
การปรับปรุงหลักสูตร ปการศึกษา 2560
 หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1) กลุมวิชาซอฟตแวรวิสาหกิจ

2) กลุมวิชาธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะหขอมูล 

3) กลุมวิชาสารสนเทศศึกษา

 หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)



นักศึกษาหลักสูตรเกา 
มีผลกระทบกับการปรับปรุงหลักสูตร

ของสาขาไอทีหรือไม??



ประเด็นคําถามตอการปรับปรุงหลักสูตร
 ทําไมถึงตองปรับปรุงหลักสูตร?

 ตองการใหมีความทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน

 นักศึกษาหลักสูตรเดิม จะไมไดเรียนรายวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรใหม

ไดเรียนหรือเปลา?

 นักศึกษาหลักสูตรเดิม มีผลกระทบในการลงทะเบียนเรียนวิชาตาง ๆ 

หรือไม อยางไร?

 นักศึกษารีรหัส จะเรียนหลักสูตรไหน



หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2555 vs. 2560
หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต

2. หมวดวชิาเฉพาะ จํานวน 131 หนวยกิต 2. หมวดวชิาเฉพาะ  จํานวน 131 หนวยกิต

2.1 กลุมวชิาเทคโนโลยีพืน้ฐาน  จํานวน 47 หนวยกิต 2.1 กลุมวิชาเทคโนโลยีพืน้ฐาน จํานวน 50 หนวยกิต

วชิาวทิยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน 9 หนวยกิต วชิาวทิยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน  9 หนวยกิต

204102คณติศาสตรเพื่อคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 214101คณติศาสตรเพื่อคอมพวิเตอร 3(3-0-6) เทียบ

204103สถติิเพื่อการวจิัยวทิยาการสารสนเทศ 3(3-0-6) 214102สถติิเพื่อการวจิัยวทิยาการสารสนเทศ 3(3-0-6) เปดคู-สอนรวม

204301วธีิวจิัยเชิงปริมาณ 3(3-0-6) 214104ระเบียบวธีิวจิัยทางวทิยาการสารสนเทศ 3(3-0-6) เปดคู-สอนรวม

วชิาการสื่อสาร จาํนวน 6 หนวยกติ วชิาการสื่อสาร จาํนวน 9 หนวยกติ

204104การสื่อสารระหวางบุคคลและกลุม 3(3-0-6) 214103การสื่อสารในยุคดจิิทัล 3(3-0-6) สอนแยก

204114การสื่อสารมวลชนและการสื่อสารสาธารณะ 3(3-0-6) 214105การรูเทาทันสื่อในยุคดจิทัิล 3(3-0-6) สอนแยก

วชิาคอมพวิเตอรและเทคโนโลยี จํานวน 26 หนวยกติ วชิาคอมพวิเตอรและเทคโนโลยี จํานวน 23 หนวยกติ

204108การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรสําหรับระบบสารสนเทศ 4(3-3-8) 214106การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรสําหรับระบบสารสนเทศ 1 3(2-2-5) สอนแยก

214204การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรสําหรับระบบสารสนเทศ 2 3(2-2-5) สอนแยก

204110การบริหารคอมพวิเตอรเบ้ืองตน 1(0-2-1) 214302การบริการคอมพวิเตอร 2(1-2-3) สอนแยก

204111การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3(3-0-6) 214108การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3(3-0-6) เทียบ

204112กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 214301กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยีดจิทัิล 2(2-0-4) เปดคู-สอนรวม

204204การออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล 4(3-3-8) 214201การออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล 4(3-3-8) เทียบ

204235การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 4(3-3-8) 214202การออกแบบระบบสารสนเทศ (วชิาวทิยาการจดัการ) 3(2-2-5) สอนแยก

204236การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันและมัลติมเีดยี 4(2-4-6) 214206การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันและมัลติมเีดยี 3(2-3-6) เปดคู-สอนรวม

204329เทคโนโลยีเว็บ 3(2-3-6) 214205เทคโนโลยีเว็บ 3(2-3-6) เทียบ

วชิาวทิยาการจดัการ จํานวน 6 หนวยกติ วชิาวทิยาการจดัการ จํานวน 9 หนวยกติ

204113การวเิคราะหระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 214109การวเิคราะหระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) เทียบ

204225การจัดการความรู 3(3-0-6) 214203การจัดการความรู 3(3-0-6) เปดคู-สอนรวม



ชี้แจงเรื่องหลักสูตรปรับปรงุป พ.ศ. 2560
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2555 (หลักสูตรเดิม) มี 3 กลุม

