หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

คณะวิทยาการสารสนเทศ และ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางแสน คณะวิทยาการสารสนเทศ
วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สถานที่จัดการเรียนการสอนประกอบด้วย
1. วิทยาเขตบางแสน คณะวิทยาการสารสนเทศ
2. วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
3. ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ (Automation Park)
4. สถานประกอบการภายใต้ความร่วมมือ ได้แก่ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่
ออโตเมชั่ น (ประเทศไทย ) จ ากั ด , TBKK (THAILAND) Co., LTD., Siam
Compressor Industry Co. , Ltd. , JTEKT ( THAILAND) Co. , LTD. , บ ริ ษั ท
แ ว ม ส แ ต ค จ า กั ด ( VAMStack Co. , Ltd. ) , บ ริ ษั ท เ ซ น โ ก ร ท จ า กั ด
(ZANEGROWTH Co., Ltd.)
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
ภาษาไทย:

25630194000857
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
(หลักสูตรสองภาษา)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science
Program in Applied Artificial Intelligence and Smart Technology
(Bilingual Program)
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ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
(หลักสูตรสองภาษา))
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science
(Applied Artificial Intelligence and Smart Technology
(Bilingual Program))
อักษรย่อภาษาไทย:
วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตร
สองภาษา))
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Applied Artificial Intelligence and Smart Technology
(Bilingual Program))

จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี

ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

2. ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ
3. ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และมีการสอนภาษาอังกฤษบางรายวิชา
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. การรับเข้าศึกษา
 รับเฉพาะนิสิตไทย
 รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ
 รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
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5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น/หน่วยงานอืน่ (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น
ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน
- ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ (Automation Park) เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนากาลังคนด้านระบบอัตโนมัติในเขตพื้นที่ EEC
- บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น(ประเทศไทย) จากัด
- TBKK (THAILAND) Co., LTD.
- Siam Compressor Industry Co., Ltd.
- JTEKT (THAILAND) Co., LTD.
- บริษัท แวมสแตค จากัด
- บริษัท เซนโกรท จากัด
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน
 EEC Model
 CWIE
 อื่น ๆ ระบุ ........................................................................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ...............................................
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2
สถาบัน)
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2564 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2563
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 2/2564 วันที่ 17 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2564
 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้ง พิเศษที่ 2/2564 วัน ที่ 8
เมษายน พ.ศ. 2564
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ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2566
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักออกแบบและพัฒนาปรับปรุงปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเปลี่ยนรูปองค์กร
เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) เช่น
− วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ (Applied Artificial Intelligence Engineer)
− วิศวกรการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning Engineer)
− เจ้าหน้าที่ทางานทางด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัลในองค์กร
− วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision Engineer)
− นักพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Developer)
− นักพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Developer)
− นักวางแผนการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล
− ผู้เชี่ยวชาญและให้คาปรึกษาด้านการจัดการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีข้อมูลดิจิทัล
2. นักวิเคราะห์ข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
3. ผู้ประกอบการอิสระด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล บริษัท StartUP ด้าน
ดิจิทัลเพื่อรับงานวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบงานสารสนเทศอั จ ฉริยะ รวมถึง เป็น Design
House, Intelligent Product Design และ System Integration ส่วนของ Smart Technology
ให้ลูกค้า หรือ Software House ทั่วไป
สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง
- คณะวิทยาการสารสนเทศ วิทยาเขตบางแสน
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
- ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ร ะบบอั ต โนมั ติ (Automation Park) เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
กาลังคนด้านระบบอัตโนมัติในเขตพื้นที่ EEC
- สถานประกอบการที่ ร่วมผลิต บั ณฑิ ต เช่น บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่
อ อ โ ตเมชั่ น (ปร ะ เทศไ ทย) จ ากั ด , TBKK (THAILAND) Co. , LTD. , Siam
Compressor Industry Co. , Ltd. , JTEKT ( THAILAND) Co. , LTD. , บ ริ ษั ท
แวมสแตค จากัด (VAMStack Co., Ltd.), บริษัท เซนโกรท จากัด (ZANEGROWTH
Co., Ltd.) เป็นต้น
 นอกสถานที่ตั้ง
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สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
วิวัฒนาการของศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) รวมไปถึงเทคโนโลยี
อัจฉริยะและระบบอัตโนมัติมีความสาคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อการเปลี่ยนรูปแบบอุตสาหกรรม
ของประเทศจากยุค Industry 3.0 ไปเป็น Industry 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0 (Thailand 4.0) ตลอดถึงการวางแผนเพื่อเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม 5.0 ซึ่ง จะเป็นการ
ท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ หุ่ น ยนต์ (Collaborative robot) อาจจะกล่ า วได้ ว่ า สถานการณ์ ใ น
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ด้ า นปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แ ละระบบอั จ ฉริ ย ะต่ า ง ๆ ได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ ทั้ ง ใน
ชีวิตประจาวัน เช่น ระบบแนะนาข้อมูลในส่วนการตลาดออนไลน์ ระบบอัจฉริยะเพื่อควบคุมการผลิต
การวางแผนการขนส่งและโลจิสติกส์ และภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
เนื่องจากสาขาวิชาด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีอัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติเป็นศาสตร์ที่
ประยุกต์งานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับและบูรณาการร่วมกันกับศาสตร์อื่น ๆ
ได้ เ กื อ บทุ ก แขนง จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารสร้ า งบั ณ ฑิ ต ให้ ทั น ต่ อ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก รต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ความต้ อ งการและกลยุ ท ธ์
ทางการตลาด ด้วยสภาพการณ์ดังกล่าวข้างต้นจึงควรมีการจัดรูปแบบของหน่วยงานให้สามารถเอื้ออานวย
ต่อการจัดการศึกษาที่ เน้นการวิ จัย เชิง บูรณาการ และการสร้างสรรค์นวัต กรรมด้าน ปัญ ญาประดิ ษ ฐ์
เทคโนโลยีอัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติตามความต้องการของสภาพเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม กอปรกับ
มหาวิทยาลัยบูรพาได้กาหนดยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง EEC เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย
4.0 ซึ่ ง ต้ อ งการขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ยนวั ต กรรม เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาประเทศอย่ า งก้ า วกระโดด
จึงจาเป็นที่มหาวิทยาลัยบูรพาจะต้องใช้ “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น พลังขับเคลื่อนสาคัญ
ในการนาพาคนไทยสู่ความรู้และปัญญา นาพาเศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และนาพาสังคมไทย
สู่ความเสมอภาค” เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างฉลาด การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยู่
บนพื้นฐานของความรู้และปัญญา โดยให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่าง
เสมอภาค นาไปสู่การเติบโตอย่างสมดุล
2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่ง หวัง ที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไป
ข้ า งหน้ า ได้ อ ย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนจนเกิ ด ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ทั้ ง ในทางการเมื อ งการปกครอง
เศรษฐกิจ และสังคม ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งกลไก “การปฏิรูป
ประเทศ” ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจขึ้น เพื่อจัดทาแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยกาหนดแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจบนหลักการของการสร้างความยั่งยืนและ
ครอบคลุม ทุกมิ ติ โดยกาหนดด้ านการปฏิรู ปประเทศออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านที่ 1 การเพิ่ ม
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ด้านที่ 2 ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม และ
ด้านที่ 3 การปฏิรูปด้านสถาบันเศรษฐกิจ
หากพิจารณาเฉพาะในด้านที่ 1 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็น
หัวใจสาคัญในการยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีจุดเน้นหลักที่การพัฒนาศักยภาพ
ของภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง คือ ภาคการผลิตและบริการของประเทศ โดยในร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20
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ปี ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก
รวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วย ประกอบ
กั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นด้ า นการพั ฒ นา
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดยมุ่ ง พั ฒ นาและยกระดั บ ภาคการผลิ ต และบริ ก าร โดยการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ ได้กาหนดประเด็นการปฏิรูปที่สาคัญ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ช าติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 ได้ แ ก่ (1) การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมหลั ก ของประเทศ
เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตร (2) การส่งเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกิจการศึกษาและบริการ
สุขภาพ รวมทั้งพัฒนาปัจจัยที่สนับสนุนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นในการปฏิรูป ได้แก่ (1)
การพัฒนาบุคลากรและแรงงานในอุตสาหกรรม (2) การเพิ่มการแข่งขันทางการค้าภายในประเทศ (3)
การพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี (4) การพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
นวัตกรรมผ่านการจัดสรรเงินทุนอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของภาคการผลิตและบริการ
เป้าหมาย (5) การบูรณาการเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ด้วยการส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน และการเปิดเสรีการค้า รวมทั้งการบริการระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
เทคโนโลยีอัจฉริยะ และระบบอัฉริยะเป็นหนึ่งในศาสตร์ของอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่จะเตรียม
ความพร้อมให้กับวิถีการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่ผูกพันกับเทคโนโลยีสารสนเทศในบริบ ท
ที่หลากหลาย พร้อมกันนี้จะยังช่วยให้ประชาชนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อย่างพลิกผัน (Disruptive Technology) ที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น จึงมีความจาเป็นในการพัฒนา
บุคลากรทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีอัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติให้สอดรับกับโครงสร้างเศรษฐกิจ
และสังคมไทยซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ของโลก
ผลกระทบจาก ข้อ 1. และ 2. ต่อ การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อ งกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
1. การพัฒนาหลักสูตร
จากการดาเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารหลั กสู ตร
ได้ศึกษาความต้องการและความคาดหวังเพิ่มเติมจาก (ว่าที่) ผู้ใช้บัณฑิตของคณะฯ พบว่า มีความต้องการ
ทักษะด้านภาษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสในการทางานกับบริษัทข้ามชาติซึ่งเปิดสาขาในประเทศไทย หรือ
การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในการเป็นผู้นาด้านการใช้เทคโนโลยี
และนวั ต กรรมทางปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เ พื่ อ อุ ต สาหกรรม 4.0 ที่ ก าลั ง เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต
นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ ยังคงสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถขั้นสูง รวมถึงมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีอัจฉริยะ และระบบ
อัตโนมัติ และ นักวิเคราะห์ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อสนองความต้องการกาลังคนที่มีความสามารถ
ขั้นสูงทั้งด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยที่ยังขาดแคลนอยู่อีกมากในภาครัฐและภาคเอกชน และ
เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาอย่า งต่ อ เนื่อ งทางด้ า นปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เทคโนโลยี อั จ ฉริ ย ะ และระบบอั ต โนมัติ
ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคม ให้สอดคล้องกับ
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1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2559 และที่แก้ไ ข
เพิ่มเติม
โดยเน้นการเรียนรู้ การศึกษา การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านรูปแบบ
การจัดการเรียนสอนเป็นโมดูล ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนลักษณะพิเศษที่มีการบูรณาการทักษะทั้ง ๖ ด้าน
ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcome) ของแต่ละรายวิชาที่อยู่ในโมดูลเพื่อสร้างโครงงาน
ประจาโมดูลซึ่งสามารถกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Scoring) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป นอกจากนี้ การจัดการเรียนเป็นแบบโมดูลจะช่วยให้หลักสูตรสามารถติดตามความก้าวหน้าและ
พัฒนาการของนิสิตในหลักสูตรได้เป็นอย่างดี และโมดูลยังช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทาให้การพัฒนาประเทศมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน
เชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และตอบสนอง
ต่อความต้องการบุคลากรทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีอัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติที่ทาการศึกษา
โดยสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเห็นได้ว่า การประมวลผล
ข้อมูล การพัฒนาทฤษฎีและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มีความสาคัญกับประเทศเป็นอย่างมาก เพราะไม่
เพียงแต่เป็นการเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเท่านั้น แต่ยังมีความสาคั ญต่อการขยายการ
ลงทุนทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างระบบเศรษฐกิจ
ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถระดับสูง จึงเป็นการสร้างสังคมให้มีความ
เจริญ และเป็นการสร้างสังคมอุดมปัญญาของประเทศด้วยโดยการผลิตบุ คลากรทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ
และระบบอัตโนมัติจาเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
ให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของปัญญาประดิ ษ ฐ์
เทคโนโลยีอัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติ ต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่ง สู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิ จัย
และการผลิตบัณฑิตที่เก่งและดีตรงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่จะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
อาเซียนซึ่งต้องการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศใน ค.ศ. 2020 (ที่มา แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
บูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2554 - 2563 มหาวิทยาลัยบูรพา)
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3. การบริหารจัดการ
3.1 การบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน ร่วมกับสถาน
ประกอบการ (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน เป็นการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบร่วมกันผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อ
สร้างบัณฑิตให้พร้อมสู่โลกแห่งการทางานจริงได้ทันทีเมื่อสาเร็จการศึกษา มีทักษะและสมรรถนะตรงกับ
ความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตาแหน่ง งานใน
อนาคต ดั ง นั้ น CWIE จึ ง เป็ น กลไกหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ในการเชื่ อ มโยงการจั ด การเรี ย นการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ แต่ด้วยพันธกิจที่แตกต่างกันของสถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการทาให้การเชื่อมโยงในรูปแบบปกติอาจจะไม่ประสานจังหวะกันได้ดีพอ ดังนั้น หลักสูตรและ
สถานประกอบการต้องมีการพัฒนากรอบแนวคิดในการทางานร่วมกัน (Agreement framework) แล้ว
ร่วมกันดาเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกัน
ในการบริหารหลักสูตรแบบ CWIE ร่วมกับสถานประกอบการของหลักสูตรฯ นั้น ทางหลักสูตร
กาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก สูตรจากคณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตร์และศิ ล ป
ศาสตร์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากทั้งสองคณะฯ จะร่วมกันกับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล
และอุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ (Digital Industry and Smart Electronic Industry) เพื่ อ
ร่วมกันออกแบบโครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างโมดูล รายละเอียดของวิชา พร้อมทั้งการกาหนดกรอบแนว
ทางการสร้างความร่วมมือในการทางานและการกาหนดแผนงาน ตลอดถึง การตั้ง ค่าเป้าหมายต่าง ๆ
ร่วมกัน การจัดกิจกรรมค่าย กาหนดแผนฝึกประสบการณ์ฯ ณ สถานประกอบการ การเตรียมการอบรม
เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่จาเป็นและทันสมัยแก่นิสิต ก่อนการไปฝึกปฏิบัติงาน การเตรียม
นานิสิตเข้าศึกษาดูงานสถานที่จริง (ระยะสั้น) ก่อนส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์ฯ กาหนดเกณฑ์การผ่าน
โมดูล และกาหนดเกณฑ์การผ่านรายวิชาในโมดูล M6: Solving Problems in Real World เช่น บูรณา
การเรียนกับการทางาน และการแลกเปลี่ยนความรู้ จากการท างานเชิง บูร ณาการ เป็นต้น เพื่อเป็ น
มาตรฐานในการติดตามพัฒนาการของนิสิต และการรับรองมาตรฐานของโมดูลร่วมกัน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการในอุตสาหกรรม 2.0, 3.0 และ 4.0 เพื่อ
ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรร่วมกัน พร้อมทั้ง การกาหนดกรอบแนวทางการสร้างความร่วมมือในการ
ทางานและการกาหนดแผนงาน ตลอดถึงการตั้งค่าเป้าหมายต่าง ๆ ร่วมกัน โดยในระหว่างการดาเนินการ
ของหลักสูตรสถานประกอบการจะเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมเสริมการเรียน การจัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะ
การทางานจริงก่อนไปปฏิบัติงาน การถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับนิสิต แล้วร่วมคัดเลือกนิสิต
เป็นนิสิตสหกิจศึกษาเพื่อไปปฏิบัติงานในประกอบการ ตลอดถึงการรับรองมาตรฐานของโมดูลร่วมกัน
3.2 การบริหารผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากคณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ร่วมกับสถานประกอบการในการออกแบบโครงสร้างของหลักสูตรตามแนวทางของ CWIE พร้อมทั้งร่วมกัน
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานของ สป.อว. และ AUN-QA รวมถึงประกาศหรือข้อกาหนด
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในระหว่างการดาเนินการของหลักสูตร ทางผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะร่วมกัน
ในการจัดตารางเวลาเรียนและสอบ แผนการสอน กาหนดกิจกรรมเสริมการเรียน การจัดกิจกรรมค่ายเพื่อ
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เพิ่มทักษะในวิชาชีพ การเลือกเครื่องมือสาหรับการเรียนการสอนในรายวิชาและโมดูล การจัดทาเอกสาร
ประกอบการบรรยาย การออกข้ อ สอบ การตรวจข้ อ สอบ ก าหนดเกณฑ์ ก ารผ่ า นโมดู ล การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับสถานประกอบการ การคัดเลือกสถานประกอบการ และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม พร้อมทั้งการทา มคอ. (๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗) เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตาม
และการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
3.3 การบริหารการเรียนรู้แบบโมดูล
การจั ด การเรี ยนรู้ แบบโมดูล หมายถึ ง กระบวนการจั ดการเรียนรู้ ที่ มีก ารบูร ณาการกลุ่ม
รายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันและประสานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโครงงานหรือนวัตกรรมที่สามารถจบได้
ในตั ว เอง เน้ น ให้ นิ สิ ต ได้ เ รี ย นรู้ แ ละฝึ ก ปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเอง ในแต่ ล ะโมดู ล มี ก ารก าหนดเป้ า หมาย
วัตถุประสงค์ กิจกรรม และการประเมินผลที่แน่นอนและชัดเจน จากนิยามและกรอบแนวคิดของการ
จัดการเรียนสอนเป็นโมดูลจะสามารถตอบแนวคิดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education)
ได้อย่างชัดเจน กล่าวคือเมื่อนิสิตได้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ แล้ว นิสิตจะต้องบูรณาการความรู้พื้นฐานที่ได้
เรียนมาประยุกต์รวมกับทักษะทั้ง ๖ ด้านของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อสร้างโครงงานของแต่ละโมดูล
ด้วยเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Scoring) ที่แตกต่างกันตามสภาวะการที่เปลี่ยนไป (ทั้งนี้ หลักสูตรจะมี
การแจ้งเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนให้นิสิตทราบล่วงหน้าก่อนการประเมินในแต่ละครั้ง) ซึ่งจะเป็นการ
วัดที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้เรียนมีสถานภาพนิสิต ซึ่งในระหว่างนั้นทางหลักสูตร
จะทราบถึงปัญหาของนิสิต ทาให้สามารถปรับปรุงกระบวนการเพื่อช่วยเหลือนิสิตได้ทันท่วงที การจัดการ
เรียนการสอนก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่คาดหวังไว้
3.4 การบริหารคู่ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาอื่น ๆ ในคณะที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กองบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป และ ศูนย์การเรียนรู้
ระบบอั ต โนมั ติ (Automation Park) ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารการสอนวิ ช าต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ท ราบกรอบ
แนวทางในการจัดการเรียนของหลักสูตร พร้อมทั้งค่าเป้าหมายต่าง ๆ ที่หลักสูตรกาหนดไว้ อันจะทาให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตามค่าคาดหวัง
นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประสานงานกองทะเบียนและสถิตินิสิตเพื่อสร้างระบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) และ หน่วยการรับรองความสามารถที่เฉพาะเจาะจงของบุคคล (MicroCredentials) ที่เกิดจากประสบการณ์ การทาจริง หรือในชีวิตประจาวัน ซึ่ง เน้นการพิสูจน์เพื่อรับรอง
ความสามารถที่เฉพาะเจาะจงของบุคคล (Competency-Based Learning) สาหรับรองรับความต้องการ
ของนิสิตในสาขาวิชาอื่น หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญ ญาประดิษฐ์และระบบ
อัจฉริยะเพื่อวัดสมรรถนะที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคล
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
-ปรัชญาหลักสูตรนี้มุ่งสร้างบัณฑิตนักปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี อัจฉริยะ มีทักษะด้านภาษาและมี
ความพร้อมปฏิบั ติงาน มีคุณธรรม เป็นผู้นาในการขับ เคลื่อนการเปลี่ ยนรู ปหน่ว ยงานให้เ ป็นองค์ ก ร
อัจฉริยะ มุ่งสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของยุทธศาสตร์ประเทศ
-ความสาคัญหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และระบบอัจฉริยะ ได้พัฒนาขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ รองรับ การเปลี่ยนรูป
องค์การไปสู่องค์กรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Business) บนพื้นฐานของเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ ตลอดถึงการพัฒนากาลังคนสาหรับธุรกิจดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ เช่น โรงงานอัจฉริยะ
(Smart Factory) เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) เมืองอัจฉริยะ
(Smart City) การบริการอัจฉริ ยะ (Smart Services) การท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourisms) และ
โลจิสติก ส์อัจฉริยะ (Smart Logistrics) สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
-เหตุผลในการปรับปรุงเนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พามี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปส าหรั บ นิ สิ ต ปี
การศึกษา 2564 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นว่าเป็นรายวิชาที่มีความทันสมัยสามารถ
ตอบโจทย์การเรียนรู้และการทางานในโลกอนาคตของบัณฑิตได้ ตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของ
หลักสูตร (Expected Learning Outcome) ตลอดทั้งจากการดาเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา
2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ศึกษาความต้องการและความคาดหวังเพิ่มเติมจาก (ว่าที่) ผู้ใช้
บัณฑิตของคณะฯ พบว่า มีความต้องการทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสในการทางานกับ
บริษัทข้ามชาติซึ่งเปิดสาขาในประเทศไทย หรือ การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ รวมไปถึงการมี
โอกาสได้ผู้เรียนกลุ่มอื่นจากทั้งในประเทศ (ผ่านหลักสูตรอบรมที่มุ่งเน้นผลทางปฏิบัติภายในแต่ละโมดูล)
และผู้เรียนจากต่างประเทศที่สนใจมาเรีย นเพื่อนับหน่วยการรับรองความสามารถที่เฉพาะเจาะจงของ
บุ ค คล (Micro-Credentials) จากโมดู ล ด้ า นปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แ ละการประยุ ก ต์ ส าหรั บ อุ ต สาหกรรม
อัจฉริยะ (Industry 4.0) ดังนั้น ทางหลักสูตรจึง มีการปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับรายวิชาศึกษา
ทั่วไปดัง กล่าว และปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรสองภาษา โดยทาการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ พ.ศ. 2563 (หลักสูตรใหม่)
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-วัตถุประสงค์เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญ ญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) นี้แล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. เป็นพลเมืองตื่นรู้ต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหาสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต
และจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม มีวินัย และตรงต่อเวลา
2. มี อ งค์ ค วามรู้ พื้ น ฐานและความรู้ ที่ ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ ความก้ า วหน้ า ในศาสตร์
ด้ า นปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แ ละเทคโนโลยี อั จ ฉริ ย ะ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงองค์ ก รในภาคธุ ร กิ จ และ
ภาคอุ ต สาหกรรมอย่ า งเหมาะสม พร้ อ มรองรั บ การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รด้ ว ยระบบดิ จิ ทั ล (Digital
Transformation)
3. มีทักษะในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบ และประยุกต์ เพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบโดยใช้ศาสตร์ด้านปั ญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ทันสมัย รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรม การบริการหรือพัฒนาต่อ
ยอดซอฟต์แวร์หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมสาหรับการแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม
4. มีทักษะด้านอารมณ์ในการทางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. สามารถวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ตั ว เลข และ เลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ ทาง
ปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของข้อมูล และ สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มี ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการออกแบบและพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ส าหรั บ แก้ ปั ญ หาใน
อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ และ มีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการด้านระบบอัตโนมัติ
ความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ
1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) กั บ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรและการศึ ก ษารองรับ 10 อุ ต สาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ ลงนาม ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่
21 มกราคม พ.ศ. 2562
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศ
ไทย) จากัด และ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพัฒนากาลัง คนระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ลงนาม
ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
3. บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนากาลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ เทคโนโลยีอัจฉริยะ
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และระบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับเขตพั ฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ลงนามโดย สถาบันการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่
ใกล้เคียง 17 สถาบัน ได้แก่ 1) มหาวิทยาลั ยบู รพา 2) มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคล
ตะวั น ออก 3) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ปราจี น บุ รี 4) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ชลบุ รี 5) วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
ฉะเชิงเทรา 6) วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 7) วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 8) วิทยาลัยเทคนิคตราด
9) วิทยาลัยเทคนิคระยอง 10) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 11) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 12) วิทยาลัย
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เทคโนโลยีตะวันออก 13) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง 14) วิทยาลัยเทคโนโลยีไอ
อาร์พีซี 15) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 16) สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
และ 17) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จากัด ลงนาม ณ
มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
1. ระบบ
 ระบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา (1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ) และ มีภาคฤดูร้อนในปี 1 2 และ 3 โดยจัดการ
เรียนการสอนเป็นโมดูลจานวน 6 โมดูล
 ระบบไตรภาค
 ระบบจตุรภาค
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)
2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จานวน......3......ภาค ภาคละ.......8........สัปดาห์
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มีการดาเนินการหลักสูตร
1. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน ธันวาคม ถึง มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม
2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระ
ต่าง ๆ ดังนี้
− กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ ไ ม่ ต่ าก ว่ า 12 หน่ ว ยกิ ต และ ก ลุ่ ม สาร ะ ก าร เรี ย น รู้ ท าง
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต หรือ
− กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทางภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต หรือ
(2) เป็นผู้สาเร็จการระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
(3) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่ า หรืออนุปริญญา
ทางด้ า นไฟฟ้ า ไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
(4) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
ที่มีประสบการณ์ในการทางานในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
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ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตาม (2) (3) และ (4) นิสิตสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ถ้ามี)
2.2 มีเกณฑ์คณ
ุ สมบัติเพิ่มเติม
มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
3. แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา

2564

2565

2566

2567

2568

บางแสน จันทบุรี บางแสน จันทบุรี บางแสน จันทบุรี บางแสน จันทบุรี บางแสน จันทบุรี

จานวนรับเข้า
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
รวม

60
(35)
-

25
(10)
-

85
(35 / 10)
-

60
60
(35)
-

30
25
(10)
-

175
(35 / 10)
-

60
60
60
(35)

45
30
25
(10)

280
(35 / 10)
35
10

60
60
60
60

45
45
30
25

60
60
60
60

385

คาดว่าจะ
60
25
สาเร็จ
การศึกษา
หมายเหตุ บางแสน หมายถึง คณะวิทยาการสารสนเทศ วิทยาเขตบางแสน
จันทบุรี หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี

45
45
45
30
405

60

4. ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ) จัดการเรียนการสอนเป็นโมดูล พร้อมกับมีการเรียนการสอนแบบ Elearning ร่วมด้วย, ฝึกปฏิบัติ Automation Park, ฝึกปฏิบัติสถานประกอบการจริง, มีอาจารย์เดินทางไป
สอนคู่กับผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการจริงที่นิสิตไปฝึกปฏิบัติ
5. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
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หลักสูตร
1. จานวนหน่วยกิต จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
84 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน
18 หน่วยกิต
2.2) วิชาเอก
66 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
57 หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3. รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ
9 หน่วยกิต
1.1) รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา
3 หน่วยกิต
89510064 ภูมิบูรพา
3 (2-2-5)
Wisdom of BUU
1.2) รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียนจาก 3 กลุ่มย่อย จานวน 6 หน่วยกิต ดังนี้
1.2.1) ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา
จานวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
89510164 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (1-2-3)
Philosophy of Sufficiency Economy
89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต
2 (1-2-3)
Happiness and Values of Life
1.2.2) วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1
รายวิชา จานวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย
2 (1-2-3)
Physical Well-being Management
89510464 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
Food for Health
1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา
จานวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต
2 (1-2-3)
Psychological Well-being Management
89510664 เสพศิลป์สร้างสุข
2 (1-2-3)
Appreciation of Arts for a Happy Life
89510764 ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ
2 (1-2-3)
Love, Sex and Health
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2) กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาให้ครบ 12 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่ม ดังนี้
2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จานวน 4 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก 2 (1-2-3)
Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand,
ASEAN, and the World
89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (1-2-3)
Lateral Thinking Skill Development
89520264 กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น
2 (1-2-3)
Thinking Process for Understanding Oneself and Others
89520364 กิจกรรมสร้างสรรค์
2 (1-2-3)
Creative Activities
2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
89520464 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
English for Communication
89520564 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (2-2-5)
Collegiate English
89520664 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง
3 (2-2-5)
Experiential English
2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จานวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
89520764 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
Thai Language Skills for Communication
89520864 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย
2 (1-2-3)
Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society
3) กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทางานในโลกอนาคต
9 หน่วยกิต
3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จานวน 2 หน่วยกิต
89530064 โอกาสและความท้าทายในการทางานในโลกอนาคต
2 (2-0-4)
Opportunities and Challenges for Future Careers
3.2 รายวิชาเลือก 3 รายวิชา จานวน 7 หน่วยกิต
3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทางาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จานวน 4 หน่วยกิต
ดังนี้
89530164 ทักษะดิจิทัล
Digital Skill
89530264 การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ
Interactive Media Design

