได� 

 
4.2 ช)วงเวลา :  

การเรียนรู�เชิงประจักษ7ผ�านประสบการณ7  
 ภาคการศึกษาฤดูร�อน   ป} 1 
 ภาคการศึกษาฤดูร�อน   ป} 2 
บูรณาการเรียนกับการทํางาน (WIL) 
 ภาคการศึกษาฤดูร�อน   ป} 3 
 ภาคการศึกษา 1 และ 2   ป} 4 

 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน :  
สําหรับรายวิชาสหกิจศึกษา (บูรณาการเรียนกับการทํางาน) จะจัดในเวลาหนึ่งภาคการศึกษา ไม�

น�อยกว�า 15 สัปดาห7 โดยนิสิตต�องเรียนวิชา ทักษะสําหรับการประกอบอาชีพ มาก�อน 
 
 

5. ข2อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ2ามี) 
5.1 คําอธิบายโดยย)อ : - 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู2 : - 
5.3 ช)วงเวลา : - 
5.4 จํานวนหน)วยกิต : - 
5.5 การเตรียมการ : - 
5.6 กระบวนการประเมินผล : - 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู2 กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ (อัตลักษณ�บัณฑิต) กลยุทธ�หรือกิจกรรมของนิสิต 
 Artificial Intelligence Practitioner จัดการเรียนการสอนที่กระตุ�นให�นิสิตใช�ความคิด

วิเคราะห7และสังเคราะห7ในห�องเรียนและนอก
ห�องเรียน ตลอดถึงการเชิญวิทยากรผู�เช่ียวชาญด�าน
แผนงานธุรกิจมาให�ความรู�และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ7  เพื่อให�เกิดความพร�อมและสามารถ
นําเสนอแผนธรุกิจได�อย�างมืออาชีพ 

มีจิตสํานึกสาธารณะ สนับสนุนให�นิสิตทํากิจกรรมในชมรมเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน7ต�าง ๆ 

มีทักษะการเรียนรู�ด�วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให�มีการค�นคว�าศึกษา
ด�วยตนเองในเชิงลึก และติดตามแนวโน�ม
ความก�าวหน�าในปxจจุบันทางด�านปxญญาประดิษฐ7 
เทคโนโลยีอัจฉริยะ และ ระบบอัตโนมัติ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู2ในแต)ละด2าน 
ผลการเรียนรู2 กลยุทธ�การสอนที่ใช2พัฒนาการเรียนรู2 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู2 

2.1 ด2านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ป:นพลเมืองตื่นรู�ต�อการเปลี่ยนแปลง 
2.1.2 ซื่อสัตย7สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ เคารพกฎระเบียบขององค7กรและสังคม 
2.1.3 มีจิตสาธารณะ 

กําหนดให�มีวัฒนธรรมองค7กร เพื่อเป:นการปลูกฝxงให�นิสิตมี
ระเบียบวินัย โดยเน�นการเข�าชั้นเรียนให�ตรงเวลา นิสิตต�องมี
ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ�มนั้นต�องฝCกให�รู�หน�าที่
ของการเป:นผู�นํากลุ�มและการเป:นสมาชิกกลุ�ม มีความ
ซื่อสัตย7โดยต�องไม�กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอก
การบ�านของผู�อื่น เป:นต�น นอกจากนี้อาจารย7ผู�สอนทุกคน
ต�องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เช�น การยกย�องนิสิตที่ทําดี ทําประโยชน7แก�ส�วนรวม 
เสียสละ 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข�าชั้นเรียน การ
ส�งงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร�วม
กิจกรรม 
2. ประเมินจากการมีวินัยและพร�อมเพรียงของนิสิตในการ
เข�าร�วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปริมาณการกระทําทุจริตใน
การสอบ 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย 
 
 

2.2 ด2านความรู2 
2.2.1 มีความรู�และความเข�าใจในหลักการและทฤษฎีที่

สําคัญในเนื้อหาด�านปxญญาประดิษฐ7 การจัดการข�อมูล การ
วิเคราะห7ข�อมูล และการสร�างมโนภาพข�อมูล (Data 
Visualization) 

2.2.2 มีความรู�และความเข�าใจในด�านเทคโนโลยี
อัจฉริยะ และการประยุกต7ใช�เทคโนโลยีในธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

ใช�การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน�นหลักการทาง
ทฤษฎี และประยุกต7ใช�ทางปฏิบัติในสภาพแวดล�อมจริง โดย
ทันต�อการเปลี่ยนแปลงทางปxญญาประดิษฐ7 เทคโนโลยี
อัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ให�เป:นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้
ควรจัดให�มีการเรียนรู�จากสถานการณ7จริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผู�เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ7ตรงมาเป:นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง หรือให�นิสิตศึกษาโจทย7ปxญหาการวิจัยจริง
ในสาขาปxญญาประดิษฐ7 เทคโนโลยีอัจฉริยะ และระบบ
อัตโนมัติ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต 
ในด�านต�าง ๆ คือ 
1. บททดสอบย�อย 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3. ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา 
4. ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอของแต�ละ
โมดูล 
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 
 

2.3 ด2านทักษะทางป�ญญา 
2.3.1 สามารถรวบรวม  ศึกษา วิเคราะห7 ออกแบบ สรุป

ประเด็นปxญหาและ/หรือความต�องการอย�างเป:นระบบ 
2.3.2 สามารถสร�างการบริการหรือการประยุกต7แบบ

ใหม� หรือพัฒนาต�อยอดซอฟต7แวร7หรือสิ่งประดิษฐ7 เพื่อ

ใช�การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน�นการประยุกต7
ความรู�ทางปxญญาประดิษฐ7สําหรับแก�ปxญหาเทคโนโลยี
อัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติ ในสภาพแวดล�อมจริง อย�าง
เป:นระบบ เช�น 

กลยุทธ7การประเมินผลการเรียนรู�ด�านทักษะทางปxญญานี้
สามารถทําได�โดยการออกข�อสอบหรือให�โจทย7การวิจัยขั้น
สูงที่มุ�งเน�นให�นิสิตแก�ปxญหา อธิบายแนวคิดของการ
แก�ปxญหา และวิธีการแก�ปxญหาโดยการประยุกต7ความรู�ที่
เรียนมา หลีกเลี่ยงข�อสอบที่เป:นการเลือกคําตอบที่ถูกมา
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ผลการเรียนรู2 กลยุทธ�การสอนที่ใช2พัฒนาการเรียนรู2 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู2 
อุตสาหกรรมอัจฉริยะบนพื้นฐานของข�อมูลและ
ปxญญาประดิษฐ7 

2.3.3 มีความสามารถในการติดตามความก�าวหน�าทาง
วิชาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

1. กรณีศึกษาทางการประยุกต7ใช�ปxญญาประดิษฐ7 เทคโนโลยี
อัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติในองค7กร กระบวนการจัดการ 
และการทํางานเป:นทีม 
2. การอภิปรายกลุ�ม 
3. ให�นิสิตมีโอกาสปฏิบัติจริง คุ�มค�า และมีประสิทธิภาพ 

คําตอบเดียวจากกลุ�มคําตอบที่ให�มา ไม�ควรมีคําถาม
เกี่ยวกับนิยามต�าง ๆ และการให�นิสิตได�ลงมือปฏิบัติงานใน
โครงงานของแต�ละโมดูล 

2.4 ทักษะความสัมพันธ�ระหว)างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

2.4.1 มีภาวะความเป:นผู�นําและผู�ตาม สามารถทํางาน
เป:นทีม มีมนุษยสัมพันธ7ที่ดี และมีความรับผิดชอบในการ
กระทํา 

2.4.2 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ�ม 

2.4.3 มีวินัย ตรงต�อเวลา เคารพสิทธิและรับฟxงความ
คิดเห็นของผู�อื่น รวมทั้งไม�ละเมิดสิทธิและทรัพย7สินทาง
ปxญญาของผู�อื่น 

ใช�การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให�มีการทํางานเป:นกลุ�ม 
การทํางานที่ต�องประสานงานกับผู�อื่น ข�ามหลักสูตร หรือ
ต�องค�นคว�าหาข�อมูลจากการสัมภาษณ7บุคคลอื่น หรือผู�มี
ประสบการณ7 โดยเน�นการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และมีความคาดหวังในผลการเรียนรู�ด�าน
ทักษะความสัมพันธ7ระหว�างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. สามารถทํางานกับผู�อื่นได�เป:นอย�างดีมีความรับผิดชอบต�อ
งานที่ได�รับมอบหมาย 
2. สามารถปรับตัวเข�ากับสถานการณ7และวัฒนธรรมองค7กร
ที่ไปปฏิบัติงานได�เป:นอย�างดีมีมนุษยสัมพันธ7ที่ดีกับผู�ร�วมงาน
ในองค7กรและกับบุคคลทั่วไป มีภาวะผู�นํา 

คุณสมบัติต�าง ๆ นี้สามารถวัดร�วมกับคุณสมบัติอื่นๆ ได�ใน
ระหว�างการทํากิจกรรมร�วมกันจากโครงงานในแต�ละโมดูล  
เช�น การประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิต
ในการนําเสนอรายงานกลุ�มในชั้นเรียน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร�วมกิจกรรมต�าง ๆ และความ
ครบถ�วนชัดเจนตรงประเด็นของข�อมูลที่ได� 
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ผลการเรียนรู2 กลยุทธ�การสอนที่ใช2พัฒนาการเรียนรู2 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู2 
2.5  ด2านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 สามารถเลือกใช�คณิตศาสตร7 สถิติ ขั้นตอนวิธี 
หรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก�ปxญหาบนพื้นฐานของ
ข�อมูล 

2.5.2 สามารถสื่อสารกับกลุ�มคนหลากหลายทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได� 

2.5.3 สามารถสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพ เลือกใช�
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย�างเหมาะสม 

กลยุทธ7การสอนที่ใช�ในการพัฒนาการเรียนรู�ด�านทักษะใน
การวิเคราะห7และการสื่อสารนี้อาจทําได�ในระหว�างการสอน 
โดยอาจให�นิสิตแก�ปxญหา วิเคราะห7ประสิทธิภาพของวิธี
แก�ปxญหา และให�นําเสนอแนวคิดของการแก�ปxญหา ผลการ
วิเคราะห7ประสิทธิภาพ ต�อนิสิตในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ7
ในเชิงวิชาการระหว�างอาจารย7และกลุ�มนิสิต เช�น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู�ในรายวิชาต�าง ๆ ให�นิสิตได�วิเคราะห7
สถานการณ7จําลอง และสถานการณ7เสมือนจริง และนําเสนอ
การแก�ปxญหาที่เหมาะสม เรียนรู�เทคนิคการประยุกต7
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ7 

กลยุทธ7การประเมินผลการเรียนรู�ด�านทักษะในการวิเคราะห7
และการสื่อสาร เช�น 
1. การประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช�ทฤษฎี การ
เลือกใช�เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร7
และสถิติ ที่เกี่ยวข�อง 
2. การประเมินจากความสามารถในการอธิบายข�อจํากัด 
เหตุผลในการเลือกใช�เครื่องมือต�าง ๆ  การอภิปราย 
กรณีศึกษาต�าง ๆ ที่มีการนําเสนอต�อชั้นเรียน 

 
2.6 ด2านทักษะปฏิบัติ 

2.6.1 สามารถเลือกใช�เครื่องมือทางปxญญาประดิษฐ7
สําหรับวิเคราะห7ข�อมูลในอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
อัจฉริยะ ได�อย�างถูกต�องเหมาะสมในการทํางานจริง 