วิชาเกาท่ีไมถูกเทียบกับวิชาใหม (ตองแจงสาขาวิชาฯ หากตองการเปด) วิชาเกาท่ีถูกเทียบกับวิชาใหม

(ไมมใีนหลักสูตรใหม)
** วชิากลุมน้ี สาขาวชิาฯ จะเปดแคอกีครัง้เดยีว

(มใีนหลักสูตรใหม)
• วชิากลุมนี้ สาขาวชิาฯ เปดใหไดหลายครัง้ 

แตตองแจงทุกครัง้

ลงทะเบยีนไดเลย หากตองการเรยีน

โดยเรยีนวชิาใหมแทนวชิาเกาไดเลย

• การสื่อสารระหวางบุคคลและกลุม

• การสื่อสารมวลชนและการสื่อสารสาธารณะ

• การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอรสําหรับระบบ

สารสนเทศ

• การบรหิารคอมพวิเตอรเบื้องตน

• การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

• สถติเิพื่อการวจิัยวทิยาการสารสนเทศ

• วธิวีจิัยเชงิปรมิาณ

• และวชิาอื่น ๆ ที่เหลอื (วชิาสวนใหญอยูในกลุมน้ี)

• การศึกษาอสิระ

• คณติศาสตรเพื่อคอมพวิเตอร

• การสื่อสารขอมูลและเครอืขาย

• การออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล

• เทคโนโลยเีว็บ

• การวเิคราะหระบบสารสนเทศ

• โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวธิี

• การโปรแกรมเชงิอ็อบเจกต



แผนการศึกษา ชั้นป 1 (หลักสูตรเกา 2555)
ปีที ่1 ภาคการศกึษาที ่1 หนว่ย

กติ
ปีที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 หนว่ย

กติ
ปีที ่1 ภาคการศกึษาที ่3 หนว่ย

กติ
103113 คณติศาสตรใ์นชวีติประจําวนั 3 104113 มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม 3 105113  มนุษยก์ับเทคโนโลยี 3

202107 การใชค้อมพวิเตอรแ์ละ 
สารสนเทศ

3 203102  ภาษาอังกฤษ 2 3 203203  ภาษาอังกฤษ 3 3

203101  ภาษาอังกฤษ 1 3 204103  สถติเิพือ่การวจัิยวทิยาการ
สารสนเทศ

3 204111  การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย 3

204102  คณติศาสตรเ์พือ่คอมพวิเตอร์ 3 204114  การสือ่สารมวลชนและการสือ่สาร
สาธารณะ

3 204112  กฎหมายและจรยิธรรมใน
เทคโนโลยสีารสนเทศ

3

204104  การสือ่สารระหวา่งบคุคลและกลุม่
(ไมเ่ปิด เพราะเปิดเทอมทีแ่ลว้)

3 204108  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์   
สําหรับระบบสารสนเทศ

4 204113  การวเิคราะหร์ะบบสารสนเทศ 3

204110  การบรหิารคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 1

รวม 16 รวม 16 รวม 15

สีนํา้เงนิ: รายวิชาท่ีถูกเทียบ
ลงรายวิชาหลักสูตรใหม่เลย

สีแดง: รายวิชาท่ีไม่ถูกเทียบ
และไม่มีในหลักสูตรใหม่

สาขาอาจจะเปิดอีกครัง้เดียว



รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2555 (หลักสูตรเดิม)

วิชาป 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเกาท่ีไมถูกเทียบกับวิชาใหม (ตองแจงสาขาวิชาฯ หากตองการเปด) วิชาเกาท่ีถูกเทียบกับวิชาใหม

(ไมมใีนหลักสูตรใหม)
** วชิากลุมน้ี สาขาวชิาฯ อาจเปดแคอกีครัง้เดยีว

(มใีนหลักสูตรใหม)
• วชิากลุมน้ี สาขาวชิาฯ เปดใหไดหลายครัง้ 

แตตองแจงทุกครัง้

ลงทะเบยีนไดเลย หากตองการเรยีน

โดยเรยีนวชิาใหมแทนวชิาเกาไดเลย

• 104113  มนุษยกับสิ่งแวดลอม (วชิา GE)

• 204114 การสื่อสารมวลชนและการสื่อสาร

สาธารณะ

• 204108 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร

สําหรับระบบสารสนเทศ

• 204103 สถติิเพื่อการวจิัยวทิยาการสารสนเทศ • 203102 ภาษาอังกฤษ 2

หมายเหตุ วิชาป 2-4 ที่ไมไดเทียบไว ควรรีบลง เพราะปหนา อาจไมเปดใหแกตัวคะ

รายวิชาท่ีไม่เปิดภาค

การศึกษานี ้หากมีความ

จาํเป็นต้องลง โปรดแจ้ง

สาขาวิชาฯ

รายวิชาท่ีไม่เปิดภาค

การศึกษานี ้หากมีความ

จาํเป็นต้องลง โปรดแจ้ง

สาขาวิชาฯห้ามลงรหัส 214xxx



รายวิชาเทียบเทา IT



รายวิชาเทียบเทา GE



นักศึกษารีรหสัตองทําอยางไร?
หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