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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89530364 การออกแบบสื่อและการนาเสนอ
2 (2-0-4)
Media Design and Presentation
89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
Creativity and Innovation for Social Development
89531164 กฎหมายสาหรับคนทางานและธุรกิจ
2 (2-0-4)
Law for Worker and Business
89531264 องค์ประกอบการจัดการ
2 (2-0-4)
Management Functions
89531664 การควบคุมผลการดาเนินงาน
2 (2-0-4)
Performance Controlling
89531764 การตลาดสาหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
2 (2-0-4)
Marketing for Entrepreneurship in the 21st Century
89532164 การบัญชีเบื้องต้นในธุรกิจค้าขาย
2 (2-0-4)
Introduction to Accounting in Merchandise
89532364 งบการเงิน
2 (2-0-4)
Financial Statements
89532564 ภาษีธุรกิจ
2 (2-0-4)
Business Taxation
89532664 พื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์
2 (2-0-4)
Human Resources Foundation
89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ
2 (2-0-4)
Service Innovation Design
3.2.2 รายวิชาบูรณาการ ให้หลักสูตรกาหนดให้นิสิตในหลักสูตรเรียน 1 รายวิชา
จานวน 3 หน่วยกิต นิสิตจะลงวิชานี้ได้ต้องผ่านรายวิชาในกลุ่ม 3.1 และ 3.2.1 ครบ 6 หน่วยกิต
89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
3 (0-0-9)
Entrepreneurship in the 21st Century
89539864 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (0-0-9)
Transforming Thailand through Innovation and Technology
89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม
3 (0-0-9)
Creating Social Enterprises
หมายเหตุ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
84 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน
18 หน่วยกิต
M1: Digital Developer Foundation
88511359 คณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Mathematics for Computing
89011164 การโปรแกรมสาหรับปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
Programming for Artificial Intelligence
88521159 ความน่าจะเป็นและสถิติสาหรับคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Probability and Statistics for Computing
M2: Fundamental AI and Smart Technology
89022064 ปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
Artificial Intelligence
M4: Applied AI and Smart Technology Exploration
89034064 การจาลองและการหาค่าเหมาะที่สุดเพื่อปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
Simulation and Optimization for Artificial Intelligence
M5: Business Modelling and Creation
89035064 การสร้างแนวคิดและตัวแบบทางกระบวนการเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Idea Creation and Business Process Modeling
2.2) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า
66 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
57 หน่วยกิต
M1: Digital Developer Foundation
89011064 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
2 (1-2-3)
Information Technology for Industry
M2: Fundamental AI and Smart Technology
89022164 การโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
3 (2-2-5)
Data Analytics Programming
89022264 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบลอจิก
3 (2-2-5)
Basic Electronics and Logic Design
89022364 เครื่องมือและการดูแลระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
3 (2-2-5)
Unix Tools and System Administration
89022464 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
3 (2-2-5)
Internet of Things
89022664 วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูลเบื้องต้น
3 (2-2-5)
Introduction to Data Science and Engineering
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M3: Tools for AI and Smart Technology
89033064 ฐานข้อมูล 1
Database I
89033164 ธุรกิจอัจฉริยะและมโนภาพข้อมูล
Business Intelligence and Data Visualization
M4: Applied AI and Smart Technology Exploration
89034164 เทคโนโลยีอัจฉริยะสาหรับอุตสาหกรรม
Smart Technology for Industry
89034264 เหมืองข้อมูล
Data Mining
M5: Business Modelling and Creation
89035164 การออกแบบและการบูรณาการระบบอัจฉริยะ
Intelligent System Integration and Design
89035264 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics
M6: Solving Problems in Real World
89016064 การเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านประสบการณ์ 1
Empirical Learning I
89026064 การเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านประสบการณ์ 2
Empirical Learning II
89036064 บูรณาการเรียนกับการทางาน 1
Work Integrated Learning I
89046064 บูรณาการเรียนกับการทางาน 2
Work Integrated Learning II
89046164 บูรณาการเรียนกับการทางาน 3
Work Integrated Learning III
89046264 การแลกเปลี่ยนความรู้จากการทางานเชิงบูรณาการ
Work Integrated Knowledge Sharing
89046364 การแลกเปลี่ยนความรู้การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship Knowledge Sharing

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (0-6-3)
3 (0-6-3)
3 (0-9-3)
3 (0-9-3)
3 (0-9-3)
6 (0-18-6)
3 (0-9-3)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
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2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชา Data Analytics for Business Management
89036164 ปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจและการเงิน
Artificial Intelligence in Business and Finance
89033364 การใช้โปรแกรมบริหารงานทางธุรกิจ
Business Management Tools Usage
89035464 การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล
Digital Transformation
กลุ่มวิชา Data Management
89023064 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย
Statistical Software for Research
89033264 ฐานข้อมูล 2
Database II
89036264 ปัญญาประดิษฐ์ในเทคโนโลยีอัจฉริยะ
Artificial Intelligence in Smart Technology
กลุ่มวิชา Communication
89022564 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communication and Networking
89035364 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ
Service-Oriented Architecture
กลุ่มวิชา Linguistics and Computer Vision
89036364 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Natural Language Processing
89036464 คอมพิวเตอร์วิทัศน์
Computer Vision
กลุ่มวิชา หัวข้อเลือกอิสระ
89037064 หัวข้อเลือกสรรทางปัญญาประดิษฐ์
Selected Topics in Artificial Intelligence
89037164 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ
Selected Topics in Intelligent Technology

9

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

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ
เลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัส 3 หลักแรก หมายถึง
เลขรหัสหลักที่ 4
หมายถึง
เลขรหัสหลักที่ 5
หมายถึง
เลข 1
หมายถึง
เลข 2
หมายถึง
เลข 3
หมายถึง
เลข 4
หมายถึง
เลข 5
หมายถึง
เลข 6
หมายถึง
เลข 7
หมายถึง
เลขรหัสหลักที่ 6
หมายถึง
เลขรหัสหลักที่ 7-8 หมายถึง

เลขรหัสวิชาของส่วนงาน
ชั้นปีที่เปิดสอน
กลุ่มวิชา ดังนี้
โมดูล M1: Digital Developer Foundation
โมดูล M2: Fundamental AI and Smart Technology
โมดูล M3: Tools for AI and Smart Technology
โมดูล M4: Applied AI and Smart Technology Exploration
โมดูล M5: Business Modelling and Creation
โมดูล M6: Solving Problems in Real World
กลุ่มวิชาหัวข้อเลือกสรร
ลาดับของรายวิชาในกลุ่มวิชา
ปีที่สร้างรายวิชา
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4. แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึ ก ษาของนิ สิ ต ในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าปั ญ ญาประดิษฐ์
ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้
หมวดวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

วิชาแกน
วิชาเอกบังคับ

89510064
(M.GE)
89510264
(M.GE)
89510364
(M.GE)
89510564
(M.GE)
89520164
(M.GE)
89011164
(M1)
89011064
(M1)

ภูมิบูรพา
Wisdom of BUU
ความสุขและคุณค่าชีวิต
Happiness and Values of Life
การบริหารสุขภาวะทางกาย
Physical Well-being Management
การบริหารสุขภาวะทางจิต
Psychological Well-being Management
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
Lateral Thinking Skill Development
การโปรแกรมสาหรับปัญญาประดิษฐ์
Programming for Artificial Intelligence
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
Information Technology for Industry
รวม (Total)

3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
16
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หมวดวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

89520364
(M.GE)
89520464
(M.GE)
89520564
(M.GE)
89520864
(M.GE)
89530064
(M.GE)

วิชาแกน

หมวดวิชา

88511359
(M1)
88521159
(M1)

กิจกรรมสร้างสรรค์
Creative Activities
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English
ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย
Thai Language Skills for Careers in
Contemporary Society
โอกาสและความท้ า ทายในการท างานในโลก
อนาคต
Opportunities and Challenges for Future
Careers
คณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์
Mathematics for Computing
ความน่าจะเป็นและสถิติสาหรับคอมพิวเตอร์
Probability and Statistics for Computing
รวม (Total)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

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

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเอกบังคับ

89016064 การเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านประสบการณ์ 1
(M6)
Empirical Learning I
รวม (Total)

3 (0-9-3)
3
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ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล สาหรับชั้นปี 1
Module
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
M.GE 89510064 ภูมิบูรพา
3 (2-2-5)
Wisdom of BUU
89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต
2 (1-2-3)
Happiness and Values of Life
89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย
2 (1-2-3)
Physical Well-being Management
89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต
2 (1-2-3)
Psychological Well-being Management
89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (1-2-3)
Lateral Thinking Skill Development
89520364 กิจกรรมสร้างสรรค์
2 (1-2-3)
Creative Activities
89520464 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
English for Communication
89520564 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (2-2-5)
Collegiate English
89520864 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย
2 (1-2-3)
Thai Language Skills for Careers in
Contemporary Society
89530064 โอกาสและความท้าทายในการทางานในโลกอนาคต 2 (2-0-4)
Opportunities and Challenges for Future
Careers
M1 89011164 การโปรแกรมสาหรับปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
Programming for Artificial Intelligence
88511359 คณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Mathematics for Computing
88521159 ความน่าจะเป็นและสถิติสาหรับคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Probability and Statistics for Computing
89011064 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
2 (1-2-3)
Information Technology for Industry
M6 89016064 การเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านประสบการณ์ 1
3 (0-9-3)
Empirical Learning I
รวม (Total)
37

ระยะเวลา

3 สัปดาห์
60 ชม.
2 สัปดาห์
60 ชม.
2 สัปดาห์
60 ชม.
2 สัปดาห์
45 ชม.
8 สัปดาห์
135 ชั่วโมง
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หมวดวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเอกบังคับ

หมวดวิชา

89022164
(M2)
89022264
(M2)
89022364
(M2)
89022464
(M2)
89022664
(M2)

การโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
Data Analytics Programming
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบลอจิก
Basic Electronics and Logic Design
เครื่องมือและการดูแลระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
Unix Tools and System Administration
อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
Internet of Things
วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูลเบื้องต้น
Introduction to Data Science and Engineering
รวม (Total)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
15
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

วิชาแกน
วิชาเอกบังคับ

วิชาเลือกเสรี

89530364
(M.GE)
89532864
(M.GE)
89022064
(M2)
89033064
(M3)
89033164
(M3)
XXXXXX
XXXXXX

การออกแบบสื่อและการนาเสนอ
Media Design and Presentation
การสร้างนวัตกรรมการบริการ
Service Innovation Design
ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
ฐานข้อมูล 1
Database I
ธุรกิจอัจฉริยะและมโนภาพข้อมูล
Business Intelligence and Data Visualization
วิชาเลือกเสรี 1
วิชาเลือกเสรี 2
รวม (Total)

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

27
หมวดวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเอกบังคับ

Module
M.GE

M2

M3

M6

89026064 การเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านประสบการณ์ 2
(M6) Empirical Learning II
รวม (Total)

3 (0-9-3)
3

ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล สาหรับชั้นปี 2
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต ระยะเวลา
89530364 การออกแบบสื่อและการนาเสนอ
2 (2-0-4)
Media Design and Presentation
89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ
2 (2-0-4)
Service Innovation Design
89022064 ปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5) 2 สัปดาห์
Artificial Intelligence
60 ชม.
89022164 การโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
3 (2-2-5) 2 สัปดาห์
Data Analytics Programming
60 ชม.
89022264 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบลอจิก 3 (2-2-5) 2 สัปดาห์
Basic Electronics and Logic Design
60 ชม.
89022364 เครื่องมือและการดูแลระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ 3 (2-2-5) 2 สัปดาห์
Unix Tools and System Administration
60 ชม.
89022464 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
3 (2-2-5) 2 สัปดาห์
Internet of Things
60 ชม.
89022664 วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูลเบื้องต้น
3 (2-2-5) 2 สัปดาห์
Introduction to Data Science and Engineering
60 ชม.
89033064 ฐานข้อมูล 1
3 (2-2-5) 2 สัปดาห์
Database I
60 ชม.
89033164 ธุรกิจอัจฉริยะและมโนภาพข้อมูล
3 (2-2-5) 2 สัปดาห์
Business Intelligence and Data Visualization
60 ชม.
89026064 การเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านประสบการณ์ 2
3 (0-9-3) 8 สัปดาห์
Empirical Learning II
135 ชั่วโมง
XXXXXX วิชาเลือกเสรี 1
3
XXXXXX วิชาเลือกเสรี 2
3
รวม (Total)
37

28
หมวดวิชา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาแกน
วิชาเอกบังคับ

วิชาเอกเลือก

หมวดวิชา

89034064
(M4)
89034164
(M4)
89034264
(M4)
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

การจาลองและการหาค่าเหมาะที่สุดเพื่อปัญญาประดิษฐ์
Simulation and Optimization for Artificial Intelligence
เทคโนโลยีอัจฉริยะสาหรับอุตสาหกรรม
Smart Technology for Industry
เหมืองข้อมูล
Data Mining
วิชาเอกเลือก 1
วิชาเอกเลือก 2
วิชาเอกเลือก 3
รวม (Total)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3
3
3
18
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
วิชาเอกบังคับ

หมวดวิชา

89539764
(M.GE)
89035064
(M5)

การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ ๒๑
Entrepreneurship in the 21st Century
การสร้างแนวคิดและตัวแบบทางกระบวนการเชิงธุรกิจ
Business Idea Creation and Business Process
Modelling
89035164 การออกแบบและการบูรณาการระบบอัจฉริยะ
(M5)
Intelligent System Integration and Design
89035264 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(M5)
Big Data Analytics
รวม (Total)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

3 (0-0-9)
3 (2-2-5)
3 (0-6-3)
3 (0-6-3)
12
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเอกบังคับ

89036064 บูรณาการเรียนกับการทางาน 1
(M6)
Work Integrated Learning I

3 (0-9-3)
รวม (Total)

