หน้าที่ 1
รายวิชา 254491, 273491 สัมมนา (Seminar)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัส 254491, 273491 ชื่อรายวิชา สัมมนา (Seminar)
วัน/เวลา
พฤหัสบดี
13.00 – 14.50 น.

หน่วยกิต 1(0-2-1)
ห้อง SC2-212

คาอธิบายรายวิชา
254491 สัมมนา (Seminar)
1(0-2-1)
สัมมนาปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตลอดจนประเด็นทางสังคม และจริยธรรมในวิชาชีพ
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายกับงานเทคโนโลยี ความรู้เกี่ยวกับองค์กร หลักจริยธรรมสาหรับการทางานอย่าง
มืออาชีพ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและสิทธิส่วนบุคคล
Seminar in special problems of computer science topics or related fields, for example, social context
of computing, intellectual property, legal issues in computing, organizational context, professional and ethical
issue, privacy and civil liberties
273491 สัมมนา (Seminar)
1(0-2-1)
สัมมนาปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนประเด็นทางสังคม และจริยธรรมในวิชาชีพ
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายกับงานเทคโนโลยี ความรู้เกี่ยวกับ องค์กร หลักจริยธรรมสาหรับการทางานอย่าง
มืออาชีพ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและสิทธิส่วนบุคคล เป็นต้น
Seminar in special problems of information technology topics or related fields, for example, social
context of computing, intellectual property, legal issues in computing, organizational context, professional and
ethical issue, privacy and civil liberties.
เว็บไซต์ https://csit.nu.ac.th/csit_undergrad
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
อ.พิเศษพงศ์ สุธาพันธ์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์

อ.อดิเรก รุ่งรังษี

จานวนนิสิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์ .....72..... คน + เทคโนโลยีสารสนเทศ ......63....... คน รวม ........135......... คน
อาจารย์ประจาภาควิชา
ชื่ออาจารย์
1. รศ.ประศาสตร์ บุญสนอง
2. ผศ.ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
3 ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์
4. รศ.ดร.ไกรศักดิ์ เกษร
5. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต
6. ผศ.ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล
7. ผศ.เทวิน ธนะวงษ์
8. ผศ.ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ
9. ดร.อนงค์พร ไศลวรากุล
10. ดร.เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว

E-mail
prasartb@nu.ac.th
jaratsrir@nu.ac.th
kreangsakt@nu.ac.th
kraisakk@nu.ac.th
chakkrits@nu.ac.th
duangduenr@nu.ac.th
taywint@nu.ac.th
janjirap@nu.ac.th
anongporns@nu.ac.th
ekkasitt@nu.ac.th

ชื่ออาจารย์
11. ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม
12. ดร.สุธาสินี จิตต์อนันต์
13. ผศ.ดร.วินัย วงษ์ไทย
14. ผศ.ดร.ธนะธร พ่อค้า
15. อ.อดิเรก รุ่งรังษี
16. อ.วุฒิพงษ์ เรือนทอง
17. อ.ณัฐวดี หงษ์บุญมี
18. อ.พิเศษพงศ์ สุธาพันธ์
19. Dr.Antony Harfield
20. ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์
21. ดร.ณัฐพล คุ้มใหญ่โต

E-mail
wansureem@nu.ac.th
sutasineec@nu.ac.th
winaiw@nu.ac.th
thanathornp@nu.ac.th
adirekr@nu.ac.th
wuttipongr@nu.ac.th
nattavadeeho@nu.ac.th
phisetphongs@nu.ac.th
antonyh@nu.ac.th
sanyak@nu.ac.th
nattaponk@nu.ac.th

ผู้ประสานงาน นายธราศักดิ์ ชุนกองฮอ (พี่โอ๊ต)
ห้อง Self-Access ชั้น 1 (ตรงข้ามห้องภาค)
หมายเหตุ อาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาท่านละ 6 คน เหลือเศษ 9 คน นามาเกลีย่ ทีหลัง (ค่าเฉลี่ย 6.43 คน)

หน้าที่ 2
การประเมินผลการเรียน
1. การเข้าห้องเรียน
2. การนาเสนองานกลุม่
3. การสอบ-กฎหมายและจริยธรรมทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การสอบ-นาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

5%
10%
15%
70%

แผนการสอน* อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
สัปดาห์/วันที่

รายการ

จานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการ
อ.ผู้บรรยาย
สอน/สื่อที่ใช้
2
บรรยายในชั้นเรียน วิทยาการ
ภายนอก

