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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตสระแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัส    25490191106665 
 ภาษาไทย:   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
 ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Information Technology and 
    Business Innovation 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย:   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science (Information Technology and Business  
                                          Innovation) 
 อักษรย่อภาษาไทย:   วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  B.Sc. (Information Technology and Business Innovation) 
 

3. วิชาเอก   -ไม่มี- 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  
  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี   
  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี  
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5.2 ประเภทของหลักสูตร   
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
 

5.3 ภาษาที่ใช้   
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ  
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 

  5.4 การรับเข้าศึกษา  
   รับเฉพาะนิสิตไทย 
   รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
   รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ (สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย) 
 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน/หน่วยงานอ่ืน (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)  
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น 
  ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน บริษัท นิว ดอน จำกัด และบริษัท ไพร์มซอฟต์ อินเตอร์

เนชันแนล จำกัด 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน 
   EEC model  
   CWIE 
   อ่ืน ๆ ระบุ .............................................................   
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน/หน่วยงานอื่น  
  ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ............ ................................... 
  รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
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  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

   สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่   11/2563  
   วันที่   25   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ.   2563       
   สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่   1/2564  
   วันที่   21   เดือน   มกราคม   พ.ศ.   2564    
           สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่   9/2565  
   วันที่   17   เดือน   กันยายน   พ.ศ.   2565    
   สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ....................... 
   วันที่...................  เดือน...................    พ.ศ. ...................  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะ
มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและทางธุรกิจเพียงพอ ในการประกอบอาชีพได้ใน
องค์การภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและงานที่เกี่ยวข้ องกับ
ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้  
 1) นักบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 3) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 4) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (System Analysis and Design) 
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 5) ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ (Information Project Manager) 
 6) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) 
 7)   ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) 
 

 นอกจากนั้น จากทักษะตามกลุ่มวิชาที่เลือกเรียน ยังสามารถประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับทักษะ
เฉพาะของตน ในลักษณะงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตำแหน่งงาน ได้แก่  
 1) นักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Developer)  
 2) นักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Developer)  
 3) นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ (Website Designer and Developer)  
 4) นักพัฒนาไอโอที (IoT Developer) 
 ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย ตำแหน่งงานได้แก่  
 1) นักพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย (Multimedia and Video Developer)  
 2) นักผลิตเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Creator) 
 ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ตำแหน่งงาน ได้แก่  
 1) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย (Network System Administrator)  
 2) ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยระบบ (System Security Officer)  
 ประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ ตำแหน่งงาน ได้แก่  
 1) นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (Business Analyst) 
 2) นักวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล (Digital Data Analyst)  
 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1) นางสาวพัชรวดี  พูลสำราญ เลขประจำตัวประชาชน 3-7208-0002X-XX-X 
 ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2555 
 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2549 
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2543 
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 5 เรื่อง 
 

 2) นางสาวพนิตนาฎ ยิ้มแย้ม เลขประจำตัวประชาชน 3-2001-0029X-XX-X 
 Ph.D. (Computing and Electronic Systems) University of Essex, UK พ.ศ. 2558 
 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2548 
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 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2543  
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 12 เรื่อง 
 

 3) ว่าที่ร้อยตรี กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน เลขประจำตัวประชาชน 3-2509-0013X-XX-X 
 ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2561 
 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 
 ทล.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 20 เรื่อง 
 

 4) นายพงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ เลขประจำตัวประชาชน 3-1903-0008X-XX-X 
 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2546 
 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2542  
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 8 เรื่อง 
 

 5) นายยิ่งยศ  ศรีบุญเรือง เลขประจำตัวประชาชน 3-7201-0071X-XX-X 
 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2545 
 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 2 เรื่อง 
  

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 1) นางสาวพัชรวดี  พูลสำราญ เลขประจำตัวประชาชน 3-7208-0002X-XX-X 
 ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2555 
 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2549 
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2543 
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 5 เรื่อง 
 

 2) นางสาวพนิตนาฎ ยิ้มแย้ม เลขประจำตัวประชาชน 3-2001-0029X-XX-X 
 Ph.D. (Computing and Electronic Systems) University of Essex, UK พ.ศ. 2558 
 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2548 
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 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2543  
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 12 เรื่อง 
 

 3) ว่าที่ร้อยตรี กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน เลขประจำตัวประชาชน 3-2509-0013X-XX-X 
 ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2561 
 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 
 ทล.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 20 เรื่อง 
 

 4) นายพงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ เลขประจำตัวประชาชน 3-1903-0008X-XX-X 
 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2546 
 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2542  
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 8 เรื่อง 
 

 5) นายยิ่งยศ  ศรีบุญเรือง เลขประจำตัวประชาชน 3-7201-0071X-XX-X 
 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2545 
 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 2 เรื่อง 
 

 6) นางสาวเพชรรัตน์ รัตนวงษ์ เลขประจำตัวประชาชน 3-2407-0010X-XX-X 
 วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
 วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 
 วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542  
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 5 เรื่อง 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
  นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 เนื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศาสตร์ประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์และเป็นสาขาวิชา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ระบบการเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงองค์ความรู้ให้ทันต่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีการสร้างขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยต้องมีการ
พัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสูง โดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน
สำหรับตอบสนองความต้องการของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กลยุทธ์ทางการตลาดและทิศทางของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมทางธุรกิจยังต้องมีการนำศาสตร์ในสาขาอื่นมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยลักษณะดังกล่าวนี้จึงควรมีการจัดรูปแบบของหลักสูตรให้สามารถเอื้ออำนวย
ต่อการจัดการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาด้านวิชาการที่ดี สามารถใช้เทคโนโลยีและสร้าง
นวัตกรรมตามความต้องการของหน่วยธุรกิจ และสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม 
 กอปรกับมหาวิทยาลัยบูรพาได้กำหนดวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก” 
นโยบายและยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564-2567 หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยบูรพาจึงออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือตามเป้าประสงค์ของการพัฒนา
ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพ 
สนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคตะวันออก 2) การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
เป้าหมายและเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 3) การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพ
สูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางของแผนการพัฒนาเศรษกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนและภาคสังคม ส่งเสริม
ภาคธุรกิจกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบทีเอื้อต่อการพัฒนา
ดิจิทัล  โดยส่งเสริมการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้สามารถดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นรูปแบบดิจิทัล 
ส่งเสริม SME  และมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจบริการ (Service Based Economy) เป็นไปตามเป้าหมายของ
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 (National 
ICT Policy Framework 2011-2020: ICT 2020) ซึ่งระบุว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
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พลังขับเคลื่อนสำคัญในการนำพาคนไทยสู่ความรู้และปัญญา เศรษฐกิจไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 
สังคมไทย สู่ความเสมอภาค” 
 รวมถึงรัฐบาลกำหนดแนวทางนโยบายในการจัดตั ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกและภาคกลางตอนบน รวมถึงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ในหลายพื้นท่ีของ
ประเทศไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและเพ่ือเร่งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ แนว
ทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ให้สอดคล้องรองรับ
การพัฒนา S-Curve ด้าน Robot Electronics Digital การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้าน Business 
Analysis Software Engineer System Engineer และจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการศึกษา 
(Changing the Paradigm in Education) ทำให้การแข่งขันในส่วนของการจัดการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันด้านการรับพนักงานของสถานประกอบการ และแนวโน้มความ
ต้องการบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความ
จำเป็นในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที ่มีความรู ้ทางธุรกิจ เพื ่อให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน (Disruption Technology) 
 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคม ทำให้วิถีการ
ดำเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันผูกพันกับเทคโนโลยีในหลากหลายบริบท เช่น การให้บริการทาง
การแพทย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การใช้บริการระบบสารสนเทศผ่านสมาร์ทโฟน และการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ทั้งในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์รอบตัว
ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดการประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ง
กว้างขวางทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงระดับครัวเรือน  เพื่อการ
พัฒนาธุรกิจและการพัฒนาสังคม  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยในยุคประเทศไทย 4.0 ที่มีการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจาก การผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง 
“นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ซึ่ง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และได้รับการระบุให้
เป็นหนึ่งในสามกลุ่มของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งควรสนับสนุนการพัฒนาต่อเชื่อมห่วงโซ่มูลค่า ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)  ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) มีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
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พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งด้านที่เกี่ย วข้องกับ
การศึกษา คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
นอกจากนี้ แนวทางการทำงานและการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยการทำงานจะต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการดำเนินการ ทั้งด้านการจัดการประชุมออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำการตลาดและส่งเสริมการขาย การให้บริการอื่น ๆ ดังนั้นจึงจำเป็นในการ
เข้าใจถึงเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละรูปแบบที่จะต้องนำมาใช้ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่
นำเข้าสู่ระบบเครือข่ายด้วย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
และมีความหลากหลาย ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำการศึกษา โดยสำนักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เห็นว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มี
ความสำคัญกับประเทศเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่เป็นการเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อการขยายการลงทุนทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งเป็น
การสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นการพัฒนาเยาวชนและบุคลากรของประเทศให้
มีความรู้ความสามารถระดับสูง จึงเป็นการสร้างสังคมให้มีความเจริญ และเป็นการสร้างสังคมองค์ความรู้
ของประเทศด้วย โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความพร้อมในปฏิบัติงานได้ทันที และ
มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจใน
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง
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เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยี การวิจัย และการ
ผลิตบัณฑิตที่เก่ง ดี รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและภาคกลางตอนบน เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 การพัฒนาหลักสูตรนี้ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาในการพัฒนาคุณภาพ

ของนิสิต มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ “ในเชิงวิชาการ” ซึ่งครอบคลุมความรู้ความเข้าใจ และความสามารถ
ในการประยุกต์ศาสตร์ที่ศึกษาในทางปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ รวมทั้งความสามารถในการนําความรู้ไปประยุกต์หลังจากสำเร็จการศึกษา ให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่สังกัด ชุมชน สังคมอย่างเป็นรูปธรรม และมีความเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาคุณภาพ ใน
เชิงการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม ครอบคลุมการดำรงตน การยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
งามตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมการ
เป็นมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 89510064 ภูมิบูรพา 3 (2-2-5) 
  Wisdom of BUU 
 89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก 2 (1-2-3) 
  Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand, ASEAN,  
  and the World 
 89520264 กระบวนการคิดเพ่ือเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 2 (1-2-3) 
  Thinking Process for Understanding Oneself and Others 
 89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
  English for Communication 
 89510164 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 (1-2-3) 
  Philosophy of Sufficiency Economy 
 89520564 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 3 (2-2-5) 
  Collegiate English 
 89530464 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตการทำงานอย่างฉลาด 2 (2-0-4) 
  Mathematics for Smart Working Life 
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 89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย 2 (1-2-3) 
  Physical Well-being Management 
 89530064 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต 2 (2-0-4) 
  Opportunities and Challenges for Future Careers 
 89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต 2 (1-2-3) 
  Psychological Well-being Management 
 89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย 2 (2-0-4) 
  Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society 
 89539864 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3 (0-0-9) 
  Transforming Thailand through Innovation and Technology 
 

 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
 -ไม่มี- 
 

 13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 89530164 ทักษะดิจิทัล 2 (2-0-4) 
  Digital Skill 
 

 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
 -ไม่มี- 
 

 13.3 การบริหารจัดการ 
 ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะต้องมีการประสานงานกับคณะต่าง ๆ ที่จัดรายวิชาซึ่งนิสิตใน
หลักสูตรนี้ต้องไปศึกษา โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน 
ข้อเสนอแนะของนิสิต ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อกำหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอน
ตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ ส่วนนิสิตที่เลือก
ศึกษาวิชาเลือกเสรีนั ้น ต้องมีการประสานกับคณะต้นสังกัดเพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนิสิตว่า
สอดคล้องกับหลักสูตรที่นิสิตเหล่านั้นศึกษาหรือไม่ โดยดำเนินการอยู่ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศและมัลติมีเดีย ในการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตประจำหลักสูตร ใช้จากส่วนกลางตามนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดย
ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเพื่อขอใช้งานในแต่ละภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน 
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จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

-ปรัชญา- 
 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะอาชีพ มีองค์ความรู้
ความเป็นผู้ประกอบการ สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ อย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม 

 

-ความสำคัญ- 
 จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกิดขึ้น นโยบายของรัฐที่
ส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (CIVID-2019) ทำให้เกิดการทำงานวิถีใหม่ มีการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น ทั้งการ
ใช้งานส่วนบุคคล องค์การธุรกิจ และอุตสาหกรรม  ซึ่งจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาดำเนินงานในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมทางธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนรู้ด้านธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่จะตอบสนองความต้องการกำลังคน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ การดำเนินงานทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีระบบและเป็น
ขั้นตอน โดยการประยุกต์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ ด้านกระบวนการพัฒนาระบบ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจหรือ
องค์การ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ด้านวิชาการและทักษะ
ด้านการปฏิบัติควบคู่กัน เพื่อนำไปประกอบอาชีพและก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคม  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีแบบพลิกผัน (Disruption Technology) 

 

-เหตุผลในการปรับปรุง-  
 เนื่องจากการพัฒนาวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานขององค์การต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางธุรกิจในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การ และสถานการ ณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการใช้ชีว ิตวิถีใหม่ ทำให้จำเป็นต้องปรับ
กระบวนการ การดำเนินงานต่าง ๆ ด้วยวิธีการใหม่ ๆ การสร้างสรรค์ การพัฒนา การต่อยอด การ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด การจัดการ การผลิต โครงสร้างองค์การ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิม
และผลตอบแทนทางการเงินให้กับธุรกิจโดยเป็นที่ยอมรับต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การ รวมถึง
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ครบกำหนดรอบการปรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จึงส่งผลให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ  จำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาส ตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  เป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 เพื่อให้ผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมรองรับ
ความต้องการทางธุรกิจภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป และให้สอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2564-2567 ที่เน้นตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัย
บูรพา ขุมปัญญาตะวันออก” และการพัฒนาตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวั นออก โดย
ดำเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพ สนองต่อความ 
ต้องการของพื้นที่ภาคตะวันออก 2) การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่
พึ่งในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 3) การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้รวบรวม
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และศิษย์
เก่า มาพิจารณาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพื ่อให้หลักสูตรมีความทั นสมัยและสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้ชีวิตวิถีใหม่ การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีแบบพลิกผัน ตลอดทั้งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้ได้อย่างถูกต้อง 
ตรงตามเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยเน้นให้มีการเลือกเรียน และฝึกปฏิบัติตามความสนใจ เพื่อให้สามารถ
นำไปใช้ในสถานการณ์จริง และมีผลการเรียนรู ้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ตามที่ได้กำหนดไว้ 
 

-วัตถุประสงค์-  
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
 1. เคารพกฎเกณฑ์ของหน่วยงานและสังคม ยึดมั่นในความถูกต้องตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และจรรยาบรรณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความอดทน มุ่งม่ัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย มี
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ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคม
โลก มีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต  มีความคิดเชิงบวกต่อการทำงาน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
 2. อธิบายองค์ความรู้ทางธุรกิจและการประกอบการ สำหรับเป็นพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรม
ทางธุรกิจ อธิบายองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจได้  รอบรู้ เท่าทัน
ต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และของโลก 
 3. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต สืบค้นความรู้ที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งสามารถแยกแยะปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ นำเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
กระบวนการทางธุรกิจ และปัญหาเฉพาะหน้าได้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์และมี
ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ  
 4. ทำงานโดยมีการวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีความถูกต้อง มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง การทำงาน และสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในพหุวัฒนธรรม และแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  
 5. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูล สื ่อสารและนำเสนอองค์ความรู ้ด ้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์ และชี้นำสังคมอย่างรู้เท่าทัน 
 6. เลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์และสร้างสรรค์ และเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจและสังคม 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1) การกำกับ ติดตาม
และปรับปรุงหลักสูตรให้
ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล 
และการประกันคุณภาพ
ระดับสากล หรือ
ข้อกำหนดของกระทรวง 
อว. อย่างต่อเนื่อง 

1) ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการกำลังคนทั้งในภาครัฐ 
เอกชน ตลอดจนสถานประกอบการ เพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 

2) บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ประกาศใช้ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้อง
กับข้อกำหนดของกระทรวง อว. 

หลักฐาน  
1) รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ 

2) เอกสารหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง 

3) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกด้าน 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3) ประเมินผลหลักสูตร เพื่อนำข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและการปรับปรุงหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
1) ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ

ต่อบัณฑิต โดยเฉลี่ยระดับ 3.51 
จากระดับ 5 

2) ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 

2) การส่งเสริมให้นิสิต
ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
และขยายความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

1) สำรวจความต้องการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 

2) ส่งเสริมและขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือไปยังสถานประกอบการอื่น ๆ 
เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 
 

หลักฐาน 
1) รายงานการสำรวจความ

ต้องการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
2) รายงานจำนวนนิสิตที่ปฏิบัติ

สหกิจศึกษา 
3) รายละเอียดรายวิชาเตรียม

ความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา
และสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับทำงาน 
ตัวบ่งชี้ 

1) สัดส่วนของนิสิตที่ปฏิบัติสห
กิจศึกษาต่อนิสิตที่ทำโครงงานเพื่อ
สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
50 

2) การสำรวจความต้องการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาของนิสิต 1 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา 

3) ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อนิสิตที่ปฏิบัติสห
กิจศึกษา โดยเฉลี่ยระดับ 3.51 
จากระดับ 5 



21 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3) การจัดหาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
และพร้อมใช้งานสำหรับ
การฝึกปฏิบัติของนิสิตใน
หลักสูตรอย่างเหมาะสม 

1) ติดตามความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี เครื่องมือ และนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง 

2) จัดหาเครื่องมือและนวัตกรรม 
สำหรับให้นิสิตฝึกปฏิบัติ 

3) หาพันธมิตรใหม่ ที่พร้อมให้การ
สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน 

หลักฐาน 
1) รายงานการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี เครื่องมือ และ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2) รายงานผลการสำรวจด้าน
ความพร้อมของเทคโนโลยีและสิ่ง
อำนวยความสะดวกในการศึกษา  

3) แผนจัดหาเครื่องมือและ
นวัตกรรม สำหรับให้นิสิตฝึก
ปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ 

1) สัดส่วนของจำนวนนิสิตต่อ
จำนวนเครื่องมือ ไม่มากกว่า 2:1 

4) พัฒนาอาจารย์ใน
หลักสูตรให้มีตำแหน่ง
วิชาการท่ีสูงขึ้น และ
จำนวนอาจารย์ที่มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น 

1) สนับสนุนให้มีการจัดทำงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะตนเอง 
และหลักสูตร เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

2) พัฒนาและส่งเสริมการนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หรือบริการ
วิชาการ 

3) พัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของ EEC และยุทธศาสตร์
ประเทศ 

หลักฐาน 
1) รายงานผลการวิจัย 
2) แผนการพัฒนาตนเองเพ่ือ

พัฒนาความรู้ทางวิชาการและเพ่ือ
เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ 

3) แผนงานบริการวิชาการของ
หลักสูตร   
ตัวบ่งชี้  

1) จำนวนผลงานตีพิมพ์ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

2) จำนวนนวัตกรรม/
ผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์/สิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร ที่ทำร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3) จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการที่
สูงขึ้น  

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5) จำนวนงานบริการวิชาการ
ของอาจารย์ในหลักสูตร  

5) การพัฒนา
กระบวนการรับเข้า การ
เตรียมความพร้อมนิสิต 
และการพัฒนานิสิต 

1) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในหลาย
ช่องทางเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

2) สำรวจนิสิตที่รับเข้า เพ่ือหาความ
พร้อมและแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3) ส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นิสิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

4) ส่งเสริมให้นิสิตได้นำเสนอ
ผลงานวิจัย ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

5) วิเคราะห์แนวโน้มการเรียนและการ
คงอยู่ของนิสิต 

หลักฐาน  
1) เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก/ไลน์/ยูทูบ 

หรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้อง 

2) รายงานสรุปการสอบ
สัมภาษณ์และรับเข้านิสิตใน
หลักสูตร 

3) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นิสิตเพ่ือพัฒนานิสิตให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4) แผนการพัฒนานิสิตในด้าน
งานวิจัยและการนำเสนอผลงาน
วิชาการ 

5) แผนความเสี่ยงการคงอยู่ของ
นิสิต และแนวทางการรักษาอัตรา
การคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

1) จำนวนช่องทางการสื่อสาร
ของหลักสูตร ต่อกลุ่มเป้าหมาย 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2) จำนวนกิจกรรมของนิสิตเพ่ือ
พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 

3) จำนวนนิสิตที่นำเสนอผลงาน 
ของนิสิต 

4) อัตราการคงอยู่ของนิสิตใน
หลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
 และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
  ระบบไตรภาค  
  ระบบจตุรภาค  
  ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    
 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีภาคฤดูร้อน      จำนวน 3 ภาค ภาคละ  8  สัปดาห์ 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
-ไม่มี- 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น เดือน    มิถุนายน     ถึง    ตุลาคม   .     
ภาคการศึกษาปลาย เดือน     พฤศจิกายน ถึง    กุมภาพันธ์            
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน     มีนาคม  ถึง    เมษายน        

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม : มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  นิสิตเมื่อแรกเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งเป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทำให้นิสิตใหม่อาจ
มีปัญหาดังนี้ 
  1) การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
เป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตัวเอง นิสิตจะต้องรับผิดชอบช่วยเหลือตนเองให้มากขึ้น รู้จักบริหาร
เวลาให้เหมาะสม 
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  2) ขาดทักษะความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และทักษะ ความรู้ การสื่อสารภาษาอังกฤษที่
เพียงพอ เนื่องจากแหล่งความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน 
  3) ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ที ่เป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนา
กระบวนการในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ในการดำเนินงาน 
 

 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3 
  1) จัดปฐมนิเทศแนวทางการปฏิบัติตัวในการเรียน แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา จัดระบบ
การให้คำปรึกษา ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 
  2) จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้กับนิสิต ในสัปดาห์ก่อนเปิดเรียนภาคเรียน
ต้นปีการศึกษาท่ี 1 ทั้งด้านความรู้ทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
  3) จ ัดโครงการพี ่สอนน้อง โดยให้นิส ิตร ุ ่นพี ่ ทำกิจกรรมเสริมความเข้าใจด้าน
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้กับรุ่นน้อง และอยู่ภายใต้การควบคุมของคณาจารย์ 
 

 2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
     2.5.1 แผนการรับนิสิตภาคปกติ 4 ปี 

ปีการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 
จำนวนรับเข้า  ปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ปีที ่2 (13) 40 40 40 40 
ปีที ่3 (10) (13) 40 40 40 
ปีที ่4 (7) (10) (13) 40 40 
รวม 40 (30) 80 (23) 120 (13) 160 160 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (7) (10) (13) 40 40 
 หมายเหตุ  จำนวนนิสิตในวงเล็บ หมายถึง นิสิตคงค้างจากหลักสูตรเดิมชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

     2.5.2 แผนการรับนิสิตภาคพิเศษ (เทียบโอนผลการเรียน)  
ปีการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 

จำนวนรับเข้า ปีที่ 3 20 20 20 20 40 
ปีที ่4 - 20 20 20 40 
รวม 20 40 40 40 40 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 20 20 20 20 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
                  หน่วย  :  พันบาท 

หมวดรายรับ 2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  1,860   3,720   5,580   7,440   9,300  

                  หน่วย  :  พันบาท 
หมวดรายจ่าย 2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 612.12 636.60 662.07 688.55 716.09 
2. งบดำเนินการ 226.89 249.58 274.54 301.99 332.19 
3. งบลงทุน - - - - - 
4. งบเงินอุดหนุน 45.38 49.92 54.91 60.40 66.44 

รวม 884.39 936.10 991.51 1,050.94 1,114.72 
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 107,060.43 บาท (นิสิตภาคปกติ) 
     107,060.43 บาท (นิสิตเทียบโอนผลการเรียน) 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 
   แบบชุดรายวิชา (Module system) 
   ................. 