3
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ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล สาหรับชั้นปี 3
Module
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
M.GE 89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ ๒๑
3 (0-0-9)
Entrepreneurship in the 21st Century
M4 89034064 การจาลองและการหาค่าเหมาะที่สุดเพื่อปัญญาประดิษฐ์ 3 (2-2-5)
Simulation and Optimization for Artificial Intelligence
89034164 เทคโนโลยีอัจฉริยะสาหรับอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Smart Technology for Industry
89034264 เหมืองข้อมูล
3 (2-2-5)
Data Mining
M5 89035064 การสร้างแนวคิดและตัวแบบทางกระบวนการเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Idea Creation and Business Process
Modelling
89035164 การออกแบบและการบูรณาการระบบอัจฉริยะ
3 (0-6-3)
Intelligent System Integration and Design
89035264 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3 (0-6-3)
Big Data Analytics
M6 89036064 บูรณาการเรียนกับการทางาน 1
3 (0-9-3)
Work Integrated Learning I
วิชาเอก XXXXXX วิชาเอกเลือก 1
3
เลือก XXXXXX วิชาเอกเลือก 2
3
XXXXXX วิชาเอกเลือก 3
3
รวม (Total)
33

ระยะเวลา
2 สัปดาห์
60 ชม.
2 สัปดาห์
60 ชม.
2 สัปดาห์
60 ชม.
2 สัปดาห์
60 ชม.
2 สัปดาห์
60 ชม.
2 สัปดาห์
60 ชม.
8 สัปดาห์
135 ชม.
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หมวดวิชา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเอกบังคับ

89046064 บูรณาการเรียนกับการทางาน 2
(M6) Work Integrated Learning II

6 (0-18-6)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

6
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเอกบังคับ

89046164
(M6)
89046264
(M6)
89046364
(M6)

บูรณาการเรียนกับการทางาน 3
Work Integrated Learning III
การแลกเปลี่ยนความรู้จากการทางานเชิงบูรณาการ
Work Integrated Knowledge Sharing
การแลกเปลี่ยนความรู้การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship Knowledge Sharing
รวม (Total)

ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล สาหรับชั้นปี 4
Module
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
M6 89046064 บูรณาการเรียนกับการทางาน 2
6 (0-18-6)
Work Integrated Learning II
89046164 บูรณาการเรียนกับการทางาน 3
3 (0-9-3)
Work Integrated Learning III
89046264 การแลกเปลี่ยนความรู้จากการทางานเชิง
2 (0-4-2)
บูรณาการ
Work Integrated Knowledge Sharing
89046364 การแลกเปลี่ยนความรู้การเป็นผู้ประกอบการ
2 (0-4-2)
Entrepreneurship Knowledge Sharing
รวม (Total)
13

3 (0-9-3)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
7
ระยะเวลา
16 สัปดาห์
270 ชม.
8 สัปดาห์
135 ชม.
2 สัปดาห์
60 ชม.
2 สัปดาห์
60 ชม.
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องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทางาน) (ถ้ามี)
จากหลักคิดของการออกแบบหลักสูตรฯ ที่ “มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตพร้อมทางานได้ทันที และ มี
ความพร้อมสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ” นั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงแสวงหาความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรตั้งแต่เริ่มกระบวนการออกแบบหลักสูตร
น ามาซึ่ ง การลงนามความร่ วมมือ ระหว่า งมหาวิท ยาลั ย บู รพากับ สถานประกอบการต่ า ง ๆ จากนั้ น
สถานประกอบการจะเข้ามาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับนิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
รับนิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของตนเอง และเพื่อสร้างความคุ้นเคยกันระหว่าง
นิสิตกับพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการจะมี การน านิ สิ ตไปเยี่ ยมชมสถานที่ ปฏิ บัติง านจริง นอกจากนี้
หลั ก สู ต รยั ง มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการไปปฏิ บั ติ ง านผ่ า นการอบรมของ Automation Park,
Fabication Lab และ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ต่ า ง ๆ ของคณะฯ จากนั้ น จึ ง จะส่ ง นิ สิ ต ไปปฏิ บั ติ ง านใน
สถานประกอบการภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์นิเทศ แล้วนาผลลัพท์ที่ไ ด้กลับมาทวนสอบ
เทียบกับค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับสถานประกอบการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ทางานร่วมกันอันจะนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของการทางานโดยรวม ซึ่ง ทางหลักสูตรฯ ได้เตรียม
รายวิ ช าในกลุ่ ม สหกิ จ ศึ ก ษาและการศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณาการกั บ การท างาน (Cooperative and Work
Integrated Education: CWIE) ได้แก่ การเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านประสบการณ์ (Empirical Learning)
และบูรณาการเรียนกับการทางาน (Work Integrated Learning) เป็นภาคบังคับจัดอยู่ในโมดูล M6 โดย
กาหนดเป็นแผนผังการดาเนินงานร่วมกันหว่างหลักสูตร สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

32
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม :
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
1) ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านจากสถานประกอบการ ตลอดจนมี ค วามเข้ า ใจในหลั ก การ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางธุ รกิจโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
และระบบอัจฉริยะเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานประกอบการได้
5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
2. ช่วงเวลา :
การเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านประสบการณ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี 2
บูรณาการเรียนกับการทางาน (WIL)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี 3
ภาคการศึกษา 1 และ 2 ปี 4
3. การจัดเวลาและตารางสอน :
สาหรับรายวิชาสหกิจศึกษา (บูรณาการเรียนกับการทางาน) จะจัดในเวลาหนึ่งภาคการศึ กษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยนิสิตต้องเรียนวิชา ทักษะสาหรับการประกอบอาชีพ มาก่อน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ (อัตลักษณ์บัณฑิต)
เป็นนักปฏิบัติด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence Practitioner) ที่มีความชานาญด้าน
ภาษาอังกฤษ

เป็นผู้ให้คาปรึกษาแนวทางแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด
(Smart Solution Provider)

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
- ก าหนดให้ ผู้ ส อนทุ ก รายวิ ช าจั ด เตรี ย มเอกสาร
ประกอบการบรรยายเป็ น ภาษาอั ง กฤษ และ
กาหนดให้ร้อยละ ๕๐ ของวิชาที่สอนบรรยายเป็ น
ภาษาอังกฤษ
- จัดการเรียนการสอนที่ก ระตุ้นให้นิสิ ตใช้ ความคิ ด
วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ใ นห้ อ งเรี ย นและนอก
ห้องเรียน ตลอดถึงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้ าน
แผน ง าน ธุ ร กิ จมาให้ ค ว ามรู้ แ ละ แลก เปลี่ ย น
ประสบการณ์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความพร้อมและสามารถ
นาเสนอแผนธรุกิจได้อย่างมืออาชีพ
- กระตุ้นให้นิสิตตอบคาถามเป็นภาษาอัง กฤษ เพื่อ
สร้างความคุ้นเคยในการใช้งานภาษาอังกฤษ
- ส่ง เสริมให้อาจารย์ รับปัญ หาจริง ด้านการวิจัยจาก
ภาคอุ ต สาหกรรมเพื่ อ สร้ า งการวิ จั ย และพั ฒ นา
นวัตกรรมดิจิทัลที่มีปัญญาประดิษฐ์เป็นฐาน สาหรับ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและยุทธศาสตร์
ประเทศ โดยในโครงการวิจัยดังกล่าวต้องมีนิสิตเป็น
ทีมงานผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา
จริง ตลอดทั้ง สนับสนุน ให้อ าจารย์ ไ ปปฏิบั ติง านใน
ภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการ Talent Mobility จะ
ได้นาประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาถ่ายทอดให้นิสิตได้
โดยตรง
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education learning outcomes: GELO)
GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย
GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหา
สังคม ต่อต้านการทุจริต
GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก และของโลก
GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ ในการแก้ปัญ หา ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม
GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ
GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในพหุวัฒนธรรม และแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
GELO8 สามารถทางานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย รวมทั้งนาเสนอ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
หมวดวิชาเฉพาะ (Program learning outcomes: PLO)
PLO 1.1 แสดงพฤติ ก รรมการเป็ น พลเมื อ งตื่ น รู้ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมไทยและสั ง คมโลก
มีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหาสังคม
PLO 1.2 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบ
ขององค์กรและสังคม
PLO 1.3 แสดงออกถึงความมีวินัย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น
PLO 2.1 สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สาคัญ ในเนื้อหาด้านปัญ ญาประดิษฐ์ การจัดการข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างมโนภาพข้อมูล (Data Visualization)
PLO 2.2 สามารถเปรี ยบเทีย บและสรุ ปองค์ ค วามรู้ ทางด้ า นเทคโนโลยีอั จฉริย ะ เพื่ อ การประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีในธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม
PLO 3.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ สรุป ประเด็นปัญหาและ/หรือความต้องการอย่าง
เป็นระบบ
PLO 3.2 สามารถสร้ า งการบริ ก ารหรื อ การประยุ ก ต์ แ บบใหม่ หรื อ พั ฒ นาต่ อ ยอดซอฟต์ แ วร์ ห รื อ
สิ่งประดิษฐ์ เพื่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะบนพื้นฐานของข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
PLO 3.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์
และระบบอัตโนมัติ เพือ่ เสนอแนวทางที่เหมาะสมสาหรับการแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม
PLO 4.1 แสดงออกถึงความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความ
รับผิดชอบในการกระทา
PLO 4.2 รับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
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PLO 4.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
PLO 5.1 สามารถเลือกใช้คณิตศาสตร์ สถิติ ขั้นตอนวิธี หรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาบน
พื้นฐานของข้อมูล
PLO 5.2 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
PLO 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
PLO 6.1 สามารถเลือกใช้เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการทางานจริง
PLO 6.2 สามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ได้ด้วยตัวเอง
PLO 6.3 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการด้านระบบอัตโนมัติ
ผลการเรียนรู้ของแต่ละโมดูล (Module Learning Outcomes)
MLO1: Digital Developer Foundation: สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์บน
พื้นฐานของคณิตศาสตร์และสถิติสาหรับปัญ ญาประดิษฐ์ พร้อ มนาเสนอโครงงานในชั้นเรียน
ได้รับประกาศนียบัตรด้านการโปรแกรมสาหรับปัญญาประดิษฐ์ขั้นต้น
MLO2: Fundamental AI and Smart Technology: สามารถออกแบบและพั ฒ นาโครงงานทาง
ระบบอั จ ฉริ ย ะที่ มี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น ฐาน พร้ อ มน าเสนอโครงงานในชั้ น เรี ย น ได้ รั บ
ประกาศนียบัตรด้านระบบอัจฉริยะขั้นต้น
MLO3: Tools for AI and Smart Technology: สามารถเรียนรู้และเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
สมัยใหม่ ในการทางานจริง ได้อย่างเหมาะสม ได้รับประกาศนียบัตรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
MLO4: Applied AI and Smart Technology Exploration: สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงาน
สาหรับแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในชีวิตประจาวัน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ชุ ม ชน และสามารถส่ งโครงงานเข้า ร่ วมแข่ ง ขั นในระดั บ ภูมิ ภ าค ได้ รั บ ประกาศนีย บั ต รด้าน
แก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในชีวิตประจาวัน
MLO5: Business Modelling and Creation: เข้ า ใจหลั ก ก าร พื้ น ฐ าน ข อ ง ก าร เริ่ ม ต้ น เ ป็ น
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนธุรกิจใน
การประกอบการธุรกิจ สามารถนาเสนอแผนธุรกิจในชั้นเรียนหรือเข้าร่วมโครงการเพื่อหาแหล่ง
ทุ น (Pitching) เพื่ อ เป็ น ผู้ ป ระกอบการรายใหม่ ที่ มี ศั ก ยภาพในการเติ บ โตสู ง (StartUP)
ในระดับประเทศ ได้รับประกาศนียบัตรด้านนาเสนอแผนธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
MLO6: Solving Problems in Real World: สามารถแก้ปัญหา นา และทางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อบรรลุ
เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสื่อสารอย่างเหมาะสม ผ่านการประเมินในรายวิชา
ของกลุ่มรายวิชาในโมดูลที่ 6 ซึ่ง เป็นวิชาที่นิสิตไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานภายนอก
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning outcomes: YLO)
ปีที่ 1
- เป็นนักปฏิบัติด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้ นต้นที่สามารถคิดและแก้ปัญ หาเชิง ตรรกะเพื่อการสร้ า ง
นวัตกรรม รวมไปถึงความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั นได้ อ ย่า งเหมาะสม ตลอดทั้ ง สามารถออกแบบและพัฒนา
โครงงานโดยอาศัยพื้นฐานของคณิตศาสตร์และสถิติพร้อมนาเสนอในชั้นเรียน
ปีที่ 2
- เป็นนักปฏิบัติด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นกลางที่ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ และ สามารถเรียนรู้และเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ ในการทางาน
จริง ได้อย่างเหมาะสม ตลอดทั้ง สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงานทางระบบอัจฉริยะที่มี
ปัญญาประดิษฐ์เป็นฐาน พร้อมนาเสนอโครงงานในชั้นเรียน
ปีที่ 3
- เป็นนักปฏิบัติด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงานสาหรับแก้ปัญหา
ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในชีวิตประจาวัน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน และสามารถ
ส่งโครงงานเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค และ มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานของการเริ่มต้นเป็น
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนธุรกิจใน
การประกอบการธุรกิจ สามารถนาเสนอแผนธุรกิจในชั้นเรียนหรือเข้าร่วมโครงการเพื่อหาแหล่ง
ทุ น (Pitching) เพื่ อ เป็ น ผู้ ป ระกอบการรายใหม่ ที่ มี ศั ก ยภาพในการเติ บ โตสู ง (StartUP) ใน
ระดับประเทศ
ปีที่ 4
- เป็นผู้ให้คาปรึกษาแนวทางแก้ปัญ หาอย่างชาญฉลาด (Smart Solution Provider) ที่สามารถ
แก้ปัญหา นา และทางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อบรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
สื่อสารอย่างเหมาะสม ตลอดทั้ง สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติง าน
เชิงบูรณาการในสถานประกอบการ