2.6.2 สามารถเรียนรู�การใช�เครื่องมือวิเคราะห7ข�อมูล
สมัยใหม�ได�ด�วยตัวเอง 

2.6.3 มีทักษะเป:นผู�ประกอบการ 

การสอนแบบเน�นกรณีปxญหา (Problem Based) มุ�งเน�น 
วิธีการการสอนที่ให�ผู�เรียนควบคุมการเรียนรู� ด�วยตนเอง
ผู�เรียนคิดและดําเนินการเรียนรู� กําหนดวัตถุประสงค7และ
เลือกแหล�งเรียนรู�ด�วยตนเอง โดยผู�สอนเป:นผู�ให�คําแนะนํา 
เป:นการส�งเสริมให�เกิดการแก�ไขปxญหามากกว�าการจําเนื้อหา 
เป:นการส�งเสริมการทํางานเป:นกลุ�ม และการพัฒนาทักษะทาง
สังคม รวมไปถึงการสอนแบบเน�นสร�างผลงานและพัฒนา
เพื่อให�เกิดความคิดใหม� (Creativity-Based Instruction) เป:น
การสอนที่พัฒนาจากงานวิจัย รวมถึงมุ�งเน�นให�ผู�เรียนสร�าง
ผลงานและพัฒนางานเพื่อให�เกิดความคิดใหม�โดยเริ่มจากการ
ตั้งประเด็นการศึกษาหรือประเด็นสิ่งที่ควรได�รับ การพัฒนา
และใช�กระบวนการวิจัยในการค�นหาคําตอบ สร�างสรรค7
สิ่งประดิษฐ7หรือองค7ความรู�ใหม� 

ประเมินจากผลงานการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากความคิด
ใหม� 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จากหลักสูตรสู)รายวิชา  
 (Curriculum Mapping) 
 (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
  



  

  
 

56

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให2ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป:นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว�าด�วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
ให�กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู�ของนิสิตเป:นส�วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต�องทําความเข�าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผู�ประเมินภายนอกจะต�องสามารถตรวจสอบได� 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให�นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข�อสอบให�เป:นไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได�โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู�และรายงานผล 

 

3. เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 สอบผ�านรายวิชาครบตามจํานวนหน�วยกิตท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร 
 3.2 ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา 2.00 จากระบบค�าระดับข้ัน 4 
 3.3 มีระดับความสามารถทักษะทางภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 3.4 เกณฑ7อ่ืน ๆ เป:นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (เอกสารแนบภาคผนวก) 
 3.5 ผ�านการประเมินการสอบวัดคุณสมบัติทุกโมดูลตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศกําหนด 
 3.6 มีระดับความสามารถอ่ืน ๆ (ถ�ามี) ตามประกาศของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย� 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย�ใหม) 
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป:นครูแก�อาจารย7ใหม� ให�มีความรู�และเข�าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
1.2 ส�งเสริมอาจารย7ให�มีการเพิ่มพูนความรู� สร�างเสริมประสบการณ7เพื่อส�งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย�างต�อเนื่องในสาขาที่เก่ียวข�องกับปxญญาประดิษฐ7และเทคโนโลยีอัจฉริยะ การสนับสนุนด�าน
การศึกษาต�อ ฝCกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค7กรต�าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต�างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ7 

 

2. การพัฒนาความรู2และทักษะให2แก)คณาจารย� 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส�งเสริมอาจารย7ให�มีการเพ่ิมพูนความรู� สร�างเสริมประสบการณ7เพ่ือส�งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย�างต�อเนื่องในสาขาที่เก่ียวข�องกับปxญญาประดิษฐ7และเทคโนโลยีอัจฉริยะ การสนับสนุนด�าน
การศึกษาต�อ ฝCกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค7กรต�าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต�างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ7 

2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให�ทันสมัย 
3) ส�งเสริมอาจารย7ผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัย เพื่อใช�ในการเรียนการสอน และการขอ

กําหนดตําแหน�งทางวิชาการ 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด2านอ่ืน ๆ 
1) การมีส�วนร�วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก�ชุมชนที่เก่ียวข�องกับการพัฒนาความรู�และ

คุณธรรม 
2) มีการกระตุ�นอาจารย7ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาปxญญาประดิษฐ7และ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
3) ส�งเสริมการทําวิจัยสร�างองค7ความรู�ใหม�เป:นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให�เป:นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 

2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รวมท้ังเป:นไปตามเกณฑ7มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให�มีจํานวนและคุณสมบัติของอาจารย7ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย7ประจําหลักสูตรเป:นไปตามเกณฑ7มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ
จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย7ผู�รับผิดชอบหลักสูตรซ่ึงทําหน�าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ตั้งแต�การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต�องเป:นไปตามเกณฑ7ฯ
และข�อกําหนดของหลักสูตรและอยู�ประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัด
การศึกษา 

1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 5 ป}) ตามเกณฑ7มาตรฐาน
หลักสูตร แต�เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด�านเทคโนโลยีอย�างก�าวกระโดด ทําให�มีการปรับปรุงหลักสูตร
ก�อนระยะเวลาที่กําหนด  
 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรมีการบริหารจัดการให�บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้ 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ มีการกําหนด

คุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค7 ครอบคลุมผลการเรียนรู�อย�างน�อย 6 ด�าน คือ 1) ด�านคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ด�านความรู� 3) ด�านทักษะทางปxญญา 4) ด�านทักษะความสัมพันธ7ระหว�างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด�านทักษะการวิเคราะห7 เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) 
ด�านทักษะปฏิบัติ โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู�ใช�บัณฑิต ซ่ึงต�องได�คะแนน
ไม�น�อยกว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2.2 ผลงานของนิสิตและผู�สําเร็จการศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป:นไปตาม
เกณฑ7มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 

3. นิสิต 
หลักสูตรให�ความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนิสิตเข�าศึกษา และมีความพร�อมในการเรียนใน

หลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา โดยการส�งเสริมพัฒนานิสิตให�มีความพร�อมทางการเรียน และมีกิจกรรม ท้ัง
ด�านวิชาการและกิจการนิสิต  เพ่ือพัฒนานิสิตในรูปแบบต�าง ๆ  ในการดําเนินงานคํานึงถึงผลลัพธ7ท่ีเกิด
ข้ึนกับนิสิต ได�แก� อัตราการคงอยู�ของนิสิต อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต�อหลักสูตร คณะมี
ระบบการจัดการข�อร�องเรียนของนิสิต ท้ังเร่ืองทั่วไปและเร่ืองการเรียนการสอนซ่ึงสามารถติดต�อผ�าน
อาจารย7ที่ปรึกษา อาจารย7ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย7ผู�สอนแต�ละรายวิชาโดยตรงหรือผ�านช�องทาง
อ่ืน เช�น สายตรงคณบดี การร�องเรียนผ�านอีเมล7 
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4. อาจารย� 
ในการบริหารและพัฒนาอาจารย7ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาปxญญาประดิษฐ7

ประยุกต7และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพ่ือยกระดับคุณภาพของอาจารย7 ตลอดจนพิจารณาวิเคราะห7ผลที่เกิด
ข้ึนกับอาจารย7 มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย7 
 ทางหลักสูตรฯ ได�นําระบบและกลไกของคณะฯ (ซ่ึงทุกหลักสูตรในคณะวิทยาการ

สารสนเทศ ใช�ระบบดังกล�าวร�วมกัน) ในการบริหารและพัฒนาอาจารย7 ซ่ึงประกอบด�วย 4 ระบบ ดังน้ี 1) 
การแต�งตั้งอาจารย7ประจําหลักสูตร 2) การรับอาจารย7ใหม� 3) การบริหารอาจารย7 4) การส�งเสริมและ
พัฒนาอาจารย7 

1. ระบบและกลไกการแต�งตั้งอาจารย7ประจําหลักสูตร 
 การแต�งตั้งคณาจารย7ผู�รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทําการบริหารจัดการหลักสูตรจะ

ดําเนินการ โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและความสามารถของคณาจารย7ท่ีมีความสอดคล�องกับ
เป�าหมายและวัตถุประสงค7ของหลักสูตร โดยใช�ระบบและกลไกในการแต�งตั้งอาจารย7ประจําหลักสูตร ดัง
ปรากฏในภาพที่ 7-1 ระบบและกลไกในการแต�งตั้งอาจารย7ประจําหลักสูตร 
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ภาพที่ 7-1 ระบบและกลไกในการแต�งตั้งอาจารย7ประจําหลักสูตร 
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2. ระบบและกลไกการรับอาจารย7ใหม� 
 อาจารย7ท่ีบรรจุเข�ามาใหม�ต�องมีคุณสมบัติสอดคล�องกับเกณฑ7ต�าง ๆ ท่ีประกาศโดย

กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือมหาวิทยาลัยบูรพา โดยลําดับข้ันตอนการรับอาจารย7ใหม�มีรายละเอียดดัง
ภาพท่ี 7-2 ระบบและกลไกในการรับอาจารย7ใหม� 

 
ภาพที่ 7-2 ระบบและกลไกในการรับอาจารย7ใหม� 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

62

3. ระบบและกลไกการบริหารอาจารย7 
 ทางหลักสูตรร�วมกับคณะฯ ได�หารือร�วมกันในเร่ืองบริหารอาจารย7 โดยใช�ระบบและกลไก

ในการบริหารอาจารย7ดังปรากฏในภาพท่ี 7-3 ระบบและกลไกในการบริหารอาจารย7 

 
 ภาพที่ 7-3 ระบบและกลไกในการบริหารอาจารย7 
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4. ระบบและกลไกในการส�งเสริมและพัฒนาอาจารย7 
 ทางหลักสูตรมีการส�งเสริมและพัฒนาอาจารย7 3 ด�าน ได�แก� ด�านงานวิชาการ ด�าน

งานวิจัย และด�านงานบริการวิชาการแก�สังคม โดยใช�ระบบและกลไกดังแสดงได�ด�วยภาพที่ 7-4 ระบบและ
กลไกในการส�งเสริมและพัฒนาอาจารย7 

 
ภาพที่ 7-4 ระบบและกลไกในการส�งเสริมและพัฒนาอาจารย7 
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4.2 คุณภาพอาจารย7 
 หลักสูตรมีการรวบรวม วิเคราะห7 และประเมินข�อมูลท่ีเก่ียวข�องในการส�งเสริมคุณภาพ

ของอาจารย7 ในประเด็นต�าง ๆ ดังน้ี 
1. ร�อยละของอาจารย7ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
2. ร�อยละของอาจารย7ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน�งทางวิชาการ 
3. ผลงานวิชาการของอาจารย7ประจําหลักสูตร ที่ได�มีการตีพิมพ7เผยแพร� 

 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย7 
 หลักสูตรมีพิจารณาผลที่เกิดกับอาจารย7 ใน 2 ประเด็น คือ การคงอยู�ของอาจารย7ประจํา

หลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย7 โดยทางหลักสูตรฯ ร�วมกับคณะฯ มีการสอบถามเพื่อประเมินผล
ความพึงพอใจของอาจารย7 ทั้งในส�วนของอาจารย7ประจําหลักสูตรและอาจารย7ผู�สอน 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู2เรียน 
 มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุมประเด็น  

1) การออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัยตามความก�าวหน�าในศาสตร7
สาขาวิชา 

2) การปรับปรุงสาระรายวิชาในแต�ละป}การศึกษา 
3) การกําหนดผู�สอน 
4) การกํากับ ติดตาม การตรวจสอบการจัดทํา 
5) การควบคุมหัวข�อการเรียนรู�เชิงประจักษ7ผ�านประสบการณ7 และบูรณาการเรียนกับการ

