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มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา 
สำหรับสารสนเทศเกียวโต
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ศึกษาดาน IT เทคโนโลยีสารสนเทศที่ล้ำหนาที่สุดที่เกียวโต ประเทศญี่ปุน 

บัณฑิตวิทยาลัยอาชีวศึกษาดาน IT แหงแรกของประเทศญี่ปุน

เปนที่ 1 และเปนที่เดียว!



เพื่อสรางและพัฒนา
ผูเชี่ยวชาญมืออาชีพ
ระดับสูงดาน IT 

การที่ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่โดดเดนที่มีอยูทุกแหง 

(การกระจายความเสี่ยง, ความซับซอนที่เพิ่มขึ้น, ความซับซอน

ที่มากขึ้น, โลกาภิวัตน, และการมาถึงของยุค IoT เปนตน) 

ทำใหความคาดหวังตอการสรางและพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพ

ระดับสูงดาน IT ใหเปนที่ยอมรับในสังคมและระดับประเทศเพิ่ม

สูงขึ้นอยางรวดเร็ว

แตสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดาน IT ในสาขาวิชา

อื่นๆ ที่นอกเหนือจากสาขาวิชาระบบสารสนเทศและการจัดการ  

ปจจุบันไมคอยพบเห็นมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยไหนที่

สามารถตอบสนองตอความคาดหวังที่จะสรางและพัฒนา

ผูเชี่ยวชาญมืออาชีพระดับสูงดาน IT ไดเลย

เพื่อตอบโจทยสถานการณดังกลาว เราจึงไดเปดมหาวิทยาลัย

บัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต (KCGI) ขึ้นในเดือนเมษายน 

ค.ศ. 2004 ถือเปนบัณฑิตวิทยาลัยอาชีวศึกษาดาน IT แหงแรก

ของประเทศญี่ปุน

ตลอด 57 ปที่ผานมา มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ

เกียวโต (KCGI) ไดสืบทอดประเพณีและผลงานตางๆ จาก “สถา

บันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG)” สถาบันการ

ศึกษาคอมพิวเตอรแหงแรกในประเทศญี่ปุนที่สรางและพัฒนา

วิศวกรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความตองการของ

โลกอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังไดนำหลักสูตรการศึกษาดาน IT 

ที่ทันสมัยที่สุดเขามาใช ซึ่งเปนหลักสูตรบนพื้นฐานการศึกษา

เครือขายทั่วโลกกับมหาวิทยาลัยตางๆ ในตางประเทศ เชน 

สถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร เปนตน มีการสอดแทรกเนื้อหา

การศึกษาดานการบริหารและการจัดการ สรางและพัฒนา

บุคลากรใหเปนผูเชี่ยวชาญมืออาชีพระดับสูงดาน IT โดยเฉพาะ

ผูนำระดับสูงในการใชงาน IT เชน CIO (ผูบริหารสูงสุดทาง

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร) ซึ่งถือเปนเรื่องยาก

ลำบากมากสำหรับสถาบันการศึกษาแบบดั้งเดิม

ปรัชญาวิทยาลัย

วัตถุประสงคของวิทยาลัยของเรา คือ การฝกอบรมผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณสมบัติสูง พรอมดวย

ความรูเชิงปฏิบัติที่แข็งแกรงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในปจจุบัน
มีพื้นฐานทางทฤษฎีที่มั่นคงและมีจิตวิญญาณ

ที่สรางสรรคและมุงเนนการสรางนวัตกรรมซึ่งจะชวยให
พวกเขาสามารถตอบสนองความตองการของสังคม และ

มีความรับผิดชอบตอสังคมปจจุบันและอนาคต

ภารกิจและวัตถุประสงคของ KCGI

เพื่อตอบสนองความตองการทรัพยากรบุคคลระดับสูง
และหลากหลายในสังคม IT ของเรา และยังมีสวนรวมในการสรางสังคม

ขอมูลระดับสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจดวยการผลิตผูเชี่ยวชาญ
ดาน IT ระดับสูงที่มีความรูกวางขวางและมีทักษะระดับสูง
ที่เหนือกวาทั่วไป และเปนผูที่ไดรับความสนใจในระดับสากล

ในยุคที่คอมพิวเตอรถูกใชกันอยางแพรหลาย
วัตถุประสงคของเรา คือ การปรับตัวใหเขากับการพัฒนา

ดานขอมูลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ และใหการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี
และเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติในสาขาวิชาการที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจในการ

ฝกอบรมผูเชี่ยวชาญระดับสูง

1

นโยบายการรับเขา

อุตสาหกรรม IT/ICT เปนการบูรณาการทั้งสาขาที่เกี่ยวของกับขอมูลและสาขาที่เกี่ยวของกับการจัดการ และเปาหมายของมันมีความซับซอนและหลากหลาย ดวยเหตุนี้ ความสามารถที่เปนที่
ตองการของอุตสาหกรรม IT จึงมีความหลากหลายมากขึ้นกวาเดิม
ปจจุบันนี้ ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมญี่ปุนที่ตองการผูที่มีความสามารถหลากหลายไดดวยระบบการศึกษาของญี่ปุนที่มีอยู เนื่องจากการพัฒนานักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีดานวิศวกรรมขึ้นอยูกับบัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเทานั้น ดังนั้น การกาวไปขางหนาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของญี่ปุนตอไปนั้น สิ่งสำคัญ คือ ตองฝกอบรม
ผูคนที่มีภูมิหลังที่หลากหลายใหเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในอุตสาหกรรม IT/ICT

จากมุมมองเหลานี้ วิทยาลัยของเรามีนโยบายเปดกวางที่จะรับนักศึกษาที่มีภูมิหลังหลากหลายใหมากที่สุดเทาที่จะทำไดโดยไมเจาะจงสาขาที่จบมาในระดับปริญญาตรี

1) ผูที่มีความสามารถทางวิชาการพื้นฐานในการเรียนความรูเฉพาะทางที่วิทยาลัยของเรา

2) ผูที่มีความปรารถนาที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ คิดดวยตนเองและสรางสรรคสิ่งใหมๆ โดยไมติดอยูในแนวคิดที่กำหนด และ

3) ผูที่มีเจตจำนงที่จะทำงานรวมกับผูอื่นรอบตัวและแกปญหาผานการสื่อสาร



หาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต (KCGI) เปน

บัณฑิตวิทยาลัยอาชีวศึกษาดาน IT แหงแรกของ

ประเทศญี่ปุน เปนสถาบันที่มีสาขามาจากวิทยาลัย

อาชีวศึกษา สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG)  สถาบัน

การศึกษาคอมพิวเตอรเอกชนแหงแรกของประเทศญี่ปุน ผูรวมกอตั้ง 

KCG คือ คุณ Shigeo Hasegawa and Yasuko ทั้งสองทานมี

มุมมองและวิสัยทัศนเกี่ยวกับการศึกษาดานเทคโนโลยีในอนาคตที่ไม

เหมือนใคร ตั้งแตกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1963 ตลอดระยะเวลากวา 55 ป

ที่ KCG เปดใหการศึกษาดานคอมพิวเตอร  นักศึกษาที่ขาเรียนและ

สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสวนใหญจะเปนนักศึกษาที่สำเร็จการ

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาทีสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ในเวลานั้น มหาวิทยาลัยบัญฑิตศึกษาในประเทศ

ญี่ปุนสวนใหญมีไวเพื่อการวิจัย ดังนั้นนักศึกษาสวนใหญที่สำเร็จการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี และมีความประสงคที่จะศึกษาตอในสถาบัน

การศึกษาระดับที่สูงขึ้นและสามารถเขารับการฝกอบรมทักษะวิชาชีพ

ไดจริง จึงเลือกที่จะเขาศึกษาตอที่ KCG  ถึงแมวา KCG เปนสถาบัน

การศึกษาภายใตระบบการศึกษาแบบวิทยาลัยอาชีวศึกษา แตบทบาท

สำคัญในสังคมเสมือนเปนสถาบันการศึกษาสำหรับผูสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี อีกดานหนึ่งก็ทำหนาที่ในฐานะมหาวิทยาลัยบัญฑิต

ศึกษาเพื่อการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ดวยประสบการณที่ยาวนาน ตั้งแตป ค.ศ. 1988 KCG จัดโปรแกรม

การศึกษา (สาขาวิชา IT, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชา

อื่นๆ) โดยไดรับความรวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี

โรเชสเตอร ประเทศสหรัฐอเมริกา เปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อ

การปฏิบัติงานวิชาชีพรวมกับหลักสูตรปริญญาโทอื่น หลักสูตรนี้ถือ

เปนหลักสูตรแรกภายในประเทศ เปนหลักสูตรที่เกิดจากความรวมมือ

ระหวางวิทยาลัยอาชีวศึกษาในประเทศญี่ปุนกับมหาวิทยาลัยบัญฑิต

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเปนการเปดศักราชใหมแหงการศึกษา

บางทีอาจหลีกเลี่ยงไมไดที่บุคคลที่สำเร็จการศึกษาจาก สถาบันการ

ศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) เชนนี้จะจัดตั้งสถาบันการศึกษา

ที่เนน IT ภายใตระบบใหมของบัณฑิตวิทยาลัยมืออาชีพ มหาวิทยาลัย

บัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต (KCGI) กอตั้งขึ้นโดยไดรับการ

รับรองและความรวมมืออยางดีจากผูเกี่ยวของในสาขาการเงินและ

การศึกษา รวมถึงคณาจารยจากสถาบันเทคโนโลยี Rochester และ

มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เดือนเมษายนป 2004  เปนปแรกที่มีการนำ

ระบบใหมมาใช KCGI ถูกเปดเปนบัณฑิตวิทยาลัยผูเชี่ยวชาญดาน IT 

แหงแรกและแหงเดียวของญี่ปุน

ปรัชญาการกอตั้งของ KCGI คือ “การบมเพาะผูเชี่ยวชาญดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกตที่มีความคิดสรางสรรคและมีความ

สามารถในการปฏิบัติระดับสูงซึ่งจะตอบสนองความตองการของสังคม 

รองรับยุคปจจุบัน และนำเราไปสูยุคตอไป” การรวมการศึกษาดาน IT 

เขากับการศึกษาดานธุรกิจระหวางประเทศ KCGI ไดสรางโปรแกรม

เพื่อบมเพาะวิศวกรและ CIO ที่เชี่ยวชาญในธุรกิจเว็บ (e-business) 

ตามหลักสูตรปริญญาโทระบบสารสนเทศ (IS) ฉบับปรับปรุงแกไขของ

สมาคมเครื่องจักรคอมพิวเตอร ( ACM) ภารกิจและวัตถุประสงคของ 

KCGI คือการสงเสริมการผลิตผูเชี่ยวชาญดาน IT ที่มีความรูระดับสูง

และมีความสนใจในระดับสากล และมีทักษะที่ยอดเยี่ยม เราเชื่อวา

ความพยายามเหลานี้จะนำไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและการสราง

สังคม IT ขั้นสูงใหเปนจริง อำนวยความสะดวกในการปรับตัวเขากับ 

IT และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ และสงเสริมการศึกษาดานทฤษฎีและ

เทคโนโลยีเชิงปฏิบัติในสาขาวิชาการที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและการจัดการธุรกิจ เรายังเชื่ออีกวาความสำเร็จเหลานี้จะ

นำไปสูการบมเพาะผูเชี่ยวชาญที่มีทักษะ IT ระดับสูงรุนตอๆ ไป

กอนการกอตั้ง KCGI แทบจะไมมีหลักสูตรวิชาเอกเกี่ยวกับธุรกิจเว็บ 

(e-business) ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในญี่ปุนเลย 

วิชาเอกเหลานั้นไดถูกจัดเปนเพียงสาขายอยในวิชาเอกหลักแบบดั้งเดิม 

เชน การจัดการธุรกิจ เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ และวิชาเอกที่

เกี่ยวของกับขอมูล  และวิชาเอกเหลานั้นถูกวิจัยและถูกสอนในฐานะที่

เปนสวนหนึ่งของวิชาเอกตามระบบหรือเปนสวนหนึ่งของสาขาวิชา

หลักเทานั้น

สิ่งที่ทำให KCGI แตกตางจากที่อื่น ก็คือ การเปนบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเชี่ยวชาญดาน IT ในความหมายของ IT ที่กวางขึ้น เรามุงมั่นที่จะ

เปนวิทยาลัยวิชาชีพระดับโลกที่มุงเนนไปที่การบมเพาะความสามารถ

ในการเปนผูนำ ซึ่งแตกตางจากมหาวิทยาลัยหลายแหง เราไมไดเปน

บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรแบบ “แบงสาขาเดียวในแนว

ตั้ง” และเราไมใชบัณฑิตวิทยาลัยสารสนเทศและคณิตศาสตร แมวา

เราจะมีความคลายคลึงกันหลายอยางกับสถาบันเหลานั้น แตเราก็เปน

บัณฑิตวิทยาลัยในประเภทที่แตกตางออกไป นอกเหนือจากการ

ออกแบบหลักสูตรและระบบอาจารยที่ปรึกษาตามมุมมองดานการสอน

แลว KCGI  ยังมีเปาหมายที่จะสรางระบบการศึกษาที่รูรอบดานซึ่ง

บูรณาการองคประกอบและนโยบายที่หลากหลายซึ่งไมคอยมีใหเห็นใน

มหาวิทยาลัยของญี่ปุน สิ่งเหลานี้รวมถึงการออกแบบการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ระบบการศึกษาที่มีการแบงงานแบบเปด

และแนวนอน และการประเมินผลการเรียนรูเปนระยะ

นอกจากนี้ KCGI ยังใหความสำคัญกับการบมเพาะผูนำระดับนานา

ชาติและนักธุรกิจที่มีทั้งทักษะดาน IT และการบริหารจัดการซึ่งมี

ความสามารถในการทำงานทั่วเอเชียและทั่วโลก ที่ KCGI เราเปดรับ

นักศึกษาจากทั่วโลกอยางแข็งขัน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเปาหมายของ

เรานับตั้งแตกอตั้งเพื่อที่จะเปนวิทยาลัยวิชาชีพดาน IT อันดับหนึ่ง

ในเอเชีย

ปจจุบัน IT เปนสิ่งที่ขาดไมไดในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม IT 

แตกแขนงออกไปในหลายสาขาที่เกี่ยวของ และตอบสนองตอความ

ตองการทางสังคมที่หลากหลาย KCGI ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเนื่องเพื่อใหผูสำเร็จการศึกษามีพื้นฐานดาน IT ทั่วไป มีทักษะ

ในการมีบทบาทสำคัญในสาขาหลักที่ผูสำเร็จการศึกษาเลือกเรียน และ

มีทักษะเชิงปฏิบัติการที่สามารถนำไปประยุกตใชในโลกอุตสาหกรรมได 

ในปการศึกษา 2018 KCGI ไดเปดตัวรูปแบบการลงทะเบียน 3 

หลักสูตร หลักสูตรการเรียนแบบติวเขมชวยใหผูเรียนมีความรูทาง

วิชาชีพในสาขาเฉพาะตั้งแตพื้นฐานไปจนถึงเทคนิคประยุกต หลักสูตร

อุตสาหกรรมจะสอนทักษะการวางแผนและการออกแบบที่มี

ประสิทธิภาพสำหรับแตละสาขาของอุตสาหกรรมที่ใช IT และทายสุด 

มีหลักสูตรตามความตองการที่ใหนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่

หลากหลายที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาหนึ่งๆ ได เพื่อตอบสนองตอ

วัตถุประสงคการศึกษาที่หลากหลายของนักศึกษา ดวยทักษะการ

ปฏิบัติและมุมมองที่กวางขวางที่พวกเขาไดรับจาก KCGI ผูสำเร็จการ

ศึกษาของเรามีบทบาทสำคัญในหลากหลายสาขาทั้งในญี่ปุนและใน

ระดับสากล

KCGI ไดจัดตั้งวิทยาเขตที่เรียนผานระบบดาวเทียมในซัปโปโรและ

โตเกียว วิทยาเขตที่เรียนผานระบบดาวเทียมเหลานี้ถูกเชื่อมตอกับ

วิทยาลัยหลักในเกียวโต ผานระบบ E-learning ทำใหนักศึกษาไดรับ

การศึกษาระดับมืออาชีพดาน IT ที่ทันสมัยไมวาจะเรียนผานวิทยาเขต

ใด รายวิชาตางๆ จะสอนสดตามเวลาจริงทำใหนักศึกษาสามารถถาม

คำถามกับอาจารยไดโดยตรงผานกลอง หลักสูตรเหลานี้จะถูกบันทึก

ดวย ดังนั้น นักศึกษาสามารถดูรายวิชาตางๆ ที่จัดเก็บไวในเซิรฟเวอร

ของเราไดจากที่บาน นักศึกษาสามารถรับการศึกษาระดับมืออาชีพที่

หลากหลายไดทุกที่ทุกเวลาโดยไมมีขอจำกัดของพื้นที่และเวลา 

นอกจากนี้ KCGI ยังมีเครือขายที่เขมแข็งที่เชื่อมตอกับสถาบันการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก รวมถึงสถาบันในสหรัฐอเมริกา จีนและ

เกาหลีใต KCGI กำลังพัฒนาการดำเนินงานดานการศึกษาอยาง

แข็งขัน ในขณะที่ยังคงเดินหนาในการขยายเครือขายระหวางประเทศ

ตอไป

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน KCGI กำลังทำงาน

อยางหนักเพื่อพัฒนาผูเชี่ยวชาญดาน IT ที่มีความซับซอน ภายใต

ปรัชญาการศึกษา ภารกิจและวัตถุประสงคที่เรากำหนดไว เรารอคอย

การเขามาของนักศึกษาผูมีความมุงมั่นตั้งใจเชนตัวคุณเอง 

การเรียนการสอนที่ KCGI
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สีประจำของ KCG Group

KCG สีฟา
(เปนสีประจำของ สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) และสีประจำของ KCG Group)

เพราะสมาชิกผูกอตั้ง KCG ในชวงแรกทั้งหมดนั้นเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยเกียวโต สีฟาซึ่งเปนสีประจำโรงเรียนของสถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) 
และสีประจำของ KCG Group จึงไดมาจากสีน้ำเงินเขมซึ่งเปนสีประจำของมหาวิทยาลัยเกียวโต สีฟานี้
ถูกใชมาตั้งแตป ค.ศ. 1970 และไดมีการกำหนดชื่อวา “KCG สีฟา” เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปของ
การกอตั้งสถาบัน (ป ค.ศ.1998)

KCG สีเขียว 
(เปนสีประจำของ ศูนยฝกอบรมภาษาญี่ปุนเกียวโต (KJLTC))

ศูนยฝกอบรมภาษาญี่ปุนเกียวโต (KJLTC) ของ KCG Group ถือเปนประตูดานแรกสำหรับนักศึกษา
ชาวตางชาติ เปนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุนที่ไดรับอนุญาตจากสมาคมสงเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุน 
และไดรับมอบหมายใหเปนผูกำหนดหลักสูตรการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ถูก
กำหนดใหใชสีเขียวเปนสีประจำโรงเรียน ซึ่งเกิดจากสีผสมระหวาง KCG สีฟา และKCG สีแดง ดังที่กลาว
ไวขางตน เปนสีที่เกิดจากภาพจินตนาการของพื้นโลกสีเขียวจาก 7 ทวีปทั่วโลก

KCG สีแดง 
(เปนสีประจำของ มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับสารสนเทศเกียวโต (KCGI))

นอกจากนี้การบริหารจัดการโรงเรียน Shigeo Hasegawa ผูกอตั้ง KCG Group ไดกลับไปศึกษาที่
มหาวิทยาลัยฮารเวิรดอีกครั้งในชวงบั้นปลายชีวิต เพื่อทาทายวิชาความรูที่ไมเคยไดเรียนมาเมื่อครั้งยัง
เปนเด็ก เขาเชาอพารทเมนในกรุงบอสตัน เรียนวิชาวรรณคดีและปรัชญารวมกับเด็กนักศึกษาที่มีอายุ
นอย สีประจำโรงเรียนของมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับสารสนเทศเกียวโต (KCGI) นี้ ไดมาจาก
สีแดงเขมซึ่งเปนสีประจำของมหาวิทยาลัยฮารเวิรด มหาวิทยาลัยที่ผูกอตั้งไดสำเร็จการศึกษามา เปนสี
ที่ตัดกับ KCG สีน้ำเงิน แสดงใหเห็นถึงทัศนคติที่วา ไมวาคุณจะอายุมากหรืออายุนอย เพศชายหรือเพศ
หญิง ก็สามารถทาทายและเรียนรูในสิ่งใหมๆ ไดเสมอ

KCG สีสม 
(เปนสีประจำของโรงเรียนอาชีวศึกษายานยนตเกียวโต)

พัฒนา IT ระดับสูงใหสอดคลองกับเทคโนโลยียานยนตยุคอนาคต และสรางผูเชี่ยวชาญการปรับแตง
รถยนตที่เพียบพรอมไปดวยความรูและเทคโนโลยีดานเครือขาย โรงเรียนอาชีวศึกษายานยนตเกียวโต
ไดเขาเปนสถาบันการศึกษาในกลุม KCG Group ในป ค.ศ. 2013 สีประจำโรงเรียนแสดงใหเห็นถึงการ
เรียกพลังความกระปรี้กระเปราใหมๆ มาสู KCG Group

ารปฏิวัติอุตสาหกรรมในชวงศตวรรษที่ 18 ถึง 19 ถือ

ไดวาเปนสาเหตุที่กอใหเกิดแหลงพลังใหมที่เรียกวา

เครื่องจักรไอน้ำ  หลังจากนั้น มนุษยเราเรงที่จะเพิ่ม

ความสามารถในการผลิตดวยการใชไฟฟาและน้ำมัน จนมาถึงปลาย

ศตวรรษที่ 20 ความสามารถในการผลิตมีมากเกินปริมาณความ

จำเปนที่มนุษยตองการ เปนผลทำใหมนุษยหันความสนใจ “จาก

ปริมาณมาสูคุณภาพ” ตั้งแตนั้นเปนตนมา การผลิตแบบปริมาณมาก 

(mass production) จึงกลายเปนแนวคิดที่ลาสมัย จนในที่สุดก็เขา

สูยุคที่เปลี่ยนรูปแบบการผลิตมาเปนแบบ high-mix low-volume 

(มีหลากหลายผลิตภัณฑ ผลิตงานจํานวนนอย) ทำใหอุตสาหกรรม

ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด การจัดระเบียบสังคมใหม

ก็เริ่มขึ้น

ปรากฏการณที่คลายกันไดเกิดขึ้นในโลกแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ความเร็วที่มีอยูเดิมยิ่งทวีความเร็วมากขึ้น ในระยะเวลาไมถึง 70 ป

นับตั้งแตคอมพิวเตอรเครื่องแรกไดถูกสรางขึ้น แตความรุดหนาของ

คอมพิวเตอรถูกพัฒนาไปอยางรวดเร็วแบบไมนาเชื่อ ทั้งเรื่องความเร็ว

ในการประมวลผลและปริมาณหนวยความจำ คอมพิวเตอรชวย

พยากรณอากาศเชิงตัวเลข ทำใหเราสามารถแกสมการเชิงอนุพันธ

บางสวนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศไดเร็วกวาการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจริง สามารถวิเคราะหและจำ

เสียงพูดของมนุษยไดในอัตราความเร็วเดียวกับความเร็วของเสียงที่

มนุษยเปลงออกมา ความกังวลเกี่ยวกับปริมาณหนวยความจำก็หมดไป 

เชนสามารถเก็บหนังสือทุกเลมที่มีอยูในโลกในรูปแบบขอมูลดิจิตอลได 

มนุษยสามารถเก็บบันทึกขอมูลภาพที่ไดเห็น ขอมูลเสียงที่ไดฟงมา

ตลอดทั้งชีวิตไดในสื่อดิจิตอล สิ่งหนึ่งที่ไมสามารถปฏิเสธไดคือ อิทธิพล

ของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาวไดเขามามีบทบาทในระดับท่ีสามารถ

เปลี่ยนวิถีชีวิตความเปนอยูของพวกเราได

ในโลกความจริง ผมรูสึกวาสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพใน

ชีวิตของเราเริ่มเห็นไดชัดอยางรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ผลจากการ

ยอขนาดชิ้นสวนและสามารถใชงานไดอยางสะดวกทำใหเกิดโทรศัพท

มือถือและสมารตโฟนขึ้น ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถพบเห็นไดทั่วไปในบาน

เรือน หรือแมแตในกระเปาเสื้อหรือกระเปากางเกง สงผลใหวิถีการ

ดำเนินชีวิตของมนุษย โดยเฉพาะกลุมวัยรุน เปลี่ยนแปลงไป เรา

สามารถรับสงขอมูล ทั้งขอมูลตัวหนังสือ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว 

ผานทางอินเทอรเน็ตดวยใยแกวนำแสงไดภายในเวลาอันรวดเร็ว 

เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (ICT) เปนโครงสรางพื้นฐานใน

การเชื่อมโยงผูคนทั่วโลกใหสามารถติดตอสื่อสารกันไดโดยตรง ซึ่งมีผล

ทำใหสถาบันการเงินและธุรกิจที่มีอยูบนโลกไดกระจัดกระจายไปทั่วทุก

มุมโลก และมีอิทธิผลตอสังคมและประเทศชาติ แนนอน การเปลี่ยน

แปลงเหลานี้ ไมใชจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเสมอ ดังนั้น เราไม

ควรเพิกเฉยตอผลกระทบดานลบ เชน อาชญากรรมคอมพิวเตอร  ที่

กลาวมาทั้งหมด อาจสรุปไดวาเรากำลังเดินมาถึงจุดเปลี่ยนของ

อนาคต ทามกลางสถานการณที่พลิกพลันในปจจุบัน

สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) ซึ่งเปนสถาบันแมของ

มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต (KCGI) กอตั้งขึ้นเมื่อป 

ค.ศ. 1963 ซึ่งเปนชวงแรกๆ ของยุคคอมพิวเตอร สถาบันการศึกษา

คอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) เจริญเติบโตไปพรอมกับการพัฒนา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในฐานะสถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรแหง

แรกในประเทศญี่ปุน  ไดผลิตบุคลากรที่มีความสามารถและเปน

อนาคตของประเทศชาติจำนวนมากมาย ดวยผลงานและความสำเร็จ

นี้ จึงคิดที่จะสรางมหาวิทยาลับบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต ซึ่ง

เปนบัญฑิตวิทยาลัยอาชีวศึกษาแหงแรกในประเทศญี่ปุน มีการ

ประกาศเปดสถาบันอยางเปนทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2003 

และเปดรับนักศึกษาเขาเรียนกลุมแรกเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2004 

อาจกลาวไดวาสถาบันเราเริ่มกาวเดินไปอยางมั่นคงทามกลางจุด

เปลี่ยนแหงยุคสมัย มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต 

(KCGI) หวังเปนอยางยิ่งที่จะสรางบุคลากรที่มีความรูดานเทคโนโลยี

การสื่อสารและสารสนเทศอยางลึกซึ้ง และรับรูเขาใจถึงผลกระทบที่มี

ตอสังคม และสามารถชี้นำใหเดินไปสูหนทางที่ถูกตองได ถาทานมี

ความมุงมั่นตั้งใจที่จะศึกษา สถาบันเรายินดีเปดประตูตอนรับทุกทาน 

โดยไมคำนึงวาทานจะเรียนจบสายศิลปหรือสายวิทยาศาสตร อายุ

เทาไหร มีประสบการณการทำงานหรือไหม และสัญชาติอะไร แนนอน 

ไมเฉพาะทานที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทานั้น พนักงาน

บริษัทที่อยากมีบทบาทในสังคมและตองการเพิ่มศักยภาพในอาชีพ รวม

ทั้งนักศึกษาตางชาติที่สนใจอยากศึกษาตอในประเทศญี่ปุนหรือ

ตางประเทศ พวกเรายินดีตองรับทุกทานดวยความจริงใจ

จุดเปลี่ยนแหงยุคสมัย

อธิการบดีและผูอำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต 
มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับสารสนเทศเกียวโต

Toshihide Ibaraki
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกียวโต, 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัญฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา) และ 
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ศาสตราจารยเกียรติคุณมหาวิทยาลัยเกียวโต, อดีตหัวหนาภาควิชาสารสนเทศที่บัณฑิตวิทยาลั มหาวิทยาลัยเกียวโต, 
อดีตศาสตราจารยที่บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคันไซ, 
อาจารยรับเชิญบรรยายที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส เปนสมาชิกของสมาคมมากกวา 5 สมาคม เชน สมาคม ACM, 
สมาคมประมวลขอมูลแหงประเทศญี่ปุน(Information Processing Society of Japan), 
สมาคมอุตสาหกรรมและคณิตศาสตรประยุกตแหงประเทศญี่ปุน (The Japan Society for Industrial and Applied Mathematics)

อาจารยประจำวิชา: “ทฤษฎีระบบ” “มาสเตอรโปรเจค”

สาสนจากอธิการบดี
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KCG Group เปนกลุมสถาบันการศึกษาระดับโลก ประกอบดวยมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับสารสนเทศเกียวโต (KCGI); Kyoto Computer 
Gakuin (KCG) ซึ่งประกอบดวยวิทยาเขตระคุโฮะขุ วิทยาเขตคะโมะกะวะ และวิทยาเขตเกียวโต เอะกิมะเอะ วิทยาลัยยานยนตเกียวโต; ศูนยอบรมภาษา
ญี่ปุนเกียวโต; และ KCG Career ตราสัญลักษณของกลุม KCG คือ “kcg.edu” มาจากชื่อโดเมนอินเทอรเน็ต (www.kcg.edu) ที่ไดมาในป 1995 
โดยไดรับเลือกจาก CEO ของกลุม KCG, Wataru Hasegawa ในป 2003
ชื่อโดเมน “kcg” ยอมาจาก “Kyoto Computer Gakuin” ซึ่งเปนชื่อของสถาบันการศึกษาดานคอมพิวเตอรแหงแรกในญี่ปุน “.edu” เปนโดเมนทั่วไป
ระดับบนสุด (gTLD: หนึ่งในโดเมนอินเทอรเน็ตระดับบนสุด) ซึ่งอนุญาตใหใชเฉพาะสถาบันการศึกษาระดับสูงที่ไดรับการรับรองจากองคกรที่ไดรับการ
รับรองจากสหรัฐอเมริกาเทานั้น การจดทะเบียนของสถาบันการศึกษาภายใต “.edu” เกิดขึ้นครั้งแรกในเดือนเมษายน ป 1985 เมื่อสถาบันการศึกษา
ระดับสูงของอเมริกา 6 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มหาวิทยาลัยคารเนกีเมลลอน มหาวิทยาลัยเพอรดู มหาวิทยาลัยไรซ มหาวิทยาลัย
แคลิฟอรเนีย เบิรกลีย และมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ลอสแองเจลิส ไดรับ gTLD หลังจากน้ันไมนาน ก็มีมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงอ่ืนๆ ในสหรัฐอเมริกา 
รวมทั้งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส (MIT) มหาวิทยาลัยฮารเวริ์ดและมหาวิทยาลัยแสตนฟอรด
ในป 1989 KCG Group ไดกอต้ังวิทยาเขตบอสตันเพ่ือเปนศูนยกลางการฝกอบรมในตางประเทศและการแลกเปล่ียนนักศึกษากับ MIT และมหาวิทยาลัย
และศูนยวิจัยอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา จากความพยายามดังกลาวทำให KCG Group ไดรับการยอมรับจากนักพัฒนาคอมพิวเตอรในสหรัฐอเมริกาและ
ผูบุกเบิกยุคอินเทอรเน็ตในฐานะวิทยาลัยคอมพิวเตอรที่เชื่อถือไดและเปนสถาบันการเรียนรูระดับสูงที่เหมาะสมกับการกำหนดดวย “.edu” กลุม KGC 
เปนสถาบันการศึกษาแหงแรกในญี่ปุนที่ไดรับการรับรองจาก gTLD ตอมา gTLD ".edu" ไดรับการสงวนไวสำหรับการใชงานของสถาบันการศึกษาใน
สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ จนถึงทุกวันนี้ KCG Group ยังคงเปนสถาบันการศึกษาแหงเดียวในญี่ปุนที่มีชื่อ ".edu"
การครอบครองโดเมน “kdg.edu” ของ KCG Group เปนหลักฐานวา KCG และ KCGI ไดรับการยอมรับวาเปนสถาบันการศึกษาระดับสูง ทั้งใน
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุน โดเมน “.edu” ของเราเปนสัญลักษณของการริเริ่มของเราจวบจนปจจุบัน ตราสัญลักษณ “kcg.edu” สื่อถึงจิตวิญญาณ
อันแข็งแกรงของ KCG Group ในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษาที่ใหความสำคัญกับจิตวิญญาณของผูบุกเบิกในสังคมขอมูลขั้นสูงอยางตอเนื่อง และ
สะทอนถึงอุดมคติทางการศึกษาของเราในดานการฝกอบรมบุคลากรที่สามารถกำหนดทิศทางของยุคสมัยได



เราฝกใหนักศึกษากลายเปนมืออาชีพระดับโลก
ดวยชั้นเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ

Professor Hasegawa (H): Hi, how are you?
Premathilaka Shashikala Nimanthi (S): I’m very �ne, thank you.
H : OK, let’s talk about your life at KCGI. First, please relax 
(ha-ha).
S : Thank you.
H : How is your life in Japan?
S : Before I came to Japan, I really admired Japanese culture 
and life. I especially liked the self-discipline and self-control of 
Japanese people. The only dif�cult thing is Japanese 
language.
H : I see. How did you learn about our graduate school?
S : I wanted to do my Master’s degree outside of Sri Lanka. So, 
I searched many universities. At that time, a Sri Lanka agency 
introduced me to KCGI. I learned that KCGI has Master 
courses that can be taken in English and Japanese. Then, I 
searched the KCGI’s online website, where I found details 
about the school, courses and especially about job focus 
areas. I was really happy because I could come to Japan.
H : So, you are interested in Information Technology….
S : Yes, my undergraduate degree was in Information and 
Communication.
H : How are your studies going so far?
S : I am really enjoying my studies here. I have learned so much 
interesting and useful things across many IT �elds. And the 
KCGI professors are teaching me a lot. They have much 
knowledge and experience to share. I have learned a lot of 

things from them, and also have done self-study using the class 
materials. It’s been a really good experience.
H : What is your concentration?
S : My concentration is ERP.
H : Do you have any favorite courses?
S : Yes, I enjoy all courses especially, “International Accounting” 
and “Computer Organization Theory”.
H : In the future, do you want to take a job related to ERP?
S : Yes, after I graduate, I want to start my career as an ERP 
consultant. Before I came to Japan, I worked as a project 
manager. While I am here, I wish to pursue a job as an ERP 
consultant.
H : Are you planning to take the test for ERP quali�cation?
S  : Yes, my professor always recommends me to take extra 
examinations. I will register for the SAP ERP examinations soon.
H : After you graduate from KCGI, do you want to stay in Japan 
and �nd a job?
S : Yes, I would prefer to �nd a job here in Japan. I want to work 
in a company which has branches all over the world so I can get 
more work experience in different environments. One day I 
would like to return to Sri Lanka and give back to my country. 
That is my target. I have been given so many things from my 
country so I feel it is my responsibility to give back my 
knowledge.
H : I see. Thank you for your time and cooperation.

