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หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชื่ อสถาบัน
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสยาม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่ อหลักสู ตรและรหัส
ชื่ อภาษาไทย
ชื่ อภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology

2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่ อภาษาไทย
ชื่ อเต็ม
ชื่ อย่อ
ชื่ อภาษาอังกฤษ
ชื่ อเต็ม
ชื่ อย่อ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
B.Sc. (Information Technology)

3. วิชาเอกหรื อความเชี่ ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
130 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ

หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี

5.2 ภาษาทีใ่ ช้
การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย
เอกสารและตาราในวิชาหลักเป็ นตาราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
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5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟั ง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้
เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสู ตร
หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557 ปรั บ ปรุ ง จากหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา เห็นชอบหลักสู ตรในการประชุ มครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
- คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบหลักสู ตรในการประชุ มครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2557
- สภามหาวิทยาลัยสยามอนุมตั ิหลักสู ตรในการประชุม เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในปี การศึกษา 2559
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
นักเขียนโปรแกรม หรื อผูพ้ ฒั นาซอฟต์แวร์
ผูด้ ูแลระบบเครื อข่ายและเครื่ องแม่ข่าย
ผูจ้ ดั การโครงการสารสนเทศ
นักพัฒนาเว็บไซต์
นักออกแบบเว็บไซต์
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9. ชื่ อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลาดับ
1

2

ตาแหน่ง
อาจารย์

อาจารย์

ชื่อ-สกุล
ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์

นายณรงค์ฤทธิ์
สุคนธสิ งห์

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สาขาวิชา

สถาบัน

ปี ที่
จบ

3101400947492 Ph.D. (Computer Engineering)
MS.EE &CE (Electrical and
Computer Engineering)
วศบ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

Chulalongkorn University
Oregon State University,
USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545
2526

3102001448094 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าฯ ลาดกระบัง

2543

บธ.บ. (การตลาด)
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
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ภาระงาน ผลงานทางวิชาการ
สอน
9

2524

2539
2536
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1. IEEE International Symposium on
Communications and Information Technology
(ISCIT 2002), paper titled “ On Routing Real-time
Multicast Traffic Using Residual Delay path
selection function”.
2. IEEE International Symposium on
Communications and Information Technology
(ISCIT 2001), paper titled “ On Routing Real-time
Multicast Traffic”.
3. IEEE International Symposium on
Intelligent Signal Processing and Communication
Systems (ISPACS 1999), paper titled “Reliable
real-time multicast scheme on the Internet”.
4. Computer Communications, Elsevier
Science, “Real-time optimal multicast routing”,
September 2002.
ณรงค์ฤทธิ์ สุ คนธสิ งห์. ระบบสารสนเทศการ
จั ด การความรู ้ คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสยาม.การประชุ มวิชาการระดับชาติ.
นวัตกรรมการหลอมรวมของศิลปะ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี. 2557.

ลาดับ
3

4

ตาแหน่ง
อาจารย์

อาจารย์

ชื่อ-สกุล
นายอรรณพ กางกั้น

นายนิตินยั ไพศาลพยัคฆ์

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สาขาวิชา

สถาบัน

ปี ที่
จบ

3102001975213 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2530

101400478577

มหาวิทยาลัยสยาม

2551

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
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2545

ภาระงาน ผลงานทางวิชาการ
สอน
12

12

อรรณพ กางกั้น. ระบบบริ หารสิ นค้าคงคลังโดย
วิธีเข้าก่ อ นออกก่ อ นและวิธี เ จาะจง. การประชุ ม
วิชาการระดับชาติ. นวัตกรรมการหลอมรวมของ
ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2557.
นิตินยั ไพศาลพยัคฆ์. ทัศนคติของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ที่มีต่อ
การใช้ง านเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ส าหรั บ การ
เรี ยน . นวัต กรรมการหลอมรวมของศิ ลปะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี . มหาวิทยาลัยสยาม.
2557.
นิ ตินัย ไพศาลพยัคฆ์. การใช้การเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ น อกห้ อ งเรี ยน:กรณี ศึ ก ษาวิ ช าการ
โปรแกรมสาหรับอินเทอร์เน็ต. งานประชุมวิชาการ
ระดับ ชาติ เพื่ อ การพัฒ นาที่ ย งั่ ยืน . มหาวิท ยาลัย
สยาม. 2556.
นิตินยั ไพศาลพยัคฆ์. Information System for
Helping Deaf Mute Communication (The 2nd
Japan-Thailand
Friendship
International
Workshop on Science, Technology and Education:
JTSTE 2012, Pattaya City)