 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา การสะสมหน่วยกิต (Credit bank) และ 
การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  นิสิตสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
การเทียบโอนผลการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
  นิสิตที่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิต หลักสูตรของสถาบันทั้งสองแห่งนั้น ต้องเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า    121 หน่วยกิต 
 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   85 หน่วยกิต 
  2.1) วิชาแกน     9 หน่วยกิต 
  2.2) วิชาเอก   76 หน่วยกิต 
   2.2.1) วิชาเอกบังคับ   46 หน่วยกิต 
    กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ      9 หน่วยกิต 
    กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์   19  หน่วยกิต 
    กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  12  หน่วยกิต 
    กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ     6  หน่วยกิต 
  2.2.2) วิชาเอกเลือก   30 หน่วยกิต 
   3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

 

  3.1.3 รายวิชา 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 
  1. กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ  จำนวน 9 หน่วยกิต 
   1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา   จำนวน 3 หน่วยกิต 
89510064 ภูมิบูรพา       3 (2-2-5) 
  Wisdom of BUU 
 

   1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียนจาก 3 กลุ่มย่อย จำนวน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
    1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จำนวน 
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 
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    1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
จำนวน 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 
จำนวน 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 
 

  2. กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก จำนวน 12 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชา 
ให้ครบ 12 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่ม ดังนี้ 
   2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จำนวน 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 กระบวนการคิดเพ่ือเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน    2 (1-2-3) 
  Thinking Process for Understanding Oneself and Others 
89520364 กิจกรรมสร้างสรรค์      2 (1-2-3) 
   Creative Activities 
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   2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้  
89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3 (2-2-5)  

English for Communication 
89520564 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย     3 (2-2-5) 

Collegiate English 
89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง    3 (2-2-5)  
 Experiential English 
 

   2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จำนวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้  
89520764 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     2 (1-2-3)  
  Thai Language Skills for Communication     
89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย   2 (1-2-3)  
 Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society 
 

  3. กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต  จำนวน 9 หน่วยกิต 
   3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จำนวน 2 หน่วยกิต 
89530064      โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต   2 (2-0-4) 
                    Opportunities and Challenges for Future Careers 
 

   3.2  รายวิชาเลือก 3 รายวิชา จำนวน 7 หน่วยกิต 
    3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จำนวน 4 หน่วยกิต ดังนี้ 
(จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาสามารถเข้าถึงเนื้อหาทุกรายวิชาได้ตลอดเวลา    
ไม่มีการจัดตารางสอน นิสิตเลือกรายวิชาได้ทุกภาคเรียน เข้ารับการประเมินผลได้ตลอดเวลา โดย 
Computer-based Testing or Internet-based Testing) 
รายวิชาด้านเทคโนโลยี 
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 
89530464 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตการทำงานอย่างฉลาด   2 (2-0-4) 
  Mathematics for Smart Working Life 
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89530564 วิทยาศาสตร์การอาหาร      2 (2-0-4) 
Food Science 

89530664 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      2 (2-0-4) 
Environmental Science 

89530764 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง      2 (2-0-4) 
Cosmetic Science 

89530864 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย์       2 (2-0-4) 
Science Literacy 

89530964 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น     2 (2-0-4) 
  Introduction to Science of Data 
89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม  2 (2-0-4) 
  Creativity and Innovation for Social Development 
 

รายวิชาด้านการบริหารจัดการ 
89531164 กฎหมายสำหรับคนทำงานและธุรกิจ          2 (2-0-4) 
  Law for Worker and Business 
89531264 องค์ประกอบการจัดการ      2 (2-0-4) 
  Management Functions 
89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ      2 (2-0-4) 
  Business Environment 
89531464 การออกแบบโครงสร้างองค์กร     2 (2-0-4) 
  Organizational Structure Design 
89531564 การวางแผนกลยุทธ์      2 (2-0-4) 
  Strategic Planning 
89531664 การควบคุมผลการดำเนินงาน     2 (2-0-4) 
  Performance Controlling  
89531764 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21   2 (2-0-4) 
  Marketing for Entrepreneurship in the 21st Century 
89531864 พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกสมัยใหม่     2 (2-0-4) 
  Consumer Behavior in Modern World  
89531964 การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการบริการ   2 (2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Service Industry 
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89532064 การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการผลิต    2 (2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Manufacturing 
89532164 การบัญชีเบื้องต้น ในธุรกิจค้าขาย     2 (2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Merchandise 
89532264 หลักการบัญชี       2 (2-0-4) 
  Accounting  
89532364 งบการเงิน       2 (2-0-4) 
  Financial Statements  
89532464 รายงานการเงิน       2 (2-0-4) 
  Financial Report  
89532564 ภาษีธุรกิจ       2 (2-0-4) 
  Business Taxation  
89532664 พ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์     2 (2-0-4) 
  Human Resources Foundation 
89532764 การสร้างประสบการณ์การบริการ     2 (2-0-4) 
  Service Experiences Design 
89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ     2 (2-0-4) 
  Service Innovation Design  
 

    3.2.2 รายวิชาบูรณาการ ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จำนวน 3 หน่วยกิต (จัดการเรียน
การสอนแบบ Project-based Learning ไม่มีการจัดตารางสอน แต่จัดเป็นกิจกรรม Pitching) นิสิตจะลง
วิชานี้ได้ต้องผ่านรายวิชาในกลุ่ม 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 การสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม     3 (0-0-9) 
   Creating Social Enterprises 
 

ความหมายของรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 รหัสวิชาประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้  
 เลขรหัส 3 หลักแรก หมายถึง รหัสของโครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษาท่ัวไป 
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 เลขรหัสหลักที่ 4-6 หมายถึง ลำดับของรายวิชา 
  100-199 หมายถึง กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 
  200-299 หมายถึง กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
  300-399 หมายถึง กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 
 เลขรหัสหลักที่ 7-8 หมายถึง ปีที่สร้างรายวิชา 
 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   85 หน่วยกิต 
  2.1 วิชาแกน       9 หน่วยกิต 
75210064 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจเบื้องต้น 

Information Technology and Business Innovation 
Fundamentals 

3 (3-0-6)   

75210164 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
Mathematics for Information Technology and Business 
Innovation 

 

75210264 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
Statistics for Information Technology and Business 
Innovation 
 

3 (3-0-6) 

 

  2.2 วิชาเอก      76 หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชาเอกบังคับ   46 หน่วยกิต 
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ     9  หน่วยกิต 
75218064 การพัฒนากระบวนการทางความคิดเพ่ือการเติบโต 

Growth Mindset Development 
3 (3-0-6) 

75220364  กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล 
Law and Ethics Issues of Information Technology and 
Digital Business 

3 (3-0-6) 

75221064 การวางแผนทรัพยากรองค์การ 
Enterprise Resource Planning 

3 (2-2-5) 

 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์   19  หน่วยกิต 

75212064 หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันเบื้องต้น 
Application Development Fundamentals 

3 (2-2-5) 
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75223164 การพัฒนาเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันสำหรับนวัตกรรมทางธุรกิจ 
Desktop Application Development for Business Innovation 

3 (2-2-5) 

75233464 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่สำหรับนวัตกรรมทางธุรกิจ 
Modern Web Application Development for Business 
Innovation 

3 (2-2-5) 

75233564 การเขียนโปรแกรมแบบสคริปต์ 
Script Programming 

3 (2-2-5) 

75239064 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและวิชาชีพ  
Pre-Training for Cooperative Education and Career  

1 (0-2-1)  

75249164 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 1 
Cooperative and Work Integrated Education: CWIE I 

3 (0-9-6)  

75249264 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 2 
Cooperative and Work Integrated Education: CWIE II 

3 (0-9-6)  

 

* กรณีท่ีนิสิตไม่สามารถลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงานได ้ให้
นิสิตลงเรียนรายวิชาการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปนี้ 
75248164 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  

Innovation Development in Information Technology I 
3 (0-9-6) 

75248264 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
Innovation Development in Information Technology II 
  

3 (0-9-6) 

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   12 หน่วยกิต 
75210464 นวัตกรรมการค้นคืนสารสนเทศและการนำเสนอ 

Information Retrieval Innovation and Presentation 
 3 (3-0-6) 

75222164 การออกแบบอัลกอริทึมและการประยุกต์ 
Algorithms Design and Applications 

 3 (2-2-5) 

75222264 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
System Analysis and Design 

 3 (2-2-5) 

75222364 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล     
Database Design and Management 

 3 (2-2-5) 

 

  



34 
 

กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   6 หน่วยกิต 
75223064 เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Computer Network Technology 
3 (2-2-5) 

75223264 การบริหารและการบำรุงรักษาระบบ 
System Administration and Maintenance 

3 (2-2-5) 

 

   2.2.2) วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียน อย่างน้อย 30 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชา ดังนี้ 
กลุ่มดิจิทัลมีเดีย       
75223364 การออกแบบมัลติมีเดีย 

Multimedia Design 
3 (3-0-6) 

75234064 การผลิตวีดิทัศน์ 
Video Production  

3 (2-2-5) 

75234164 หลักการพัฒนาเกมเบื้องต้น 
Game Development Fundamentals  

3 (2-2-5) 

75234264 เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 
Digital Media Creation Technology 

3 (2-2-5) 

75234364 หลักการภาพดิจิทัลเบื้องต้น 
Digital Image Fundamentals 

3 (2-2-5)  

 

กลุ่มธุรกิจอัจฉริยะ       
75221164 องค์การและการเปลี่ยนผ่าน 

Organization and Transition 
3 (3-0-6) 

75231264 การตลาดดิจิทัล 
Digital Marketing 

3 (3-0-6) 

75231364 ผู้ประกอบการดิจิทัล 
Digital Entrepreneurship  

3 (3-0-6) 

75235064 การแสดงข้อมูลธุรกิจด้วยแผนภาพ 
Business Data Visualization 

3 (2-2-5)  

75235164 สถิติสำหรับการคำนวณ 
Statistic for Computing  

3 (2-2-5)  

75235264 คลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ 
Data Warehouse and Business Intelligence 

3 (2-2-5)  
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75235364 การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 
Business Analytics 

3 (2-2-5)  

75235464 วิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับธุรกิจดิจิทัล 3 (2-2-5) 
 Data Science for Business Digital  

 

กลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่     
75232464 การบริหารทีมสำหรับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Team Management in IT Project 
3 (3-0-6) 

75232564 การบริหารคุณภาพของซอฟต์แวร์ 
Software Quality Management 

3 (3-0-6) 

75236064 เทคโนโลยีฐานข้อมูลสมัยใหม่ 
Modern Database Technology 

3 (2-2-5)  

75236164 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Mobile Application Development 

3 (2-2-5)  

75236264 การโปรแกรมแบบวิชวล  
Visual Programming 

3 (2-2-5)  

75236364 นักพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ 
Modern Software Developer 

3 (2-2-5)  

 

กลุ่มระบบเครือข่ายและความปลอดภัย    
75237064 สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

Modern Information Technology Architecture 
3 (2-2-5) 

75237164 การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง 
Development of Internet of Things 

3 (2-2-5) 

75237264 ความปลอดภัยปฏิบัติการไซเบอร์ 
CyberOps Security 

3 (2-2-5) 

75237364 การออกแบบและแก้ปัญหาเครือข่าย 
Network Design and Solutions 

3 (2-2-5) 

 

กลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม      
75238364 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ 1 

Selected Topic in Applied Information Technology I   

3 (3-0-6) 
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75238464 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ 2 
Selected Topic in Applied Information Technology II 

3 (2-2-5) 

75239364 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานธุรกิจ 1 
Selected Topic in Business Information Technology I 

3 (3-0-6) 

75239464 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานธุรกิจ 2 
Selected Topic in Business Information Technology II 

3 (2-2-5) 

75239564 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Seminar 

3 (3-0-6) 

 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือเลือกเรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

ความหมายของรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
 เลขรหัส 2 หลักแรก      

เลข 75    หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์     
 เลขรหัสตัวที่ 3      

เลข 2 หมายถึง กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ  
 เลขรหัสตัวที่ 4    หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอนหรือระดับความรู้ของรายวิชา    

เลข 1  หมายถึง ชั้นปีที่ 1  
เลข 2  หมายถึง ชั้นปีที่ 2 
เลข 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3  
เลข 4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4  

 เลขรหัสตัวที่ 5   หมายถึง ด้านหรือกลุ่มวิชา     
เลข 0  หมายถึง หมวดหลักการพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ

คอมพิวเตอร์ 
เลข 1  หมายถึง หมวดทฤษฎีองค์การและธุรกิจดิจิทัล 
เลข 2  หมายถึง หมวดเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
เลข 3  หมายถึง หมวดเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
เลข 4  หมายถึง หมวดดิจิทัลคอนเทนต์และเกม (Digital Contents and 

Games) 
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เลข 5  หมายถึง หมวดธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business 
Intelligence and Business Analytics) 

เลข 6  หมายถึง หมวดเทคโนโลยีสมัยใหม่และการประยุกต์ (Modern 
Technology and Applications)   

เลข 7  หมายถึง หมวดเทคโนโลยีเครือข่ายและสถาปัตยกรรมระบบ (Network 
Technology and System Architecture) 

เลข 8  หมายถึง หมวดการพัฒนานวัตกรรมและหัวข้อเลือกสรรเพื่อการประยุกต์ 
เลข 9  หมายถึง หมวดสหกิจศึกษา สัมมนาและหัวข้อเลือกสรรเพื่องานธุรกิจ 

 เลขรหัสตัวที่ 6   หมายถึง ลำดับรายวิชาในกลุ่มวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5    
 เลขรหัสหลักที่ 7-8   หมายถึง ปีที่สร้างรายวิชา 
 

  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
   3.1.4.1 สำหรับนิสิตปกติ 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา 
รหัสและ

ชื่อรายวิชา 
 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510064 ภูมิบูรพา 3 (2-2-5) 
    Wisdom of BUU   
  8952xx64 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก กลุ่ม 2.1 2 
  8952xx64 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก กลุ่ม 2.1 2 
  8952xx64 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก กลุ่ม 2.2 3 

วิชาแกน 75210064 หลักเบื้องต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
    Information Technology Fundamentals    
  75210164 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

    
Mathematics for Information Technology and Business 
Innovation   

วิชาเอกบังคับ 75218064 การพัฒนากระบวนการทางความคิดเพ่ือการเติบโต 3 (3-0-6) 
    Growth Mindset Development   
  รวม (Total) 19 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 8951xx64 รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ  กลุ่มย่อยปรัชญา
ชีวิตเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

2 

  8952xx64 รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก กลุ่ม 2.2 3 

  
8953xx64 รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานในโลก

อนาคต รายวิชาความรู้เพ่ือการทำงาน 
2 

  
8953xx64 รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานในโลก

อนาคต รายวิชาความรู้เพ่ือการทำงาน 
2 

วิชาแกน 75210264 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

    
Statistics for Information Technology and Business 
Innovation 

  

วิชาเอกบังคับ 75220364 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล   3 (3-0-6) 

   Law and Ethics Issues of Information Technology and 
Digital Business 

  

 75210464 นวัตกรรมการค้นคืนสารสนเทศและการนำเสนอ 3 (3-0-6) 
   Information Retrieval Innovation and Presentation   
 75212064 หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันเบื้องต้น 3 (2-2-5) 
  Application Development Fundamentals   
  รวม (Total) 21 

 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 8951xx64 รายวิชาเลือก  กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ กลุ่มย่อย
วิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  

2 

  89530064 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต 2 (2-0-4) 
    Opportunities and Challenges for Future Careers   
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หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 75221064 การวางแผนทรัพยากรองค์การ 3 (2-2-5) 
    Enterprise Resource Planning    
  75222164 การออกแบบอัลกอริทึมและการประยุกต์ 3 (2-2-5) 
    Algorithms Design and Applications   
  75222264 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (2-2-5) 
    System Analysis and Design   
  75223064 เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 
    Computer Network Technology   

วิชาเอกเลือก 752XXX64 วิชาเอกเลือก 3 
รวม (Total) 19 

 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 8951xx64 รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ  กลุ่มย่อย
สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

2 

  8952xx64 รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก กลุ่ม 2.3  2 
วิชาเอกบังคับ 75222364 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล     3 (2-2-5) 

    Database Design and Management   

 75223164 การพัฒนาเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน 3 (2-2-5) 

   Desktop Application Development   
  75223264 การบริหารและการบำรุงรักษาระบบ 3 (2-2-5) 
    System Administration and Maintenance   

วิชาเอกเลือก 752XXX64 วิชาเอกเลือก 3 
วิชาเลือกเสรี XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3 

รวม (Total) 19 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 8953xx64 รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานในโลก
อนาคต รายวิชาบูรณาการ 

3 

วิชาเอกบังคับ 75233464 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่สำหรับนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 

    
Modern Web Application Development for Business 
Innovation  

  

  75239064 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและวิชาชีพ  1 (0-2-1)  
    Pre-Training for Cooperative Education and Career    

วิชาเอกเลือก 752XXX64 วิชาเอกเลือก 3 
  752XXX64 วิชาเอกเลือก 3 
  752XXX64 วิชาเอกเลือก 3 
  752XXX64 วิชาเอกเลือก 3 

รวม (Total) 19 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 75233564 การเขียนโปรแกรมแบบสคริปต์ 3 (2-2-5) 
    Script Programming   

วิชาเอกเลือก 752XXX64 วิชาเอกเลือก 3 
  752XXX64 วิชาเอกเลือก 3 
  752XXX64 วิชาเอกเลือก 3 
  752XXX64 วิชาเอกเลือก 3 

วิชาเลือกเสรี XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3 
  รวม (Total) 18 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 75249164 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 1 3 (0-9-6)  
    Cooperative and Work Integrated Education: CWIE I   

รวม (Total) 3 
 

สำหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 75248164 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  3 (0-9-6) 
    Innovation Development in Information Technology I   

รวม (Total) 3 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 75249264 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 2 3 (0-9-6)  
    Cooperative and Work Integrated Education: CWIE II   

รวม (Total) 3 
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สำหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 75248264 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 (0-9-6) 
    Innovation Development in Information Technology II   

รวม (Total) 3 
 

  3.1.4.2 สำหรับนิสิตเทียบโอน 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510064 ภูมิบูรพา 3 (2-2-5) 
    Wisdom of BUU   
  8952xx64 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก กลุ่ม 2.1 2 
  8952xx64 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก กลุ่ม 2.2 3 

วิชาแกน 75210064 หลักเบื้องต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
    Information Technology Fundamentals    
  75210164 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

    
Mathematics for Information Technology and Business 
Innovation   

รวม (Total) 14 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 8951xx64 รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ  กลุ่มย่อยปรัชญา
ชีวิตเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
  

2 
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หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

  8952xx64 รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก กลุ่ม 2.2 3 

  
8953xx64 รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานในโลก

อนาคต รายวิชาความรู้เพ่ือการทำงาน 
2 

  8953xx64 รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานในโลก
อนาคต รายวิชาความรู้เพ่ือการทำงาน 

2 

วิชาแกน 75210264 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

    
Statistics for Information Technology and Business 
Innovation 

  

วิชาบังคับ 75218064 การพัฒนากระบวนการทางความคิดเพ่ือการเติบโต 3 (3-0-6) 
    Growth Mindset Development   

รวม (Total) 15 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  (Summer Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 75210464 นวัตกรรมการค้นคืนสารสนเทศและการนำเสนอ 3 (3-0-6) 
    Information Retrieval Innovation and Presentation   
  75212064 หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันเบื้องต้น 3 (2-2-5) 
    Application development Fundamentals   
  75220364 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล   3 (3-0-6) 

    
Law and Ethics Issues of Information Technology and 
Digital Business 

  

รวม (Total) 9 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89530064 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต 2 (2-0-4) 
    Opportunities and Challenges for Future Careers   

วิชาบังคับ 75221064 การวางแผนทรัพยากรองค์การ 3 (2-2-5) 
    Enterprise Resource Planning   

  75222164 การออกแบบอัลกอริทึมและการประยุกต์ 3 (2-2-5) 

    Algorithms Design and Applications   
  75222264 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (2-2-5) 
    System Analysis and Design   
  75223064 เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 
    Computer Network Technology   

รวม (Total) 14 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 8951xx64 รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ  กลุ่มย่อย
สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

2 

 
8952xx64 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก กลุ่ม 2.1 2  
8952xx64 รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก กลุ่ม 2.3 2 

วิชาบังคับ 75222364 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล     3 (2-2-5)  
  Database Design and Management    

75223164 การพัฒนาเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน 3 (2-2-5)  
  Desktop Application development    

75223264 การบริหารและการบำรุงรักษาระบบ 3 (2-2-5)  
  System Administration and Maintenance   

รวม (Total) 15 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  (Summer Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเอกเลือก 752XXX64 วิชาเอกเลือก 3 
  752XXX64 วิชาเอกเลือก 3 
  752XXX64 วิชาเอกเลือก 3 

รวม (Total) 9 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 8951xx64 รายวิชาเลือก  กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ กลุ่มย่อย
วิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

2 

 
8953xx64 รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานในโลก

อนาคต รายวิชาบูรณาการ 
3 

วิชาบังคับ 75233464 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3 (2-2-5)   
Web Application Development 

 
 

75239064 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและวิชาชีพ 1 (0-2-1) 
  

Pre-Training for Cooperative Education and Career 
 

วิชาเอกเลือก 752XXX64 วิชาเอกเลือก 3 
วิชาเลือกเสรี XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3 

  รวม (Total) 15 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 75233564 การเขียนโปรแกรมแบบสคริปต์ 3 (2-2-5) 
    Script programming   

  75239064 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและวิชาชีพ  1 (0-2-1)  

    Pre-Training for Cooperative Education and Career    
วิชาเอกเลือก 752XXX64 วิชาเอกเลือก 3 

752XXX64 วิชาเอกเลือก 3 
752XXX64 วิชาเอกเลือก 3 

วิชาเลือกเสรี XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3 
รวม (Total) 15 