Koichi Hasegawa（H）

 Professor of KCGIStudent enrolled in KCGI in April 2018,
Graduate of Rajarata University

Premathilaka 
Shashikala Nimanthi（S）

Student Interview

KCGI มีชั้นเรียนมากมายในโหมดภาษาอังกฤษ ทำใหนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรและไดรับปริญญาโทโดยเรียนดวยภาษาอังกฤษอยางเดียว หลาย
หลักสูตรสอนโดยอาจารยที่มีชื่อเสียงที่สุดจากตางประเทศ นักศึกษาจากกวา 17 ประเทศและภูมิภาคตางๆ ในตางประเทศ รวมทั้งนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เรียนที่ KCGI หลายคนเลือกหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษ นักศึกษาชาวญี่ปุนยังสามารถเรียนในโหมดภาษา
อังกฤษไดหากพวกเขามีคุณสมบัติตรงตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่กำหนดไว จากการเรียนทามกลางสภาพแวดลอมที่เปนนานาชาติ
แบบนี้ นักศึกษาไมเพียงแตพัฒนาภาษาอังกฤษในขณะที่เรียน IT ไปดวยเทานั้น แตยังไดรับความคิดที่เปนสากลอีกดวย

ไดรับทักษะการปฏิบัติงานจริงที่เปน
ประโยชนในสังคม
█ การออกแบบหลักสูตรที่ปรับใหเขากับความตองการของ
อุตสาหกรรมและความกาวหนาทาง IT
เพื่อสงเสริมการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของโลก
อุตสาหกรรม สถาบันเราไดรับคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญมือ
อาชีพทั้งภายในและภายนอกองคกรในการกำหนดหลักสูตรและ
การออกแบบการเรียนการสอน นอกจากนี้เพื่อตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลก IT (ICT) ไดอยางทันทวงที 
เราไดรวมพัฒนาและนำหลักสูตรการศึกษาดาน IT ที่ทันสมัยที่
สุดในโลกเขามาใชโดยรวมมือกับสถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา

█ มีโครงสรางหลักสูตรในรูปแบบที่สามารถลงมือปฏิบัติจริงใน
สถานที่จริงได
เพื่อสรางและพัฒนาบุคลากรที่เพรียบพรอมไปดวยทักษะดาน
บริหารการจัดการและทักษะดาน IT (ICT) ทางมหาวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต (KCGI) เล็งเห็นความสำคัญ
ในการเรียนรูวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมเฉพาะแตวิชาดาน IT 
เทานั้น ทางสถาบันไดจัดเตรียมวิชาที่เกียวของกับธุรกิจ เชน 
วิชาเศรษฐศาสตร วิชาบริหารและการจัดการ เปนตน เพื่อให
นักศึกษาไดเรียนรูมากที่สุด สำหรับปที่นักศึกษาจะสำเร็จการ
ศึกษา นักศึกษาจะตองทำแผนและจัดทำโครงงาน รวมทั้งจะได
เรียนรูทักษะขั้นสูงเพื่อที่จะนำไปใชในอาชีพแทนการทำวิทยา
นิพนธอยางที่เคยทำกันมามหาวิทยาลัยระดับปริญญาโท

█ นำรูปแบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเขามาใช ดวยการเรียน
แบบระบบ e-learning และ การสอนแบบตัวตอตัว
มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต (KCGI) มี
เปาหมายที่จะสรางหลักสูตรการศึกษาดาน IT ที่มีระดับสูงสุดใน
โลกโดยไดรับแรงสนับสนุนจากคณาจารยผูทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับรูปแบบ
การเรียนการสอน จะเนนถึงความยืดหยุน เต็มไปดวยความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ เชน กรณีศึกษา, การทำงานภาค
สนาม, การทำงานเปนกลุม และการอภิปราย เปนตน นอกจากนี้
 ทางสถาบันยังจัดเตรียม e-learning สตูดิโอ มีการนำรูปแบบ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพเขามาใช ดวยการเรียนแบบระบบ 
e-learning และ การสอนแบบตัวตอตัว

สามารถเรียนรูการบริหารการจัดการ
และ IT (ICT) ไดอยางลงตัว
█ การบมเพาะผูเชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการทำงาน
หลากหลายสาขา เชน IT และการจัดการ
โลกแหงธุรกิจในปจจุบัน สิ่งที่ขาดไมไดคือ ทรัพยากรมนุษยที่
เพียบพรอมไปดวยทักษะการบริหารการจัดการ เชน การกำหนด
กลยุทธการบริหารงาน และทักษะดาน IT (ICT) ที่เปนหัวใจ
สำคัญสำหรับเทคโนโลยีเว็บไซต ที่มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
สารสนเทศเกียวโต (KCGI) จะสรางและพัฒนาผูเชี่ยวชาญมือ
อาชีพในดานสารสนเทศและการบริหารการจัดการ ทางสถาบัน
ไดจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถเรียนรูรายวิชา
เกี่ยวกับการบริหารการจัดการและสารสนเทศไดอยางสมดุลย
และสอดคลองกับพื้นความรูของนักศึกษาแตละคน

█ ศูนยรวมอาจารยจำนวนมากที่มีประสบการณในการทำงานใน
องคกรและการพัฒนากลยุทธดาน IT อื่นๆ
ทางสถาบันมอบหมายหนาท่ีใหอาจารยผูสอนผูเคยมีประสบการณ
การจริงในการทำงานเปน CIO ผูบริหารสูงสุดทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขององคกรใหญๆ มาชวยสรางและพัฒนาผูเชี่ยว
ชาญมืออาชีพ อาจารยผูสอนแตละทานจะบรรยายวิชาจาก
ประสบการณในการทำงานจริงและสอนทักษะการปฏิบัติงานจริง
ใหแกนักศึกษา นักศึกษาจะความเขาใจในทฤษฎีและเทคโนโลยี
ใหมลาสุดที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการปฏิบัติงานจริง และจะไดรับ
ทักษะทุกดานเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญมืออาชีพตอไปในอนาคต

เปลี่ยนอาชีพ และมีบทบาทในสาขา
งานดาน IT 
█ นักศึกษาจากหลากหลายสาขา ไมวาจะเปนสาขามนุษยศาสตร
หรือวิทยาศาสตร สามารถลงทะเบียนเรียนไดดาน IT อื่นๆ
วัตถุประสงคประการหนึ่งของ KCGI คือการพัฒนาผูเชี่ยวชาญ
ดาน IT ขั้นสูงที่มีภูมิหลังที่หลากหลาย เรารับสมัครผูเขาศึกษาที่
มาจากหลากหลายสาขาทั้งในดานมนุษยศาสตรและวิทยาศาสตร 
โดยไมจำกัดคณะหรือวิชาเอกที่จบมา KCGI สนับสนุนนักศึกษา
ท่ีมาจากภูมิหลังท่ีหลากหลาย โดยจัดรายวิชาเลือกท่ีเหมาะสมกับ
ความรูเดิม ทักษะและความตองการของนักศึกษา นอกจากนี้ 
KCGI มีการจัดตัวเลือกการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อใหผูใหญวัย
ทำงานสามารถเรียนตอไดในขณะที่ทำงานไปดวย เราภูมิใจที่จะ
ไดสรางโอกาสในการเปลี่ยนเสนทางอาชีพ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
แบบดั้งเดิมในญี่ปุนไมสามารถตอบสนองใหได

█ สามารถเลือกเรียนตามระดับความรูของแตละคน
ที่ KCGI มีนักศึกษาที่มีระดับทักษะทางดาน IT ที่หลากหลาย 
ตั้งแตผูสำเร็จการศึกษาดานมนุษยศาสตรที่แทบไมมีความรูดาน
คอมพิวเตอรไปจนถึงผูท่ีมีประสบการณในฐานะ SE ในอุตสาหกรรม 
IT ทางสถาบันจะจัดรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมที่สุดใหกับ
นักศึกษาแตละคนตามจุดมุงหมายในอนาคตไมวานักศึกษาผูนั้น
จะมีทักษะทางดาน IT หรือไมมีก็ตาม ดวยเหตุนี้ นักศึกษาที่ไม
เคยมีความรูพื้นฐานก็สามารถไปถึงเปาหมายตามลำดับ สำหรับ
นักศึกษาที่มีความรูพื้นฐานสามารถเริ่มเรียนวิชาเอก และเพิ่ม
ทักษะของตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

เรามุงมั่นที่จะมีบทบาทอยางแข็งขันใน
เวทีระดับโลก
█ สามารถรับฟงบรรยายจากตัวแทนดาน IT ระดับแถวหนา
ของแตละประเทศทั่วโลก
ธุรกิจ IT เปนศาสตรแขนงหนึ่งที่ขยายไปสูระดับสากลอยางไร
พรมแดน สถาบันเราไดเชิญอาจารยระดับแนวหนาจากภูมิภาค
ตางๆ ในประเทศแถบเอเชียและประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให
นักศึกษาไดทราบและเรียนรูถึงมุมมองตางๆ ในแบบสากล ทาง
สถาบันใหความสำคัญกับการพัฒนาแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ 
เชน มีการจัดงานประชุมสัมมนาระหวางประเทศและการวิจัย
รวมกัน  มีการลงนามขอตกลงใหความรวมมือทางธุรกิจ และ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับองคกรและมหาวิทยาลัยในแตละ
ประเทศทั่วโลก เชน มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐ
อเมริกา, สถาบันเทคโนโลยี Rochester, บัณฑิตวิทยาลัยคุม
ครองขอมูลของมหาวิทยาลัยเกาหลีใต ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดในโลกในดานการรักษาความปลอดภัยขอมูล 76

สามารถนำความรูที่เรียนไปมาใชใน
สังคมได
█ สรางอาชีพในอุดมคติดวยการแนะแนวสวนตัวอยางจริงจัง
KCGI มีเปาหมายเพื่อใหนักศึกษาทุกคนสามารถหางานไดเมื่อ
จบการศึกษา เหลาอาจารยผูสอนที่รับผิดชอบหลักสูตรจะใช
ประโยชนจากประสบการณและเครือขายสวนตัวในแวดวง
อุตสาหกรรมและชุมชนอื่นๆ ในการใหคำปรึกษาแบบตัวตอตัวกับ
นักศึกษา บรรดาอาจารยผูสอนจะชวยแนะนำใหนักศึกษาคนพบ
อาชีพในฝน นอกจากนี้ ทางสถาบันจะใหการสนับสนุนในเรื่อง
ตางๆ สำหรับนักศึกษาผูปรารถนาที่มีธุรกิจเปนของตัวเอง เชน 
การใหความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดำเนินงาน 
รวมถึงการจัดตั้งบริษัท

█ การสรางเครือขายทางธุรกิจในหมูบัณฑิต
ที่มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต (KCGI) ใหการ
สนับสนุนผูสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่มีความสามารถดาน IT 
ดานการพัฒนาเครือขายธุรกิจระหวางผูสำเร็จการศึกษาดวยกัน 
มีการจัดสรางโอกาสในการทำงานเปนกลุมตั้งแตสมัยเรียนอยู ดัง
นั้น หลังจากสำเร็จการศึกษา ศิษยเกาทุกทานจะรวมมือกัน
เพื่อขยายธุรกิจโดยใชทักษะความสามารถของแตละคนที่มีอยู 

ลักษณะโดดเดนของ KCGI



ปจจุบัน ในโลกแหงอุตสาหกรรม การเพิ่มยกระดับดาน IT (ICT) 
(โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนำมาใชในเทคโนโลยีดานธุรกิจเว็บไซตอยาง
แพรหลาย) และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ IT ระดับสูงเขามาใช เม่ือ
เปรียบเทียบกับ “การเปล่ียนแปลงดาน IT” ในอดีต ถือเปนหัวขอปญหา
ที่ตองนำไปขบคิด  กลาวคือ ในโลกแหงอุตสาหกรรม IT ไมไดถูกนำไปใช
ในการปรับปรุงการดำเนินงาน แตถูกนำไปใชในการกำหนดกลยุทธขั้นสูง
ขององคกร สิ่งนี้เองที่เรียกวา IT ระดับสูงสุดของการบริหารและการ

จัดการ ดังนั้นทรัพยากรมนุษยที่เกี่ยวของในเรื่องนี้ จำเปนตองมีความรู
และเทคโนโลยีระดับสูง และในเวลาเดียวกันจะตองเปนทรัพยากรมนุษยที่
สามารถรับรูและเขาใจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการขั้นสูง
มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต (KCGI) จัดทำหลักสูตร
เพื่อสรางและพัฒนาบุคลากรดาน IT ระดับสูงเพื่อตอบสนองความ
ตองการในโลกแหงอุตสาหกรรม นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรจากสถาบัน
เราเปนที่ตองการในสายงานอาชีพดาน IT ดังตอไปนี้

ดวยความกาวหนาดาน IT ในองคกร ทำให IT เขามา
มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานการบริหารและการ
จัดการ ดังนั้นในองคกรตางๆ จึงจำเปนตองมี CIO มา
ชวยรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธดาน IT และทำหนาที่
เสมือนเปนปกสำคัญในการบริหารจัดการองค CIO คือ
ผูเชี่ยวชาญมืออาชีพระดับสูง เปนผูกำหนดกลยุทธดาน
สารสนเทศเพื่อสรางสภาพแวดลอม และนำความรูดาน
การบริหารการจัดการที่หลากหลายที่บริษัทมี มาสราง
เปนระบบสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อมีสวนรวม
ในการวางแผนและกำหนดกลยุทธการบริหารการจัดการ
องคกร 

CIO (ผูบริหารสูงสุดทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร)

SE ระดับสูง,
วิศวกรสรางระบบเว็บไซต

บทบาทหนาที่ของผูจัดการโครงการถือวามีความสำคัญ
มาก เพราะเปนผูนำโครงการในการสงเสริมการใชระบบ 
IT ผูจัดการโครงการคือผูเชี่ยวชาญมืออาชีพระดับสูง 
เปนผูแนะนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยไดอยางถูกตอง
แมนยำ มีความสามารถในการจัดการและปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพโครงการไดอยางกลมกลืน สามารถทบทวน
โครงการโดยนำทรัพยากรที่มีอยูภายในบริษัทมาใชในการ
บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพดังนั้นผูจัดการ
โครงการจำเปนตองมีความรูกวางขวางดาน IT และดาน
การบริหารการจัดการ นอกจากนี้ ยังตองมีสวนรวมใน
โครงการตางๆ ที่มีบุคคลมากมายจากหนวยงานตางๆ 
เขามาของเกี่ยว ดังนั้นความเปนผูนำและการมีทักษะใน
การสื่อสารระดับสูงเปนคุณสมบัติที่ผูจัดการโครงการ
จำเปนตองมี

ผูจัดการโครงการ

SE ระดับสูง คือวิศวกรผูใหความชวยเหลือในดานการ
จัดการโครงการ รวมถึงผูดำเนินการจัดการโครงการ 
จำเปนที่จะตองเขาใจถึงองคประกอบของการจัดการ
อยางลึกซึ้ง ตั้งแตเทคนิค คาใชจาย และเนื้องาน เปนตน 
วิศวกรสรางระบบเว็บไซตตองใชทักษะดาน IT ที่ทันสมัย
มาใชในการพัฒนาระบบ โดยปฏิบัติงานตามคำแนะนำ
ของ SE ระดับสูงและผูจัดการโครงการ

เนื่องจากภายในบริษัทญี่ปุนยังขาดบุคลากรดาน IT จึงมี
ความจำเปนที่จะตองจางที่ปรึกษาภายนอกองคกรมาให
คำแนะนำสงเสริมดาน IT ที่ปรึกษาทั่วไปดานระบบจะเปน
ผูใหคำปรึกษาเกี่ยวกับความคิดริเริ่มระบบการทำงานของ
ธุรกิจที่สอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทลูกคา 
และเปนผูเชี่ยวชาญมืออาชีพระดับสูง มีทักษะที่เหมาะสม
เพื่อสงเสริมความรวมมือทางธุรกิจระหวางบริษัทไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อเอาชนะการแขงขันแผนธุรกิจนานาชาติ
ที่รุนแรงในปจจุบัน เพราะตองเขาใจและตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม จึงจำเปนตองมีทักษะ
ระดับสูงในเรื่องการสื่อสาร การจัดการ และดาน IT

ที่ปรึกษาทั่วไปดานระบบ

คือผูเชี่ยวชาญมืออาชีพระดับสูงในการดำเนินงานดาน 
e-business มีเทคนิคทางการตลาดที่เขาใจพฤติกรรม
ของผูบริโภคอินเทอรเน็ต มีความสามารถในการวางแผน
เชิงกลยุทธสำหรับการใหบริการบนอินเทอรเน็ตและ
เทคโนโลยีเว็บไซตสำหรับการสรางเว็บไซต e-business 
นอกจากนี้ สิ่งที่ผูเชี่ยวชาญมืออาชีพดานการตลาด
เว็บไซตควรจะมีคือ ความรูและเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวของ
กับเครือขาย เชน ความรูรอบดานในเรื่องการทำธุรกิจ 
การรักษาความปลอดภัยและระบบการขนสง เปนตน 

ผูเชี่ยวชาญมืออาชีพ
ดานการตลาดเว็บไซต

นักวิเคราะหขอมูลรวบรวมขอมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับ
ลูกคาและผลิตภัณฑที่ไดมาจากกิจกรรมทางธุรกิจและ
วิเคราะหอยางเปนกลางเพื่อคนหาลักษณะและแนวโนมของ
ขอมูล จากนั้น จัดทำตารางเสนอแนวทางแกไขปญหาใน
การจัดการและการพัฒนาระบบ การใชขอมูลขนาดใหญใน
สาขาตางๆ เชน การเกษตรและการแพทยไดรับความ
กาวหนาในชวงไมกี่ปที่ผานมา และขอบขายของสาขาที่นำ
ไปใชน้ันขยายวงกวางข้ึนอยางตอเน่ือง การวิเคราะหขอมูล
ตองใชความรูดานการตลาดและการจัดการ ทักษะดาน IT 
เชน การวิเคราะหทางสถิติและการทำเหมืองขอมูล และการ
คิดเชิงตรรกะตามกรอบและการทดสอบสมมติฐาน

สถาปนิกระบบคือ ผูเชี่ยวชาญมืออาชีพระดับสูงดานการ
ออกแบบ (โครงสราง) สถาปตยกรรมระบบใหมๆ ที่
ซับซอนใหสอดคลองกับระบบเดิมที่มีอยู พรอมกับตอง
วิเคราะหปญหาและกำหนดกรอบของการแกปญหาเพื่อ
วางแผนกลยุทธดาน IT ของบริษัท มีบทบาทหนาที่เสมือน
ตัวกลางในการประสานงานระหวางงานพัฒนาระบบ
ปจจุบันและการวางแผนกลยุทธของบริษัท ดังนั้นสถาปนิก
ระบบจำเปนตองมีทักษะในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ IT, มี
ความรูกวางขวางเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ
รวมทั้งเรื่องธุรกิจ 

สถาปนิกระบบ

ผูจัดการฝายการผลิตเนื้อหาจะดูแลทีมงานของโครงการ
ในการผลิตเนื้อหาสื่อเชน เนื้อหาภาพยนตร ภาพเคลื่อนไหว
แอนิเมชัน และซอฟแวรเกมส เริ่มจากการรางแผนงาน 
เจรจากับบริษัทเกี่ยวกับความรวมมือในการผลิต และ
กำหนดงบประมาณใหชัดเจน นอกจากนี้ผูจัดการฝาย
การผลิตเนื้อหาจะตองวางแผนวาจะทำอยางไรกับผลงาน
ที่ผลิตไดเพื่อเรียกเงินที่ลงทุนไปกลับคืนมา และดำเนินงาน
ตามแผนที่วางไว ผูจัดการฝายการผลิตเนื้อหาตองมี
ความสามารถในการวิเคราะหผลการดำเนินงานที่ผานมา 
และสภาพตลาดในปจจุบัน ฯลฯ และตองมีความเปนผูนำใน
การรวบรวมทีมงานเพื่อดำเนินการตามแผนงาน

ผูดูแลการผลิตเนื้อหา นักวิเคราะหขอมูล

เครือขายขอมูลกลายเปนโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนตอ
การสราง e-Commerce และ IoT (อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง) 
อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงดานความปลอดภัยรอบ
เครือขายเหลานี้ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง ที่ปรึกษา
ดานการรักษาความปลอดภัยทางขอมูล จะคอยใหคำ
ปรึกษาและชวยเหลือลูกคาในการกำหนดนโยบายการรักษา
ความปลอดภัยทางขอมูล เพื่อปกปองสินทรัพยทางขอมูล 
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาดานการรักษาความปลอดภัยทาง
ขอมูลตองมีความสามารถในดานการจัดการและการ
สื่อสารเพื่อเขาใจสถานการณและจัดการกับปญหาได
อยางเหมาะสม

ที่ปรึกษาดานการรักษา
ความปลอดภัยทางขอมูล
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สายงานที่มีบทบาทสภาพแวดลอม

ระบบ SAP เพื่อการศึกษา
■ ฝกอบรมผูปฏิบัติงานอยางจริงจังดวยการใช ERP แพคเกจ 
ของบริษัท SAP
การศึกษาดาน IT ในมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยที่ผานมา 
สวนใหญจะขาดมุมมองในเรื่อง “วิธีการใชใหเกิดประโยชนใน
ธุรกิจ” โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยังไมมีความพรอมในเรื่องสภาพ
แวดลอมที่ชวยสงเสริมการศึกษาการใช IT ใหเกิดประโยชน
อยางจริงจังในกิจกรรมทางธุรกิจเชน การรวมธุรกิจและ
การรวมฝาย
ทางสถาบันไดนำระบบ SAP ERP ของบริษัท SAP ประเทศ
เยอรมัน เปน ERP (การวางแผนทรัพยากรขององคกร) 
แพคเกจเวนเดอรที่ยิ่งใหญที่สุดในโลกมาใชเพื่อการศึกษาเพื่อ
สรางและพัฒนาผูปฏิบัติงานขั้นสูงดาน IT ระบบการวางแผน

สภาพแวดลอมทางการศึกษาในทางปฏิบัติจริง ไดนำระบบสำนักงานที่มีมาตรฐานระดับโลก

ระบบ e-Learning
KCGI ใชระบบ e-learning ยุคใหมเพื่อเชื่อมโยงวิทยาเขตหลักในเกียวโตกับวิทยาเขต
ที่เรียนผานดาวเทียมและสถานที่อื่นๆ ถายทอดการบรรยายแบบเรียลไทมและสนับสนุนนักเรียนดวย
สภาพแวดลอมการเรียนรูทางไกลที่ครอบคลุม

KCGI ใชระบบ e-learning ที่ทันสมัยที่สุดในการบรรยายแบบ
เรียลไทมท่ีเช่ือมระหวางซัปโปโร โตเกียวและเกียวโต (e-learning 
แบบซิงโครไนซ) เรายังใชเนื้อหาการศึกษาที่รวมอยูใน 
KING-LMS เพื่อใหสามารถศึกษาและทบทวนไดทุกที่ทุกเวลาทาง
ออนไลน ดวยนวัตกรรมเหลานี้ KCGI มีหลักสูตรมากมายที่
สามารถเรียนออนไลนไดทั้งหมด (e-learning แบบอะซิงโครนัส) 
*KING-LMS….เปนระบบที่สนับสนุนการศึกษาของสถาบัน ซึ่ง
เปนระบบที่มีเฉพาะในสถาบันเราเทานั้น นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนเนื้อหาที่ตองการศึกษาไดอยางอิสระ KCG Information 
Network Galaxy-Learning Management System

ทรัพยากรองคกร (ERP) นี้ถูกใชโดยบริษัทกวา 437,000 แหง 
ซึ่งรวมถึงระบบที่ใชซอฟตแวรตอพวง (ตัวเลข SAP ณ เดือน
มีนาคม 2020) 92% ของบริษัทหลักๆ ที่อยูใน Forbes Global 
2000 ใช SAP ERP
บัณฑิตวิทยาลัยอาชีวศึกษาดาน IT แหงแรกของประเทศญี่ปุน 
ในอดีต ไดมีการนำระบบนี้เขามาใชเพื่อการศึกษาการจัดการ
ขอมูลทางธุรกิจ ยังไมเคยมีสถาบันการศึกษาใดในประเทศญี่ปุน
ที่นำระบบนี้เขามาใชเพื่อการศึกษาวิชาชีพ ERP รวมไปถึงการ
พัฒนาระบบอยางเปนทางการ สามารถกลาวไดวานี่คือความ
โดดเดนของมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต 
(KCGI) บัณฑิตวิทยาลัยอาชีวศึกษาดาน IT แหงแรกของ
ประเทศญี่ปุน

■ สนับสนุนการเรียนรูสำหรับวัยทำงานที่ทำงานยุง
ในชวงไมกี่ปที่ผานมา มีผูใหญวัยทำงานจำนวนมากที่ตองการ
พัฒนาทักษะของตนเองและมองหาอาชีพใหมๆ โดยเขาศึกษาใน
บัณฑิตวิทยาลัย KCGI สนับสนุนผูใหญวัยทำงานที่ตองการเรียน
ในขณะทำงาน ที่มุงหวังจะเปนผูเชี่ยวชาญดาน IT ขั้นสูง

บาน

e-learning แบบประสานเวลา
“Synchronous”

e-learning แบบไมประสานเวลา
“Asynchronous”

KING-
LMS

e-learning สตูดิโอที่ KCGI

วิทยาเขตซัปโปะโระ/
โตเกียว Satellite

เกาหลี, จีน และ
ในตางประเทศ

web

web

web



หน่ึงในเปาหมายของปรัชญาการศึกษาของ KCGI คือ การพัฒนา
และการผลิตผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณสมบัติ
สูง ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายนี้ KCGI จึงจัดทำหลักสูตร
บูรณาการโดยรวมรูปแบบการลงทะเบียนหลักสูตรที่หลากหลาย 
เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคทางการศึกษาที่แตกตางกันของ
นักศึกษา ดวยโปรเจคและกิจกรรมตางๆ ท่ีขับเคล่ือนโดยตัวผูเรียน

■ ไดมาซึ่งความเปนผูเชี่ยวชาญ
ในฐานะที่เปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณสมบัติ
สูง การคาดหวังวาจะมีความรูหลากหลายครอบคลุมเกี่ยวกับ IT 
นั้นเปนเรื่องไมสมเหตุสมผล ดังนั้น เพื่อใหนักศึกษามีความ
เชี่ยวชาญ KCGI จึงระบุสาขาวิชาเฉพาะจำนวนหนึ่งและ
พัฒนาหลักสูตรสำหรับสาขาเหลานั้น สาขาการเรียนแบบติวเขม
จะชวยใหนักศึกษาไดรับความรูเชิงกวางและเชิงลึกเกี่ยวกับสาขา
ที่ตนเลือก ตั้งแตพื้นฐานไปจนถึงเทคโนโลยีประยุกตและทักษะ
การปฏิบัติ

■ ตอบสนองความตองการของสังคม
ในอุตสาหกรรมสมัยใหม จำเปนที่จะตองใช IT ประยุกตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ รวบรวมความรูและการแกปญหาในดานอื่นๆ ที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง KCGI ตอบสนองความตองการเหลานี้ดวย
การจัดรายวิชาอุตสาหกรรมที่ชวยใหนักศึกษาสามารถเลือกสาขา
อุตสาหกรรมและฝกฝน IT ในสาขานั้น เรียนรูผานกรณีศึกษา
และการแกไขปญหาตางๆ

■ กำเนิดความคิดสรางสรรคและความสามารถในการปฏิบัติ
แตละรายวิชาไปใชในทางปฏิบัติและแกไขปญหาจริงได พวกเขา
ตองสามารถวางแผนและออกแบบชุดปฏิบัติการดวยความคิด
ริเริ่มของตนเอง และแกปญหาใหเกิดผลดีแกผูอื่น เพื่อใหแนใจวา
นักศึกษาไดรับความรูที่ตองการ นักศึกษาจะเรียนตามหลักสูตรที่
ประกอบดวย มาสเตอรโปรเจคในหัวขอตางๆ ที่หลากหลาย 
ตลอดจนโครงการวิจัย/การศึกษาคนควาอิสระภายใตคำแนะนำ
ของผูสนับสนุนโปรเจค

■ ความมุงมั่นสูการเปนมืออาชีพ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณสมบัติสูงคาดวาจะ
ปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของตนในฐานะผูเชี่ยวชาญที่ผานการ
ฝกอบรมมาแลว ซึ่งสามารถแกปญหาจริงและนำเสนอวิธีการ
แกปญหาในเชิงปฏิบัติตอสาขาตางๆ ในอุตสาหกรรมได ดวย
เหตุนี้ KCGI จึงสนับสนุนใหนักศึกษาสมัครเขารับการฝกงาน 
การฝกงานจะเปดโอกาสใหไดรับประสบการณจริงที่สามารถเพิ่ม
ระดับความสามารถทางเทคนิคของนักศึกษาและเพิ่มพูนทักษะใน
การแกปญหาได
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นโยบายหลักสูตร
เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของเรา เราจัดทำหลัก
สูตรเพื่อฝกอบรมผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีทักษะการจัดการ IT/
ICT และสามารถพัฒนาสาขาธุรกิจ IT ท่ีตนเลือกไดอยางแข็งขัน

1. หลักสูตรการเรียนการสอน แบงออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้
• สาขาการเรียนแบบติวเขม - รายวิชาตางๆ จะถูกจัดกลุมอยาง
เปนระบบเพื่อเพิ่มพูนความรูเชิงลึกเกี่ยวกับสาขาวิชาเฉพาะ
•อุตสาหกรรม - รายวิชาตางๆ จะเนนการใชเทคโนโลยีและทักษะ
ทางอุตสาหกรรมเฉพาะกับธุรกิจ และจะเรียนกับผูเชี่ยวชาญดาน 
IT โดยใชกรณีศึกษาและการเรียนรูผานโปรเจค
•วิชาเลือกเรียนรวม - รายวิชาที่ประกอบไปดวย แนวโนมของ
เทคโนโลยี ทฤษฎีระดับสูง ตลอดจน รายวิชาทักษะตางๆ ที่เติม
เต็มสาขาการเรียนแบบติวเขมและอุตสาหกรรม

2. การสรางรูปแบบและวิธีการลงทะเบียนหลักสูตร
เพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคและความชอบในการเรียนรูของ
แตละคน นักศึกษาจะเลือกหนึ่งในชุดรายวิชา “แบบติวเขม” ชุด
รายวิชานี้จะเนนความเชี่ยวชาญทั้งแนวกวางและเชิงลึก ตั้งแต
ความรูพื้นฐานไปจนถึงการประยุกตใช และการฝกปฏิบัติในสาขา
ที่เกี่ยวของกับ IT โดยเฉพาะดวยความรูที่หลากหลาย นอกจากนี้ 
หลักสูตรตามความตองการยังชวยใหนักศึกษาสามารถเลือกราย
วิชาที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน และเปาหมาย

สวนตัวในการเรียนและการวิจัยได
เพื่อขยายการเรียนรูไปสูการประยุกตใชอยางมืออาชีพ หลักสูตร
ยังเปดสอนรายวิชาอุตสาหกรรมที่เนนการประยุกตใชเทคโนโลยี
ในสาขาอุตสาหกรรมที่หลากหลาย นักศึกษาจะนำความรูไปใชใน
การรับมือกับปญหาที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้ง ออกแบบและสราง
แผนในอุตสาหกรรมตางๆ รายวิชาอุตสาหกรรมมีขึ้นเพื่อเสริม
หลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตการเรียนแบบติวเขม
เปนหลัก

3. มาสเตอรโปรเจค
นอกจากรายวิชาที่เปนการเรียนในชั้นเรียนแลว หลักสูตรของเรา
ออกแบบมาเพื่อสงเสริมความสามารถของนักศึกษาในการปฏิบัติ
และการประยุกตใช โดยใหนักศึกษาคนหาความสนใจของตนเอง
ดวยการทำมาสเตอรโปรเจคภายใตคำแนะนำของอาจารย

4. การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรของเราตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน
อุตสาหกรรม IT/ICT วิทยาลัยมีการทบทวนและปรับเปลี่ยน
หลักสูตรอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมและสังคม ซึ่งตองการผูเชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงทั้งใน
ญี่ปุนและตางประเทศ

นโยบายการมอบวุฒิปริญญา
วิทยาลัยจะมอบคุณวุฒิปริญญาโทใหกับบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกำหนดตอไปนี้
1) เรียนรายวิชาตางๆ ที่กำหนดไวเสร็จสมบูรณภายในระยะเวลาที่กำหนด (เชน 4 ภาคการศึกษา)
2) เก็บหนวยกิตครบถวนตามเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว

วิทยาลัยมุงหวังใหนักศึกษามีคุณลักษณะดังตอไปนี้:
a. เรียนรูและเผยแพรความรูพื้นฐานเพื่อเปนผูใหขอมูลแกอาชีพตางๆ 
b. ใชความรูนี้ในสาขาที่นักศึกษาเลือกเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญที่มีทักษะสูง
ประพฤติตนอยางมีจริยธรรมสูงเพื่อเปนสมาชิกวิชาชีพที่นาเคารพ

หลักสูตรบูรณาการเพื่อการพัฒนาผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณสมบัติสูง

การเลือกรูปแบบการเรียนการสอนและงานที่มอบหมายใหทำในโปรเจค
จะไมไดถูกกำหนดใหเปนแบบเดียวกันสำหรับนักศึกษาทุกคน แตนักศึกษา
สามารถเลือกเรียนไดหลากหลายตามความสนใจ ความถนัด และการ
เจาะลึกในการศึกษาของตนเอง KCGI ออกแบบหลักสูตรที่เคารพ
เสรีภาพของนักศึกษาในการเรียนตามที่ตนเองเลือก ในขณะเดียวกันก็
ทำใหม่ันใจไดวา พวกเขาจะคนพบความรูและเทคนิคท่ีจำเปนและเหมาะสม
สำหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณสมบัติสูง

เปาหมายทางการศึกษา
เพื่อใหวิทยาลัยของเราตระหนักถึงภารกิจและจุดประสงคในการ
ใหความรูแกนักศึกษา เราจึงกำหนดเปาหมายทางการศึกษา
สำหรับวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจเว็บตามที่ระบุไวดานลาง

1) การบรรลุความรูพื้นฐาน
นักศึกษาจะไดเรียนรูทักษะทางสังคมและการสื่อสารซึ่งเปน
รากฐานในการสงเสริมธุรกิจ  และเขาใจเทคโนโลยีพื้นฐาน เชน 
เครือขายซอฟตแวรและฮารดแวรที่จัดโครงสราง IT/ICT

2) การพัฒนาความสามารถในการวางแผนและการออกแบบ
นักศึกษาจะพัฒนาความสามารถตางๆ ดังนี้: 1) คนควาในเชิง
กวางและวิเคราะหแนวโนมของธุรกิจในปจจุบันและอนาคต และ
ใช IT/ICT ในการสนับสนุน และ 2) วางแผนและเสนอแนวทาง
เชิงตรรกะในการผลักดันองคกรและสรางความทาทายตอสังคม 
นอกจากนี้ นักศึกษาจะไดพัฒนาความสามารถในการออกแบบ
ระบบและเนื้อหาตางๆ ที่หลากหลายตามแผนที่เสนอ

3) การเพิ่มความสามารถในการพัฒนาและดำเนินการ
นักศึกษาจะพัฒนาความสามารถในการใชระบบและเนื้อหา
สวนตัวที่วางแผนและออกแบบดวยการใชงานซอฟตแวร หรือ
เสนอใหกับผูใชปลายทาง ในกระบวนการนี้ นักศึกษาจะตอง
เพิ่มพูนความรูเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเครื่องมือตางๆ และกฎ
การเขารหัสที่จำเปนในการพัฒนาและใชงานระบบและเนื้อหา
เหลานี้

4) สงเสริมการรับรูและจริยธรรมระดับมืออาชีพ
นักศึกษาจะพัฒนาความสามารถในการดูแลกระบวนการทาง
ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ และตองพัฒนาความตระหนักใน
วิชาชีพระดับสูงและมุมมองดานจริยธรรม เพื่อปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจอยางตอเนื่อง เมื่อรวมสองสิ่งนี้เขาดวยกัน 
นักศึกษาจะไดรับท้ังทักษะความเปนผูนำและวิธีการในการจัดการ
องคกร

การพัฒนา
ผูเชี่ยวชาญดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีคุณสมบัติสูง

ไดมาซึ่งความ
เปนผูเชี่ยวชาญ

ตอบสนอง
ความตองการ
ของสังคม

กำเนิดความคิด
สรางสรรคและ

ความสามารถในการปฏิบัติ

ความมุงมั่น
สูการเปนมืออาชีพ
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◆ ภาพรวม

มาสเตอรโปรเจคที่ KCGI เปนหลักสูตรภาคบังคับที่เนนการใชงานได
จริงและเทคโนโลยีที่ถูกใชใน IT โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาเปน
ผูนำในการกำหนด วิเคราะห และแกไขปญหาจากการรับรูและตระหนัก
ถึงปญหานั้นๆ ดวยตัวเอง เมื่อเทียบกับโปรเจคในระดับปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิม ที่เนนเรื่องงานวิจัย มาสเตอรโปรเจคของ 
KCGI มุงสรางโอกาสใหนักเรียนไดปรับปรุงชีวิตเพื่อสังคมหรือบุคคล
ดวยวิธีใดวิธีหนึ่งโดยใชเครื่องมือ กรอบการทำงาน ฯลฯ ที่มีอยู 
นอกเหนือจากการนำเสนอผลงานวิจัยใหมๆ

◆ วัตถุประสงค

สำหรับมาสเตอรโปรเจคของ KCGI นักศึกษาจะตองวิเคราะหปญหา
และนำเสนอแนวทางแกไขปญหานั้นๆ โดยเนนใชเครื่องมือเฉพาะที่มีอยู 
(รวมถึงแพลตฟอรม ซอฟตแวร การบริการ กรอบงาน และโมเดล
ธุรกิจ) โดยใชองคความรูเฉพาะดานในสาขาและอุตสาหกรรมที่
นักศึกษาไดรับจากการเรียนรู

มาสเตอรโปรเจค

◆ วิธีการดำเนินการ

นักศึกษาทำมาสเตอรโปรเจคตามความคิดริเร่ิมของตนเอง, ภายใตการ
แนะนำของผูสนับสนุนโปรเจค (อาจารยผูดูแลมาสเตอรโปรเจค) ข้ันตอน
ดำเนินการในแตละภาคการศึกษามีดังน้ี KCGI ไดรับแนวคิดการเรียน
แบบยืดหยุนตามแบบอยางของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ซ่ึงเปนผูนำการ
ศึกษาระดับโลก นักเรียนทุกคนตองเลือกทำโปรเจคหน่ึงช้ินจากส่ีประเภท
ท่ีระบุไวดังตอไปน้ี ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระยะเวลาและเน้ือหาของการเรียน: 
1) รายงานหลัก 2) มาสเตอรโปรเจค 3) มาสเตอรโปรเจคเกียรตินิยม 
4) วิทยานิพนธปริญญาโทเกียรตินิยม

ตัวอยางขั้นตอนการทำมาสเตอรโปรเจค 
(ภาพรวม)

ภาคการเรียนที่ 2
นักศึกษาตองเขาเรียนพ้ืนฐานโปรเจค (วิชาบังคับ) และเรียนรูเร่ืองท่ัวไป
เก่ียวกับองคประกอบของโปรเจคและวิธีการดำเนินการ เพ่ือจะไดมี
ความรูเก่ียวกับการทำโปรเจค

ภาคการเรียนที่ 3 และ 4
นักศึกษาแตละคนตองรายงานความคืบหนาและผลลัพธของโปรเจคเปน
ระยะๆ อยางสม่ำเสมอตอผูสนับสนุนโปรเจค กอนท่ีจะจบการศึกษา 
นักศึกษาจะตองสงวิทยานิพนธ ฯลฯ และเขารับสอบปองกันวิทยานิพนธ
ตอคณาจารย

◆ โครงการวิจัย/การศึกษาคนควาอิสระ

โครงการวิจัย/การศึกษาคนควาอิสระเปนระบบที่นักศึกษาทำการวิจัย
ภายใตความคิดริเริ่มของตนเอง โดยไมถูกตีกรอบดวยขอบเขตของราย
วิชาที่เปดสอนที่ KCGI ภายใตคำแนะนำของท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
ในกรอบน้ี นักศึกษาจะรวบรวมผลการวิจัยไวในรายงานการวิจัยซึ่ง
นำเสนอดวยปากเปลา หากผลลัพธที่นำเสนอมีความชัดเจนเพียงพอ 
นักศึกษาจะไดรับหนวยกิต มาสเตอรโปรเจคบางประเภทอาจรวมกับ
โครงการวิจัยหรือการศึกษาอิสระ

◆ ฝกงาน

KCGI เสนอโครงการฝกงานที่ชวยใหนักศึกษาที่ KCGI ไดรับประสบการณการ
ทำงานในธุรกิจหรือองคกรที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของตนในชวงเวลาที่กำหนดไว 
เราคาดวา นักศึกษาจะนำความรูระดับมืออาชีพและทักษะการสื่อสารที่ไดรับจาก 
KCGI ไปใชในสภาพแวดลอมการทำงานจริง เปนการนำสิ่งที่ไดเรียนรูไปใชประโยชน
ไดจริง หลังจากเสร็จสิ้นการฝกงาน นักศึกษาจะตองสงรายงานการมีสวนรวมและนำ
เสนอรายงานแบบปากเปลาเพื่อรับหนวยกิต

● การสื่อสารระดับมืออาชีพในอุตสาหกรรม ICT
● ทฤษฎีความเปนผูนำ  ● พื้นฐานโปรเจค

ลงทะเบียน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับวิชาชีพ)

กลุมรายวิชาบังคับ
● การสื่อสารระดับมืออาชีพในอุตสาหกรรม ICT   ● ทฤษฎีความเปนผูนำ   ● พื้นฐานโปรเจค

กลุมรายวิชาเลือก

มาสเตอรโปรเจค

กลุมรายวิชาติวเขม

● ERP  
● วิเคราะหวิทยาขอมูลธุรกิจ  
● ความเปนผูประกอบการระดับสากล  
● การพัฒนาระบบเว็บไซต