ลาดับ
5

ตาแหน่ง
อาจารย์

ชื่อ-สกุล
อ.อมรรัตน์ ปัญญาสุข

เลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สาขาวิชา

สถาบัน

3101800086915 สป.มบ. (คอมพิวเตอร์ )

วท.บ. (กายภาพบาบัด)

7

ปี ที่
จบ

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์

2537

มหาวิทยาลัยมหิดล

2534

ภาระงาน ผลงานทางวิชาการ
สอน
12

อมรรั ต น์ ปั ญ ญาสุ ข . การพัฒ นาสื่ อ การสอน
อิ เล็กทรอนิ กส์ ภาษาจี นกลางระดับเริ่ มต้น โดยใช้
กระบวนการคิ ดเชิ งตรรกะ. นวัตกรรมการหลอม
รวมของศิ ล ปะ วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี .
มหาวิทยาลัยสยาม. 2557.
อมรรั ตน์ ปั ญญาสุ ข. การพัฒนาสื่ อ การสอน
อิเล็กทรอนิ กส์ภาษาอังกฤษระดับประถมต้น โดย
ใช้ก ระบวนการคิ ด เชิ ง ตรรกะ” น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ NCCIT 2012 ที่โรงแรม
ดุสิตธานี พัทยา 10 พ.ค. 2555.
อมรรั ต น์ ปั ญ ญาสุ ข . คู่ มื อ การใช้ง าน Fidelio
Front Office System version 7.13.

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
การศึกษาใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอน อาคาร 3 ศูนย์ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และอาคารอื่นที่มีอยูใ่ น
คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากร่ างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริ การภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัต กรรมในการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาให้ ก ับ ผลผลิ ต ชุ ม ชน ตลอดจนการพัฒ นา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ก่อให้เกิ ดทั้ง
โอกาศและภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิ จ จึงจาเป็ นต้องเตรี ยมพร้ อมให้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว ซึ่ ง
ต้อ งมี ก ารจัด การองค์ ค วามรู ้ อ ย่ า งเป็ นระบบ และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ หมาะสม รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) ที่
กาหนดทิศทางและการพัฒนา ICT เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่ งต้องการบุคลากรทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเป็ นจานวนมาก