 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเอกเลือก 752XXX64 วิชาเอกเลือก 3 
752XXX64 วิชาเอกเลือก 3 
752XXX64 วิชาเอกเลือก 3 

รวม (Total) 9 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 75249164 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 1 3 (0-9-6)  
    Cooperative and Work Integrated Education: CWIE I   

รวม (Total) 3 
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สำหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 75248164 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  3 (0-9-6) 
    Innovation Development in Information Technology I   

รวม (Total) 3 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 75249264 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 2 3 (0-9-6)  
    Cooperative and Work Integrated Education: CWIE II   

รวม (Total) 3 
 

สำหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-

ปฏิบตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 75248264 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 (0-9-6) 
    Innovation Development in Information Technology II   

รวม (Total) 3 
 

  3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
   (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
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 3.2 ชื่อ สกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารยป์ระจำหลักสูตร 

1) นางสาวพัชรวดี  พูลสำราญ เลขประจำตัวประชาชน 3-7208-0002X-XX-X 
  ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2555 
  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2549 
  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2543 
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 5 เรื่อง 
 

  ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

75210262 ประเด็นด้านจริยธรรม กฎหมายและสังคมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 (3-0-6) 

75221162 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5) 
75221062 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 (2-2-5) 
75231262 เทคโนโลยีฐานข้อมูลสมัยใหม่ 3 (2-2-5) 
75238162 คลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ 3 (2-2-5) 
75231562 สถาปัตยกรรมและการบริหารฐานข้อมูล 3 (2-2-5) 
75232462 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 3 (2-2-5) 
75236262 เทคโนโลยีและการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-5) 
75236362 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 (2-2-5) 
75241762 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 3 (3-0-6) 

 

  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

75248164 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 * 3 (0-9-6) 
75248264 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 * 3 (0-9-6) 
75249164 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 1 * 3 (0-9-6) 
75249264 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 2 * 3 (0-9-6) 
75220364 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ธุรกิจดิจิทัล   
3 (3-0-6) 

75222164 การออกแบบอัลกอริทึมและการประยุกต์ 3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
75222364 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล     3 (2-2-5) 
75232464 การบริหารทีมสำหรับโครงการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3 (3-0-6) 

75232564 การบริหารคุณภาพของซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
75236064 เทคโนโลยีฐานข้อมูลสมัยใหม่ 3 (2-2-5) 
75235264 คลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ 3 (2-2-5) 

หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่สอนร่วม 
 

2) นางสาวพนิตนาฎ ยิ้มแย้ม เลขประจำตัวประชาชน 3-2001-0029X-XX-X 
  Ph.D. (Computing and Electronic Systems) University of Essex, UK พ.ศ. 2558 
  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2548 
  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2543  
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 12 เรื่อง 
 

  ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

75212062 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ1 3 (2-2-5) 
75222162 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ2  3 (2-2-5) 
75227162 การผลิตสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย  3 (2-2-5) 
75237262 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์   3 (2-2-5) 
75237462 การออกแบบและพัฒนาเกม   3 (2-2-5) 
75242562 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน  3 (2-2-5) 
75248262 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักร   3 (2-2-5) 
75232662 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล  3 (2-2-5) 
75237362 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและแอนิเมชัน   3 (2-2-5) 

  

  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

75248164 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 * 3 (0-9-6) 
75248264 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 * 3 (0-9-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
75249164 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 1 * 3 (0-9-6) 
75249264 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 2 * 3 (0-9-6) 
75212064 หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันเบื้องต้น 3 (2-2-5) 

75223164 
การพัฒนาเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันสำหรับนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ 

3 (2-2-5) 

75223364 การออกแบบมัลติมีเดีย 3 (3-0-6) 
75234064 การผลิตวีดิทัศน์ 3 (2-2-5) 
75234264 เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 3 (2-2-5) 
75234364 หลักการภาพดิจิทัลเบื้องต้น 3 (2-2-5) 
75236164 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3 (2-2-5) 
75236264 การโปรแกรมแบบวิชวล 3 (2-2-5) 

หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่สอนร่วม 
 

3) ว่าที่ร้อยตรี กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน เลขประจำตัวประชาชน 3-2509-0013X-XX-X 
  ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2561 
  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 
  ทล.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 20 เรื่อง 
 

  ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

75234062 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  3 (2-2-5) 
75239062 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและวิชาชีพ  1 (0-2-1)  
75239162 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 (3-0-6) 
75234162 เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาเว็บ 3 (2-2-5) 
75225062 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
75235362 การเงินและการบัญชีสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
75236162 นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
75235562 การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ  3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
75236062 การจัดการโซ่อุปทานด้วยเครื่องมือการวางแผนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพ  
3 (3-0-6) 

75248462 เหมืองข้อมูล 3 (2-2-5) 
 

  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

75248164 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 * 3 (0-9-6) 
75248264 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 * 3 (0-9-6) 
75249164 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 1 * 3 (0-9-6) 
75249264 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 2 * 3 (0-9-6) 

75233464 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่สำหรับนวัตกรรม
ทางธุรกิจ 

3 (2-2-5) 

75231264 การตลาดดิจิทัล 3 (3-0-6) 
75235064 การแสดงข้อมูลธุรกิจด้วยแผนภาพ 3 (2-2-5) 
75235164 สถิติสำหรับการคำนวณ 3 (2-2-5) 
75235364 การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 3 (2-2-5) 
75239064 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและวิชาชีพ  * 1 (0-2-1) 
75235464 วิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับธุรกิจดิจิทัล 3 (2-2-5) 

หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่สอนร่วม 
  

4) นายพงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ เลขประจำตัวประชาชน 3-1903-0008X-XX-X 
  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2546 
  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2542  
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 8 เรื่อง 
 

  ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

75231362 ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
75227062 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และการ

ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้  
3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
75223062 เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์    3 (3-0-6) 
75233162 เทคโนโลยีการให้บริการอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
75235262 ระบบสารสนเทศองค์กรแบบกว้าง 3 (3-0-6) 
75225162 การตลาดดิจิทัล 3 (3-0-6) 
75243362 การรักษาความปลอดภัยโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ  3 (2-2-5) 
75226662 การคิดเชิงนวัตกรรม 3 (3-0-6) 

หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่สอนร่วม 
 

  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

75248164 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 * 3 (0-9-6) 
75248264 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 * 3 (0-9-6) 
75249164 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 1 * 3 (0-9-6) 
75249264 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 2 * 3 (0-9-6) 
75223064 เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 
75223264 การบริหารและการบำรุงรักษาระบบ 3 (2-2-5) 
75221164 องค์การและการเปลี่ยนผ่าน 3 (3-0-6) 
75237064 สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 3 (2-2-5) 
75237164 การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง 3 (2-2-5) 
75237264 ความปลอดภัยปฏิบัติการไซเบอร์ 3 (2-2-5) 
75237364 การออกแบบและแก้ปัญหาเครือข่าย 3 (2-2-5) 

หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่สอนร่วม 
 

5) นายยิ่งยศ  ศรีบุญเรือง เลขประจำตัวประชาชน 3-7201-0071X-XX-X 
  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2545 
  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 2 เรื่อง 
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  ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

75210062 หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ 

3 (3-0-6) 

75210462 แพลตฟอร์มเทคโนโลยี    3 (3-0-6) 
75234262 การพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับแอนดรอยด์

แพลตฟอร์ม 
3 (2-2-5) 

75232762 การโปรแกรมภาษาโก 3 (2-2-5) 
75232862 ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุ   1 (0-2-1) 
75234362 การพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับไอโอเอส

แพลตฟอร์ม  
3 (2-2-5) 

75235762 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
75241662 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานข้อมูล   1 (0-2-1) 
75243462 อินเทอร์เน็ตออฟติง 3 (2-2-5) 
75243562 ปฏิบัติการการคำนวณแบบคลาว์ดและเสมือนจริง  1 (0-2-1) 
75243662 ปฏิบัติการเครือข่ายระดับวิสาหกิจ  1 (0-2-1) 
75243762 ปฏิบัติการโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1 (0-2-1) 
75244562 เทคโนโลยีดอทเน็ต 3 (2-2-5) 
75244662 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลบนเว็บ 1 (0-2-1) 
75248662 วิทยาศาสตร์ข้อมูล 3 (2-2-5) 

  

  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

75248164 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 * 3 (0-9-6) 
75248264 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 * 3 (0-9-6) 
75249164 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 1 * 3 (0-9-6) 
75249264 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 2 * 3 (0-9-6) 

หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่สอนร่วม 
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6) นางสาวเพชรรัตน์ รัตนวงษ์ เลขประจำตัวประชาชน 3-2407-0010X-XX-X 
  วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
  วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 
  วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542  
  ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 5 เรื่อง 
 

  ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

75210162 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ทางธุรกิจ 

3 (3-0-6) 

75210362 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ 

3 (3-0-6) 

75238062 โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ 3 (3-0-6) 
  

  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

75248164 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 * 3 (0-9-6) 
75248264 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 * 3 (0-9-6) 
75249164 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 1 * 3 (0-9-6) 
75249264 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 2 * 3 (0-9-6) 
75210164 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ทางธุรกิจ 
3 (3-0-6) 

75210264 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ 

3 (3-0-6) 

75218064 การพัฒนากระบวนการทางความคิดเพ่ือการเติบโต 3 (3-0-6) 
หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่สอนร่วม 

 
 

  3.2.2 อาจารย์พิเศษ   

   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 การจัดการเรียนการสอนประสบการณ์ภาคสนามทางหลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใน
ลักษณะ CWIE โดยมีรูปแบบการเรียนภาคทฤษฎีที่สถาบันอุดมศึกษาจนครบตามกำหนด หลังจากนั้น จึง
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามระยะเวลาที่กำหนด โดยหลักสูตรฯ มีการทำความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ เช่น บริษัท ไพร์มซอฟต์ อินเตอร์เนชัลแนล จำกัด และ บริษัท นิว ดอน จำกัด เป็นต้น ใน
การร่วมออกแบบหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการ
ทำงาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันและอนาคต โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งสร้างสมรรถนะ ฝึกแก้ปัญหามีการวัดผลและประเมินระดับสมรรถนะที่เป็นระบบ เพื่อให้นิสิตสามารถ
ออกไปศึกษาการทำงานเชิงบูรณาการ และปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือแบบ
เต็มเวลา เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 32 สัปดาห์ (จำนวนไม่น้อยกว่า 8 เดือน :  แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา) 
ทั้งนี้นิสิตจะไม่อยู่ในสถานะของนิสิตฝึกงาน แต่ว่านิสิตทุกคนจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ปฏิบัติงานชั่วคราวในสถานประกอบการ 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
ทำงานให้เลือกศึกษา 
 4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม :  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้
ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้ 

(1) เคารพกฎเกณฑ์ของหน่วยงานและสังคม ยึดมั่นในความถูกต้องตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและจรรยาบรรณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) อดทน มุ ่งมั ่น ซื ่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความคิดเชิงบวกต่อการทำงาน ช่วยเหลือ
ประโยชน์ส่วนรวม สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในภาวะผู้นำและผู้ตาม 

(3) อธิบายองค์ความรู้ทางธุรกิจและการประกอบการ สำหรับเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
นวัตกรรมทางธุรกิจ 

(4) อธิบายองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนำมาใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจได้ 
(5) สืบค้นความรู้ที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(6) แยกแยะปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ นำเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิด

ขึ้นกับกระบวนการทางธุรกิจ และปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
(7) ทำงานโดยมีการวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีความถูกต้อง มีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง การทำงาน และสังคม 
(8) สื่อสารและนำเสนอองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ และชี้นำสังคม 
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(9) เลือกใช้เครื ่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์และสร้างสรรค์ 

(10) เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของธุรกิจและสังคม 
 

 4.2 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาต้น และภาคปลาย ปีที่ 4 
 

  4.3 การจัดเวลาและตารางสอน : สำหรับรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
ทำงานจะจัดในเวลา 2 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 32 สัปดาห์ โดยนิสิตต้องเรียนรายวิชา การเตรียมความ
พร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและวิชาชีพ มาก่อน 

 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 ข้อกำหนดในการทำโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้และทักษะในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการโครงการ และโครงงานที่เกี่ยวข้องกับ
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ ในระดับบุคคลหรือระดับทีมงาน และมีรายงานที่ต้อง
นำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด ตามข้อกำหนดในคู่มือการทำโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก้ว 
 5.1 คำอธิบายโดยย่อ  
 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการทำโครงงานปฏิบัติเพื่อส่งเสริมทักษะ
การการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบของนิสิต โดยกำหนดให้นิสิตนำเสนอหัวข้อที่สนใจ นำมาวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจต่าง  ๆ และต้องได้รับความเห็นชอบของ
อาจารย์ที ่ปรึกษา โดยการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีการสอบปากเปล่าโดย
คณะกรรมการพิจารณาโครงงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 รายวิชาดังนี้  
 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  เป็นการทำโครงงานปฏิบัติเพื ่อการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจต่าง  ๆ ที่น่าสนใจ และได้รับ
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมุ่งเน้นให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาจากประเด็น
ที่สนใจ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการเพื่อแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้น ได้อย่างมีระบบ และนำเสนอผลการศึกษา 
วิเคราะห์และกระบวนการแก้ปัญหากับคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน อย่างน้อย 2 คน 
 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เป็นโครงงานปฏิบัติเพื ่อการสร้าง
ซอฟต์แวร์ของระบบงาน หรือพัฒนาตัวระบบงานที่สนใจ โดยต่อยอดความคิดจากการพัฒนานวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หรือเลือกประเด็นที่สนใจอื ่น นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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กระบวนการคิดในรายวิชาทีเรียน มาประยุกต์ให้เกิดระบบงานที่เป็นโครงงานเชิงประยุกต์ และต้องมีการ
สอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน อย่างน้อย 2 คน 

 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นิสิตสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำโครงงานการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และนำองค์ความรู้นั้น มาประยุกต์กับโครงงาน
ของตนได้อย่างเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมในการทำโครงงาน สามารถ
นำเสนอโครงงานได้อย่างมืออาชีพ โดยในการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

 

 5.3 ช่วงเวลา :  ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
   ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

 

 5.4 จำนวนหน่วยกิต : การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 จำนวน 3 หน่วยกิต 
   การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 จำนวน 3 หน่วยกิต 
 

 5.5 การเตรียมการ 
 มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้นิสิตศึกษา เพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้พัฒนาเฉพาะบุคคล ให้สามารถจัดทำโครงงานได้ 

 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงานการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนด
รูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอโปรแกรมและการทำงานของระบบ โดยโครงงานการพัฒนา
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้ในเบื้องต้น โดยเฉพาะการทำงานหลัก
ของโปรแกรม จัดสอบโครงงานด้วยการนำเสนอโครงงาน มีคณาจารย์เป็นกรรมการประเมินโครงงาน 
อย่างน้อย 2 คน  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 มุ่งเน้น “มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะอาชีพ มีองค์ความรู้
ความเป็นผู้ประกอบการ สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ อย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม” โดยให้นิสิตมีคุณลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากสมรรถนะหลักด้วยกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
มีทักษะการใช้นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์  จัดการเรียนการสอนด้วยการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาทางธุรกิจ 

มีทักษะการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส  จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
นำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้ในรายวิชา และ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอน 

มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานการวิจัย  จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการ
คิดวิเคราะห์ การทำงานวิจัย และส่งเสริมการนำเสนอ
ในงานประชุมวิชาการ 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Learning Outcomes: GELO) 
 GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์ความ

เป็นไทย 
 GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหา

สังคม ต่อต้านการทุจริต 
 GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษ ภาค

ตะวันออก และของโลก 
 GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
 GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา ร่วมสร้างสรรค์

นวัตกรรม  
 GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ 
 GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และแสดงความ

คิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  
 GELO8 สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
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 GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย รวมทั้ง
นำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ  

 GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

 หมวดวิชาเฉพาะ (Program Learning Outcomes: PLO) 
 PLO1 เคารพกฎเกณฑ์ของหน่วยงานและสังคม ยึดมั่นในความถูกต้องตามจรรยาบรรณทางวิชาการ

และจรรยาบรรณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 PLO2 อดทน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความคิดเชิงบวกต่อการทำงาน ช่วยเหลือประโยชน์

ส่วนรวม สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในภาวะผู้นำและผู้ตาม 
 PLO3 อธิบายองค์ความรู้ทางธุรกิจและการประกอบการ สำหรับเป็นพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรม

ทางธุรกิจ 
 PLO4 อธิบายองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนำมาใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจได้ 
 PLO5 สืบค้นความรู้ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 PLO6 แยกแยะปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ นำเสนอแนวทางเพ่ือปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับ

กระบวนการทางธุรกิจ และปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 PLO7 ทำงานโดยมีการวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีความถูกต้อง มีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง การทำงาน และสังคม 
 PLO8 สื่อสารและนำเสนอองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ และชี้นำสังคม 
 PLO9 เลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์และสร้างสรรค์ 
 PLO10 เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของธุรกิจและสังคม 
 

3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly Learning Outcomes: YLO) 
 ปีที่ 1  1) แสดงออกซึ่งทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีระเบียบวินัย  
  2) มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง บนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปีที่ 2    1) อธิบายความรู้ทางธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประกอบการ 
  2) ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมพ้ืนฐาน ตามหลักการการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
  3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปีที่ 3   1) ประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนทั้งจากการนำ

เทคโนโลยีสารนเทศไปใช้ และปัญหาทางธุรกิจ 
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 ปีที่ 4  1) เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของธุรกิจและสังคม 
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4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)  
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

          TQF 
   
GELOs 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

GELO1 ✓     
GELO2 ✓     
GELO3  ✓    
GELO4   ✓   
GELO5   ✓   
GELO6   ✓   
GELO7    ✓  
GELO8    ✓  
GELO9     ✓ 
GELO10     ✓ 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 

TQF 
   
 
PLOs 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 

PLO1 ✓    ✓ ✓ ✓                         
PLO2  ✓ ✓ ✓                            
PLO3        ✓     ✓  ✓                 
PLO4        ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                 
PLO5                ✓ ✓ ✓              
PLO6                ✓ ✓ ✓ ✓             
PLO7                    ✓ ✓ ✓  ✓ ✓       
PLO8                       ✓   ✓ ✓ ✓ ✓   
PLO9         ✓ ✓    ✓ ✓  ✓  ✓    ✓   ✓  ✓ ✓ ✓  
PLO10         ✓ ✓    ✓ ✓    ✓    ✓   ✓  ✓ ✓  ✓ 

หมายเหตุ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 มีทั้งหมด 5 ด้าน แต่ทาง
หลักสูตรมีการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยเพิ่มเติม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การและสังคม 
1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2.2 สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ หรือ สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 

ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด 
2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ 
2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาความรู้ คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ประยุกต์ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3.2 สามารถสืบค้น ตีความ ประเมินสารสนเทศ และมทีักษะการคิดแบบองค์รวม เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรคแ์ละสอดคล้องกับ

สถานการณ์ 
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตสาธารณะ สำนึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม มีความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4.2 มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ โดยสามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ 

หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4.4 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม 
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
5.3 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
5.4 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
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5. การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย  มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์   
ความเป็นไทย  
 GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดี 
ของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 
  

 1)  สอดแทรกความรู้และกิจกรรม การพัฒนา
ความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และความเป็น
ไทย ควบคู่กับเนื้อหาวิชา 
 2)  สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝัง 
ให้นิสิตมีวินัยในตนเอง การเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต โดยเน้น 
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ฝึกความรับผิดชอบ 
โดยมอบหมายให้ทำงานรายบุคคลและทำงานเป็นกลุ่ม 
ร่วมถึงอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ 
ของสังคมเพ่ือให้นิสิตเข้าใจ ร่วมเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่รอบด้าน เหตุผล 
และความถูกต้อง ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประชาคมโลก 

 1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
งานที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน และการสะท้อนคิด  
ที่เก่ียวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นไทย เช่น 
ประเมินจากพฤติกรรมที่ไม่กระทำการทุจริตใน   
การเรียนและการสอบประเมินจากความรับผิดชอบ 
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมถึงการเป็นผู้มี
วัฒนธรรมไทย 
 2)  ประเมินจากการมีวินัย การตรงต่อเวลาของ
นิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  
การร่วมกิจกรรม ผลงาน และการมีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ร่วมถึงประเมินและ
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีจากการอภิปราย  
การแสดงความคิดเห็น ผลงานและการนำเสนอ
ผลงาน 

2) ด้านความรู้ 
 GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก และของโลก 

 1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นสำคัญ 
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจตามจุดเน้นของ
รายวิชา 

 1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และการปฏิบัติ
ของนิสิตด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทำ
กิจกรรม การนำเสนอผลงาน การมีส่วนร่วมใน 
ชั้นเรียน การอภิปราย การประเมินผลงาน และ 
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  2)  จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้น   
การปฏิบัติและวิธีการแสวงหาความรู้ เพื่อนำความรู้
มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับข้องกับ
รายวิชาโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทของ
ศาสตร์  ตนเอง  สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 

การทดสอบ 
 2)  ประเมินจากผลงาน กระบวนการแก้ปัญหา 
การนำเสนอผลงาน และการสะท้อนผลกระทบต่อ
ตนเอง สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
 GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ 
บูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา  
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ 
ในการเป็นผู้ประกอบการ 
 

 1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นสำคัญ ที่ฝึก 
ให้นิสิตได้แสวงหาความรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการสะท้อนคิด 
เพ่ือประเมินตนเองทั้งด้านความรู้และกระบวนการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2)  จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และหรือ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในประเด็นที่
เป็นปัญหา/ความต้องการของชุมชน สังคม และ
วิกฤตของประเทศ โดยการใช้ข้อมูลอย่างรอบด้าน
เพ่ือวางแผน ออกแบบ และตัดสินใจเลือกวิธี
แก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์ 
อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม  

 1)  ประเมินพฤติกรรมของนิสิตขณะศึกษา 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วมใน   
การอภิปราย กระบวนการแสวงหาความรู้ 
กระบวนการแก้ปัญหา การนำเสนอรายงาน ประเมิน
จากผลงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
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เพ่ิมโอกาสและมูลค่า  สร้างอาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ      
ความรับผิดชอบ 

 GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และแสดง 
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ 
 GELO8 สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้นำ
และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
  

 1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 
ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็น 
ผู้ตาม การทำงานเป็นทีม การแสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจในวัฒนธรรม
องค์กรในการทำกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ 
 2)  สอดแทรกการปลูกฝังคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและฝึกเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ผ่านการ
แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชุมชน สังคม และวิกฤต
ของประเทศในบริบทของความเป็นไทย ด้วยการ
อภิปราย ระดมความคิด และบทบาทสมมติ 

 1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนิสิตระหว่างการเรียนการสอน การทำกิจกรรม 
ผลงาน และการนำเสนอผลงาน เช่น ความรับผิดชอบ
ส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และการทำงานเป็นทีม 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
แสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย  
รวมทั้งนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