ทํางาน 
6) การแต�งตั้งอาจารย7ท่ีปรึกษา การช�วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําเก่ียวกับการเรียนรู�

เชิงประจักษ7ผ�านประสบการณ7 และบูรณาการเรียนกับการทํางาน ตลอดจนการนําเสนอสิ่งประดิษฐ7ใน
ระดับปริญญาตรี 

7) การประเมินผู�เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
8) การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและมีการทวนสอบผลการเรียนรู� และผล

การดําเนินงานตามระบบมีคะแนนประเมินไม�น�อยกว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู2 
ทางหลักสูตรร�วมกับคณะฯ ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�เพ่ือให�เพียงพอต�อความต�องการ

และเหมาะสมผ�านการจัดสรรงบประมาณ โดยสอดคล�องกับพันธกิจทั้ง 5 ด�านของคณะฯ ตามแผน
ยุทธศาสตร7 ได�แก� 1) ด�านการพัฒนานิสิต 2) ด�านการพัฒนางานวิจัย 3) ด�านการส�งเสริมงานบริการ
วิชาการ 4) ด�านการส�งเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  5) ด�านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ-
บาล โดยมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนเพ่ือการเรียนรู� รายละเอียดดังภาพที่ 7-5 ระบบและ
กลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนเพ่ือการเรียนรู�  
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  ภาพที่ 7-5 ระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนรู� 
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7. ตัวบ)งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ)งช้ีและเปzาหมาย ปnการศึกษา 
ปnที่ 1 ปnท่ี 2  ปnท่ี 3 ปnท่ี 4 ปnที่ 5 

1. อาจารย7ผู�รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรอย�างน�อยร�อยละ 80 มีส�วนร�วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล�องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ7
ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย�างน�อยก�อนการ
เป=ดสอนในแต�ละภาคการศึกษาให�ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ7ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เป=ดสอนให�
ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป}การศึกษา 

x x x x x 

6. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู� ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ�ามี) อย�างน�อยร�อยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเป=ดสอนในแต�ละป}การศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ7การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู� จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ป}ท่ีแล�ว   

 x x x x 

8. อาจารย7ใหม� (ถ�ามี) ทุกคน ได�รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด�านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย7ประจําทุกคนได�รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย�างน�อยป}ละหน่ึงคร้ัง 

x x x x x 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ�ามี) ได�รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ต�อป} 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป}สุดท�าย/บัณฑิตใหม�ที่มีต�อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม�น�อยกว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตท่ีมีต�อบัณฑิตใหม� เฉลี่ยไม�
น�อยกว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

รวมตัวบ)งชี้ (ข2อ) ในแต)ละปn 9 10 10 11 12 
ตัวบ)งชี้บังคับ (ข2อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ)งชี้ต2องผ)านรวม 7 8 8 9 10 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ�การสอน 

กระบวนการท่ีจะใช�ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร7ที่วางแผนไว�เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู�เรียนโดยอาจารย7ผู�สอนจะต�องประเมินผู�เรียนในทุกหัวข�อว�ามีความเข�าใจ
หรือไม� โดยอาจประเมินจากการทดสอบย�อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต�ตอบจากนิสิต 
การตอบคําถามของนิสิตในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมข�อมูลจากที่กล�าวข�างต�นแล�ว ก็ควรจะสามารถ
ประเมินเบื้องต�นได�ว�า ผู�เรียนมีความเข�าใจหรือไม� หากวิธีการท่ีใช�ไม�สามารถทําให�ผู�เรียนเข�าใจได� ก็
จะต�องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได�ว�าผู�เรียนมีความเข�าใจหรือไม�
ในเนื้อหาที่ได�สอนไป หากพบว�ามีปxญหาก็จะต�องมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต�อไป 

คณาจารย7ประจําหลักสูตรและอาจารย7ผู�สอนจะมีการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ7การสอน
อย�างต�อเนื่อง มีการติดตามและประเมินกิจการทางวิชาการทุกคร้ัง เช�น การจัดสัมมนาทางวิชาการ การ
บรรยายพิเศษ เป:นต�น เพื่อการพัฒนากลยุทธ7ในการจัดการเรียนการสอนต�อไป 

 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใช2แผนกลยุทธ�การสอน 
นิสิตได�มีการประเมินผลการสอนของอาจารย7ในทุกด�าน ท้ังด�านทักษะกลยุทธ7 การสอน และ

การใช�สื่อในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
ฝ�ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ จะดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลต�าง ๆ 

ที่ใช�ในการประเมินหลักสูตรผ�านการทํางานร�วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีการระบุข�อมูลท่ี
จะทําการเก็บรวบรวมอย�างชัดเจน 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนีบ�งชี้ท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข�อ 7 (ตามเกณฑ7มาตรฐาน AUN-

QA) 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการรวบรวมข�อมูลจากผลการประเมินการสอนของอาจารย7

ผู�สอน นิสิต บัณฑิต และผู�ใช�บัณฑิต และจากข�อมูลท่ีได�จาก มคอ. 5  6  และ 7 เพื่อดําเนินการระบุปxญหา
ที่เกิดข้ึนในการจัดการหลักสูตรทั้งในภาพรวมหรือในแต�ละรายวิชา หลังจากนั้น จะดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ป} เพื่อให�หลักสูตรมีความทันสมัยและตอบสนองความต�องการของผู�ใช�บัณฑิต 
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เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบหมายเลข 1 คําอธิบายรายวิชา 
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย�ผู2รับผิดชอบหลักสูตรและ 
    อาจารย�ประจําหลักสูตร 
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู2 
    สู)รายวิชา (Curriculum Mapping) 
เอกสารแนบหมายเลข 4 คําส่ังแต)งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม 
    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษ�หลักสูตรจากผู2ทรงคุณวุฒิภายนอก 
เอกสารแนบหมายเลข 7 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
    พ.ศ. 2559 และท่ีแก2ไขเพิ่มเติม 
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เอกสารแนบหมายเลข  1 
คําอธิบายรายวิชา 

 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน)วยกิต 
1.  กลุ)มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
 
99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

English for Communication  
ทักษะ ฟxง พูด อ�าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน�นศัพท7และโครงสร�างพ้ืนฐานเพื่อใช�

สื่อสารในชีวิตประจําวัน  
Skills in listening, speaking, reading, and writing English, with emphasis on 

vocabulary and basic structure to achieve a practical command of the English language 
for communication in daily life 

 
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 3 (3-0-6) 

Collegiate English 
ทักษะ ฟxง พูด อ�าน และเขียน โดยเน�นศัพท7และโครงสร�างระดับกลาง ศึกษากลยุทธ7ใน

การเรียนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย และใช�ภาษาอังกฤษในการเรียนรู�และเพ่ิมพูนความรู� 
Intermediate skills in listening, speaking, reading, and writing English with 

emphasis on the sustained expansion of vocabulary; the development of a higher 
knowledge understanding of structure, and the strategies for English language learning to 
achieve a more practical and greater command of the English language for communication 
in college level 
 
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

English Writing for Communication 
การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจําวันและในสถานประกอบการ โดยใช�

วิธีการเรียบเรียงท่ีเหมาะสม 
English writing for daily life and workplace communication using appropriate 

patterns of organizations 
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99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน 3 (3-0-6) 
English for Job Applications 
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน การค�นหาแหล�งงาน การอ�านประกาศสมัคร

งาน การเขียนประวัติย�อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพ่ือสมัครงาน และการสัมภาษณ7งาน 
English skills for job applications, finding jobs, reading job advertisements, 

writing of résumés, letters or emails for job application and job interviews  
 

2.  กลุ)มวิชาอัตลักษณ�และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 
30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท)องเท่ียวเชิงนิเวศ 2 (2-0-4) 

Marine Ecology and Ecotourism 
การท�องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของ

น้ําทะเลปรากฏการณ7ทางทะเลที่สําคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝx�ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก�อนท�องเที่ยว คุณค�าและข�อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะ
และจรรยาของนักท�องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาการท�องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย 

Marine ecotourism, physical oceanography and sea water properties; Marine 
phenomenon; marine life organism; coastal ecosystem; marine toxicology; marine 
ecotourism activity; preparing to the beach; value and cautions from seafood; ethic of 
marine ecotourism and case study of marine ecotourism in Thailand  
 
85111059 การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 2 (1-2-3) 

Exercise for Quality of Life 
ความรู� ความเข�าใจ และความตระหนักเก่ียวกับการออกกําลังกายที่สัมพันธ7กับคุณภาพ

ชีวิต การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกําลังกายและการเลือกกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร�างเสริมพฤติกรรมสังคมท่ีเหมาะสม 
ภาษาและการสื่อสารความหมายด�านการออกกําลังกายและกีฬา น้ําใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม 
สมรรถภาพ สุขภาพท้ังร�างกายและจิตใจ การออกกําลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสําหรับตน รักษ7
สุขภาพ สามารถนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน 

Knowledge, understanding and awareness about exercise and its relation to 
quality of life; the nature of our body and exercise for promotion of health; principle of 
choosing exercise activities; a study of Thai as well as international sports; the practice of 
social and appropriate behaviors; terminology commonly used for communication in 
exercise and sports; sportsmanship and ethics in sports; physical and mental fitness; safety 
in exercise and sports; application of knowledge and understanding in exercise into 
everyday life 

 
3. กลุ)มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต)อสังคมและสิ่งแวดล2อม 
25710259 เศรษฐศาสตร�ในชีวิตประจําวัน 2 (2-0-4) 
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Economics of Everyday Life 
แนวคิดและหลักการเบ้ืองต�นในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมท้ังทาง

จุลภาคและมหภาค อุปสงค7 อุปทาน การผลิตและต�นทุนการผลิต รายได�ประชาชาติ การเงินและการ
ธนาคาร เงินเฟ�อ เงินฝ�ด การคลังรัฐบาล การค�าระหว�างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนําแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร7มาประยุกต7กับชีวิตประจําวันในด�านต�าง ๆ ของมนุษย7 

Concepts and basic principles of economic activities in both micro and 
macro aspects of economics; concepts of demand and supply; production and costs of 
production; national income; money and banking; inflation and deflation; public finance; 
international trade; the concepts of economic self- sufficiency; and the application of 
economic perception on everyday life in general 

 
40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม 2 (2-0-4) 

Sufficiency Economy and Social Development  
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ7ของหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงต�อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาสังคม และการประยุกต7ความรู�ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม 

Definition, principles, concepts, significance, operational guidelines, and 
relationship between concept of sufficiency of economy and self and social development; 
royal initiative sufficiency economy and social development, and application of knowledge 
to improve the quality of life 
 
61010159 ศิลปะกับชีวิต 3 (3-0-6) 

Art and Life 
ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน�าที่ของศิลปกรรมทางด�านทัศนศิลป� การ

ออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค�าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซ้ึง  และการวิเคราะห7ถึง
ความสัมพันธ7 ความก�าวหน�าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต�อวิถีชีวิตในสังคมปxจจุบัน 

Definition, types of art works, roles and duties of visual arts; design, music, 
drama; studies on beauty value, aesthetics, art impression, as well as analysis on relations; 
progress of Thai and international arts and their influence on present-day society’s lifestyle 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

72

4.  กลุ)มวิชานวัตกรรมและความคิดสร2างสรรค� 
30210159 คณิตคิดทันโลก 2 (2-0-4) 

Contemporary Mathematics 
 การวางแผนทางการเงินเพ่ือการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
วิเคราะห7อย�างมีเหตุผล โดยใช�วิธีการทางคณิตศาสตร7 เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการ
แก�ปxญหาในชีวิตประจําวันให�เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ 