1/ 26 พ.ย. 63

การบรรยายพิเศษ รู้ทันโรคซึมเศร้า

2/ 3 ธ.ค. 63

- แนะนารายวิชา
- ชี้แจงงานที่นิสิตต้องทา การคิดหัวข้อ ขอบเขตงาน
- การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
- ผังงานการทางาน กาหนดการต่างๆ
- การนาเสนองานเป็นกลุ่มโดยมีนิสิตกลุม่ ละ 5 คน
- จัดลาดับการนาเสนอ
วันหยุดราชการ (วันรัฐธรรมนูญ)
วันรับปริญญา (ไม่มีการเรียนการสอน)
แนะนางานวิจัย ครั้งที่ 1 โดย: อ.ประศาสตร์/ อ.จรัส
ศรี/ อ.สุธาสินี/ อ.เกรียงศักดิ์/ อ.อนงค์พร/ อ.วัน
สุรีย์/ อ.ธนะธร/ อ.ดวงเดือน / อ.จันทร์จิรา/ อ.ณัฐ
พล
วันหยุดราชการ (วันหยุดเทศกาลปีใหม่)
แนะนางานวิจัย ครั้งที่ 2 โดย: อ.วินยั / อ.ไกรศักดิ์/
อ.จักรกฤษณ์/ อ.อดิเรก/ อ.เทวิน/ อ.วุฒิพงษ์/
อ.ณัฐวดี/ อ. Antony/ อ.พิเศษพงศ์/ อ.เอกสิทธิ์/ อ.
สัญญา
งดสอนเนื่องจากเป็นสัปดาห์สอบกลางภาค

2

2

บรรยายในชั้นเรียน
ใช้สื่อคอมพิวเตอร์

อาจารย์แต่ละท่าน
นาเสนองานวิจยั

หัวข้อ “การคิดนอกกรอบเพือ่ นวัตกรรมทาง
คอมพิวเตอร์”

2

บรรยายในชั้นเรียน
ใช้สื่อคอมพิวเตอร์

วิทยากรภายนอก
บริษัท Synnex

- วันสุดท้ายของการส่งเรื่องที่จะศึกษาพร้อมชื่อ
อาจารย์ทปี่ รึกษาทีภ่ าควิชาฯ (ส่งแบบฟอร์มแต่งตัง้
อาจารย์ทปี่ รึกษา [สมน.1] ) (ที่พโี่ อ๊ต เจ้าหน้าที่ผู้
ประสานงานรายวิชา ห้อง SC2-110 Self-Access
ชั้น 1 ตรงข้ามห้องภาควิชาฯ)
หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการทาโปรเจคและ
การนาไปต่อยอด”
กฎหมายและจริยธรรมทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สอบหัวข้อ กฎหมายและจริยธรรมทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนะนาการเขียน proposal

-

-

-

2

บรรยายในชั้นเรียน
ใช้สื่อคอมพิวเตอร์
บรรยายในชั้นเรียน
ใช้สื่อคอมพิวเตอร์
บรรยายในชั้น
เรียนใช้
สื่อคอมพิวเตอร์

วิทยากรภายนอก
บริษัท Cirbell
อ.ณัฐวดี

3/ 10 ธ.ค. 63
4/ 17 ธ.ค. 63
5/ 24 ธ.ค. 63

6/ 31 ธ.ค. 63
7/ 7 ม.ค. 64

8/ 14 ม.ค. 64
9/ 21 ม.ค. 64
10/ 28 ม.ค. 64

11/ 4 ก.พ. 64
12/ 11 ก.พ. 64

13/ 18 ก.พ. 64

- แนะนาการใช้โปรแกรม Zotero เพื่อการทา
เอกสารอ้างอิง ห้อง SC2-414 สาหรับนิสิตวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
- พบอาจารย์ที่ปรึกษา สาหรับนิสิตเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

2
2

2

บรรยายในชั้นเรียน
ใช้สื่อคอมพิวเตอร์

บรรยายในชั้นเรียน
ใช้สื่อคอมพิวเตอร์

บรรยายในชั้นเรียน
ใช้สื่อคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์
อ.พิเศษพงศ์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์
อ.อดิเรก

อาจารย์แต่ละท่าน
นาเสนองานวิจยั

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์
อ.พิเศษพงศ์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์
อ.อดิเรก
รศ.ดร.ไกรศักดิ์

หน้าที่ 3
สัปดาห์/วันที่

รายการ

14/ 25 ก.พ. 64

15/ 4 มี.ค. 64

แนะนาการใช้โปรแกรม Zotero เพื่อการทา
เอกสารอ้างอิง ห้อง SC2-414 สาหรับนิสิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- พบอาจารย์ที่ปรึกษา สาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
- นาเสนองานกลุ่ม ครั้งที่ 1

16/ 11 มี.ค 64

12 มี.ค. 64

29 มี.ค. 64 – 9
เม.ย. 64

จานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการ
อ.ผู้บรรยาย
สอน/สื่อที่ใช้
2
บรรยายในชั้นเรียน รศ.ดร.ไกรศักดิ์
ใช้สื่อคอมพิวเตอร์
2

นิสิตนาเสนองาน
โดยมีคณะอาจารย์
ให้คะแนน

- นาเสนองานกลุ่ม ครั้งที่ 2

2

นิสิตนาเสนองาน
โดยมีคณะอาจารย์
ให้คะแนน

- ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ทีภ่ าควิชาฯ
(ที่พโี่ อ๊ต เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานรายวิชา
ห้อง SC2-110 Self-Access ชั้น 1
ตรงข้ามห้องภาควิชาฯ)
นาเสนอโครงร่างโครงงานวิทยานิพนธ์

-

-

2

บรรยายในชั้นเรียน
ใช้สื่อคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การประเมินผล*
คะแนนที่ได้
80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์
อ.พิเศษพงศ์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์
อ.อดิเรก
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์
อ.พิเศษพงศ์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์
อ.อดิเรก
-

ติดตามกาหนด
ตารางการ
นาเสนอโครงร่าง
จากภาควิชา