● การบริหารเครือขาย  
● IT มังงะและอะนิเมะ  
● IT เพื่อการทองเที่ยว 
● ปญญาประดิษฐ (AI)

เลือกหนึ่งในสาขาการเรียนแบบติวเขมขางตน

กลุมรายวิชาภาคอุตสาหกรรม
● Fintech (เทคโนโลยีทางการเงิน)    ● การเกษตร    ● ทางทะเล  
● สุขภาพและการแพทย    ● การทำการตลาดผานเนื้อหา    ● การศึกษา

หลักสูตรตามความตองการ

สรางหลักสูตรของคุณเอง โดยเลือก
จากรายวิชาที่ไมบังคับที่เหมาะสมกับ
เปาหมายทางการศึกษาของคุณ

หรือ

KCGI รวบรวมหลักสูตรที่ใหเทคนิคพื้นฐานและความรูที่นักศึกษาจะ
ตองใชในสาขา ICT รายวิชาบังคับ ประกอบดวย รายวิชาที่สอน
ทักษะพื้นฐานที่จำเปนสำหรับนักธุรกิจและทักษะเชิงปฏิบัติการใน
สาขาวิชาชีพ กลุมรายวิชาติวเขม เปนกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาหลาก
หลายเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพเฉพาะ รายวิชาอุตสาหกรรม ประกอบ
ดวย รายวิชาท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาหลักท่ีกำลังเปนท่ีตองการอยาง
สูง เนื่องจากธรรมชาติของ ICT มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว อยางไร

ก็ตาม ในบางกรณีนักศึกษาจำเปนตองสรางและศึกษาหลักสูตรใน
รูปแบบที่แตกตางออกไปจากเดิม เพื่อตอบสนองความตองการนี้ 
นักศึกษาสามารถปรึกษากับอาจารยของพวกเขาเพื่อสรางหลักสูตร
ของตนเอง โดยเลือกจากรายวิชาที่ไมบังคับที่เหมาะสมกับเปาหมาย
การศึกษาของแตละคน หลักสูตรดังกลาว เรียกวา หลักสูตรตาม
ความตองการ

◆ รายวิชาบังคับ

KCGI เปดรับนักศึกษาที่มีภูมิหลังทางการศึกษาหลากหลาย, โดยไม
คำนึงถึงวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษามาในระดับปริญญาตรี การเปด
กวางนี้เปนวิธีเดียวที่จะบรรลุพันธกิจของเราตอสังคมในการสราง
โอกาสการทำงานที่ทาทายใหแกผูคนจำนวนมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
รายวิชาบังคับของ KCGI เปนรายวิชาที่สรางทักษะหลักสำหรับการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพและตรรกะที่คาดวาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพระดับ
สูงจำเปนตองมี โดยไมเกี่ยวกับสาขาวิชาเฉพาะของนักศึกษาแตละคน

◆ เลือกรายวิชา

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในกลุมการติวเขม, อุตสาหกรรม และรายวิชาเลือก
เรียนรวม ในแตละภาคการศึกษาเพื่อวางแผนแผนการเรียนของตนเองไดโดยปรึกษา
กับผูประสานงานทางวิชาการ
รายวิชาเหลานี้ แบงออกเปน รายวิชาพื้นฐานซึ่งไมจำเปนตองมีความรูเบื้องตน และ
รายวิชาประยุกตซึ่งตองการความรูเบื้องตนในระดับหนึ่ง เพื่อใหแนใจวานักศึกษาจะ
สามารถบรรลุผลการเรียนได จึงมีการระบุเสนทางของหลักสูตร (รูปแบบการเรียนที่
แนะนำ) โดยเฉพาะดวย ในขณะเดียวกัน ก็มีการจำกัดจำนวนหนวยกิตที่นักศึกษา
สามารถเรียนไดตอภาคการเรียน  ขอกำหนดนี้ชวยใหมั่นใจไดวานักศึกษาสามารถ
พัฒนาแผนการเรียนของตนเองโดยเหลือเวลาสำหรับการเรียนรูสวนตัวอยางเพียงพอ

 วิชาบังคับ

คณาาจารยของ KCGI มีประสบการณมากมายในการใหคำปรึกษาแกนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกียวโตและ
มหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ของญี่ปุน หรือมีสวนรวมในการเปนผูนำธุรกิจทั่วโลก นักศึกษาของ KCGI สามารถรับคำแนะนำ

ไดโดยตรงจากอาจารยเหลานี้ในการทำมาสเตอรโปรเจคของพวกเขา

โครงสรางหลักสูตรของ KCGI



1514

นักศึกษาเลือกวิชาเฉพาะ, สาขาเฉพาะดานจากกลุมองคความรูที่เกี่ยวของกับ IT ที่มีมากมายและศึกษาเชิงลึกในขอบเขตดังกลาว 
และเพื่อชวยใหนักศึกษาไดรับความรูเฉพาะทางในฐานความรูที่กวางขวางไดอยางมีประสิทธิภาพ, รายวิชาตางๆจึงถูกจัดกลุมไวใน
หลากหลายสาขา

นักศึกษาเรียนรูระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร (ERP) ซึ่งบริษัทตางๆใชในการจัดการขอมูลบุคคล, สินคาและเงิน, และ
สงเสริมการตัดสินใจทางธุรกิจ

นักศึกษาเรียนรูการวิเคราะหขอมูลที่สะสมอยูในระบบคลาวดและในฐานขอมูลและใชการวิเคราะหนั้นๆเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
อยางมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้สอนความรูและทักษะที่จำเปนในการประสบความสำเร็จในฐานะผูประกอบการในธุรกิจดาน IT, รวมทั้งความคิดของ
ผูประกอบการ, ความเปนผูนำ, และวิธีการวิเคราะหและใชขอมูล

นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะเรียนรูวิธีวางแผนและออกแบบเว็บไซตที่เชื่อมตอกับแหลงขอมูลตางๆ เชน ฐานขอมูลและบริการคลาวด, 
ตลอดจนวิธีการสรางแอพพลิเคชันเว็บสำหรับเครื่อง PC และสมารทโฟน

นักศึกษาของหลักสูตรนี้เรียนรูวิธีการสรางเครือขายตามแอปพลิเคชันที่ปรารถนา ศึกษาการประมวลผลแบบ cloud และ
การจัดการความปลอดภัย และเรียนรูวิธีการพัฒนาและใชระบบไคลเอนต / เซิรฟเวอรตางๆ

หลักสูตรนี้สอนนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเครื่องมือดิจิทัลในการวางแผนและผลิตผลงานภาพเคลื่อนไหวและผลงานภาพอื่นๆ, รวมทั้ง
วิธีการนำผลงานดังกลาวไปรวมอยูในธุรกิจของตน

รายวิชาเหลานี้มุงเนนไปที่การประยุกตใชความรูทางวิชาชีพและเทคโนโลยีในสาขาเฉพาะ รายวิชาจะเปนรายวิชาเฉพาะสำหรับแตละ
อุตสาหกรรม การเรียนแบบบรรยายจะเรียนกับบุคคลที่โดดเดนซึ่งอยูในชั้นแนวหนาของแตละอุตสาหกรรม รายวิชาเหลานี้จะไดรับการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมที่ทันสมัยในแตละอุตสาหกรรมที่ศึกษา

Fintech เปน IT ที่ใชในดานการเงิน รายวิชาเหลานี้จะเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานหลักของธนาคาร รวมถึงสถานะของเงิน
อิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน, สกุลเงินเสมือนและเทคโนโลยีทางการเงินอื่นๆ

นักศึกษาเรียนรูวิธีการใช IT ในการเกษตร หัวขอตางๆ ไดแก การใช IT เพื่อควบคุมสภาพแวดลอมการเพาะปลูก 
(เชนในโรงงานเพาะปลูก) และการปฏิวัติการกระจายผลผลิต

หลักสูตรนี้เกี่ยวของกับการประยุกตใช IT ในการตอเรือและการขนสงทางทะเล นักศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการควบคุมการเดินเรือ 
และการควบคุมสภาพแวดลอมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำในทะเล

นักศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับแอพพลิเคชันดาน IT ในดานการแพทย หัวขอจะครอบคลุมเรื่องการจัดการขอมูลในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส 
และการสนับสนุนการวินิจฉัยโดยใช AI และการแสดงขอมูลเชิงประจักษ

นักศึกษาเรียนรูการใชงาน IT ในการตูน, อะนิเมะ, วิดีโอ, เพลงและสื่ออื่นๆ หัวขอของเรียน ไดแก การแปลงกระบวนการผลิตเปน
แบบดิจิทัล, การจัดการสิทธิในทรัพยสินทางปญญาและกลยุทธการสงเสริมการขาย

ในรายวิชาเหลานี้นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับแอพพลิเคชันดาน IT ในดานการศึกษา รวมถึงการออกแบบและผลิตเนื้อหา e-learning, 
ระบบการสื่อสารที่หลากหลายและอื่นๆ อีกมากมาย

หลักสูตรนี้ประกอบดวย รายวิชาที่สอนทักษะพื้นฐานที่นักศึกษาจะตองใชในฐานะมืออาชีพโดยไมเกี่ยวกับวาเปนหลักสูตรอุตสาหกรรม
หรือหลักสูตรติวเขม เชน การสื่อสารและการจัดการ ตลอดจนรายวิชาที่ครอบคลุมกรณีศึกษาเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ICT ระดับ
แนวหนาและแนวโนมทางเทคโนโลยี  เนื่องจากเปนการรวบรวมรายวิชาจากหลากหลายมุมมองตั้งแตขั้นพื้นฐานไปจนถึงการประยุกตใช 
รายวิชาเหลานี้จึงชวยเพิ่มความหลากหลายในการเรียนรูของนักศึกษา

รายวิชานี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีการสื่อสารอยางมีเหตุผลและชัดเจนในดาน IT และสาขาทางธุรกิจ, พัฒนาทักษะในการสนทนา, 
การแสดงออกและอื่นๆ

นักศึกษาไดรับความสามารถในการทำความเขาใจและประยุกตใชแนวทางทั่วไปในการจัดการที่จำเปนใน
สภาพแวดลอมขององคกร

ความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพและกรอบการทำงานเพื่อจุดประกายนวัตกรรมในการผลิตจะถูกถายทอดออกมาโดยละเอียด
ผานกรณีศึกษาที่จะเรียนในรายวิชานี้

นักศึกษาจะไดเรียนรูกรณีศึกษาเรื่องการประยุกตใช IT ขั้นสูงและกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับแนวโนมเทคโนโลยีอยางละเอียด

ERP

วิเคราะหวิทยาขอมูลธุรกิจ

ความเปนผูประกอบการระดับสากล

การพัฒนาระบบเว็บไซต

การบริหารเครือขาย

IT มังงะและอะนิเมะ

ในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการประยุกตใช ICT ในการทองเที่ยว การใช IT ในธุรกิจการทองเที่ยว การจัดการ
การทองเที่ยว ที่พักและขอมูลอื่นๆ และการวางแผนและการออกแบบเนื้อหาการทองเที่ยวIT เพื่อการทองเที่ยว

สาขาการเรียนแบบติวเขม

สาขาการเรียนแบบติวเขม

Fintech (เทคโนโลยีทางการเงิน)

การเกษตร

ทางทะเล

สุขภาพและการแพทย

การทำการตลาดผานเนื้อหา

การศึกษา

หลักสูตรอุตสาหกรรม

การสื่อสาร

การจัดการ

การผลิต

การใชงานขั้นสูงและแนวโนมทาง
เทคโนโลยีในดาน IT

กลุมรายวิชาเลือกเรียนรวม

ในสาขาการเรียนแบบติวเขม จุดมุงหมายของนักศึกษา คือ การไดรับความรูทั้งเฉพาะทางและเชิงกวางที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาหนึ่งใน
สาขาที่เกี่ยวของกับ IT ที่มีใหเลือกมากมาย  KCGI จัดเตรียมรายชื่อสาขาวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาได หกหมวดหมูตอไปนี้
แสดงถึงหกสาขาวิชาที่ KCGI มั่นใจวาเปนที่ดึงดูดความสนใจของอุตสาหกรรมที่ตองการบุคลากรที่มีความรูและทักษะดาน IT รายวิชา
ไดรับการคัดสรรและจัดกลุมไวแลวตามจุดประสงคของนักศึกษา

การเขียนหลักสูตรของคุณ
เพื่อใหไดรับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MS ดาน IT) ที่ KCGI นักศึกษาทุกคนจะตองเก็บ
หนวยกิตใหครบและทำมาสเตอรโปรเจคใหสำเร็จ
รายวิชาที่เปดสอนที่ KCGI แบงออกเปนสามประเภทดังตอไปนี้: 
รายวิชาแบบติวเขม รายวิชาอุตสาหกรรม และรายวิชาเลือก
เรียนรวม จากรายวิชาที่หลากหลายที่เกี่ยวของกับธุรกิจบนเว็บ 

KCGI เลือกรายวิชาที่เปนที่นาดึงดูดใจตออุตสาหกรรมที่
แข็งแกรงและรายวิชาที่เพิ่มพูมความรูและทักษะที่เกี่ยวของใน
ระดับสูง จากนั้น เราจัดกลุมรายวิชาเหลานี้เปนหลักสูตรเพื่อให
นักศึกษามุงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ การออกแบบหลักสูตร
อนุญาตใหเลือกรายวิชาที่ไมเกี่ยวของกับสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให
นักศึกษาไดออกแบบการเรียนของตนเองได 

▶ สำหรับขอมูลเกี่ยวกับลำดับรายวิชาของสาขาการเรียนแบบติวเขมนี้ โปรดดูหนา 33

เปาหมายเสนทางอาชีพ
● ที่ปรึกษาการดำเนินงาน ERP    ● วิศวกรปรับแตงระบบ ERP    ● วิศวกรพัฒนาระบบ ERP

 ERP (การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกรโดยรวม)

การวางแผนทรัพยากรขององคกร (ERP) คือ การวางแผนการจัดการ

ทรัพยากรทั้งหมดของบริษัท-ผูบริโภค, สินคา, เครื่องจักร, เงินและขอมูล-

โดยใช IT ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการวางแผนทรัพยากรของ

องคกร (ERP systems) ที่ใชวิธีนี้นั้นเปนขั้นตอนแรกของการใชระบบ 

ERP, ซึ่งสามารถปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทได

ในรูปแบบการติวเขมนี้ นักศึกษาจะเขารวมในการศึกษาภาคปฏิบัติโดยใช

ระบบการศึกษา SAP ERP (SAP S / 4HANA) รวมทั้ง การรวมธุรกิจ 

ระบบบัญชีทางการเงิน ระบบการขายและการจัดจำหนาย และนักศึกษา

ยังไดสำรวจกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหปญหาและการนำ ERP ไป

ใชในบริษัทตางๆ นอกจากนี้, นักศึกษายังตองทำการวิจัยเกี่ยวกับการ

เชื่อมตอระบบ ERP กับโครงสรางพื้นฐานขององคกรลาสุด, เชน ฐาน

ขอมูลในหนวยความจำและ IoT

รายวิชาหลักท่ีศึกษาในสาขาการเรียนแบบติวเขมของ ERP ประกอบดวย การเรียนแบบบรรยายและการฝกปฏิบัติซ่ึงมีลำดับตามดานลาง กระบวนการ

น้ีเปนการเตรียมนักศึกษาเพื่อเขาสอบคุณสมบัติในการเปนที่ปรึกษา SAP ที่ไดรับการรับรองและชวยใหพวกเขาไดรับความเชี่ยวชาญในการดำเนิน

โครงการ ERP ในองคกร รายวิชาเหลาน้ี นักศึกษาท่ีเรียนในสาขาอ่ืนก็สามารถเขารวมไดโดยไมจำกัดเฉพาะนักศึกษาสาขาการเรียนแบบติวเขม ERP

ภาคการเรียนที่ 1

▶ การพัฒนาระบบบัญชีการเงิน 1, 2
▶ การพัฒนาระบบการขายและการจัดจำหนาย 1, 2    ▶ การพัฒนาระบบควบคุมการผลิต

▶ ระบบสารสนเทศสำหรับองคกร
▶ การบูรณาการระบบและ e-Business

ข อความจากผู สน ับสนุนโปรเจค

ในชวงนี้การแขงขันทวีความรุนแรงขึ้น หลายบริษัทตางนำแพ็คเกจบูณาการ ERP มาใชเพ่ือปรับปรุงธุรกิจ
ของตน เนื่องจากบริษัทตางๆ ในหลากหลายธุรกิจติดตั้งระบบ ERP เปนระบบหลักสำหรับการรวมธุรกิจ 
จึงจำเปนตองมีที่ปรึกษา ERP ซึ่งมีทักษะในการวิเคราะหลักษณะของธุรกิจแตละประเภทและใช ระบบที่ตอบสนอง
ตอความตองการในการดำเนินงานของแตละบริษัท
เมื่อไดรับความรูดานการจัดการและการบัญชี และเรียนรูทักษะ IT ขั้นพ้ืนฐาน เช น การเขียนโปรแกรม นักศึกษา
ที่ KCGI จะไดเรียนรูวิธีปรับแตงระบบ ERP สำหรับการซื้อสินคาคงคลัง การผลิต โลจิสติกส การขาย การ
บัญชี และการจัดการบุคลากร ในมาสเตอรโปรเจค นักศึกษาจะทำวิจัยเกี่ยวกับการใช ERP เฉพาะอุตสาหกรรม
และเสนอแนวทางแกไขปญหาดานการจัดการที่มุงปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ นักศึกษาไมเพียงแตจะสามารถ
ปรับแตงระบบ ERP เทานั้น แตยังตองสามารถพัฒนาสวนเสริมและระบบภายนอกเมื่อจำเปน
ในขณะที่โลกาภิวัตนกาวหนาขึ้น ความตองการที่ปรึกษา ERP ที่สามารถทำงานระหวางประเทศไดก็เพ่ิมมากขึ้น KCGI พัฒนาที่ปรึกษา ERP ระดับโลกที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของยุคสมัย ทั้งในภาษาญ่ีปุนและภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากการปรับแตงระบบ ERP ภาษาอังกฤษ/ญ่ีปุนแลว เรายังวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการระบบ 
ERP ที่สอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS) นอกจากนี้ เรายังทำการวิจัยเกี่ยวกับการใชงานระบบ ERP เฉพาะประเทศ สำรวจระบบ
บัญชีและธรรมเนียมทางธุรกิจของประเทศตางๆ นักศึกษาของเราหลายคนกำลังเรียนอยางขะมักเขมนเพ่ือสานฝนในการเปนที่ปรึกษา ERP ในบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก

ศาสตราจารย Yi Li

เสนทางสูการเปนที่ปรึกษา ERP

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ภาคการเรียนที่ 2
การเรียนแบบบรรยายเพื่อเตรียมการสำหรับการสอบที่ปรึกษา SAP ที่ผานการรับรอง

▶ ครงการการใช ERP จำลอง    ▶ การฝกงาน    ▶ การพัฒนาสวนเสริมและการเขียนโปรแกรม
ภาคการเรียนที่ 3

และภาคการเรียนตอไป

การศึกษาเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาและการใชระบบ ERP

นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะไดเรียนรูทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกตใชปญญาประดิษฐ (AI) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ โดยใชกรณีศึกษาจากโลกแหงความ
เปนจริงในสาขาที่หลากหลาย ผูเขารวมยังไดรับความเชี่ยวชาญในซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับ AI และเรียนรูวิธีใชและนำไปใชในดาน AI ที่หลากหลายปญญาประดิษฐ
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▶ สำหรับขอมูลเกี่ยวกับลำดับรายวิชาของสาขาการเรียนแบบติวเขมนี้ โปรดดูหนา 34

เปาหมายเสนทางอาชีพ
● นักออกแบบ / นักเขียนโปรแกรมของเว็บไซตที่สะดวกและเปนประโยชน    ● ผูผลิตที่มีสวนรวมในการเปดตัวเว็บไซตใหมๆ และสนับสนุน รวมทั้งปรับปรุงเว็บที่มีอยู
● ผูจัดการเว็บไซตที่สงเสริมและปรับปรุงเว็บไซตของบริษัทใหมีความเปนเลิศ
● วิศวกรที่สามารถรวมบริการเว็บที่มีอยูกับบริการคลาวดเพื่อสรางแอพพลิเคชัน

 การพัฒนาระบบเว็บไซต

▶ สำหรับขอมูลเกี่ยวกับลำดับรายวิชาของสาขาการเรียนแบบติวเขมนี้ โปรดดูหนา 34

เปาหมายเสนทางอาชีพ
● วิศวกรฝายซอมบำรุง / วิศวกรฝายปฏิบัติการสำหรับการบริการอินเทอรเน็ตขององคกร    ● ผูจัดการความปลอดภัยสำหรับอินทราเน็ตขององคกรและระบบธุรกิจสำคัญๆ
● ผูจัดการที่สรางและจัดการสภาพแวดลอมเซิรฟเวอรตางๆ (เว็บ, ฐานขอมูล, วิดีโอ, ฯลฯ)
● ที่ปรึกษาที่รวบรวมและสนับสนุนเครือขายที่หลากหลาย, รวมถึงบริการคลาวดและอุปกรณ IoT
● วิศวกรพัฒนาและจัดการซอฟตแวรไคลเอ็นต / เซิรฟเวอรสำหรับระบบเครือขาย

 การบริหารเครือขาย

การพัฒนาระบบเว็บโดยหลักการจะรวมท้ังการผลิตเว็บไซตบนอินทราเน็ต

ของบริษัท,  การสรางเนื้อหาเพื่อใชภายในบริษัท, และการผลิตเว็บไซต

บนอินเทอรเน็ต, ที่เผยแพรเพื่อการใชงานภายนอก โดยทั่วไป นักพัฒนา

ระบบเว็บจะเขียนโคดเว็บไซตโดยใชภาษาโปรแกรมและภาษามารกอัป 

เชน HTML5 อยางไรก็ตาม หนาที่ของพวกเขายังรวมถึงการใชระบบ

จัดการเนื้อหา (CMS) ก็ยังจัดรวมอยูในการพัฒนาระบบเว็บ ในรูปแบบ

ติวเขม, นักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีการเขียนโปรแกรมและระบบการเขียน

เว็บและศึกษาพื้นฐานของเครือขาย

บริการเครือขายเปนองคประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศในปจจุบัน 

ผูดูแลระบบเครือขายมีหนาที่สรางเครือขายคอมพิวเตอรและระบบเซิรฟ

เวอร, กำจัดปญหาอุปสรรคตางๆ, และจัดการและสนับสนุนเครือขายและ

ระบบเหลานี้ เมื่อปญหาเกิดขึ้นบนเครือขาย, ผูดูแลระบบเครือขายจะแก

ปญหาและกูขอมูลคืนมาจากเครือขาย ในรูปแบบติวเขม, นักศึกษาจะได

รับความรูเกี่ยวกับการทำงานของระบบเครือขายและเกี่ยวกับการรักษา

ความปลอดภัยของขอมูล

▶ สำหรับขอมูลเกี่ยวกับลำดับรายวิชาของสาขาการเรียนแบบติวเขมนี้ โปรดดูหนา 33

เปาหมายเสนทางอาชีพ
● นักวิเคราะหที่จัดการขอมูล (การคัดกรองและการใชแหลงขอมูล), นักวิเคราะหตลาด, ฯลฯ
● CEO ที่สามารถตัดสินใจได, เชน การเสนอและการพัฒนากลยุทธขององคกร, โดยอิงตามขอมูล
● ที่ปรึกษาที่สามารถใหคำแนะนำและแนวทางในการวางแผนผลิตภัณฑ
● ผูจัดการ CRM ที่สรางแบบจำลองสำหรับอธิบายพฤติกรรมผูบริโภคและเพื่อพัฒนากลยุทธและการคาดการณ

 วิเคราะหวิทยาขอมูลธุรกิจ

▶ สำหรับขอมูลเกี่ยวกับลำดับรายวิชาของสาขาการเรียนแบบติวเขมนี้ โปรดดูหนา 33

เปาหมายเสนทางอาชีพ
● ที่ปรึกษาดานการจัดการ    ● ผูจัดการองคกร    ● ผูชวยนักวิเคราะหธุรกิจและนักรวมทุน    ● ผูพัฒนาธุรกิจในองคกร

 ความเปนผูประกอบการระดับสากล

การวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจเปนเทคนิคทางธุรกิจที่กำลังเปนที่ดึงดูด

ความสนใจจากอุตสาหกรรมหลายประเภทเพิ่มมากขึ้นในชวงหลายปที่

ผานมา วัตถุประสงคหลักของการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ คือ การชวย

ใหบริษัทตางๆสามารถตัดสินใจในสิ่งที่จำเปนตอการพัฒนาบริษัทตัวเอง

อยางมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากบริษัทตางๆมีขอมูลจำนวนมหาศาล, การจัดการขอมูลกลายเปน

เรื่องที่ซับซอนมากขึ้น, และหลากหลายบริษัทกำลังเผชิญหนากับปญหาที่

ยุงยากมากมาย จุดมุงหมายของรูปแบบติวเขมนี้ คือ การพัฒนาให

นักศึกษาเขาใจในวิธีการแกปญหาเหลานั้น นักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีการ

วิเคราะหและประมวลผลขอมูลและใชการวิเคราะหเหลานี้เพื่อแกปญหา

ตางๆ ในองคกร นอกจากนี้ ยังไดเรียนรูแนวคิดที่สำคัญเชน การจัดการ

ความสัมพันธกับลูกคาเชิงกลยุทธ (CRM), โดยยึดหลักความเขาใจดาน

การตลาดและวิธีการวิเคราะหทางสถิติ; การจัดการหวงโซอุปทาน 

(SCM), ที่ใชในธุรกิจที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกสและ

การจัดซื้อ

ผูประกอบการระดับสากล เปดตัว, พัฒนาและบริหารองคกรทางธุรกิจ

ของตนเองและผูอื่นและใชความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ

ใน อุตสาหกรรมอื่น ๆ จุดมุงหมายของรูปแบบติวเขม คือ การสงเสริมให 

นักศึกษามีความคิดแบบผูประกอบการและมีความเปนผูนำพรอมทั้งไดรับ

ความรูและทักษะที่จำเปนในการเริ่มตนองคกรในธุรกิจระดับสากล 

ในขณะที่มุงเนนไปที่ธุรกิจระดับสากล รวมถึง e-commerce และธุรกิจ

บนเว็บ, นักศึกษาจะไดเรียนแนวคิด เบื้องตนดานการเงิน, การตลาดและ

การจัดการดวย

ข อความจากผู สน ับสนุนโปรเจค ศาสตราจารย Hong Seung Ko

โปรเจคที่ผมดูแลสวนใหญมุงเนนไปที่กลยุทธการตลาดแบบ B2C เพื่อการดำเนินธุรกิจออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ 
(“e-marketing”) ในขณะท่ีส่ังสมความเขาใจเก่ียวกับ ICT ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของ e-marketing นักศึกษาของผมจะวิเคราะห
พฤติกรรมการซ้ือของผูท่ีมีโอกาสจะเปนลูกคาทางออนไลนเพ่ือเพ่ิมยอดขายและรายไดทางออนไลน จากน้ัน นำผลลัพธ
เหลานี้ไปใชในการพัฒนากลยุทธโดยใชเทคนิคทางสถิติ เชน การวิเคราะหกลุมประชากรและการวิเคราะห AHP
ตัวแทนของนักศึกษาที่อยูภายใตการควบคุมของผมจะไดเดินทางไปประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในอเมริกา
เหนือ ยุโรปและอื่นๆ ปละครั้ง เพื่อนำเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ ผมขอเชิญชวนใหคุณศึกษากลยุทธการตลาดที่
เปนหัวใจสำคัญของการจัดการความรูที่มุงเนนลูกคาเปนสำคัญ คุณจะลองมาพิสูจนความสามารถของคุณดวยการ
ไปนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในตางประเทศหรือไม?

ข อความจากผู สน ับสนุนโปรเจค  รองศาสตราจารย Kengo Onishi 

KCGI มีผูสอนที่มีประสบการณในการเปนนักธุรกิจและผูประกอบการ จากการเรียนภายใตคำแนะนำคณาจารย
เหลานี้ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก KCGI ไดกลายเปนผูประกอบการจำนวนมากนับตั้งแตเริ่มกอตั้ง
วิทยาลัย ในฐานะบัณฑิตวิทยาลัยเฉพาะทาง KCGI เปดสอนหลักสูตรที่มุงเนนไปที่การพัฒนาผูประกอบการ
อยางที่สถาบันอื่นไมสามารถทำได สอนการตลาดที่ใช ICT การจัดการลูกคาและความรูในหนาที่การจัดการ
ตางๆ ที่ผูประกอบการตองการ
ผลลัพธจากสิ่งเหลานี้ KCGI ไดรับการเสนอชื่อใหทำหนาที่เปนหนวยงานการศึกษาแบบรวมมือสำหรับการตั้ง
คา การทดสอบ การประเมินผลและอื่นๆ ของหลักสูตรตนแบบสำหรับผูประกอบการ IT ฯลฯ ในการพัฒนา
ผูประกอบการ IT ในมหาวิทยาลัยซึ่งเปนหนวยงานภายใตหนวยงานคุมครองเทคโนโลยีสารสนเทศ (IPA) ของ
สำนักงานสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะน้ี KCGI กำลังทำงานรวมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ อยางขยันขันแข็ง
เพื่อสรางหลักสูตรใหมสำหรับการพัฒนาผูประกอบการ
คุณสามารถทำความฝนของคุณใหเปนจริงได หากคุณสามารถใชทักษะดาน ICT ในการสรางรายงานหรือเริ่มตนธุรกิจของคุณเองดวยความสนับสนุนที่เหมาะสมจากหนวยงาน
สาธารณะ 

ข อความจากผู สน ับสนุนโปรเจค

การพัฒนาระบบเว็บมีความหลากหลายอยางไมนาเช่ือ มีการใชท้ังเทคโนโลยีท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายในการใหบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ และใชเทคโนโลยีลาสุดเพ่ือสรางสรรคบริการท่ีไมเคยมีมากอนดวย ซ่ึงเก่ียวของกับระบบเว็บท่ีมี
หนาจอการดูแลระบบท่ีติดต้ังในสำนักงาน หรืออาจประกอบดวยการสรางแอปพลิเคชัน AR สำหรับใชบนสมารทโฟน
บางโปรเจคอาจเก่ียวของกับ Internet of Things (IoT) ซ่ึงรวบรวมขอมูลจากอุปกรณตางๆ เชน เซ็นเซอรและกลอง
ถายรูป โปรเจคอ่ืนๆ อาจใชปญญาประดิษฐ (AI) เพ่ือรวมการจดจำภาพเขากับการตรวจจับความผิดปกติ เปนตน 
โปรเจคการพัฒนาระบบลาสุดหลายโครงการเปนท่ีรับรูจากการใชเทคโนโลยีเว็บ ภาษาโปรแกรมฐานขอมูลและอ่ืนๆ ท่ี
หลากหลายก็ไดเขามามีบทบาทดวยเชนกัน
ส่ิงท่ีสำคัญเม่ือจัดการกับเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเชนน้ี คือ การกำหนดจุดประสงคของการพัฒนาระบบใหชัดเจน ระบบ
มีไวสำหรับใชในสาขาใด ปญหาคืออะไร และระบบจะแกไขอยางไร คุณจะใชเทคโนโลยีอะไรในการสรางขอเสนอของคุณ 
เม่ือคุณกำหนดส่ิงเหลาน้ีแลว คุณสามารถพัฒนาระบบของคุณ ใหผูใชทดลองใช และประเมินผลลัพธ  การมีสวนรวมในโปรเจคดังกลาวทำใหนักศึกษามีทักษะท่ีจำเปนในการออกแบบ
และพัฒนาระบบท่ีสังคมกำลังตองการ หลังจากสำเร็จการศึกษา เราหวังวานักศึกษาจะเร่ิมอาชีพในฐานะผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีเว็บอยางกระตือรือรนและมีไฟ

 รองศาสตราจารย Takao Nakaguchi

ข อความจากผู สน ับสนุนโปรเจค

ความเช่ียวชาญเฉพาะดานของผม คือ การรักษาความปลอดภัยขอมูลและเครือขาย ในการสรางและการใชงานระบบขอมูล 
เครือขายและความปลอดภัยจะเติมเต็มซ่ึงกันและกันเชนเดียวกับลอของรถยนต ระบบเครือขายทำใหระบบขอมูลสะดวก แตก็เพ่ิม
ความเส่ียงดานความปลอดภัยแบบสัมพันธกันโดยตรง เทคโนโลยีเครือขายและเทคโนโลยีความปลอดภัยกาวหนาอยางตอเน่ือง
ในรูปแบบท่ีแขงขันระหวางกันและกัน ในรูปแบบของการแขงขันทางอาวุธ “สังคมเครือขายท่ีแพรหลาย” เปนคำท่ีคุณไดยินบอย
ในปจจุบันน้ี มันหมายถึง แนวโนมปจจุบันท่ีทุกส่ิงเช่ือมตอกันมากข้ึนผานเครือขาย ในทางกลับกัน แนวโนมอีกอยางท่ีกำลัง
ดำเนินอยู คือ การรวมศูนยของทุกอยาง ต้ังแตฮารดแวรและแพลตฟอรมไปจนถึงซอฟตแวร (แอปพลิเคชัน) บนเซิรฟเวอร
ขอมูลซ่ึงแสดงโดยการประมวลผลแบบ cloud
แนนอนวา สภาพแวดลอมการใหบริการอยางท่ีผมอธิบายไปน้ันเปนท่ีรับรูไดดวยการรักษาความปลอดภัยของขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพเทาน้ัน ขนาดของความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การร่ัวไหลของขอมูลสวนบุคคล การติดไวรัสคอมพิวเตอร การแฮ็กเว็บเซิรฟเวอร การลบเว็บไซตและการฉอโกงบน e-commerce เพ่ิมข้ึนตามสัดสวนเม่ือเครือขายขยายตัว แตการ
กลับสูสถานะปดและไมมีเครือขายไมใชตัวเลือกท่ีทำได แตเราตองหาวิธีแกปญหาท่ีใหความสมดุลท่ีเหมาะสมสำหรับสถานการณปจจุบัน
ผมขอเชิญชวนใหนักศึกษาใหมของเรารับความทาทายในการศึกษาเครือขายและเทคโนโลยีความปลอดภัยขอมูลลาสุด โดยสรางความสมดุลระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติ หลักสูตรน้ี
เปดโอกาสในการพิจารณาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและจริยธรรมของขอมูลท่ีเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีน้ีในระบบสังคม

ศาสตราจารย Shozo Naito

การเขียนหลักสูตรของคุณ



▶ สำหรับขอมูลเกี่ยวกับลำดับรายวิชาของสาขาการเรียนแบบติวเขมนี้ โปรดดูหนา 35

เปาหมายเสนทางอาชีพ
● วิศวกรวางแผนระบบการทองเที่ยว, พัฒนาระบบและการใช Big Data
● ผูจัดการที่มีทักษะในการจัดการบริการการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช IT

 IT เพื่อการทองเที่ยว 

แผนสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาลญี่ปุนมีผลอยางมากในชวงหลายปที่
ผานมา จำนวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมายังญี่ปุนเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว, โดยมีจำนวนนักทองเที่ยวสูงที่สุดในประวัติการณถึง 31.88 ลาน
คนในปค.ศ. 2019 (ที่มา: การสำรวจขององคการทองเที่ยวแหงประเทศ
ญี่ปุน) แตละเมืองที่ KCGI มีวิทยาเขตอยู—เกียวโต, โตเกียวและซัปโปะ
โระ—เปนที่นิยมอยางมากสำหรับนักทองเที่ยว, จึงมีบรรยากาศที่ดีสำหรับ
ผูที่มีความตองการที่จะทำงานเกี่ยวกับดานการบริการการทองเที่ยว

สาขาการเรียนแบบติวเขมนี้มีไวสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะ 
และใชประโยชนจากขอไดเปรียบเหลานี้เพื่อสำรวจบริการการทองเที่ยว
ใหมๆ และรูปแบบธุรกิจที่ใช IT KCGI สอนผูคนใหแกปญหาในโลกแหง
ความเปนจริงผานกิจกรรมตางๆ เชน การใหขอมูลการทองเที่ยวในหลาย
ภาษา สื่อและการแปลงเปนดิจิทัล การวิเคราะห และการคาดการณ
กิจกรรมของลูกคา

ข อความจากผู สน ับสนุนโปรเจค

ความเชี่ยวชาญของดิฉัน คือ การพัฒนาบุคลากรทั่วโลก ในชวงไมกี่ปที่ผานมา โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจกาวหนา
ขึ้น ในขณะที่จำนวนบริษัทเครือขายตางชาติที่เขามาในญี่ปุนเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ตลาดตางประเทศก็เติบโตขึ้น
อยางไมหยุดนิ่ง เปนผลใหจำนวนบริษัทญี่ปุนที่ตองการยายฐานการผลิตและการขายไปตางประเทศเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว ความตองการบุคลากรระดับโลกกำลังเฟองฟูในบริษัทเหลานั้น ซึ่งตอนนี้กำลังดิ้นรนเพื่อฝกอบรม รักษา และรักษาความปลอดภัยใหกับบุคลากรดังกลาว ในขณะที่
รัฐบาลแหงชาติดำเนินนโยบายในการทำใหญี่ปุนเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวที่สำคัญ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกำลังไดรับความสนใจเพิ่มขึ้นในฐานะอุตสาหกรรมหลัก
ที่สนับสนุนเศรษฐกิจของญี่ปุน กระแสความตองการคนที่สามารถทำงานในการทองเที่ยวขาเขานั้นเกี่ยวของกับเทรนดนี้อยางแนนอน
ทามกลางการสนับสนุนนี้ ปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ การทองเที่ยวมากเกินไป ปญหาตางๆ เชน ความแออัดของระบบขนสงสาธารณะและพฤติกรรมที่ชาวญี่ปุนมองวาขาด
มารยาททำใหชาวบานรูสึกสูญเสียความปลอดภัย KCGI ตั้งอยูในเกียวโต เมืองที่เต็มไปดวยแหลงทองเที่ยว วัดและศาลเจาแบบดั้งเดิมหลายแหงที่ตั้งอยูทั่วเกียวโตควรไดรับการ
ยกยองวาเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเปนแหลงการทองเที่ยวหรือไม เราสังเกตเห็นความขัดแยงในชีวิตจริงเปนประจำระหวางการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคและความ
ตองการของนักทองเที่ยว
ในสาขาความเชี่ยวชาญนี้ เราใชการทำงานภาคสนามเพื่อถกเถียงและคิดเกี่ยวกับมาตรการในการแกปญหาเหลานี้จากมุมมองบูรณาการระหวางวิทยาศาสตรกับศิลปะทั่วโลก 
เรามุงมั่นที่จะพัฒนาผูเชี่ยวชาญดาน IT เพื่อการทองเที่ยวที่มีความรู ทักษะและมุมมองที่กวางเพื่อทำงานดาน IT เพื่อการทองเที่ยวในเกียวโตซึ่งเปนหนึ่งในเมืองทองเที่ยว
ที่ยอดเยี่ยมของโลก

ศาสตราจารย Meihui Li

MILANO

1918

▶ สำหรับขอมูลเกี่ยวกับลำดับรายวิชาของสาขาการเรียนแบบติวเขมนี้ โปรดดูหนา 34 IT มังงะและอะนิเมะ

อุตสาหกรรมสรางสรรคเนื้อหาของญี่ปุน นำโดยมังงะและอนิเมะ กำลัง
ไดรับความสนใจจากทั่วโลก ที่ KCGI นักศึกษาจะไดสัมผัสกับสถานการณ
ที่หลากหลายในอุตสาหกรรมสรางสรรค เชน การสรางโมเดลธุรกิจใหม
โดยอิงจากการวิจัยเก่ียวกับโมเดลธุรกิจท่ีเกากวาในอุตสาหกรรมสรางสรรค
เน้ือหา และฝกวางแผนและผลิตอนิเมะ หลักสูตรน้ีใหแนวปฏิบัติแกนักศึกษา

ในการหาทางแกไขสำหรับปญหาสวนบุคคลที่พบในการสรางเนื้อหา 
พลังของ ICT เปนสิ่งที่ขาดไมไดในอุตสาหกรรมเนื้อหาและความคิด
สรางสรรค ดังน้ัน นักศึกษาจึงเรียนรูท่ีจะใชเคร่ืองมือดิจิทัลอยางเช่ียวชาญ 
หลักสูตรนี้ยังพัฒนาทักษะในการกำหนดวิธีแกปญหาเพื่อนำไปใชใน
สถานการณที่หลากหลาย

มหาวิทยาลัยภาษาและสื่อนานาชาติ (IULM), ตั้งอยูในมิลาน, เปนโรงเรียนดานการทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิตาลีและ
เปนหุนสวนของ KCGI IULM กอตั้งขึ้นในปค.ศ. 1968, ประกอบดวยสามคณะคือ การทองเที่ยว; ศิลปกรรม; 

และภาษาและการสื่อสาร-และมีนักศึกษาประมาณ 6,300 คนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

หลักสูตรนี้ขยายหลักสูตรปริญญาโทของ KCGI จากเดิมที่เรียน 2 ปเปน 3 ป โดยปสุดทายของการศึกษา 
นักศึกษาจะตองไปเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ IULM, ซึ่งเปนโรงเรียนหุนสวนของ KGCI เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมนี้นักศึกษาสามารถรับปริญญาโทได

จากทั้ง IULM และ KCGI สามารถรับปริญญาภาษาญี่ปุนหรือภาษาอังกฤษที่ KCGI, และภาษาอังกฤษที่ IULM

ข อความจากผู สน ับสนุนโปรเจค ศาสตราจารย Koji Ueda

สาขาวิชาเฉพาะของผม คือ การพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม มัลติมีเดียและ ICT และ
การถายทอดเทคโนโลยีไปยังประเทศกำลังพัฒนา สำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแลว 
ผมเชื่อวา ในไมช าทุกคนทั่วโลกจะไดรับการศึกษาที่ตองการอยางงายดายและมีประสิทธิภาพโดยใช
เนื้อหาที่ยอดเยี่ยมที่มีใหผานทาง e-learning เมื่อเปนเช นนั้น ผมคาดวา แอนิเมชั่นจะเปนหนึ่งในวิธีที่มี
ประสิทธิภาพที่ถูกนำไปใชและสามารถพบไดทุกที่
การที่จะเปนผูสรางอะนิเมะนั้น เกี่ยวของกับทักษะในการใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือสรางผลงานศิลปะ แต
ยังมีทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีกมากมาย ผูสรางอะนิเมะจำเปนตองรูเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจที่ครอบคลุม
วิธีการพัฒนาเนื้อหา การควบคุมตนทุน และการเผยแพรผลงานศิลปะ ผูสรางเนื้อหาตองมีความ
ยดืหยุนในการสรางเนือ้หาทีส่ามารถนำเสนอขามพรมแดนไดงาย ซึง่ข ึน้อยูกบัความเขาใจในเงือ่นไขและ
วัฒนธรรมของแตละประเทศ เปาหมายของผมสำหรับการเรียนแบบติวเข มนี้ คือ การพัฒนาผูสราง
เนื้อหาที่สามารถเขาถึงการสรางเนื้อหาจากมุมมองที่ครอบคลุมและเผยแพรไปทั่วโลกโดยใช ICT
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การศึกษาดานการทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของมิลาน

หลักสูตรสองปริญญา

IULM

IULMKCGI +

เรียนการทองเที่ยวที่โรงเรียนชั้นนำของโลก, ดวยภาษาอังกฤษ!