นักศึกษารีรหัส

(B59XXXXX ลงไป)

ลงทะเบยีนเรียนตามโครงสราง

หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2555

ยกเวน รายวชิาที่มีการเทยีบเทา

-

นักศึกษารีรหัส*

นักศึกษาโอนยายสาขาวชิา*

ในปการศึกษา 2560

มีรายวชิาเทยีบโอน

ลงทะเบยีนเรียนตามโครงสราง

หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2555

ยกเวน รายวชิาที่มีการเทยีบเทา

ไมมีรายวชิาเทยีบโอน

ลงทะเบียนเรียนตามโครงสราง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมายเหตุ * หมายถงึ  สาขาวชิาฯ จะพิจารณาจากรายวชิาที่จะเทยีบโอนไดของนักศึกษาเปนกรณไีป



การลงทะเบียนเรยีนรายวิชาเลือกในกลุม
• นักศกึษาตองลงทะเบยีนเรยีนอยางนอย 8 วชิา

• สาขาวชิาฯ รับผิดชอบและการนัตีวา ตองเปดรายวชิาอยางนอย 8 วชิาใหนักศกึษาแนนอน

• รายวชิาเลือกไมจําเปนตองเปดทกุวชิา

• บางกลุมวชิาเปดรายวชิาเลอืกในกลุมเพียง 8 วชิาเทานั้น เนื่องจากอาจารยลาศกึษาตอ 

อาจารยเกษยีณ ฯลฯ 

• ควรเลือกเรยีนรายวชิาตามภาคการศกึษาที่เปดใหเรยีนทนัที

• วชิาเลือกบางรายวชิาอาจเปดวันเวลาเดียวกันได ใหเลือกเรยีนตัวใดตัวหนึง่ หากเกดิกรณนีี้ขึน้ 

ไมจัดวาเปนปญหาที่ตองแจงสาขาวชิาฯ



วิชาเลือกในกลุม ES & MIS (เปดรายวิชาอยางจํากัด)

MIS ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3

ปี 2 HR (1) Economics/Marketing (2)

ปี 3 Decision Making (3)
Network (4)

E-Business (5) OM/Finance (6)
Accounting (7)

ปี 4 KM Tech (8)

ES ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3

ปี 2 AI (1)
Security (2)

HCI (3)

ปี 3 Adv. OOP (4)
Semantic Web (5)

Scripting (6)
Mobile (7)

Parallel (8)

หมายเหตุ รายวิชาเลือก ถาติด F มา และตองการเปล่ียนวิชาเลือกเปนตัวอ่ืนแทน

ตองเขียนใบคํารองเปล่ียนแปลงรายวิชากอนการลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นเกรด F จะยังคงนําไปคํานวณ GPAX



คําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน (กรณีปกติ)

เลือกลงทะเบียนตามแผน โดยลงตามลําดับขั้นความสําคัญกอนหลัง ดังนี้

1. วชิาภาษาอังกฤษ

2. วชิาหมวดศกึษาทั่วไป

3. กลุมวชิาเทคโนโลยพีื้นฐาน

4. วชิาบังคับ ที่มผีลตอการออกสหกจิศกึษา

5. วชิาบังคับ

6. วชิาเลอืกในกลุม

7. วชิาเลอืกนอกกลุม

8. วชิาเลอืกเสรี



รายวิชากอนออกสหกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 2555)



ปญหาในการจัดตารางเรียน
1. สาขาวชิาฯ ตองรอตารางวชิาศกึษาทั่วไป และ

ภาษาอังกฤษกอนการจัดตารางสอน

2. รายวชิาที่รับผดิชอบโดยอาจารยนอกสาขาวชิา

วันเวลาสอนเปลี่ยนแปลงไดยาก เพราะอาจารยทานนั้น  

ตองรับผิดชอบสอนสาขาวชิาฯ ของทานเองดวย

3. หองแลบไมวางใหเรยีนในวนัเวลาที่ตองการ

4. เวลาที่สามารถจัดตารางสอนไดอยูแค 9 ชวง คอื 

จันทร ถงึ ศุกรเชา และตองจัดใหกับนักศกึษาทุกชั้นป

5. อาจารยหนึ่งทานสอนกันคนละหลายวชิา ตองคํานงึถงึ

ภาระงานของอาจารยวา  จะสอนไหวหรอืไม 

6. การจัดตารางสอน ตองคํานงึถงึผูเรยีนสวนใหญเปนหลัก 

ไมสามารถยายตารางใหเฉพาะบางคนได เพราะการยาย

ไปชวงอื่น ก็ตองคํานงึวาจะมผีลกระทบตอผูเรยีนคนอื่น

หรอืไม



วิธีการแจงปญหาเรื่องการลงทะเบียนเรยีน
1. นักศึกษาแจงรายวิชาท่ีตองการลงทะเบยีนเรยีนในภาคถัดไป 