         Financial planning for life under sufficiency economy; logical thinking by 
using mathematical methods for decision-making, interpretation, and problem- solving in 
everyday life suitable for information age 
 
88510059 การคิดและการแก2ป�ญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสร2างนวัตกรรม 2 (1-2-3) 
 Logical Thinking and Problem Solving for Innovation 
 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงโลก ข้ันตอนการคิดและการแก�ปxญหาเชิงตรรกะ 
การวิเคราะห7ปxญหา การแทนข�อมูล การออกแบบกระบวนการการแก�ปxญหา การเขียนผังงาน การสร�าง
แผนภาพความคิด แตกปxญหาออกเป:นปxญหาย�อย เคร่ืองมือช�วยจําลองการแก�ปxญหา 
 Technological innovation that change the world; process of logical thinking 
and problem solving; problem analysis; data abstraction and representation; flowchart; 
mind map; dividing main problems into sub dash problems; problem modeling tools 
 
5. กลุ)มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
88510159 ก2าวทันสังคมดิจิทัลด2วยไอซีที 3 (2-2-5) 

Moving Forward in a Digital Society with ICT 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับสังคมดิจิทัล การประยุกต7เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร การเข�าถึงและการใช�ข�อมูล การสื่อสารข�อมูลและระบบเครือข�าย โปรแกรม
ประยุกต7และการบริการบนเครือข�ายอินเทอร7เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช�อินเทอร7เน็ต 
กฎหมายและจริยธรรมเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน�มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในอนาคต 

Information technology and communication for digital society; information 
technology and communication applications; accessing and applying data; data 
communication and computer networks; services and applications on the Internet; Internet 
threats and safety; information technology law and ethics; information technology future 
trends  

 
 
 
 
 



  

  
 

73

2) หมวดวิชาเฉพาะ        84 หน)วยกิต 
2.1) วิชาแกน       18 หน)วยกิต 

88511359  คณิตศาสตร�สําหรับคอมพิวเตอร�  3 (2-2-5) 
  Mathematics for computing 
  ระบบสมการเชิงเส�น แมทริกซ7 การโปรแกรมเชิงเส�นและการใช�งาน ความน�าจะเป:น 
ความน�าจะเป:นแบบมีเงื่อนไขและทฤษฎีของเบย7 ทฤษฎีเกมส7เบ้ืองต�น เคร่ืองสถานะจํากัด มาคอฟเชน
และการใช�งาน 
  System of linear equations, matrix, linear programming and applications, 
probability, conditional probabilities and bayes’s theorem, introduction to game theory, 
finite-state machine, Markov’s chain and applications 
 
88510459  หลักการโปรแกรม          3 (2-3-4) 
  Programming Fundamental  
 หลักการแก�ปxญหา แนวคิด บทบาทและหน�าที่ของข้ันตอนวิธี การประยุกต7ข้ันตอนวิธี 
การพัฒนา การทดสอบ การหาที่ผิด และการแก�ไขโปรแกรม ไวยากรณ7และความหมายของภาษาระดับสูง 
การแทนจํานวน พิสัย ความแม�นยํา และความผิดพลาดจากการประมาณค�า ค�าคงท่ี ตัวแปร นิพจน7 และ
การกําหนดค�า การรับข�อมูลเข�าและการแสดงผล โครงสร�างควบคุมการทํางานของโปรแกรมแบบมีการ
เลือกและแบบทําซํ้า โปรแกรมย�อยและการผ�านค�า แนวคิดของการเรียกซํ้าและฟxงก7ชันเวียนเกิดอย�างง�าย 
การแทนข�อมูลตัวอักขระ ข�อมูลชนิดแถวลําดับและการประมวลผล สายอักขระและวิธีการประมวลผล 
 Problem- solving principles, concepts, roles, and functions of algorithms, 
implementation of algorithms, developing, testing and debugging, overview of high- level 
languages, basic syntax and semantics of a language, representation of numeric data, 
ranges, precision and rounding errors, constants, variables, expressions and assignments, 
standard input and output, conditional and iterative control structures, subprograms and 
parameter passing, the concept of recursion and simple recursive functions, representation 
of character data, arrays and array processing, string and string processing 

 
88521159  ความน)าจะเปIนและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร�  3 (2-2-5) 
  Probability and Statistics for Computing 
  สถิติเชิงพรรณนา การอนุมานทางสถิติ ความน�าจะเป:นและการแจกแจงความน�าจะเป:น
ของตัวแปรสุ�มสําหรับงานเชิงคํานวณ การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค�า การออกแบบการทดลอง
และการทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ7และการวิเคราะห7การถดถอยเชิงเส�น การสร�างมโนภาพข�อมูล การ
วิเคราะห7ข�อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
 Descriptive statistics, statistical inference, principle of probability, discrete 
and continuous probability distribution of random variables for computational problems, 
statistical distribution, estimation, experiment design and hypothesis testing, correlation 
and linear regression analysis, data visualization, data analysis for decision support 
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89022063  ป�ญญาประดิษฐ�          3 (2-2-5) 
  Artificial Intelligence 

  ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับปxญญาประดิษฐ7 ปริภูมิปxญหาและวิธีการค�นหา ฮิวริสติก ตรรกะ
และการอนุมาน ข้ันตอนวิธีการเรียนรู�ของเคร่ือง การเรียนรู�เชิงลึก เคร่ืองมือทางปxญญาประดิษฐ7 การ
ประยุกต7ใช�ปxญญาประดิษฐ7ท่ีเป:นประโยชน7ในปxจจุบัน  

  Introduction to artificial intelligence, problem spaces and search 
techniques, heuristic, logic and inference, machine learning algorithms, deep learning, 
artificial intelligence tools, current useful real-world applications of artificial intelligence 
 
89033063 การจําลองและการหาค)าเหมาะที่สุดเพ่ือป�ญญาประดิษฐ� 3 (2-2-5) 
  Simulation and Optimization for Artificial Intelligence 
  ความรู�เบื้องต�นเก่ียวกับการจําลองแบบและตัวแบบ แบบจําลองทางคณิตศาสตร7  
ตัวแบบจําลองชนิดต�อเนื่องและไม�ต�อเนื่อง คิวและการวิเคราะห7คิว การสร�างเลขสุ�ม การวิเคราะห7ผลลัพธ7
ของแบบจําลอง การโปรแกรมเชิงจํานวนเต็ม การโปรแกรมไม�เชิงเส�น การวิเคราะห7ความไว ปxญหาการ
ขนส�ง ปxญหาการมอบหมายงาน โมเดลการไหลของข�ายงาน การประยุกต7ใช�การจําลองและการหาค�า
เหมาะท่ีสุดเพื่องานทางปxญญาประดิษฐ7และเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เป:นประโยชน7ในปxจจุบัน 
  Introduction to simulation and modeling, mathematical modeling, 
continuous and discrete modeling, queuing system and analysis, random number 
generation and variation, output analysis of modeling, integer programming, nonlinear 
programming, sensitivity analysis, transportation problem, job assignment problem, 
network flow model, current and useful real- world applications of simulation and 
optimization for artificial intelligence and smart technologies 

 
89035063  การสร2างแนวคิดและตัวแบบทางกระบวนการเชิงธุรกิจ 3 (2-2-5) 
  Business Idea Creation and Business Process Modeling 
 กระบวนการคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ7ใหม� กระบวนการในการเร่ิมต�นเป:นผู�ประกอบการ 
การศึกษาความเป:นไปได� การตระหนักถึงและการประเมินโอกาสใหม�ทางธุรกิจ กลยุทธ7สําหรับก�อตั้งและ
พัฒนาการลงทุนทางธุรกิจสําหรับผู�ประกอบการ แผนธุรกิจ การระดมทุน 
 New product creation and development process, process of being an 
entrepreneur, feasibility study, opportunity awareness and evaluation, strategies for 
establishing and developing entrepreneurial business ventures, business plan, capital 
fundraising 
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 2.2) วิชาเอก       66 หน)วยกิต 
  2.2.1) วิชาเอกบังคับ     57 หน)วยกิต 
89011063  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรม 2 (1-2-3) 
 Information Technology for Industry 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แพร�หลายในภาคอุตสาหกรรม ความสําคัญของข�อมูลและ
สารสนเทศในภาคอุตสาหกรรม การบริหารความซับซ�อน การประยุกต7ระบบสารสนเทศใน
ภาคอุตสาหกรรม การบริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ การประกันและรักษาความม่ันคงของ
สารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การเป:นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Pervasive information technologies for industry, Importance of data and 
information in industrial sectors, complexity management, application of IT in industrial 
sector, project management, information management, information assurance and 
security, information and communication technologies, IT professionalism 

 
89022163  การโปรแกรมเพ่ือการวิเคราะห�ข2อมูล 3 (2-2-5) 
  Data Analytics Programming 
  ภาพรวมของการโปรแกรมเพ่ือการวิเคราะห7ข�อมูล ชนิดข�อมูล การอ�านเขียนแฟ�มข�อมูล  
เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห7ข�อมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห7ข�อมูลทางสถิติ การเขียนโปรแกรมเพื่อ
งานคํานวณทางวิทยาศาสตร7 การนําเสนอข�อมูลให�เห็นภาพ 
  Overview of programming for data analysis, data types, reading and writing 
data files, data analystic tools, programming for statistical analysis, programming for 
scientific computing, data visualizations 

 
89022263  พ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส�และการออกแบบลอจิก 3 (2-2-5) 
  Basic Electronics and Logic Design 
  อุปกรณ7สารก่ึงตัวนํา คุณสมบัติกระแส แรงดัน และ ความถ่ี การวิเคราะห7วงจรไดโอด 
การวิเคราะห7และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร7ประเภท ไบโพลาร7 มอส ซีมอส และ ไบซีมอส ออปแอมป� 
และการประยุกต7งานออปแอมป� โมดูลสําหรับแหล�งจ�ายไฟฟ�า 
  Semiconductor devices, current, voltage and frequency characteristics, 
analysis and design of diode circuits, analysis and design of BJT, MOS, CMOS and BiCMOS 
transistor circuits, operational amplifier and its applications, power supply module 
 
89022363  เคร่ืองมือและการดูแลระบบปฏิบัติการยูนิกซ� 3 (2-2-5) 
  Unix Tools and System Administration 
  ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ7 โปรแกรมอรรถประโยชน7 โครงสร�าง
ระบบแฟ�มข�อมูล ส�วนต�อประสานบรรทัดคําสั่งและกราฟ=ก เชลล7สคริปต7 การเรียกใช�บริการของ
ระบบปฏิบัติการ การดูแลรักษาระบบเบ้ืองต�น บทบาทของผู�ดูแลระบบ  กระบวนการในการเป=ดและป=ด
เคร่ือง การจัดการผู�ใช�งาน การจัดการกับโพรเซส  การตั้งค�าเครือข�าย  การสํารองข�อมูลในระบบ 
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  Overview of the Unix system, utility programs, file system structure, 
command-line interface and graphic user interface, shell scripts, system calls, introduction 
to system administration, roles of system administrator, booting, user and group 
management, process management, network configuration, system backup 
 
89022463  อินเทอร�เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 3 (2-2-5) 
  Internet of Things 
  ภาษาซี ระบบในชิบ ข�อมูลเข�า/ข�อมูลออกแบบแอนาล็อกและดิจิทัล อุปกรณ7รับรู� 
มาตรฐานและโพรโทคอลสําหรับอินเทอร7เน็ตของทุกสรรพสิ่ง ส�วนเชื่อมต�อประสานโปรแกรมประยุกต7บน
เว็บ โพรโทคอลการรับ-ส�งข�อมูล บริการคลาวด7สําหรับอินเทอร7เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 
  C language, system on chip hardware, analog and digital input/ output, 
sensors, IoT standards and protocols, web API, messaging protocol, cloud services for IoT  
 