 1)  เน้นให้นิสิตใช้เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ 
ในการแสวงหาข้อมูลและความรู้ ฝึกการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปแบบบทความ ตัวเลข สถิติ ผังกราฟิก 
และอ่ืน ๆ รวมทั้งการเลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม
และมีวิจารณญาณ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ 
ในการแก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และนำเสนองาน
อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 2)  จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

 1)  ประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และผลงานจาก
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการตอบคำถามหรือ 
การแก้ปัญหา 
 2)  ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน 
ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
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ภาษาอ่ืนเพ่ือการสื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียนส่งเสริมให้นิสิตทุกคนได้นำเสนอ
ผลงานการศึกษาค้นคว้าผ่านการพูดและการเขียน 
ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

เพ่ือสื่อสารความรู้ความคิดของตนเอง เช่น ผัง
กราฟิก บทความวิชาการ บทความวิจัย วารสาร 
และการเสนอผลงานในที่ประชุม 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 PLO1 เคารพกฎเกณฑ์ของหน่วยงานและสังคม 
ยึดมั่นในความถูกต้องตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และจรรยาบรรณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 PLO2 อดทน มุ่งม่ัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มี
ความคิดเชิงบวกต่อการทำงาน ช่วยเหลือประโยชน์
ส่วนรวม สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในภาวะ
ผู้นำและผู้ตาม 

 
 1) กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์การ เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานและสังคม โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย แสดงออกซ่ึงการยึดมั่นความถูกต้อง 
กล้าเสนอแนะ หรือทักท้วง มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อง
นิสิตที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ หรือ
กล่าวตำหนิหากนิสิตกระทำที่ไม่เหมาะสม 
 2) กำหนดให้นิสิตต้องมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น 
และอดทนในการทำงาน รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำ

 
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ได้จากประเด็นต่อไปนี้ 
 1) ประเมินจากพฤติกรรมที่ไม่กระทำการทุจริต
ในการเรียนและการสอบ และการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 2) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้า
ชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
 3) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของ
นิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ผลงานและการนำเสนอผลงาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้อง
ไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของ
ผู้อื่น    
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดเชิงบวกในการ
ทำงาน ช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้สื่อหรือ
เทคนิคการสอนที่เน้นให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนรู ้และการทำงาน ด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

 5) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกทาง
คุณธรรม จริยธรรม กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้า
ทักท้วง การทำประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 6) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกด้าน
ความคิดเชิงบวกในการทำงาน  

2) ด้านความรู้ 
 PLO3 อธิบายองค์ความรู้ทางธุรกิจและการ
ประกอบการ สำหรับเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
นวัตกรรมทางธุรกิจ 
 PLO4 อธิบายองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือนำมาใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจได้ 
 

 
 1) จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วย
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้น
หลักการทางทฤษฎ ี กรณีศ ึกษา ให ้ท ันต ่อการ
เปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และทาง
ธุรกิจ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาและ
จุดเน้นของรายวิชานั้น ๆ   
 2) จัดให้มีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้น
การปฏิบัติและวิธีการแสวงหาความรู ้ เพื ่อนำมา
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา โดยอิงจากบริบท

 
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ได้จากประเด็น
ต่อไปนี้ 
 1) ประเมินจากการทดสอบย่อย และการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน 
 2) ประเมินจากการสอบกลางภาคการศึกษาและ
ปลายภาคการศึกษา 
 3) ประเมินจากรายงานหรือชิ้นงานที่นิสิตจัดทำ 
 4) ประเมินจากโครงงาน หรือแผนทางธุรกิจที่
นำเสนอ 
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ของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทางธุรกิจ 
 3) ศึกษาจากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผู ้เชี ่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)  ชุมชน 
การเรียนรู ้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning 
Community: PLC)   และ  สเต ็มศ ึกษา (STEM 
Education) 

 5) ประเมินจากการนำเสนอรายงาน โครงการ
หรือแผนธุรกิจในชั้นเรียน 
 6) ประเมินกระบวนการแก้ปัญหา โดยสังเกตุ
จากพฤติกรรม การมีส่วนร่วม และการนำเสนอ 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
 PLO5 สืบค้นความรู้ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 PLO6 แยกแยะปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ นำเสนอ
แนวทางเพ่ือปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
กระบวนการทางธุรกิจ และปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 

 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา เพ่ือก่อให้เกิดการคิดท่ีเป็นระบบ
ทันสมัย 
 1) จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกให้
นิสิตได้แสวงหาความรู้ จากสื่อต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้สะท้อนความคิดเพ่ือ
ประเมินตนเองทั้งด้านความรู้และกระบวนการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ได้
จากประเด็นต่อไปนี้ 
 1) ประเมินความสามารถในการสืบค้น ตีความ
วิเคราะห์เพื่อตอบคำถามจากกรณีศึกษาที่ได้รับ ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
 2) ประเมินจากข้อสอบที่ให้นิสิตหาปัญหา 
วิเคราะห์สาเหตุ นำเสนอการแก้ปัญหา อธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหา 
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 2) ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ด้วย
วิธีการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active Learning) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) และ 
สเต็มศึกษา (STEM Education) และวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) เข้ามาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาทักษะ การแยกแยะปัญหา การวิเคราะห์
สาเหตุ การหาแนวทางแก้ปัญหาและนำเสนอ
แนวทางเพ่ือปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
กระบวนการทางธุรกิจ และปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะ
หน้าได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 

 3) ประเมินจากวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาโดย
การประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา ตามบริบทของ
รายวิชา 
 4) ประเมินผลงานหรือโครงงานที่ได้รับ
มอบหมายในรายวิชา 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 PLO7 ทำงานโดยมีการวางแผน ดำเนินการ 
ตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีความถูกต้อง มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง การทำงาน และสังคม 
 

 
 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทำ
ได้โดย 
 1) ใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) การ
วางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ และปรับปรุงให้มี
ความถูกต้อง เป็นฐานในการทำงาน 

 
 
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้จากประเด็น
ต่อไปนี้ 
 1) ประเมินจากผลงานหรือโครงงานที่นำเสนอ ที่
แสดงออกถึงการใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ 
(PDCA) 
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 2) กำหนดกิจกรรมให้มีการแสดงออกซึ่งความ
รับผิดชอบต่อตนเอง งานที ่ได ้ร ับมอบหมายใน
ร า ย ว ิ ช า ท ั ้ ง แ บ บ ร า ย บ ุ ค ค ล แ ล ะแ บ บ ก ลุ่ ม 
ความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรม
องค์การ และสังคม  

 2) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นิสิตในการนำเสนอรายงานในชั ้นเรียน ทั ้งแบบ
รายบุคคล และแบบกลุ่ม 
 3) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกระหว่าง
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
 4) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของรายวิชา 
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 PLO8 สื่อสารและนำเสนอองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์ และชี้นำสังคม 
 

 
 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้ ทำได้โดย  
 1) จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้สื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน โดยส่งเสริมให้นิสิตได้
นำเสนอผลงาน หรือองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้า 
 2) จัดกิจกรรมระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิต
แก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา 

 
 
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์
เช ิงต ัวเลข การส ื ่อสาร และการใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้จากประเด็นต่อไปนี้ 
 1) ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงานทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในด้านการฟัง พูด อ่าน
และเขียน  
 2) ประเมินจากความสามารถในการนำความรู้ที่
ได้ไปใช้ในการตอบคำถาม การอธิบายข้อจำกัด 
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และให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนิสิตในชั้นเรียน อาจมีการ
วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต 
เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้
นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์
เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมทางธุรกิจในหลากหลายสถานการณ์เพ่ือ
ช่วยในการคิดวิเคราะห์  

เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ  การอภิปราย 
กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน 
 3) ประเมินจากพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน การอภิปราย 
 

6) ด้านทักษะพิสัย 
 PLO9 เลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์และสร้างสรรค์ 
 PLO10 เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างพัฒนา
นวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของธุรกิจและสังคม 

 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ทักษะพิสัย เพ่ือประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ ทั้งในชั้นเรียนหรือปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ 
สถานประกอบการ  
 1) กำหนดกรณีศึกษา หรือนำปัญหาจาก
สถานการณ์จริงมาใช้เพ่ือเป็นโจทย์ ในลักษณะ
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)  ให้
นิสิตได้นำองค์ความรู้ มาใช้เลือกเครื่องมือวิเคราะห์

 
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ได้จาก
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1) ประเมินจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา  
 2) ประเมินจากโครงงานการพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3) ประเมินจากชิ้นงานที่นิสิตทำข้ึนตามที่ได้รับ
มอบหมายในรายวิชา 
 4) ประเมินการเลือกใช้เครื่องมือ ในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่กำหนด 
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ข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเครื่องมือ ตลอดจนหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์  
 2) ให้นิสิตศึกษาปัญหาจากกระบวนการทาง
ธุรกิจ นำมาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนานวัตกรรม
ทางธุรกิจ ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามความต้องการของธุรกิจ ทั้งแบบรายบุคคลและ
แบบกลุ่ม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum Mapping) 
 (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น โดยแบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D 
และ F ซึ่งคิดเป็นค่าระดับข้ัน 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 และ 0 ตามลำดับ 
 การวัดผลการศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 
2559 หรือที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 
 ให้กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที ่จะต้องทำความเข้าใจตรงกันทั ้งสถาบัน และนำไป
ดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
 การทวนสอบในระดับรายวิชา กำหนดให้นิสิตเป็นผู้ประเมินการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชา การทวนสอบในแต่ละรายวิชาให้มีการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามการสอน
และมาตรฐานผลการเรียน การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย รายงาน การค้นคว้า และ
กรณีศึกษาสำหรับรายวิชาสัมมนาและโครงงานใช้การทวนสอบจากการรายงานความก้าวหน้า รายงาน
และผลการสอบข้อเสนอโครงงานและผลการสอบโครงงาน  
 คณะกรรมการพิจารณาการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1) รายละเอียดของเอกสาร มคอ.3 สอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายวิชาเดียวกัน 
  2) รายละเอียดของเอกสาร มคอ.5 สอดคล้องรายละเอียดของเอกสาร มคอ.3 ของรายวิชา
เดียวกัน 
 3) ความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน ของรายวิชาเดียวกัน 
  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 
 การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการทำวิจัยสัมฤทธิ์
ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที ่ทำอย่างต่อเนื ่องและนำผลวิจัยที ่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองคก์ารระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดำเนินการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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1) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนิสิต 

2) ผลงานของนิสิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (1) จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมแข่งขันการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับชาติ และนานาชาติ (2) จำนวนซอฟต์แวร์ที่พัฒนาใช้เองในองค์การ (3) จำนวน
ใบรับรองความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) จำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
(5) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (6) จำนวนกิจกรรมการกุศล หรืออาสาสมัครเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ (7) การประเมินผลงานโครงงานของนิสิตที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษา 

3) ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

4) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ได้เข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

5) การประเมินตำแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
6) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตได้เข้าศึกษาเพ่ือ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

7) การประเมินจากศิษย์เก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้ จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

1) เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 
2) ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
3) เกณฑ์อื่น ๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
 

  



78 

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวทักษะวิชาชีพครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของ
อาจารย์ 

2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

3) ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และรายละเอียดของหลักสูตร ตลอดจนการทำแผนการ
สอน และการวัดผล การประเมินผลการสอนและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
เบื้องต้น รวมทั้งความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็น
อันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ ์

2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย พัฒนาความรู้
และทักษะให้ครบวงจร ทั้งสร้างหลักสูตร Course Definition Lesson Plan การเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบ การสอนแบบกลุ่มใหญ่ การสอนแบบกลุ่มย่อย การทำ
เอกสารคำสอน การทำเอกสารการสอน มีจิตวิทยาในการเรียนรู้ สามารถเลือกเครื่องมือในการวัดผลและ
ตัดสินผลได้อย่างถูกต้อง สามารถออกแบบข้อสอบและประเมินผล รวมถึงสามารถออกแบบหลักสูตรและ
การสอนได้  

 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม เพ่ือที่จะได้นำประสบการณ์ไปพัฒนาความรู้ 
2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 

4) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
5) สนับสนุนให้อาจารย์ เขียนตำรา แต่งหนังสือ จัดทำสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ และ

สนับสนุนให้ขอตำแหน่งทางวิชาการ  
6) มีระบบและกลไกในการบริหารความเสี่ยงการคงอยู่ของอาจารย์ และทางด้านการบริหาร

บุคลากรอ่ืน ๆ การจัดทำแผนความเสี่ยงทางด้านบุคลกรในหลักสูตร  
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 7 ท่าน โดยมีคณบดีเป็นผู้กำกับ ดูแล และคอยให้แนะนำ
ตลอดจนกำหนดนโยบายในการปฏิบัติ ดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการ
สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) มีการประชุมเพื่อวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 

2) กำกับ ติดตามรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

3) กำกับ ติดตามรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4) กำกับ ติดตามรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

6) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี ทำการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 
 

2. บัณฑิต 
 บัณฑิตของหลักสูตร ต้องมีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
สาขาคอมพิวเตอร์ทั้ง 5 ด้านได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านมาตรฐานความรู้  (3) มาตรฐาน
ด้านทักษะทางปัญญา (4) มาตรฐานด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) 
มาตรฐานด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ทาง
หลักสูตร ยังได้มีการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านที่ (6) คือด้านทักษะพิสัย เพื่อให้บัณฑิตสามารถ
ประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้ และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
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 2.1 ด้านคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  สำหรับนิสิตที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทาง
หลักสูตรจะมีการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนิสิต และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ที่ต้องการจากผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากผู้ประกอบการที่รับนิสิตปฏิบัติสหกิจศึกษามาปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป นอกจากนี้เมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาไปแล้ว
อย่างน้อย 1 ปี ทางหลักสูตรจะมีการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตเพื่อนำไปใช้ในการ
ปรับปรุง ทบทวน หรือกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต่อไป 

 

 2.2 ด้านการทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 เมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษา ทางหลักสูตรจะมีการสำรวจข้อมูลภาวะการมีการทำของบัณฑิต 
เช่น ตำแหน่งงานที่ทำ ช่วงเงินเดือนที่ได้รับ ระยะเวลาที่ได้รับงาน การทำงานตรงตามที่เรียน ซึ่งจะทำการ
สำรวจเมื่อบัณฑิตได้สำเร็จการศึกษาไป อย่างน้อย 1 ปี จากนั้น ทางหลักสูตรจะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ใน
การประเมินศักยภาพของบัณฑิตในตลาดแรงงาน 

 

 2.3 ด้านผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษา 
 ทางหลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตมีทักษะการเป็นนักบริหารเครือข่าย/ นัก
สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ นักบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา โดยแต่ละรายวิชาจะมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาผลงาน
ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ให้เกิดทักษะการทำงานเป็นทีม เช่น การพัฒนาโครงงาน
เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันใน
โครงการต่าง ๆ ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ การส่งผลงานนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ การพัฒนาผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ช่วยสะท้อนให้เห็นความสามารถในการบูรณา
การความรู้และผลการเรียนรู้ของนิสิตในระดับรายวิชา/ ภาคเรียน/ ปีการศึกษา/ หลักสูตร ตามความถนัด
และความต้องการของตนเองได้ ดังนั้น หลักสูตรจะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของนิสิตและบัณฑิตต่อไป 

 

3. นิสิต 
 กระบวนการเกี่ยวกับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ มีกระบวนการ
ดำเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 3.1 กระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 นโยบายการรับนิสิตใหม่ของหลักสูตรได้มีการพิจารณาออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ เกณฑ์
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผนการรับนิสิต ช่องทางในการรับนิสิต และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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 เกณฑ์คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษาและแผนการรับนิสิตได้มีการกำหนดไว้เป็นกรอบการ
ดำเนินการไว้ในหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ช่องทางใน
การรับนิสิตใหม่ ทางหลักสูตรได้เข้าร่วมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผ่านระบบ TCAS รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
(http://regservice.buu.ac.th) 
 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหลักสูตร ช่องทางการรับสมัคร
และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี (http://www.buu.ac.th)  
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว (http://www.sakaeo.buu.ac.th) เว็บไซต์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (http://sciso.sakaeo.buu.ac.th) สื่อออนไลน์ต่าง ๆ และป้ายประกาศรับ
สมัครเรียน นอกจากนี้ยังไปแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
และกองบริหารวิทยาเขตสระแก้วในสถานศึกษาเป้าหมาย 
 วิธีการคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1) เป็นการคัดเลือกคุณสมบัติทั่วไป โดย
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษากับเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพา ถ้าผู้สมัครมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ต่อไป ส่วนขั้นตอนที่ 2) เป็นการคัดเลือกคุณสมบัติเฉพาะด้านโดยการสัมภาษณ์ ซึ่งคณะ จะ
มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้สัมภาษณ์และพิจารณาตัดสินใจรับ 
 นอกจากนี้ หลักสูตรยังจัดโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และโครงการ
ปรับความรู้พ้ืนฐานก่อนเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษาอีกด้วย 
 

 3.2 การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 
 นิสิตใหม่ได้รับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี โดยหลักสูตรจะแต่งตั้ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ จำนวน 1-2 คน ต่อชั้นปี ทำหน้าที่ในการดูแล
ให้คำปรึกษาทางวิชาการ การลงทะเบียน การลด-เพิ่มรายวิชาเรียน ติดตามการเข้าเรียนและผลการเรยีน 
แนะแนวการดำเนินชีวิตในสถานะเป็นนิสิต สรุปเป็นแนวทางในการกำกับติดตามนิสิตได้ดังนี้ 

1) อาจารย์ที ่ปรึกษาทางวิชาการสอบถามข้อมูลการเรียนและพฤติกรรมของนิสิตจาก
อาจารย์ผู้สอน 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเข้าดูผลการเรียนของนิสิตที่อยู่ในการดูแลของตนเองผ่าน
ทางเว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th 

3) อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแจ้งความก้าวหน้าในการเรียน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
ของนิสิตในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น มีผลการเรียน
รอพินิจ ลาออก พ้นสภาพ เป็นต้น 
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4) อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเชิญนิสิตเข้าพบ กรณีพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับนิสิต และแจ้ง
วิธีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ในบางครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจะติดต่อนิสิตผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วย 

5) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทุกท่านต้องกำหนดตารางการให้ปรึกษานิสิต (Office Hours) 
เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ 
 

 3.3 กระบวนการสำรวจการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิต 
 การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร สามารถวัดและประเมินผลได้จากข้อมูล
การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
รวมทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมาก
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป สามารถสรุปเป็นแนวทางในการกำกับติดตามข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้ 

1) การคงอยู่ของนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการดำเนินการสำรวจสภาวะการคงอยู่ของ
นิสิตในการดูแลหลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา แจ้งแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) การสำเร็จการศึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการดำเนินการสำรวจสภาวะการสำเร็จ
การศึกษาของนิสิตในการดูแลหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา แจ้งแก่ที ่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

3) ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ทางหลักสูตรดำเนินการสำรวจความพึง
พอใจในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม แจ้งแก่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

4) การจัดการข้อร้องเรียน นิสิตสามารถทำคำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำ
หลักสูตรและเสนอตามลำดับขั้นถึงผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในแต่ละคำร้อง กรณีที่นิสิตมีความสงสัย
เกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดู
คะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 การรับอาจารย์ใหม่ ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับใหม่ไว้ดังนี้ 

1) อาจารย์ประจำต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
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3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และมี
ประสบการณ์ทำวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
 โดยกลไกการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ได้มีการกำหนดแนวทางในการคัดเลือก ดังนี้ 

1) ประกาศรับสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ ที ่ผู ้ต้องการสมัครสามารถเข้ าถึงได้ง่าย และ
สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน 

2) แต่งตั ้งคณะกรรมการในกระบวนการคัดเลือกจากบุคลากรที ่มีความเชี ่ยวชาญหรือ
เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

3) สร้าง หรือ กำหนดวิธีการในการคัดเลือกที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยมี
การแจ้งวิธีการคัดเลือกดังกล่าวให้ผู้ต้องการสมัครรับทราบล่วงหน้า 

4) ดำเนินการคัดเลือกตามวิธีการที่กำหนด 
5) ประกาศผลการคัดเลือกผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้สมัครสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน 

 เมื่อรับอาจารย์ใหม่เข้ามาทำงานแล้วให้ (1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์
ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน กฎระเบียบ ต่าง ๆ 
รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ (2) ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และรายละเอียดของ
หลักสูตร ตลอดจนการทำแผนการสอน การวัดผล การประเมินผลการสอนและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเบื้องต้น 
 

 4.2 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันใน
การวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้
บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร ทำให้บัณฑิตมีสมรรถนะเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด 

 

 4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 สำหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
การปฏ ิบ ัต ิมาให ้ก ับน ิส ิต อาจารย ์พ ิ เศษต ้องม ี เกณฑ์การเล ือกสรรให ้ เป ็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เป็นผู้มีคุณวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
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2) มีชั ่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู ้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 
 

 4.4 การพัฒนาความรู้ ทักษะ และการพัฒนาทางวิชาการ 
 การพัฒนาความรู้และทักษะ 
 หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างครบวงจร ทั้ง
สร้างหลักสูตร การกำหนดรายละเอียดรายวิชา การวางแผนการสอน การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบ การสอนแบบกลุ่มใหญ่ การสอนแบบกลุ่มย่อย การทำเอกสารคำสอน 
การทำเอกสารการสอน มีจิตวิทยาในการเรียนรู้ สามารถเลือกเครื่องมือในการวัดและประเมินผลได้อย่าง
เหมาะสม 
 

 การพัฒนาทางวิชาการ 
 หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ เขียนตำรา แต่งหนังสือ จัดทำสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
และสนับสนุนให้ขอตำแหน่งวิชาการ 

  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชา 
 หลักสูตรนี้ได้ดำเนินการออกแบบหลักสูตร โดยมีพื้นฐานจากหลักการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ 
(Outcome-Based Education) ซึ่งมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered) และอาจารย์เป็นผู้จัด
กระบวนการ “เรียนรู้” เน้นใช้กิจกรรมหรือการลงมือปฏิบัติ (Activity-Based Learning) ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรที่ได้มาจากการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของหลักสูตร ที่กำหนดแบ่งออกเป็น 6 
กลุ่ม ดังนี้ 

1) นิสิต 
2) คณาจารย์ นักวิจัย 
3) บุคลากรสายสนับสนุน 
4) ผู้บริหาร 
5) บัณฑิต ศิษย์เก่า 
6) ผู้ประกอบการ ผู้ว่าจ้างบัณฑิต 

 โดยกำหนดโครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน และการจัดทำรายวิชาเหมาะสมกับระดับการ
เรียนรู้ตั้งแต่พ้ืนฐานไปจนถึงการสังเคราะห์ผลงานใหม่ ๆ ได้ 
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 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
 ทางหลักสูตรประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือกำหนดผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ตาม
ความถนัดหรือเชี่ยวชาญในรายละเอียดของรายวิชานั้น ๆ โดยมีการประเมินผู้เรียนตามรายละเอียดใน
ตาราง Curriculum Mapping ของหลักสูตร ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามคุณลักษณะที่ต้องการในแต่ละ
รายวิชา 