(ในกรณเีปนรายวิชาท่ีไมมใีนแผน) ผาน Google Sheets ซึ่ง

ประกาศทางเฟสบุคของสาขา

2. นักศึกษาดูวันเวลาเรยีนใน http://reg.sut.ac.th ได 1 สัปดาห 

กอนวันลงทะเบยีนเรยีน เพื่อวางแผนการเรยีน

3. นักศึกษาแจงปญหาการลงทะเบยีนเรยีนผาน Google Sheets 

ซึ่งประกาศทางเฟสบุคของสาขา

4. หากเปนปญหาท่ีสาขาวิชาฯ แกไขได จะดําเนนิการปรับเปล่ียน

ให แตถาแกไขไมได จะแจง/ประกาศทางเฟสบุคอกีครั้ง

5. หากเกดิปญหา สาขาจะนัดประชุม เพื่อรับฟงแนวทางการ

ลงทะเบยีนเรยีน พรอมซักถามขอสงสัยได ในวันเปดเรยีนตามท่ี

ทางสาขาวิชาฯ นัด

ปญหาที่พบในการ

ประกาศ คอื

นักศกึษาไมอาน

ขอความอยางละเอยีด

ทําใหไมสามารถ

แกปญหาใด ๆ ไดทัน

กอนลงทะเบียนเรยีน



คําแนะนําในการลงทะเบยีนเรียน

โดยปกติไมมีรูปแบบตายตัว แลวแตกรณ ี

1. กรณเีรียนไมตามแผน เน่ืองจากตดิ F มา หรือไมลงทะเบียนเรียน เพราะเกรดตก

o ถารายวชิาตารางเรียนชนกัน ใหเลอืกลงรายวชิาที่มีผลตอการออก COOP กอน

o เลอืกลงรายวชิาที่มีภาคทฤษฎแีละปฏบัิตกิอน เพราะมีหลายชวงเวลาที่ตองเรียน

2. กรณตีดิโปร

o สาขาไมมีธรรมเนียมใหนักศึกษามาขอเกรด อาจารยทุกทานจะดูแลนักศึกษาเปนพิเศษเอง 

หากนักศึกษามาปรึกษา

o ใหเลอืกลงรายวชิาที่ตดิ F กอน  เพ่ือ รีเกรด 

o ใหเลอืกลงวชิาที่ชวยดงึเกรดข้ึนมา 

แนวทางที่ดทีี่สุด!!!

นักศกึษาควรมาพบอาจารยที่ปรกึษา/สาขาวชิาฯ เพื่อวางแผนการเรยีน



การแจงสําเรจ็การศึกษา

นักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ีอยางครบถวนจึงจะมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา

 เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษา

 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 
2.00 และไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียในรายวิชาเอกไมต่ํากวา 2.00



การแจงสําเรจ็การศึกษา

นักศึกษาที่ประสงคหรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาตองแจงสําเร็จการศึกษาที่ระบบ REG SUT ภายใน 5 สัปดาหหลังจาก

เปดภาคการศึกษา

 กรณีไมไดแจงสําเร็จการศึกษาตามที่กาํหนด ใหติดตอศูนยบริการการศึกษา

 การแจงสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด ๆ หากไมสําเร็จการศึกษา ตอง
ดําเนินการแจงสําเร็จการศึกษาใหม



ปรัชญาของสาขาไอที

• ตลอดเวลาที่ผานมา สาขาวิชาฯ พยายามชวงนักศึกษาอยางเต็มที่ ถาสามารถ
ชวยได

• สาขาวิชาฯ อยูกันแบบครอบครัว อาจารยทุกทานพรอมใหคําปรึกษานักศึกษา 

• หากนักศึกษามีปญหา ควรรีบมาปรึกษาอาจารยกอนจะสายเกินแก

ขอควรระวัง!!!

นักศึกษามักมองตนเองเปนศูนยกลางของจักรวาล แตอาจารยจะตองมองปญหาของนักศึกษาทุกคน
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