89022663 วิทยาการและวิศวกรรมข2อมูลเบื้องต2น 3 (2-2-5) 
  Introduction to Data Science and Engineering 
  ภาพรวมของวิทยาการข�อมูลและวิศวกรรมข�อมูล ข�อมูลแบบมีโครงสร�างและแบบไม�มี
โครงสร�าง รูปแบบของข�อมูล การเตรียมข�อมูล การรวมข�อมูล การแปลงข�อมูล การทําความสะอาดข�อมูล 
ระบบในการส�งข�อมูล การจัดการข�อมูล การนําเสนอข�อมูล ความรู�เบื้องต�นเก่ียวกับการวิเคราะห7ข�อมูล  
  Overview of the data science and engineering, structured and unstructured 
data, common data formats, data preparation, data integration, data transformation, data 
cleansing, data pipeline, data management, data presentation, data analytics 
 
89033163  เทคโนโลยีอัจฉริยะสําหรับอุตสาหกรรม 3 (2-2-5) 
  Smart Technology for Industry 
 การรวมข�อมูลงานในอุตสาหกรรมด�วยอินเทอร7 เน็ตของทุกสรรพสิ่ง การวัดและ
ประมวลผลข�อมูลสภาพแวดล�อม ระบบอัตโนมัติสําหรับการผลิตและการส�งมอบสินค�าและบริการ  การใช�
ปxญญาประดิษฐ7  การเรียนรู�ของเคร่ืองจักรและการเรียนรู�เชิงลึกเพ่ือวิเคราะห7ข�อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต การประยุกต7ใช�คลาวด7เพื่อจัดการข�อมูล หลักการของเทคโนโลยีบล็อคเชน การสร�าง
ระบบความปลอดภัยของข�อมูล 
 Collecting operational data in industry via IoT, measuring and processing 
environment data, automate system for the production and delivery of goods and services, 
AI application, machine learning and deep learning to analyze data and optimization the 
production process, cloud computing application for managing data, principle of 
blockchain technology, creation of a security system of data 
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89033263  เหมืองข2อมูล 3 (2-2-5) 
  Data Mining 
 ภาพรวมการทําเหมืองข�อมูล กระบวนการค�นพบความรู�ในฐานข�อมูลขนาดใหญ� การ
ประยุกต7การทําเหมืองข�อมูลกับปxญหาจริง การเตรียมข�อมูล การทําความสะอาด การแปลงและการลด
ข�อมูล ลําดับชั้นมโนทัศน7 การทําเหมืองความสัมพันธ7 การจําแนกประเภท การจัดกลุ�ม 
 Overview of data mining, process of knowledge discovery in large databases, 
applications of data mining to real- world problems, data preprocessing, cleansing, 
transformation, reduction, concept hierarchy, association mining, classification, clustering 

 
 
89034063  ฐานข2อมูล 1 3 (2-2-5) 
  Database I 
  ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดเก็บข�อมูล คําศัพท7เก่ียวกับฐานข�อมูล โครงสร�างฐานข�อมูล 
การออกแบบฐานข�อมูล การดึงข�อมูลจากฐานข�อมูล เคร่ืองมือสําหรับการจัดการกับข�อมูลในฐานข�อมูล 
ความรู�เบื้องต�นเก่ียวกับศูนย7ข�อมูล 
  Data storage basics, database terminology, database structures, database 
design, database query, database tools for managing data, data center basics 
 
89034163  ธุรกิจอัจฉริยะและมโนภาพข2อมูล 3 (2-2-5) 
  Business Intelligence and Data Visualization 
  แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการสร�างมโนภาพข�อมูล หลักการออกแบบ  เทคนิคการสร�างมโน
ภาพข�อมูล  การออกแบบแผงควบคุม การเล�าเร่ืองข�อมูล การค�นพบความรู� แนวคิดพื้นฐานของธุรกิจ
อัจฉริยะ กลยุทธ7ทางธุรกิจอัจฉริยะ การใช�เคร่ืองมือประมวลผลการวิเคราะห7แบบออนไลน7เพื่อการ
วิเคราะห7ข�อมูล เคร่ืองมือสําหรับสร�างธุรกิจอัจฉริยะในองค7กร การประยุกต7ใช�ธุรกิจอัจฉริยะในองค7กร 
  Data visualization fundamentals, design principles, visualization techniques, 
dashboard design, data storytelling, knowledge discovery, basic principles of business 
intelligence (BI) , business intell igence strategy, tools for implementing BI in an 
organization, BI applications in oraganizations 
 
89035163 การออกแบบและการบูรณาการระบบอัจฉริยะ 3 (2-2-5) 
 Intelligent System Integration and Design 
 การออกแบบและการสร�างระบบอัจริยะ สถาปxตยกรรมฮาร7ดแวร7 การเพ่ิมความเร็วให�กับ
โปรแกรมประยุกต7เฉพาะโปรแกรม  การพัฒนาซอฟต7แวร7บนแฟลตฟอร7ม การทดสอบระบบอัจฉริยะ 
การบูรณาการระบบและการปรับใช�ระบบในองค7กร และการติดตั้งผลิตภัณฑ7ข้ันสุดท�าย การประเมินผล
ตามมาตรฐานสําหรับเปรียบเทียบ มุมมองที่เกิดข้ึนใหม�ในด�านระบบอัจฉริยะ 
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 Intelligent system design and implementation, hardware architecture, 
application specific acceleration, software development on the hardware platform, testing 
of intelligent systems, system integration and organization deployment, final product 
installation, benchmarking, emerging perspectives in the field of intelligent systems 
 
89035263  การวิเคราะห�ข2อมูลขนาดใหญ) 3 (2-2-5) 
  Big Data Analytics 
  แนวความคิดของข�อมูลขนาดใหญ� สถาปxตยกรรมสําหรับการจัดการข�อมูลขนาดใหญ� 
ฐานข�อมูลแบบ NoSQL ฐานข�อมูลแบบเก็บข�อมูลในหน�วยความจํา เทคโนโลยีสมัยใหม�สําหรับการจัดเก็บ 
ค�นคืน และวิเคราะห7ข�อมูลขนาดใหญ�ทั้งภาวะประมวลผลเชิงกลุ�มและแบบเวลาจริง  แนวความคิดแมพ-
รีดิวซ7 กระบวนการวิธีเรียนรู�ของเคร่ืองจักรสําหรับข�อมูลขนาดใหญ� ทิศทางงานวิจัยด�านข�อมูลขนาดใหญ� 

 Big data concept, architecture for manipulating big data, NoSQL database, 
memory resident database, modern technologies for storing, retrieving, analyzing big data 
both in batch and real- time modes, Map- Reduce concept, machine learning 
methodologies for big data, research trends in big data analytics 

 
89016063  การเรียนรู2เชิงประจักษ�ผ)านประสบการณ� 1 3 (0-9-3) 
  Empirical Learning I 

การเรียนรู�ผ�านประสบการณ7ที่ได�ทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพด�านคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีวินัยและความรับผิดชอบต�อตัวเอง ด�านวิชาการ ด�านการเข�าสังคมและความรับผิดชอบต�อผู� อ่ืน 
ด�านการนําเสนอ และ ด�านความฉลาดทางอารมณ7  

Learning through experiences obtained from activities to improve morality, 
ethics, discipline, self- responsibility, academic knowledge, socialization and responsibility 
to other, presentation skills, and emotional quotient 
 
89026063  การเรียนรู2เชิงประจักษ�ผ)านประสบการณ� 2 3 (0-9-3) 
  Empirical Learning II 
 การเรียนรู�ผ�านประสบการณ7ท่ีได�จากการแก�ปxญหาจากหน�วยงานภายนอก การเป:นผู�นํา
โดยผ�านการเป:นหัวหน�าทีม การทํางานเป:นทีม การมีความรับผิดชอบต�อตัวเองและทีม การประยุกต7ใช�
ความรู�ด�านวิชาการเพื่อแก�ปxญหา การนําเสนอ การตอบคําถาม การโต�แย�งอย�างมีเหตุผล 
  Learning through experiences obtained from solving problems given by 
external organizations, leadership skills through being a team leader, teamwork, self and 
social responsibility, academic knowledge application to solve problems, presentation and 
answering questions, reasoning and discussion 
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89036063  บูรณาการเรียนกับการทํางาน 1 3 (0-9-3) 
  Work Integrated Learning I 
 การเรียนรู�และได�รับประสบการณ7จากการทํางานร�วมกันกับผู�เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ7
ด�านที่เก่ียวข�องกับปxญญาประดิษฐ7ประยุกต7 การเรียนรู�ของเคร่ืองจักร การวิเคราะห7ข�อมูล เทคโนโลยี
อัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติ 
 Learning and gaining experiences from working alongside with experienced 
professionals in the areas related to applied artificial intelligence, machine learning, data 
analytics, smart technologies and automations 

 
89046063  บูรณาการเรียนกับการทํางาน 2 6 (0-18-6) 
  Work Integrated Learning II 

 การปฏิบัติงานที่ได�รับมอบหมายจากสถานประกอบการที่ได�รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ทักษะการประยุกต7ความรู�กับการทํางานจริง ภายใต�การกํากับดูแลของสถาน
ประกอบการ  
 Supervised practical training on the given implementation from 
organizations authorized by the programme committee, knowledge-applying skills in actual 
working environments 

 
89046163  บูรณาการเรียนกับการทํางาน 3 3 (0-9-3) 
  Work Integrated Learning III 
 การปฏิบัติงานที่ได�รับมอบหมายจากสถานประกอบการที่ได�รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร การเรียนรู�ร�วมกับการทํางานด�วยการปฏิบัติงานในหน�วยงานภายนอก การลง
มือปฏิบัติและแก�ไขปxญหาในการทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ 
 Practical training in an organization approved by the programme committee, 
work- based learning in an external organization, hand- on practice, efficient problem-
solving skills 

 
89046263 การแลกเปล่ียนความรู2จากการทํางานเชิงบูรณาการ 2 (0-4-2) 
  Work Integrated Knowledge Sharing 
  กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู� ทักษะ ประสบการณ7 และความเข�าใจ ระหว�างนักเรียน 
นักวิจัย และที่ปรึกษา กิจกรรมท่ีมุ�งเน�นแลกเปลี่ยนความรู�และความเชี่ยวชาญในกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
จากการฝCกปฏิบัติ  
  Exchanging knowledge, skills, experiences, and understandings among 
students, researchers, and advisors, activity that aims to share knowledge and expertise 
among all stakeholders obtained from practical trainings 
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89046363 การแลกเปล่ียนความรู2การเปIนผู2ประกอบการ 2 (0-4-2) 
  Entrepreneurship Knowledge Sharing 
  กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ7ใหม� กระบวนการสําหรับการเป:นผู�ประกอบการ การ
ประเมินและตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจ ทรัพยากรสําหรับการใช�ประโยชน7จากโอกาสทางธุรกิจ กลยุทธ7
สําหรับก�อตั้งและการลงทุนทางธุรกิจสําหรับผู�ประกอบการ รูปแบบของการลงทุนแบบใหม� การลงทุน
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมรวมทั้งการลงทุนในองค7กรที่มีขนาดใหญ�ข้ึน จริยธรรมและ
กฎหมายท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฏหมายทรัพย7สินทางปxญญา กฎหมายเก่ียวกับลิขสิทธิ์ 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร7 การละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต7แวร7 
  New product development process, process of being an entrepreneur, 
opportunity recognition and evaluation, resources for exploiting opportunities, strategies 
for establishing and developing entrepreneurial business ventures, newly formed ventures, 
small to medium size growth-oriented ventures and entrepreneurial ventures within larger 
organizations, legal and ethical aspects in information technology, intellectual property 
rights, copyright law, computer crime, software piracy 