ไดปฏิสัมพันธกับนักศึกษาจากอิตาลีและประเทศอื่นๆ ในชวงระยะเวลาการศึกษาสามป!

จบการศึกษาดวยวุฒิการศึกษาที่เปดเสนทางอาชีพในญี่ปุน, อิตาลีและประเทศอื่นๆ อีกมากมาย!

คุณสามารถเขารับการฝกงานในญี่ปุน, อิตาลีและประเทศอื่นๆ !

(2ป) (1ป)

การเขียนหลักสูตรของคุณ

เปาหมายเสนทางอาชีพ
● ผูผลิตที่จัดการเรื่องการวางแผน, การผลิตและการโปรโมตการตูนและแอนิเมชันแบบครบวงจร    
● ผูสรางเนื้อหาที่มีทักษะในการใชทั้งเครื่องมือการผลิตแบบดิจิทัลและอนาล็อก
● ผูกำกับที่สามารถใชเทคนิคการถายทำและเอฟเฟคที่เหมาะสมกับจุดประสงคของการผลิตเนื้อหา
● ผูอำนวยการฝายการตลาดที่สามารถวางแผนเนื้อหาโดยดูแนวโนมในตลาดการตูนและแอนิเมชัน, ในดานการศึกษา, ในดานบันเทิงและอื่น ๆ

▶ สำหรับขอมูลเกี่ยวกับลำดับรายวิชาของสาขาการเรียนแบบติวเขมนี้ โปรดดูหนา 35

เปาหมายเสนทางอาชีพ
● ผูที่มีทักษะในการเติบโตในสังคมที่สนับสนุนโดย AI ที่กำลังจะมาถึง   
● ผูที่สามารถปรับใช AI ไดในหลากหลายสาขา

 ปญญาประดิษฐ

ตั้งแตตนศตวรรษที่ 21 AI กลายเปนเทคโนโลยีพื้นฐานที่ถูกกำหนดให
เปลี่ยนสังคม เนื่องจากทฤษฎี Deep Learning ที่กาวหนาอยางกาว
กระโดด การไดมาซึ่ง Big Data โดยใชอินเทอรเน็ตกลายเปนเรื่องงาย 
และไมโครโปรเซสเซอรและระบบคอมพิวเตอรอื่นๆ ก็กาวกระโดดอยาง
ควอนตัม ความเร็วและความจุ ขอบเขตการใชงาน AI กำลังขยายใหญ
ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปจจุบันครอบคลุมการแปลดวยเครื่อง ยานพาหนะที่
ขับเคลื่อนดวยตนเอง การประมวลผลขอมูลทางการแพทย หุนยนต
สำหรับบริการพยาบาลและสิ่งที่ใกลเคียงและ e-sports ตลอดจนขอเสนอ

ของกลยุทธองคกร แนวทางใหมในการทำการเกษตร การจัดการและการ
ใชงานทางธุรกิจอื่นๆ
ในสาขาการศึกษาเฉพาะทางของ KCGI ในดาน AI นักศึกษาเริ่มตนดวย
การเรียนพื้นฐานในทฤษฎี AI และเรียนรูผานตัวอยางจริงจากสาขาวิชา
ที่นำไปใช จากนั้นก็ศึกษาโปรแกรมซอฟตแวรที่เกี่ยวของจำนวนมาก โดย
มีเปาหมายเพื่อปลูกฝงผูเชี่ยวชาญที่สามารถใชและประยุกตเทคโนโลยี 
AI ได

ข อความจากผู สน ับสนุนโปรเจค ศาสตราจารย Shinji Tomita

ทฤษฎีพื้นฐานของคณิตศาสตรมีความสำคัญตอการศึกษา AI อันที่จริงแลว คณิตศาสตรไมใชแค
ขอกำหนดอันดับหนึ่งเทานั้น แตยังเปนขอที่สองและขอที่สามดวย นาเสียดายที่นักศึกษาจำนวนมาก
เกลียดวิชาคณิตศาสตร จึงเปนเรื่องนาเศราใจจริงๆ เพราะผลไมแสนอรอยนี้กำลังรอใหพวกเขา
เด็ดอยู แตพวกเขาไมทำเพราะวาพวกเขาไมชอบมันกอนที่จะไดลิ้มรสเสียอีก
ผมไมเชื่อวาในป 2045 จะเกิด "ภาวะเอกฐาน" ซึ่ง AI จะเขามาแทนที่มนุษย ไมตองสงสัยเลยวา AI 
จะเปลี่ยนสังคมจนจำไมได นั่นเปนเหตุผลที่เราตองเตรียมบุคลากรใหมีทักษะที่จำเปนตอการเติบโตใน
สังคมที่สนับสนุนโดย AI หลังจากที่ผูคนไดศึกษาและเขาใจทฤษฎีพื้นฐานที่จำเปนแลว ก็ไมเปนไรถา
พวกเขาจะลืมทฤษฎีพื้นฐานนั้นไดหากตองการ แตกอนอื่นพวกเขาตองสัมผัสเทคโนโลยี AI 
ดวยตัวเองกอน
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เปาหมายเสนทางอาชีพ
● วิศวกรระบบที่สามารถพัฒนา, กำหนดคาและจัดการระบบ IT ดานการแพทยไดหลากหลาย, รวมถึง ระบบการบันทึกระเบียนอิเล็กทรอนิกสและการสั่งยาระยะไกล
● ผูชวยดานขอมูลที่มีความเชี่ยวชาญในการรวบรวม, วิเคราะหและดูขอมูลทางการแพทยและอุปกรณทางการแพทยเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยของแพทย
● วิศวกรที่สามารถจัดการเครือขายขอมูลสำหรับโรงพยาบาลตางๆและการรักษาพยาบาลในระดับภูมิภาค

 สุขภาพและการแพทย

เปาหมายเสนทางอาชีพ
● ผูอำนวยการฝายการตลาดที่วางแผนเนื้อหาดานการศึกษา, ดนตรีและอื่นๆ ที่รวมเอาแนวโนมในตลาดหนังสือการตูนและตลาดการตูนแอนิเมชันเขาดวยกัน
● นักวางแผนที่พัฒนากลยุทธทางการตลาดโดยคำนึงถึงกรอบกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา, รวมทั้งลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ

 การทำการตลาดผานเนื้อหา

การใช IT ในดานการแพทยกำลังกาวหนาไปอยางรวดเร็ว, โดยใชในระบบงานดานการแพทย, ระบบการ

สั่งซื้อ, ระบบบันทึกขอมูลทางการแพทย, การวินิจฉัยภาพและอื่นๆ อีกมากมาย ขอมูลการรักษาที่แตเดิม

เคยใชเพื่อรักษาผูปวยแตละรายในแตละครั้ง, ขอมูลดานอุปกรณทางการแพทยและอื่นๆ นี้ กำลังถูกรวบ

รวมและวิเคราะหใหเปนฐานขอมูลขนาดใหญ, เพื่อใชในการปองกันโรคติดเชื้อและเพิ่มประสิทธิภาพให

แกการวางแผนการรักษา การวิเคราะหคำหรือวลีที่เกี่ยวของกับการรักษาในอินเตอรเน็ตกำลังมีบทบาท

อยางมากในการคาดการณและปองกันโรค ในดานน้ีและดานอ่ืนๆ, การใช IT ทางการแพทยกำลังขยายตัว

, และผูเชี่ยวชาญทางดานการแพทยที่สามารถใช IT ขั้นสูงในการแกปญหาก็กำลังเปนที่ตองการมากขึ้น

เปาหมายเสนทางอาชีพ
● ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและใชระบบ e-learning โดยใชสื่อและรูปแบบการแสดงออกหลากหลายรูปแบบ
● ผูสรางเนื้อหาที่ใชและถายทอดความรูความเชี่ยวชาญในสาขาอุตสาหกรรมตางๆใหกับคนรุนถัดไปผานการพัฒนาสื่อการเรียนรู e-learning 
● วิศวกรที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหและออกแบบระบบสื่อสารทางการศึกษาที่รวมสื่อตางๆ ไวดวยกัน

 การศึกษา

ชองทางที่หลากหลายทาง IT ไดถูกนำมาใชอยางมากในดานการศึกษา, รวมทั้งระบบ e-learning และ

แทบเล็ตตางๆ การรวมสื่อการเรียนการสอนจากผูสอนกับสื่ออื่นๆ และรูปแบบการแสดงออก, ซึ่งเปนการ

สรางและแชรเน้ือหาใหม, จัดวาเปนกระบวนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปจจุบัน ผูเรียนสามารถสรางและเขา

ถึงแหลงขอมูลทางการศึกษาที่นาสนใจไดไมเพียงแคอักษรและภาพเทานั้น, แตยังรวมถึงเสียง, วีดีโอและ

กราฟฟกตางๆ ในปจจุบันนี้ กิจกรรมตางๆ เชน การจัดระเบียบและการนำเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ของตัวเองเปนกราฟนั้นเปนสิ่งที่ทำเปนประจำ

ตอนน้ีคาดวา, ไมเพียงแตในดานการศึกษาเทาน้ัน แตในสาขาอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย เชน เกษตรกรรม

และการจัดการทางทะเล, ผูท่ีปฏิบัติงานอยางเช่ียวชาญและชำนาญกำลังหาวิธีท่ีจะรักษาความเช่ียวชาญ

นั้นและถายทอดตอใหกับคนรุนถัดไป ดังนั้น การบันทึกและจัดระเบียบความรูเปนวิดีโอ หรือ ขอมูล

กิจกรรม และการเชื่อมโยงตั้งแตแหลงขอมูลไปสูการสรางเนื้อหาดานการศึกษาที่สามารถเขาถึงผูชมใน

วงกวางไดจึงเปนสิ่งจำเปน

นักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีการรวมสื่อและรูปแบบการแสดงออกที่หลากหลายโดยอยูบนพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม, ซึ่งจะเปนการสราง

สภาพแวดลอมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเรียนรูดวยระบบ e-learning นักศึกษาจะไดเรียนรูภาคปฏิบัตใินการใชและประยุกตสื่อการศึกษาในวิธีตางๆเพื่อ

สงเสริมบทบาทระหวางผูสอนและผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในสาขาอุตสาหกรรมนี้จะชวยเพิ่มความเขาใจและความเคารพตอทรัพยสินทางปญญา, ซึ่งเปนแนวคิด

หลักของธุรกิจเนื้อหาทุกประเภท รายวิชาเหลานี้จะเกี่ยวของกับการจัดการลิขสิทธิ์สำหรับมังงะและ

อะนิเมะ; เว็บไซตโฮสติ้งเพลง, ภาพและวิดีโอ; และทำงานในหลากหลายรูปแบบโดยศิลปนที่สรางเนื้อหา

นี้ นักศึกษายังไดเรียนรูเกี่ยวกับธุรกิจเนื้อหาและวิจัยธุรกิจตนแบบที่ใชตัวละครยอดนิยม

ควบคูไปกับการไดรับความรูและเทคนิคที่จำเปนในการจัดการกระบวนการตั้งแตการวางแผนและการ

ผลิตไปจนถึงการโปรโมตหนังสือการตูน, แอนิเมชันและเนื้อหาอื่นๆ, นักศึกษาจะไดสำรวจและวิเคราะห

แนวโนมลาสุดทางเทคโนโลยีและตลาดระหวางประเทศ จากการวิจัยนี้, นักศึกษาตองสงขอเสนอการ

ปรับปรุงและรูปแบบธุรกิจ

การตอบสนองตออุตสาหกรรม

 รายวิชาเหลานี้มีเพื่อศึกษาในสาขาการเรียนแบบติวเขมดานอุตสาหกรรมเฉพาะที่ตองการความรูเฉพาะทางเกี่ยวกับการใช ICT ในเชิง
ปฏิบัติ KCGI ไดใหความสำคัญกับอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจ 6 ประเภทที่ระบุไวดานลางนี้ โดยคาดวา IT จะมีบทบาทสำคัญในการ
แกไขปญหาตางๆ รายวิชาไดถูกคัดสรรและจัดกลุมโดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรที่จะมีทำหนาที่อยางจริงจังและแข็งขันในแตละ
อุตสาหกรรม

เปาหมายเสนทางอาชีพ
● วิศวกรระบบหรือนักวางแผน, ที่มีความรูดานการเงินและการบัญชีและความรูพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจบนเว็บ
● นักวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลและขอมูลทางการเงินของลูกคา
● วิศวกรแอ็พพลิเคชันที่ใชเทคโนโลยีใหม ๆ เชน สกุลเงินเสมือนและ API ทางการเงิน

 Fintech (เทคโนโลยีทางการเงิน)

เปาหมายเสนทางอาชีพ
● นักวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูผลิตและคุณภาพสินคาเกษตร
● ผูพัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลนเพื่อรักษาความชำนาญของผูผลิตและอบรมผูสืบทอดงานในรูปแบบลายลักษณอักษร
● วิศวกรระบบหรือที่ปรึกษาที่สนับสนุนการเชื่อมตอโดยตรงระหวางผูผลิตและผูบริโภค (CRM)

 การเกษตร

เปาหมายเสนทางอาชีพ
● วิศวกรระบบที่สามารถสรางและใชงานระบบ IT ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการนำทาง
● ที่ปรึกษาซึ่งวางแผนและพัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลน, โดยอาศัยความรูความชำนาญของชาวประมงและผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเพื่อการฝกอบรมคนรุนตอไป
● ผูจัดการที่สามารถวิเคราะหและจัดการการขนสงสัตวน้ำตั้งแตการผลิตไปสูการกระจายสินคาและจัดจำหนาย

 ทางทะเล

Fintech เปนคำที่ใชสำหรับบริการ IT ดานการเงินใหมๆ เชน การชำระบัญชีทางอิเล็กทรอนิกสและสกุล

เงินเสมือน วันนี้ fintech เปนหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่ถูกจับตามองมากที่สุดในดานธุรกิจ

นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและการเงินที่เปนพื้นฐานในการใหบริการ IT ดานการเงิน, 

พรอมทั้งเรียนการออกแบบระบบ fintech ดวย การใชความรูนี้เปนจุดเริ่มตน, นักศึกษาจะไดเรียนรูที่จะ

รวมทักษะดาน IT ตางๆ, เชน การพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บและสมารทโฟน และการรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูล, ซึ่งมีบทบาทสำคัญใน fiFintech

บริการคลาวดท่ีสนับสนุนโรงงานแปลรูปผักและการเกษตรยืนยันวา, IT สามารถชวยแกปญหาท่ีเกษตรกร

ชาวญี่ปุนกำลังเผชิญในชวงหลายปที่ผานมา, เชน การขาดผูสืบทอดฟารมและความสามารถในการตอสู

กับสินคานำเขาลดลง

จะนำเสนอกรณีศึกษาที่หลากหลายเกี่ยวกับจุดเชื่อมโยงระหวางการเกษตรกับ IT; ขอมูลเบื้องหลังที่ทำให

การผลิตเติบโต, การกระจายสินคาและการบริโภค; และทิศทางในการสรางสรรคนวัตกรรมในขอบเขต

เหลานี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีการออกแบบระบบ stand-alone ที่เปน ITดานการเกษตร, รวมถึง

เซ็นเซอรดานสิ่งแวดลอมและ IoT จากการรวบรวมความรูเหลานี้อยางเขมขน เชน การวิเคราะหขอมูล

ทางธุรกิจและการพัฒนาระบบเว็บ, นักศึกษาสามารถมุงสูอาชีพวิศวกรและที่ปรึกษาซึ่งมีบทบาทสำคัญใน

ดานการเกษตร

การพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเลและการเพาะเล้ียงสัตวน้ำโดยใช IT จะเพ่ิมความปลอดภัยในการนำทาง

และทำใหการประมงมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ปจจุบันนี้ อุตสาหกรรมกำลังหาวิธีการแกปญหาใหมๆ โดย

ใช IT, เชน การใชดาวเทียมติดตามและระบบการเก็บรวบรวมขอมูลดานสิ่งแวดลอมเพื่อสำรวจและ

ติดตามทรัพยากรทางทะเล ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมทางทะเลก็กำลังไดรับการกดดันใหลดการใช

พลังงานและปรับปรุงความปลอดภัยในการนำทาง, ลดการปลอยกาซเรือนกระจก, ปองกันมลพิษทางทะเล

และใชพลังงานธรรมชาติจากทะเล ในสาขาอุตสาหกรรมนี้, KCGI จะปนผูนำในอนาคตดาน IT ทางทะเล

การเขียนหลักสูตรของคุณ
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พื้นฐานเทคโนโลยีฐานขอมูล
สถิติสำหรับ IT
คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับสารสนเทศประยุกต
การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1, 2
ระบบสารสนเทศทั้งองคกร
การรวมระบบและ e-Business
การบัญชีระหวางประเทศ
การพัฒนาระบบบัญชีการเงิน 1, 2
พื้นฐานเทคโนโลยีฐานขอมูล
สถิติสำหรับ IT
คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับสารสนเทศประยุกต
ทฤษฎีการจัดการดานคอมพิวเตอร
การเขียนโปรแกรมเว็บ 1, 2
คณิตศาสตรสำหรับ AI
แอปพลิเคชั่นซอฟตแวรสำหรับ AI 1, 2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Python)
แนะนำธุรกิจเว็บไซต
สถิติสำหรับ IT
คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับสารสนเทศประยุกต
การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1
ความเปนผูนำเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
พฤติกรรมองคกร
หัวขอขั้นสูงในจริยธรรมขอมูล
แนะนำธุรกิจเว็บไซต
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 1,2
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
หัวขอขั้นสูงในการบริหารธุรกิจ
การศึกษาเชิงปฏิบัติเพื่อการจัดการธุรกิจ
ปญหาปจจุบันในอุตสาหกรรม IT
พื้นฐานเทคโนโลยีฐานขอมูล
สถิติสำหรับ IT
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Python)
คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับสารสนเทศประยุกต
การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1, 2
แอปพลิเคชั่นซอฟตแวรสำหรับ AI 1
แนะนำธุรกิจเว็บไซต
หัวขอขั้นสูงในเทคโนโลยีฐานขอมูล
ทฤษฎีการจัดการดานคอมพิวเตอร
พื้นฐานเทคโนโลยีฐานขอมูล
สถิติสำหรับ IT
คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับสารสนเทศประยุกต
การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1
ทฤษฎีการจัดการดานคอมพิวเตอร
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Python)
พื้นฐานระบบเครือขาย
แอปพลิเคชั่นซอฟตแวรสำหรับ AI 1
การบริหารระบบ
กฎหมายใหมสำหรับผูประกอบการ
การกำหนดเสนทางและการสลับขั้นสูง
คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับสารสนเทศประยุกต
ทฤษฎีการจัดการดานคอมพิวเตอร
พื้นฐานการวาดภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชัน A, B
การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1
เทคนิคการมองเห็นพิเศษ

*
*

*
*

* (2 เทานั้น)

* (2 เทานั้น)

*

*

*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*
*
*

*

*
*
*

พัฒนาระบบการขายและการจัดจำหนาย 1, 2
การพัฒนาระบบควบคุมการผลิต
การพัฒนาระบบการจัดการวัสดุ
การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย
การพัฒนาแอพพลิเคชันธุรกิจ ERP
หัวขอขั้นสูงในการใหคำปรึกษา ERP
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

วิทยาศาสตรขอมูล
การวิเคราะหและการแปลงขอมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะหขอมูลเชิงสำรวจและการสรางมโนภาพ
ทฤษฎีการทำเหมืองขอมูล
การเรียนรูเครื่องจักรและการประยุกตใชงาน
หัวขอขั้นสูงในเทคโนโลยีฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศสิ่งแวดลอม
การคิดออกแบบ
กลยุทธทางธุรกิจอินเทอรเน็ตและการตลาด
การออกแบบตราสินคาและการจัดการธุรกิจ
กลยุทธทางธุรกิจอินเทอรเน็ตและการตลาด
ระเบียบวิธี e-Commerce
ความเปนผูประกอบการและรูปแบบธุรกิจระดับสากล
การเจรจาธุรกิจ IT
ทฤษฎีเกมและทักษะการเจรจาตอรอง
การคิดออกแบบ
การทำงานของคอมพิวเตอรบน Cloud ในเชิงปฎิบัติ
กฎหมายใหมสำหรับผูประกอบการ
การบริหารโครงการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั่วโลก

พื้นฐานระบบเครือขาย
แนะนำเทคโนโลยีเว็บไซต
การพัฒนาการใหบริการเว็บไซต
การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 3
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
การออกแบบระบบเชิงวัตถุ
วิศวกรรมซอฟตแวร
การคิดออกแบบ
การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ
เครือขายระบบ Cloud และ Virtualization
IoT และเครือขายไรสาย
ระบบแอพพลิเคชัน IoT
การรักษาความปลอดภัยขอมูล
การกำหนดเสนทางและการสลับ
หัวขอขั้นสูงในระบบเครือขาย
แนะนำเทคโนโลยีเว็บไซต
การพัฒนาการใหบริการเว็บไซต
ความปลอดภัยทางไซเบอร
หัวขอขั้นสูงดานจริยธรรมสารสนเทศ

การสรางภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันแบบดิจิตอล
การเขียนบทภาพยนตรและสตอรี่บอรดดิ้ง
การพัฒนาเนื้อหาสื่ออยางสมบูรณ
การเลาเรื่องและการสื่อสารดวยวิสัยทัศน
หัวขอพิเศษเกี่ยวกับอะนิเมะ, การวางแผน, การผลิตและการสงเสริม 

การประมวลผลภาพ
การผลิตระบบเสียงดิจิตอล
ภาพเอฟเฟคพิเศษขั้นสูง
หัวขอพิเศษในอุตสาหกรรมเนื้อหา
สถิติสำหรับ IT
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Python)
คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับสารสนเทศประยุกต
การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1, 2
การออกแบบระบบเชิงวัตถุ
การพัฒนาเนื้อหาสื่ออยางสมบูรณ
การเลาเรื่องและการสื่อสารดวยวิสัยทัศน
เทคนิคการมองเห็นพิเศษ
หัวขอพิเศษเก่ียวกับอะนิเมะ, การวางแผน, การผลิตและการสงเสริม
วิทยาศาสตรขอมูล
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 1
การออกแบบตราสินคาและการจัดการธุรกิจ
สถิติสำหรับ IT
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ AI
บทนำสูอัลกอริธึม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Python)
พื้นฐานเทคโนโลยีฐานขอมูล
ทฤษฎีการจัดการดานคอมพิวเตอร
คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับสารสนเทศประยุกต
การเรียนรูเครื่องจักรและการประยุกตใชงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผสมผสาน
แอปพลิเคชั่นซอฟตแวรสำหรับ AI 1, 2
การเงินและการธนาคาร
พื้นฐานของ Fintech (เทคโนโลยีทางการเงิน)
สารสนเทศการเกษตรในรุนตอไป
เศรษฐศาสตรเกษตร
หลักเบื้องตนของอุตสาหกรรมทางทะเล
ขอมูลทางการแพทยและกฎหมาย
สารสนเทศขอบเขตดานการแพทย
หัวขอพิเศษในอุตสาหกรรมสารัตถะ
IT ดานดนตรี
พื้นฐานระบบ e-Learning
การออกแบบการเรียนการสอนในธุรกิจ e-Learning
การพัฒนาบทเรียน e-Learning 
คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับสารสนเทศประยุกต
สถิติสำหรับ IT
ทักษะการสื่อสารดานเทคนิค
การนำเสนอทางธุรกิจ
การสื่อสารทางธุรกิจ 1, 2
การคิดอยางมีตรรกะ
การสื่อสารผานสื่อ
ธุรกิจการสื่อสาร ICT
การสื่อสารระดับมืออาชีพในอุตสาหกรรม ICT
ทฤษฎีความเปนผูนำ
รายงานหลัก
มาสเตอรโปรเจค

คอมพิวเตอรกราฟก
การผลิตแอนิเมชั่นเชิงปฏิบัติ
สันทนาการดาน IT
การออกแบบตราสินคาและการจัดการธุรกิจ
การสื่อสารผานสื่อ
การบริหารโครงการ
ความรูเบื้องตนดาน IT เพื่อการทองเที่ยว
ความรูเบื้องตนดานธุรกิจการทองเทียว
ความเขาใจสังคมญี่ปุน
การจัดการสถานที่ทองเที่ยว
การวิเคราะหขอมูลการทองเที่ยว
หัวขอขั้นสูงใน IT เพื่อการทองเที่ยว 
การออกแบบการทองเที่ยว
ฝกงานดาน IT เพื่อการทองเที่ยว
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั่วโลก
การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ
การทำเหมืองขอมูล
หัวขอขั้นสูงในเทคโนโลยีฐานขอมูล
เกมและ AI
ความเขาใจภาษาธรรมชาต ิ/ ความเขาใจดวยเสียง
สารสนเทศขอบเขตดานการแพทย
วิทยาการหุนยนตและ AI
วิทยาศาสตรขอมูล
สังคมและ AI 1, 2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Java)
คณิตศาสตรสำหรับ AI
การออกแบบระบบเทคโนโลยีทางการเงิน

การออกแบบระบบสารสนเทศทางการเกษตร

การออกแบบระบบสารสนเทศทางทะเล
การออกแบบระบบสารสนเทศลทางการแพทย

สันทนาการดาน IT
กลยุทธการโปรโมทเนื้อหา
สารสนเทศหองสมุด
การศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศเรื่องโรงเรียน
และองคกรการศึกษา
หัวขอขั้นสูงในการออกแบบระบบ
หัวขอขั้นสูงในทฤษฎีระบบ
วิศวกรรมระบบการผลิต
ระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุนยนต
เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกตที่ล้ำสมัย A
เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกตที่ล้ำสมัย B
การสื่อสาร ICT ธุรกิจขั้นสูง
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค
พื้นฐานโปรเจค 

มาสเตอรโปรเจคเกียรตินิยม
วิทยานิพนธปริญญาโทเกียรตินิยม

เลือกหนึ่งในสาขา
ติวเขมเหลานี้
สามารถเลือกรายวิชา
จากหลักสูตร
อุตสาหกรรมได
อีกดวย 

เลือกหนึ่งในสาขา
ติวเขมเหลานี้
สามารถเลือกรายวิชา
จากหลักสูตร
อุตสาหกรรมได
อีกดวย 
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หมวดหมู ชื่อวิชา ฝก
ปฎิบัติ

จำนวน
หนวยกิตชื่อวิชา ฝก

ปฎิบัติจำแนกเนื้อหา หมายเหตุ จำนวน
หนวยกิตหมวดหมู ชื่อวิชา ฝก

ปฎิบัติ
จำนวน
หนวยกิตชื่อวิชา ฝก

ปฎิบัติจำแนกเนื้อหา หมายเหตุ
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2 ตอวิชา
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2 ตอวิชา
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☆

วิชาหลักของสาขาวิชาเอก 
เทคโนโลยีธุรกิจเว็บไซด

• รายวิชาแกน คือ รายวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจัน “＊” รายวิชาแกนเปนรายวิชาที่สอนความรูและทักษะที่สำคัญสำหรับการติวเขมในแตละสาขา
• การที่จะสำเร็จการศึกษาได จะตองเก็บหนวยกิตอยางนอย 44 หนวยกิต (รวมรายวิชาบังคับ)
• เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการทางสังคม รายวิชาที่เปดสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในปการศึกษาหนึ่งๆ หรือในภาคการเรียนถัดไป 
 นอกจากนี้ บางรายวิชาอาจจะไมเปดสอนหากมีคนลงทะเบียนนอยกวา 5 คน
☆ จำนวนหนวยกิตที่ระบุเปนตัวบงชี้จำนวนหนวยกิตที่จำเปนในการทำมาสเตอรโปรเจคใหเสร็จสมบูรณ
จำนวนหนวยกิตที่ระบุไวสำหรับมาสเตอรโปรเจคระดับปริญญาโทเกียรตินิยมและวิทยานิพนธปริญญาโทเกียรตินิยม รวมถึงหนวยกิตสำหรับโครงการวิจัยและการศึกษาอิสระ
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สถิติสำหรับ IT

ในโลกของ IT ขั้นสูงในปจจุบัน สถิติมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะหและคิดเกี่ยวกับความสัมพันธของเหตุและผล
ในสังคมและเศรษฐกิจโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมไว ในวิชานี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูแนวคิดพื้นฐานและวิธีการทาง
สถิติผานการยกตัวอยางที่เปนรูปธรรม ไดรับความรูและทักษะพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการวิเคราะหทางสถิติ

คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับสารสนเทศประยุกต

นักศึกษาที่เรียนวิชานี้จะไดรับทักษะการคิดเชิงตรรกะผานคณิตศาสตรและไดรับความรูที่จะเปนประโยชนในการ
ประยุกตใช IT ในยุค AI ที่กำลังจะมาถึง วิชานี้เริ่มตนดวยพื้นฐานและอธิบายถึงเครื่องมือที่มีประโยชนบางอยาง

สถิติสำหรับ IT

ในโลกของ IT ขั้นสูงในปจจุบัน สถิติมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะหและคิดเกี่ยวกับความสัมพันธของเหตุและผล
ในสังคมและเศรษฐกิจโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมไว ในวิชานี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูแนวคิดพื้นฐานและวิธีการทาง
สถิติผานการยกตัวอยางที่เปนรูปธรรม ไดรับความรูและทักษะพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการวิเคราะหทางสถิติ

คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับสารสนเทศประยุกต

นักศึกษาที่เรียนวิชานี้จะไดรับทักษะการคิดเชิงตรรกะผานคณิตศาสตรและไดรับความรูที่จะเปนประโยชนในการ
ประยุกตใช IT ในยุค AI ที่กำลังจะมาถึง วิชานี้เริ่มตนดวยพื้นฐานและอธิบายถึงเครื่องมือที่มีประโยชนบางอยาง

การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1

เรียนรูวิธีการออกแบบเว็บเพจและภาพเคลื่อนไหวอยางงายโดยใชภาษามารกอัปเว็บลาสุด HTML5 
และ CSS3

ระบบสารสนเทศทั้งองคกร

นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับวัตถุประสงคของกิจกรรมในองคกรและบทบาทของการทำงานที่สำคัญในการ
บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค นักศึกษาจะไดทำความเขาใจวาขอมูลประเภทไหนที่เกิดขึ้นในการทำงานหลักและ
ขอมูลเหลานี้ไดรับการจัดระบบระเบียบอยางไร นี่คือความรูที่จำเปนตองมีกอนในการเรียนเกี่ยวกับระบบ ERP 
(Enterprise Resource Planning)

การรวมระบบและ e-Business

นักศึกษาจะเขาใจโครงสรางองคกรและกระบวนการทางธุรกิจ และเรียนรูเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ (e-business) 
ผาน SAP ERP เพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันโดยใช IT ลาสุด (ICT)

การบัญชีระหวางประเทศ

การพัฒนาและการขยายตัวในตางประเทศของบริษัทเพิ่มขึ้น จึงทำใหความตองการบุคลากรดานการบัญชี
ระหวางประเทศสูงขึ้น เราจะมุมฝกอบรมบุคลากรใหเปนนักบัญชีระดับโลกที่มีความรูดานบัญชีระดับสากล 
สามารถจัดการงานบัญชีเชน การจัดทำบัญชีงบประมาณ บัญชีการเงินจากบัญชีแยกประเภทฉบับภาษา
อังกฤษได ฯลฯ สามารถเปรียบเทียบมาตรฐานบัญชีระหวางประเทศ (IFRS) กับมาตรฐานบัญชีญี่ปุนได ฯลฯ

การพัฒนาระบบบัญชีการเงิน 1,2

นักศึกษาจะไดพัฒนาระบบบัญชีการเงินโดยใชระบบ ERP นักศึกษาจะไดใชระบบ SAP โมดูล FI ผานการฝกทำ
จริง และรับมือกับบริบทพื้นฐานสำหรับระบบบัญชีการเงิน กระบวนการจายเงิน/รองขอการจายเงิน 
กระบวนการจัดการบัญชีลูกคา รายงานบัญชีการเงิน และการบริหารสินทรัพยถาวร เปนตน

พัฒนาระบบการขายและการจัดจำหนาย 1,2

นักศึกษาจะไดพัฒนาระบบการกระจายการขายปลีกที่ใชสำหรับระบบ ERP นักศึกษาจะไดใชระบบ SAP โมดูล FI 
ผานการฝกทำจริง และรับมือกับบริบทพื้นฐานสำหรับระบบการกระจายการขายปลีก และกระบวนการอื่นๆ
ตั้งแตการการไดรับรายการสั่งจนถึงการรับเงิน

การพัฒนาระบบควบคุมการผลิต

หลังจากทำความเขาใจโครงสรางพื้นฐานและหนาที่ของระบบควบคุมการผลิตที่ใชในระบบ ERP แลว, 
นักศึกษาจะตองฝกกำหนดคาระบบโดยใชโมดูล SAP PP (Production Planning) นักศึกษาจะได
เรียนการตั้งคาขอมูลหลัก (ตนแบบวัสดุ, ตารางชิ้นสวน, ศูนยงาน, ลำดับการทำงาน), ใชการ
วางแผนทรัพยากรเพื่อวางแผนวัสดุ, สรางผลผลิตตามคำสั่งหรือผลิตตามคำสั่ง  

การพัฒนาระบบการจัดการวัสดุ

เรียนรูการพัฒนาระบบการจัดการวัสดุที่ใชสำหรับระบบ ERP ผานการลงมือปฏิบัติจริง, นักศึกษาจะใชระบบ 
SAP โมดูล MM, และจัดการการตั้งคาพื้นฐานสำหรับระบบการจัดการวัสดุ, การจัดซื้อ, การรับสินคา, 
การจัดเก็บวัสดุ, ฯลฯ

การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย

เรียนรูการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยที่ใชสำหรับระบบ ERP ผานการลงมือปฏิบัติจริง, นักศึกษา
จะใชระบบ SAP โมดูล HR, และจัดการการตั้งคาพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรมนุษยได

การพัฒนาแอพพลิเคชันธุรกิจ ERP

ในการปรับแตงโมดูลตางๆ ในระบบ ERP สำหรับบริษัทหนึ่งๆ เพื่อตอบสนองความตองการทางธุรกิจ, จำเปน
ตองมีการพัฒนา Add-on (Additional Function) ท่ีหลากหลาย, เชน การสงขอมูล, การสรางรายงาน, ฯลฯ 
ในรายวิชานี้, นักศึกษาจะเรียนรูภาษา ABAP ซึ่งใชสำหรับการพัฒนา add-on ในระบบ SAP ERP, รวมถึง
ไวยากรณพื้นฐาน, ฐานขอมูล, ฟงกชันอื่นๆ, และใชงานได

หัวขอขั้นสูงในการใหคำปรึกษา ERP

เมื่อเรียนวิชานี้ นักศึกษาจะไดรับความรูและทักษะที่จำเปนของที่ปรึกษา ERP นักศึกษาจะไดเรียนปญหาใน
สถานการณจริงและฝกอธิบายปญหาเปนขอความ รวมทั้ง ฝกสงขอเสนอจำลองเพื่อแกไขปญหา

พื้นฐานเทคโนโลยีฐานขอมูล

นักศึกษาจะไดรับความเขาใจพื้นฐานของฐานขอมูลที่จำเปนในทุกสวนงาน เชนเดียวกันกับการใชงานในการ
ดำเนินกิจกรรมในองคกรที่หลากหลาย และจะไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคของนิยามขอมูลและการควบคุมขอมูล

สถิติสำหรับ IT

ในโลกของ IT ขั้นสูงในปจจุบัน สถิติมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะหและคิดเกี่ยวกับความสัมพันธของเหตุและผล
ในสังคมและเศรษฐกิจโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมไว ในวิชานี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูแนวคิดพื้นฐานและวิธีการทาง
สถิติผานการยกตัวอยางที่เปนรูปธรรม ไดรับความรูและทักษะพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการวิเคราะหทางสถิติ

คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับสารสนเทศประยุกต

นักศึกษาที่เรียนวิชานี้จะไดรับทักษะการคิดเชิงตรรกะผานคณิตศาสตรและไดรับความรูที่จะเปนประโยชนในการ
ประยุกตใช IT ในยุค AI ที่กำลังจะมาถึง วิชานี้เริ่มตนดวยพื้นฐานและอธิบายถึงเครื่องมือที่มีประโยชนบางอยาง

พื้นฐานเทคโนโลยีฐานขอมูล

นักศึกษาจะไดรับความเขาใจพื้นฐานของฐานขอมูลที่จำเปนในทุกสวนงาน เชนเดียวกันกับการใชงานในการ
ดำเนินกิจกรรมในองคกรที่หลากหลาย และจะไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคของนิยามขอมูลและการควบคุมขอมูล

วิทยาศาสตรขอมูล

จุดแข็งของวิทยาศาสตรขอมูลคือความสามารถในการเขาใจการประมวลผลขอมูล สถิติ การเขียนโปรแกรม 
และสาขาวิชาอื่นๆ ของวิทยาการสารสนเทศ และนำสิ่งเหลานี้ไปใชอยางเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ เริ่มตน
ดวยการแนะนำภาษาโปรแกรม R ซึ่งเปนเครื่องมือสำหรับการเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรขอมูลที่เปนที่สนใจ
ตอไป จากนั้นศึกษาเทคนิคตางๆ ที่จำเปนสำหรับการวิเคราะหทางสถิติและหลายตัวแปร เชน การจำแนก
ประเภท การถดถอย และการทดสอบสมมติฐาน โดยเนนที่การศึกษาภาคปฏิบัติ

การวิเคราะหขอมูลเชิงสำรวจและการสรางมโนภาพ

ในรายวิชานี้จะไดเรียนรูวิธีการจัดเก็บขอมูลที่มีปริมาณมหาศาลเพื่อนำมาวิเคราะหเปนรูปแบบที่มองเห็นได เชน 
กราฟ, เพื่อที่จะสามารถเห็นและเขาใจลักษณะและแนวโนมตางๆ ที่มีอยูในขอมูลไดงาย

การวิเคราะหและการแปลงขอมูลเชิงคุณภาพ

ขอมูลเชิงคุณภาพเปนขอมูลที่ไมสามารถวัดในเชิงปริมาณไดโดยตรง, เชน คำตอบที่เปนการแสดงความคิดเห็น
ในแบบสอบถาม รายวิชานี้จะสอนวิธีการแปลงขอมูลดิบเชิงคุณภาพดังกลาวใหเปนรูปแบบที่สอดคลองกับการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ

ทฤษฎีการทำเหมืองขอมูล

การตัดสินใจ ผาน BI (Business Intelligence) โดยอางอิงจากขอมูลมหาศาล ในการบริหารจัดการองคกร
ในชวงหลายปมานี้เริ่มมีความสำคัญมากขึ้น นักศึกษาจะเขาใจเทคนิคที่หลากหลายในการทำเหมืองขอมูล และ
วิธีการหลักที่สำคัญของ BI และเรียนรูทฤษฎีที่จำเปนในการใชเทคนิคเหลานั้นใหเปนประโยชน

ความเปนผูนำเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน

หัวขอในรายวิชานี้หลักการหรือกรอบในการทำงานอยางชาญฉลาดและการทำองคกรเติบโตอยางยั่งยืน โดย
ใชกรอบการทำงานเหลานี้กับกิจกรรมหรือหนาที่ในสถาบัน, วางแผนและดำเนินการตามกลยุทธเพื่อการเติบโต
อยางยั่งยืน, นักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีการเปลี่ยนตัวเองหรือองคกรใหมีบทบาทที่โดดเดน

การเรียนรูเครื่องจักรและการประยุกตใชงาน

รายวิชานี้เปนการแนะนำระบบการเรียนรูและขั้นตอนวิธีที่เปนเทคโนโลยีพื้นฐานของการเรียนรูเครื่องจักร, 
รวมถึงการเรียนรูแนวคิด, วิวัฒนาการการคำนวณ, ระบบเครือขายประสาทสามระดับและการเรียนรูเชิงลึก 
นักศึกษาจะทำความเขาใจอยางลึกซึ้งโดยการอานและทำความเขาใจโปรแกรมการสาธิตแบบงายๆ ในภาษา
โปรแกรม C และ Java

หัวขอขั้นสูงในเทคโนโลยีฐานขอมูล

นักศึกษาจะไดรับเทคนิตตางๆ ตั้งแตทฤษฎีฐานขอมูลเบื้องตนไปจนถึงการใชฐานขอมูลจริงซึ่งจำเปนในการ
สรางระบบฐานขอมูลสมรรถนะสูงและคุณภาพสูงที่ใชในเว็บไซตทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพผานประสบการณ
การทดลองปฏิบัติจริง

ระบบสารสนเทศสิ่งแวดลอม

บทเรียนนี้จะทำการวิเคราะหกรณีของปญหาจากสภาพแวดลอม และรวมคนหาเทคนิคและระบบในการประมวล
ขอมูลที่หลากหลายที่เกี่ยวของในการใชขอมูลเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพ

พฤติกรรมองคกร

เนื่องจากความตางทางวัฒนธรรมและสถานที่ทำงานที่เต็มไปดวยคนหลายเชื้อชาติเริ่มมีมากขึ้นในหลายปที่ผาน
มา สิ่งที่สำคัญจึงกลายเปนความเขาใจในพฤติกรรมขององคกรและองคประกอบตางๆ เชนเดียวกันกับประเภท
ของผลกระทบซึ่งกันและกันระหวางพวกเขา ซึ่งในบทเรียนนี้ นักศึกษาจะไดเพิ่มพูนความเขาใจในตนเอง ผูอื่น 
และองคกรอยางลึกซึ้งและเพิ่มความรูใหมในการพัฒนาประสิทธิภาพของตนเอง

แนะนำธุรกิจเว็บไซต

นักศึกษาจะไดทำการวิเคราะหกรณีศึกษาตัวอยางและเรียนรูเกี่ยวกับโมเดลทางธุรกิจจากมุมมองของธุรกิจทาง
เว็บไซตซึ่งนักศึกษาจะไดรับทักษะเชิงเทคนิคที่จำเปนในการสรางและบริหารจัดการระบบขอมูลเว็บไซตที่จำเปนใน
ธุรกิจเว็บไซต

การออกแบบตราสินคาและการจัดการธุรกิจ

หลังจากมีความรูความเขาใจในการออกแบบตราสินคาและทฤษฎีการจัดการแลว, นักศึกษาจะไดเรียนรูกลยุทธ
เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับตราสินคาของบริษัท, ผานการตลาดตราสินคาและการจัดการตราสินคา 
ศึกษากรณีศึกษาจากตราสินคาที่คุนเคย, เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูทักษะในการสรางตราสินคาของตนเองใน
ฐานะผูประกอบการ

กลยุทธทางธุรกิจอินเทอรเน็ตและการตลาด

เราตองทำความเขาใจพฤติกรรมของผูบริโภคในอินเทอรเน็ตเพื่อทำการบริหารธุรกิจทางอินเทอรเน็ตได โดย
นักศึกษาจะไดคิดเกี่ยวกับวิธีการทำอี-มารเก็ตติ้งโดยการใชกลยุทธทางธุรกิจอินเทอรเน็ตใหมผานการพิจารณา
กรณีศึกษาตัวอยางในการประยุกตใชอี-มารเก็ตติ้งในหลากหลายสายงานและโมเดลเรียล-เวิรล

กลยุทธทางธุรกิจอินเทอรเน็ตและการตลาด

เราตองทำความเขาใจพฤติกรรมของผูบริโภคในอินเทอรเน็ตเพื่อทำการบริหารธุรกิจทางอินเทอรเน็ตได โดย
นักศึกษาจะไดคิดเกี่ยวกับวิธีการทำอี-มารเก็ตติ้งโดยการใชกลยุทธทางธุรกิจอินเทอรเน็ตใหมผานการพิจารณา
กรณีศึกษาตัวอยางในการประยุกตใชอี-มารเก็ตติ้งในหลากหลายสายงานและโมเดลเรียล-เวิรล

ระเบียบวิธี e-Commerce

นักศึกษาจะไดทำความเขาใจเกี่ยวกับกลไก โมเดล ขอควรระวังเชิงเทคโนโลยี และความสำคัญทางสังคมของ
อี-คอมเมิรซบนอินเทอรเน็ต และจะไดเรียนรูเทคนิคที่จำเปนในเรื่องดังกลาว เชนเดียวกันกับกลยุทธทาง
โครงสราง เทคนิคการออกแบบ เทคนิคการใชงานและการบริหารเว็บไซต

ความเปนผูประกอบการและรูปแบบธุรกิจระดับสากล

นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวของจากการสรางแนวคิดใหมในความเปนจริงสำหรับการริเริ่ม
ธุรกิจ IT ใหมๆ และจะไดรับความรูในดานการพัฒนา การวางแผนการตลาด และเนื้อหาที่มีความสำคัญ
สำหรับการริเริ่มธุรกิจ นักศึกษาจะยังไดเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารโครงการที่เกี่ยวของกับการเตรียมพรอม
ริเริ่มธุรกิจอีกดวย

การเจรจาธุรกิจ IT

การตอรองมักจะเปนสิ่งที่จำเปนเสมอและเปนสวนที่สำคัญในการทำธุรกิจ ในบทเรียนนี้เราจะพูดครอบคลุมกรณี
ศึกษาตัวอยางของการตอรองที่เฉพาะเจาะจงไปยังบริบทของธุรกิจดาน IT และนักศึกษาจะไดเรียนรูเทคนิค
ดานการตอรองในธุรกิจ IT ผานการแสดงบทบาทสมมติจริงๆโดยเริ่มตั้งแตขั้นพื้นฐาน

ทฤษฎีการจัดการดานคอมพิวเตอร

นักศึกษาจะไดรับความรูพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการสรางและบริหารจัดการระบบขอมูลเทคโนโลยีเว็บไซตธุรกิจ 
และระบบฮารดแวรและซอฟตแวรของคอมพิวเตอร ซึ่งเปนพื้นฐานหลักสำหรับการพัฒนาระบบเว็บไซต

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

การ Java, ซึ่งเปนภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุที่นิยมใชมากที่สุด, นักศึกษาจะไดเรียนแนวคิดเฉพาะสำหรับการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ, เชน การรักษาขอมูล, การสืบทอดและความหลากหลาย, ซึ่งถูกรวมไวในรหัสของโปรแกรม
ผานการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังเรียนเกี่ยวกับวิธีการใชงานเชิงวัตถุของฐานขอมูลและระบบบริการเว็บ
โดยใช Java

◆  ＥＲＰ 

เรียนรูเกี่ยวกับการจัดการขอมูลเกี่ยวกับบุคคล สินคา เครื่องจักรและเงิน ตลอดจนระบบขอมูลหลักเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของฝายบริหาร

◆ วิเคราะหวิทยาขอมูลธุรกิจ 

วิชานี้สอนวิธีการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจที่เก็บรวบรวมไวในระบบคลาวดและฐานขอมูล และใชการวิเคราะหนั้นเพื่อการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ

◆ ความเปนผูประกอบการระดับสากล 

วิชานี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูความรูและเทคนิคที่จำเปนในการเริ่มตนธุรกิจของตนเองในสาขา IT  รวมถึงความคิดของผูประกอบการ ความเปนผูนำ และวิธีการวิเคราะหขอมูลและการประยุกตใช

กลุมรายวิชาติวเขม

การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1, 2

นักศึกษาจะไดเรียนรูการออกแบบหนา Web ดวยการใช HTML5 ซึ่งเปนภาษาในการเขียนเว็บไซตและ CSS3 
รวมทั้งการเทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหวอนิเมชั่นงายๆ ในวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1 และการเขียน
โปรแกรมหนา Web ดวย JavaScript ในวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บไซต 2

คณิตศาสตรสำหรับ AI

ในวิชานี้ นักศึกษาจะไดศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่จำเปนในการทำความเขาใจอัลกอริธึมการเรียนรู
เชิงลึก รวมถึงแงมุมตางๆ เชน วิธีการทางคณิตศาสตร สัมประสิทธิ์ วิธีการสรางแบบจำลอง ขั้นตอน
วิธีการเรียนรู การเขียนโคดในภาษา Python กฎการเรียนรูสำหรับการถดถอยเชิงเสน คุณคาเชิงเดี่ยว 
คุณคาหลายคาและกฎการเรียนรูอื่นๆ และวิธีการเผยแพรขอผิดพลาด

แอปพลิเคชั่นซอฟตแวรสำหรับ AI 1, 2

ในแอปพลิเคชันซอฟตแวรสำหรับ AI 1 นักศึกษาใชไลบรารีของภาษาการเขียนโปรแกรม Python เพื่อใชเทคนิค
ตางๆ ในการเรียนรูเครื่อง เพื่อใหไดพื้นฐานโดยรวมในวิธีการตางๆ ในแอปพลิเคชันซอฟตแวรสำหรับ AI 2 
นักศึกษาจะติดตั้งและเรียกใชสวนประกอบหลักของโครงขายประสาทเทียมโดยใช Python และเปรียบเทียบ
ผลลัพธที่ไดจากไลบรารี Python เพื่อทำความเขาใจการประมวลผลภายใน หลักสูตรนี้ยังสอนวิธีเรียกใช
โครงขายประสาทเทียมที่ซับซอนโดยใชไลบรารี Python เพื่อใหเขาใจวิธีการเหลานี้โดยทั่วไป

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Python)

ภาษาการเขียนโปรแกรม Python มีคุณสมบัติหลายอยางที่ปรับใหเหมาะสมสำหรับการประมวลผล AI เชน 
ไลบรารีที่หลากหลาย นักศึกษาของหลักสูตรนี้ศึกษาไวยากรณของ Python และเรียนรูทักษะที่จำเปนสำหรับ
การเขียนโปรแกรมในภาษา Python

การคิดออกแบบ

การคิดเชิงออกแบบเปนวิธีคิดที่มุงเนนไปที่การแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งจะถูกนำไปใชในการออกแบบ
เทคโนโลยีและสภาพแวดลอม วิชานี้จะแนะนำทฤษฎีและวิธีคิดเชิงออกแบบโดยเนนที่การออกแบบที่มีมนุษยเปน
ศูนยกลาง

การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1, 2

นักศึกษาจะไดเรียนรูการออกแบบหนา Web ดวยการใช HTML5 ซึ่งเปนภาษาในการเขียนเว็บไซตและ CSS3 
รวมทั้งการเทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหวอนิเมชั่นงายๆ ในวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1 และการเขียน
โปรแกรมหนา Web ดวย JavaScript ในวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บไซต 2

จุดประสงคของรายวิชาเหลานี้ คือ การเพิ่มพูนความรูของนักศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่ง โดยเลือกจากสาขาวิชาเฉพาะจากองคความรูที่หลากหลายที่เกี่ยวของกับ IT รายวิชาจะถูกจัด
กลุมตามสาขาวิชาเพื่อใหนักศึกษาไดรับทั้งความรูเฉพาะทางและแบบพื้นฐานกวางๆ 

ภาพรวมของกลุมรายวิชา
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กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

ความรูทางดานสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนสิ่งที่ขาดไปไมไดสำหรับใครก็ตามที่ทำงานในสายงานดาน IT 
ในบทเรียนนี้จะมีการอธิบายความหมายของสิทธิในทรัพยสินทางปญญา และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปกปอง
สิทธิในทรัพยสินทางปญญาใน IT โดยการใหตัวอยางเฉพาะ เชน คำพิพากษาคดีทางกฏหมาย

กฎหมายใหมสำหรับผูประกอบการ

คุณอาจมีแนวคิดสำหรับรูปแบบธุรกิจที่นาทึ่งโดยใชเทคโนโลยีใหม แตหากตองการเปลี่ยนรูปแบบนั้นใหเปนจริง
และทำใหธุรกิจของคุณเติบโต กฎเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่ง ในวิชานี้ จะไดเรียนรูวากฎระเบียบและการเติบโตของ
ธุรกิจเกี่ยวของกันอยางไร โดยการศึกษาผานตัวอยางจริง เรียนรูการปฏิบัติตามกฎเพื่อการเติบโตของบริษัท
กับรูปแบบธุรกิจใหม

หัวขอขั้นสูงในการบริหารธุรกิจ

นักศึกษาจะไดเรียนรูความรูขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ และนักศึกษาจะไดเรียนทฤษฎีพื้นฐาน
มากมายที่เปนภาษาพื้นฐานในธุรกิจ และเพื่อทำการพิจารณาธุรกิจโดยภาพรวม นักศึกษาจะไดฝกความ
สามารถในการตัดสินใจบนปญหาที่ซับซอนที่มักจะไดพบในสถานการณการทำธุรกิจจริง

การศึกษาเชิงปฏิบัติเพื่อการจัดการธุรกิจ

นักศึกษาจะไดทำการพิจารณาและถกเถียงประเด็นโดยใชความคิดและการติดสินใจของผูจัดการธุรกิจโดยการใช
กรณีศึกษาที่หลากหลายที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท IT ประเด็นสำคัญหลักๆ รวมไปถึงวัตถุประสงคของการ
บริหาร ผูที่ทำหนาที่รับผิดชอบและบริหารและการทดสอบความสามารถดานภาวะผูนำ

ปญหาปจจุบันในอุตสาหกรรม IT

นักศึกษาจะไดทำความเขาใจเกี่ยวกับความจริงในอุตสาหกรรม IT ในขณะที่จะไดเขาใจการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมภายนอก เชน กับกับคลาวดคอมพิวติ้ง นักศึกษาจะไดพัฒนาความสามารถจากการปฏิบัติจริงใน
ดานการตระเตรียมสิ่งแวดลอมภายในขององคกรในฐานะของกลุมคน

แนะนำธุรกิจเว็บไซต

นักศึกษาจะไดทำการวิเคราะหกรณีศึกษาตัวอยางและเรียนรูเกี่ยวกับโมเดลทางธุรกิจจากมุมมองของธุรกิจทาง
เว็บไซตซึ่งนักศึกษาจะไดรับทักษะเชิงเทคนิคที่จำเปนในการสรางและบริหารจัดการระบบขอมูลเว็บไซตที่จำเปนใน
ธุรกิจเว็บไซต

ทฤษฎีการจัดการดานคอมพิวเตอร

นักศึกษาจะไดรับความรูพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการสรางและบริหารจัดการระบบขอมูลเทคโนโลยีเว็บไซตธุรกิจ 
และระบบฮารดแวรและซอฟตแวรของคอมพิวเตอร ซึ่งเปนพื้นฐานหลักสำหรับการพัฒนาระบบเว็บไซต

พื้นฐานระบบเครือขาย

นักศึกษาจะไดเรียนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเครือขายที่จำเปนในการกำหนดคาและใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ
บนเว็บ สำรวจขอมูลและเทคโนโลยีตามระดับของสถาปตยกรรมเครือขายและระดับชั้น TCP นักศึกษาจะไดรับ
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเครือขายขอมูล

พื้นฐานระบบเครือขาย

นักศึกษาจะไดเรียนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเครือขายที่จำเปนในการกำหนดคาและใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ
บนเว็บ สำรวจขอมูลและเทคโนโลยีตามระดับของสถาปตยกรรมเครือขายและระดับชั้น TCP นักศึกษาจะไดรับ
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเครือขายขอมูล

แนะนำเทคโนโลยีเว็บไซต

นักศึกษาจะไดรับความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดของสถาปตยกรรมไคลเอ็นท เซิรฟเวอร และสถาปตยกรรม
มัลติเทียร และไดรับความรูพื้นฐานของฮารดแวร ซิสเทมซอฟตแวร และมิดเดิ้ลแวร นอกจากนี้ นักศึกษาจะยังได
เรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ระบบการจัดการและความปลอดภัยของเว็บเซิรฟเวอร

การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 3

เรียนรูวิธีการสรางหนา Web แบบไดนามิกโดยใช PHP ซึ่ง เปนภาษาหลักที่ใชในการเขียนโปรแกรม Web 
นักศึกษาจะไดสรางและออกแบบแอปพลิเคชั่นขั้นสูงดวย JavaScript และฐานขอมูล (SQL)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

การ Java, ซึ่งเปนภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุที่นิยมใชมากที่สุด, นักศึกษาจะไดเรียนแนวคิดเฉพาะสำหรับการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ, เชน การรักษาขอมูล, การสืบทอดและความหลากหลาย, ซึ่งถูกรวมไวในรหัสของโปรแกรม
ผานการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังเรียนเกี่ยวกับวิธีการใชงานเชิงวัตถุของฐานขอมูลและระบบบริการเว็บโดย
ใช Java

◆ การพัฒนาระบบเว็บไซต 

ในวิชานี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูทักษะตางๆ เชน การวางแผนและการผลิตเว็บไซตที่เชื่อมโยงกับฐานขอมูลและระบบ cloud และวิธีการผลิตเว็บแอปพลิเคชันสำหรับ PC และสมารทโฟน

การพัฒนาการใหบริการเว็บไซต

นักศึกษาจะไดรับเทคนิคการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซตขั้นสูงตัวลาสุด ซึ่งจะทำใหนักศึกษาไดรับความรูของโมเดล
และเทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวของกับระบบซอฟตแวรและเว็บเซอรวิสรุนถัดไป

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั่วโลก

รายวิชานี้จะสำรวจและทำความเขาใจอยางลึกซึ้งในหัวขอที่หลากหลายที่มีวัตถุประสงคเพื่อฝกอบรมพนักงาน
ตางชาติ เมื่อความตองการเขามาทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอันเปนผลมาจากความพยายามที่จะทำใหญี่ปุนกลายเปน
จุดหมายปลายทางดานการทองเที่ยว, การพัฒนาบุคลากรที่สามารถจัดการกับตลาดขาเขาไดกลายเปนประเด็น
เรงดวน นักศึกษาจะเรียนรูเกี่ยวกับความตองการบุคลากรดานการทองเที่ยวขาเขาและการพัฒนาฐานบุคลากร
ดังกลาว

การบริหารโครงการ

นักศึกษาในรายวิชานี้จะเขาใจรายการที่ตองจัดการเพื่อรางแผนธุรกิจในสื่อออนไลนและนำธุรกิจไปสูการ
บรรลุผล ผานตัวอยางจริงและกรณีศึกษา, นักศึกษาจะไดรวมการศึกษาภาคปฏิบัติของวิธีการจัดการโครงการ
และการใชเครื่องมือที่หลากหลาย

สถิติสำหรับ IT

ในโลกของ IT ขั้นสูงในปจจุบัน สถิติมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะหและคิดเกี่ยวกับความสัมพันธของเหตุและผล
ในสังคมและเศรษฐกิจโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมไว ในวิชานี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูแนวคิดพื้นฐานและวิธีการทาง
สถิติผานการยกตัวอยางที่เปนรูปธรรม ไดรับความรูและทักษะพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการวิเคราะหทางสถิติ

คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับสารสนเทศประยุกต

นักศึกษาที่เรียนวิชานี้จะไดรับทักษะการคิดเชิงตรรกะผานคณิตศาสตรและไดรับความรูที่จะเปนประโยชนในการ
ประยุกตใช IT ในยุค AI ที่กำลังจะมาถึง วิชานี้เริ่มตนดวยพื้นฐานและอธิบายถึงเครื่องมือที่มีประโยชนบางอยาง

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Python)

ภาษาการเขียนโปรแกรม Python มีคุณสมบัติหลายอยางที่ปรับใหเหมาะสมสำหรับการประมวลผล AI เชน 
ไลบรารีที่หลากหลาย นักศึกษาของหลักสูตรนี้ศึกษาไวยากรณของ Python และเรียนรูทักษะที่จำเปนสำหรับ
การเขียนโปรแกรมในภาษา Python

พื้นฐานเทคโนโลยีฐานขอมูล

นักศึกษาจะไดรับความเขาใจพื้นฐานของฐานขอมูลที่จำเปนในทุกสวนงาน เชนเดียวกันกับการใชงานในการ
ดำเนินกิจกรรมในองคกรที่หลากหลาย และจะไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคของนิยามขอมูลและการควบคุมขอมูล

หัวขอขั้นสูงในเทคโนโลยีฐานขอมูล

นักศึกษาจะไดรับเทคนิตตางๆ ตั้งแตทฤษฎีฐานขอมูลเบื้องตนไปจนถึงการใชฐานขอมูลจริงซึ่งจำเปนในการ
สรางระบบฐานขอมูลสมรรถนะสูงและคุณภาพสูงที่ใชในเว็บไซตทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพผานประสบการณ
การทดลองปฏิบัติจริง

การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1, 2

นักศึกษาจะไดเรียนรูการออกแบบหนา Web ดวยการใช HTML5 ซึ่งเปนภาษาในการเขียนเว็บไซตและ CSS3 
รวมทั้งการเทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหวอนิเมชั่นงายๆ ในวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1 และการเขียน
โปรแกรมหนา Web ดวย JavaScript ในวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บไซต 2

แอปพลิเคชั่นซอฟตแวรสำหรับ AI 1

ในแอปพลิเคชันซอฟตแวรสำหรับ AI 1 นักศึกษาใชไลบรารีของภาษาการเขียนโปรแกรม Python เพื่อใชเทคนิค
ตางๆ ในการเรียนรูเครื่อง เพื่อใหไดพื้นฐานโดยรวมในวิธีการตางๆ ในแอปพลิเคชันซอฟตแวรสำหรับ AI 2 
นักศึกษาจะติดตั้งและเรียกใชสวนประกอบหลักของโครงขายประสาทเทียมโดยใช Python และเปรียบเทียบ
ผลลัพธที่ไดจากไลบรารี Python เพื่อทำความเขาใจการประมวลผลภายใน หลักสูตรนี้ยังสอนวิธีเรียกใช
โครงขายประสาทเทียมที่ซับซอนโดยใชไลบรารี Python เพื่อใหเขาใจวิธีการเหลานี้โดยทั่วไป

แอปพลิเคชั่นซอฟตแวรสำหรับ AI 1

ในแอปพลิเคชันซอฟตแวรสำหรับ AI 1 นักศึกษาใชไลบรารีของภาษาการเขียนโปรแกรม Python เพื่อใชเทคนิค
ตางๆ ในการเรียนรูเครื่อง เพื่อใหไดพื้นฐานโดยรวมในวิธีการตางๆ ในแอปพลิเคชันซอฟตแวรสำหรับ AI 2 
นักศึกษาจะติดตั้งและเรียกใชสวนประกอบหลักของโครงขายประสาทเทียมโดยใช Python และเปรียบเทียบ
ผลลัพธที่ไดจากไลบรารี Python เพื่อทำความเขาใจการประมวลผลภายใน หลักสูตรนี้ยังสอนวิธีเรียกใช
โครงขายประสาทเทียมที่ซับซอนโดยใชไลบรารี Python เพื่อใหเขาใจวิธีการเหลานี้โดยทั่วไป

การออกแบบระบบเชิงวัตถุ

นักศึกษาจะไดรับทักษะทางเทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟตแวรและการเขียนโปรแกรมเพื่อการพัฒนาเว็บ
แอพลิเคชั่น นักศึกษาจะเขาใจกระบวนทัศนเชิงวัตถุ เรียนรูทักษะที่จำเปนสำหรับการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
และมุงเนนไปที่การพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง

วิศวกรรมซอฟตแวร

นักศึกษาจะไดเรียนรูเทคนิคที่หลากหลายในการออกแบบ ดำเนินการ ทดสอบ และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ
ซอฟตแวร นักศึกษาจะยังไดทำการประเมินจำนวนทั้งหมดของทรัพยากรซอฟแวร และหารือเกี่ยวกับความรูที่
จำเปนถึงเปาหมายในการสรางระบบขอมูลที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริงอยางมากตั้งแตจุดยืนในเชิงทฤษฎีและ
แบบแผนวิธีการ จะมีการพูดคุยเจาะลึกหัวขอที่เปนเทรนดลาสุดหากมีการพูดถึงในหองเรียน

การคิดออกแบบ

การคิดเชิงออกแบบเปนวิธีคิดที่มุงเนนไปที่การแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งจะถูกนำไปใชในการออกแบบ
เทคโนโลยีและสภาพแวดลอม วิชานี้จะแนะนำทฤษฎีและวิธีคิดเชิงออกแบบโดยเนนที่การออกแบบที่มีมนุษยเปน
ศูนยกลาง

การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ

ในวิชานี้ นักศึกษาจะพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ Android ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการที่ใชกันทั่วไปสำหรับสมารทโฟน 
โดยใชภาษาโปรแกรม Java นักศึกษาจะไดเรียนรูพื้นฐานของ Java และศึกษา Android API ตลอดจนรูปแบบ
และกรอบการออกแบบของ Android

ทฤษฎีการจัดการดานคอมพิวเตอร

นักศึกษาจะไดรับความรูพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการสรางและบริหารจัดการระบบขอมูลเทคโนโลยีเว็บไซตธุรกิจ 
และระบบฮารดแวรและซอฟตแวรของคอมพิวเตอร ซึ่งเปนพื้นฐานหลักสำหรับการพัฒนาระบบเว็บไซต

เครือขายระบบ Cloud และ Virtualization

เรียนรูเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบ Cloud เชน โครงสรางพื้นฐานที่ใหบริการ (IaaS) และแพลตฟอรมที่ใหบริการ 
(PaaS), รวมทั้งแอ็พพลิเคชันตัวอยาง (เชน Google App Engine) ในเทคโนโลยีพื้นฐาน, รายวิชานี้มุงเนนที่ 
Virtualization, ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่สำคัญอยางยิ่งสำหรับการสรางแหลงเซิรฟเวอรในระบบ Cloud 

การรักษาความปลอดภัยขอมูล

นักศึกษาจะไดรับเทคนิคในการสรางระบบความปลอดภัย ซึ่งเปนปจจัยที่สำคัญในระบบขอมูลสำหรับรุนตอไป 
นักศึกษาจะเขาใจและวิเคราะหความจริงของอุปสรรคของอินเทอรเน็ต เชน การกระทำที่ผิดกฏหมายและไวรัส
คอมพิวเตอร และเรียนรูเทคนิคและทักษะในการจัดการกับอุปสรรคเหลานั้น ในขณะที่พิจารณาถึงจุดแข็งและ
ขอจำกัดของความปลอดภัย

การกำหนดเสนทางและการสลับ

รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาสวนหนึ่งของหลักสูตร CCNAv7 เปนการแนะนำเรื่องเครือขาย และครึ่งแรกของ
หลักสูตรอื่น ไดแก การสลับ การเราต และ Wireless Essentials โดยมุงเนนที่จะสรางประสบการณเชิงปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตั้งคาและการกำหนดคาเครือขาย รายวิชานี้ครอบคลุมพื้นฐานของการสลับ LAN ตลอดจนการ
กำหนดเสนทาง IPv4 และ IPv6 การจัดการเครือขาย และความปลอดภัยเครือขาย

IoT และเครือขายไรสาย

รายวิชานี้จะใชกรณีศึกษาจริง, เพื่อตรวจสอบ Internet of Things (IoT), กระบวนทัศนและคุณลักษณะที่นำมา
สูสังคมที่ขับเคลื่อนดวย IT, และการออกแบบและการใชงาน นอกจากนี้ ยังอภิปรายถึงแนวโนมเทคโนโลยีลาสุด
ใน IoT และหยิบยกประเด็นตางๆ เชน ความนาเชื่อถือและความปลอดภัย

ระบบแอพพลิเคชัน IoT

IoT เปนบริการขอมูลรูปแบบใหมที่เชื่อมตอวัตถุผานอินเทอรเน็ต ในวิชานี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศที่หลากหลายที่ใช IoT เทคโนโลยีพื้นฐานและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ตองใช
เมื่อออกแบบระบบ การใชภาษาโปรแกรม Raspberry Pi และ Python นักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีการใชโมดูล
อุปกรณตอพวงที่จำเปนสำหรับการสรางตนแบบ

หัวขอขั้นสูงในระบบเครือขาย

รายวิชานี้เกี่ยวกับหลักกาสรางและคุณลักษณะของเครือขายสารสนเทศ (การสื่อสาร) เชน อินเทอรเน็ตและ
สอนใหความเขาใจถึงแนวคิดของ TCP / IP protocal stack เทคโนโลยีเครือขาย, เชน LAN แบบใชสายและแบบ
ไรสาย, WAN และ MAN; เปนเทคโนโลยีการควบคุม, เชน การควบคุมเสนทาง การควบคุมการไหลและการ
ควบคุมความแออัด; และการรับประกันคุณภาพของการบริการ (QoS)

แนะนำเทคโนโลยีเว็บไซต

นักศึกษาจะไดรับความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดของสถาปตยกรรมไคลเอ็นท เซิรฟเวอร และสถาปตยกรรม
มัลติเทียร และไดรับความรูพื้นฐานของฮารดแวร ซิสเทมซอฟตแวร และมิดเดิ้ลแวร นอกจากนี้ นักศึกษาจะยัง
ไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ระบบการจัดการและความปลอดภัยของเว็บเซิรฟเวอร

การพัฒนาการใหบริการเว็บไซต

นักศึกษาจะไดรับเทคนิคการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซตขั้นสูงตัวลาสุด ซึ่งจะทำใหนักศึกษาไดรับความรูของโมเดล
และเทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวของกับระบบซอฟตแวรและเว็บเซอรวิสรุนถัดไป

◆ การบริหารเครือขาย 

ในบรรดารายวิชาที่ศึกษาในการติวเขมนี้เปนวิธีการกำหนดคาเครือขายตามวัตถุประสงค การประมวลผลระบบ cloud การจัดการความปลอดภัยและวิธีการพัฒนาและติดตั้งระบบไคลเอนต / เซิรฟเวอรตางๆ  

สถิติสำหรับ IT

ในโลกของ IT ขั้นสูงในปจจุบัน สถิติมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะหและคิดเกี่ยวกับความสัมพันธของเหตุและผล
ในสังคมและเศรษฐกิจโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมไว ในวิชานี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูแนวคิดพื้นฐานและวิธีการทาง
สถิติผานการยกตัวอยางที่เปนรูปธรรม ไดรับความรูและทักษะพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการวิเคราะหทางสถิติ

คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับสารสนเทศประยุกต

นักศึกษาที่เรียนวิชานี้จะไดรับทักษะการคิดเชิงตรรกะผานคณิตศาสตรและไดรับความรูที่จะเปนประโยชนในการ
ประยุกตใช IT ในยุค AI ที่กำลังจะมาถึง วิชานี้เริ่มตนดวยพื้นฐานและอธิบายถึงเครื่องมือที่มีประโยชนบางอยาง

การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1

เรียนรูวิธีการออกแบบเว็บเพจและภาพเคลื่อนไหวอยางงายโดยใชภาษามารกอัปเว็บลาสุด HTML5 
และ CSS3

พื้นฐานเทคโนโลยีฐานขอมูล

นักศึกษาจะไดรับความเขาใจพื้นฐานของฐานขอมูลที่จำเปนในทุกสวนงาน เชนเดียวกันกับการใชงานในการ
ดำเนินกิจกรรมในองคกรที่หลากหลาย และจะไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคของนิยามขอมูลและการควบคุมขอมูล

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Python)

ภาษาการเขียนโปรแกรม Python มีคุณสมบัติหลายอยางที่ปรับใหเหมาะสมสำหรับการประมวลผล AI เชน 
ไลบรารีที่หลากหลาย นักศึกษาของหลักสูตรนี้ศึกษาไวยากรณของ Python และเรียนรูทักษะที่จำเปนสำหรับ
การเขียนโปรแกรมในภาษา Python

ภาพรวมของกลุมรายวิชา

หัวขอขั้นสูงในจริยธรรมขอมูล

มีขอมูลอยูเปนจำนวนมหาศาลบนอินเทอรเน็ตและคนสามารถสื่อสารขอมูลไดอยางงายดายในยุคปจจุบัน 
นักศึกษาจะไดเรียนรูทฤษฎีที่จำเปนในการพิจารณาถึงปญหาดานจริยธรรมที่เฉพาะเจาะจงไปยังสังคมแหง
ขอมูลที่มืออาชีพทางดาน IT ขั้นสูงควรทราบ นักศึกษาจะยังไดเรียนรูการใชงานจริงของกรณีตัวอยางและ
ระเบียบกฏเกณฑเฉพาะเจาะจงทางดานความปลอดภัย เชนกฏหมายลิขสิทธิ์และกฏหมายทางดานการปกปอง
ขอมูลสวนบุคคล

แนะนำธุรกิจเว็บไซต

นักศึกษาจะไดทำการวิเคราะหกรณีศึกษาตัวอยางและเรียนรูเกี่ยวกับโมเดลทางธุรกิจจากมุมมองของธุรกิจทาง
เว็บไซตซึ่งนักศึกษาจะไดรับทักษะเชิงเทคนิคที่จำเปนในการสรางและบริหารจัดการระบบขอมูลเว็บไซตที่จำเปนใน
ธุรกิจเว็บไซต