37
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิต เป็นส่วนหนึ่ง ของระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะต้ อ งท าความเข้ า ใจตรงกั น ทั้ ง สถาบั น และน าไป
ดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าควรให้ นิ สิ ต ประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถท าได้ โ ดยมี ร ะบบประกั นคุ ณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. สอบผ่านรายวิชาครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2. ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า 2.00 จากระบบค่าระดับขั้น 4
3. มีระดับความสามารถทักษะทางภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย
4. เกณฑ์ อื่ น ๆ เป็ น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา เรื่ อ ง การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เอกสารแนบภาคผนวก)
5. ผ่ า นการประเมิ น การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ทุ ก โมดู ล ตามที่ ค ณะวิ ท ยาการสารสนเทศ และ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กาหนด
6. มี ร ะดั บ ความสามารถอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) ตามประกาศของคณะวิ ท ยาการสารสนเทศ และ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
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คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ
1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา
89510064 ภูมิบูรพา
3 (2-2-5)
Wisdom of BUU
รากเหง้าของมหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นภาคตะวันออกของประเทศไทย
ค่านิยมของมหาวิทยาลัยบูรพา ความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รักษ์ทะเล การสร้าง การมีส่วนร่วม
และการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Root of Burapha University (BUU); local wisdom of Eastern Thailand; BUU
core values, being BUU student; marine conservation; contributing, participating, and
conveying from generation-to-generation; Eastern Economic Corridor (EEC); Sustainable
Development Goals (SDGs)
1.2 รายวิชาเลือก
1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา
89510164 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (1-2-3)
Philosophy of Sufficiency Economy
หลักการ แนวคิดของความพอเพียง การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามแนวพระราชดาริ การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคม
Sufficiency principles and concepts; sustainable development based on the
philosophy of sufficiency economy; royal-initiated projects, implementation of sufficiency
economy principle in daily life; change literacy in society
89510264

ความสุขและคุณค่าชีวิต

2 (1-2-3)

Happiness and Values of Life
ความหมายของชีวิต การรู้จักและเข้าใจตน การปรับปรุงและพัฒนาตน การตั้งเป้าหมาย
และวางแผนชีวิต การดารงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่า การปรับตัวแบบองค์รวมในสังคมที่กาลัง
เปลี่ยนแปลง
Meanings of life; self-perceptions and understanding; self-improvement and
development; goal-setting and life planning; living a valuable and happy life; holistic self
-adjustment in a changing society
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1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา
89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย
2 (1-2-3)
Physical Well-being Management
แนวคิดและวิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี การยศาสตร์ การออกกาลังกาย
การรับประทานอาหาร ยารักษาโรค การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง การวางแผนชีวิต
ครอบครัว
Concepts and guidelines for maintaining in good physical and mental
health; good shape; exercise; food consumption; medicine; behavior and environmental
risks preventions; family life planning
89510464

อาหารเพือ่ สุขภาพ
2 (1-2-3)
Food for Health
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารป้องกันโรค
อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค
Basic knowledge of food and Nutrition, food for health, food for disease
prevention, processed food, food product for health, food safety and consumer
production
1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา
89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต
2 (1-2-3)
Psychological Well-being Management
การสร้างความสามารถในการบริหารสุขภาวะทางจิตในการดาเนินชีวิตประจาวันและ
การทางาน การใช้หลักการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิต ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับอารมณ์
และความเครียด การเข้าใจและการประเมินสุขภาวะทางจิต การประเมินอารมณ์และความเครียด การนา
กลยุทธ์ทางจิตวิทยาและเทคนิคการจัดการความเครียดมาใช้เสริมสร้างสุขภาวะทางจิต
Effective psychological well-being management to life and work, the use
of psychological well-being principles, psychological theories and principles of emotion
and stress; assessing and understanding psychological well-being, emotional and stress;
applications of psychological strategies and stress management techniques for enhancing
psychological well-being
89510664

เสพศิลป์สร้างสุข
2(1-2-3)
Appreciation of Arts for a Happy Life
คุณค่าของศิลปะด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรีและศิลปะการแสดงต่อการดาเนิน
ชีวิตของมนุษย์ สุนทรียะของการเสพงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรีและศิลปะการแสดง
หลักการใช้ศิลปะเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมการมีสุขภาวะทางกายและใจที่ดี การฝึกปฏิบัติทางศิลปะแขนง
ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและใจ
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Value of visual arts, design, music, and performing arts to human living;
visual arts appreciation; design, music, and performing arts; artistic principles for problems
solving and physical and mental well-being promotion; practices in various arts for physical
and mental well-being promotion
89510764

ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ

2 (1-2-3)

Love, Sex and Health
สถานการณ์และพัฒนาการทางเพศ ความรักและการจัดการความรัก ทักษะการปฏิเสธ
ในเรื่องเพศ ทัศนคติความเชื่อและวัฒนธรรมทางเพศ ความหลากหลายทางเพศ การวางแผนชีวิตรักและ
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
Situation and sexual development; love and love management; refusal
skills in sexual issue; attitude, believe, and culture of sex; sexual diversity; love life
planning; sexual transmitted-diseases prevention; health literacy
2. กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา
89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก
2 (1-2-3)
Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand, ASEAN,
and the World
ปลูกจิตสานึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสัง คมใน
ฐานะ พลเมืองของไทย อาเซียน และโลก กรณีศึกษา การรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ท้า ทาย
กรอบความเชื่อเดิมเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น
Raising awareness; roles, and responsibilities as Thai, ASEAN, and the world
citizen; case study; recognition of the challenging paradigms shift; open broader world
outlook
89520164

การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
2(1-2-3)
Lateral Thinking Skill Development
ความหมาย ความเป็นมา ความสาคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิดนอก
กรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และ
ขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมเพื่อการคิดนอกกรอบ การคิดนอกกรอบในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันการนาเสนองาน
Definition, background, importance, principles, concept and types of lateral
thinking; systematic lateral thinking development; basic, advanced and skillful lateral
thinking techniques; product development from lateral thinking; information technology
for lateral thinking product development; research on lateral thinking development; team
formation for lateral thinking; lateral thinking product for problem solving in daily life;
presentation
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89520264

กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อนื่
2 (1-2-3)
Thinking Process for Understanding Oneself and Others
การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อ
เข้าใจตนเองและผู้อื่นเน้นการให้คุณค่าการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ พัฒนามิติด้านในของมนุษย์ สู่ก าร
พัฒนาศักยภาพที่สูงสุด ใช้การเรียนรู้ที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟัง อย่างลึกซึ้ง สุนทรีย
สนทนาเพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนฝึกตนเองอย่างต่อเนื่อง
Systematic thinking process to understand oneself and others in the 21st
century, focusing on introspective learning; development of human inner perspective
towards the maximum potential; application of learning for inner changes; deep listening;
aesthetic dialogue for continuous learning and practice
89520364

กิจกรรมสร้างสรรค์
2 (1-2-3)
Creative Activities
ทฤษฎีและองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาและส่ง เสริม การจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย ฝึกปฏิบัติและจัดโครงการที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร
Theories and components of creative thinking; guidelines for developing
and promoting, organizing various activities; practical work and projects that promote
creative thinking in the organization
2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา
89520464 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
English for Communication
ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการ
เรียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมโลก เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
Practicing skills in listening, speaking, reading, and writing English; vocabulary
and language structure; English language learning strategies; global culture; communication
in daily life
89520564

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (2-2-5)
Collegiate English
ฝึ ก ทั ก ษะภาษาอัง กฤษเชิ ง วิช าการ ฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นภาษาอั ง กฤษ ศั พ ท์ แ ละ
โครงสร้างภาษา ฝึกกลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ ฝึกการคิดเชิงวิพากษ์และอภิปรายเชิงวิชาการ
Practicing academic English skills in listening, speaking, reading, and writing;
vocabulary and language structure; English language learning strategies; practicing critical
thinking and academic discussion
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89520664

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง
3 (2-2-5)
Experiential English
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม ฝึกกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์และอภิปราย เรียนรู้พหุวัฒนธรรม
Practicing English language skills through activities; practicing English
language learning strategies; critical thinking skills and discussion in multi-cultural contexts
2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา
89520764 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
Thai Language Skills for Communication
ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจาวันและในเชิงวิชาการ
Language, thinking, and reasons; integration of language skills for effective
communication, in daily life and academic purposes
89520864

ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย
2 (1-2-3)
Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ การฟังและจดบันทึกรายงานการประชุม
การสนทนาเชิงธุรกิจ การเขียนโต้ตอบทางอีเมล์ การเขียนโครงการและเอกสารเชิงหลักการ การออกแบบ
แบบสอบถาม และการเขียนใบสมัครออนไลน์
Thai language skills for careers; listening and note-taking for meetings;
business conversations; e-mail correspondence; projects and conceptual framework
writing; questionnaire design; online job applications writing
3. กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทางานในโลกอนาคต
3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา
89530064 โอกาสและความท้าทายในการทางานในโลกอนาคต
2 (2-0-4)
Opportunities and Challenges for Future Careers
นโยบายประเทศไทย 4.0 เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก กลุ่ ม เทคโนโลยี แ ละ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โมเดลการบูรณาการเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่ง ยืน
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวี ยน และเศรษฐกิจสีเขียว ทักษะแรงงานที่จาเป็นในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย การประเมินสมรรถนะตนเอง ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
Thailand 4.0 policy; Eastern Economic Corridor, potential core technologies
and industry clusters driving economic growth; integrated economic model towards
sustainable development, bioeconomy, circular economy and green economy; workforce
skills required for targeted industry clusters; self-competency assessment; labor market in
Eastern Economic Corridor
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3.2 รายวิชาเลือก
3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทางาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา
89530164 ทักษะดิจิทัล
2 (2-0-4)
Digital Skill
การสร้ า งและการเผยแพร่วิ ดี โอ รู ป ภาพ เพลง ข้ อ ความ และข่ า วสารผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ การนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจาวัน ธุรกิจ และสังคม เทคโนโลยีอุบัติใหม่
Creation and dissemination of online-videos, images, music, messages, and
news; digital application in daily life, business and society; emerging technologies.
89530264

การออกแบบสือ่ ผสมเชิงโต้ตอบ
2 (2-0-4)
Interactive Media Design
การแสดงผลและการปฏิสัมพันธ์ การเข้าใจและสามารถแสดงความคิดรวบยอดของการ
ปฏิสัมพันธ์ มุมมองด้านการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ในลักษณะของสังคมและความรู้สึก กระบวนการในการ
ออกแบบการปฏิสัมพันธ์ การออกแบบสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ (brand) สาหรับผลิตภัณฑ์ ของ
ตนเอง
Visualization and interactivity; understanding and conceptualizing of
interaction; cognitive aspects; social and emotional interaction; the process of interaction
design; design and establish brand based on client specifications
89530364

การออกแบบสือ่ และการนาเสนอ
2 (2-0-4)
Media Design and Presentation
การออกแบบสื่อดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ง าน การนาเสนอเนื้อหาเชิง
ดิจิทัลอย่างมืออาชีพ การประเมินผลสื่อผสมที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
Professionally present digital content; evaluation with standard tools
89531064

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
Creativity and Innovation for Social Development
ความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
กระบวนการคิดเชิ งออกแบบ การกาหนดปัญหา การระดมสมอง การสร้างแนวความคิดใหม่ และการ
แก้ปัญหาทางสังคม
Essence of creativity and innovation in disruptive era; design thinking,
problem identification, brainstorming, idea generation and social problem-solving
89531164

กฎหมายสาหรับคนทางานและธุรกิจ
2 (2-0-4)
Law for Worker and Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่ส าคัญ สาหรับ คนท างาน กฎหมายแพ่ง และ
พาณิชย์ แรงงาน จัดตั้งบริษัท ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษีอากร กฎหมายล้มละลาย กฎหมายเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต กรณีศึกษา
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Basic knowledge of laws; principles of labor laws; civil and commercial laws;
labor laws; company-established laws; intellectual property laws; tax laws; bankruptcy
laws; anti-corruption laws; case study
89531264

องค์ประกอบการจัดการ
2 (2-0-4)
Management Functions
แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ หน้าที่
หลักในการจัดการ การวางแผน
Basic concepts and characteristics of an organization; principles of
management; management process; management functions; planning
89531664

การควบคุมผลการดาเนินงาน
2(2-0-4)
Performance Controlling
การวางแผน การดาเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การจัดการคุณภาพ
Planning; operating; controlling production of product and service; product
and operation process designs; quality management
89531764

การตลาดสาหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
2 (2-0-4)
Marketing for Entrepreneurship in the 21st Century
ความหมาย ความส าคั ญ ของการตลาดต่ อ ธุ ร กิ จ กระบวนการทางการตลาด
สภาพแวดล้อมทางการตลาด ประสมทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคา การจัดจาหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด - การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาด
ความรับผิดชอบต่อสังคม การตลาด 4.0
Meaning and importance of marketing to businesses; process of marketing;
marketing environment; marketing mix - product, price, channel and promotion - creating
a competitive advantage; global marketing and business ethics; social responsibility;
marketing 4.0
89532164

89532364

การบัญชีเบื้องต้นในธุรกิจค้าขาย
Introduction to Accounting in Merchandise
หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในธุรกิจค้าขาย
Basic accounting theories; concepts; processes in Merchandise

2 (2-0-4)

งบการเงิน
2 (2-0-4)
Financial Statements
งบดุล งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ ถือหุ้น งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การวิเคราะห์และทาความเข้าใจถึงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน กระแส
เงินสดของธุรกิจ
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Preparation of trial balance; adjustment of accounting errors; preparation
of financial statements for private and public business firms; accounting management
principles of assets; liabilities; shareholders’ equity
89532564

ภาษีธุรกิจ
2 (2-0-4)
Business Taxation
หลักการ ประเภท และแนวปฏิบัติของการภาษีอากรที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบ
ในการเสียภาษี การคานวณภาษี การจดทะเบียน การจัดทาแบบฟอร์ม การจัดทารายงาน การยื่นแบบ
แสดงรายการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีสาหรับ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการภาษีทางธุรกิจ
Principles, types and practices of business taxation; tax responsibility; tax
calculations; registration form preparation; report preparation; filing return forms; basic
knowledge about stamp duties; customs duties; excise taxes; promotional taxes for specific
businesses; current issues regarding business taxation
89532664

พื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์
2 (2-0-4)
Human Resources Foundation
การจัดการ และการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ กระบวนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การจ้างงาน การจัดปฐมนิเทศ การสอนงาน การฝึกอบรม
และการพัฒนา การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
Human resource management; emGELOyee retention in business; human
resource functions including planning, recruitment and selection, job placement,
orientation, coaching, training and development, and performance evaluation
89532864

การสร้างนวัตกรรมการบริการ
2 (2-0-4)
Service Innovation Design
วิธีการคิด การออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การ
วิจัยทางการตลาด การจัดการการถ่ายโอนความรู้ในองค์กร พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และเครือข่าย การวิจัย
และพัฒนา
Methods of design thinking in order to launch new product development;
managing intellectual property; market research; managing organizational knowledge
transfer; strategic alliances and networks; research and development
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3.2.2 รายวิชาบูรณาการ ให้หลักสูตรกาหนดให้นิสิตในหลักสูตรเรียน 1 รายวิชา
89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
3 (0-0-9)
Entrepreneurship in the 21st Century
แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 อย่างมี
จริยธรรมตามกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทและกฎหมายธุรกิจทั่วไป รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจ
Concepts of entrepreneurship; ethics and entrepreneurship skills in 21st
century according to laws for a company establishment and general business laws; able
to accomplish the business plan
89539864

ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (0-0-9)
Transforming Thailand through Innovation and Technology
การพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบนิเวศ
นวัตกรรมของประเทศไทย การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ลูกค้าและการขาย แผนภาพคุณค่า
ที่ส่งมอบ ความเป็นผู้นาและการสร้างทีม ทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาทักษะการนาเสนองานเชิง
ธุรกิจ
National economic and social development through innovation and
technology, Thailand’s innovation ecosystems; innovation-driven entrepreneurship,
customers and sales, value proposition canvas, leadership and team building, intellectual
property and business pitching skill training
89539964

การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม
3 (0-0-9)
Creating Social Enterprises
รากเหง้ า ของวั ฒนธรรมและทรั พยากรธรรมชาติ ปั ญ หาของสั ง คมและสิ่ ง แวดล้อม
ความเหลื่อมล้าในสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน การเรียนรู้ความร่วมมือแบบประชารัฐ การ
แก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม แนวคิดของกิจการเพื่อสังคม การสร้างสรรค์แผนกิ จการเพื่อสังคมแห่ง
อนาคต
The foundation of culture and natural resources; social and environmental
issues; disparity in society; improving the quality of life of communities; learning in a civil
state cooperation; solving social and environmental problems; concept of social
enterprises; creating a corporate plan for future society
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
84 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน
18 หน่วยกิต
88511359 คณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Mathematics for computing
ระบบสมการเชิงเส้น แมทริกซ์ การโปรแกรมเชิง เส้นและการใช้งาน ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและทฤษฎีของเบย์ ทฤษฎีเกมส์เบื้องต้น เครื่องสถานะจากัด มาคอฟเชน
และการใช้งาน
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
89011164

การโปรแกรมสาหรับปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
Programming for Artificial Intelligence
หลักการแก้ปัญหา แนวคิด บทบาทและหน้าที่ของขั้ นตอนวิธี การประยุกต์ขั้นตอนวิธี
การพัฒนา การทดสอบ การหาที่ผิด และการแก้ไขโปรแกรม ไวยากรณ์และความหมายของภาษาระดับสูง
การแทนจานวน พิสัย ความแม่นยา และความผิดพลาดจากการประมาณค่า ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ และ
การกาหนดค่า การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผล โครงสร้างควบคุมการทางานของโปรแกรมแบบมีการ
เลือกและแบบทาซ้า โปรแกรมย่อยและการผ่านค่า แนวคิดของการเรียกซ้าและฟังก์ชันเวียนเกิดอย่างง่าย
การแทนข้อมูลตัวอักขระ ข้อมูลชนิดแถวลาดับและการประมวลผล สายอักขระและวิธีการประมวลผล
ไลบรารี ส าหรั บ วิ ธี การเชิ งตั ว เลข, การจั ด การข้ อ มู ล , การสร้ า งมโนภาพข้ อ มู ล , และ การเรี ย นรู้ ของ
เครื่องจักร เป็นต้น
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; Numerical
computing, data management, data visualisation, and machine learning libraries
88521159

ความน่าจะเป็นและสถิติสาหรับคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Probability and Statistics for Computing
สถิติเชิงพรรณนา การอนุมานทางสถิติ ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น
ของตัวแปรสุ่มสาหรับงานเชิงคานวณ การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า การออกแบบการทดลอง
และการทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น การสร้างมโนภาพข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
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Descriptive statistics, statistical inference, principles 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
89022064

ปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
Artificial Intelligence
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ปริภูมิปัญหาและวิธีการค้นหา ฮิวริสติก ตรรกะ
และการอนุมาน ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้เชิงลึก เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ การ
ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบัน
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
89034064

การจาลองและการหาค่าเหมาะที่สุดเพื่อปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
Simulation and Optimization for Artificial Intelligence
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การจ าลองแบบและตั ว แบบ แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์
ตัวแบบจาลองชนิดต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง คิวและการวิเคราะห์คิว การสร้างเลขสุ่ม การวิเคราะห์ผลลัพธ์
ของแบบจาลอง การโปรแกรมเชิงจานวนเต็ม การโปรแกรมไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการ
ขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน โมเดลการไหลของข่ายงาน การประยุกต์ใช้การจาลองและการหาค่า
เหมาะที่สุดเพื่องานทางปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบัน
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
89035064

การสร้างแนวคิดและตัวแบบทางกระบวนการเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Idea Creation and Business Process Modeling
กระบวนการคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ
การศึกษาความเป็นไปได้ การตระหนักถึงและการประเมินโอกาสใหม่ทางธุรกิจ กลยุทธ์สาหรับก่อตั้ ง และ
พัฒนาการลงทุนทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ 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 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
57 หน่วยกิต
89011064 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
2 (1-2-3)
Information Technology for Industry
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม ความสาคัญของข้อมูลและ
สารสนเทศในภาคอุ ต สาหกรรม การบริ ห ารความซั บ ซ้ อ น การประยุ ก ต์ ร ะบบ สารสนเทศใน
ภาคอุตสาหกรรม การบริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ การประกันและรักษาความมั่นคงของ
สารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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
89022164

การโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
3 (2-2-5)
Data Analytics Programming
ภาพรวมของการโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ชนิดข้อมูล การอ่านเขียนแฟ้มข้อมูล
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเขียนโปรแกรมเพื่อ
งานคานวณทางวิทยาศาสตร์ การนาเสนอข้อมูลให้เห็นภาพ
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
89022264

พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบลอจิก
3 (2-2-5)
Basic Electronics and Logic Design
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนา คุณสมบัติกระแส แรงดัน และ ความถี่ การวิเคราะห์วงจรไดโอด
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ประเภท ไบโพลาร์ มอส ซีมอส และ ไบซีมอส ออปแอมป์
และการประยุกต์งานออปแอมป์ โมดูลสาหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
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
89022364

เครื่องมือและการดูแลระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
3 (2-2-5)
Unix Tools and System Administration
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติ การยูนิกซ์ โปรแกรมอรรถประโยชน์ โครงสร้าง
ระบบแฟ้ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นต่ อ ประสานบรรทั ด ค าสั่ ง และกราฟิ ก เชลล์ ส คริ ป ต์ การเรี ย กใช้ บ ริ ก ารของ
ระบบปฏิบัติการ การดูแลรักษาระบบเบื้องต้น บทบาทของผู้ดูแลระบบ กระบวนการในการเปิดและปิด
เครื่อง การจัดการผู้ใช้งาน การจัดการกับโพรเซส การตั้งค่าเครือข่าย การสารองข้อมูลในระบบ
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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
89022464

อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
3 (2-2-5)
Internet of Things
ภาษาซี ระบบในชิ บ ข้ อ มู ล เข้ า /ข้ อ มู ล ออกแบบแอนาล็ อ กและดิ จิ ทั ล อุ ป กรณ์ รั บ รู้
มาตรฐานและโพรโทคอลสาหรับอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง ส่วนเชื่อมต่อประสานโปรแกรมประยุกต์บน
เว็บ โพรโทคอลการรับ-ส่งข้อมูล บริการคลาวด์สาหรับอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
C language, system on chip hardware, analog and digital input/ output,
sensors, IoT standards and protocols, web API, messaging protocol, cloud services for IoT
89022664

วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูลเบื้องต้น
3 (2-2-5)
Introduction to Data Science and Engineering
ภาพรวมของวิทยาการข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูล ข้อมูลแบบมีโครงสร้างและแบบไม่มี
โครงสร้าง รูปแบบของข้อมูล การเตรียมข้อมูล การรวมข้อมูล การแปลงข้อมูล การทาความสะอาดข้อมูล
ระบบในการส่งข้อมูล การจัดการข้อมูล การนาเสนอข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
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
89033064

ฐานข้อมูล 1
3 (2-2-5)
Database I
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล คาศัพท์เกี่ยวกับฐานข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล
การออกแบบฐานข้อมูล การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล เครื่องมือสาหรับการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมู ล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล
Data storage basics, database terminology, database structures, database
design, database query, database tools for managing data, data center basics
89033164

ธุรกิจอัจฉริยะและมโนภาพข้อมูล
3 (2-2-5)
Business Intelligence and Data Visualization
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างมโนภาพข้อมูล หลักการออกแบบ เทคนิคการสร้างมโน
ภาพข้อมูล การออกแบบแผงควบคุ ม การเล่าเรื่องข้อมูล การค้นพบความรู้ แนวคิดพื้นฐานของธุรกิจ
อัจฉริยะ กลยุทธ์ทางธุรกิจอัจฉริ ยะ การใช้เครื่องมือประมวลผลการวิเ คราะห์แ บบออนไลน์ เพื่ อ การ
วิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือสาหรับสร้างธุรกิจอัจฉริยะในองค์กร การประยุกต์ใช้ธุรกิจอัจฉริยะในองค์กร
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Data visualization fundamentals, design principles, visualization techniques,
dashboard design, data storytelling, knowledge discovery, basic principles of business
intelligence (BI), business intelligence strategy, tools for implementing BI in an
organization, BI applications in oraganizations
89034164

เทคโนโลยีอัจฉริยะสาหรับอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Smart Technology for Industry
การรวมข้ อ มู ล งานในอุ ต สาหกรรมด้ ว ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ของทุ ก สรรพสิ่ ง การวั ด และ
ประมวลผลข้อมูลสภาพแวดล้อม ระบบอัตโนมัติสาหรับการผลิตและการส่งมอบสินค้าและบริการ การใช้
ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต การประยุกต์ใช้คลาวด์เพื่อจัดการข้อมูล หลักการของเทคโนโลยีบล็อคเชน การสร้าง
ระบบความปลอดภัยของข้อมูล
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, principles of
blockchain technology, creation of a security system of data
89034264

เหมืองข้อมูล
3 (2-2-5)
Data Mining
ภาพรวมการทาเหมืองข้อมูล กระบวนการค้นพบความรู้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การ
ประยุกต์การทาเหมืองข้อมู ลกับปัญหาจริง การเตรียมข้อมูล การทาความสะอาด การแปลงและการลด
ข้อมูล ลาดับชั้นมโนทัศน์ การทาเหมืองความสัมพันธ์ การจาแนกประเภท การจัดกลุ่ม
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
89035164

การออกแบบและการบูรณาการระบบอัจฉริยะ
3 (0-6-3)
Intelligent System Integration and Design
การออกแบบและการสร้างระบบอัจริยะ สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ การเพิ่มความเร็วให้กับ
โปรแกรมประยุกต์เฉพาะโปรแกรม การพัฒนาซอฟต์แวร์บนแฟลตฟอร์ม การทดสอบระบบอัจฉริยะ
การบูรณาการระบบและการปรับใช้ระบบในองค์กร และการติดตั้งผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย การประเมินผล
ตามมาตรฐานสาหรับเปรียบเทียบ มุมมองที่เกิดขึ้นใหม่ในด้านระบบอัจฉริยะ
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

52
89035264

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3 (0-6-3)
Big Data Analytics
แนวความคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมสาหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ฐานข้อมูลแบบ NoSQL ฐานข้อมูลแบบเก็บข้อมูลในหน่วยความจา เทคโนโลยีสมัยใหม่สาหรับการจัดเก็บ
ค้นคืน และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งภาวะประมวลผลเชิงกลุ่มและแบบเวลาจริง แนวความคิดแมพรีดิวซ์ กระบวนการวิธีเรียนรู้ของเครื่องจักรสาหรับข้อมูลขนาดใหญ่ ทิศทางงานวิจัยด้านข้อมูลขนาดใหญ่
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
89016064

การเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านประสบการณ์ 1
3 (0-9-3)
Empirical Learning I
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่ไ ด้ทากิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตัวเอง ด้านวิช าการ ด้านการเข้าสังคมและความรับผิดชอบต่อ ผู้อื่น
ด้านการนาเสนอ และ ด้านความฉลาดทางอารมณ์
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
89026064

การเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านประสบการณ์ 2
3 (0-9-3)
Empirical Learning II
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาจากหน่วยงานภายนอก การเป็นผู้นา
โดยผ่านการเป็นหัวหน้าทีม การทางานเป็นที ม การมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและทีม การประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านวิชาการเพื่อแก้ปัญหา การนาเสนอ การตอบคาถาม การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
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
89036064

บูรณาการเรียนกับการทางาน 1
3 (0-9-3)
Work Integrated Learning I
การเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการทางานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ด้านที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ การเรียนรู้ของเครื่องจักร การวิเคราะห์ข้อมูล 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
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บูรณาการเรียนกับการทางาน 2
6 (0-18-6)
Work Integrated Learning II
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ทักษะการประยุกต์ความรู้กับการทางานจริง ภายใต้การกากับดูแลของสถาน
ประกอบการ
Supervised practical training on the given implementation from
organizations authorized by the programme committee, knowledge-applying skills in actual
working environments
89046164

บูรณาการเรียนกับการทางาน 3
3 (0-9-3)
Work Integrated Learning III
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร การเรียนรู้ร่วมกับการทางานด้วยการปฏิบัติงานในหน่วยงานภายนอก การลง
มือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
Practical training in an organization approved by the programme committee,
work- based learning in an external organization, hand- on practice, efficient problemsolving skills
89046264

การแลกเปลี่ยนความรู้จากการทางานเชิงบูรณาการ
2 (0-4-2)
Work Integrated Knowledge Sharing
กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความเข้าใจ ระหว่างนักเรียน
นักวิจัย และที่ปรึกษา กิจกรรมที่มุ่งเน้นแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการฝึกปฏิบัติ
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
89046364