11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
จากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่ อสารไร้พรมแดน ที่ มีการใช้คอมพิวเตอร์ ทุกหนทุกแห่ งที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วผ่านเครื อข่ายความเร็ วสู งหรื ออินเทอร์ เน็ต กอปรกับราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง รวมทั้ง
สมรรถนะของเทคโนโลยีไร้สาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์ แบบพกพาที่สามารถสื่ อสารข้อมูล
มัลติมีเดี ยได้สะดวกและรวดเร็ ว นาสู่ การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่จาเป็ นต้องเข้าถึ งข้อมู ล
ข่าวสารที่เชื่ อถือได้ จึงจาเป็ นต้องใช้นกั เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเป็ นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม
ที่ช่วยชี้ นาและขับเคลื่ อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นไปในรู ปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิต
ของสังคมและวัฒนธรรมไทย
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตรจาเป็ นต้องกระทาในเชิ งรุ ก โดยพัฒนา
หลักสู ตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถก้าวทันการ
เปลี่ ยนแปลงและมีศกั ยภาพในการแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล โดยการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว
จาเป็ นต้องมีความพร้ อมที่สามารถปฏิบตั ิงานได้ทนั ที และมีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชี พ
รวมถึงเข้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยต้อง
ปฏิบตั ิตนอย่างมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริ ยธรรม
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
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จากยุทธศาสตร์ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย และการใช้คอมพิวเตอร์
ในงานด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย ดังนั้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้ในเชิ งสร้ างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อส่ วนรวม โดยคานึ งถึ ง
คุณธรรมและจริ ยธรรม ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของหลักสู ตรในการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามที่มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและการ
วิจยั และการมุ่งสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง ขยัน ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะวิชาอื่นของสถาบัน
13.1.1 รายวิชากลุ่มคณิ ตศาสตร์ ในหลักสู ตรเปิ ดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
13.1.2 รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปในหลักสู ตรเปิ ดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ คณะ/ภาควิชาอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผูแ้ ทนจากในคณะอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง ด้าน
เนื้ อหาสาระ การจัดตารางเรี ยนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1.ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นหลัก สู ตรที่ มุ่ งผลิ ตบุ ค ลากรที่ มี
ความรู ้ ค วามสามารถทั้ง ในเชิ ง ทฤษฎี และวิธี ป ฏิ บ ัติใ นวิช าชี พ เทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็ นผูน้ าในการ
บริ หารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและบูรณาการองค์ความรู ้ ตลอดจนวิจยั เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
1.2 ความสาคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และมีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวติ ประจา
วันของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีการดาเนิ นชี วิต เทคโนโลยีสารสนเทศจึงนับเป็ นหัวใจสาคัญ ของการ
พัฒนาประเทศทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
จากการสารวจความต้องการของตลาดผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตด้านเทคโนโลยีพบว่า หน่วยงานมีความต้องการ
บัณฑิ ตที่พร้ อมใช้งานได้ทนั ที และองค์การขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีความต้องการบัณฑิ ตที่มี
ความสามารถพัฒนาโปรแกรมให้กบั องค์การ อย่างไรก็ตามการผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปั จจุบนั ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ ปริ มาณความต้องการบุคลากรที่มี
ความรู ้ ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ตระหนักถึงความจาเป็ นและความสาคัญของการ
ผลิ ตบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ ยวชาญทั้งเชิ งทฤษฎีและวิธีปฏิบตั ิสามารถเป็ นผูน้ าในการ
บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศแบบธรรมาภิบาลในองค์การ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู ้ และงานวิจยั ให้กา้ ว
ทันเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เพื่อออกไปรับใช้สังคมไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อผลิตบุคลากรให้มีคุณลักษณะและความรู ้ความชานาญ ดังนี้
1) เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถทั้งในเชิ งทฤษฎีและวิธีปฏิบตั ิดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อการพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) เป็ นผูน้ าในการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่ อง ผลิ ตและสร้ างผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก่อให้เกิ ดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
3) เป็ นผูม้ ีความรู ้ในศาสตร์ สาขาอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น การบริ หารองค์การ การจัดการธุ รกิ จ และ
งานด้านกราฟิ กและสื่ อประสม สามารถนาศาสตร์ เหล่านั้นไปบูรณาการได้อย่างเหมาะสม เพื่อเสริ มทักษะ
ของตนเองในการประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม
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2.แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