 
  2.2.2) วิชาเอกเลือก     9 หน)วยกิต 
 

89022563  การสื่อสารข2อมูลและเครือข)าย 3 (2-2-5) 
  Data Communication and Networking 
 การสื่อสารข�อมูลพ้ืนฐานและเครือข�ายคอมพิวเตอร7 การใช�ประโยชน7ของเครือข�าย
คอมพิวเตอร7 การเชื่อมต�อแบบใช�สายและไร�สาย อุปกรณ7เครือข�ายท่ีเก่ียวข�อง แนวคิดและมาตรฐานของ
การเชื่อมต�อของแบบจําลอง OSI และ TCP/IP หน�วยงานท่ีกํากับดูแล สถาปxตยกรรมการทํางานแบบ
ผู�ใช�บริการและผู�ให�บริการ  โพรโทคอลและบริการบนอินเทอร7เน็ต การบริหารเครือข�าย การจัดที่อยู�ไอพี 
การกําหนดและการแปลงที่อยู� การทําซับเน็ต การจําแนกโดเมน การกําหนดค�าการหาเส�นทาง การ
เข�ารหัสเบ้ืองต�น ความปลอดภัยและความม่ันคงในการใช�เครือข�ายและบริการ การใช�ซอฟต7แวร7จําลอง
เครือข�าย การใช�เคร่ืองมือ การเฝ�าระวังเครือข�าย  
 Basics of data communications and computer network technologies, uses 
of computer networks, wired and wireless connections, necessary networking hardware, 
concept and standards of OSI and TCP/IP models, responsible organizations, client-server 
communication architecture, application protocols and internet services, network 
management, IP addressing, IP assignment and translation, subnet, domain name 
resolution and routing and techniques, network simulator, network tools, network 
monitoring 
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89024063  โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย 3 (2-2-5) 
  Statistical Software for Research 

หลักการคํานวณค�าสถิติพื้นฐาน การรวบรวมข�อมูล การตรวจสอบความถูกต�องของ
ข�อมูล จัดเตรียมข�อมูล บันทึกและแก�ไขข�อมูล การใช�คําสั่งโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติพื้นฐาน  การจัดทํา
รายงานข�อมูลทางสถิติและแผนภูมิ 
 Principle of statistical calculation, data collection, data validation, data 
preparation, data correction, statistic software for basic statistical analysis, statistical reports 
and charts 

 
89034263  ฐานข2อมูล 2 3 (2-2-5) 
  Database II 
  แนวคิดหลักและลักษณะของฐานข�อมูล NoSQL ความแตกต�างจากฐานข�อมูลแบบไม�มี
ความสัมพันธ7และฐานข�อมูลเชิงสัมพันธ7 ชนิดของเคร่ืองจัดเก็บข�อมูล โมเดลการรวมข�อมูล ฐานข�อมูลแบบ
คีย7แวลู  ฐานข�อมูลเอกสาร ฐานข�อมูลแบบสดมภ7 ฐานข�อมูลแบบกราฟ  การโยกย�ายเค�าร�าง สิ่งท่ีควร
คํานึงถึงนอกเหนือจาก NoSQL การประยุกต7และการเลือกฐานข�อมูลที่เหมาะสม 
  Core concepts and characteristics of NoSQL databases, differences between 
relational and non- relational databases, storage types, aggregate data models, key- value 
databases, document database, column family database, graph databases, schema 
migration, beyond NoSQL, applications/choosing database 
 
89034363  การใช2โปรแกรมบริหารงานทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
  Business Management Tools Usage 
  การประยุกต7ใช�งานสเปรดชีตในงานธุรกิจ สูตรคํานวณ แผนภูมิ ซอฟต7แวร7สําหรับการ
ทํางานร�วมกัน ซอฟต7แวร7สําหรับการประชุมออนไลน7 ซอฟต7แวร7สําหรับการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององค7กร ซอฟต7แวร7สําหรับการบริหารลูกค�าสัมพันธ7 ซอฟต7แวร7สําหรับการบริหารงานโครงการ 
  Business spreadsheet applications, formulas, charts, collaborative software, 
online conferencing software, enterprise resource planning software, customer relationship 
management software, project management software 

 
89035363  สถาป�ตยกรรมเชิงบริการ 3 (2-2-5) 
  Service-Oriented Architecture 
  แนวคิดและหลักการออกแบบสถาปxตยกรรมเชิงบริการ วงจรชีวิตสถาปxตยกรรมเชิง
บริการ โครงสร�างพื้นฐาน เทคโนโลยีเว็บเซอร7วิสสําหรับสถาปxตยกรรมเชิงบริการ การโปรแกรมบริการ 
การอธิบายบริการ การวางองค7ประกอบการบริการและทํางานร�วมกันของบริการต�าง ๆ เคร่ืองมือ
สถาปxตยกรรมเชิงบริการโดยใช�เคร่ืองมือเป=ดเผยรหัส การประยุกต7ใช�สถาปxตยกรรมเชิงบริการและ
เทคโนโลยีเว็บเซอร7วิสในโดเมนท่ีหลากหลาย 
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  Service oriented architecture concepts and design principle, service 
oriented architecture life cycle, infrastructure, web services technology for service oriented 
architecture, service programming, service description, service composition and 
collaboration, SOA tools, using open source tools, applying SOA and web service 
technology in various domains 
 
89035463  การปรับเปลี่ยนสู)ดิจิทัล 3 (2-2-5) 
  Digital Transformation 
  ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสู�ดิจิทัล การขับเคลื่อนและผู�ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
สู�ดิจิทัล เคร่ืองมือสําหรับการเปลี่ยนแปลงสู�ดิจิทัล แพลตฟอร7มดิจิทัล คุณลักษณะสําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงสู�ดิจิทัล ข้ันตอนและกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู�ดิ จิทัล ประโยชน7ต�อองค7กร 
กรณีศึกษา 
  Importance of digital transformation, driving and driver of digital 
transformation, tools for digital transformation, digital platforms, key features of digital 
transformation, procedure and process for digital transformation, benefits to enterprise, 
case studies 
 

89036163  ป�ญญาประดิษฐ�ในธุรกิจและการเงิน 3 (2-2-5) 
  Artificial Intelligence in Business and Finance 
  เคร่ืองมือปxญญาประดิษฐ7สําหรับงานด�านธุรกิจและการเงิน ปxญญาประดิษฐ7ประยุกต7ใน
โลกธุรกิจจริง การปรับกระบวนการทางธุรกิจให�เหมาะ การลดค�าใช�จ�าย การเพ่ิมรายได� ปxญญาประดิษฐ7
ประยุกต7ในด�านการเงิน การจัดการหลอกลวง การให�คะแนนเครดิต การเทรดหุ�นแบบอัตโนมัติ 
  Artificial intelligence tools for business and finance, artificial intelligence in 
real world business applications, optimize business processes, minimize costs, and 
maximize revenues, applied artificial intelligence in finance, fraud management, credit 
scoring, and algorithmic trading 
 
89036263  ป�ญญาประดิษฐ�ในเทคโนโลยีอัจฉริยะ 3 (2-2-5) 
  Artificial Intelligence in Smart Technology 
 หลักการและการประยุกต7ปxญญาประดิษฐ7กับเทคโนโลยีอัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ  
เกษตรอัจฉริยะ ฟาร7มอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ การบริการอัจฉริยะ การท�องเท่ียวอัจฉริยะ  โลจิสติกส7
อัจฉริยะ   
  Principle and application of artificial intelligence to the smart technologies, 
smart factory, smart agriculture, smart farming, smart city, smart services, smart tourisms,  
smart logistics  
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89036363  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3 (2-2-5) 
  Natural Language Processing 
  หลักการของประมวลผลภาษาธรรมชาติ การตัดคําและการแบ�งประโยค การจําแนก
ประเภทข�อความ การวิเคราะห7เชิงความหมายและอารมณ7 การสกัดข�อมูล การเรียนรู�เชิงลึกสําหรับการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ   
  Principle of Natural Language Processing, word and sentence tokenization, 
text classification, semantics and sentiment analysis, information extraction, deep learning 
for Natural Language Processing 
 
89036463  คอมพิวเตอร�วิทัศน� 3 (2-2-5) 
  Computer Vision 
  การเกิดภาพ การตรวจหาลักษณะเด�น สี ลักษณะพื้นผิว การตัดแยกและการแทนบริเวณ
ส�วนภาพ การรู� จําวัตถุ การวิเคราะห7ข�อมูลภาพเชิงพลวัต  วิทัศน7สามมิติ คอมพิวเตอร7วิทัศน7ใน
อุตสาหกรรม  การวิเคราะห7ภาพทางการแพทย7 ระบบรู�จําบุคคลโดยใช�เอกลักษณ7ของบุคคล ระบบขนส�ง
อัจฉริยะ ระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ�าระวัง 
  Image formation, feature detection, color, texture, region segmentation and 
representation, object recognition, dynamic image analytics, 3D vision, computer vision in 
industry, medical imaging analysis, biometric, intelligent transportation system, security 
and surveillance system 
 
89037063  หัวข2อเลือกสรรทางป�ญญาประดิษฐ�  3 (2-2-5) 
  Selected Topics in Artificial Intelligence 
  โปรแกรมประยุกต7ที่เกิดข้ึนใหม�ทางปxญญาประดิษฐ7และการเรียนรู�ของเคร่ืองจักร การ
ประยุกต7วิธีการทางปxญญาประดิษฐ7ในรูปแบบต�าง ๆ งานวิจัยเก่ียวกับปxญญาประดิษฐ7ท่ีล้ําสมัย 
  Emerging artificial intelligence and machine learning applications, various AI 
applications, state-of-the-art within an AI research field 
 
89037163  หัวข2อเลือกสรรทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ 3 (2-2-5) 
  Selected Topics in Intelligent Technology 
  เทคโนโลยีอัจฉริยะท่ีน�าสนใจ การประยุกต7เทคโนโลยีอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติใน
รูปแบบต�าง ๆ งานวิจัยเทคโนโลยีอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติท่ีล้ําสมัย 
  Interesting intelligent technologies, various applied intelligent technology 
and automatic system, state-of-the-art within an intelligent technology and automatic 
system research fields 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม)น2อยกว)า    6 หน)วยกิต 
  ให�เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เป=ดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ 

เลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท้ังภายในและภายนอก ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต 
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เอกสารแนบหมายเลข  2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย�ผู2รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย�ประจําหลักสูตร 

 
(1) นางสาวสุนิสา ริมเจริญ เลขประจําตัวประชาชน 3-1202-0011x-xx-x 

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร7) จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
วท.ม. (วิทยาศาสตร7คอมพิวเตอร7) จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร7) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  

 ตําแหน)งทางวิชาการ ผู�ช�วยศาสตราจารย7 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร7 
 

 ประสบการณ�สอน 
 ป} พ.ศ. 2552-2553 คณะวิทยาศาสตร7 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ป} พ.ศ. 2553-ปxจจุบัน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ผลงานทางวิชาการ  (เรียงป	พ.ศ. จากป�จจุบันไปอดีต โดยให�ใช�ย�อนหลังได�ไม เกิน 5 ป	)  
ถาวรีย7 สุขเกษม และสุนิสา ริมเจริญ. (๒๕๕๙). การวิเคราะห7หลักทรัพย7ใน SET High Dividend 30 โดย

ใช�การจัดกลุ�มแบบลําดับชั้น. ใน การประชุมวิชาการระดับประเทศด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังที่ 
๘ (หน�า ๑๔๓-๑๕๕). กระบี่: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ7. 