 

 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 กำหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อยืนยันว่านิสิตและบัณฑิตทุกคนมี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 5.3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้
เป็นไปตามแผนการสอน 
 การทวนสอบในระดับหลักสูตร สามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 

 5.3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 
 การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการทำวิจัย
สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์การระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทำดำเนินการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมั ่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ  

2) การตรวจสอบจากผู ้ประกอบการ โดยการขอเข ้าส ัมภาษณ์ หร ือการส่ง
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

3) การประเมินตำแหน่งหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต  
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมี

โอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษา
เพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ  
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5) การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต  

7) ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (1) จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมแข่งขันการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับชาติ และนานาชาติ (2) จำนวนซอฟต์แวร์ที่พัฒนาใช้เองในองค์การ (3) จำนวน
ใบรับรองความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) จำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
(5) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (6) จำนวนกิจกรรมการกุศล หรืออาสาสมัครเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
 

 5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีหลากหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น ๆ 
แต่ทางหลักสูตรจะเน้นการใช้กิจกรรมหรือการลงมือปฏิบัติ (Activity-Based Learning) เป็นหลัก ทาง
หลักสูตรได้ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยส่วนงานภายในและภายนอก 
เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และชุมชน เช่น การส่ง
นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการระดับจังหวัดและระดับประเทศ นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้มีการจัด
กิจกรรมของหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต เช่น ให้นิสิตเป็นผู้ช่วยดำเนินงานในการประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (AUC2) ให้นิสิตเป็นผู้ช่วยสอนโครงการค่ายคอมพิวเตอร์ 
จัดกิจกรรมการสอบวัดทักษะเพ่ือขอใบรับรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้นิสิต
ได้ทั้งทักษะความรู้และทักษะชีวิตไปพร้อมกัน  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ในการดำเนินการตามหลักสูตรจะใช้อาคารที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนงบลงทุนจะขอรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลและมหาวิทยาลัย สำหรับหมวดค่าใช้สอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นรายรับจากค่าหน่วยกิตนิสิต 
 6.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
 การเรียน การสอน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ใช้อาคาร ศ.ดร. สุชาติ อุปถัมภ์
เป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลักดังนี้ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาดจุ  100 เครื่อง 2  ห้อง 
  ขนาดจุ     60 เครื่อง 2  ห้อง 
ห้องเรียน  ขนาดจุ  180 คน 1  ห้อง 
  ขนาดจุ    120 คน 1  ห้อง 
  ขนาดจุ     60 คน     16  ห้อง 
  ขนาดจุ     40 คน 6  ห้อง   
  ขนาดจุ     80 คน 1  ห้อง 
ห้องประชุมสัมมนา  ขนาดจุ    500 คน 1  ห้อง 
  ขนาดจุ    100 คน 1  ห้อง 
  ขนาดจุ     20 คน 1  ห้อง 

  อุปกรณ์การศึกษา 
 ชุดเครื่องขยายเสียงห้องเรียน จำนวน   32 ชุด 
 เครื่องรับโทรทัศน์  จำนวน 2 ชุด 
 เครื่องเล่น VDO/DVD จำนวน  16 เครื่อง 
 LCD Projector  จำนวน  32 ชุด  
 Notebook  จำนวน   2 เครื่อง 
 เครื่องฉายวิชวลไลเซอร์ จำนวน  20 เครื่อง 
 

  ซึ่งมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว นอกจากนี้ยังมีอาคารศูนย์กิจการนิสิตและสนามกีฬาให้บริการกับนิสิต เช่น สนามฟุตบอล 
บาสเกตบอล แบดมินตัน เป็นต้น 

 

 ห้องสมุด  
  ทางหลักสูตรได้ใช้เอกสารประกอบการศึกษาในห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว ซึ่งให้บริการหนังสือ ตำรา วารสาร วิทยานิพนธ์ สิ ่งพิมพ์อื ่น ๆ และโสตทัศนวัสดุทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอื่น ๆ ทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน จำนวนทั้งสิ้น 11 ,755 เล่ม 
ประกอบด้วย 

หนังสือภาษาไทย  จำนวน 17,429 เล่ม 
หนังสือภาษาอังกฤษ  จำนวน  1,973 เล่ม 
วารสารภาษาไทย  จำนวน   3,691 รายการ 
ซีดี                          จำนวน    325 แผ่น 
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วิทยานิพนธ์   จำนวน14,337 เล่ม 
 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สำคัญของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เครื่องมือ
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตส่วนใหญ่ในการทำงาน
จริงในการพัฒนาซอฟต์แวร์และสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) จึงมีความจำเป็นที่นิสิตต้อง
มีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ 
วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและ
อินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนสำเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการคำนวณ รวมถึงสื่อประกอบการ
สอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่ำเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน
รวมถึงห้องปฏิบัติการสำหรับการทำโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  

3) มีห้องประชุมที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่เพียงพอ
ต่อกิจกรรมในหลักสูตร 

4) มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่
ใช้ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 

5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการต่อจำนวนนิสิตในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:2 

6) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ต่อจำนวนนิสิตในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:1 

7) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นิสิตนอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 8 
ชั่วโมงต่อวัน โดยมีปริมาณจำนวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม  

8) มีโปรแกรมที ่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั ้งบนเครื ่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื ่อง เครื ่อง
คอมพิวเตอร์มีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ำเสมออย่างมากในทุก 5 ปี 

 

 6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1) ประเมินตามการเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไป

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 15 ว่า
ด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
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2) ประเมินตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ว่า
ด้วยมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
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ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 

2564 2565  2566 2567 2568 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

x x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบรายงานการ
ประเมินตนเอง หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู ้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่
กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานในแบบรายงานการประเมินตนเองปีที่แล้ว   

x x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 10 10 10 11 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม 8 8 8 9 10 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 การเรียนการสอนควรเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลัก
ของแต่ละวิชาและแนะนำให้ผู ้เรียนทำการค้นคว้า หรือทำความเข้าใจประเด็นปลีกย่อยด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ การสอนควรเน้นการได้มาซึ ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และชี ้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ ให้ผู้เรียนได้ทำการทดลองปฏิบัติการจริง
และมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มี
การฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอ
เพ่ือสร้างทักษะในการอภิปรายและนำเสนอ  
 นอกจากนั้น ได้สอดแทรกเนื้อหา/ กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการ
เรียนการสอนต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา มี
ความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนำเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน 
ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ในตนเองและวิชาชีพ 
 ในการประเมินกลยุทธ์การสอนเพื ่อให้ม ีการพัฒนาการสอนให้ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน จะมีการนำกระบวนการดังต่อไปนี้มาใช้ 

1) มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือ
หาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับอาจารย์แต่
ละท่าน 

2) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การสอบหรือการปฏิบัติงาน
กลุ่ม เป็นต้น และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพ่ือ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี 

3) มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างอาจารย์เพ่ือ
ถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ของนิสิตแต่ละชั้นปี และแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
สอน 

 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ
การใช้สื่อในทุกรายวิชา 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การวัดและประเมินผลนิสิต อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้  

1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 
13 ว่าด้วยเกณฑ์การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา 

2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ว่าด้วยมาตรฐานด้าน
การดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  
 การมีกลยุทธ ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเก ิดผลการเร ียนร ู ้ตามมาตรฐานจร ิง ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า และระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสาร
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลของ
แต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ 
การสังเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของ
ผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น 
การประเมินจากตัวนิสิตหรือผู้แทนนิสิตเอง การประเมินของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การประเมินของ
สมาคมวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 นอกจากนี้การประเมินผลความรู้ สามารถพิจารณาได้จากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความ
สำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนั้นจึงมีการกำหนด “ตัวบ่งชี้” ไว้ดังนี้  

1) บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

2) บัณฑิตมีจิตสำนึก ดำรงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม 

3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
 การประเมินตัวบ่งชี้ด้านบนนี้จะดำเนินการ 2 ส่วน คือ 1) จากนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ คือ นิสิตชั้นปี
สุดท้ายและตัวแทนนิสิต 2) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร คือ ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ 
หลักสูตร และระหว่างเวลานี้ การให้นิสิตตระหนักถึงตัวบ่งชี้ตลอดเวลา การฝึกนิสิตซ้ำ ๆ ในเรื่องที่อยู่ใน
ตัวบ่งชี้จะทำให้แนวคิดนี้ปลูกฝังอยู่ในตัวนิสิตโดยอัตโนมัติ การจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อสังเกต
พฤติกรรมของนิสิตว่ามีคุณสมบัติตามที่ต้องการแล้วหรือไม่ เหล่านี้เป็นแนวทางที่ทำให้การดำเนินการ
สำเร็จตามเป้าหมายตามแนวคิดของตัวบ่งชี้ทั้งหมดนี้ได้ 
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินผลการดำเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยจะถือว่าประสบผลสำเร็จใน
การดำเนินงานเมื่อได้รับผลการประเมินดังต่อไปนี้ 

1) ระดับความพึงพอใจของนิสิตด้านคุณภาพการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 
3.51 ในมาตรประเมินค่า 5 ระดับ 

2) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 
3.51 ในมาตรประเมินค่า 5 ระดับ 

3) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.51 ในมาตรประเมิน
ค่า 5 ระดับ 

4) ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ที่ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การจัดการเรียนการสอน ไม่ต่ำกว่า 3.51 ในมาตรประเมินค่า 5 ระดับ 

5) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี  
6) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและ
ในแต่ละรายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่ง
ถือเป็นการปรับปรุงย่อยที่สามารถดำเนินการได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้น
จะกระทำทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบหมายเลข 1 คำอธิบายรายวิชา 
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
    อาจารย์ประจำหลักสูตร 
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ 
    สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
เอกสารแนบหมายเลข 4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม 
    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
เอกสารแนบหมายเลข 7 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
    พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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เอกสารแนบหมายเลข  1 
คำอธิบายรายวิชา 

 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 
 1.  กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ    
  1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา 
89510064 ภูมิบูรพา       3 (2-2-5) 
  Wisdom of BUU 
 รากเหง้าของมหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกของประเทศไทย  
ค่านิยมของมหาวิทยาลัยบูรพา ความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รักษ์ทะเล การสร้าง การมีส่วนร่วม และ 
การสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น 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 โครงการตามแนวพระราชดำริ การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 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 การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่า การปรับตัวแบบองค์รวมในสังคมที่กำลัง
เปลี่ยนแปลง 
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 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 
 1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 
รายวิชา 
89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย     2 (1-2-3) 
  Physical Well-being Management 
 แนวคิดและวิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี การยศาสตร์ การออกกำลังกาย  
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 อาหารเพื่อสุขภาพ      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 
 การสร้างความสามารถในการบริหารสุขภาวะทางจิตในการดำเนินชีวิตประจำวันและ 
การทำงาน การใช้หลักการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิต ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเก่ียวกับอารมณ์
และความเครียด การเข้าใจและการประเมินสุขภาวะทางจิต การประเมินอารมณ์และความเครียด การนำ
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; 
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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 ดนตรีและศิลปะการแสดงต่อการดำเนิน
ชีวิตของมนุษย์ สุนทรียะของการเสพงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรีและศิลปะการแสดง 
หลักการใช้ศิลปะเพ่ือแก้ปัญหาและส่งเสริมการมีสุขภาวะทางกายและใจที่ดี การฝึกปฏิบัติทางศิลปะแขนง
ต่าง ๆ  เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและใจ 
 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 
 ปลูกจิตสำนึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ฐานะ พลเมืองของไทย อาเซียน และโลก กรณีศึกษา การรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ท้าทายกรอบ
ความเชื่อเดิมเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น 
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 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 ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด 
นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า 
และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอก
กรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมเพ่ือการคิดนอกกรอบ การคิดนอกกรอบ
ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันการนำเสนองาน 
 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  
 

89520264 กระบวนการคิดเพ่ือเข้าใจตนเองและผู้อื่น    2 (1-2-3) 
  Thinking Process for Understanding Oneself and Others 
 การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือ
เข้าใจตนเองและผู้อื่นเน้นการให้คุณค่าการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ พัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การ
พัฒนาศักยภาพที่สูงสุด ใช้การเรียนรู้ที ่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรีย
สนทนาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนฝึกตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 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 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม การจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย ฝึกปฏิบัติและจัดโครงการที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร 
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 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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3 (2-2-5)  

English for Communication 
 ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการ
เรียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมโลก เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
 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 

 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และ
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 
 

89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง    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 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     2 (1-2-3) 
  Thai Language Skills for Communication 
 ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ท้ังในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ 
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 Language, thinking, and reasons; integration of language skills for effective 
communication, in daily life and academic purposes 
 

89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย   2 (1-2-3) 
 Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society 
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 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.  กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต  
  3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา 
89530064      โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต                      2 (2-0-4) 
                    Opportunities and Challenges for Future Careers 
                    นโยบายประเทศไทย 4.0 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะว ันออก กลุ ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โมเดลการบูรณาการเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ทักษะแรงงานที่จำเป็นในกลุ่มอุตสาหกรรม
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 
 

  3.2 รายวิชาเลือก  
   3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 
รายวิชาด้านเทคโนโลยี 
89530164  ทักษะดิจิทัล       2 (2-0-4) 
 Digital Skill 
 การสร้างและการเผยแพร่วิดีโอ รูปภาพ เพลง ข้อความ และข่าวสารผ่านช่องทาง
ออนไลน์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวัน ธุรกิจ และสังคม เทคโนโลยีอุบัติใหม่ 
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 Creation and dissemination of online-videos, images, music, messages, and 
news; digital application in daily life, business and society; emerging technologies. 
 

89530264  การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ     2 (2-0-4) 
 Interactive Media Design 
 การแสดงผลและการปฏิสัมพันธ์ การเข้าใจและสามารถแสดงความคิดรวบยอดของการ
ปฏิสัมพันธ์ มุมมองด้านการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ในลักษณะของสังคมและความรู้สึก กระบวนการในการ
ออกแบบการปฏิสัมพันธ์ การออกแบบสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ (brand) สำหรับผลิตภัณฑ์ของ
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  การออกแบบสื่อและการนำเสนอ     2 (2-0-4) 
 Media Design and Presentation 
 การออกแบบสื่อดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน  การนำเสนอเนื้อหาเชิง
ดิจิทัลอย่างมืออาชีพ การประเมินผลสื่อผสมที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือมาตรฐาน  
 Professionally present digital content; evaluation with standard tools 
 

89530464 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตการทำงานอย่างฉลาด   2 (2-0-4) 
  Mathematics for Smart Working Life 
 คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การคิดดอกเบี้ยเชิงเดียว การคิดดอกเบี้ยทบต้น การผ่อน
ชำระแบบรายงวด การออมเงินแบบรายงวดบัตรเครดิต การคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากการผิด
นัดชำระ การลงทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ดอกเบี้ยจากการกู้
เงินแบบต่าง ๆ การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพ่ิม
มูลค่าเงินออมจากการลดหย่อนภาษี 
 Introduction to financial mathematics; simple interest calculation; 
compound interest; amortized loan, annuity saving, credit card, overdue payment and fee 
calculation; investment; the investments return analysis; loans interest analysis; financial 
planning for life under sufficiency economy; annuity saving and tax deduction 
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89530564 วิทยาศาสตร์การอาหาร      2 (2-0-4) 
Food Science 
ความหมายและความสำคัญของอาหาร องค์ประกอบในอาหาร เคมีอาหาร การแปรรูป

อาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร การถนอมอาหาร โภชนาการอาหาร ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเชิงหน้าที่ เครื่องดื่ม การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรฐานและ
คุณภาพอาหาร อาหารใหม่ 

Definition and importance of food; food composition; food chemistry; food 
processing; food deterioration; food microbiology; food preservation; food nutrition; variety 
of food products; functional food; beverage; food packing; food quality and standards; 
novel food 
 

89530664 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      2 (2-0-4) 
Environmental Science 
ความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม บทบาทของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน 
มลพิษพลาสติก (ไมโครพลาสติกกับมลพิษทางน้ำ) PM2.5 กับปัญหามลพิษทางอากาศ ไฟป่าและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน วิถีเกษตรอินทรีย์ การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

Definition and scope of environmental science; role of science and 
technology, and sustainable development of the environment; climate change and global 
warming; plastic pollution (micro plastic and water pollution); PM 2 . 5  and air pollution 
problems; forest fires and their environmental impact; renewable energy; organic farming 
practices; restorative environment with biological processes; environmental science and 
quality of life; innovation for the environment 
 

89530764 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง      2 (2-0-4) 
Cosmetic Science 

 เครื่องสำอางเบื้องต้น เทคโนโลยีความงาม สูตรเครื่องสำอาง วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
เพื่อการดูแลผิวหนัง วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางการดูแลเส้นผม สารหอมและสุคนธศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เครื่องสำอางสีสัน การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โพลีเมอร์ในเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด     
ชีวะโมเลกุลในเครื ่องสำอาง เคมีเภสัชสำหรับวิทยาศาสตร์เครื ่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใน
เครื่องสำอาง 
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 Introduction of cosmetic; beauty technology; cosmetic formulation; 
cosmetic science for skin care; cosmetic science for hair; fragrance and aromatic science; 
color cosmetic science; evaluation of cosmetic products; polymer in cosmetics; sunscreen 
products;  biomolecules in cosmetics; pharmaceutical chemistry for cosmetic science; 
natural product in cosmetics 
 

89530864 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย์       2 (2-0-4) 
Science Literacy 

 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มุมมองทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งรอบตัว วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ
ในปัจจุบันและอนาคต 
 S scientific thinking; scientific perspective of surrounding things of Interests 
and prospective science of interests 
 

89530964 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น     2 (2-0-4) 
  Introduction to Science of Data 
 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ  
การเข้ารหัสของข้อมูลในชีวิตประจำวัน การตรวจสอบรหัสที่มีความผิดพลาดหรือถูกปลอมแปลง 
 Introduction to science of data; data analysis; data for decisions; encoding 
data in everyday life; detecting errors in the received data; identifying manipulated codes 
 

89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม  2 (2-0-4) 
 Creativity and Innovation for Social Development 
 ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การกำหนดปัญหา การระดมสมอง การสร้างแนวความคิดใหม่ และการ
แก้ปัญหาทางสังคม 
 Essence of creativity and innovation in disruptive era; design thinking, 
problem identification, brainstorming, idea generation and social problem-solving  
 

รายวิชาด้านการบริหารจัดการ 
89531164 กฎหมายสำหรับคนทำงานและธุรกิจ          2 (2-0-4) 
 Law for Worker and Business 
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 ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่สำคัญสำหรับคนทำงาน  กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ แรงงาน จัดตั้งบริษัท ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษีอากร กฎหมายล้มละลาย กฎหมายเกี่ยวกับการ
ต่อต้าน การทุจริต กรณีศึกษา 
 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  
 

89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ      2 (2-0-4) 
  Business Environment 
 สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ 
 Management environment; management ethics 
 

89531464 การออกแบบโครงสร้างองค์กร     2 (2-0-4) 
  Organizational Structure Design 
 การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม 
 Organizational and human resource management; directing; controlling  
 

89531564 การวางแผนกลยุทธ์      2 (2-0-4) 
  Strategic Planning 
 แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผน การตัดสินใจ  
เชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ 
 Strategic concepts and administration process; planning process and 
strategic decision making; strategic implementation and control business 
 

89531664 การควบคุมผลการดำเนินงาน     2 (2-0-4) 
  Performance Controlling  
 การวางแผน การดำเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การจัดการคุณภาพ  
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 Planning; operating; controlling production of product and service; product 
and operation process designs; quality management 
 

89531764 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21   2 (2-0-4) 
  Marketing for Entrepreneurship in the 21st Century 
 ความหมาย ความสำค ัญของการตลาดต ่อธ ุรก ิจ กระบวนการทางการตลาด 
สภาพแวดล้อมทางการตลาด ประสมทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย 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  
 

89531864 พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกสมัยใหม่     2 (2-0-4) 
  Consumer Behavior in Modern World  
 พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาด
และระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่ง
ทางการตลาด 
 Modern consumer behavior; behavior of consumer decision making 
process; buyers’ behavior; marketing research; marketing information system; market 
segmentation; target marketing; market positioning 
 

89531964 การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการบริการ   2 (2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Service Industry 
 หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในอุตสาหกรรมการบริการ 
 Basic accounting theories; concepts; processes in Service Industry 
 

89532064 การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการผลิต    2 (2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Manufacturing 
 หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในอุตสาหกรรมการผลิต  
 Basic accounting theories; concepts; processes in Manufacturing  
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89532164 การบัญชีเบื้องต้น ในธุรกิจค้าขาย     2 (2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Merchandise 
 หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในธุรกิจค้าขาย  
 Basic accounting theories; concepts; processes in Merchandise  
 

89532264 หลักการบัญชี       2 (2-0-4) 
  Accounting  
 หลักการ กระบวนการเกี่ยวกับการบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน
ธุรกิจ  
 Concept; process; preparation of supported documents; business journal  
entries  
 

89532364 งบการเงิน       2 (2-0-4) 
  Financial Statements  
 งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การวิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแส
เงินสดของธุรกิจ  
 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 
 

89532464 รายงานการเงิน       2 (2-0-4) 
  Financial Report  
 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน การจัดทำและบริหารงบประมาณ การประเมินงบลงทุน การ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด 
 Financial Credit Analysis; Constructing and Managing Master Budget; Capital 
Budget Evaluation; financial reporting analysis; cash budgeting; modern management 
accounting techniques 
 

89532564 ภาษีธุรกิจ       2 (2-0-4) 
  Business Taxation  
 หลักการ ประเภท และแนวปฏิบัติของการภาษีอากรที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบ       
ในการเสียภาษี การคำนวณภาษี การจดทะเบียน การจัดทำแบบฟอร์ม การจัดทำรายงาน การยื่นแบบ
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แสดงรายการ ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับอากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีสำหรับ
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 พ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์     2 (2-0-4) 
  Human Resources Foundation 
 การจัดการ และการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ กระบวนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การจ้างงาน การจัดปฐมนิเทศ การสอนงาน การฝึกอบรม
และการพัฒนา การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 Human resource management; employee retention in business; human 
resource functions including planning, recruitment and selection, job placement, 
orientation, coaching, training and development, and performance evaluation 
 

89532764 การสร้างประสบการณ์การบริการ     2 (2-0-4) 
  Service Experience Design 
 วิธีการคิดการออกแบบเพื่อผลิตบริการและการออกแบบระบบใหม่ให้น่าสนใจ พื้นฐาน
ของจุดสัมผัสเชิงพฤติกรรม การสร้างแผนภาพ การเล่าเรื่อง การคิดต้นแบบอย่างรวดเร็ว 
 Methods of design thinking in order to produce new service and system 
development; a foundation about the behavioral touchpoints; diagramming and 
storytelling; rapid prototyping 
 