- ปรั บ ปรุ ง หลักสู ต รให้มี ม าตรฐาน - พัฒนาหลักสู ตรโดยมีพ้ืนฐานจากหลักสู ตร
ใหม่ ต ามที่ สกอ. ก าหนดและให้ ในระดับสากล (ACM-IEEE) และตามกรอบ
เ ที ย บ เ คี ย ง กั บ Association for มาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
Computing Machinery (ACM) - ระดับปริ ญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
Institute of Electrical and - ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
Electronics Engineers (IEEE)
Curriculum Recommendation
- ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับ - ติ ดตามความเปลี่ ยนแปลงในความต้องการ
ความต้อ งการของธุ ร กิ จ และการ ข อ ง ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
เปลี่ ยนแปลงของเทคโนโ ลยี สารสนเทศ
สารสนเทศ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- เอกสารปรับปรุ งหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานผลการประเมิ น ความพึ ง
พอใจในการใช้บัณฑิ ตของสถาน
ประกอบการ
- ความพึ ง พอใจในทัก ษะ ความรู ้
ความสามารถในการท างานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี
- พัฒ นาบุ ค ลากรด้านการเรี ย นการ - สนับสนุนบุคลากรด้านการเรี ยนการสอนให้ - ปริ มาณงานบริ การวิ ช าการต่ อ
สอนและบริ การวิ ช าการ ให้ มี ทางานบริ การวิชาการแก่องค์กรภายนอก
อาจารย์ในหลักสูตร
ประสบการณ์ จ ากการน าความรู ้
ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศไป
ปฎิบตั ิงานจริ ง
- พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ส อ น / ก า ร - พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่เน้นการ - จานวนโครงการการพัฒนาทักษะ
ประเมิ น ผลของอาจารย์ตามผลการ สอนด้า นคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม ด้า นความรู ้ การสอนและการประเมิ นผลของ
เรี ยนรู ้ท้ งั 5 ด้าน
ทั ก ษะทางปั ญญา ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ อาจารย์ตามผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ด้าน
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะใน - ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
การวิเคราะห์และการสื่ อสาร
ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ที่มุ่ง
ผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ด้าน
-ส่ ง เสริ มการเรี ยนการสอนที่ เ น้ น - พัฒ นาวิ ธี ก ารจัด การเรี ยนการสอนที่ เ น้ น - ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการ
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ผูเ้ รี ยนเป็ นศู นย์กลางด้วยการจัดการสอนที่ จัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยน
ส่ ง เสริ มระบบการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการ เป็ นศู น ย์กลางและความพึงพอใจ
จัดการความรู ้ ได้แก่ การสอนแบบใช้ปัญหา ของผูเ้ รี ยน
เ ป็ น ห ลั ก ก ร ณี ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์ เป็ นต้น
- จั ด ท าบทเรี ยน e-learning เพื่ อ ส่ งเสริ ม - จ าน วน ร ายวิ ช าที่ มี การ จั ด ท า
ศักยภาพในการเรี ยนของนักศึกษา
บทเรี ยน e-learning
- จานวนผูเ้ รี ยนที่ เข้าใช้ระบบแต่ละ
รายวิชา
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

- ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื บค้นใน - ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อระบบ
การแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
สารสนเทศที่ สนับสนุ นการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ คือวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1) เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การรับรองวิทยฐานะ หรื อสาเร็ จการศึกษาอื่นหรื อเทียบเท่า
2) ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
3) ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื่ อมเสี ย และไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดีงาม
4) ผูป้ ระสงค์จะเข้าศึกษาต่อต้องผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรี ยนในหลักสู ตรที่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื ออาชี วศึกษา
อาจมีพ้ืนฐานการเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ รวมทั้งทักษะและความสามารถการ
ใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากตารา เอกสารบางส่ วนเป็ นภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
นัก ศึ ก ษาที่ จ ะเข้า รั บ การศึ ก ษาควรมี ผ ลการเรี ย นในกลุ่ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และ
ภาษาอัง กฤษ อยู่ใ นเกณฑ์ ดี หรื อ มี ผ ลสอบมาตรฐานด้า นดัง กล่ า วไม่ ต่ า กว่า เกณฑ์ ที่ ค ณะเทคโนโลยี
สารสนเทศกาหนดในระเบียบการคัดเลื อกนักศึกษาเข้าเรี ยน กรณี ที่นกั ศึกษาจาเป็ นต้องปรับ พื้นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้จดั อบรมก่อนเริ่ มภาคการศึกษาแรก
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับและสาเร็ จตามหลักสู ตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2561
ชั้นปี ที่ / พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561
100
100
100
100
100
1
90
90
90
90
2
80
80
80
3
80
80
4
100
190
270
350
350
รวม
80
80
จานวนทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
หมายเหตุ
จ านวนนัก ศึ ก ษาที่ ล ดลงแต่ ล ะปี การศึ ก ษา เนื่ อ งจากนัก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถเรี ย นต่ อ ใน
หลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ อาจจะมีการลาออกหรื อย้ายไปเรี ยนคณะอื่นในมหาวิทยาลัยสยาม
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่ วย บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปี งบประมาณ 2557

ค่าบารุ งการศึกษา

1,224,000.00

ค่าลงทะเบียน

5,251,500.00

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

-

รวมรายรับ

6,475,500.00

2.6.2. งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย บาท)
ปี งบประมาณ 2557