Ariyatanakatawong, P., & Rimcharoen, S. (2018). Enhanced genetic algorithm with risk 
management model for optimizing rice plantation. In Proceedings of the 18th 
International Symposium on Communications and Information Technologies (pp. 
509-513). Bangkok: Thailand. 

Panphotong, K., Leelathakul, N., & Rimcharoen, S. (2018). Appliance classification, 
anomaly detection, management, and controlling systems for smart plugs. In 
Proceedings of the 14th National Conference Computing and Information 
Technology 2018 (pp. 170-176). Chiang Mai: Thailand. 

Kulrattanavijitra, T., Leelathakul, N., & Rimcharoen, S. (2018). Effectiveness of similarity 
matrics for detecting students’ assignment plagiarism. In Proceedings of the 14th 
National Conference Computing and Information Technology 2018 (pp. 697-703). 
Chiang Mai: Thailand. 

Srikamdee, S., Rimcharoen, S., & Leelathakul, N. (2018). Sugarcane yield and quality 
forecasting models: Adaptive ES vs. deep learning. In Proceedings of the 2nd 
International Conference on Intelligent Systems, Metaheuristics & Swarm 
Intelligence (pp. 6-11). Phuket: Thailand. 

Onpans, J., Leelathakul, N., & Rimcharoen, S. (2018). Time series based gastropod 
classification. In Proceedings of the 10th International Conference on Knowledge 
and Smart Technologies 2018 (pp. 40-46). Chiang Mai: Thailand. 

Sornsoontorn, C., Rimcharoen, S., Leelathakul, N., Kawtrakul, A., & Ratanaworabhan, P. 
(2017). Using document classification to improve the performance of a plagiarism 
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checker: A case for Thai language documents. In Proceedings of the 21st 
International Computer Science and Engineering Conference 2017 (pp. 219-223). 
Bangkok: Thailand. 

Boonpa S., Rimcharoen S., & Charoenporn T. (2017). Relationship extraction from Thai 
children’s tales for generating illustration. In Proceedings of the 2nd International 
Conference on Information Technology (InCIT 2017) (pp. 1-5). Nakhon Pathom: 
Mahidol University. 

Pianprasit P., Seesai P., & Rimcharoen S. (2017). Association rule mining for analyzing 
placement test of computer science students. In Proceedings of the 2nd 
International Conference on Information Technology (InCIT 2017) (pp. 1-5). Nakhon 
Pathom: Mahidol University. 

Pumsuwan, D., Rimcharoen, S., & Leelathakul, N. (2017). Front-rear crossover: A new 
crossover technique for solving a trap problem. In Proceedings of the 14th 
International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering 
(JCSSE2017) (pp. 1-6). Nakhon Si Thammarat: Walailak University. 

Srikamdee, S., Rimcharoen, S., & Leelathakul, N. (2017). Forecasting sugarcane yield using 
(μ+λ) adaptive evolution strategies. In J. Park, Y. Pan, G. Yi, V. Loia. (Eds.). Advances 
in Computer Science and Ubiquitous Computing. CSA 2016 (pp. 154-159). Lecture 
Notes in Electrical Engineering, vol 421. Springer: Singapore. 

Sukkasem, T., & Rimcharoen, S. (2016). A hierarchical clustering analysis of the ASEAN and 
the top 10 world’s major stock indices. In Proceedings of the 1st International 
Conference on Information Technology 2016 (pp. 31-39). Krabi: Walailak University. 

Yodphet, S., Rimcharoen, S., & Leelathakul, N. (2016). LARG: loss avoidance technical 
trading rules using genetic algorithm. In Proceedings of the 8th International 
Conference on Knowledge and Smart Technologies 2016 (pp. 33-38). Chiang mai: 
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(2) นายณัฐนนท7 ลีลาตระกูล เลขประจําตัวประชาชน 3-1008-0073x-xx-x 
Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) Carnegie Mellon University, USA พ.ศ. 2553 
M.Eng. (Electrical and Computer Engineering) Cornell University, USA พ.ศ. 2546 
วศ.บ. (ไฟฟ�า) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร7 พ.ศ. 2542  

 ตําแหน)งทางวิชาการ ผู�ช�วยศาสตราจารย7 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร7 
 

 ประสบการณ�สอน 
 ป} พ.ศ. 2554-ปxจจุบัน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  

 ผลงานทางวิชาการ  (เรียงป	พ.ศ. จากป�จจุบันไปอดีต โดยให�ใช�ย�อนหลังได�ไม เกิน 5 ป	)  
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Technology 2018 (pp. 170-176). Chiang Mai: Thailand. 

Kulrattanavijitra, T., Leelathakul, N., & Rimcharoen, S. (2018). Effectiveness of similarity 
matrics for detecting students’ assignment plagiarism. In Proceedings of the 14th 
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classification. In Proceedings of the 10th International Conference on Knowledge 
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Phoemphon, S., So-In, C., & Leelathakul, N. (2017). Fuzzy weighted centroid localization 
with virtual node approximation in wireless sensor networks. IEEE Internet of Things 
Journal, 9(1), 1-26. 

Sornsoontorn, C., Rimcharoen, S., Leelathakul, N., Kawtrakul, A., & Ratanaworabhan, P. 
(2017). Using document classification to improve the performance of a plagiarism 
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ชนัญชิดา ปาณะวงศ7 และฉลองชัย ธีวสุทรสกุล. (๒๕๖๑). การหาแนวทางการปรับปรุงการให�บริการ
ห�องปฏิบัติการฟ=สิกส7: กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร7และศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี. ใน การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ ๑๐ (หน�า ๑๑๙-๑๒๘). สุรินทร7: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร7. 

ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล, ลัญจกร สัตย7สงวน, สิริสุดา บัวทองเก้ือ และรัฐดากร บํารุงศาสตร7. (๒๕๖๐). การ
พัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟ=สิกส7พ้ืนฐานระดับอุดมศึกษาเร่ืองการออกแบบและสร�างเรือ. 
ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยด�านการ
เรียนการสอนระดับอุดมศึกษา คร้ังที่ ๖ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร7 (หน�า ๓๕๖-๓๖๔). 
สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร7 วิทยาเขตหาดใหญ�. 

ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล. (๒๕๖๐). การพัฒนาระบบการเรียนการสอนฟ=สิกส7พื้นฐานระดับอุดมศึกษาโดย
การศึกษาบทเรียน. ใน การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี ๑๓ (หน�า ๘๘-๙๖). 
นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร7 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร7. 

Teevasuthornsakul, C., & Chaiyasit, S. (2018). A STEM education activity in physics on 
"design and making Khom Loy (small Thai traditional hot-air balloons)". 
International Journal of Modern Engineering Research (IJMER), 8(5), 10-13. 

Teevasuthornsakul, C., Yuvanatheeme, V., Sriput, V., & Suwandecha, S. (2017). Design steps 
for physics STEM education learning in secondary school. Journal of Physics: 
Conference Series, 901(1), 102-118. 

 
(11) นายธนพล พุกเส็ง เลขประจําตัวประชาชน 3-10090-532X-XXX 
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 ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ พ.ศ. 2560 
 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2548 
 วท.บ. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร7) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  
 ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7 
 

ประสบการณ�สอน 
 ป} พ.ศ. 2548-2556 คณะวิทยาศาสตร7และศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ป} พ.ศ. 2559-ปxจจุบัน คณะวิทยาศาสตร7และศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 ผลงานทางวิชาการ  (เรียงป	พ.ศ. จากป�จจุบันไปอดีต โดยให�ใช�ย�อนหลังได�ไม เกิน 5 ป	)  
ธนพล พุกเส็ง และสุนันฑา สดสี. (๒๕๖๐). การประยุกต7แนวคิดผู�เชี่ยวชาญเพ่ือการแนะนําสินค�า. วารสาร

วิทยาศาสตร]และเทคโนโลยี, ๒๕(๒), ๓๖๑-๓๗๕. 
ธนพล พุกเส็ง และสุนันฑา สดสี. (๒๕๖๐). ระบบผู�แนะนําจากความไว�วางใจ. วารสารวิทยาศาสตร]และ

เทคโนโลยี, ๒๕(๔), ๖๘๓-๗๐๑. 
Phukseng, T., & Sodsee, S. (2018). Recommender system based on expert and item 

category. Engineering Journal (Eng. J.), 22(2), 157–168. 
Phukseng, T., & Sodsee S. (2017). Calculating trust by considering user similarity and 

social trust for recommendation systems. In the 12th International Conference on 
Intelligent Systems and Knowledge Engineering (ISKE 2017) (pp. 1-6). China. 

 
(12) นางสาวธารารัตน� พวงสุวรรณ   เลขประจําตัวประชาชน 3-2001-0061x-xx-x 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าพระนครเหนือ พ.ศ.2546 
    วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร7)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2541  
    ตําแหน)งทางวิชาการ อาจารย7 
 
ประสบการณ�สอน 
ป} พ.ศ. 2542-ปxจจุบัน  คณะวิทยาศาสตร7และศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผลงานทางวิชาการ  (เรียงป	พ.ศ. จากป�จจุบันไปอดีต โดยให�ใช�ย�อนหลังได�ไม เกิน 5 ป	)   
รณยุทธ ทองดี  ธารารัตน7 พวงสุวรรณ และอรวรรณ จิตตะกาญจน7. (๒๕๖๒). ระบบสารสนเทศการ

จัดการการจองเข�าใช�ศูนย7กีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. ใน การประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด�านคอมพิวเตอร]ภูมิภาคอาเซียน คร้ังที่ ๗ (หน�า ๑๔๑๙-๑๔๒๒). เชียงราย: 
มหาวิทยาลัยราชฎัฏเชียงราย. 

จิตรกร ทาประจิตร และธารารัตน7  พวงสุวรรณ. (๒๕๖๑). ระบบสาระสนเทศเพื่อการจัดการการเลี้ยงปลา
ในกระชังกรณีศึกษาวินัยฟาร7ม. ใน การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด�านคอมพิวเตอร]ภูมิภาค 
อาเซียน คร้ังที่ ๖ (หน�า ๒๐๘๖-๒๐๘๙). กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณ
ทหารลาดกระบัง. 
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ไพฑูรย7  ศรีนิล สมบัติ  ฝอยทอง และธารารัตน7 พวงสุวรรณ. (๒๕๖๐). ระบบตรวจจับการบุกรุกแบบ
ปรับตัวได�โดยใช�ราฟเซตย�านจุดใกล�เคียงร�วมกับตัวเรียนรู�จําแนกประเภท. วารสารวิจัยรามคําแหง 
(วิทยาศาสตร]และเทคโนโลยี), ๒๐(๒), ๑-๑๘. 

สมบัติ ฝอยทอง ธารารัตน7 พวงสุวรรณ วรวิทย7 พูลสวัสดิ์ และไพฑูรย7 ศรีนิล. (๒๕๖๐). การเลือกลักษณะ
เด�นด�วยราฟเซตบนพ้ืนฐานข�าวสารท่ีเล็กท่ีสุดของบริเวณขอบเขต. วารสารวิจัยรามคําแหง 
(วิทยาศาสตร]และเทคโนโลยี), ๒๐(๑), ๑๘-๓๖. 