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 ให้เลือกเรียน 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 
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบนิเวศ
นวัตกรรมของประเทศไทย การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ลูกค้าและการขาย แผนภาพ
คุณค่าที่ส่งมอบ ความเป็นผู้นำและการสร้างทีม ทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาทักษะการนำเสนอ
งานเชิงธุรกิจ 
 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 
  รากเหง้าของวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของสังคมและสิ ่งแวดล้อม        
ความเหลื่อมล้ำในสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน การเรียนรู้ความร่วมมือแบบประชารัฐ การ
แก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม แนวคิดของกิจการเพื่อสังคม การสร้างสรรค์แผนกิจการเพื่อสังคมแห่ง
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        85 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน       9 หน่วยกิต 
 

75210064 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจเบื้องต้น  3 (3-0-6) 
Information Technology and Business Innovation Fundamentals 

  ภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเภทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จัดลำดับความคิดด้วยโฟลว์ชาร์ต ข้อมูลและสารสนเทศ การแทนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจ การเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประกันและรักษาความมั ่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ  นวัตกรรมทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  Information technology overview; types of information technology 
system; ordering ideas with flowcharts; data and information; data representation in 
computer system; using information technology system for business, information 
technology professionalism; information technology management; information 
technology system development; information technology project management; 
information technology assurance and security; business innovation using information 
technology 

 

75210164 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
                     Mathematics for Information Technology and Business Innovation 
                     ตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน การเติบโตของฟังก์ชัน วิธีการพิสูจน์โดยเน้น 
อุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น การนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ หลักการ 
เพ่ิมเข้าและตัดออก ความสัมพันธ์เวียนเกิด ฟังก์ชันก่อกำเนิด กราฟและต้นไม้ การนำคณิตศาสตร์มาใช้ 
แก้ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
                     Logic; set; relation; functions; growth of functions; proof techniques 
focusing on mathematical induction; basic number theory; counting; permutation and 
combination; inclusion–exclusion principle; recurrence relations; generating functions; 
graphs and trees; using mathematics for solutions on information technology and 
business innovation 
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75210264 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ  3 (3-0-6) 
                     Statistics for Information Technology and Business Innovation 

                     ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ความน่าจะเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง 
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การใช้สถิติในงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ  
                      Knowledge on statistics; probability; information collection; 
randomization; evaluation; testing of assumption; simple linear regression analysis; using 
statistics for information technology and business innovation 

 

 2.2) วิชาเอก       76 หน่วยกิต 
2.2.1)  วิชาเอกบังคับ  46 หน่วยกิต 

กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ    9 หน่วยกิต 
 

75218064 การพัฒนากระบวนการทางความคิดเพ่ือการเติบโต   3 (3-0-6) 
                     Growth Mindset Development 
                     การพัฒนากระบวนการทางความคิดเพ่ือการเติบโต การค้นหาความสนใจ 
ความถนัดและศักยภาพของตนเอง การกำหนด การวางแผน และการนำไปสู่เป้าหมายที่ดีของตนเอง 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความถนัด การประเมินตนเองเพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ การถอด 
บทเรียน ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ เทคนิคและเครื่องมือนำเสนอ ทักษะการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ 
การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม การพูดในที่สาธารณะ แรงบันดาลใจ ความรักในอาชีพ ความจงรัก 
ภักดีต่อองค์การ ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และแรงจูงใจในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    Growth mindset improvement; finding interests, aptitude, and 
potentials; SMART goal setting, planning, and achieving; aptitude-based learning process 
improvement; self-assessment for learning; lesson learned; creative thinking skill; 
presentation techniques and tools, creative presentation skills; assertive 
communication; public speaking; inspiration, career love, organization royalty; work 
passion and motivation for IT career path development 
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75220364 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล   3 (3-0-6) 
Law and Ethics Issues of Information Technology and Digital Business 

  กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการทำ
ธุรกิจดิจิทัล การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นดิจิทัล ความเป็น
ส่วนตัว ทรัพย์สินทางปัญญา และการฟ้องร้องทางธุรกิจ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การจัดทํา
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจตราและการป้องกันด้านระบบสารสนเทศ การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษาด้านกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  Information technology laws and ethics; laws related to digital business, 
electronic transactions, e-payment systems, digital signatures, privacy, intellectual 
property, and business torts; computer crime; implementation of information 
technology policy; monitoring and protecting for information systems; learning from 
case studies of information technology legal issues 

 

75221064 การวางแผนทรัพยากรองค์การ     3 (2-2-5) 
Enterprise Resource Planning 

  อีอาร์พีเบื้องตัน การทำงานของระบบอีอาร์พี การขาย การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การ
จัดซื้อ การวางแผนทรัพยากรการผลิต บัญชีและการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือในการ
จัดการโครงการ ระบบจัดการเนื้อหา การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การดูแลระบบอีอาร์พี การปรับแต่ง
ระบบอีอาร์พีให้เหมาะสมกับธุรกิจ 
  Introduction to ERP; operation of the ERP system; sales; customer 
relationship management; manufacturing resource planning; accounting and finance; 
human resource management; project management tools; content management 
system; electronic commerce; ERP system administration; ERP system customization for 
appropriate business 

 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์   19  หน่วยกิต 
 

75212064 หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันเบื้องต้น    3 (2-2-5) 
Application Development Fundamentals 

  กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันเบื้องต้น ไวยากรณ์ ชนิดข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ 
นิพจน์และตัวดำเนินการ คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผล การส่งผ่านค่า ข้อมูลประเภทแถวลำดับ คำสั่ง
ทำงานแบบเงือ่นไข คำสั่งทำงานแบบวนซ้ำ การอ่านและเขียนไฟล์  
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  Introduction to the application development process; syntax; data types; 
variables; constants; expressions and operators; input/output statements; parameter 
passing; arrays; decision statements; iteration statements; input/output with files 

 

75223164 การพัฒนาเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันสำหรับนวัตกรรมทางธุรกิจ  3 (2-2-5) 
Desktop Application Development for Business Innovation 

  แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส 
วัตถุ แผนภาพยูเอ็มแอล การห่อหุ้มข้อมูล การสืบทอด การกำหนดภาระเกิน การรับช่วงคุมแทน ภาวะ
พหุสัณฐาน การพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบจียูไอ การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ การจัดการ
ข้อผิดพลาด พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับนวัตกรรมทางธุรกิจ 
  Concepts of object-oriented programming; object-oriented design and 
development; classes; objects; UML diagram; encapsulation; inheritance; overloading; 
overriding; polymorphism; GUI application development; event-driven programming; 
error handling; application development for business innovation 

 

75233464 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่สำหรับนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 (2-2-5)  
Modern Web Application Development for Business Innovation  

  สถาปัตยกรรมของเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่ เครื่องมือและโครงสร้างภาษาในการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่ เฟรมเวร์คที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ตัวแปรและประเภทของข้อมูล ตัว
ดำเนินการ อินพุต/เอาต์พุต คำสั่งทำงานแบบเงื่อนไข คำสั่งทำงานแบบวนซ้ำ ข้อมูลประเภทแถวลำดับ 
คำสั่งสำหรับดักจับข้อผิดพลาด การสร้างฟอร์มและส่งค่าผ่านฟอร์ม การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการ
ติดต่อฐานข้อมูล การสร้างคลาสและไลบรารี การสร้างรายงาน การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับ
ธุรกิจสมัยใหม่ 

 

  Modern web application architecture; tools and language structure for 
modern web application development; framework commonly used; variable and 
datatype, operators, input/output; decision statements; iteration statements; arrays, try 
exceptions; creating forms and submitting data; web application development in 
database connection; class and library; generating reports; web application 
development for modern business 
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75233564 การเขียนโปรแกรมแบบสคริปต์     3 (2-2-5) 
Script Programming 

  หลักการโปรแกรมแบบสคริปต์ ขั้นตอนและวิธีการเขียนโปรแกรมแบบสคริปต์ การ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแบบสคริปต์ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย การเขียนโปรแกรมแบบสคริปต์
ร่วมกับฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมไคลแอนท์เซิร์ฟเวอร์โดยใช้ภาษาสคริปต์ 
  Principles of script programming; procedures and methods in script 
programming; script programming design and implementation via network; script 
programming with database; client/server programming using a script language 

 

75239064 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและวิชาชีพ  1 (0-2-1) 
Pre-Training for Cooperative Education and Career 

  กฎและเงื่อนไขสำหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกทักษะที่จำเป็น 
  Rules and conditions for an internship of cooperative education; 
preparation before internship; personality development; training for importance skills 

 

75249164 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 1   3 (0-9-6) 
Cooperative and Work Integrated Education: CWIE I 

  การปฏิบัต ิงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว ่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ การพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
การทำงานในสถานประกอบการ การจัดทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรือพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สถานประกอบการ การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ การ
ออกแบบ การจัดทำเอกสาร การนำเสนอโครงงาน 
  Systematic actual working at an organization by cooperation between 
the university and the organization; students development for obtaining academic 
knowledge and skills related to working at the organization; a developed project for 
solving a problem or system development in information technology for the 
organization; feasibility study; analysis; design; documentation; presentation 

 

75249264 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 2   3 (0-9-6) 
Cooperative and Work Integrated Education: CWIE II 

  การปฏิบัต ิงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว ่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เป็นการออกปฏิบัติต่อจากสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
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กับทำงาน 1 การพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การสังเกต การตัดสินใจ ทักษะในการ
วิเคราะห์และการประเมิน เพื่อให้นิสิตมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน การจัดทำโครงงานที่ได้ตกลงกับสถานประกอบการ การจัดทำเอกสาร การนำเสนอ
โครงงาน 
  Systematic actual working at an organization by cooperation between 
the university and the organization; a systematic actual working derived from 
Cooperative and Work Integrated Education: CWIE I; self-improvement in terms of 
systems thinking; observation; decision making; skills on analysis and estimation; to 
improve students to meet the needs of the organization and labour markets; delivering 
a project agreed with the organization; documentation; presentation 

 

หมายเหตุ  กรณีท่ีนิสิตไม่สามารถลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงานได ้ให้
นิสิตลงเรียนรายวิชาการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปนี้ 
 

75248164 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1   3 (0-9-6) 
Innovation Development in Information Technology I 

  การจัดทำโครงงานภายใต้ความเห็นชอบของสาขาวิชา และอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นโครงงานเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ การออกแบบ การจัดทำเอกสาร การ
นำเสนอโครงงาน 
  Project development under approval of the major and an advisor; a 
developed project for solving a problem or system development in information 
technology; feasibility study; analysis; design; documentation; presentation 

 

75248264 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2     3 (0-9-6) 
Innovation Development in Information Technology II 

  การจัดทำโครงงานภายใต้ความเห็นชอบของสาขาวิชา และอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นการจัดทำโครงงานต่อจากโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 การพัฒนา
โครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ การประเมิน การจัดทำเอกสาร การนำเสนอโครงงาน 
  Project development under approval of the major and an advisor; a 
developed project derived from Innovation Development in Information Technology I; 
the completed project development; evaluation; documentation; presentation 
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กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  12  หน่วยกิต 
75210464 นวัตกรรมการค้นคืนสารสนเทศและการนำเสนอ   3 (3-0-6) 

Information Retrieval Innovation and Presentation 
  ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการค้นคืนสารสนเทศ ขั ้นตอนในการค้นคืนสารสนเทศ 
เทคนิคและกลยุทธ์ในการค้นคืนสารสนเทศ การประเมินผลของการค้นคืนสารสนเทศ การจัดการผล
ของการค้นคืนสารสนเทศ หลักการออกแบบงานนำเสนอ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การเลือกใช้สื่อ
และสือ่ประสม ทักษะการนำเสนอ 
  Introduction to Information Retrieval (IR); procedures for IR; techniques 
and strategies for IR; IR evaluation; managing the results of IR; principles of presentation 
design; target groups analysis; media and multimedia selection; presentation skills 

 

75222164 การออกแบบอัลกอริทึมและการประยุกต์               3 (2-2-5) 
Algorithm Design and Applications 

  กลยุทธ์และหลักการแก้ปัญหา หลักการคิดเชิงคำนวณ การคิดและออกแบบ
อัลกอริทึม หลักการทำงานของสแต๊กและคิว การเขียนโฟลว์ชาร์ต การวิเคราะห์ความซับซ้อนของ
อัลกอริทึม อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกและเอาชนะ อัลกอริทึมแบบความสัมพันธ์เวียนเกิด อัลกอริทึมการ
ค้นหา อัลกอริทึมการเรียงลำดับข้อมูล การฝึกปฏิบัติการการออกแบบอัลกอริทึม การใช้อัลกอริทึมใน
การแก้ปัญหาจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  Problem solving strategies and concepts; computational thinking; 
thinking and design of algorithms; concepts of stack and queue; writing flowchart; 
complexity analysis; divide and conquer algorithms; recursion algorithms; searching 
algorithms; sorting algorithms; laboratory for algorithm design; using algorithms for 
efficient real problem solving 

 

75222264 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     3 (2-2-5) 
System Analysis and Design 

  สภาพแวดล้อมของการพัฒนาระบบ ต้นกำเนิดของซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการ
ระบบสารสนเทศ การระบุและเลือกโครงการพัฒนาระบบ การเริ่มต้นและการวางแผนโครงการพัฒนา
ระบบ การกำหนดความต้องการของระบบ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล  ยูสเคส 
แผนภาพแอคทิวิตี้ แผนภาพคลาส แผนภาพซีเควนซ์ การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ การออกแบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้ แบบฟอร์ม รายงาน การจัดทำระบบ การบำรุงรักษาระบบ 
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  System development environment; origins of software; managing the 
information system project; identify and selecting system development project; initialing 
and planning system development project; determining system requirement; object-
oriented analysis and design with UML, use case, activity diagram, class diagram, 
sequence diagram; designing system architecture; designing user interface, form, report; 
system implementation; maintaining system 

 

75222364       การออกแบบและ การจัดการฐานข้อมูล        3 (2-2-5) 
Database Design and Management 

  แนวคิด หลักการ โครงสร้างของระบบฐานข้อมูล  สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล 
คำศัพท์เชิงเทคนิคของฐานข้อมูล วงจรชีวิตการพัฒนาฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล  หลักการและ
เทคนิคการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การนอร์มัลไลซ์เซชัน กฎความบูรณภาพเชิงสัมพันธ์ 
พจนานุกรมข้อมูล การฝึกออกแบบฐานข้อมูลสำหรับกรณีศึกษาทางธุรกิจ การสร้างอีอาร์ไดอะแกรม 
การเขียนภาษาเอสคิวแอล สายอาชีพด้านการพัฒนาฐานข้อมูล 

Concepts, principles, and structure of database system; database 
architectures; database terminology; database development life cycle; data model; 
concepts and techniques of relational database design; normalizations; relational 
integrity rules; data dictionary; practical design databases for business case studies; 
creating entity relationship diagrams (ERDs); writing structured query language (SQL); 
career path in database development  

 

กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   6  หน่วยกิต 
75223064 เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์    3 (2-2-5) 

Computer Network Technology 
  ภาพรวมของสถาปัตยกรรมเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล โอเอสไอโมเดลเทียบกับที
ซีพี/ไอพีโมเดล โพรโทคอลในแต่ละระดับชั้น  สื่อสัญญาณ รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย อุปกรณ์
เครือข่าย หมายเลขไอพีและการจัดการ การให้บริการบนเครือข่าย ชนิดของการเชื่อมต่อเครือข่าย 
เครือข่ายไร้สาย การออกแบบและจัดการเครือข่ายตามความต้องการ ภัยคุกคามและความปลอดภัย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรมที่เกี ่ยวข้องกับการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ 
  Overview of network architecture and data communications; the OSI 
reference model compared to the TCP/ IP reference model; protocols in each layer; 
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media; network topology; network devices; IP address and IP address management; 
network services; types of network connection; wireless networks; network design and 
management following requirements; network threat and security in computer network; 
social impacts and ethical issues on using computer network 

 

75223264 การบริหารและการบำรุงรักษาระบบ    3 (2-2-5) 
System Administration and Maintenance 

  พื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การติดตั ้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ การติดตั้ง
โปรแกรมประยุกต์แบบสำเร็จรูปและโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นเอง การฝึกปฏิบัติเป็นผู้ดูแลระบบ 
ขอบเขตของการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาระบบ การปรับปรุงระบบ การเปลี่ยนแปลงระบบ 
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ต่าง ๆ การรักษาความปลอดภัยระบบ  
  Principles of Operating System; installation and use of operating systems; 
installation of package and custom applications; practicing administrator; scopes of 
activities for system management and maintenance; system improvement; system 
changes; problem solving caused by different situations; system security 

 

2.2.2)  วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียน อย่างน้อย 30 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 

กลุ่มดิจิทัลมีเดีย       
75223364 การออกแบบมัลติมีเดีย      3 (3-0-6) 

Multimedia Design 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย แนวคิดการออกแบบมัลติมีเดีย องค์ประกอบของ
มัลติมีเดีย การออกแบบองค์ประกอบของมัลติมีเดีย หลักการออกแบบมัลติมีเดีย กระบวนการสร้าง
งานมัลติมีเดีย เทคโนโลยีข้อความ ภาพกราฟิก วิดีโอ และแอนิเมชัน การออกแบบอินโฟกราฟิก การ
ถ่ายภาพดจิิทัล 
  Basic knowledge for multimedia; multimedia design concepts; 
multimedia components; multimedia component design; multimedia design principles; 
multimedia production process; text, graphic, sound, video and animation technologies; 
infographic design; digital photography;  
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75234064 การผลิตวีดิทัศน์       3 (2-2-5) 
Video Production 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์ หลักการผลิตวีดิทัศน์ การเขียนบท การถ่ายวีดิ
ทัศน์ การตัดต่อวีดิทัศน์ การตัดต่อเสียง การสร้างข้อความ การใส่เอฟเฟกต์ การใส่ทรานซิชัน การใช้
เทคนิคพิเศษในการผลิตวีดิทัศน์ การเผยแพร่วีดิทัศน์ กฎหมายและจริยธรรมในการผลิตวีดิทัศน์  
  Basic knowledge for video; video production principles; storyboard; 
videography; video editing; sound editing; creating texts; adding effects; adding 
transitions; using special techniques for video production; publishing video; laws and 
ethics for video production 

 

 

75234164 หลักการพัฒนาเกมเบื้องต้น     3 (2-2-5) 
Game Development Fundamentals 

  ภาพรวมของการพัฒนาเกม หลักการออกแบบเกม เครื่องมือในการพัฒนาเกม ฉาก
ของเกม วัตถุของเกม ระบบแสงและเงา เสียงและเพลงประกอบ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว การเขียนโปรแกรมจัดการส่วนประกอบต่างๆ ของเกม ฟิสิกส์ของเกม เงื่อนไขการชนะ
หรือแพ้ การใช้งานเกมเอไอเพ่ือสร้างตัวละครอ่ืน กระบวนการหลังการผลิต 
  Game development overview; principles of game design; game 
development tools; game scenes; game objects; lighting and shadow; sound and 
background music; user interface design; creating animation; programming for game 
components control; physics of game; win or lose conditions; implementing game AI for 
building other characters; post-production process 
 

75234264 เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล     3 (2-2-5) 
Digital Media Creation Technology 

  หลักการเบื้องต้นในการสร้างสรรค์สื ่อดิจิทัล การสร้างและตกแต่งภาพแบบแร
สเตอร์และเวกเตอร์ การสร้างโมเดลสามมิติ การผลิตแอนิเมชัน การออกแบบเว็บไซต์ กฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง  
  Fundamentals of digital media creation; creating and editing of raster 
and vector images; creating 3D models; animation production; website design; 
relevant laws and ethics 
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75234364 หลักการภาพดิจิทัลเบื้องต้น     3 (2-2-5) 
Digital Image Fundamentals 

  หลักการภาพดิจิทัล การสร้างภาพ การประมวลผลภาพสี การแปลงข้อมูลภาพ การ
กรองภาพ การหาขอบวัตถุ การแยกข้อมูลภาพ  
  Principles of digital image; image formation; color image processing; 
image transformation; image filtering; edge detection; image segmentation 
 

กลุ่มธุรกิจอัจฉริยะ       

75221164 องค์การและการเปลี่ยนผ่าน     3 (3-0-6) 
Organization and Transition 

  ผลกระทบจากอิทธิพลของเทคโนโลยีกับการปรับตัวขององค์การ การปรับตัวของ
องค์การเข้ากับยุคดิจิทัล  แนวคิดขององค์การดิจิทัล แนวทางการออกแบบองค์การดิจิทัล การจัดการ
องค์การตามหลักพีดีซีเอ หน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการ
บัญชีในองค์การ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาองค์การ การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบองค์การดิจิทัล  
การปรับเปลี่ยนองค์การในการสร้างนวัตกรรมและกำหนดรูปแบบการทำงานแบบใหม่ การวิเคราะห์
องค์การและการประเมินผลกระทบ กระบวนการการจัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลง   

  Impact of technology influence on organizational adaptation; adaptation 
of the organization to the digital age; concepts of digital organizations; guidelines for 
digital organization design; organization management based on PDCA; duties and roles 
of executive; human resource management; finance and accounting in organizations; 
using digital technology in the development of organizations; digital transformation; 
organizational transformation to create innovation and define a new work style; 
organizational analysis and impact assessment; change management process and 
control 
 

75231264 การตลาดดิจิทัล       3 (3-0-6) 
Digital Marketing 

  แนวคิดการตลาดดิจิทัล เครื ่องมือที ่ใช้ในการทำการตลาดดิจิทัล เครื ่องมือการ
วิเคราะห์การตลาดดิจิทัล การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาเอสอีโอ  ความน่าเชื่อถือการตลาดดิจิทัล การ
เตรียมความพร้อมในการนำการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด การดำเนินกลยุทธ์ทาง
การตลาด การสร้างตราสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ การตลาดบนเครือข่ายสังคม ประเด็นปัญหาของการ
ทำการตลาดดิจิทัล การประเมินผลกระทบของแผนการตลาดดิจิทัล แนวโน้มของการตลาดดิจิทัล 
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  Concepts of digital market; digital marketing and related tools; digital 
marketing analytic tools; marketing through Search Engine Optimization (SEO); trust in 
digital marketing; preparation of using digital marketing as marketing strategy; operation 
of marketing strategy; branding through online media; social network marketing; 
problem issues of digital marketing; evaluation on impact of digital marketing plan; 
trends of digital marketing 

 

75231364 ผู้ประกอบการดิจิทัล      3 (3-0-6) 
Digital Entrepreneur 

 พื ้นฐานของผู ้ประกอบการดิจ ิท ัล ธ ุรกิจที่น ่าสนใจของผู ้ประกอบการดิจ ิทัล 
กระบวนการเริ่มต้นของกิจการใหม่ บทบาทของทีมผู้ก่อตั้ง หลักการสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ 
ความท้าทายของผู้ประกอบการดิจิทัล การระบุและประเมินโอกาสในการสร้างนวัตกรรม การประเมิน
อุตสาหกรรม กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา รูปแบบธุรกิจ การระดมทุนใหม่  
กฎหมายทางธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
  Fundamentals of digital entrepreneur; interesting business of digital 
entrepreneur; process of starting new venture; roles of founding team; principles of 
entrepreneurship; challenges of technology entrepreneurship; identification and 
evaluation on innovation opportunities; industrial assessment; marketing strategies; 
intellectual property strategies; business models; funding a new venture; relevant 
business laws 
 