ทฤษฎีเกมและทักษะการเจรจาตอรอง

หลักสูตรน้ีเปนภาพรวมของหัวขอหลักในทฤษฎีเกมเชนเดียวกับกลยุทธการเจรจาตอรอง นักศึกษาใน
รายวิชาน้ีจะไดเรียนรูสูตรการแสดงออกข้ันพ้ืนฐานสำหรับความขัดแยง, อธิบายแนวคิดและการแก
ปญหา, รวมถึงวิธีการใชสูตรเหลาน้ีในสาขาอ่ืนๆ มีการสำรวจแนวทางการเลนเกมท้ังแบบรวมมือและ
ไมรวมมือ

การทำงานของคอมพิวเตอรบน Cloud ในเชิงปฎิบัติ

นักศึกษาจะไดทำการรูจักกับวิธีแกปญหาที่หลากหลายที่มีอยูในระบบคลาวดคอมพิวติ้งในขณะนี้ นักศึกษาจะได
ทำการถกประเด็นในเรื่องของการลดคาใชจาย ประโยชนของคลาวดคอมพิวติ้งในองคกร จากมุมมองของสิ่งที่
เหมาะที่สุดในกลยุทธ การวางแผน และโซเชียลมีเดีย

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 1,2

นักศึกษาจะไดเรียนรูทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจุลภาคในวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 1 และ 
เศรษฐศาสตรมหภาคในวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 2 ในวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 1 จะไดศึกษาแบบเจาะลึก
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหวางกลไกการตลาดและความสัมพันธของอุปสงค / อุปทานของผูผลิตและผูบริโภค 
สวนวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 2 จะไดเรียนรูวิธีการวิเคราะหตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สำคัญเชน การผลิต การ
บริโภคและการจางงานของประเทศ

การคิดออกแบบ

การคิดเชิงออกแบบเปนวิธีคิดที่มุงเนนไปที่การแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งจะถูกนำไปใชในการออกแบบ
เทคโนโลยีและสภาพแวดลอม วิชานี้จะแนะนำทฤษฎีและวิธีคิดเชิงออกแบบโดยเนนที่การออกแบบที่มีมนุษยเปน
ศูนยกลาง
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ความรูเบื้องตนดาน IT เพื่อการทองเที่ยว

ในรายวิชานี้, เปาหมายของนักศึกษา คือ การเขาใจมุมมองและความรูพื้นฐานที่จำเปนตอการศึกษาดาน IT เพื่อ
การทองเที่ยว นอกเหนือจากการนำเสนอกรณีศึกษาขั้นสูงจากทั่วโลกเกี่ยวกับธรรมชาติของการทองเที่ยวและ
การเชื่อมโยงระหวางกันดวย IT, รายวิชานี้จะสำรวจลักษณะเฉพาะของการทองเที่ยวที่ใช ICT และใหความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการทองเที่ยวดวยวิธีการที่หลากหลาย, รวมถึงการอภิปรายกลุม

ความรูเบื้องตนดานธุรกิจการทองเทียว

นักศึกษาจะไดรับความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยวและขอมูลการทองเที่ยว ผานกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการขอมูลการทองเที่ยว, นักศึกษาเรียนรูวิธีการใชความรูพื้นฐานดานการตลาดการทองเที่ยว
ในดานตางๆ เชน การพัฒนาและการสงเสริมผลิตภัณฑ, และพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวของ รายวิชานี้ยัง
ตรวจสอบกรณีศึกษาลาสุดในดานตางๆ เชน การทองเที่ยวขาเขาและการเติมเต็มใหแกสถานที่ทองเที่ยว, การ
หาความรูเพื่อแกปญหา

ความเขาใจสังคมญี่ปุน

วิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ทำใหสังคมญี่ปุนดำเนินไป ตลอดจนลักษณะพฤติกรรม ทัศนคติและรูปแบบความคิด
ของชาวญี่ปุน นักศึกษาจะไดศึกษามุมมองเกี่ยวกับสังคมญี่ปุนจากกรณีศึกษาที่หลากหลายในชั่วโมงเรียนแบบ
บรรยาย การอภิปรายกลุมและการนำเสนอ

การบริหารโครงการ

นักศึกษาในรายวิชานี้จะเขาใจรายการที่ตองจัดการเพื่อรางแผนธุรกิจในสื่อออนไลนและนำธุรกิจไปสูการ
บรรลุผล ผานตัวอยางจริงและกรณีศึกษา, นักศึกษาจะไดรวมการศึกษาภาคปฏิบัติของวิธีการจัดการ
โครงการและการใชเครื่องมือที่หลากหลาย

การสื่อสารผานสื่อ

ทามกลางสภาพความตองการทั่วโลกที่ใช IT ในการแกปญหาทางสังคมที่หลากหลายทั่วโลก นักศึกษาจะได
เรียนรูวิธีการใชสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารระดับแนวหนาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจริยธรรมและความรู
เชิงปฏิบัติเพื่อใชในการแกปญหาทั่วโลก

การวิเคราะหขอมูลการทองเที่ยว

นักศึกษาที่เรียนรายวิชานี้จะเรียนรูทฤษฎีและทักษะพื้นฐานในการวิเคราะหและประเมินขอมูลการ
ทองเที่ยว การใชขอมูลการทองเที่ยวจริง, นักศึกษาจะเรียนทฤษฎีและทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห
ขอมูล, รวมถึงการรวบรวมขอมูลและการประมวลผล, การจัดกลุมและการจำแนกขอมูล, 
การพยากรณและการวิเคราะหอนุกรมเวลา

หัวขอขั้นสูงใน IT เพื่อการทองเที่ยว 

นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ IT เพื่อการทองเที่ยว โดยการวิเคราะหประเด็นทางอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวที่ตองเผชิญ จากแงมุมตางๆ รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของญี่ปุน 
นโยบายและการวางแผน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการตลาด หลังจากเสร็จสิ้นการเรียน
วิชานี้ นักศึกษาจะสามารถพิจารณาและเสนอวิธีการกระตุนการพัฒนาภูมิภาคดวยการสงเสริมการ
ทองเที่ยวโดยใช IT

การจัดการสถานที่ทองเที่ยว

จากมุมมองของการจัดการแหลงทองเที่ยว, รายวิชานี้สอนเกี่ยวกับการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
การทองเที่ยว และวิธีการออกแบบบริการขอมูลตามภูมิภาคตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของแหลง
ทองเที่ยวเปาหมาย เชน การดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติและการกระจายกลุมนักทองเที่ยวเพื่อ
หลีกเลี่ยงความแออัด

วิทยาศาสตรขอมูล

จุดแข็งของวิทยาศาสตรขอมูลคือความสามารถในการเขาใจการประมวลผลขอมูล สถิติ การเขียนโปรแกรม 
และสาขาวิชาอื่นๆ ของวิทยาการสารสนเทศ และนำสิ่งเหลานี้ไปใชอยางเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ เริ่มตน
ดวยการแนะนำภาษาโปรแกรม R ซึ่งเปนเครื่องมือสำหรับการเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรขอมูลที่เปนที่สนใจ
ตอไป จากนั้นศึกษาเทคนิคตางๆ ที่จำเปนสำหรับการวิเคราะหทางสถิติและหลายตัวแปร เชน การจำแนก
ประเภท การถดถอย และการทดสอบสมมติฐาน โดยเนนที่การศึกษาภาคปฏิบัติ

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 1

วิชานี้ นักศึกษาจะไดเรียนพื้นฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค พิจารณาความสัมพันธระหวางอุปทานจาก
ผูผลิตและอุปสงคจากผูบริโภค และความเชื่อมโยงกับกลไกตลาด

การออกแบบตราสินคาและการจัดการธุรกิจ

ในวิชานี้ นักศึกษาจะไดเรียนทฤษฎีการออกแบบและการจัดการตราสินคา และศึกษากลยุทธเพื่อเพิ่มมูลคาตรา
สินคาของบริษัท เชน การตลาดตราสินคาและการจัดการตราสินคา จุดมุงหมายของรายวิชานี้ คือ เพื่อจะได
ทักษะในการสรางแบรนดในฐานะผูประกอบการ

◆ IT เพื่อการทองเที่ยว

เทคนิคการมองเห็นพิเศษ

รายวิชานี้จะแนะนำหลักการของเทคนิคการมองเห็นพิเศษที่ใชในวีดีโอ, ดวยตัวอยางในโลกแหงความเปนจริง 
ในระหวางขั้นตอนการเปลี่ยนวีดีโอที่บันทึกไวเปนผลงานขั้นสุดทาย, นักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีการสรางงาน
นำเสนอที่มีประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติดวยการแกไขซอฟตแวร (เชน Adobe Premier)

เทคนิคการมองเห็นพิเศษ

รายวิชานี้จะแนะนำหลักการของเทคนิคการมองเห็นพิเศษที่ใชในวีดีโอ, ดวยตัวอยางในโลกแหงความเปนจริง 
ในระหวางขั้นตอนการเปลี่ยนวีดีโอที่บันทึกไวเปนผลงานขั้นสุดทาย, นักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีการสรางงาน
นำเสนอที่มีประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติดวยการแกไขซอฟตแวร (เชน Adobe Premier)การประมวลผลภาพ

นักศึกษาจะไดรับความเขาใจถึงหัวใจหลักสำคัญของขอมูลภาพ ซึ่งจะมอบขอมูลที่ขาดไมไดที่จะแสดงผลใน
เน็ตเวิรค เชนเดียวกันกับเทคนิคสำหรับการบริหารจัดการ นักศึกษาจะไดเขาใจภาพที่จะใชแสดงขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชนเดียวกันกับเทคโนโลยีแสดงภาพสามมิติและเทคโนโลยีผสมภาพจริงจากมุมมองภาพของมนุษย

การผลิตระบบเสียงดิจิตอล

นักศึกษาจะไดรับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการนำเอาเสียงเขามาสูกระบวนการดิจิตอล และจะไดทำการอัดเสียง
จริงของตนเองเขาสูกระบวนการ นอกจากนั้น นักศึกษาจะไดพากษเสียงแอนิเมชันและภาพยนตร และเรียนรู
ความเปนจริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางเสียงสำหรับวีดีโอ นักศึกษาจะยังไดเรียนรูเทคนิคเพื่อการพัฒนาเสียงซึ่ง
เปนทรัพยากรในการทำงาน เชน ผานการอานออกเสียง

ภาพเอฟเฟคพิเศษขั้นสูง

เรียนรูเทคนิคเชิงปฏิบัติที่ใชในภาพยนตรฮอลลีวูด โดยใชซอฟตแวรหลังการถายทำแบบเดียวกับที่ฮอลลีวูดใช  
ตัวอยางเชน เรียนรูเกี่ยวกับเอฟเฟกตภาพ เชน ไฟไหมและการระเบิด การใชองคประกอบดิจิทัลอยางมี
ประสิทธิภาพและขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

หัวขอพิเศษในอุตสาหกรรมเนื้อหา

นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับคุณลักษณะสองประการของอุตสาหกรรมเนื้อหาของญี่ปุน ไดแก กลุมผูสมัครเปน
ครีเอเตอรซึ่งเปนแฟนที่ไดรับแรงบันดาลใจในการสรางเนื้อหามาอยางยาวนาน และกลุมผูสนับสนุนที่เปนผูบริโภค
วัยผูใหญซึ่งซื้อสินคาและนิตยสารในหลากหลายประเภท หลักสูตรนี้ยังพิจารณาถึงวิธีที่จะเชื่อมโลกเหลานั้นเขา
กับอุตสาหกรรมอนิเมะ

หัวขอพิเศษเกี่ยวกับอะนิเมะ, การวางแผน, การผลิตและการสงเสริม

นักศึกษาจะไดทำความรูจักประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถานะปจจุบันของอุตสาหกรรมแอนิเมชันญี่ปุน ประกอบ
ไปดวยธุรกิจอุตสาหกรรม เทคโนโลยี กระบวนการขั้นตอนในการผลิต กลยุทธในตางประเทศ และผูมีความ
สามารถที่เปนที่ตองการ รวมถึงครอบคลุมเรื่องการพลิกโฉมของโครงสรางอุตสาหกรรมผานการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีอีกดวย นอกจากนี้นักศึกษาจะยังไดพิจารณาปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์ และกลยุทธใน
อุตสาหกรรมขอมูลเนื้อหาเนื่องจากการขยายตัวของการใชอินเทอรเน็ต

หัวขอพิเศษเกี่ยวกับอะนิเมะ, การวางแผน, การผลิตและการสงเสริม

นักศึกษาจะไดทำความรูจักประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถานะปจจุบันของอุตสาหกรรมแอนิเมชันญี่ปุน ประกอบ
ไปดวยธุรกิจอุตสาหกรรม เทคโนโลยี กระบวนการขั้นตอนในการผลิต กลยุทธในตางประเทศ และผูมีความ
สามารถที่เปนที่ตองการ รวมถึงครอบคลุมเรื่องการพลิกโฉมของโครงสรางอุตสาหกรรมผานการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีอีกดวย นอกจากนี้นักศึกษาจะยังไดพิจารณาปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์ และกลยุทธใน
อุตสาหกรรมขอมูลเนื้อหาเนื่องจากการขยายตัวของการใชอินเทอรเน็ต

สันทนาการดาน IT

นักศึกษาจะไดสัมผัสประสบการณในสถานที่จริงเพื่อทำความเขาใจอยางลึกซึ้งวา ICT ไดถูกนำมาใชตลอดทั้ง
กระบวนการการสรางสเตจอารทอยางไร ตั้งแตการเตรียมคอนเสิรตไปจนถึงการฝกซอมการแสดงสด 
นอกจากนี้ นักศึกษาจะไดทำเขาใจอยางลึกขึ้นเกี่ยวกับเสียงผานการเรียนและการฝกฝนจริงในเรื่องเทคนิค 
วอยซโอเวอร ที่จะทำการใสเสียงลงไปในวีดีโอ

คอมพิวเตอรกราฟก

ในวิชานี้ จะไดเรียนรูเกี่ยวกับประวัติของคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ เทคนิคและทฤษฎีพื้นฐาน รวมถึง
คณิตศาสตรและฟสิกสที่อยูเบื้องหลังการประมวลผลภายในซอฟตแวร นักศึกษาจะไดสรางงานพื้นฐานโดยใช
แอพพลิเคชั่น เชน  Autodesk Maya และเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีที่เปนรากฐานไดลึกซึ้งยิ่งขึ้น

การผลิตแอนิเมชั่นเชิงปฏิบัติ

หลักสูตรนี้สอนโดยครีเอเตอร โปรดิวเซอร และนักออกแบบตัวละครที่มีประสบการณมากกวา 30 ปที่ Gainax 
สตูดิโอที่มีชื่อเสียงดานผลงานอนิเมะ เชน Tengen Toppa Gurren Lagann ในหลักสูตรประเภท omnibus นี้ 
นักศึกษาจะไดเรียนรูจากคณาจารยผูคร่ำหวอดในการเผชิญกับปญหาจริงที่เกิดในการผลิตอนิเมะและธุรกิจ
อนิเมะ วิธีการผลิต การสงเสริมการขาย และแนวทางการผลิตงานศิลปะ

หัวขอที่ศึกษาในวิชานี้ ไดแก การใชงาน IT ในสาขาการทองเที่ยว การใช IT ในธุรกิจการทองเที่ยว การจัดการการทองเที่ยว ที่พักและขอมูลอื่นๆ และการวางแผนและการออกแบบเนื้อหาการทองเที่ยว

สถิติสำหรับ IT

ในโลกของ IT ขั้นสูงในปจจุบัน สถิติมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะหและคิดเกี่ยวกับความสัมพันธของเหตุและผล
ในสังคมและเศรษฐกิจโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมไว ในวิชานี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูแนวคิดพื้นฐานและวิธีการทาง
สถิติผานการยกตัวอยางที่เปนรูปธรรม ไดรับความรูและทักษะพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการวิเคราะหทางสถิติ

คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับสารสนเทศประยุกต

นักศึกษาที่เรียนวิชานี้จะไดรับทักษะการคิดเชิงตรรกะผานคณิตศาสตรและไดรับความรูที่จะเปนประโยชนในการ
ประยุกตใช IT ในยุค AI ที่กำลังจะมาถึง วิชานี้เริ่มตนดวยพื้นฐานและอธิบายถึงเครื่องมือที่มีประโยชนบางอยาง

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Python)

ภาษาการเขียนโปรแกรม Python มีคุณสมบัติหลายอยางที่ปรับใหเหมาะสมสำหรับการประมวลผล AI เชน 
ไลบรารีที่หลากหลาย นักศึกษาของหลักสูตรนี้ศึกษาไวยากรณของ Python และเรียนรูทักษะที่จำเปนสำหรับ
การเขียนโปรแกรมในภาษา Python

การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1, 2

นักศึกษาจะไดเรียนรูการออกแบบหนา Web ดวยการใช HTML5 ซึ่งเปนภาษาในการเขียนเว็บไซตและ CSS3 
รวมทั้งการเทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหวอนิเมชั่นงายๆ ในวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1 และการเขียน
โปรแกรมหนา Web ดวย JavaScript ในวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บไซต 2

การออกแบบระบบเชิงวัตถุ

นักศึกษาจะไดรับทักษะทางเทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟตแวรและการเขียนโปรแกรมเพื่อการพัฒนาเว็บ
แอพลิเคชั่น นักศึกษาจะเขาใจกระบวนทัศนเชิงวัตถุ เรียนรูทักษะที่จำเปนสำหรับการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
และมุงเนนไปที่การพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง

การพัฒนาเนื้อหาสื่ออยางสมบูรณ

นักศึกษาจะไดมุงไปที่การพัฒนาเนื้อหาที่แสดงในงานอีเวนทหรือการศึกษา และจะเนนที่แอนิเมชันซึ่งเปนเสมือน
สื่อกลางในการสื่อสารขอมูลถึงผูอื่น และเนื้อหาที่ตองการจะใหเกิดการกระจายตัวไปทั่วในอินเทอรเน็ต นักศึกษา
จะไดใชแฟลชเปนสำคัญในการผลิตแอนิเมชันที่มีการตอบโตกับผูใชงานได

การเลาเรื่องและการสื่อสารดวยวิสัยทัศน

รายวิชานี้เรียนเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการถายทำวิดีโอดวยกลองวิดีโอและการตัดตอวิดีโอดวยซอฟตแวรแกไข
ภาพ นอกจากนี้ยังสงเสริมทักษะในการรวบรวมและจัดการขอมูลและนำเสนอในรูปแบบวิดีโอ ดวยการผลิตวีดีโอ
สั้นๆ, นักศึกษาจะไดเรียนรูลักษณะของวิธีการนำเสนอแบบตาง ผานวิดีโอและรูปแบบที่หลากหลาย

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั่วโลก

รายวิชานี้จะสำรวจและทำความเขาใจอยางลึกซึ้งในหัวขอที่หลากหลายที่มีวัตถุประสงคเพื่อฝกอบรมพนักงาน
ตางชาติ เมื่อความตองการเขามาทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอันเปนผลมาจากความพยายามที่จะทำใหญี่ปุนกลายเปน
จุดหมายปลายทางดานการทองเที่ยว, การพัฒนาบุคลากรที่สามารถจัดการกับตลาดขาเขาไดกลายเปนประเด็น
เรงดวน นักศึกษาจะเรียนรูเกี่ยวกับความตองการบุคลากรดานการทองเที่ยวขาเขาและการพัฒนาฐานบุคลากร
ดังกลาว

การออกแบบการทองเที่ยว

เรียนรูการออกแบบ “การทองเที่ยวยุคใหม” โดยใช IT นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวทางการตลาดของ
ปรากฏการณการทองเที่ยวผานทฤษฎี การวิจัยกรณีศึกษาและการอภิปราย จากนั้น จึงเริ่มศึกษาภาคสนาม
เพื่อสรางรูปแบบการทองเที่ยวที่สามารถนำไปสูธุรกิจการทองเที่ยว

ฝกงานดาน IT เพื่อการทองเที่ยว

จุดมุงหมายของวิชานี้ คือ การประยุกตใชความรูเฉพาะทางในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน 
อุตสาหกรรมการเดินทาง ที่พักและบริการสายการบิน จากการปฏิบัติงานจริงในชวงฝกงานทั้งในญี่ปุนและ
ตางประเทศ นักศึกษาจะไดรับความรูและชุดทักษะเชิงปฏิบัติจากกการปฏิบัติหนาที่และสรางอาชีพในธุรกิจการ
ทองเที่ยว โดยเฉพาะการใช IT

การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ

ในวิชานี้ นักศึกษาจะพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ Android ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการที่ใชกันทั่วไปสำหรับสมารทโฟน 
โดยใชภาษาโปรแกรม Java นักศึกษาจะไดเรียนรูพื้นฐานของ Java และศึกษา Android API ตลอดจนรูปแบบ
และกรอบการออกแบบของ Android

ภาพรวมของกลุมรายวิชา

การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1

เรียนรูวิธีการออกแบบเว็บเพจและภาพเคลื่อนไหวอยางงายโดยใชภาษามารกอัปเว็บลาสุด HTML5 
และ CSS3

ทฤษฎีการจัดการดานคอมพิวเตอร

นักศึกษาจะไดรับความรูพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการสรางและบริหารจัดการระบบขอมูลเทคโนโลยีเว็บไซตธุรกิจ 
และระบบฮารดแวรและซอฟตแวรของคอมพิวเตอร ซึ่งเปนพื้นฐานหลักสำหรับการพัฒนาระบบเว็บไซต

กฎหมายใหมสำหรับผูประกอบการ

คุณอาจมีแนวคิดสำหรับรูปแบบธุรกิจที่นาทึ่งโดยใชเทคโนโลยีใหม แตหากตองการเปลี่ยนรูปแบบนั้นใหเปนจริง
และทำใหธุรกิจของคุณเติบโต กฎเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่ง ในวิชานี้ จะไดเรียนรูวากฎระเบียบและการเติบโตของ
ธุรกิจเกี่ยวของกันอยางไร โดยการศึกษาผานตัวอยางจริง เรียนรูการปฏิบัติตามกฎเพื่อการเติบโตของบริษัท
กับรูปแบบธุรกิจใหม

พื้นฐานการวาดภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชัน A, B

แอนิเมชันสรางตัวละครหลักและเนื้อเรื่องที่เปนที่นาจดจำดวยการสรางคุณลักษณะที่เกินจริง, และองคประกอบ
ตางๆ เหลานี้ก็ไดรับแรงบันดาลใจจากโลกที่เราเห็นอยูทุกวัน ในรายวิชานี้, นักศึกษาจะไดเรียนรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
การวาดภาพรางเสมือนจริงและวิธีการบิดเบือนภาพใหเปนภาพสำหรับแอนิเมชัน

การสรางภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันแบบดิจิตอล

รายวิชานี้จะเริ่มตนดวยการเรียนรูเทคนิคแบบดั้งเดิมในการสรางอะนิเมะที่วาดดวยมือขั้นพื้นฐาน, จากนั้นสราง
รูปรางเหลานั้นใหเปนภาพเคลื่อนไหวสั้นๆ โดยใชซอฟตแวรหลากหลายรูปแบบ ดวยวิธีนี้นักศึกษาจะไดรับพื้นฐาน
เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตแอนิเมชันในภาพรวม นอกจากนี้ ยังแนะนำซอฟตแวรตางๆ เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ฝกฝนทักษะในการผลิตแอนิเมชันในแบบของตนเอง

การเขียนบทภาพยนตรและสตอรี่บอรดดิ้ง

ในแวดวงแอนิเมชันยังมีอีกหลายสิ่งที่สามารถนำไปปรับใชได เชนเนื้อหาที่อธิบายถึงเรื่องราวตางๆ และการนำไป
สูเว็บไซต นักศึกษาจะไดพิจารณาจากหลากหลายมุมในสตอรี่บอรดและบทดั่งคนที่ทำการวาดออกแบบจริง

การพัฒนาเนื้อหาสื่ออยางสมบูรณ

นักศึกษาจะไดมุงไปที่การพัฒนาเนื้อหาที่แสดงในงานอีเวนทหรือการศึกษา และจะเนนที่แอนิเมชันซึ่งเปนเสมือน
สื่อกลางในการสื่อสารขอมูลถึงผูอื่น และเนื้อหาที่ตองการจะใหเกิดการกระจายตัวไปทั่วในอินเทอรเน็ต นักศึกษา
จะไดใชแฟลชเปนสำคัญในการผลิตแอนิเมชันที่มีการตอบโตกับผูใชงานได

การเลาเรื่องและการสื่อสารดวยวิสัยทัศน

รายวิชานี้เรียนเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการถายทำวิดีโอดวยกลองวิดีโอและการตัดตอวิดีโอดวยซอฟตแวรแกไข
ภาพ นอกจากนี้ยังสงเสริมทักษะในการรวบรวมและจัดการขอมูลและนำเสนอในรูปแบบวิดีโอ ดวยการผลิตวีดีโอ
สั้นๆ, นักศึกษาจะไดเรียนรูลักษณะของวิธีการนำเสนอแบบตาง ผานวิดีโอและรูปแบบที่หลากหลาย

◆ IT มังงะและอะนิเมะ 

เรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการวางแผนและผลิตอะนิเมะและเนื้อหาวิดีโอ โดยใชเครื่องมือดิจิทัล ตลอดจนวิธีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑงานเหลานั้นกับธุรกิจ

คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับสารสนเทศประยุกต

นักศึกษาที่เรียนวิชานี้จะไดรับทักษะการคิดเชิงตรรกะผานคณิตศาสตรและไดรับความรูที่จะเปนประโยชนในการ
ประยุกตใช IT ในยุค AI ที่กำลังจะมาถึง วิชานี้เริ่มตนดวยพื้นฐานและอธิบายถึงเครื่องมือที่มีประโยชนบางอยาง

หัวขอขั้นสูงในจริยธรรมขอมูล

มีขอมูลอยูเปนจำนวนมหาศาลบนอินเทอรเน็ตและคนสามารถสื่อสารขอมูลไดอยางงายดายในยุคปจจุบัน 
นักศึกษาจะไดเรียนรูทฤษฎีที่จำเปนในการพิจารณาถึงปญหาดานจริยธรรมที่เฉพาะเจาะจงไปยังสังคมแหง
ขอมูลที่มืออาชีพทางดาน IT ขั้นสูงควรทราบ นักศึกษาจะยังไดเรียนรูการใชงานจริงของกรณีตัวอยางและ
ระเบียบกฏเกณฑเฉพาะเจาะจงทางดานความปลอดภัย เชนกฏหมายลิขสิทธิ์และกฏหมายทางดานการปกปอง
ขอมูลสวนบุคคล

การกำหนดเสนทางและการสลับขั้นสูง

รายวิชานี้ครอบคลุมชวงครึ่งหลังของหลักสูตร CCNAv7, การสลับ, การกำหนดเสนทาง และ Wireless 
Essentials รวมทั้งหลักสูตร CCNAv7 อื่นๆ เครือขายองคกร ความปลอดภัย และการทำงานอัตโนมัติ เปน
รายวิชาที่เนนการใชงานจริง เนนการสรางประสบการณเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งคาเครือขายและการกำหนด
คาซึ่งครอบคลุมการกำหนดเสนทาง VLAN, STP/Etherchannel, WLAN, ความปลอดภัยของสวิตช, การ
จำลองเสมือนเครือขาย, SDN และระบบอัตโนมัติของเครือขาย

การออกแบบตราสินคาและการจัดการธุรกิจ

หลังจากมีความรูความเขาใจในการออกแบบตราสินคาและทฤษฎีการจัดการแลว, นักศึกษาจะไดเรียนรูกลยุทธ
เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับตราสินคาของบริษัท, ผานการตลาดตราสินคาและการจัดการตราสินคา 
ศึกษากรณีศึกษาจากตราสินคาที่คุนเคย, เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูทักษะในการสรางตราสินคาของตนเองใน
ฐานะผูประกอบการ

การบริหารระบบ

นักศึกษาจะได้เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ address และการจัดสรรผู้ใช้, โปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ 
ที่จำเป็นในการสร้าง LANs ภายใน, อินทราเน็ตและเครือข่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการจัดการและดำเนินการบริษัท 
นอกจากนี้, นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายจริง, เพื่อทำความคุ้นเคยกับการตั้งค่าต่างๆ และ
การดำเนินงาน
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การเงินและการธนาคาร

ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะไดทบทวนถึงบทบาทและหนาที่พื้นฐานของการเงิน, เชน การโอนเงินและความเสี่ยง, 
การสรางและรักษาเครดิต, ดังนั้น จะไดมีโอกาสในการออกแบบการดำเนินงานทางการเงินตามความตองการ
ทางธุรกิจ รายวิชานี้ยังกลาวถึงความรูทางการเงินใหมๆ ที่จำเปนสำหรับญี่ปุนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เปนสังคมผูสูงอายุและกฎความรับผิดชอบ

พื้นฐานของ Fintech (เทคโนโลยีทางการเงิน)

มองสำรวจโดยรวมถึงบทบาททางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการเงิน (ธนาคารหลักทรัพย ประกัน ฯลฯ ) และ
ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทนั้นๆ พิจารณาถึงการทำงานระบบขอมูลของลูกคาและระบบขอมูลภายองคกร
เพื่อจัดการขอมูลเหลานั้น นอกจากนี้ยังแนะนำตัวอยางแอปพลิเคชั่นและระบบขอมูลทางการเงินที่ทันสมัยอีกดวย

การออกแบบระบบเทคโนโลยีทางการเงิน

อภิปรายโดยอางตัวอยางวิธีการรักษาความปลอดภัยที่จำเปนสำหรับระบบขอมูลทางการเงินและการแจงขอมูล
แบบ API ฯลฯ นอกจากนี้ จะศึกษาแบบเจาะลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนมาใชเทคโนโลยีใหมๆ ในระบบขอมูลทางการ
เงินเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด เชน Blockchain และคลาวดเซอวิช ฯลฯ

สารสนเทศการเกษตรในรุนตอไป

เกษตรกรรมแบบสมารทที่ทำงานรวมกันระหวางโมเดลเกาและใหมของเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมอื่น กำลังไ
ดรับความสนใจมากขึ้น มันไมใชเพียงการผลิตพืชผักอีกตอไป แตรวมไปถึงรูปแบบการกระจายขนสงและการ
บริโภค ซึ่งเปนสิ่งที่กำลังพลิกโฉมเกษตรกรรมไปสูอุตสาหกรรมรูปแบบใหม และมี IT เปนเสมือนหัวใจหลักของ
การเปลี่ยนโฉมครั้งนี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูแนวคิดและตัวอยางการปฏิบัติของเนื้อหาเหลานี้

เศรษฐศาสตรเกษตร

นักศึกษาจะไดพิจารณาหลายๆ แงมุมเศรษฐกิจของเกษตรกรรมในบริบทที่ใหญขึ้นของการคาเสรีในดานการ
ผลิตเกษตรกรรมและปญหาของการขาดแคลนอาหารในประเทศกำลังพัฒนา นักศึกษาจะไดทำความเขาใจ
ความเชื่อมโยงของการบริหารธุรกิจ การเมือง และกฏหมาย กับเกษตรกรรม และจะไดเรียนรูกระบวนการที่
รวบรวมเกษตรกรรมตั้งแตการผลิตอาหารไปจนถึงการบริโภค

การออกแบบระบบสารสนเทศทางการเกษตร

นักศึกษาจะไดรับหนาท่ีในการออกแบบและพัฒนาระบบขอมูลตนแบบท่ีจะรวบรวม วิเคราะหและใหขอมูลของผูผลิต
และผูบริโภค เชน ขอมูลทางดานสภาพแวดลอมของฟารมและปริมาณการกระจายตัวของตลาด เพื่อบรร
อุปทานที่ยั่งยืนในการผลิตสินคาทางเกษตรกรรมที่มีคุณภาพสูง

หลักเบื้องตนของอุตสาหกรรมทางทะเล

นักศึกษาจะไดพิจารณามุมมองของเศรษฐกิจและธุรกิจในอุตสาหกรรมทางทะเล ไมวาจะเปนการขนสง การ
ประมงและสันทนาการ และสรางความเขาใจที่ลึกขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของโมเดลทางธุรกิจเหลานี้

การออกแบบระบบสารสนเทศทางทะเล

นักศึกษาจะไดทำการออกแบบและพัฒนาระบบขอมูลตนแบบสำหรับอุตหกรรมทางทะเลที่รวบรวมขอมูลจากระบบ
หาวัตถุใตน้ำดวยคลื่นเสียง GPS และเซนเซอรสำหรับสภาพแวดลอมอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถนำมาใชในการ
บริหารจัดการการเดินเรือและขนสงสินคาและควบคุมสภาพแวดลอมในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ

สันทนาการดาน IT

นักศึกษาจะไดสัมผัสประสบการณในสถานที่จริงเพื่อทำความเขาใจอยางลึกซึ้งวา ICT ไดถูกนำมาใชตลอดทั้ง
กระบวนการการสรางสเตจอารทอยางไร ตั้งแตการเตรียมคอนเสิรตไปจนถึงการฝกซอมการแสดงสด 
นอกจากนี้ นักศึกษาจะไดทำเขาใจอยางลึกขึ้นเกี่ยวกับเสียงผานการเรียนและการฝกฝนจริงในเรื่องเทคนิค 
วอยซโอเวอร ที่จะทำการใสเสียงลงไปในวีดีโอ

หัวขอพิเศษในอุตสาหกรรมสารัตถะ

นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับตัวละครตางๆ ของอุตสาหกรรมเนื้อหาญี่ปุน เชน 1) กลุมฐานแฟน และผูสรางที่
ไดสรางแรงบันดาลใจมากมาย เชนเดียวกันกับ 2) การสนับสนุนของตลาดจากผูบริโภคที่มีวุฒิภาวะผูซึ่ง
จับจายใชสอยนิตยสารหัวตางๆ ในหลายๆ แขนงนักศึกษาจะไดคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของสิ่งเหลานี้กับ
อุตสาหกรรมแอนิเมชัน

IT ดานดนตรี

ในบทเรียนนี้ นักศึกษาจะไดเขาใจวาดนตรีคือเนื้อหาที่มีความสัมพันธควบรวมไปกับหนวยตางๆ ทางเทคโนโลยี
และธุรกิจอางอิงจากแตละยุคสมัย นักศึกษาจะไดมองยอนกลับไปในอดีต และคนหาไลฟสไตลในอนาคตที่จะไป
ดวยกันกับดนตรีได

กลยุทธการโปรโมทเนื้อหา

โลกกำลังดำดิ่งเขาสูเนื้อหาที่โปรโมตผลิตภัณฑและบริการครบวงจร สิ่งที่ธุรกิจตองการ, คือกลยุทธสำหรับ
การถายทอดเนื้อหานั้นใหกับผูใชอยางมีประสิทธิภาพ ในรายวิชานี้, นักศึกษาจะไดทำกิจกรรมสงเสริมตางๆ 
ผานทางเว็บไซต, ลงประกาศเครือขายสังคมและเนื้อหาอื่นๆ และประเมินผลและวิเคราะหผลกระทบที่ไดรับ

เกมและ AI

การประยุกตใช AI กับเกม เชน หมากรุก โชงิและโกะที่มีประวัติอันยาวนาน ในกระบวนการนี้ มีการวิจัยและ
พัฒนาอยางกวางขวางในดานทฤษฎีเกมและทฤษฎีการคนหา จากตัวอยางของ AlphaGo โปรแกรมที่ทำใหโลก
โกะตกตะลึงดวยการเอาชนะผูเลนโกะชั้นนำ หลักสูตรนี้จะตรวจสอบวาเทคนิคตางๆ เชน การเรียนรูอยางลึกซึ้ง 
การคนหาตนไมมอนติคารโล และการเรียนรูแบบเสริมกำลังถูกรวมเขาดวยกันเพื่อกำหนดกลยุทธสำหรับการ
เคลื่อนไหวครั้งตอไปในเกมอยางไร

คณิตศาสตรสำหรับ AI

ในวิชานี้ นักศึกษาจะไดศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่จำเปนในการทำความเขาใจอัลกอริธึมการเรียนรู
เชิงลึก รวมถึงแงมุมตางๆ เชน วิธีการทางคณิตศาสตร สัมประสิทธิ์ วิธีการสรางแบบจำลอง ขั้นตอน
วิธีการเรียนรู การเขียนโคดในภาษา Python กฎการเรียนรูสำหรับการถดถอยเชิงเสน คุณคาเชิงเดี่ยว 
คุณคาหลายคาและกฎการเรียนรูอื่นๆ และวิธีการเผยแพรขอผิดพลาด

ความเขาใจภาษาธรรมชาติ/ความเขาใจดวยเสียง

ความเขาใจภาษาธรรมชาติ ความเขาใจเสียง (การรูจำ) และความเขาใจภาพ (การจดจำรูปแบบ) ลวนมี
ประวัติศาสตรอันยาวนานในฐานะเทคโนโลยีหลักของ AI และมีการวิจัยและพัฒนาในวงกวางในแตละรายการ 
แอปพลิเคชันที่เปนตัวแทนมีความแตกตางกันอยางกวางขวาง รวมถึงการแปลอัตโนมัติ การทำนามธรรม 
การรวบรวมบันทึกยอ การแปลทางโทรศัพท และการสนทนากับหุนยนต ในชวงไมกี่ปที่ผานมา การเรียนรู
เชิงลึกมีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในฐานะเทคโนโลยีหลักของ AI ในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูประเภทของ
สาขาวิชาที่นำการเรียนรูเชิงลึกไปใช และอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยที่ยังเหลืออยูสำหรับการสอบถาม
ในอนาคต

หัวขอขั้นสูงในเทคโนโลยีฐานขอมูล

นักศึกษาจะไดรับเทคนิตตางๆ ตั้งแตทฤษฎีฐานขอมูลเบื้องตนไปจนถึงการใชฐานขอมูลจริงซึ่งจำเปนในการ
สรางระบบฐานขอมูลสมรรถนะสูงและคุณภาพสูงที่ใชในเว็บไซตทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพผานประสบการณ
การทดลองปฏิบัติจริง

การทำเหมืองขอมูล

วิทยาการหุนยนตและ AI

วิทยาศาสตรขอมูล

จุดแข็งของวิทยาศาสตรขอมูลคือความสามารถในการเขาใจการประมวลผลขอมูล สถิติ การเขียนโปรแกรม 
และสาขาวิชาอื่นๆ ของวิทยาการสารสนเทศ และนำสิ่งเหลานี้ไปใชอยางเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ เริ่มตน
ดวยการแนะนำภาษาโปรแกรม R ซึ่งเปนเครื่องมือสำหรับการเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรขอมูลที่เปนที่สนใจ
ตอไป จากนั้นศึกษาเทคนิคตางๆ ที่จำเปนสำหรับการวิเคราะหทางสถิติและหลายตัวแปร เชน การจำแนก
ประเภท การถดถอย และการทดสอบสมมติฐาน โดยเนนที่การศึกษาภาคปฏิบัติ