หมวด เงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

2,055,694.00
2,700,000.00
228,230.00
1,116,000.00
6,099,924.00
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ปี งบประมาณ 2557

หมวด เงิน
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์

117,000.00
รวม (ข)

117,000.00

รวม (ก) + (ข)

6,216,924.00

จานวนนักศึกษา *

90

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

69,076.93

*หมายเหตุ จานวนนักศึกษารวมหลักสู ตรเก่าและหลักสู ตรปรับปรุ ง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 69,076.93
บาทต่อปี
2.7 ระบบการจัดการศึกษา
2.7.1 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
มหาวิทยาลัยสยามจัดระบบการศึกษาแบบหน่ วยกิ ตในระบบทวิภาค โดยปี การศึกษาหนึ่ ง ๆ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อน ดังนี้
1) ภาคการศึกษาปกติ มี 2 ภาคคือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 แต่ละภาคการศึกษามี
ระยะเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
2) ภาคฤดู ร้อน 1 ภาค มี ระยะเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และต้องมี ชวั่ โมงเรี ยนของแต่ ล ะ
รายวิชารวมกันทั้งหมดเทียบเท่ากับชัว่ โมงการศึกษาปกติ
2.7.2 ระยะเวลาการศึกษา
การศึกษาตลอดหลักสู ตรเต็มเวลา 4 ปี จะต้องได้หน่ วยกิ ตรวมไม่น้อยกว่า 130 หน่ วยกิ ต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 8 ปี การศึกษา และสาเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ นบั จากวันที่เปิ ดภาค
การศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอน ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
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3. โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต 130 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างของหลักสู ตร แบ่งออกเป็ น 3 หมวดวิชา ดังนี้
ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้
ก.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ก.2 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ก.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
ก.4 กลุ่มวิชาสุ นทรี ยศ์ าสตร์ และพลศึกษา
ข.หมวดวิชาเฉพาะ
แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้
ข.1 กลุ่มวิชาแกนคณิ ตศาสตร์และสถิติสาหรับ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ข.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก/วิชาโท
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี
ความหมายของรหัสวิชา
รหัสรายวิชาในหลักสู ตร
ความหมายของตัวเลข 3 ตัวแรก
100 หมายถึง
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
102 หมายถึง
กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน
111 หมายถึง
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
112 หมายถึง
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
113 หมายถึง
กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก
114 หมายถึง
กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก
121 หมายถึง
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
125 หมายถึง
ภาควิชาคณิ ตศาสตร์
126 หมายถึง
ภาควิชาสถิติ
129 หมายถึง
กลุ่มวิชาสุ นทรี ยศาสตร์ และพลศึกษา
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จานวน

34

หน่ วยกิต

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

9
6
17
2
90

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

จานวน

9

หน่วยกิต

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

21
45
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

190 หมายถึง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
192 หมายถึง
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.3 รายวิชาและจานวนหน่ วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จานวน 34 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปดังนี้
ก.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
ให้ เรียนรายวิชา
100-101
หลักเศรษฐศาสตร์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6)
Principles of Economics and Philosophy of Sufficiency Economy
100-106
อาเซี ยนในโลกยุคใหม่
3 (3-0-6)
ASEAN in the Modern World
100-102
ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวติ
3 (3-0-6)
Philosophy, Religions and Life Style
100-103
หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ 3(2-2-5)
Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning
100-104
มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
Human Relations and Personality Development
100-105
จิตวิทยาในชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
Psychology in Daily Life
100-107
อารยธรรมศึกษา
3 (3-0-6)
Civilization Studies
100-108
ทักษะการศึกษา
3 (2-2-5)
Study Skills
111-101
จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Psychology
111-102
สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to Sociology
111-103
หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
Principle of Economics
111-106
สันติภาพศึกษา
2 (2-0-4)
Peace Studies
111-107
ความรู ้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปั ญญา
2 (2-0-4)
Introduction to Intellectual Property
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112-101