 
 



 

  
 

เอกสารแนบหมายเลข  3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู2สู)รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 
�  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู2 3. ทักษะ 
ทางป�ญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�
ระหว)างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห� 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช2
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 
1) กลุ)มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษบังคับ 
99910159  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  � � � �     �  

99910259  ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย  � � � �     �  

99920159  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  � � � �     �  

99930459  ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน  � � � �  �   �  

2) กลุ)มวิชาอัตลักษณ�และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 
กลุ)มวิชาสังคมศาสตร� 
30910159  นิเวศวิทยาทางทะเลและการท�องเที่ยวเชิงนิเวศ  � �  �       

85111059  การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต  �  � �  �     

3) กลุ)มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต)อสังคมและสิ่งแวดล2อม 
25710259  เศรษฐศาสตร7ในชีวิตประจําวัน  �  � �       
40240359  หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม �  � �  �      
61010159  ศิลปะกับชีวิต  � �    �     
4) กลุ)มวิชานวัตกรรมและความคิดสร2างสรรค� 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู2 3. ทักษะ 
ทางป�ญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�
ระหว)างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห� 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช2
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 
30210159   คณิตคิดทันโลก  � �  �    �   
88510059  การคิดและการแก�ปxญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร�างนวัตกรรม  � �  �       
5) กลุ)มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
88510159  ก�าวทันสังคมดิจิทัลด�วยไอซีที  � �  �    �   
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เอกสารแนบหมายเลข  3 (ต)อ) 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู2สู)รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

(หมวดวิชาเฉพาะ) 
�  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู2 3. ทักษะ 
ทางป�ญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�

ระหว)างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห� 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช2เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะปฏิบัติ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 หมวดวิชาเฉพาะ 

1) วิชาแกน 
88511359  คณิตศาสตร7สําหรับคอมพิวเตอร7 �   �  �      �    �  
88510459  หลักการโปรแกรม  �  �  �    �    �  �  
88521159  ความน�าจะเป:นและสถิติสําหรับ

คอมพิวเตอร7 �   
�  �         �   

89022063  ปxญญาประดิษฐ7  �  �  �  �  �  �      
89033063 การจําลองและการหาค�าเหมาะที่สุด

เพื่อปxญญาประดิษฐ7 �   
�   �       � �   

89035063  การสร�างแนวคิดและตัวแบบทาง
กระบวนการเชิงธุรกิจ  �   �  �  �   

�  � �   
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู2 3. ทักษะ 
ทางป�ญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�

ระหว)างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห� 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช2เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะปฏิบัติ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
                  
 2) วิชาเอก 

วิชาเอกบังคับ 
89011063  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ

อุตสาหกรรม �   
 � �       �     

89016063   การเรียนรู�เชิงประจักษ7ผ�าน
ประสบการณ7 1  �  

  �  � � �  
 �  �   

89022163  การโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห7ข�อมูล �   �  �      �   �   
89022263  พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส7และการ
ออกแบบลอจิก  �   � �      

�    �  

89022363  เครื่องมือและการดูแล
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ7  �   � �    �  

�   �   

89022463  อินเทอร7เน็ตของทุกสรรพสิ่ง �    �  �     �  � �   
89022663  วิทยาการและวิศวกรรมข�อมูลเบื้องต�น �   �   �     �      
89026063  การเรียนรู�เชิงประจักษ7ผ�าน
ประสบการณ7 2  �  

  �  � � �  
 �  �   

89033163  เทคโนโลยีอัจฉริยะสําหรับ
อุตสาหกรรม  �  

 �  � �          
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู2 3. ทักษะ 
ทางป�ญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�

ระหว)างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห� 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช2เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะปฏิบัติ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
89033263  เหมืองข�อมูล �   �  �      �    �  
89034063  ฐานข�อมูล 1 �   �  �      �    �  
89034163  ธุรกิจอัจฉริยะและมโนภาพข�อมูล �   �  �   �     � �   
89035163  การออกแบบและการบูรณาการระบบ
อัจฉริยะ  �  

 � �  �  �  
�   �   

89035263  การวิเคราะห7ข�อมูลขนาดใหญ� �    � �      �    �  
89036063  บูรณาการเรียนกับการทํางาน 1 �   � � �    �  �  � �   
89046063  บูรณาการเรียนกับการทํางาน 2 �   � � �    �  �  � �   
89046163  บูรณาการเรียนกับการทํางาน 3 � �  � � �    �  �  � � �  
89046263  การแลกเปลี่ยนความรู�จากการทํางาน
เชิงบูรณาการ �      � �      � � � 

 

89046363  การแลกเปลี่ยนความรู�การเป:น
ผู�ประกอบการ  � 

    � � �  
       

 วิชาเอกเลือก 
89022563  การสื่อสารข�อมูลและเครือข�าย �    � �      �    �  
89024063  โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการ
วิจัย �      � �  �  

�   �   

89034263  ฐานข�อมูล 2  �   � �    �  �   �   
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู2 3. ทักษะ 
ทางป�ญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�

ระหว)างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห� 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช2เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะปฏิบัติ 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
89034363  การใช�โปรแกรมบริหารงานทางธุรกิจ  �   �  � �    �    �  
89035363  สถาปxตยกรรมเชิงบริการ �    � �            
89035463  การปรับเปลี่ยนสู�ดิจิทัล �    �  �  �         
89036163  ปxญญาประดิษฐ7ในธุรกิจและการเงิน  �  �  �    �        
89036263  ปxญญาประดิษฐ7ในเทคโนโลยีอัจฉริยะ  �  � �  �   �        
89036363  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  �  �  �      �      
89036463  คอมพิวเตอร7วิทัศน7  �  �  �      �   �   
89037063  หัวข�อเลือกสรรทางปxญญาประดิษฐ7  �  �  �   �   �   �   
89037163  หัวข�อเลือกสรรทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ  �   � �   �   �   �   
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ผลการเรียนรู2 Learning Outcomes (LOs) หมวดวิชาเฉพาะ  
 ด2านคุณธรรมจริยธรรม 
 (1) เป:นพลเมืองตื่นรู�ต�อการเปลี่ยนแปลง 
 (2) ซื่อสัตย7สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบขององค7กรและสังคม 
 (3)   มีจิตสาธารณะ 
 ด2านความรู2 
 (1) มีความรู�และความเข�าใจในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาด�านปxญญาประดิษฐ7 การจัดการข�อมูล การวิเคราะห7ข�อมูล และการสร�างมโนภาพข�อมูล (Data Visualization) 
 (2) มีความรู�และความเข�าใจในด�านเทคโนโลยีอัจฉริยะ และการประยุกต7ใช�เทคโนโลยีในธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 ด2านทักษะทางป�ญญา 
 (1) สามารถรวบรวม  ศึกษา วิเคราะห7 ออกแบบ สรุปประเด็นปxญหาและ/หรือความต�องการอย�างเป:นระบบ 
 (2) สามารถสร�างการบริการหรือการประยุกต7แบบใหม� หรือพัฒนาต�อยอดซอฟต7แวร7หรือสิ่งประดิษฐ7 เพื่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะบนพื้นฐานของข�อมูลและปxญญาประดิษฐ7 
 (3) มีความสามารถในการติดตามความก�าวหน�าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 ด2านทักษะความสัมพันธ�ระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) มีภาวะความเป:นผู�นําและผู�ตาม สามารถทํางานเป:นทีม มีมนุษยสัมพันธ7ที่ดี และมีความรับผิดชอบในการกระทํา 
 (2) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ�ม  
 (3)    มีวินัย ตรงต�อเวลา เคารพสิทธิและรับฟxงความคิดเห็นของผู�อื่น รวมทั้งไม�ละเมิดสิทธิและทรัพย7สินทางปxญญาของผู�อื่น 
 ด2านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) สามารถเลือกใช�คณิตศาสตร7 สถิติ ขั้นตอนวิธี หรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก�ปxญหาบนพื้นฐานของข�อมูล 
 (2) สามารถสื่อสารกับกลุ�มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได� 
 (3) สามารถสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพ เลือกใช�รูปแบบของสื่อการนําเสนออย�างเหมาะสม 
 ด2านทักษะปฏิบัติ 

(1) สามารถเลือกใช�เครื่องมือทางปxญญาประดิษฐ7สําหรับวิเคราะห7ข�อมูลในอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ ได�อย�างถูกต�องเหมาะสมในการทํางานจริง 
(2) สามารถเรียนรู�การใช�เครื่องมือวิเคราะห7ข�อมูลสมัยใหม�ได�ด�วยตัวเอง 
(3) มีทักษะเป:นผู�ประกอบการ 
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เอกสารแนบหมายเลข  4 
คาํส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษา 
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เอกสารแนบหมายเลข  5 
ผลการวิพากษ�หลักสูตรจากผู2ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
1. เห็นด�วยกับหลักการ แนวทาง และโครงสร�างของหลักสูตร โดยรวมเป:นหลักสูตรท่ีดี 

สามารถปรับให�เหมาะกับความต�องการของผู�ประกอบการจริงได� แต�อยากให�มีแผนการ
และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให�ต�อเน่ืองและสอดคล�องกับ Smart Technology ที่มี
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและตลอดเวลา 

2. อยากให�พิจารณาร�วมใช�ประโยชน7ในศูนย7 EEC Automation Park เพ่ือต�อยอดของการ
ปรับเพ่ือสอดคล�องกับการพัฒนากําลังคนของหลักสูตร 

3. ควรเน�นให�เห็นความสอดคล�องของเครือข�ายท้ังหมดเพ่ือให�สามารถต�อยอดกิจกรรมและ
การปรับหลักสูตรท่ีต�อเน่ืองกัน 

4. อยากให�เน�นพัฒนาคุณภาพของบุคลากรที่เป:นอาจารย7ท่ีมาร�วมพัฒนาและสอนในหลักสูตร
เพ่ือเน�นการทํางานท่ีสอดคล�องกับการใช�งานจริงและตอบรับความต�องการของ
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึง การส�งเสริมให�บุคลากรในหลักสูตรให�พัฒนาตนเองอย�างต�อเน่ือง 
สอดรับกับการเปล่ียนแปลงของการใช�เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม 

5. ควรจัดช�วงเวลาออกฝCกประสบการณ7ของนิสิตให�มีความรู�พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงาน 
เพ่ือสามารถเก็บเก่ียวประสบการณ7จากสถานประกอบการได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

6. ควรปรับเร่ืองออกฝCกประสบการณ7จากนักศึกษาป} 2 แล�วให�ไปหาประสบการณ7ในสถาน
ประกอบการน้ันคือ ควรให�นักศึกษามีความสามารถพ้ืนฐานเฉพาะ เน่ืองจากสถาน
ประกอบการให�ข�อเสนอแนะว�าอาจเป:นภาระกับสถานประกอบการหากนิสิตมีความรู�
พ้ืนฐานไม�เพียงพอต�อการปฏิบัติงาน ถ�าเป:นไปได�ให�พูดคุยสถานประกอบการก�อนว�า 
คาดหวังว�า นักศึกษาจะมีประสบการณ7อะไรบ�าง 

7. หลักสูตรควรส�งเสริมให�นิสิตมีความรู�ความสามารถในการบูรณาการจากเทคโนโลยีที่มีใช�
กันโดยท่ัวไปและท่ีจะเกิดใหม�ในอนาคต 

8. ควรมองเทคโนโลยีแบบบูรณาการ (Integrated Technology) และควรมองส�วนอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข�องด�วย เพ่ือให�สามารถนําไปใช�งานจริงได� 

9. ควรเพ่ิมความรู�พื้นฐานและทักษะไปพร�อม ๆ กัน ตลอดถึงการเลือกใช� Tools ท่ีเหมาะสม 
มากกว�าเร่ิมเรียนเร่ิมคิดใหม�ต้ังแต�ต�น  
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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
และท่ีแก2ไขเพิ่มเติม 

 