75235064 การแสดงข้อมูลธุรกิจด้วยแผนภาพ     3 (2-2-5) 
Business Data Visualization 

  หลักการการแสดงข้อมูลธุรกิจด้วยแผนภาพ การออกแบบการแสดงข้อมูลด้วย
แผนภาพ เครื่องมือที่ใช้แสดงข้อมูลธุรกิจด้วยแผนภาพ การได้มาซึ่งข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลมิติต่างๆ สำหรับธุรกิจ การเลือกแผนภูมิต่างๆ ที่เหมาะสม  ฮิสโทแกรม แผนภูมิการ
กระจาย แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม แผนภูมิต้นไม้ แผนภูมิแบบเครือข่าย กราฟสตรีม 
แผนภูมิตัวชี้วัดผลงาน แผนที่ แผนภูมิแบบปฏิสัมพันธ์ การอธิบายแผนภูมิ 
  Principles of business data visualization; data visualization design; 
business data visualization tools; data acquisition; data organization; analysis of 
dimensional data for business ;choosing the appropriate chart type, histogram, scatter 
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plot, line chart, bar chart, pie chart, tree diagram, network chart, stream graph, KPI 
chart, map, interaction chart; chart description  

 

75235164 สถิติสำหรับการคำนวณ      3 (2-2-5)  
  Statistic for Computing  
  การเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับปัญหา เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
การทำความสะอาดข้อมูล การเรียนรู้แบบมีผู้สอน ต้นไม้ตัดสินใจ การถดถอยเชิงเส้น การถดถอย 
โลจิสติก อัลกอริทึมเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การจัด
กลุ่มแบบเคมีน การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การตรวจสอบไขว้ การประเมินผลของการทำนาย 
  Choosing the right technology for the problem; statistical data analysis 
tool; data cleansing; supervised learning; decision tree; linear regression; logistic 
regression; k-nearest neighbors; support vector machine; unsupervised learning; k-mean 
clustering; principal component analysis; cross-validation; evaluating estimator 
performance 
 

75235264        คลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ                        3 (2-2-5) 
Data Warehouse and Business Intelligence 

  แนวคิดของธุรกิจอัจฉริยะ องค์ประกอบของธุรกิจอัจฉริยะ เครื่องมือสำหรับการ
สร้างธุรกิจอัจฉริยะในองค์การ การพัฒนาคลังข้อมูล หลักการเหมืองข้อมูล การออกแบบแดชบอร์ด
ที่เหมาะสมสำหรับการสนับสนุนการตัดสินใจ การใช้ธุรกิจอัจฉริยะบนระบบสารสนเทศ แอปพลิเค
ชันของธุรกิจอัจฉริยะในปัจจุบัน  
  Concepts of business intelligence (BI); components of BI; tools for 
implementing BI in an organization; data warehousing; data mining concepts; 
dashboard design for supporting decision making; using BI in information system 
platforms; BI applications used in current businesses  

 

75235364 การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ      3 (2-2-5) 
Business Analytics 

  แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจและการตัดสินใจ การรวบรวมข้อมูล การสำรวจ
ข้อมูล และการสรุปข้อมูล การประมาณค่าแนวโน้มและความเบี่ยงเบนของข้อมูล การอนุมานเชิงสถิติ 
การวิเคราะห์เชิงถดถอย การพยากรณ์และอนุกรมเวลา การหาค่าที ่เหมาะสมที ่ส ุด การสร้าง
แบบจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมทางสถิติ 



123 

 

  Introduction to business data analytics and decision making; gathering 
data, exploring data, and summarizing data; estimation of data tendency and variance; 
statistical inference; regression analysis; forecasting and time series; optimization; 
simulation modeling;  data analysis; using statistical programs 

 

75235464 วิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับธุรกิจดิจิทัล    3 (2-2-5) 
  Data Science for Business Digital 
  แนะนำวิทยาศาสตร์ข้อมูล การเรียนรู ้ทางสถิติและการใช้งานเครื ่องมือสำหรับ
วิทยาศาสตร์ข้อมูล กระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจและข้อมูลวิทยาศาสตร์ การถดถอยเชิง
เส้น การจัดหมวดหมู่ การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การทะเลาะกับข้อมูล การแสดงข้อมูล ข้อมูลการทำ
เหมืองข้อมูลแบบอนุกรมเวลา ระบบแนะนำ การทำเหมืองข้อมูลเครือข่ายสังคม แนะนำการเรียนรู้เชิง
ลึก ประเด็นวิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับธุรกิจ และจริยธรรม 
  Introduction to data science; statistical learning and tools of data science; 
exploratory process of data analysis and data science; linear regression; classification; 
unsupervised learning; data wrangling; data visualization; time series data mining basics; 
recommender systems; social network mining; intro to deep learning; issues of data 
science for business and ethical 
 

กลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่     
75232464        การบริหารทีมสำหรับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      3 (3-0-6) 

Team Management for IT Project 
  การสร้างทีม การบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้นำทีม 
การเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม ทักษะการบริหารทีมในโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การกำหนดทีมโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาท และความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารโครงการและสมาชิกในทีม กรอบแนวคิดและเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทีมเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาทักษะการเอาใจใส่ในรายละเอียดของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการ
ความขัดแย้งในโครงการ เทคนิคการวัดและประเมินประสิทธิภาพทีม  
  Team building; effective team management; essential team leadership 
skills; confidence in teamwork performance; team management skills in IT project; 
defining IT project team, roles, and responsibilities of project manager and team 
members; developing attention to detail skills at IT work; conflict management in 
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project; frameworks and tools for managing and developing IT team; techniques for 
measuring and evaluating team performance 

  

75232564        การบริหารคุณภาพของซอฟต์แวร์                  3 (3-0-6) 
Software Quality Management 

  แนวคิดคุณภาพซอฟต์แวร์ มาตรฐานผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ มาตรฐานคุณภาพซอฟต์แวร์ 
การควบคุมและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การวางแผนด้านคุณภาพของซอฟต์แวร์ แบบจำลอง
คุณภาพซอฟต์แวร์ การออกแบบและการสร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ การรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานสรุปผล 

Concepts of software quality; software developer standards; software 
quality standards; software quality control and assurance; software quality planning; 
software quality models; designing and building tools for software quality evaluation; 
collecting data, analyzing data; reporting data 

 

75236064        เทคโนโลยีฐานข้อมูลสมัยใหม่          3 (2-2-5) 
Modern Database Technology 

  ระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ การบริการ
ฐานข้อมูลรูปแบบใหม่  เทคโนโลยีการแปลงฐานข้อมูล  แนวโน้มเทคโนโลยีฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยี
ฐานข้อมูลในงานธุรกิจ 
  Modern database system; NoSQL database; object-oriented databases; 
new database services; technologies transforming the database; database technologies 
trends; using database technology in business areas 

 

75236164 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่   3 (2-2-5) 
Mobile Application Development 

  เทคโนโลยีของอุปกรณ์เคลื่อนที่และโครงสร้างพื้นฐาน หลักการพัฒนาโปรแกรมเชิง
วัตถุสำหรับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรอบแนวคิด คอลเลคชัน การจัดการหน่วยความจำ การ
จัดการแฟ้มข้อมูลและไดเรกทอรี ภาษาสำหรับการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เจคิวรีโมบายล์ 
โฟนแก็บเอพีไอและเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเชื่อมต่อฐานข้อมูล ทิศทางในอนาคตของการ
โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  
  Mobile technologies and infrastructure; concepts of object-oriented 
programming for mobile applications; frameworks; collections; memory management; 
files and directories manipulation; mobile programming languages; jQuery mobile; 
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PhoneGap API and development tools; database connection; future directions in mobile 
programming 

 

75236264 การโปรแกรมแบบวิชวล      3 (2-2-5) 
Visual Programming 

  การออกแบบหน้าจอผู้ใช้งาน การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ ส่วนประกอบของ
โปรแกรม   อ็อบเจกต์ของหน้าจอวินโดวส์ การออกแบบฟอร์มและเมนู  คำสั่งในการกำหนดเงื่อนไข 
คำสั่งทำงานซ้ำ โปรแกรมย่อยและฟังก์ชัน การติดต่อระบบฐานข้อมูล  
  Graphical user interface design; event-driven programming; coding 
components; windows onscreen objects; form and menu design; decision statements; 
iteration statements; sub-programs and functions; database connection 
 

75236364 นักพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่     3 (2-2-5) 
Modern Software Developer 

  กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ ดีไซน์แพทเทิร์น การใช้ไอดีอี การใช้คอน
เทนเนอร์ การเขียนโปรแกรมแพลตฟอร์มคลาวด์ เครื่องมือควบคุมเวอร์ชัน เครื่องมือสำหรับการ
ทดสอบซอฟต์แวร์ การใช้ฟอนท์เอนด์เฟรมเวิร์ก การใช้แบ็กเอนด์เฟรมเวิร์ก 
  Agile software development process; design patterns; using IDEs; using 
containers; cloud platform programming; version control tools; tools for software 
testing; using frontend framework; using backend framework 

 

กลุ่มระบบเครือข่ายและความปลอดภัย   

75237064 สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่   3 (2-2-5) 
Modern Information Technology Architecture 

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เครือข่ายสาย
และเครือข่ายไร้สาย การวิเคราะห์และออกแบบตามความต้องการ เทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อม
เสมือน สถาปัตยกรรมแบบคลาวด์  สถาปัตยกรรมด็อกเกอร์และคอนเทนเนอร์  การสำรองและกู้คืน
ระบบ ฝึกปฏิบัติการใช้สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
  Fundamental of modern information technology architecture; wire 
network and wireless network; analysis and design according to requirements; 
virtualization technology; cloud technology; architecture of Docker and Container; 
disaster recovery and system retrieval; practice in modern information technology 
architecture 
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75237164 การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง     3 (2-2-5) 
Development of Internet of Things 

  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ ่งเบื ้องต้นและการใช้ในระบบอัจฉริยะ โรงพยาบาล 
อุตสาหกรรม สุขภาพ ธุรกิจ การเกษตร เทคโนโลยีของฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีของเซ็นเซอร์ การเชื่อมต่อ
แบบดิจิทัลและแอนะล็อก เทคโนโลยีของระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีของเครือข่ายและโพรโทคอลที่
เกี ่ยวข้อง ความมั่นคงของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การโปรแกรมแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ การ
ออกแบบส่วนเก็บข้อมูลในคลาวด์ การออกแบบและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง บทสรุป
และทิศทางในอนาคตของระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง โครงงานระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพ
สิ่ง 
  Overviews of Internet of Things and using them in smart systems, 
hospitality, industrial, healthcare, business, agriculture; hardware technology; sensor 
technology; digital and analog interfacing; operating system technology; network 
technology and its protocol; security of Internet of Things; client/server programming; 
cloud database design; designing and developing of Internet of Things; Internet of Things 
project 

 

75237264 ความปลอดภัยปฏิบัติการไซเบอร์               3 (2-2-5) 
CyberOps Security  

  ความปลอดภัยทางไซเบอร์และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย ระบบปฏิบัติการ
วินโดว์ส ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ โพรโทคอลและบริการเครือข่าย โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย หลักการ
รักษาความปลอดภัยเครือข่าย การโจมตีเครือข่าย การปกป้องเครือข่าย การเข้ารหัสและโครงสร้าง
พื้นฐานคีย์สาธารณะ ความปลอดภัยและการวิเคราะห์ปลายทาง การตรวจสอบความปลอดภัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลการบุกรุก การตอบสนองและการจัดการเหตุการณ ์ 
  Cybersecurity and the Security Operations Center; Windows, Linux; 
network protocols and services; network infrastructure; principles of network security;  
network attacks; protecting the network; cryptography and the public key infrastructure; 
endpoint security and analysis; security monitoring; intrusion data analysis; incident 
response and handling 
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75237364 การออกแบบและแก้ปัญหาเครือข่าย    3 (2-2-5) 
Network Design and Solutions 

  การกำหนดความต้องการ เป้าหมาย ข้อจำกัดขององค์การในการใช้ระบบเครือข่าย 
คุณลักษณะของการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีอยู่และเส้นทาง การออกแบบโทโพโลยีของระบบเครือข่าย 
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายระยะไกลสำหรับการออกแบบการเชื่อมต่อหน่วยงานหลักหรือ
สาขากับระบบอินเทอร์เน็ต แนวคิดในการกำหนดหมายเลขเครือข่ายและโพรโทคอลที่เกี่ยวข้อง โพรโท
คอลสำหรับการจัดเส้นทางบนเครือข่ายไอพี  การเชื่อมต่อโครงข่ายขั้นสูงด้วยวีแลน เอ็มพีแอลเอส วีพีเอ็น 
การประกันคุณภาพแบบอินทิเกรตเซอร์วิสและดิฟเฟอเรนเชียลเซอร์วิส  กลยุทธ์สำหรับความมั่นคงบน
ระบบเครือข่าย กลยุทธ์ในการจัดการระบบเครือข่าย การเลือกเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครือข่าย การ
กำหนดค่าการทำงาน การทดสอบ การปรับแต่งระบบ และการจัดทำเอกสาร 
  Identify organization’s needs, goals and constraints; characterizing the 
existing internetworking and traffic; designing a network topology; WAN technology 
considerations for designing remote connectivity HQ/Branch with internet access; 
addressing and numbering concept and related protocols; routing protocols for IP-based 
networks; advanced internetworking: VLANs, MPLS, VPNs; quality of service: integrated 
services and differentiated services; network security strategies, network management 
strategies; selecting technologies and devices, configuration, testing, optimizing, and 
documenting  

 

กลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม      

75238364 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ 1   3 (3-0-6) 
Selected Topic in Applied Information Technology I 

  หัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศในขณะนั้น ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม 
  New or advanced topics in information technology specified appropriately 
at the time of this course offered 

 

75238464 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ 2   3 (2-2-5) 
Selected Topic in Applied Information Technology II 

  หัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศในขณะนั้น ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม โดยการฝึกปฏิบัติจริง 
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  New or advanced topics in information technology specified 
appropriately at the time of this course offered in the On-The-Job training 

 

75239364 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานธุรกิจ 1  3 (3-0-6) 
Selected Topic in Business Information Technology I 

  หัวข้อที่เก่ียวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้กับงานธุรกิจ เพ่ือให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบงานธุรกิจ การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  
  Related topics on information and communication technologies used in 
business areas in order to follow changes; requirements of present business systems 
 

75239464 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานธุรกิจ 2  3 (2-2-5) 
Selected Topic in Business Information Technology II 

  หัวข้อที่เก่ียวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้กับงานธุรกิจ เพ่ือให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบงานธุรกิจ การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยการฝึก
ปฏิบัติจริง 
  Related topics on information and communication technologies used in 
business areas in order to follow changes; requirements of present business systems in 
the On-The-Job training 

 

75239564 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
Information Technology Seminar 

  การสัมมนาในหัวข้อเร ื ่องที ่ เก ี ่ยวกับวิว ัฒนาการและความก้าวหน้าทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากวิทยากร หรือการ
ปฏิบัติงานจริงในองค์การ 
  Seminars on topics related to evolution and progress in terms of 
computer and information technology; conveying experiences from guest speakers or 
working in actual organizations 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือเลือกเรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
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กรณีศึกษาจัดสรรคอนโดมิเนียม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการระดับ
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๑๙๕๑-๑๙๕๔). กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.  
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เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.  
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4)  นายพงช์ศนัญ  ชาญชัยชิณวรฒ์ เลขประจำตัวประชาชน  3-1903-0008x-xx-x 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2546 
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ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
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คอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๑๐” เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (หน้า ๒๓๕๖-
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จังหวัดสระแก้ว. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หน้า ๒๒๒๙-
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ค้นหาข้อมูลหอพัก. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ ๖” เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (หน้า ๑๓๘๐-
๑๓๘๖). กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.  

8.ฐิติมา แก้วเงิน, ศิริวรรณ สโมสร และพงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์. (๒๕๖๑). การประยุกต์เทคนิคออน
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5)  นายยิ่งยศ  ศรีบุญเรือง  เลขประจำตัวประชาชน   3-7201-0071x-xx-x 
วศ.ม. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  พ.ศ. 2545 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  พ.ศ. 2541 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 

ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตสระแก้ว 
 

ผลงานทางวิชาการ 
1.สุดหล้า เสนาลา และยิ่งยศ ศรีบุญเรือง. (๒๕๖๑). การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อวิเคราะห์รายได้

ของครัวเรือนจากศูนย์กลางข้อมูลจากรัฐ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ ๖” เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
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ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณิตศาสตร์ 
  

ประสบการณ์สอน 
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สระแก้ว 
 
ผลงานทางวิชาการ 
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คอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๘” เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หน้า ๒๒๔๔-
๒๒๔๗). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
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ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านดอกหญ้า. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๘” เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(หน้า ๒๒๔๘-๒๒๕๒). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

3.กฤตภาส เสียงสมใจ, เพชรรัตน์ รัตนวงษ์ และกิตติศักดิ์ อ่อนเอ้ือน. (๒๕๖๓). การพัฒนาระบบค้นหา
รถยนต์เช่าออนไลน์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๘” เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หน้า ๒๒๗๔-
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เอกสารแนบหมายเลข  3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 

 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 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 ปรัชญาชีวิตเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 

89510164 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           

89510264 ความสุขและคณุค่าชีวิต           

       1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 

89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย           

89510464 อาหารเพื่อสุขภาพ           

       1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
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รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต           

89510664 เสพศิลป์สร้างสุข           

89510764 ความรัก เพศสัมพันธ์ และสุขภาพ           

2. กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

   2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา           

89520064 พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคมไทย อาเซียน  
และโลก 

          

89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ           

89520264 กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น           

89520364 กิจกรรมสร้างสรรค ์           

   2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 

89520464 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

89520564 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย           

89520664 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง           

   2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
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รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

89520764 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร           

89520864 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย           

3. กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 

   3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา 

89530064 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต           

   3.2  รายวิชาเลือก  

       3.2.1 รายวิชาความรู้เพ่ือการทำงาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 

89530164 ทักษะดิจิทัล           

89530264  การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ           

89530364  การออกแบบสื่อและการนำเสนอ           

89530464 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตการทำงานอย่างฉลาด           

89530564 วิทยาศาสตร์การอาหาร           

89530664 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม           

89530764 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง           
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รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

89530864 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย ์           

89530964 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น           

89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมเพื่อการพัฒนาสังคม           

89531164 กฎหมายสำหรับคนทำงานและธรุกิจ           

89531264 องค์ประกอบการจัดการ           

89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ           

89531464 การออกแบบโครงสร้างองค์กร           

89531564 การวางแผนกลยุทธ์           

89531664 การควบคุมผลการดำเนินงาน           

89531764 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21           

89531864 พฤติกรรมผู้บรโิภคในโลกสมัยใหม ่           

89531964 การบัญชีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการบริการ           

89532064 การบัญชีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการผลิต           

89532164 การบัญชีเบื้องต้นในธุรกิจคา้ขาย           
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รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

89532264 หลักการบญัช ี           

89532364 งบการเงิน           

89532464 รายงานการเงิน           

89532564 ภาษีธุรกิจ           

89532664 พื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย ์           

89532764 การสร้างประสบการณ์การบริการ           

89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ           

       3.2.2 รายวิชาบูรณาการ ให้หลักสูตรกำหนดให้นิสิตในหลกัสูตรเรียน 1 รายวิชา 

89539764 การเป็นผูป้ระกอบการในศตวรรษที่ 21           

89539864 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี           

89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม           
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ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย 

 GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหา
สังคม ต่อต้านการทุจริต 

ด้านความรู้ 
 GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก และของโลก 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
 GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา ร่วมสร้างสรรค์

นวัตกรรม  
 GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ   
 GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และแสดงความ

คิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  
 GELO8 สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย รวมทั้ง

นำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
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เอกสารแนบหมายเลข  3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 
 

 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
หมวดวิชาเฉพาะ 
1. วิชาแกน 

          

75210064 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกจิ
เบื้องต้น 

          

75210164 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมทางธุรกจิ           

75210264 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ           

2. วิชาเอก 
2.1 วิชาเอกบังคับ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 
 

 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ           
75218064 การพัฒนากระบวนการทางความคิดเพื่อการเติบโต           
75220364 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และธุรกิจดิจิทัล           

75221064 การวางแผนทรัพยากรองค์การ           
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต ์           
75212064 หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันเบื้องต้น           
75223164 การพัฒนาเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันสำหรับนวัตกรรม
ทางธุรกิจ 

          

75233464 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหมส่ำหรับ
นวัตกรรมทางธุรกจิ 

          

75233564 การเขียนโปรแกรมแบบสคริปต ์           
75239064 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกจิศึกษาและ
วิชาชีพ           
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 
 

 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
75249164 สหกิจศึกษาและการศกึษาเชิงบูรณาการกบัทำงาน 1           
75249264 สหกิจศึกษาและการศกึษาเชิงบูรณาการกบัทำงาน 2           
75248164 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1           
75248264 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2           
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์           
75210464 นวัตกรรมการค้นคืนสารสนเทศและการนำเสนอ           
75222164 การออกแบบอัลกอริทึมและการประยุกต ์           
75222264 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ           
75222364 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมลู           
กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ           
75223064 เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร ์           
75223264 การบริหารและการบำรุงรักษาระบบ           
2.2 วิชาเอกเลือก           
กลุ่มดิจิทลัมีเดีย           
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 
 

 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
75223364 การออกแบบมัลติมีเดยี           
75234064 การผลิตวีดิทัศน ์           
75234164 หลักการพัฒนาเกมเบือ้งต้น           
75234264 เทคโนโลยีการสร้างสรรคส์ื่อดิจิทัล           
75234364 หลักการภาพดิจิทัลเบือ้งต้น           
กลุ่มธุรกจิอัจฉริยะ           
75221164 องค์การและการเปลีย่นผ่าน           
75231264 การตลาดดิจิทลั           
75231364 ผู้ประกอบการดิจิทลั           
75235064 การแสดงข้อมูลธุรกิจด้วยแผนภาพ           
75235164 สถิติสำหรับการคำนวณ           
75235264 คลังข้อมูลและธุรกิจอจัฉริยะ           
75235364 การวิเคราะห์ข้อมลูธุรกิจ           
75235464 วิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับธุรกิจดิจิทัล           



149 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 
 

 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
กลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม ่           
75232464 การบริหารทีมสำหรับโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ           