สังคมและ AI 1, 2

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Java)

เพ่ือท่ีจะเขาใจอัลกอริธึมตางๆ ท่ีใชใน AI ประยุกต การสรางอัลกอริธึมใหมและการทดสอบดวยการเขียนโปรแกรม 
จำเปนตองมีการศึกษาภาษาโปรแกรมที่สามารถจัดการโครงสรางขอมูลตางๆ หลักสูตรนี้สำรวจ Java 
ซึ่งเปนภาษาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคเหลานี้และถือเปน "ภาษาที่สอง" ของสาขาเฉพาะของ AI

สารสนเทศขอบเขตดานการแพทย

การวิจัยเกี่ยวกับ AI ทางการแพทยมีความกาวหนาไปทั่วโลกในชวงไมกี่ปที่ผานมา โดย AI ไดนำไปใชในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย การวินิจฉัยภาพทางการแพทย และการใชงานอื่นๆ 
การใชงานจริงเริ่มปรากฏใหเห็น ในอีกไมกี่ปขางหนา ระบบตางๆ ที่ใช AI เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรคจะถูก
นำไปใชทั่วโลก ในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูพื้นฐานของ AI ศึกษาวิธีการใช AI ในการวินิจฉัยภาพทาง
การแพทย โดยอางอิงกรณีศึกษาเฉพาะและตรวจสอบการใชงานอื่นๆ ของ AI ในดานการแพทย (medical AI)

กลุมรายวิชาภาคอุตสาหกรรม◆ ปญญาประดิษฐ

การเรียนรูเครื่องจักรและการประยุกตใชงาน

รายวิชานี้เปนการแนะนำระบบการเรียนรูและขั้นตอนวิธีที่เปนเทคโนโลยีพื้นฐานของการเรียนรูเครื่องจักร, 
รวมถึงการเรียนรูแนวคิด, วิวัฒนาการการคำนวณ, ระบบเครือขายประสาทสามระดับและการเรียนรูเชิงลึก 
นักศึกษาจะทำความเขาใจอยางลึกซึ้งโดยการอานและทำความเขาใจโปรแกรมการสาธิตแบบงายๆ ในภาษา
โปรแกรม C และ Java

นักศึกษาในโปรแกรมนี้จะไดเรียนรูทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกตใช AI และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของผานกรณีศึกษาในสาขาวิชาที่หลากหลาย นักศึกษาจะไดทำความคุนเคยกับซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับ AI เพื่อให
สามารถใชและนำไปใชในดาน AI ที่หลากหลาย

สถิติสำหรับ IT

ในโลกของ IT ขั้นสูงในปจจุบัน สถิติมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะหและคิดเกี่ยวกับความสัมพันธของเหตุและผล
ในสังคมและเศรษฐกิจโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมไว ในวิชานี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูแนวคิดพื้นฐานและวิธีการทาง
สถิติผานการยกตัวอยางที่เปนรูปธรรม ไดรับความรูและทักษะพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการวิเคราะหทางสถิติ

บทนำสูอัลกอริธึม

หลังจากเรียนรูวิธีเขียนอัลกอริธึมในภาษาการเขียนโปรแกรม Java แลว นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะเรียกใช
โปรแกรม Java บน PC และยืนยันวามันทำงานตามที่ตั้งใจไว นักศึกษายังไดเรียนรูวิธีการแปลงอัลกอริธึมที่
อธิบายไวใน Java ใหเปนรูปแบบการอธิบายวัตถุประสงคทั่วไป เชน ผังงานและภาษาเทียม

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ AI

หลักสูตรนี้ตอบคำถามวา “AI คืออะไร” หลักสูตรจะเจาะลึกในแงมุมตางๆ ที่จำเปนสำหรับความเขาใจ เชน 
คำจำกัดความของ AI ประวัติการวิจัย AI ทฤษฎีพื้นฐานของการเรียนรูของเครื่องและแงมุมอื่นๆ ของ AI 
ประเด็นปจจุบันใน AI และจริยธรรมของการใช AI

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Python)

ภาษาการเขียนโปรแกรม Python มีคุณสมบัติหลายอยางที่ปรับใหเหมาะสมสำหรับการประมวลผล AI เชน 
ไลบรารีที่หลากหลาย นักศึกษาของหลักสูตรนี้ศึกษาไวยากรณของ Python และเรียนรูทักษะที่จำเปนสำหรับ
การเขียนโปรแกรมในภาษา Python

พื้นฐานเทคโนโลยีฐานขอมูล

นักศึกษาจะไดรับความเขาใจพื้นฐานของฐานขอมูลที่จำเปนในทุกสวนงาน เชนเดียวกันกับการใชงานในการ
ดำเนินกิจกรรมในองคกรที่หลากหลาย และจะไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคของนิยามขอมูลและการควบคุมขอมูล

ทฤษฎีการจัดการดานคอมพิวเตอร

นักศึกษาจะไดรับความรูพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการสรางและบริหารจัดการระบบขอมูลเทคโนโลยีเว็บไซตธุรกิจ 
และระบบฮารดแวรและซอฟตแวรของคอมพิวเตอร ซึ่งเปนพื้นฐานหลักสำหรับการพัฒนาระบบเว็บไซต

คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับสารสนเทศประยุกต

นักศึกษาที่เรียนวิชานี้จะไดรับทักษะการคิดเชิงตรรกะผานคณิตศาสตรและไดรับความรูที่จะเปนประโยชนในการ
ประยุกตใช IT ในยุค AI ที่กำลังจะมาถึง วิชานี้เริ่มตนดวยพื้นฐานและอธิบายถึงเครื่องมือที่มีประโยชนบางอยาง

แอปพลิเคชั่นซอฟตแวรสำหรับ AI 1, 2

ในแอปพลิเคชันซอฟตแวรสำหรับ AI 1 นักศึกษาใชไลบรารีของภาษาการเขียนโปรแกรม Python เพื่อใชเทคนิค
ตางๆ ในการเรียนรูเครื่อง เพื่อใหไดพื้นฐานโดยรวมในวิธีการตางๆ ในแอปพลิเคชันซอฟตแวรสำหรับ AI 2 
นักศึกษาจะติดตั้งและเรียกใชสวนประกอบหลักของโครงขายประสาทเทียมโดยใช Python และเปรียบเทียบ
ผลลัพธที่ไดจากไลบรารี Python เพื่อทำความเขาใจการประมวลผลภายใน หลักสูตรนี้ยังสอนวิธีเรียกใช
โครงขายประสาทเทียมที่ซับซอนโดยใชไลบรารี Python เพื่อใหเขาใจวิธีการเหลานี้โดยทั่วไป

การเพิ่มประสิทธิภาพการผสมผสาน

ปญหาการปรับใหเหมาะสมเปนปญหาประเภทหนึ่งที่เราพยายามลดคาสัมประสิทธิ์เปาหมายใหเหลือนอยที่สุด
ภายใตเงื่อนไขที่กำหนดบางประการ ตัวอยางคลาสสิกของปญหาการปรับใหเหมาะสมคือ "ปญหาพนักงานขาย
การเดินทาง" ซึ่งพนักงานขายตองคนหาเสนทางที่สั้นที่สุดเพื่อไปยังเมืองตางๆ ตามที่กำหนดในแตละครั้ง 
แมวาจะมีปญหาการปรับใหเหมาะสมมากมาย แตหลักสูตรนี้เกี่ยวของกับปญหาการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขาย
โดยทั่วไป เชน ปญหาพนักงานขายการเดินทาง

รายวิชาเหลานี้มุงเนนไปที่การประยุกตใชความรูและเทคนิคเฉพาะทางในอุตสาหกรรมเฉพาะดาน ชุดวิชาแตละชุดไดรับการปรับใหเหมาะกับอุตสาหกรรมและธุรกิจเฉพาะ

พื้นฐานระบบ e-Learning

นักศึกษาจะไดรูจักกับกรณีศึกษาตัวอยางมากมายของระบบอี-เลิรนนิ่ง เชน โครงสรางพื้นฐานและการวัดผล
ของผลกระทบทางการศึกษา นักศึกษาจะไดเรียนรูเทคนิคการวิเคราะหที่หลากหลายและจะสามารถวางแผนเพื่อ
เสนอแผนพิจารณาได

การออกแบบการเรียนการสอนในธุรกิจ e-Learning

นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบการเรียนการสอนที่จำเปนในการพัฒนาระบบ e-Learning และ
นักศึกษาจะไดใชการออกแบบ e-Learning ในการฝกการใชนอกจากนี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูความรูที่จำเปนใน
การวางแผนทางธุรกิจ

การพัฒนาบทเรียน e-Learning

ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูกรณีศึกษาเกี่ยวกับการใชและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนชั้นแนวหนา 
สำหรับ e-learning, โดยเนนสื่อวีดีโอ โดยการใชสภาพแวดลอมในการพัฒนาจริง นักศึกษาจะนำเสนอและใชสื่อ
การเรียนการสอน e-learning ตามแบบฉบับของตนเองในรูปแบบของการทำโครงงานกลุม, เพื่อพัฒนาชุด
ทักษะที่จำเปนในการประสบความสำเร็จในการพัฒนาสื่อดานการศึกษา

สารสนเทศหองสมุด

หองสมุดเปนสถานที่สาธารณะที่เราคุนเคยมากที่สุดในชีวิตประจำวัน ในชวงไมนานมานี้ หองสมุดมีความ
กาวหนาอยางมาก, ดวยการคนพบระบบการคนหาขอมูล, การคนหาจากหลายหองสมุดและนวัตกรรม IT อื่นๆ 
หัวขอในการเรียนจะครอบคลุมถึงบริการตางๆ ที่มีอยูในหองสมุดญี่ปุน; เทคโนโลยีการคนหาขอมูลดวย
แอพพลิเคชันที่ใชงานจริง; และอนาคตของหองสมุดในฐานะที่เปนศูนยกลางสำหรับการเรียนรูตลอดชีวิตและ
บริการสนับสนุนโซลูชัน

ภาพรวมของกลุมรายวิชา

สารสนเทศขอบเขตดานการแพทย

การวิจัยเกี่ยวกับ AI ทางการแพทยมีความกาวหนาไปทั่วโลกในชวงไมกี่ปที่ผานมา โดย AI ไดนำไปใชในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย การวินิจฉัยภาพทางการแพทย และการใชงานอื่นๆ 
การใชงานจริงเริ่มปรากฏใหเห็น ในอีกไมกี่ปขางหนา ระบบตางๆ ที่ใช AI เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรคจะถูก
นำไปใชทั่วโลก ในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูพื้นฐานของ AI ศึกษาวิธีการใช AI ในการวินิจฉัยภาพทาง
การแพทย โดยอางอิงกรณีศึกษาเฉพาะและตรวจสอบการใชงานอื่นๆ ของ AI ในดานการแพทย (medical AI)

การออกแบบระบบสารสนเทศลทางการแพทย

ศึกษาเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมและเทคนิคการตรวจสอบฐานขอมูลเพื่อจัดการขอมูล เชน เคสของ
ผูปวยและยารักษาโรค ฯลฯ สำหรับโครงสรางของระบบสารสนเทศทางการแพทย

การศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศเรื่องโรงเรียนและองคกรการศึกษา

นักศึกษาในรายวิชานี้จะจับตามองตลาดแรงงานและแนวโนมของตลาดแรงงานอยางใกลชิด, เรียนรูเกี่ยวกับ
ประเภทของทักษะที่จะตองใชในอนาคต, และตัวเลือกที่พรอมใชงานสำหรับการจัดการกับความเปนจริงที่
เปลี่ยนแปลงในระดับชาติ, ที่ทำงาน, โรงเรียนและระดับบุคคล นักศึกษาจะไดรับความรูที่จำเปนสำหรับ
ผูรับผิดชอบการพัฒนาการฝกอบรมในองคกรเพื่อความกาวหนา

การทำเหมืองขอมูล (DM) คือการคนหาและสรางกฎของเหมือง (ความรู) ที่ซอนอยูในขอมูลจำนวนมหาศาล และ
เพื่อจัดประเภทขอมูลที่ซับซอนจำนวนมาก หลักสูตรนี้อธิบายวิธีการตางๆ ที่มีใหสำหรับ DM เกี่ยวของกับอัลกอริทึม 
ความเหมาะสมและการใชงาน พรอมระบุเครื่องมือและวิธีการสำหรับการขุดขอมูลที่อาจมีอยูในรูปแบบตางๆ 
หลักสูตรนี้ยังชวยใหนักเรียนสามารถใชเทคนิคและเครื่องมือ DM

หุนยนตไดกลายเปนสวนผสมของกลไกและอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากหุนยนตอุตสาหกรรมถูกใชสำหรับ
ประกอบยานยนตในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต จากการเพิ่ม AI ในปจจุบันนี้ หุนยนตถูกกระจาย
ไปสูการใชงานที่หลากหลาย รวมถึงการดูแลทำความสะอาด การดูแล แผนกตอนรับ ขอมูล
ผลิตภัณฑ การจัดการคลังสินคา (สินคาคงคลัง) และการสนับสนุนกระบวนการคงที่ในสำนักงาน 
(กระบวนการอัตโนมัติของหุนยนต: RPA) ในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะไดสำรวจวิธีการใชและประยุกต
ใชหุนยนตในสาขาตางๆ

เทคโนโลยี AI อยูในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในระบบสังคมและถูกใชอยางแพรหลายใน
ดานธุรกิจตางๆ ในสังคมและ AI 1 จะมุงเนนไปที่กรณีศึกษา เชน การขับรถอัตโนมัติรวมกับ GPS 
การใชการจดจำใบหนาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในที่สาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ และ
การใชโดรนในบริการจัดสง ในสังคมและ AI 2 จะอภิปรายเกี่ยวกับสถานะปจจุบันและอนาคตของ AI 
นักศึกษาจะไดสำรวจวิธีการใช AI และการปลี่ยนแปลงโลกของธุรกิจดวยตัวอยางตางๆ เชน 
บริการทางการเงิน (fintech) การจัดการดานการเกษตรยุคใหม และการสรางบานและเมืองอัจฉริยะดยใช IoT
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◆  ERP

สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษา ERP เพื่อเปนที่ปรึกษาที่
จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ

การติวเขมนี้มีไวสำหรับนักศึกษาที่ตองการเปนที่ปรึกษา ERP 
ที่สามารถแนะนำและปรับระบบ IT ขององคกรใหเหมาะสม 
หรือเปนวิศวกรระบบ หรือโปรแกรมเมอรที่ออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสำหรับแพ็คเกจ ERP จากการศึกษา
รายวิชาประยุกตที่เกี่ยวของกับแพคเกจ ERP ของ SAP 
(การพัฒนาระบบบัญชีการเงิน 1, 2 เปนตน) นักศึกษาจะได
เรียนรูเกี่ยวกับระบบ ERP ในแตละขั้นตอน

◆  วิเคราะหวิทยาขอมูลธุรกิจ

สำหรับนักศึกษาที่ตองการเปนนักวิเคราะหที่คอยให
คำแนะนำในการตัดสินใจขององคกรโดยการวิเคราะห
ขอมูลทางธุรกิจ

การติวเขมนี้เหมาะกับนักศึกษาที่มีเปาหมายที่จะเปนนัก
วิเคราะหที่ชวยเสนอขอเสนอและการพัฒนากลยุทธองคกร 
โดยการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ และใชประโยชนจากวิธีการ
ตางๆ เชน การทำเหมืองขอมูลและการวิเคราะหทางสถิติ 
นักศึกษาจะตองเขารวมวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีฐานขอมูล / 
หัวขอขั้นสูงในเทคโนโลยีฐานขอมูล เพื่อเรียนรูวิธีการสะสม
ขอมูลทางธุรกิจและเขารวมวิชาวิทยาศาสตรดานขอมูล, 
การเรียนรูเครื่องจักรและการประยุกตใช, เปนตน เพื่อศึกษา
วิธีการแสวงหาความรูใหมจากขอมูลที่สะสม

◆  ความเปนผูประกอบการระดับสากล

สำหรับนักศึกษาที่ตั้งใจจะเปนผูประกอบการที่ใช IT 
ในธุรกิจใหม

นักศึกษาที่เรียนแบบการติวเขมนี้มีเปาหมายที่จะเปน
ผูประกอบการที่รับความทาทายในการเปดตัวธุรกิจที่จัดการ
คน เงินทุน และ/หรือขอมูลอยางมีกลยุทธ นักศึกษาจะได
เรียนรูวิธีการเสนอแผนธุรกิจ, ซึ่งเปนสวนสำคัญของการ
เปดตัวองคกร โดยการเขารวมความเปนผูประกอบการและ
รูปแบบธุรกิจระดับสากล เพื่อเรียนรูวิธีจัดการบัญชีหลังจาก
การจัดตั้งบริษัทใหม นักศึกษาจะไดเรียนรูประเด็นปญหา
ปจจุบันในอุตสาหกรรม IT ในพฤติกรรองคกร, นักศึกษาจะ
ไดเรียนรูวิธีการกระตุนมนุษยองคกร

ธุรกิจการสื่อสาร ICT

ในธุรกิจที่เกี่ยวของกับ ICT ผูเขารวมจะตองไดรับความรูที่เกี่ยวของกับสาขาที่แตละธุรกิจมีสวนรวมและคำศัพท
ทางอุตสาหกรรมที่ใชในแตละสาขา หลักสูตรนี้ชวยเสริมทักษะในการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนที่ถูกตอง เพื่อที่จะ
ถายทอดความคิดและความคิดของตนเองอยางมีประสิทธิภาพในการสนทนากับลูกคาหรือภายในองคกร

ทักษะการสื่อสารดานเทคนิค

ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีขอมูลในสังคม ทาเลนทของญี่ปุนที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญทางดาน
ธุรกิจอยางแทจริงจึงเปนที่ตองการ การสื่อสารขอมูล ความรู และความคิดโดยไมมีการเขาใจผิดพลาดจึง
เปนสิ่งสำคัญในธุรกิจ นักศึกษาจะไดรับทักษะในการเลือกใชคำ การสนทนา การเขียนเชิงธุรกิจและการ
นำเสนอเพื่อความสำเร็จ

วิศวกรรมระบบการผลิต

ความเขาใจในกิจกรรมขององคกรจากการขั้นตอนการทำงานของขอมูลการผลิตเปนสิ่งที่สำคัญในอุตสหกรรม
การผลิต ในบทเรียนนี้ นักศึกษาจะไดเก็บ PLM ผานมุมมองเพื่อสรางความเขาใจในแนวคิดที่เกี่ยวกับการ
วางแผนกลยุทธขององคกร เชนการคาดเดาอุปสงคการวางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิต การ
กระจายการบริหาร นักศึกษาจะยังไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี IT ที่มีความเกี่ยวของกันดวย

การสื่อสารทางธุรกิจ 1, 2

จุดมุงหมายของรายวิชานี้ คือ เพื่อพัฒนาความรูของนักศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจในญี่ปุนและทักษะการสื่อสารใน
องคกร  วิชานี้มุงเนนไปที่สำนวนที่ใชกันอยางแพรหลายในสถานการณทางธุรกิจ นักศึกษาจะไดเรียนภาษา
ญี่ปุนเชิงธุรกิจ มารยาททางธุรกิจและขอพึงปฏิบัติตางๆ ของญี่ปุน

เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกตที่ล้ำสมัย A, B

บทเรียนนี้จะครอบคลุมขอมูลลาสุดตั้งแตทฤษฎีไปจนถึงการปฏิบัติจริงในสารพันวิถี ซึ่งบทเรียนจะอธิบายกระแส
ลาสุดในอุตสากรรม IT ที่ล้ำหนาที่สุด และนักศึกษาจะตองทำการเชื่อมโยงขอมูลเหลานี้ไปยังวัตถุประสงคในการ
พัฒนาของโครงการของนักศึกษา

การคิดอยางมีตรรกะ

สงเสริมและฝกอบรมใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรค และเขาใจแนวคิดเชิงตรรกะที่มีอยูในองคกรความแหง
คิดสรางสรรคและองคกรแหงนวัตกรรม วิธีคิดพื้นฐาน เครื่องมือแตละประเภทจากการรับฟงบรรยาย 
ตัวอยางศึกษา และการเรียนแบบสัมนา นักศึกษาจะไดการลงมือปฎิบัติแกปญาเปนทีมโดยใชประโยชนจาก
ความคิดเชิงตรรกะ ถูกฝกทักษะดานการแกไขปญหา ความสามารถดานการรับรู และความสามารถใน
การอธิบาย

การสื่อสาร ICT ธุรกิจขั้นสูง

จากความรูที่ไดรับจาก Business ICT Communication นักศึกษาจะไดเรียนรูหัวขอลาสุดเกี่ยวกับ ICT และ
สถานะปจจุบันของธุรกิจ ICT เพื่อที่จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑและวางแผน (รางขอเสนอ) เปนภาษาญี่ปุนได

การสื่อสารผานสื่อ

เนื่องจากทั่วโลกตองการที่จะลองแกไขปญหาสังคมที่หลากหลายผานการสื่อสารในรูปแบบ ICT ดังนั้นนักศึกษา
จะไดรับความรูเชิงปฎิบัติและทางจริยธรรมเพื่อสามารถใชเทคนิคการสื่อสารที่ล้ำหนาที่สุดไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนประโยชนสำหรับการแกไขปญหาตางๆ ได

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค

ความสามารถในการใชขอมูลลาสุดจากตางประเทศมีความสำคัญในโลก ICT หลักสูตรนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อใชกับ ICT และสภาพแวดลอมการทำงานของ ICT 
นักศึกษาจะพัฒนาความสามารถเหลานี้ผานการสวมบทบาทในสถานที่ทำงาน ICT ฝกนำเสนอและสนทนาโดยใช
เทคโนโลยีเปนหัวขอหลัก และเขียนดวยภาษาอังกฤษ

การนำเสนอทางธุรกิจ

ทักษะในการนำเสนอเพื่อสื่อสารแผนและขอคิดเห็นที่หลากหลายกับผูอื่นกำลังเปนที่ตองการอยางสูง นักศึกษาจะ
ไดเรียนรูทุกอยางตั้งแตการเลือกใชคำ มารยาทในการพูด การเลือกใชตัวหนังสือไปจนถึงประโยคในขอความ 
การสรางสไลดขอมูลโดยการใชรูปภาพ เพลงและซอฟตแวรเฉพาะทาง และนำทุกสิ่งเหลานี้ไปประยุกตใชเพื่อ
สรางใหเกิดการนำเสนอที่มีประสิทธิผล

ระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุนยนต

ในกระบวนการอัตโนมัติของหุนยนต (RPA) งานประจำที่มนุษยทำกอนหนานี้จะถูกนำสูการตั้งคา (คำแนะนำ) 
โดยซอฟตแวรที่หุนยนตจะดำเนินการแทน บริษัทที่ใช RPA สามารถลดชั่วโมงการทำงานและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ในวิชานี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับขอดีของ RPA และงานที่สามารถนำไป
ประยุกตใชและเรียนรูวิธีการเขียนโปรแกรมตาม RPA จริง

ทฤษฎีความเปนผูนำ

นักศึกษาจะไดทบทวนถึงสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนการกระทำของผูนำใหมพรอมดวยความสามารถในการสอนและ
ใหความรูกับทั้งองคกร เชนเดียวกันกับเรียนรูเพื่อเขาใจกระแสของเทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา นักศึกษาจะยังไดเรียนรูกระบวนการที่มุงเนนไปทางการวิเคราะหปจจัยภายในและ
ภายนอกขององคกร และฝกปฏิบัติทักษะภาวะผูนำผานการสอนและการเรียนรูในรูปแบบกลุม

การสื่อสารระดับมืออาชีพในอุตสาหกรรม ICT

รายวิชานี้จะสอนเกี่ยวกับชุดทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการนำเสนอหัวขอวิทยาการดาน IT ที่หลากหลาย
สำหรับผูเชี่ยวชาญและบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังเรียนรูวิธีการสำรวจแนวโนมทางเทคนิคและกรณีศึกษาที่
เกี่ยวของและการจัดเตรียมเอกสารและวัสดุนำเสนอในรูปแบบที่สรางขึ้นอยางมีตรรกะ

พื้นฐานโปรเจค

มาสเตอรโปรเจค เปนผลงานสูงสุดในการศึกษาของนักศึกษา วิชานี้ นักศึกษาจะไดเรียนวิธีการตางๆ ที่ใชเพื่อ
จัดระเบียบและวิเคราะหขอมูล เรียบเรียงและเขียนวิทยานิพนธ เปนตน ตามที่กำหนดไวในการทำมาสเตอรโปรเจค 
จุดประสงคของวิชานี้ คือ เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขียนแผนการวิจัยสำหรับมาสเตอรโปรเจคไดในชวงทายของ
หลักสูตร

วิชาเลือกเรียนรวม

กลุมรายวิชาบังคับ

วิชาเลือกเรียนรวม ประกอบดวย รายวิชาที่เกี่ยวกับการสื่อสารขั้นพื้นฐาน การจัดการและทักษะอื่นๆ ที่นักธุรกิจทุกคนตองการ โดยไมคำนึงถึงอุตสาหกรรมหรือสาขาความเชี่ยวชาญ 
ตลอดจนรายวิชาเกี่ยวกับกรณีศึกษาระดับแนวหนาและแนวโนมเทคโนโลยีดาน IT หลักสูตรเหลานี้ใหความรูดาน IT จากหลากหลายมุมมอง ตั้งแตพื้นฐานของธุรกิจ IT ไปจนถึง
แอปพลิเคชัน โดยใหพื้นฐานกวางๆ แกนักศึกษาในสาขานี้

หัวขอขั้นสูงในการออกแบบระบบ

นักศึกษาจะไดเรียนภาคปฎิบัติและภาคทฤษฎีเพื่อวิเคราะหระบบซับซอนตางๆ ที่มีอยูในดานการจัดการ ดาน
เศรษฐกิจ และดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อเกิดสถานการณที่ซับซอน หรือเกี่ยวของกับการแขงขัน
ตางๆ นักศึกษาจะไดเรียนรูการใชวิจารณญาณที่เหมาะสมตามแตละสถานการณที่ถูกออกแบบมาใหฝกปฎิบัติ

คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับสารสนเทศประยุกต

นักศึกษาที่เรียนวิชานี้จะไดรับทักษะการคิดเชิงตรรกะผานคณิตศาสตรและไดรับความรูที่จะเปนประโยชนในการ
ประยุกตใช IT ในยุค AI ที่กำลังจะมาถึง วิชานี้เริ่มตนดวยพื้นฐานและอธิบายถึงเครื่องมือที่มีประโยชนบางอยาง

หัวขอขั้นสูงในทฤษฎีระบบ

นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับหนวยพื้นฐานเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในการวิเคราะหระบบที่ซับซอนดังที่เกิดขึ้นใน
งานดานการบริหาร เศรษฐศาสตร และเทคโนโลยี นักศึกษาจะไดรับวิธีการที่สรางการตัดสินใจเชิงเหตุผล
อางอิงจากโมเดลนามธรรมและเชิงปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณที่ตองเกี่ยวของกับความซับซอนและการแขงขัน

สถิติสำหรับ IT

ในโลกของ IT ขั้นสูงในปจจุบัน สถิติมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะหและคิดเกี่ยวกับความสัมพันธของเหตุและผล
ในสังคมและเศรษฐกิจโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมไว ในวิชานี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูแนวคิดพื้นฐานและวิธีการทาง
สถิติผานการยกตัวอยางที่เปนรูปธรรม ไดรับความรูและทักษะพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการวิเคราะหทางสถิติ

รายวิชาบังคับ รายวิชาแกน รายวิชาประยุกต รายวิชาพื้นฐาน

ระบบสารสนเทศทั้งองคกร

การรวมระบบและ
e-Business

การบัญชีระหวางประเทศ

การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1

สถิติสำหรับ IT

คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับ
สารสนเทศประยุกต

การสื่อสารระดับมืออาชีพ
ในอุตสาหกรรม ICT

ทฤษฎีความเปนผูนำ

รายวิชาเหลานี้จะปลูกฝงทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความตระหนักดานจริยธรรมที่จำเปนสำหรับมืออาชีพ ตลอดจนทักษะความเปนผูนำในการเปนผูนำองคกร

ภาพรวมของกลุมรายวิชา
เสนทางของหลักสูตรตามสาขาการเรียนแบบติวเขม
(รูปแบบการศึกษาที่แนะนำ)

ภาคการเรียนที่ 1

การพัฒนา
ระบบบัญชีการเงิน 1,2

การพัฒนาระบบควบคุมการผลิต

การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 2

พื้นฐานเทคโนโลยีฐานขอมูล

พื้นฐานโปรเจค

ภาคการเรียนที่ 2 ภาคการเรียนที่ 3

พัฒนาระบบการขายและ
การจัดจำหนาย 1, 2

การพัฒนา
ระบบการจัดการวัสดุ

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

หัวขอขั้นสูง
ในการใหคำปรึกษา ERP

การพัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากรมนุษย

ภาคการเรียนที่ 4

การพัฒนา
แอพพลิเคชันธุรกิจ ERP

เลือกจากหลักสูตรติวเขมอื่นๆ หลักสูตรอุตสาหกรรม และวิชาเลือกเรียนรวม

มาสเตอรโปรเจค

พื้นฐานเทคโนโลยีฐานขอมูล

สถิติสำหรับ IT

การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1

ทฤษฎีการจัดการ
ดานคอมพิวเตอร

คณิตศาสตรพื้นฐาน
สำหรับสารสนเทศประยุกต

การสื่อสารระดับมืออาชีพ
ในอุตสาหกรรม ICT

ทฤษฎีความเปนผูนำ

พื้นฐานโปรเจค

แนะนำธุรกิจเว็บไซต

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
(Python)

เลือกจากหลักสูตรติวเขมอื่นๆ หลักสูตรอุตสาหกรรม และวิชาเลือกเรียนรวม

มาสเตอรโปรเจค

วิทยาศาสตรขอมูล

การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 2

การเรียนรูเครื่องจักรและ
การประยุกตใชงาน

ทฤษฎีการทำเหมืองขอมูล

คณิตศาสตรสำหรับ AI

แอปพลิเคชั่น
ซอฟตแวรสำหรับ AI 1

การวิเคราะหและการแปลง
ขอมูลเชิงคุณภาพ

หัวขอขั้นสูง
ในเทคโนโลยีฐานขอมูล

การวิเคราะหขอมูลเชิงสำรวจ
และการสรางมโนภาพ

แอปพลิเคชั่น
ซอฟตแวรสำหรับ AI 2

กลยุทธทางธุรกิจอินเทอรเน็ต
และการตลาด

การคิดออกแบบ

ระบบสารสนเทศสิ่งแวดลอม

ภาคการเรียนที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 ภาคการเรียนที่ 3 ภาคการเรียนที่ 4

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 1

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 2

การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1

แนะนำธุรกิจเว็บไซต

สถิติสำหรับ IT

คณิตศาสตรพื้นฐาน
สำหรับสารสนเทศประยุกต

การบริหารโครงการ

ความเปนผูประกอบการและ
รูปแบบธุรกิจระดับสากล

การทำงานของคอมพิวเตอร
บน Cloud ในเชิงปฎิบัติ

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

ปญหาปจจุบันในอุตสาหกรรม IT

หัวขอขั้นสูงในจริยธรรมขอมูล

พฤติกรรมองคกร

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยทั่วโลก

กลยุทธทางธุรกิจอินเทอรเน็ต
และการตลาด

ระเบียบวิธี e-Commerce

การคิดออกแบบ

กฎหมายใหม
สำหรับผูประกอบการ

ความเปนผูนำเพื่อ
การเติบโตอยางยั่งยืน

การศึกษาเชิงปฏิบัติ
เพื่อการจัดการธุรกิจ

การออกแบบตราสินคา
และการจัดการธุรกิจ

การเจรจาธุรกิจ IT

ทฤษฎีเกมและ
ทักษะการเจรจาตอรอง

หัวขอขั้นสูง
ในการบริหารธุรกิจ

การสื่อสารระดับมืออาชีพ
ในอุตสาหกรรม ICT

ทฤษฎีความเปนผูนำ

พื้นฐานโปรเจค

ภาคการเรียนที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 ภาคการเรียนที่ 3 ภาคการเรียนที่ 4
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◆  การพัฒนาระบบเว็บไซต

สำหรับนักศึกษาที่มุงมั่นอยางยิ่งในการพัฒนาระบบ
เว็บที่มุงเนน HTML5

เพื่อที่จะเปนวิศวกรที่พัฒนาเว็บแอปหรือผูจัดการเว็บไซต, 
นักศึกษาจะสามารถพัฒนาทักษะของตนเองไดโดยเขารวม
การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1, 2, 3  และจากการเขารวม
พื้นฐานเทคโนโลยีฐานขอมูล / หัวขอขั้นสูงในเทคโนโลยีฐาน
ขอมูล, นักศึกษาจะไดเรียนรูที่จะสรางสวนที่จัดการขอมูลที่
ไดรับจากระบบเว็บ นอกจากน้ี, นักศึกษายังเรียนรูเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการออกแบบระบบเชิงวัตถุและวิศวกรรมซอฟตแวร
ในหลักสูตรของตนเองเพ่ือเรียนรูเก่ียวกับการออกแบบ
กระบวนการตางๆ

◆  การบริหารเครือขาย

สำหรับนักศึกษาที่มุงมั่นในการเปนผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐานของระบบเครือขายและ
การรักษาความปลอดภัยขอมูล

นักศึกษาที่เรียนแบบติวเขมนี้มีเปาหมายที่จะเปนผูเชี่ยวชาญ
ดานเครือขายขอมูล เชน วิศวกรบำรุงรักษา/ปฏิบัติการ
สำหรับเครือขายและเซิรฟเวอรภายในบริษัท หรือเปน
ผูจัดการดานความปลอดภัย หลังจากผานการเรียนวิชา
พื้นฐานระบบเครือขาย/หัวขอขั้นสูงในระบบเครือขาย
แลว นักศึกษาจะไดการเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ โดยเขารวม
รายวิชาตางๆ เชน IoT และระบบเครือขายไรสาย ระบบ
เครือขาย cloud และVirtualization 

◆  IT มังงะและอะนิเมะ

สำหรับนักศึกษาที่ประสงคจะเปนผูสรางเนื้อหาแบบมือ
อาชีพในแอนิเมชั่น, วีดีโอ, หรือสื่ออื่นๆ 

นักศึกษาที่เรียนแบบติวเขมนี้มีเปาหมายที่จะเปนผูสราง
เนื้อหามืออาชีพโดยเนนที่มังงะและอะนิเมะ, การวางแผน, 
การผลิตและการประชาสัมพันธ, การเขียนเรื่องราวและการ
เขียนสตอรีบอรด, นักศึกษาจะไดเรียนรูกระบวนการตน
กำเนิดในการสรางมังงะและอะนิเมะ, ในขณะท่ีในวิชาการ
พัฒนาเนื้อหาสื่อสมบูรณและการสรางแอนิเมชั่นแบบดิจิทัล 
นักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีการสรางเนื้อหาดิจิทัลโดยใช
เครื่องมือเฉพาะ

◆  IT ดานการทองเที่ยว

สำหรับนักศึกษาที่ตองการเปนผูเชี่ยวชาญดาน IT เพื่อ
การทองเที่ยวที่สามารถวางแผนธุรกิจการทองเที่ยว 
และเสนอระบบที่เกี่ยวของได

นักศึกษาดาน IT เพื่อการทองเที่ยวมุงหวังที่จะเปนผูเชี่ยวชาญ
ที่เขาใจลักษณะเฉพาะของภูมิภาคซึ่งเปนทรัพยากรการ
ทองเที่ยวและความตองการของนักทองเที่ยว และสามารถใช 
ICT ในการปรับใชบริการและกลยุทธทางการตลาด จากการ
เขาเรียนรายวิชาตางๆ เชน ความรูเบื้องตนดาน IT เพื่อการ
ทองเที่ยวและความรูเบื้องตนดานธุรกิจการทองเที่ยว 
นักศึกษาจะไดรับความรูดานการปฏิบัติงานและทักษะ
องคประกอบที่เหมาะกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ผานการ
ศึกษาในวิชาตางๆ เชน การวิเคราะหขอมูลการทองเที่ยว, 
การออกแบบการทองเที่ยว และการจัดการปลายทางการ
ทองเที่ยว, นักศึกษาจะเรียนรูที่จะใชเครือขายสังคมเพื่อเปน
เครื่องมือสงเสริมการขาย, ใหขอมูลการทองเที่ยวในหลาย
ภาษาและสื่อตางๆ , แปลงกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรไปสูรูปแบบขอมูล, และประยุกตใชขอมูล
เหลานั้นในการวิเคราะหและการคาดการณ

เลือกวิธีการศึกษาอยางอิสระเพื่อใหครอบคลุมความรูและสาขาวิชา
ที่หลากหลาย

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่นอกเหนือจากหลักสูตรการติวเขมหรือ
หลักสูตรอุตสาหกรรมของแตละคนแลว หลักสูตรดั้งเดิมจะครอบคลุมความรู
และสาขาวิชาที่หลากหลาย รายวิชาที่นอกเหนือจากรายวิชาบังคับจะไดรับ
การคัดเลือกโดยปรึกษากับผูประสานงานทางวิชาการเพ่ือใหนักศึกษาสามารถ
สรางหลักสูตรที่สอดคลองกับเปาหมายของตนเองใหมากที่สุด ความยืดหยุน
นี้เปนวิธีการที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษาที่มุงเปาไปที่สาขาการประยุกตใหม
ทางดาน IT ความยืดหยุนนี้เปนวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษาในการมุงเปา
ไปที่สาขาวิชาใหมๆ ในดาน IT 

ในชวงครึ่งศตวรรษ, ตั้งแตชวงเริ่มตนของยุค IT และคอมพิวเตอรในทศวรรษที่ 60 จนถึงปจจุบัน, สาขา IT มีความกาวหนาอยางมาก, ในการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและเทคโนโลยี ควบคูไปกับ
การเปล่ียนแปลงน้ี, ความรูและทักษะท่ีจำเปนสำหรับนักศึกษาท่ีเรียนดาน IT และปญหาท่ีพวกเขาตองเผชิญก็มีความเปล่ียนแปลงและหลากหลายมากขึ้น ตัวอยางเชน, แอพพลิเคชันสำหรับสมารทโฟน
ก็ตองไดรับการวางแผนและออกแบบมาสำหรับแอพพลิเคชันตามสมมติฐานที่แตกตางตามการใชงานมากกวาเครื่องคอมพิวเตอรแบบดั้งเดิม, เชน การเชื่อมตอกับกลอง, เซนเซอรและบริการ Cloud 
โอกาสที่ยิ่งใหญสำหรับการประดิษฐนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิธีการแกปญหาดาน IT อยูเหนือกรอบความคิดปจจุบัน, ซึ่งกรอบความคิดเดิมไมสามารถใชไดอีกตอไปแลว
เพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศนของนักศึกษาในอนาคตและความตองการที่หลากหลาย KCGI จึงไดสรางหลักสูตรตามความตองการ หลักสูตรตามความตองการนี้ชวยใหนักศึกษาสามารถจัดทำ
หลักสูตรโดยพิจารณาจากการเลือกรายวิชาที่ยืดหยุนตามเปาหมายเฉพาะของตน โดยไมถูกจำกัดดวยขอบเขตของสาขาการเรียนแบบติวเขมและหลักสูตรอุตสาหกรรมที่มีอยู เนื่องจากสายงาน IT 
มีการพัฒนาอยางรวดเร็วในหลายทิศทาง จึงเปนไปไดที่จะสรางงานใหมใหตนเองในสาขาใหมๆ หลักสูตรตามความตองการนี้จะชวยใหนักศึกษาสามารถใชประโยชนจากความสามารถที่หลากหลาย 
(วัตถุประสงคทั่วไป) เพื่อใหไดผลสูงสุด ประยุกตใชและผสมผสานทักษะในหลากหลายสาขาเพื่อสรางและศึกษาหลักสูตรสวนบุคคลที่กาวขามแนวคิดทั่วไป