การแลกเปลี่ยนความรู้การเป็นผู้ประกอบการ
2 (0-4-2)
Entrepreneurship Knowledge Sharing
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ใ หม่ กระบวนการสาหรับการเป็น ผู้ ประกอบการ การ
ประเมินและตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจ ทรัพยากรสาหรับการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุ รกิจ กลยุทธ์
สาหรับก่อตั้งและการลงทุนทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ รูปแบบของการลงทุนแบบใหม่ การลงทุน
สาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งการลงทุนในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จริยธรรมและ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ กฏหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กฎหมายเกี่ ย วกั บ ลิ ข สิ ท ธิ์
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
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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
หน่วยกิต
89022564 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3 (0-6-3)
Data Communication and Networking
การสื่อสารข้ อมู ลพื้น ฐานและเครื อข่ า ยคอมพิว เตอร์ การใช้ ประโยชน์ ของเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อแบบใช้สายและไร้สาย อุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและมาตรฐานของ
การเชื่อมต่อของแบบจาลอง OSI และ TCP/IP หน่วยงานที่กากับดูแล สถาปัตยกรรมการทางานแบบ
ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โพรโทคอลและบริการบนอินเทอร์เน็ต การบริหารเครือข่าย การจัดที่อยู่ไอพี
การกาหนดและการแปลงที่อยู่ การทาซับเน็ต การจาแนกโดเมน การกาหนดค่าการหาเส้นทาง การ
เข้ารหัสเบื้องต้น ความปลอดภัยและความมั่นคงในการใช้เครือข่ ายและบริการ การใช้ซอฟต์แวร์จาลอง
เครือข่าย การใช้เครื่องมือ การเฝ้าระวังเครือข่าย
Basic 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
89023064

โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย
3 (0-6-3)
Statistical Software for Research
หลักการคานวณค่าสถิติพื้นฐาน การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล บันทึกและแก้ไขข้อมูล การใช้คาสั่งโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติพื้นฐาน การจัดทา
รายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิ
Principles of statistical calculation, data collection, data validation, data
preparation, data correction, statistic software for basic statistical analysis, statistical reports
and charts
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89033264

ฐานข้อมูล 2
3 (0-6-3)
Database II
แนวคิดหลักและลักษณะของฐานข้อมูล NoSQL ความแตกต่างจากฐานข้อมูลแบบไม่มี
ความสัมพันธ์และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ชนิดของเครื่องจัดเก็บข้อมูล โมเดลการรวมข้อมูล ฐานข้อมูลแบบ
คีย์แวลู ฐานข้อมูลเอกสาร ฐานข้อมูลแบบสดมภ์ ฐานข้อมูลแบบกราฟ การโยกย้ายเค้าร่าง สิ่งที่ควร
คานึงถึงนอกเหนือจาก NoSQL การประยุกต์และการเลือกฐานข้อมูลที่เหมาะสม
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
89033364

การใช้โปรแกรมบริหารงานทางธุรกิจ
3 (0-6-3)
Business Management Tools Usage
การประยุกต์ใช้งานสเปรดชีตในงานธุรกิจ สูตรคานวณ แผนภูมิ ซอฟต์แวร์สาหรับการ
ทางานร่วมกัน ซอฟต์แวร์สาหรับการประชุมออนไลน์ ซอฟต์แวร์สาหรับการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององค์กร ซอฟต์แวร์สาหรับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซอฟต์แวร์สาหรับการบริหารงานโครงการ
Business spreadsheet applications, formulas, charts, collaborative software,
online conferencing software, enterprise resource planning software, customer relationship
management software, project management software
89035364

สถาปัตยกรรมเชิงบริการ
3 (0-6-3)
Service-Oriented Architecture
แนวคิดและหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิง บริการ วงจรชีวิตสถาปัตยกรรมเชิง
บริการ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสสาหรับสถาปัตยกรรมเชิงบริการ การโปรแกรมบริการ
การอธิ บ ายบริก าร การวางองค์ ประกอบการบริ การและท างานร่ วมกันของบริก ารต่ า ง ๆ เครื่ อ งมือ
สถาปัตยกรรมเชิงบริก ารโดยใช้ เ ครื่องมือ เปิ ดเผยรหั ส การประยุกต์ใช้สถาปั ตยกรรมเชิง บริก ารและ
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสในโดเมนที่หลากหลาย
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

56
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การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล
3 (0-6-3)
Digital Transformation
ความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล การขับเคลื่อนและผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
สู่ ดิ จิ ทั ล เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การเปลี่ ย นแปลงสู่ ดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ของการ
เปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ขั้นตอนและกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ประโยชน์ต่อองค์กร
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
89036164

ปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจและการเงิน
3 (0-6-3)
Artificial Intelligence in Business and Finance
เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สาหรับงานด้านธุรกิจและการเงิน ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ใน
โลกธุรกิจจริง การปรับกระบวนการทางธุรกิจให้เหมาะ การลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มรายได้ ปัญญาประดิษฐ์
ประยุกต์ในด้านการเงิน การจัดการหลอกลวง การให้คะแนนเครดิต การเทรดหุ้นแบบอัตโนมัติ
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
89036264

ปัญญาประดิษฐ์ในเทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (0-6-3)
Artificial Intelligence in Smart Technology
หลั ก การและการประยุ ก ต์ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ กั บ เทคโนโลยี อั จ ฉริ ย ะ โรงงานอั จ ฉริยะ
เกษตรอัจฉริยะ ฟาร์มอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ การบริการอัจฉริยะ การท่องเที่ยวอัจฉริยะ โลจิสติกส์
อัจฉริยะ
Principles and application of artificial intelligence to the smart technologies,
smart factory, smart agriculture, smart farming, smart city, smart services, smart tourisms,
smart logistics
89036364

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3 (0-6-3)
Natural Language Processing
หลักการของประมวลผลภาษาธรรมชาติ การตัดคาและการแบ่งประโยค การจาแนก
ประเภทข้อความ การวิเคราะห์เชิงความหมายและอารมณ์ การสกัดข้อมูล การเรียนรู้เชิงลึกสาหรับการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Principles of Natural Language Processing, word and sentence tokenization,
text classification, semantics and sentiment analysis, information extraction, deep learning
for Natural Language Processing
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89036464

คอมพิวเตอร์วิทัศน์
3 (0-6-3)
Computer Vision
การเกิดภาพ การตรวจหาลักษณะเด่น สี ลักษณะพื้นผิว การตัดแยกและการแทนบริเวณ
ส่ ว นภาพ การรู้ จ าวั ต ถุ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ภาพเชิ ง พลวั ต วิ ทั ศ น์ ส ามมิ ติ คอมพิ ว เตอร์ วิ ทั ศ น์ ใ น
อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ ระบบรู้จาบุคคลโดยใช้เอกลักษณ์ของบุคคล ระบบขนส่ง
อัจฉริยะ ระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวัง
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
89037064

หัวข้อเลือกสรรทางปัญญาประดิษฐ์
3 (0-6-3)
Selected Topics in Artificial Intelligence
โปรแกรมประยุกต์ที่เกิดขึ้นใหม่ ทางปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร การ
ประยุกต์วิธีการทางปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบต่าง ๆ งานวิจัยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่ล้าสมัย
Emerging artificial intelligence and machine learning applications, various AI
applications, state-of-the-art within an AI research field
89037164

หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (0-6-3)
Selected Topics in Intelligent Technology
เทคโนโลยีอัจฉริยะที่น่าสนใจ การประยุกต์เทคโนโลยีอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติใน
รูปแบบต่าง ๆ งานวิจัยเทคโนโลยีอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติที่ล้าสมัย
Interesting intelligent technologies, various applied intelligent technology
and automatic system, state-of-the-art within an intelligent technology and automatic
system research fields
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ
เลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สรู่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)

รายวิชา



ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

GELO1

GELO2

GELO3

GELO4

GELO5





















GELO6

GELO7

GELO8

GELO9

GELO10

1. กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ
1.1 รายวิชาบังคับ 1 วิชา
89510064 ภูมิบูรพา





1.2 รายวิชาเลือก
1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพือ่ การเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา
89510164 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต























1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา
89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย







89510464 อาหารเพื่อสุขภาพ



























1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา
89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต
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รายวิชา

GELO1

GELO2

GELO3

GELO4

GELO5

GELO6

GELO7

GELO8

GELO9

GELO10

89510664 เสพศิลป์สร้างสุข













89510764 ความรัก เพศสัมพันธ์ และสุขภาพ

















89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน
และโลก















89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ



















89520264 กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น



















89520364 กิจกรรมสร้างสรรค์






















2. กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา





2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา
89520464 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร















89520564 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย















89520664 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง



























2.3 ให้เ2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา
89520764 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
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รายวิชา
89520864 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย

GELO1

GELO2



GELO3

GELO4

GELO5



GELO6

GELO7



GELO8

GELO9

GELO10







3. กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทางานในโลกอนาคต
3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา















89530164 ทักษะดิจิทัล















89530264 การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ















89530364 การออกแบบสื่อและการนาเสนอ















89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สังคม















89531164 กฎหมายสาหรับคนทางานและธุรกิจ















89531264 องค์ประกอบการจัดการ















89531664 การควบคุมผลการดาเนินงาน















89531764 การตลาดสาหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21















89530064 โอกาสและความท้าทายในการทางานในโลกอนาคต

3.2 รายวิชาเลือก
3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทางาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา
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รายวิชา

GELO1

GELO2

GELO3

GELO4

GELO5

GELO6

GELO7

GELO8

GELO9

89532164 การบัญชีเบื้องต้นในธุรกิจค้าขาย















89532364 งบการเงิน















89532564 ภาษีธุรกิจ















89532664 พื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์















89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ















GELO10

3.2.2 รายวิชาบูรณาการ ให้หลักสูตรกาหนดให้นิสิตในหลักสูตรเรียน 1 รายวิชา

89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21





















89539864 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี





















89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม





















แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สรู่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
(หมวดวิชาเฉพาะ)

รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาแกน
88511359 คณิตศาสตร์
สาหรับคอมพิวเตอร์
89011164 การโปรแกรม
สาหรับปัญญาประดิษฐ์
88521159 ความน่าจะเป็น
และสถิติสาหรับคอมพิวเตอร์
89022064 ปัญญาประดิษฐ์
89034064 การจาลองและ
การหาค่าเหมาะที่สุดเพื่อ
ปัญญาประดิษฐ์
89035064 การสร้างแนวคิด
และตัวแบบทางกระบวนการ
เชิงธุรกิจ
2) วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
89011064 เทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
89016064 การเรียนรู้เชิง
ประจักษ์ผ่านประสบการณ์ 1



ความรับผิดชอบหลัก

PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1




















































PLO
4.2

PLO
4.3

PLO
5.1

PLO
5.2

PLO
5.3

PLO
6.1










































PLO
6.2









ความรับผิดชอบรอง
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รายวิชา
89022164 การโปรแกรมเพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
89022264 พื้นฐาน
อิเล็กทรอนิกส์และการ
ออกแบบลอจิก
89022364 เครื่องมือและการ
ดูแลระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
89022464 อินเทอร์เน็ตของ
ทุกสรรพสิง่
89022664 วิทยาการและ
วิศวกรรมข้อมูลเบื้องต้น
89026064 การเรียนรู้เชิง
ประจักษ์ผ่านประสบการณ์ 2
89033064 ฐานข้อมูล 1
89033164 ธุรกิจอัจฉริยะและ
มโนภาพข้อมูล
89034164 เทคโนโลยี
อัจฉริยะสาหรับอุตสาหกรรม
89034264 เหมืองข้อมูล
89035164 การออกแบบและ
การบูรณาการระบบอัจฉริยะ
89035264 การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่
89036064 บูรณาการเรียนกับ
การทางาน 1

PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1
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รายวิชา
89046064 บูรณาการเรียนกับ
การทางาน 2
89046164 บูรณาการเรียนกับ
การทางาน 3
89046264 การแลกเปลี่ยน
ความรู้จากการทางานเชิงบูรณา
การ
89046364 การแลกเปลี่ยน
ความรู้การเป็นผู้ประกอบการ
วิชาเอกเลือก
89022564 การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่าย
89023064 โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติเพื่อการวิจัย
89033264 ฐานข้อมูล 2
89033364 การใช้โปรแกรม
บริหารงานทางธุรกิจ
89035364 สถาปัตยกรรมเชิง
บริการ
89035464 การปรับเปลี่ยนสู่
ดิจิทัล
89036164 ปัญญาประดิษฐ์ใน
ธุรกิจและการเงิน
89036264 ปัญญาประดิษฐ์ใน
เทคโนโลยีอัจฉริยะ

PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1
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รายวิชา
89036364 การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ
89036464 คอมพิวเตอร์วิ
ทัศน์
89037064 หัวข้อเลือกสรร
ทางปัญญาประดิษฐ์
89037164 หัวข้อเลือกสรร
ทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ

PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1
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ผลการเรียนรู้ Learning Outcomes (LOs) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะ
เอกลักษณ์ความเป็นไทย
GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต
ด้านความรู้
GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และของโลก
ด้านทักษะทางปัญญา
GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมี
คุณภาพ
GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม
GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในพหุวัฒนธรรม และ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
GELO8 สามารถทางานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย
รวมทั้งนาเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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ผลการเรียนรู้ Learning Outcomes (LOs) หมวดวิชาเฉพาะ

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
PLO 1.1 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองตื่นรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ
สังคมโลก มีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหาสังคม
PLO 1.2 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพ
กฎระเบียบขององค์กรและสังคม
PLO 1.3 แสดงออกถึงความมีวินัย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิและ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
ด้านความรู้
PLO 2.1 สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาด้านปัญญาประดิษฐ์ การจัดการ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างมโนภาพข้อมูล (Data Visualization)
PLO 2.2 สามารถเปรียบเทียบและสรุปองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม
ด้านทักษะทางปัญญา
PLO 3.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ สรุป ประเด็นปัญหาและ/หรือความ
ต้องการอย่างเป็นระบบ
PLO 3.2 สามารถสร้างการบริการหรือการประยุกต์แบบใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์หรือ
สิ่งประดิษฐ์ เพื่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะบนพื้นฐานของข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
PLO 3.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมสาหรับการแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
PLO 4.1 แสดงออกถึงความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความ
รับผิดชอบในการกระทา
PLO 4.2 รับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
PLO 4.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
PLO 5.1 สามารถเลือกใช้คณิตศาสตร์ สถิติ ขั้นตอนวิธี หรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาบน
พื้นฐานของข้อมูล
PLO 5.2 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
PLO 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
ด้านทักษะปฏิบัติ
PLO 6.1 สามารถเลือกใช้เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมดิจิทัล
และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการทางานจริง
PLO 6.2 สามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ได้ด้วยตัวเอง
PLO 6.3 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการด้านระบบอัตโนมัติ
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เอกสารแนบหมายเลข 5
ตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุ่มวิชาภาษาเพือ่ การสื่อสาร
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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
- กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา
30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
Marine Ecology and Ecotourism
85111059 การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
Exercise for Quality of Life