75232564 การบริหารคุณภาพของซอฟต์แวร์           
75236064 เทคโนโลยีฐานข้อมูลสมัยใหม ่           
75236164 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่           
75236264 การโปรแกรมแบบวิชวล           
75236364 นักพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม ่           
กลุ่มระบบเครือข่ายและความปลอดภัย           
75237064 สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ่           
75237164 การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง           
75237264 ความปลอดภัยปฏิบตักิารไซเบอร ์           
75237364 การออกแบบและแก้ปัญหาเครือข่าย           
กลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม           
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 
 

 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
75238364 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ 1           
75238464 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ 2           
75239364 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
ธุรกิจ 1 

          

75239464 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
ธุรกิจ 2 

          

75239564 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ           

  



151 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ (PLOs)  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 PLO1 เคารพกฎเกณฑ์ของหน่วยงานและสังคม ยึดมั่นในความถูกต้องตามจรรยาบรรณทางวิชาการและจรรยาบรรณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 PLO2 อดทน มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความคิดเชิงบวกต่อการทำงาน ช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวม สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในภาวะผู้นำและผู้ตาม 
ด้านความรู้ 
 PLO3 อธิบายองค์ความรู้ทางธุรกิจและการประกอบการ สำหรับเป็นพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ 
 PLO4 อธิบายองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนำมาใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจได้ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
 PLO5 สืบค้นความรู้ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 PLO6 แยกแยะปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ นำเสนอแนวทางเพ่ือปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับกระบวนการทางธุรกิจ และปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 PLO7 ทำงานโดยมีการวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีความถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง การทำงาน และสังคม 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 PLO8 สื่อสารและนำเสนอองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ และชี้นำ

สังคม 
ด้านทักษะพิสัย 
 PLO9 เลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสร้างสรรค์ 
 PLO10 เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจและสังคม 
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เอกสารแนบหมายเลข  4 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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เอกสารแนบหมายเลข  5 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรและรายวิชา (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 

 

หลักสูตร วท.บ.  
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตร วท.บ.  
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
Bachelor of Science Program in Information Technology and 
Business Innovation 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
Bachelor of Science Program in Information Technology and 
Business Innovation 

คงเดิม 

จำนวนหน่วยกิตรวม 
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตรวม 
ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 

ปรับจำนวนหน่วยกิตรวม 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 หน่วยกิต 
1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
    1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 หน่วยกิต 
1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 

คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรและรายวิชา (ต่อ) 
 

หลักสูตร วท.บ.  
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตร วท.บ.  
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน 12 หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเฉพาะด้าน 79 หน่วยกิต 

2.2.1) วิชาบังคับ 46 หน่วยกิต 
-กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต 
-กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 19 หน่วยกิต 
-กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต 
-กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต 

2.2.2) วิชาเอก 33 หน่วยกิต 
2.2.2.1) วิชาเอกบังคับ 18 หน่วยกิต 
2.2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 85 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน 9 หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเอก 76 หน่วยกิต 

2.2.1) วิชาเอกบังคับ 46 หน่วยกิต 
-กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต 
-กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 19 หน่วยกิต 
-กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต 
-กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต 

2.2.2) วิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต 

ปรับชื่อกลุ่มวิชาและปรับ
จำนวนหน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรและรายวิชา (ต่อ) 
 

หลักสูตร วท.บ.  
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตร วท.บ.  
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1) นางสาวพัชรวดี  พูลสำราญ 
2) นายอรรถพร  แขสวัสดิ์ 
3) นางสุนันทา  วงศ์จตุรภัทร 
4) ว่าที่ร้อยตรี กิตติศักดิ์  อ่อนเอื้อน 
5) นายพงช์ศนัญ  ชาญชัยชิณวรฒ์ 
6) นางสาวพนิตนาฎ  ยิ้มแย้ม 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
7) นายยิ่งยศ  ศรีบุญเรือง 
8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ รัตนวงษ์ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1) นางสาวพัชรวดี  พูลสำราญ 
2) นางสาวพนิตนาฎ  ยิ้มแย้ม 
3) ว่าที่ร้อยตรี กิตติศักดิ์  อ่อนเอื้อน 
4) นายพงช์ศนัญ  ชาญชัยชิณวรฒ์  
5) นายยิ่งยศ  ศรีบุญเรือง 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ รัตนวงษ์ 
 

ปรับเปลี่ยนชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรและรายวิชา (ต่อ) 
 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2.1) วิชาแกน 2.1) วิชาแกน  

75210062 หลักสำคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ 
Information Technology and Business 
Innovation Fundamentals  

3 (3-0-6) 75210064 หลักเบื้องต้นของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Fundamentals 

3 (3-0-6) ปรับรหสั,ช่ือวิชาและ
คำอธิบาย 

75210162 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ทางธุรกิจ 
Mathematics for Information Technology and 
Business Innovation 

3 (3-0-6) 75210164 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ทางธุรกิจ 
Mathematics for Information Technology and 
Business Innovation 

3 (3-0-6) ปรับรหสัวิชา 

75210362 สถิติสำหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรม 
ทางธุรกิจ  
Statistics for Information Technology and 
Business Innovation 

3 (3-0-6) 75210264 สถิติสำหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรม 
ทางธุรกิจ  
Statistics for Information Technology and 
Business Innovation 

3 (3-0-6) ปรับรหสัวิชา 

75226662 การคิดเชิงนวัตกรรม 
Innovative Thinking 
 
 

3 (3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรและรายวิชา (ต่อ) 
 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2.2) วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้าน) 
2.2.1) วิชาบังคับ 

  

75210262 ประเด็นด้านจริยธรรม กฎหมายและสังคมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Ethical, Legal, and Social Issues in Information 
Technology 

3 (3-0-6) 75220364 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ธุรกิจดิจิทัล 
Law and Ethics Issues of Information 
Technology and Digital Business 

3 (3-0-6) ปรับรหสั,ช่ือวิชา,
คำอธิบายและย้ายไป
วิชาเอกบังคับ 

75231362 ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ 
Information Security and Assurance 

3 (3-0-6) 75237264 ความปลอดภัยปฏบิัติการไซเบอร ์
CyberOps Security 

3 (2-2-5) ปรับรหสั,ช่ือวิชา,
คำอธิบายและย้ายไป
วิชาเอกเลือก 

75232362 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Project Management 

3 (3-0-6) 75232464 การบริหารทีมสำหรับโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Team Management in IT Project 

3 (3-0-6) ปรับรหสั,ช่ือวิชา,
คำอธิบายและย้ายไป
วิชาเอกเลือก 

75221162 ระบบฐานข้อมลู 
Database System 

3 (2-2-5) 75222364 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 
Database Design and Management 

3 (2-2-5) ปรับรหสั,ช่ือวิชา,
คำอธิบายและย้ายไป
วิชาเอกบังคับ 

75231462 การบริหารและการบำรุงรักษาระบบ 
System Administration and Maintenance 

3 (2-2-5) 75223264 การบริหารและการบำรุงรักษาระบบ 
System Administration and Maintenance 

3 (2-2-5) ปรับรหสัวิชาและ
คำอธิบาย  
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรและรายวิชา (ต่อ) 
 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
75234062 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

Web Programming 
3 (2-2-5) 75233464 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่สำหรับนวัตกรรม

ทางธุรกิจ 
Modern Web Application Development for 
Business Innovation 

3 (2-2-5) ปรับรหสั,ช่ือวิชา,

คำอธิบายและย้ายไป
วิชาเอกบังคับ 

75239062 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและวิชาชีพ 
Pre-Training for Cooperative Education and 
Career 

1 (0-2-1) 75239064 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและวิชาชีพ 
Pre-Training for Cooperative Education and 
Career 

1 (0-2-1) ย้ายไปวิชาเอกบังคับ 

75239162 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Seminar 

3 (3-0-6) 75239564 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Seminar 

3 (3-0-6) ปรับรหสัวิชาและย้าย
ไปวิชาเอกเลือก 

75249262 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6 (0-18-6) 75249164 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 1 
Cooperative and Work Integrated Education: 
CWIE I 

3 (0-9-6) ปรับรหสั,ช่ือวิชา,
จำนวนหน่วยกิต,
จำนวนช่ัวโมงปฏิบัติ
และย้ายไปวิชาเอก
บังคับ 

75249362 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
Project in Information Technology I 

1 (0-3-1) 75248164 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Innovation Development in Information 
Technology I  

3 (0-9-6) ปรับรหสั,ช่ือวิชา,
จำนวนหน่วยกิต,
จำนวนช่ัวโมงปฏิบัติ-
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรและรายวิชา (ต่อ) 
 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาด้วยตนเองและ
ย้ายไปวิชาเอกบังคับ 

75249462 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 
Project in Information Technology II 

2 (0-6-2) 75248264 การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
Innovation Development in Information 
Technology II 

3 (0-9-6) ปรับรหสั,ช่ือวิชา,
จำนวนหน่วยกิต,
จำนวนช่ัวโมงปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเองและ
ย้ายไปวิชาเอกบังคับ 

75212062 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ1 
Object-Oriented Programming I 

3 (2-2-5) 75212064 หลักการพัฒนาแอปพลเิคชันเบื้องต้น 
Application Development Fundamentals 

3 (2-2-5) ปรับชื่อวิชา,คำอธิบาย
และย้ายไปวิชาเอก
บังคับ 

75221062 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
Data Structure and Algorithms 

3 (2-2-5) 75222164 การออกแบบอัลกอริทึมและการประยุกต ์
Algorithms Design and Applications 

3 (2-2-5) ปรับรหสั,ช่ือวิชา,
คำอธิบายและย้ายไป
วิชาเอกบังคับ 

75222262 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
System Analysis and Design 
 

3 (2-2-5) 75222264 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
System Analysis and Design 

3 (2-2-5) ปรับรหสัวิชา,
คำอธิบายและย้ายไป
วิชาเอกบังคับ 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรและรายวิชา (ต่อ) 
 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
75227062 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และการ

ออกแบบประสบการณผ์ู้ใช้ 
Human Computer Interaction and User 
Experience Design   

3 (2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

75210462 แพลตฟอร์มเทคโนโลยี    
Platform Technology 

3 (3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

75223062 เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
Computer Network Technology 

3 (3-0-6) 75223064 เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
Computer Network Technology 

3 (2-2-5) ปรับรหสัวิชา,
คำอธิบายและย้ายไป
วิชาเอกบังคับ 

2.2.2) วิชาเอก 
2.2.2.1) วิชาเอกบังคับ 

2.2) วิชาเอก 
2.2.1) วิชาเอกบังคับ 

 

75222162 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2  
Object-Oriented Programming II 

3 (2-2-5) 75223164 การพัฒนาเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน 
Desktop Application Development 

3 (2-2-5) ปรับรหสั,ช่ือวิชาและ
คำอธิบาย 

75227162 การผลิตสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย  
Multimedia and Video Production 

3 (2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรและรายวิชา (ต่อ) 
 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
75231262 เทคโนโลยีฐานข้อมลูสมยัใหม ่

Modern Database Technology 
3 (2-2-5) 75236064 เทคโนโลยีฐานข้อมลูสมยัใหม ่

Modern Database Technology 
3 (2-2-5) ปรับรหสัวิชา,

คำอธิบายและย้ายไป
วิชาเอกเลือก 

75233162 เทคโนโลยีการให้บริการอินเทอร์เน็ต 
Internet Services Technology 

3 (2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

75234162 เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาเว็บ 
Modern Technologies of Web Development 

3 (2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

75234262 การพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนท่ีสำหรับแอน
ดรอยด์แพลตฟอรม์ 
Mobile Development for Android Platform  

3 (2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

75225062 เศรษฐศาสตรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
Economics for Information Technology 

3 (3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

75225162 การตลาดดจิิทัล 
Digital Marketing 

3 (3-0-6) 75231264 การตลาดดจิิทัล 
Digital Marketing 

3 (3-0-6) ปรับรหสั,ช่ือวิชา,
คำอธิบายและย้ายไป
วิชาเอกเลือก 

75235362 เทคโนโลยีฟินเทค 
Fintech Technology 

3 (3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรและรายวิชา (ต่อ) 
 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
75235462 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลย ี

Technology Entrepreneurship 
3 (3-0-6) 75231364 ผู้ประกอบการดิจิทลั 

Digital Entrepreneurship 
3 (3-0-6) ปรับรหสั,ช่ือวิชาและ

ย้ายไปวิชาเอกเลือก 
75236162 นวัตกรรมธรุกิจดจิิทัลเบื้องต้น 

Fundamental Digital Business Innovation 
3 (3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

75238162 คลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ 
Data Warehouse and Business Intelligence 

3 (2-2-5) 75235264 คลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ 
Data Warehouse and Business Intelligence 

3 (2-2-5) ปรับรหสัวิชา,
คำอธิบายและย้ายไป
วิชาเอกเลือก 

   75218064 การพัฒนากระบวนการทางความคิดเพื่อการเติบโต 
Growth Mindset Development 

3 (3-0-6) รายวิชาเปิดใหม ่

2.2.2.2) วิชาเอกเลือก 2.2.2) วิชาเอกเลือก  

75231562 สถาปัตยกรรมและการบรหิารฐานข้อมูล 
Database Architecture and Administration 

3 (2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

75232462 การทดสอบและประกันคณุภาพซอฟต์แวร์ 
Software Testing and Quality Assurance 

3 (2-2-5) 75232564 การบริหารคณุภาพของซอฟต์แวร ์
Software Quality Management 

3 (3-0-6) ปรับรหสั,ช่ือวิชา,
จำนวนช่ัวโมงบรรยาย-
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเองและคำอธิบาย 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรและรายวิชา (ต่อ) 
 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
75232762 การเขียนโปรแกรมภาษาโก 

Go Language Programming 
3 (2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

75232862 ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุ   
Object-Oriented Programming Workshop 

1 (0-2-1)    ยกเลิกรายวิชา 

75233262 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  
Web Services Technology 

3 (2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

75234362 การพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนท่ีสำหรับไอโอเอส
แพลตฟอร์ม 
Mobile Development for iOS Platform  

3 (2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

75234462 การเขียนโปรแกรมแบบสคริปต ์
Script Programming 

3 (2-2-5) 75233564 การเขียนโปรแกรมแบบสคริปต ์
Script Programming 

3 (2-2-5) ปรับรหสัวิชาและย้าย
ไปวิชาเอกบังคับ 

75237262 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์   
Image Processing and Computer Vision 

3 (2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

75237462 การออกแบบและพัฒนาเกม   
Game Design and Development 

3 (2-2-5) 75234164 หลักการพัฒนาเกมเบื้องต้น 
Game Development Fundamentals 

3 (2-2-5) ปรับรหสั,ช่ือวิชาและ
คำอธิบาย 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรและรายวิชา (ต่อ) 
 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
75241662 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานข้อมลู   

Database Architecture and Administration 
Workshop 

1 (0-2-1)    ยกเลิกรายวิชา 

75242562 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน  
Python Programming 

3 (2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

75243362 การรักษาความปลอดภัยโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
Web Application Security 

3 (2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

75243462 อินเทอร์เน็ตออฟติง 
Internet of Things 

3 (2-2-5) 75237164 การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง 
Development of Internet of Things 

3 (2-2-5) ปรับรหสั,ช่ือวิชาและ
คำอธิบาย 

75243562 ปฏิบัติการการคำนวณแบบคลาวด์และเสมือนจริง  
Cloud Computing and Virtualization Workshop 

1 (0-2-1)    ยกเลิกรายวิชา 

75243662 ปฏิบัติการเครือข่ายระดับวิสาหกจิ  
Enterprise Networking Workshop 

1 (0-2-1)    ยกเลิกรายวิชา 

75243762 ปฏิบัติการโทรศัพท์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
Internet Telephony Workshop 

1 (0-2-1)    ยกเลิกรายวิชา 

75244562 เทคโนโลยีดอทเนต็ 
.NET Technology 

3 (2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 



165 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรและรายวิชา (ต่อ) 
 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
75244662 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลบนเว็บ 

Web Database Application Development 
Workshop 

1 (0-2-1)    ยกเลิกรายวิชา 

75248262 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครือ่งจักร  
Machine Learning Applications 

3 (2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

75248662 วิทยาศาสตร์ข้อมูล 
Data Science 

3 (2-2-5) 75235464 วิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับธุรกิจดจิิทัล 
Data Science for Business Digital 

3 (2-2-5) ปรับรหสัวิชา 

75249562 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศประยุกต์ 1 
Selected Topic in Applied Information 
Technology I 

3 (3-0-6) 75238364 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศประยุกต์ 1 
Selected Topic in Applied Information 
Technology I 

3 (3-0-6) ปรับรหสัวิชา 

75249662 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศประยุกต์ 2 
Selected Topic in Applied Information 
Technology II 

3 (2-2-5) 75238464 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศประยุกต์ 2 
Selected Topic in Applied Information 
Technology II 

3 (2-2-5) ปรับรหสัวิชา 

75227562 การออกแบบและการนำเสนอเพื่องานธุรกิจ  
Design and Creative Presentation for Businesses 

3 (3-0-6) 75210464 นวัตกรรมการค้นคืนสารสนเทศและการนำเสนอ 
Information Retrieval Innovation and 
Presentation 
 

3 (3-0-6) ปรับรหสั,ช่ือวิชา
คำอธิบายและย้ายไป
วิชาเอกบังคับ 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรและรายวิชา (ต่อ) 
 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
75232662 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 

Visual Programming 
3 (2-2-5) 75236264 การโปรแกรมแบบวิชวล 

Visual Programming 
3 (2-2-5) ปรับรหสัและคำอธิบาย 

75235262 ระบบสารสนเทศองค์กรแบบกว้าง 
 Enterprise Wide Information Systems 

3 (3-0-6) 75221064 การวางแผนทรัพยากรองค์การ 
Enterprise Resource Planning 

3 (2-2-5) ปรับรหสั,ช่ือวิชา,หน่วย
กิต,คำอธิบายและย้าย
ไปวิชาเอกบังคับ 

75235562 การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ  
Production and Operation Management 

3 (3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

75235662 การใช้งานสเปรดชีตสำหรับแบบจำลองทางธุรกิจ  
Applying Spreadsheet-Based for Business 
Model 

3 (2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

75235762 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Service Management 

3 (3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

75236062 การจัดการโซ่อุปทานด้วยเครื่องมอืการวางแผนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
Supply Chain Management with Planning and 
Optimization Tools 
 

3 (3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรและรายวิชา (ต่อ) 
 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
75236262 เทคโนโลยีและการพัฒนาพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

E-Commerce Development and Technology 
3 (2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

75236362 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบบรรจภุัณฑ ์
Package Design Technology and Innovation 

3 (2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

75237362 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและแอนิเมชัน   
Computer Graphics and Animation 

3 (2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

75238062 โปรแกรมทางสถิตสิำหรับการวิเคราะห์ 
Statistics Software for Analytics 

3 (3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

75238562 เทคโนโลยีการสร้างภาพข้อมูล 
Data Visualization Technologies 

3 (3-0-6) 75235064 การแสดงข้อมลูธุรกิจด้วยแผนภาพ  
Business Data Visualization 

3 (2-2-5) ปรับรหสั,ช่ือวิชา,
คำอธิบายและจำนวน
ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติ  

75241762 เทคโนโลยีการจดัการความรู ้
Knowledge Management Technology 

3 (3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

75246462 เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่เพื่อกลุม่ธุรกิจใหม่  
New Information Technology for Startup 

3 (3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

75248362 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์  
Geography Information System 

3 (3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรและรายวิชา (ต่อ) 
 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
75248462 เหมืองข้อมูล 

Data Mining 
3 (2-2-5) 75235164 สถิติสำหรับการคำนวณ 

Statistic for Computing 
3 (2-2-5) ปรับรหสั,ช่ือวิชาและ

คำอธิบาย 
75249762 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานธุรกิจ 

1 
Selected Topic in Business Information 
Technology I 

3 (3-0-6) 75239364 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานธุรกิจ 
1 
Selected Topic in Business Information 
Technology I 

3 (3-0-6) ปรับรหสัวิชา 

75249862 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานธุรกิจ 
2 
Selected Topic in Business Information 
Technology II 

3 (2-2-5) 75239464 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานธุรกิจ 
2 
Selected Topic in Business Information 
Technology II 

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 

   75221164 องค์การและการเปลี่ยนผา่น 
Organization and Transition 

3 (3-0-6) รายวิชาเปิดใหม ่

   75223364 การออกแบบมัลติมีเดีย 
Multimedia Design 

3 (3-0-6) รายวิชาเปิดใหม ่

   75234064 การผลิตวีดิทัศน ์
Video Production 

3 (2-2-5) รายวิชาเปิดใหม ่

   75234264 เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดจิิทัล 3 (2-2-5) รายวิชาเปิดใหม ่
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรและรายวิชา (ต่อ) 
 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Digital Media Creation Technology 
 

   75234364 หลักการภาพดิจิทลัเบื้องต้น 
Digital Image Fundamentals 

3 (2-2-5) รายวิชาเปิดใหม ่

   75235364 การวิเคราะห์ข้อมลูธุรกิจ 
Business Analytics 

3 (2-2-5) 
 

รายวิชาเปิดใหม ่

   75236164 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Mobile Application Development 

3 (2-2-5) รายวิชาเปิดใหม ่

   75236364 นักพัฒนาซอฟต์แวร์สมยัใหม ่
Modern Software Developer 

3 (2-2-5) รายวิชาเปิดใหม ่

   75237064 สถาปัตยกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม ่
Modern Information Technology Architecture 

3 (2-2-5) รายวิชาเปิดใหม ่

   75237364 การออกแบบและแก้ปญัหาเครือขา่ย 
Network Design and Solutions 

3 (2-2-5) รายวิชาเปิดใหม ่

   75249264 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับทำงาน 2 
Cooperative and Work Integrated Education: 
CWIE II 

3 (0-9-6) รายวิชาเปิดใหม ่
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เอกสารแนบหมายเลข  6 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ  หลักสูตร พ.ศ. 2564 

 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา สิงห์ทองชัย  ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
 

• วิชา Web Application Development for Business Innovation  เปลี่ยนชื่อเป็น Modern 
Web Application Development for Business Innovation และปรับคำอธิบายรายวิชาให้
ไม่ข้ึนอยู่กับภาษาใดภาษาหนึ่ง เขียนกลางๆ ไว้เผื่อความยืดหยุ่นในการสอน แนะนำเฟรมเวิร์คที่
นิยมใช้ 

• วิชา การค้นคืนสารสนเทศและการนำเสนอ เปลี่ยนชื่อให้เหมาะกับหลักสูตรเป็น นวัตกรรมการ
ค้นคืนสารสนเทศและการนำเสนอ 

• เพ่ิมรายวิชา วิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับธุรกิจดิจิทัล รองรับงานด้าน Big Data  

• เพ่ิมเนื้อเกี่ยวกับการทำธุรกิจ e-sport ในรายวิชา ผู้ประกอบการดิจิทัล โดยเพิ่มหัวข้อ ธุรกิจที่
น่าสนใจของผู้ประกอบการดิจิทัล 

• จำนวนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ทำงาน โดยหลักสูตรได้เพ่ิมกลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ของ PLO8 ให้มีการใช้สื่อ หรือ
กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา สิงห์ทองชัย   

        ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
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และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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