อารยธรรม
3 (3-0-6)
Civilizations
112-102
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและ ตรรกศาสตร์ 3 (3-0-6)
Fundamental of Philosophy and Logic
112-103
มนุษย์กบั วรรณกรรม
3 (3-0-6)
Man and Literature
112-104
มนุษยกับศิลปะ
3 (3-0-6)
Man and Arts
112-106
ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
Thai Studies
112-107
ศาสนาเปรี ยบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Religions
112-108
การวางแผนชีวติ ครอบครัว
2 (2-0-4)
Family Life Planning
112-109
ดนตรี ปฏิบตั ิ
2 (1-2-3)
Music practice
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร จานวนไม่นอ้ ยกว่า 17 หน่วยกิต
ให้ เลือกเรียนจากรายวิชาต่ อไปนี้
ก.2.1 รายวิชาภาษาไทย ให้ เลือกเรียนจากรายวิชาต่ อไปนี้ จานวน 3 หน่ วยกิต
113-108
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3 (2-2-5)
Thai Usage for Communication
113-109
การใช้ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3 (2-2-5)
Thai Usage for Presentation
ก.2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 12 หน่ วยกิต
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
114-101
ภาษาอังกฤษ 1
2 (1-2-3)
English 1
114-102
ภาษาอังกฤษ 2
2 (1-2-3)
English 2
114-201
ภาษาอังกฤษ 3
2 (1-2-3)
English 3
114-202
ภาษาอังกฤษ 4
2 (1-2-3)
English 4
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ทั้งนี้เมื่ อนั ก ศึ ก ษาเรี ยนและสอบผ่ า นรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 แล้ ว ต้ องผ่ านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ มาตรฐานของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาสอบได้ คะแนนไม่ ผ่านตามเกณฑ์
ทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด ต้ องเรียนรายวิชา
114-301
ภาษาอังกฤษ 5
2 (1-2-3)
English 5
และ/หรื อ 114-302
ภาษาอังกฤษ 6
2 (1-2-3)
English 6
หากนั ก ศึ ก ษาเรี ย นและสอบผ่ า นรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ 4 และ สอบผ่ า นการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ มาตรฐานของมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ เรียนรายวิชาต่ อไปนีแ้ ทน
114-303
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
2 (1-2-3)
English Usage for Profession
114-304
เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางวิชาชีพ 2 (1-2-3)
English Presentation Techniques for Profession
ก.2.3 รายวิชาภาษาต่ างประเทศที่ 2
ให้ เลือกเรียนรายวิชาภาษาต่ างประเทศที่ 2 จานวน 2 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก
113-103
ภาษาจีน 1
CHINESE 1
113-104
ภาษาจีน 2
CHINESE 2
113-201
ภาษาจีน 3
CHINESE 3
113-202
ภาษาจีน 4
CHINESE 4
113-105
ภาษาญี่ปุ่น 1
JAPANESE 1
113-106
ภาษาญี่ปุ่น 2
JAPANESE 2
113-203
ภาษาญี่ปุ่น 3
JAPANESE 3
113-204
ภาษาญี่ปุ่น 4
JAPANESE 4

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
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113-111
113-112
113-113
113-114

ภาษาเกาหลี 1
KOREAN 1
ภาษาเกาหลี 2
KOREAN 2
ภาษาเกาหลี 3
KOREAN 3
ภาษาเกาหลี 4
KOREAN 4

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

2.3.2 กลุ่มวิชาภาษาอาเซี ยน
102-101
ภาษาพม่า 1
BURMESE 1
102-102
ภาษาพม่า 2
BURMESE 2
102-103
ภาษาพม่า 3
BURMESE 3
102-104
ภาษาพม่า 4
BURMESE 4
102-111
102-112
102-113
102-114
102-121
102-122
102-123

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1
BAHASA INDONESIA 1
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2
BAHASA INDONESIA 2
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3
BAHASA INDONESIA 3
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4
BAHASA INDONESIA 4
ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1
BAHASA MALAYSIA 1
ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2
BAHASA MALAYSIA 2
ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3
BAHASA MALAYSIA 3
20

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

102-124

ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4
BAHASA MALAYSIA 4

2 (1-2-3)