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

หมายเหตุ

ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก

ยกเลิก
ยกเลิก
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
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
- กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
30210159 คณิตคิดทันโลก
2 (2-0-4)
Contemporary Mathematics
88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้าง
2 (1-2-3)
นวัตกรรม
Logical Thinking and Problem Solving for
Innovation
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
Moving Forward in a Digital Society with ICT

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

หมายเหตุ

ยกเลิก
ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก
ยกเลิก

ยกเลิก
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
หมายเหตุ
อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ
89510064 ภูมิบูรพา
3 (2-2-5)
เปิดใหม่
Wisdom of BUU
- กลุ่มย่อยปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ (เลือกเรียน 2 หน่วยกิต)
89510164 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (1-2-3)
เปิดใหม่
Philosophy of Sufficiency Economy
89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต
2 (1-2-3)
เปิดใหม่
Happiness and Values of Life
- กลุ่มย่อยวิทยาศาสตร์สุขภาพเพือ่ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (เลือกเรียน 2 หน่วยกิต)
89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย
2 (1-2-3)
เปิดใหม่
Physical Well-being Management
89510464 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
เปิดใหม่
Food for Health
- กลุ่มย่อยสุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ (เลือกเรียน 2 หน่วยกิต)
89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต
2 (1-2-3)
เปิดใหม่
Psychological Well-being Management
89510664 เสพศิลป์สร้างสุข
2 (1-2-3)
เปิดใหม่
Appreciation of Arts for a Happy Life
89510764 ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ
2 (1-2-3)
เปิดใหม่

71
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
Love, Sex and Health
- กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (เลือกเรียน 12 หน่วยกิต)
89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน
2 (1-2-3)
และโลก
Citizenship and Responsibility towards
Society of Thailand, ASEAN, and the World
89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (1-2-3)
Lateral Thinking Skill Development
89520264 กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น
2 (1-2-3)
Thinking Process for Understanding Oneself
and Others
89520364 กิจกรรมสร้างสรรค์
2 (1-2-3)
Creative Activities
89520464 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
English for Communication
89520564 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (2-2-5)
Collegiate English

หมายเหตุ

89520664

เปิดใหม่

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง

3 (2-2-5)

เปิดใหม่

เปิดใหม่
เปิดใหม่

เปิดใหม่
เปิดใหม่
เปิดใหม่
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
Experiential English
89520764 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
Thai Language Skills for Communication
89520864 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย
2 (1-2-3)
Thai Language Skills for Careers in
Contemporary Society
- กลุ่มวิชาทีเ่ สริมสมรรถนะการทางานในโลกอนาคต
89530064 โอกาสและความท้าทายในการทํางานในโลกอนาคต 2 (2-0-4)
Opportunities and Challenges for Future
Careers
- กลุ่มย่อยรายวิชาความรูเ้ พื่อการทางาน (เลือกเรียน 4 หน่วยกิต)
89530164 ทักษะดิจิทัล
2 (2-0-4)
Digital Skill
89530264 การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ
2 (2-0-4)
Interactive Media Design
89530364 การออกแบบสื่อและการนําเสนอ
2 (2-0-4)
Media Design and Presentation

หมายเหตุ

เปิดใหม่
เปิดใหม่

เปิดใหม่

เปิดใหม่
เปิดใหม่
เปิดใหม่
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
2 (2-0-4)
สังคม
Creativity and Innovation for Social
Development
89531164 กฎหมายสําหรับคนทํางานและธุรกิจ
2 (2-0-4)
Law for Worker and Business
89531264 องค์ประกอบการจัดการ
2 (2-0-4)
Management Functions
89531664 การควบคุมผลการดําเนินงาน
2 (2-0-4)
Performance Controlling
89531764 การตลาดสําหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
2 (2-0-4)
Marketing for Entrepreneurship in the 21st
Century
89532164 การบัญชีเบื้องต้นในธุรกิจค้าขาย
2 (2-0-4)
Introduction to Accounting in Merchandise
89532364 งบการเงิน
2 (2-0-4)
Financial Statements
89532564 ภาษีธุรกิจ
2 (2-0-4)
Business Taxation

หมายเหตุ

เปิดใหม่

เปิดใหม่
เปิดใหม่
เปิดใหม่
เปิดใหม่

เปิดใหม่
เปิดใหม่
เปิดใหม่
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
M1: Digital Developer Foundation

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
89532664 พื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์
2 (2-0-4)
Human Resources Foundation
89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ
2 (2-0-4)
Service Innovation Design
- กลุ่มย่อยรายวิชาบูรณาการ (เลือกเรียน 3 หน่วยกิต)
89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
3 (0-0-9)
Entrepreneurship in the 21st Century
89539864 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3 (0-0-9)
Transforming Thailand through Innovation
and Technology
89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม
3 (0-0-9)
Creating Social Enterprises

หมายเหตุ

เปิดใหม่
เปิดใหม่

เปิดใหม่
เปิดใหม่

เปิดใหม่
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
88511359 คณิตศาสตร์สําหรับคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Mathematics for Computing
88510459 หลักการโปรแกรม
3 (2-3-4)
Programming Fundamental

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
88511359 คณิตศาสตร์สําหรับคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Mathematics for Computing
89011164 หลักการโปรแกรมสําหรับปัญญาประดิษฐ์
3 (2-2-5)
Programming for Artificial Intelligence

88521159

3 (2-2-5)

88521159

ความน่าจะเป็นและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร์
Probability and Statistics for Computing

3 (2-2-5)

เปลี่ยนชื่อ/
เปลี่ยนรหัส/
ปรับเนื้อหา
เปลี่ยนรหัส

3 (2-2-5)

89022064

ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence

3 (2-2-5)

เปลี่ยนรหัส

3 (2-2-5)

89034064

การจําลองและการหาค่าเหมาะที่สุดเพื่อ
ปัญญาประดิษฐ์
Simulation and Optimization for Artificial
Intelligence

3 (2-2-5)

เปลี่ยนรหัส

3 (2-2-5)

89035064

การสร้างแนวคิดและตัวแบบทางกระบวนการเชิง
ธุรกิจ

3 (2-2-5)

เปลี่ยนรหัส

ความน่าจะเป็นและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร์
Probability and Statistics for Computing

หมายเหตุ

คงเดิม

M2: Fundamental AI and Smart Technology
89022063

ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
M4: Applied AI and Smart Technology Exploration
89034063 การจําลองและการหาค่าเหมาะที่สุดเพื่อ
ปัญญาประดิษฐ์
Simulation and Optimization for Artificial
Intelligence
M5: Business Modelling and Creation
89035063 การสร้างแนวคิดและตัวแบบทางกระบวนการเชิง
ธุรกิจ
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
Business Idea Creation and Business Process
Modeling
หมวดวิชาเอกบังคับ

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
Business Idea Creation and Business Process
Modeling

หมายเหตุ

M1: Digital Developer Foundation
89011063

89022163
89022263
89022363
89022463
89022663

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรม
Information Technology for Industry

2 (1-2-3)

89011064

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรม
Information Technology for Industry
M2: Fundamental AI and Smart Technology
การโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
3 (2-2-5) 89022164 การโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
Data Analytics Programming
Data Analytics Programming
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบลอจิก
3 (2-2-5) 89022264 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบลอจิก
Basic Electronics and Logic Design
Basic Electronics and Logic Design
เครื่องมือและการดูแลระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
3 (2-2-5) 89022364 เครื่องมือและการดูแลระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
Unix Tools and System Administration
Unix Tools and System Administration
อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
3 (2-2-5) 89022464 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
Internet of Things
Internet of Things
วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูลเบื้องต้น
3 (2-2-5) 89022664 วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูลเบื้องต้น
Introduction to Data Science and
Introduction to Data Science and
Engineering
Engineering

2 (1-2-3)

เปลี่ยนรหัส

3 (2-2-5)

เปลี่ยนรหัส

3 (2-2-5)

เปลี่ยนรหัส

3 (2-2-5)

เปลี่ยนรหัส

3 (2-2-5)

เปลี่ยนรหัส

3 (2-2-5)

เปลี่ยนรหัส
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
M3: Tools for AI and Smart Technology
89033063 ฐานข้อมูล 1
3 (2-2-5)
Database I
89033163 ธุรกิจอัจฉริยะและมโนภาพข้อมูล
3 (2-2-5)
Business Intelligence and Data Visualization
M4: Applied AI and Smart Technology Exploration
89034163 เทคโนโลยีอัจฉริยะสําหรับอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Smart Technology for Industry
89034263 เหมืองข้อมูล
3 (2-2-5)
Data Mining
M5: Business Modelling and Creation
89035163 การออกแบบและการบูรณาการระบบอัจฉริยะ
3 (2-2-5)
Intelligent System Integration and Design
89035263

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics

M6: Solving Problems in Real World
89016063 การเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านประสบการณ์ 1

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
89033064

หมายเหตุ

ฐานข้อมูล 1
Database I
ธุรกิจอัจฉริยะและมโนภาพข้อมูล
Business Intelligence and Data Visualization

3 (2-2-5)

เปลี่ยนรหัส

3 (2-2-5)

เปลี่ยนรหัส

เทคโนโลยีอัจฉริยะสําหรับอุตสาหกรรม
Smart Technology for Industry
เหมืองข้อมูล
Data Mining

3 (2-2-5)

เปลี่ยนรหัส

3 (2-2-5)

เปลี่ยนรหัส

89035164

การออกแบบและการบูรณาการระบบอัจฉริยะ
Intelligent System Integration and Design

3 (0-6-3)

3 (2-2-5)

89035264

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics

3 (0-6-3)

เปลี่ยนรหัส/
ปรับรูปแบบการ
สอน
เปลี่ยนรหัส/
ปรับรูปแบบการ
สอน

3 (0-9-3)

89016064

การเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านประสบการณ์ 1

3 (0-9-3)

89033164

89034164
89034264

เปลี่ยนรหัส
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
Empirical Learning I
89026063 การเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านประสบการณ์ 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 การแลกเปลี่ยนความรู้จากการทํางานเชิงบูรณาการ 2 (0-4-2)
Work Integrated Knowledge Sharing
89046363 การแลกเปลี่ยนความรู้การเป็นผู้ประกอบการ
2 (0-4-2)
Entrepreneurship Knowledge Sharing

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
Empirical Learning I
89026064 การเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านประสบการณ์ 2
3 (0-9-3)
Empirical Learning II
89036064 บูรณาการเรียนกับการทํางาน 1
3 (0-9-3)
Work Integrated Learning I
89046064 บูรณาการเรียนกับการทํางาน 2
6 (0-18-6)
Work Integrated Learning II
89046164 บูรณาการเรียนกับการทํางาน 3
3 (0-9-3)
Work Integrated Learning III
89046264 การแลกเปลี่ยนความรู้จากการทํางานเชิงบูรณาการ 2 (0-4-2)
Work Integrated Knowledge Sharing
89046364 การแลกเปลี่ยนความรู้การเป็นผู้ประกอบการ
2 (0-4-2)
Entrepreneurship Knowledge Sharing

หมวดวิชาเอกเลือก (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชา Data Analytics for Business Management
89036163 ปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจและการเงิน

89036164

3 (2-2-5)

ปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจและการเงิน

3 (0-6-3)

หมายเหตุ

เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส

เปลี่ยนรหัส/
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
Artificial Intelligence in Business and
Finance
89033363 การใช้โปรแกรมบริหารงานทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Management Tools Usage

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
Artificial Intelligence in Business and
Finance
89033364 การใช้โปรแกรมบริหารงานทางธุรกิจ
3 (0-6-3)
Business Management Tools Usage

89035463

3 (2-2-5)

89035464

การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล
Digital Transformation

กลุ่มวิชา Data Management
89023063 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย
Statistical Software for Research

3 (2-2-5)

89023064

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย
Statistical Software for Research

89033263

ฐานข้อมูล 2
Database II

3 (2-2-5)

89033264

ฐานข้อมูล 2
Database II

3 (0-6-3)

89036263

ปัญญาประดิษฐ์ในเทคโนโลยีอัจฉริยะ
Artificial Intelligence in Smart Technology

3 (2-2-5)

89036264

ปัญญาประดิษฐ์ในเทคโนโลยีอัจฉริยะ
Artificial Intelligence in Smart Technology

3 (0-6-3)

การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล
Digital Transformation

กลุ่มวิชา Communication

3 (0-6-3)

3 (0-6-3)

หมายเหตุ

ปรับรูปแบบการ
สอน
เปลี่ยนรหัส/
ปรับรูปแบบการ
สอน
เปลี่ยนรหัส/
ปรับรูปแบบการ
สอน
เปลี่ยนรหัส/
ปรับรูปแบบการ
สอน
เปลี่ยนรหัส/
ปรับรูปแบบการ
สอน
เปลี่ยนรหัส/
ปรับรูปแบบการ
สอน
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
89022563 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3 (2-2-5)
Data Communication and Networking

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
89022564 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3 (0-6-3)
Data Communication and Networking

89035363

89035364

สถาปัตยกรรมเชิงบริการ

3 (2-2-5)

Service-Oriented Architecture

สถาปัตยกรรมเชิงบริการ

3 (0-6-3)

Service-Oriented Architecture

กลุ่มวิชา Linguistics and Computer Vision
89036363 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Natural Language Processing

3 (2-2-5)

89036364

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Natural Language Processing

3 (0-6-3)

89036463

3 (2-2-5)

89036464

คอมพิวเตอร์วิทัศน์
Computer Vision

3 (0-6-3)

3 (2-2-5)

89037064

หัวข้อเลือกสรรทางปัญญาประดิษฐ์
Selected Topics in Artificial Intelligence

3 (0-6-3)

คอมพิวเตอร์วิทัศน์
Computer Vision

กลุ่มวิชา หัวข้อเลือกอิสระ
89037063 หัวข้อเลือกสรรทางปัญญาประดิษฐ์
Selected Topics in Artificial Intelligence

หมายเหตุ

เปลี่ยนรหัส/
ปรับรูปแบบการ
สอน
เปลี่ยนรหัส/
ปรับรูปแบบการ
สอน
เปลี่ยนรหัส/
ปรับรูปแบบการ
สอน
เปลี่ยนรหัส/
ปรับรูปแบบการ
สอน
เปลี่ยนรหัส/
ปรับรูปแบบการ
สอน
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
89037163 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2-2-5)
Selected Topics in Intelligent Technology

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
89037164 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (0-6-3)
Selected Topics in Intelligent Technology

หมายเหตุ

เปลี่ยนรหัส/
ปรับรูปแบบการ
สอน