ก.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้
121-101
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
Information Technology
121-102
คอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาและการทางาน
3 (2-2-5)
Computer for Studies and Work
121-103
ชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Life and Environment
121-104
อาหารเพื่อสุ ขภาพที่ดี
3 (3-0-6)
Food for Good Health
121-105
เคมีในชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
Chemistry in daily life
121-106
คณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
Mathematics in Daily Life
121-107
สถิติพ้นื ฐานเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Basic Statistics for Data Analysis
120-101
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Man and Environment
125-101
คณิ ตศาสตร์ในอารยธรรม
3 (3-0-6)
Mathematics in Civilization
126-316
สถิติและความน่าจะเป็ น
3 (3-0-6)
Statistics and Probability
ก.4 กลุ่มวิชาสุ นทรียศาสตร์ และพลศึกษา จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
129-101
พลศึกษาและนันทนาการ
2 (1-2-3)
Physical Education and Recreation
129-102
ศิลปะและสังคีตนิยม
2 (1-2-3)
Art and Music Appreciation
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 90 หน่ วยกิต ให้ เรียนตามรายวิชาต่ อไปนี้
ข.1 กลุ่มวิชาแกนคณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (9 หน่ วยกิต)
125-102
คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน
3 (3-0-6)
Basic Mathematics
126-316
สถิติและความน่าจะเป็ น
3 (3-0-6)
Statistics and Probability
190-104
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Computer Programming Concept
ข.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (21 หน่ วยกิต)
190-101
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
Computer Network System
190-203
พฤติกรรมองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Organization Behavior
190-204
การจัดการกระบวนการทางธุ รกิจ
3 (3-0-6)
Business Process Management
190-205
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
Management Information Systems
190-301
การจัดการโครงการคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
Computer Project Management
190-302
กฎหมายและจริ ยธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Laws and Ethics
190-303
การสื่ อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Professional Communication
ข.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ (45 หน่ วยกิต)
190-206
ระบบปฏิบตั ิการและสถาปัตยกรรม
3 (3-0-6)
Operating System and Architecture
190-400
เตรี ยมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
Co-operative Education Preparation
190-401
สหกิจศึกษา
5 (0-40-0)
Co-operative Education
192-101
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Computer Programming
22

192-201
192-202
192-203
192-204
192-205
192-206
192-207
192-301
192-302
192-303
192-402

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้ นั สู ง
Advanced Computer Programming
การจัดการฐานข้อมูล
Database Management
การออกแบบสื่ อประสม
Multimedia Design
การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่าย
Data Communication and Networking
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
Information Systems Analysis and Design
การโปรแกรมสาหรับอินเทอร์ เน็ต
Internet Programming
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
Data Structures and Algorithms
การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
E-Business
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Seminar in Information Technology
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

ข.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก/วิชาโท ไม่ น้อยกว่า 15 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือกให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
ข.4.1 กลุ่มเทคโนโลยีด้านสื่ อประสม
192-411
การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
3 (2-2-5)
2 Dimensions (2D) Design and Animation
192-412
การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3 (2-2-5)
3 Dimensions (3D) Design and Animation
192-413
เทคโนโลยีสื่อประสมขั้นสู ง
3 (2-2-5)
Advanced Multimedia Technology
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192-415
192-416
192-417
192-418

การศึกษาเฉพาะเรื่ องด้านเทคโนโลยีสื่อประสม
Selected Topics in Multimedia Technology
การออกแบบตัวละคร
Character Design
การเขียนสตอรี่ บอร์ด
Storyboarding
การศึกษาเฉพาะเรื่ องด้านเทคโนโลยีสื่อประสม 2
Selected Topics in Animation Technology 2

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

ข.4.2 กลุ่มเทคโนโลยีด้านการบริหารระบบเครื อข่ าย
192-421
การบริ หารเครื อข่าย
3 (3-0-6)
Network Administration
192-422
เทคโนโลยีความปลอดภัยของระบบเครื อข่าย
3 (3-0-6)
Network Security Technology
192-425
การศึกษาเฉพาะเรื่ องด้านการบริ หาร
3 (3-0-6)
ระบบเครื อข่าย
Selected Topics in Computer Network Administration
192-426
การวางแผนการให้บริ การสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information System High Availability Planning
192-427
เทคโนโลยีการทาเสมือนจริ ง
3 (3-0-6)
Virtualization Technology
192-428
ความมัน่ คงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6)
Information Systems Security
192-429
การศึกษาเฉพาะเรื่ องด้านการบริ หาร
3 (3-0-6)
ระบบเครื อข่าย 2
Selected Topics in Computer Network Administration 2
ข.4.3 กลุ่มเทคโนโลยีด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
192-431
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
3 (3-0-6)
Decision Support Systems
192-432
การจัดการคลังข้อมูล
3 (2-2-5)
Data Warehouse Management
192-433
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
Software Engineering
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192-434
192-435

192-436
192-437

192-438
192-439

การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
Object – Oriented Design and Development
การศึกษาเฉพาะเรื่ องด้านการจัดการ
3 (3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Selected Topics in Information Technology Management
การศึกษาเฉพาะเรื่ องด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
Selected Topics in Software Development
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับ
3 (2-2-5)
อุปกรณ์เคลื่อนที่
Application Development for Mobile Devices
การออกแบบเว็บไซต์
3 (3-0-6)
Website Design
การเขียนโปรแกรมแบบเปิ ดเผยรหัส
3 (2-2-5)
Opensource Programming

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนกลุ่มรายวิชาโทของหลักสู ตร/สาขาวิชาอื่นได้ โดยให้เลือกเรี ยนจานวน 15
หน่วยกิต ตามข้อกาหนดของหลักสู ตรนั้น ๆ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่ วยกิต
เลือกจากรายวิชาใด ๆ ที่เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสยาม 6 หน่วยกิต

25

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตร 4 ปี )
ชั้นปี 1 ภาคเรียนที่ 1

ชั้นปี 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

100-108
113-108
113-103
114-101
121-101
125-102
129-xxx
190-104

ทักษะการศึกษา
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาจีน 1
ภาษาอังกฤษ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
กลุ่มวิชาสุ นทรี ยศาสตร์และพลศึกษา
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)

รวม
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(14-14-35)

100-101

ชั้นปี 1 ภาคเรียนที่ 2
หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

3 (3-0-6)

114-102

ภาษาอังกฤษ 2

121-102

รหัส
วิชา
100-xxx
114-201
190-204
192-201
126-316
192-203
192-207

ชื่ อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 3
การจัดการกระบวนการทางธุ รกิจ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ นั สู ง
สถิติและความน่าจะเป็ น
การออกแบบสื่ อประสม
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
รวม

ชั้นปี 3 ภาคเรียนที่ 1

ชั้นปี 4 ภาคเรียนที่ 1

หน่ วยกิต

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

114-301
190-203
190-301
192-302
19x-xxx
19x-xxx

ภาษาอังกฤษ 5
พฤติกรรมองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการโครงการคอมพิวเตอร์
ธุ รกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิชาเอก (1)
วิชาเอก (2)
วิชาเลือกเสรี

2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3
3
3

รวม

20

20
(17-6-37)

114-202

ชั้นปี 2 ภาคเรียนที่ 2
ภาษาอังกฤษ 4

2 (1-2-3)

114-302

2 (1-2-3)

190-205

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3 (3-0-6)

190-303

การสื่ อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 (3-0-6)

3 (2-2-5)

192-204

การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่าย

3 (3-0-6)

192-303

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 (3-0-6)

190-101
192-202

คอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาและ
การทางาน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
การจัดการฐานข้อมูล

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

192-206
192-205

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

190-400
19x-xxx

เตรี ยมสหกิจศึกษา
วิชาเอก (3)

1 (0-2-1)
3

190-206
192-101

ระบบปฏิบตั ิการและสถาปัตยกรรม
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

192-301
190-302

การโปรแกรมสาหรับอินเทอร์เน็ต
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ
การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
กฎหมายและจริ ยธรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวม

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

19x-xxx
19x-xxx

วิชาเอก (4)
วิชาเอก (5)

รวม
จานวนหน่ วยกิตรวม 130 หน่ วยกิต

20
(16-8-36)

20
(17-6-37)

ชั้นปี 3 ภาคเรียนที่ 2
ภาษาอังกฤษ 6

2 (1-2-3)

รหัสวิชา
190-401

192-402

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

สหกิจศึกษา

5 (0-30-0)

รวม

5 (0-40-0)

ชั้นปี 4 ภาคเรียนที่ 2
โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)
3

3
3
รวม

18

รวม

6
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