ความสำคัญของหลักสูตรตามความตองการ

หลักสูตรตามความตองการ

ภาคการเรียนที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 ภาคการเรียนที่ 3 ภาคการเรียนที่ 4

ภาคการเรียนที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 ภาคการเรียนที่ 3 ภาคการเรียนที่ 4

ภาคการเรียนที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 ภาคการเรียนที่ 3 ภาคการเรียนที่ 4

เสนทางของหลักสูตรตามสาขาการเรียนแบบติวเขมรายวิชาบังคับ รายวิชาแกน รายวิชาประยุกต รายวิชาพื้นฐาน

การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1

ทฤษฎีการจัดการ
ดานคอมพิวเตอร

พื้นฐานเทคโนโลยีฐานขอมูล

พื้นฐานระบบเครือขายสถิติสำหรับ IT

คณิตศาสตรพื้นฐาน
สำหรับสารสนเทศประยุกต

การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 2

การออกแบบระบบเชิงวัตถุ

การพัฒนาการใหบริการเว็บไซต

แนะนำเทคโนโลยีเว็บไซต

การคิดออกแบบ

แนะนำธุรกิจเว็บไซต

การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 3

หัวขอขั้นสูง
ในเทคโนโลยีฐานขอมูล

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

วิศวกรรมซอฟตแวร

การพัฒนา
แอปพลิเคชันมือถือ

ภาคการเรียนที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 ภาคการเรียนที่ 3 ภาคการเรียนที่ 4

การสื่อสารระดับมืออาชีพ
ในอุตสาหกรรม ICT

ทฤษฎีความเปนผูนำ

พื้นฐานโปรเจค

มาสเตอรโปรเจค
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การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
(Python)

แอปพลิเคชั่นซอฟตแวร
สำหรับ AI 1

คณิตศาสตรพื้นฐาน
สำหรับสารสนเทศประยุกต

พื้นฐานระบบเครือขาย

พื้นฐานเทคโนโลยีฐานขอมูล

การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1

ทฤษฎีการจัดการ
ดานคอมพิวเตอร

สถิติสำหรับ IT

การรับษาความปลอดภัยขอมูล

การพัฒนาการใหบริการเว็บไซต

แนะนำเทคโนโลยีเว็บไซต หัวขอขั้นสูงในระบบเครือขาย

IoT และเครือขายไรสาย

การบริหารระบบ

การกำหนดเสนทางและการสลับ

ระบบแอพพลิเคชัน IoT

เครือขายระบบ Cloud และ
Virtualizationความปลอดภัยทางไซเบอร

การสื่อสารระดับมืออาชีพ
ในอุตสาหกรรม ICT
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พื้นฐานโปรเจค

มาสเตอรโปรเจค
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การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
(Python)

แอปพลิเคชั่นซอฟตแวร
สำหรับ AI 1

กฎหมายใหมสำหรับ
ผูประกอบการ

หัวขอขั้นสูง
ดานจริยธรรมสารสนเทศ

การกำหนดเสนทางและ
การสลับขั้นสูง

การพัฒนาเนื้อหาสื่อ
อยางสมบูรณ

พื้นฐานการวาด
ภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชัน A

ทฤษฎีการจัดการ
ดานคอมพิวเตอร

การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1

คณิตศาสตรพื้นฐาน
สำหรับสารสนเทศประยุกต

การสรางภาพเคลื่อนไหว
แอนิเมชันแบบดิจิตอล

หัวขอพิเศษเกี่ยวกับอะนิเมะ, การวางแผน,
การผลิตและการสงเสริม

การเขียนบทภาพยนตรและ
สตอรี่บอรดดิ้ง

การประมวลผลภาพ

พื้นฐานการวาด
ภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชัน B

คอมพิวเตอรกราฟก

การเลาเรื่องและ
การสื่อสารดวยวิสัยทัศน

การผลิตแอนิเมชั่นเชิงปฏิบัติ

เทคนิคการมองเห็นพิเศษ

การผลิตระบบเสียงดิจิตอล

ภาพเอฟเฟคพิเศษขั้นสูง

สันทนาการดาน IT

การสื่อสารระดับมืออาชีพ
ในอุตสาหกรรม ICT

ทฤษฎีความเปนผูนำ

พื้นฐานโปรเจค

มาสเตอรโปรเจค

เลือกจากหลักสูตรติวเขมอื่นๆ หลักสูตรอุตสาหกรรม และวิชาเลือกเรียนรวม

หัวขอพิเศษใ
นอุตสาหกรรมเนื้อหา

การออกแบบตราสินคาและ
การจัดการธุรกิจ

หัวขอพิเศษเกี่ยวกับอะนิเมะ, 
การวางแผน, การผลิตและการสงเสริม

ความรูเบื้องตน
ดานธุรกิจการทองเทียว

ความรูเบื้องตนดาน IT 
เพื่อการทองเที่ยว

การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 1

สถิติสำหรับ IT

คณิตศาสตรพื้นฐาน
สำหรับสารสนเทศประยุกต

การออกแบบการทองเที่ยว

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยทั่วโลก

การเขียนโปรแกรมเว็บไซต 2

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 1

การสื่อสารผานสื่อ

การบริหารโครงการ

ความเขาใจสังคมญี่ปุน

การจัดการสถานที่ทองเที่ยว

การวิเคราะหขอมูลการทองเที่ยว

การออกแบบระบบเชิงวัตถุ

วิทยาศาสตรขอมูล

การเลาเรื่องและ
การสื่อสารดวยวิสัยทัศน

หัวขอขั้นสูงใน IT
เพื่อการทองเที่ยว

ฝกงานดาน IT
เพื่อการทองเที่ยว

การพัฒนา
แอปพลิเคชันมือถือ

การพัฒนาเนื้อหาสื่อ
อยางสมบูรณ

เทคนิคการมองเห็นพิเศษ

การออกแบบตราสินคาและ
การจัดการธุรกิจ

การสื่อสารระดับมืออาชีพ
ในอุตสาหกรรม ICT

ทฤษฎีความเปนผูนำ

พื้นฐานโปรเจค

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
(Python)

มาสเตอรโปรเจค

เลือกจากหลักสูตรติวเขมอื่นๆ หลักสูตรอุตสาหกรรม และวิชาเลือกเรียนรวม

คณิตศาสตรพื้นฐาน
สำหรับสารสนเทศประยุกต

การสื่อสารระดับมืออาชีพ
ในอุตสาหกรรม ICT

ทฤษฎีความเปนผูนำ

พื้นฐานโปรเจค

◆  ปญญาประดิษฐ

นักศึกษาในโปรแกรมนี้จะไดรับการปลูกสรางความ
สามารถในการเติบโตในสังคมที่สนับสนุนโดย AI แหง
อนาคต และสามารถใชและประยุกตเทคโนโลยี AI ใน
หลากหลายสาขาในฐานะผูเชี่ยวชาญดาน AI

หลังจากศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของ AI และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
แลว นักศึกษาจะสำรวจกรณีศึกษาในโลกแหงความเปนจริง
เพื่อคนหาวิธีที่พวกเขาสามารถนำทฤษฎีและเทคโนโลยีพื้นฐาน
ไปประยุกตใชในสาขาตางๆ ที่ประยุกตใช AI ได ดวยการ
ศึกษา Python ซึ่งเปนภาษาที่ใชกันอยางแพรหลายในดาน 
AI พรอมกับผลิตภัณฑซอฟตแวรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ AI 
มากมาย นักศึกษาจะพัฒนาเปนคนที่สามารถใชและประยุกต
เทคโนโลยี AI ในหลากหลายสาขาวิชาได เรายังเตรียม
โปรแกรมที่จะสรางวิศวกรขั้นสูงที่สามารถทำงานใหพัฒนา
ซอฟตแวรแอปพลิเคชัน AI ได

ภาคการเรียนที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 ภาคการเรียนที่ 3 ภาคการเรียนที่ 4

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
(Python)

สถิติสำหรับ IT

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ AI

บทนำสูอัลกอริธึม

พื้นฐานเทคโนโลยีฐานขอมูล

ทฤษฎีการจัดการ
ดานคอมพิวเตอร

การเรียนรูเครื่องจักรและ
การประยุกตใชงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผสมผสาน

แอปพลิเคชั่นซอฟตแวร
สำหรับ AI 1

การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร (Java)

คณิตศาสตรสำหรับ AI

วิทยาศาสตรขอมูล

การทำเหมืองขอมูล

หัวขอขั้นสูง
ในเทคโนโลยีฐานขอมูล

เกมและ AI

ความเขาใจภาษาธรรมชาติ/
ความเขาใจดวยเสียง

สารสนเทศขอบเขต
ดานการแพทย

วิทยาการหุนยนตและ AI

แอปพลิเคชั่นซอฟตแวร
สำหรับ AI 2

สังคมและ AI 1

สังคมและ AI 2

มาสเตอรโปรเจค

เลือกจากหลักสูตรติวเขมอื่นๆ หลักสูตรอุตสาหกรรม และวิชาเลือกเรียนรวม

มาสเตอรโปรเจค

เสร็จสมบูรณ

แรกเขา

วิชาเลือกเรียนรวม

กลุมรายวิชาภาคอุตสาหกรรม

กลุมรายวิชาติวเขมรายวิชาบังคับ
● การสื่อสารระดับมืออาชีพในอุตสาหกรรม ICT
● ทฤษฎีความเปนผูนำ
● พื้นฐานมาสเตอรโปรเจค

เลือกรายวิชาทั้งหมด 38 หนวยกิตหรือมากกวา
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ขั้นตอนสูการรับปริญญาวิชาชีพ

นักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง
ภาคการเรียนที่หนึ่ง

การศึกษาความรูขั้นพื้นฐาน
แบบเขมขน

▪พิธีเปดการศึกษา/ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม/ 
   การใหคำปรึกษาดานวิชาการ
▪การสอบฤดูใบไมผลิ
▪ชั้นเรียนเรงรัดฤดูรอน

ชีวิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ

• พิธีตอนรับสำหรับนักศึกษาใหม

• ฝกงานที่มหาวิทยาลัยในตางประเทศ (วิทยากรรับเชิญ)

• การฝกงานกับบริษัทเอกชน

• คอนเสิรต

• การใหคำปรึกษาดานอาชีพ

นักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง
ภาคการเรียนที่สอง

การไดรับความรูเฉพาะทางขั้นสูง
เริ่มเตรียมมาสเตอรโปรเจค

▪เริ่มตนการเตรียมการสำหรับมาสเตอรโปรเจค
▪การสอบฤดูใบไมรวง
▪ชั้นเรียนเรงรัดฤดูใบไมผลิ
▪การบรรยายพิเศษโดยอาจารยชาวญี่ปุนและ
   ชาวตางชาติที่มีชื่อเสียง

ชีวิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ

• การแนะแนวอาชีพ

• คลาสชวยเหลือในการหางาน

• เทศกาลเดือนพฤศจิกายน

พิธีเปดการศึกษา

พิธีรับปริญญา การสอบขั้นสุดทายของมาสเตอรโปรเจค

บรรยากาศในหองเรียน รางวัล KCG

37

1 2 นักศึกษาชั้นปที่สอง
ภาคการเรียนที่สาม

การศึกษาวิชาภาคปฏิบัติ
และวิชาขั้นสูง

เริ่มทำมาสเตอรโปรเจค

▪เริ่มตนลงมือทำมาสเตอรโปรเจค
▪การสอบฤดูใบไมผลิ
▪ชั้นเรียนเรงรัดฤดูรอน

กิจกรรมและการศึกษาเพื่อ
เสริมความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ทำมาสเตอรโปรเจคใหสมบูรณ

▪สอบปองกันมาสเตอรโปรเจค โดยการนำเสนอ
   ดวยปากเปลา
▪การบรรยายพิเศษโดยอาจารยชาวญี่ปุนและ
   ชาวตางชาติที่มีชื่อเสียง
▪รางวัล KCG 
   (ประกาศโปรเจคที่โดดเดนที่สุดของ KGI และ KCGI)"

▪พิธีมอบปริญญา

ชีวิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ

• การนำเสนอภายในมหาวิทยาลัยโดยบริษัทเอกชน

• การไดมาซึ่งคุณสมบัติที่หลากหลาย

• ฝกงานที่มหาวิทยาลัยในตางประเทศ (วิทยากรรับเชิญ)

• คอนเสริ์ต

• การมีสวนรวมในการแขงขันตางๆ

นักศึกษาชั้นปที่สอง
ภาคการเรียนที่สี่

ชีวิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ

• ฉลองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ชั้นเรียนเรงรัดฤดูรอน
 แลกเปลี่ยนความรูกับครูอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้นในชวงเวลากาแฟบรรยากาศในหองเรียน

ชั้นเรียนเรงรัดฤดูรอน
 แลกเปลี่ยนความรูกับครูอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้นในชวงเวลากาแฟ

3 4
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ศาสตราจารย 1 ทานจะรับนักศึกษาจำนวนไมเกิน 10 คน

ที่สถาบันมีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิจากทั่วโลก ประกอบดวยอาจารยผูมี
ประสบการณอยางกวางขวางในดานวิชาการสารสนเทศ การบริหารจัดการ
ธุรกิจ และการศึกษา รวมถึงอาจารยผูมีประสบกาณในการออกแบบ การ
วางแผนและการดำเนินกลยุทธทางธุรกิจ IT ระดับแนวหนาใหกับกลุมธุรกิจ
ขนาดใหญที่มีชื่อเสียง คณาจารยทุกทานมีเปาหมายที่จะสรางและพัฒนา
บุคลากรใหเปนผูนำและมีบทบาทในธุรกิจโลก IT ระดับสากล และจะบรรลุ

เปาหมายที่วางไวรวมกัน 
ภาระหนาที่ของอาจารย
ที่มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต (KCGI) เราจัดเตรียม
สภาพแวดลอมที่เหมาะแกการเรียนเพื่อตอบสนองเปาหมายในอนาคตของ
นักศึกษาแตละคน โดยมีอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคำแนะนำ
บทบาทหนาที่หลักของอาจารยมีสองหนาที่  หนาที่แรกคือ เปนทรัพยากร

ทางการศึกษา สำหรับนักศึกษา อาจารยคือแหลงความรูเปรียบเสมือนเพื่อน
รวมชั้นเรียน ประสบการณภาคสนาม อุปกรณการศึกษา เชน ตำราเรียน 
รายงานวิจัย สื่อตางๆ เปนตน นักศึกษาทุกคนสามารถเรียนรูในสิ่งที่ตองการ
ไดจากอาจารยเพื่อบรรลุเปาหมายของแตละคน
หนาที่ตอมาคือ เปนผูสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา (ผูประสานงาน) 
อาจารยจะเปนผูวางแผนและสรางกระบวนการเรียนรู เพื่อสงเสริมความ
เขาใจในเนื้อหาการเรียนของนักศึกษา การเชื่อมโยงทรัพยากรความรูตางๆ 
ใหกับนักศึกษาจึงถือเปนหนาที่ของอาจารยในฐานะผูสงเสริมและสนับสนุก
การศึกษา
การรับผิดชอบในหนาที่ดังกลาว และใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ เพื่อให
นักศึกษาทุกคนบรรลุเปาหมายของการศึกษาคือภาระหนาที่ของอาจารยที่
มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต (KCGI)

แนะนำอาจารย

Hiroyuki Itoh   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Hokkai-Gakuen
หลังจากทำงานเปนพนักงานอยูที่มหาวิทยาลัย Hokkaido ทานไดกอตั้งบริษัท Crypton Future Media Inc. ขึ้นในป ค.ศ. 1995
ดำรงตำแหนงประธานบริษัท   เปนผูใหกำเนิด "Hatsune Miku"

Hideaki Kashihara   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Osaka Prefecture
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Osaka Prefecture
วิศวกรผูเชี่ยวชาญ MOT และวิศวกรรมสารสนเทศ
ผูประสานงานดาน IT ที่ผานการรับรอง   อดีตผูจัดการโครงการที่บริษัท Dainippon Screen MFG, Co. Ltd.

Akihiro Kimura   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต และปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันเทคโนโลยีเกียวโต
วิศวกรเทคนิค (ระบบเครือขายม การรักษาความปลอดภัยทางขอมูล )
รองอธิการบดี สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) วิทยาเขต ระคุโฮะคุ
ผูอำนวยการสมาคมระบบสารสนเทศแหงประเทศญี่ปุน (นิปปอน)   ชางเทคนิคขอมูลทางการแพทย

Hiromi Kitayama   ศาสตราจารย   
สมาชิกของระบบสารสนเทศในสังคมของประเทศญี่ปุน   ที่ปรึกษาทางธุรกิจกำกับของ comway co.ltd
ที่ปรึกษา ALBASU Co.Ltd   ที่ปรึกษาของจังหวัดเกียวโตขอมูลสมาคมอุตสาหกรรม   ศาสตราจารยสถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG)
ผูกอตั้งและผูอำนวยการตัวแทนแรกของ KEISHIN SYSTEM RESEARCH CO.LTD
อดีตประธานคณะกรรมการบริหารของสมาคมเกียวโตระบบคอมพิวเตอร   อดีต CEO of ALPHALINE CO.,LTD

Koji Ueda   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Kansai   ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบันทิต Kansai
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จากสถาบันเทคโนโลยี Rochesterประเทศสหรัฐอเมริกา
อดีตเคยทำงานที่บริษัท Matsushita Electric Works, Ltd.
ผูเชี่ยวชาญประจำโครงการของ JICA (องคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน) ในประเทศโมซัมบิก

Toshio Okamoto   ศาสตราจารย   
ปริญญาโท คุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา จากมหาวิทยาลัย Tokyo Gakugei   ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากสถาบันเทคโนโลยีโตเกียว   ศาสตราจารยเกียรติคุณ มหาวิทยาลัย The 
University of Electro-Communications   อดีตผูอำนวยการฝายวิชาการ, อดีตผูอำนวยการการศึกษาระบบสารสนเทศและอดีตหัวหนาศูนยแลกเปลี่ยนนานาชาติของมหาวิทยาลัย University of Electro-Communications   
ประธานสมาคมญี่ปุนเพื่อการศึกษาจากการเรียนรูขอมูล   อดีตประธานสมาคมญี่ปุนเพื่อสารสนเทศและระบบดานการศึกษาอดีตผูอำนวยการสมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแหงประเทศญี่ปุน   
ประธานคณะกรรมการผูบริหารระดับสูงของรางวัล e-learning AWARD   ผานการฝกอบรมที่ที่สถาบัน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สารสนเทศและการสื่อสาร
ประธาน ISO/SC36-WG2   รับรางวัล IPSJ Contribution Award 2013 ของสมาคมประมวลขอมูลแหงประเทศญี่ปุน

Yoshitaka Kai   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกียวโต; ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกียวโต (สาขาวิชาวิศวกรรม
ทางคณิตศาสตร); ศาสตราจารยภาควิชาพานิชยศาสาตร, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย Kwansei Gakuin University    อดีตพนักงาน, บริษัท Teijin Limited; อดีตผูจัดการทั่วไป, บริษัท 
Mitsubishi Trust and Banking Corporation   อดีตผูชวยศาสตราจารย, สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยโกเบ; อดีตศาสตราจารยพิเศษวิทยาลัยบัณฑิต, มหาวิทยาลัย Kwansei Gakuin 
University (ผูอำนวยการ, ฝายวิจัยกลยุทธการบริหาร)  ศาสตราจารยกิตติคุณ, มหาวิทยาลัย Kwansei Gakuin University 

William K. Cummings   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Michigan
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Harvard
อดีตศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษานานาชาติ

Tsuneo Imai   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกียวโต   ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกียวโต
อดีตผูจัดการอาวุโสฝายระบบของบริษัท Fujitsu Ltd.   อดีตรองประธานบริษัท Fujitsu Learning Media Co.
รองประธานสมาคม Japan E-Learning Association

Masaharu Imai   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนะโงะยะ สำเร็จหลักสูตรปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยนะโงะยะ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ศาสตราจารยเกียรติคุณ และอดีตศาสตราจารย, มหาวิทยาลัยโอซากา   อดีตศาสตราจารย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Toyohash   อดีตรองศาสตราจารยรับเชิญ, มหาวิทยาลัย University of South Carolina, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา   สมาชิกตลอดชีพของ IEEE (องคกรกำนหดมาตรฐานการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร) และ สมาชิกสมาคมมาตรฐานของ IEEE
สมาชิกระดับซิลเวอรของ IFIP  (สมาพันธสมาคมประมวลผลนานาชาติ) และสมาชิกของ IFIP TC10 WG10.5   ผูรับการฝกอบรมของสมาคมประมวลผลขอมูลแหงประเทศญี่ปุน (IPSA) แลสถาบันอิเล็กทรอนิคสขอมูลและ
วิศวกรสื่อสาร (IEICE) สมาชิกสมทบของ เดอะ เซมิคอนดักเตอร & คณะกรรมการเทคโนโลยีการออกแบบระบบ, สมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศญี่ปุน (JEITA) กรรมการบริหาร, 
บริษัท AISIP Solutions Co., Ltd.   ผูอำนวยการ, บริษัท Techsor Inc

Masanori Akaishi   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรจากมหาวิทยาลัยโตเกียว และปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร (วิชาเอกวิศวกรรมคณิตศาสตรและฟสิกสสารสนเทศ) 
จากบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยโตเกียว
อดีตผูเชี่ยวชาญดาน IT ระดับผูบริหารที่ IBM ประเทศญี่ปุน  
ปจจุบันเปนที่ปรึกษาบริษัทที่ปรึกษาตางประเทศ

Isao Akiyama   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัญฑิต จากมหาวิทยาลัย Waseda 
ผูจัดการหองปฏิบัติการ, หอง 2046, ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ Nihon Unisys

Katsunori Ishida   ศาสตราจารย   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมตัวเลข) จากมหาวิทยาลัยเกียวโต
อดีตผูจัดการทั่วไป ฝายวิศวกรรม ฝายเทคโนโลยี บริษัท นิปปอน เอวิโอนิกส จำกัด ; อดีตผูตรวจสอบระบบขอมูลที่ผานการรับรอง (CISA) สหรัฐอเมริกา; 
อดีตอาจารยใหญวิทยาเขต Rakuhoku KCG และผูอำนวยการศูนยวิจัยสารสนเทศ KCG

Yoichi Terashita   ศาสตราจารย   รองประธาน
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกียวโต, ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาดาราศาสตรทางกายภาพ) จากมหาวิทยาลัย Iowa, ประเทศสหรัฐอเมริกา   
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ที่สถาบันเทคโนโลยี Kanazawa, อดีตผูเชี่ยวชาญประจำโครงการของ JICA (องคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน), 
อดีตอาจารยใหญที่สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) วิทยาเขตริคะโฮะคุ, สมาชิกสถาบันการศึกษานิติบุคคล Kyoto Joho Gokuen, 
อาจารยใหญที่สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) วิทยาเขตหนาสถานีรถไฟเกียวโต

Shigeru Eiho   ศาสตราจารย   รองประธาน
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกียวโต   ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกียวโต
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ที่มหาวิทยาลัยเกียวโต   อดีตประธานของสถาบันระบบ วิศวกรควบคุมและสารสนเทศ
ที่ปรึกษาของสถาบันระบบ วิศวกรควบคุมและสารสนเทศ   ผูควบคุมดูแลการประชุมสัมมนาทางวิชาการของ Japanese Society of Medical Imaging Technology (JAMIT)
ผานการฝกอบรมที่ที่สถาบัน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สารสนเทศและการสื่อสาร

Shinji Tomita   ศาสตราจารย   รองประธาน
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกียวโต; ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกียวโต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา); ศาสตราจารยดานวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยเกียวโต
ศาสตราจารยกิตติคุณ, มหาวิทยาลัยเกียวโต; อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเกียวโต; อดีตผูอำนวยการ, ศูนยสื่อสารมวลชนทั่วไป, มหาวิทยาลัยเกียวโต; อดีตศาสตราจารยและหัวหนาแผนกบริหาร, ฐานที่กำหนด, ฐานระบบวัสดุเซลลแบบผสมผสาน, 
มหาวิทยาลัยเกียวโต; อดีตศาสตราจารย, มหาวิทยาลัยคิวชู; อาจารยที่ปรึกษา, สถาบันเทคโนโลยีแหงฮารบิน 
สมาชิก, คณะกรรมการหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอกดานการแพทย, รวมสาขา (สารสนเทศ)
ดำรงตำแหนงตางๆ รวมถึงสมาชิก, คณะกรรมการ TC10, สหพันธการประมวลผลขอมูลระหวางประเทศ (IFIP); ผูจัดการดูแลทรัพยสิน, สมาคมประมวลผลขอมูลแหงประเทศญี่ปุน (IPSJ); ผูอำนวยการสาขา, สาขาคันไซ, IPSJ; ผูอำนวยการฝายวิจัยรับเชิญ, 
วิทยาศาสตรขั้นสูง, สถาบันวิจัยเทคโนโลยีและการจัดการแหงเมืองเกียวโต (ASTEM RI/Kyoto); สมาชิก, คณะกรรมการที่ปรึกษาดานไอทีจังหวัดเกียวโต; สมาชิก, คณะกรรมการตรวจสอบผูเชี่ยวชาญ, 
สภาวิทยาศาสตร, เทคโนโลยีและนวัตกรรม (CSTI); คณะกรรมการประเมินและตรวจสอบโครงการพัฒนา Exascale Supercomputer ; และดำรงตำแหนงประธาน, 
คณะผูเชี่ยวชาญดานนโยบายสารสนเทศของจังหวัดเกียวโต   ผานการฝกอบรม, ที่สถาบันวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สารสนเทศและการสื่อสาร (IEICE); ผานการฝกอบรม, ที่ IPSJ

Masaki Nakamura   ศาสตราจารย   ผูอำนวยการ ซัปโปโรแซทเทลไลท
ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin
หลังจากทำงานที่บริษัท Nihon Unisys, Ltd., ทานไดกอตั้งบริษัท dGIC Inc. ขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1987
ปจจุบันทานดำรงตำแหนงคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท   กรรมการผูจัดการใหญของ Hokkaido Computer-related Industrial Health Insurance Union
ประธานสมาคมอุตสาหกรรมระบบสารสนเทศ Hokkaido   ประธานสมาคมสหพันธ All Nippon Information Industry Association Federation

Gary Houichi Tsuchimochi   ศาสตราจารย   รองประธาน
ศิลปศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย (สหรัฐอเมริกา); ปริญญาโทสาขาเอเชียตะวันออก, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.), ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.), มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, สหรัฐอเมริกา; ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยโตเกียว   อดีตอาจารยประจำ, ภาควิชาศึกษาศาสตร, คณะมนุษยศาสตร, มหาวิทยาลัยโคะคุชิคัง; อดีตศาสตราจารยดานวิทยาศาสตรมนุษย, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสตรีโทโย เอวะ; อดีตศาสตราจารย, ศูนยการศึกษาศตวรรษที่ 21, มหาวิทยาลัย
ฮิโรซากิ; อดีตศาสตราจารยมหาวิทยาลัยเทเคียว; อดีตผูอำนวยการ, ศูนยการเรียนการสอน, มหาวิทยาลัยเทเคียว
อดีตศาสตราจารยอาคันตุกะ, ภาควิชาศึกษาศาสตร, มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย (แคนาดา); นักวิจัยอาคันตุกะ, ศูนยการศึกษาญี่ปุน Mark T. Orr, มหาวิทยาลัยเซาทฟลอริดา; อาจารยอาคันตุกะ, ศูนยการศึกษาอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยนาโกยา
ศาสตราจารยตรวจสอบ, กระทรวงศึกษาธิการ, วัฒนธรรม, กีฬา, วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (MEXT) สภากอตั้งมหาวิทยาลัย (การศึกษาเปรียบเทียบ, ประวัติความเปนมาของการศึกษาในประเทศญี่ปุน, การฝกงานขั้นพื้นฐานในดานวิทยาศาสตรมนุษย (การศึกษา), 
การฝกขั้นพื้นฐานในทฤษฎีการสอนมนุษยแหงมนุษยชาติ I และ II); ศาสตราจารยตรวจสอบ, คณะมนตรีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย MEXT (ประวัติศาสตรการศึกษาเปรียบเทียบ); ประกาศนียบัตรที่ปรึกษาดานการศึกษา, มหาวิทยาลัยบริคัมยังก, สหรัฐอเมริกา; 
ใบรับรองการฝกอบรมการสอนผลงาน, สถาบันเพื่อการประเมินมหาวิทยาลัยและระดับการศึกษาที่ Dalhousie University (แคนาดา)

Nguyen Ngoc BINH   ศาสตราจารย   รองประธาน
ปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตรประยุกตจากมหาวิทยาลัย Chisinau State (ปจจุบันคือมหาวิทยาลัย Moldova State University), ปริญญาโท วิศวกรรมศาสาตรมหาบัญฑิต จากบัณฑิตวิทยาลัยดานวิศวกรรมที่มหาวิทยาลัย Toyohashi University of Technology, 
ปริญญาเอกดานวิศวกรรมขั้นพื้นฐานจากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตรวิศวกรรม มหาวิทยาลัยโอซากา (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต), ศาสตราจารยกิตติคุณแหงมหาวิทยาลัย Toyohashi University of Technology
อดีตประธานมหาวิทยาลัย VNU University of Engineering and Technology, ฮานอย, อดีตผูอำนวยการสถาบันสารสนเทศฝรั่งเศส VNU, ฮานอย, อดีตผูอำนวยการศูนยเครือขายสารสนเทศหองสมุด HUT, ฮานอย
สมาชิกของ ACM / IEEE; สถาบันวิศวกรอิเล็กทรอนิกส สารสนเทศและการสื่อสาร (IEICE); Vietnam Association for Information Processing (VAIP); Nippon Applied Informatics Society (NAIS); อดีตที่ปรึกษาระหวางประเทศของสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแหงชาติ (NICT) อดีตนายกสมาคมวิทยุและอิเล็กทรอนิกสแหงเวียดนาม (REV)
อดีตนายกสมาคมศิษยเกาเวียดนามแหงญี่ปุน (VAJA) อดีตประธานสภาอาเซียนศิษยเกาญี่ปุน (ASCOJA) อดีตผูอำนวยการ ASJA International (ภายใตกระทรวงการตางประเทศญี่ปุน) อดีตอุปนายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ญี่ปุน (VJFA) ).

Hisaya Tanaka   ศาสตราจารย   ผูอำนวยการ โตเกียวแซทเทลไลท
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยวะเซะดะ   อดีตผูจัดการฝายสนับสนุนระบบที่บริษัท Fujitsu Limited
อดีตผูอำนวยการมหาวิทยาลัย Fujitsu   อดีตกรรมการบริหารและผูจัดการของสำนักงานใหญฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานไอที สำนักงานสงเสริมเทคโนโลยี
สารสนเทศ   เจาหนาที่ระดับอาวุโสโดยสมาคมญี่ปุนเพื่อการศึกษาวิศวกรรม   สมาชิกคณะกรรมการวางแผนโครงการ สมาคมญี่ปุนเพื่อการศึกษาวิศวกรรม   
สมาชิกคณะกรรมการของมูลนิธิ Mitou

◆ ศาสตราจารย 



Takao Fujiwara   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกียวโต, ปริญญาเอกจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกียวโต (สาขาฟสิกสดาราศาสตร), วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศาสตราจารยกิตติคุณแหงมหาวิทยาลัย Kyoto City University of Arts, อดีตศาสตราจารยและหัวหนาภาควิชาศิลปกรรม, มหาวิทยาลัย Kyoto City University 
of Arts   อดีตอาจารยพิเสษที่ Kyoto Computer Gakuin 
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Shozo Naito   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกียวโต   ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกียวโต   
ผูอำนวยการ Kyoto Computer Gakuin วิทยาเขต Kamogawa   
อดีตหัวหนานักวิจัยที่หองปฏิบัติการ NTT Information Sharing Platform
ศาสตราจารยที่ปรึกษาของหนวยงานรักษาความปลอดภัยทางขอมูลแหงประเทศเกาหลีใต

Nitza Melas   ศาสตราจารย   
นักรองหลักของการแสดง Cirque du Soleil, นักรอง / นักแตงเพลง
อดีตครูสถาบันดนตรี, ชนะเลิศ Los Angeles Music Award World Music /  Holly Wood Music Award World Music / DEKA Award และ
รางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย   ผลงานเพลงโฆษณาของ S × L และ Toyota Estima และเสียงพากยของภาพเคลื่อนไหวอนิเมชั่น เกมล และอื่นๆ อีกมากมาย

Yukihiro Nakamura   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกียวโต, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกียวโตบัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิศวกรรมคณิตศาสตร) วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   ศาสตราจารย
กิตติคุณมหาวิทยาลัยเกียวโต, ศาสตราจารยบัณฑิตวิทยาลัยสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกียวโต, อดีตอาจารยทั่วไปวิศวกรรมสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย Ritsumeikan   อดีตผูอำนวยการฝายวิจัยประมวล
ความรูศูนยวิจัยเครือขายเอ็นทีทีคอรปอเรชั่น, ผูอำนวยการศูนยวิจัยประมวลผลการสื่อสารความเร็วสูงเครือขายเอ็นทีทีคอรปอเรชั่น, ผูนำกลุมแรกของ PARTHENON,  President of PARTHENON 
Research Association Specific Nonprofit Corporationประธานสมาคมวิจัย PARTHENON ไมแสวงหาหาผลประโยชน, อดีตประธานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการจัดการเกียวโต

Yasuhiro Noishiki   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Ritsumeikan
อดีตเคยทำงานที่บริษัท Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Yasuhiro Takeda   ศาสตราจารย   
ประธานกรรมการบริหาร Gainax Kyoto Co. , Ltd.
สมาชิกกลุมนักเขียนนิยายวิทยาศาสตรและแฟนตาซีแหงญี่ปุน (SFWJ) และ Space Authors Club of Japan (SACJ)
สมาชิกผูกอตั้ง Gainax ผูอำนวยการสรางผลงานแอนิเมชั่นยอดนิยมของญี่ปุนหลายเรื่อง เชน Nadia the Secret of Blue Water และ Tengen Toppa Gurren Lagann

Ryoei Takahashi   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต, ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร), ปริญญาเอก (สาขาวิศวกรรมศาสตร), จากมหาวิทยาลัย Waseda 
ศาสตราจารยดานวิศวกรรมขอมูลระบบ, สถาบันเทคโนโลยี Hachinohe    อดีตที่ปรึกษางานวิจัยระดับปริญญาเอก, สถาบันเทคโนโลยี Hachinohe
อดีตพนักงานที่ NTT Yokosuka R&D Center   อดีตพนักงานที่ NTT Secure Platform Laboratories

Yutaka Takahashi   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยเกียวโต, ปริญญาโท วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตรและฟสิกสประยุกต) ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกียวโต, ถอนตัวจากเปนอาจารยที่ปรีกษางาน
วิจัยระดับปริญญาเอกจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกียวโต (สาขาวิชาคณิตศาสตรและฟสิกสประยุกต), วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ศาสตรจารยกิตติมศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัยเกียวโต, มหาวิทยาลัยเกียวโต   
อดีตศาสตราจารยดานการวิจัยสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเกียวโต   อดีตศาสตราจารย, สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนารา   อดีตศาสตราจารยรับเชิญ, มหาวิทยาลัย University of Paris-Sud (ประเทศฝรั่งเศส)
อดีตศาสตราจารยรับเชิญ, สถาบันวิจัยวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบอัตโนมัติในประเทศฝรั่งเศส   สมาชิกของ Operations Research Society of Japan
หัวหนาโครงการ, โครงการวิจัยและพัฒนาการสื่อสารแบบบูรณาการและเทคโนโลยีการกระจายเสียงที่ใชเครือขายเคเบิลทีวีเชื่อมตอแบบมัลติเรเวล, สถานบันแหงชาติดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Toshiaki Tateishi   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Waseda   ประธานกรรมการบริษัท MandalaNet Limited
กรรมการผูจัดการและรองประธานกรรมการสมาคม Japan Internet Providers Association
กรรมการผูจัดการใหญขององคกร The Inter-Area High Speed Network Organization
ประธานกรรมการบริษัท Internet Intelligence Okinawa Co. Ltd.   ผูอำนวยการสมาคมสงเสริมการใชอีเมลและเว็บอยางเหมาะสม

Masayoshi Tezuka   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยโอซากา   ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยโอซากา
อดีตนักวิจัยอาวุโส บริษัท Fujitsu Laboratories Ltd.
อดีตผูจัดการอาวุโส บริษัท Fujitsu Institute of Management Ltd.
อดีตรองศาสตราจารยวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี Kanazawa

แนะนำอาจารย

Peter Anderson   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จากสถาบันเทคโนโลยี Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จากสถาบันเทคโนโลยี Massachusetts
อดีตโปรแกรมเมอรอาวุโส ฝายคอมพิวเตอรที่ RCA
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ที่สถาบันเทคโนโลยี Rochester, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ประเทศสหรัฐอเมริกา

Masao Fukushima   ศาสตราจารย   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตจากภาควิชาสารสนเทศศาสตรและวิทยาศาสตรคณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยเกียวโต   ศาสตราจารยกิตติคุณ อดีตศาสตราจารยดานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกียวโต   
อดีตศาสตราจารย กองวิทยาการสารสนเทศ สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนารา   
อดีตศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนันซัน   สมาชิกสมาคมวิจัยปฏิบัติการแหงประเทศญี่ปุน

Sanford Gold   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย University of Michigan (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, ปริญญาเอกครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Columbia (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
ผูอำนวยการอาวุโสจัดการความรู, ฝายการศึกษา, ADP, LLC   ผูอำนวยการจัดการความรูที่ Prudential Financial, Inc.
ที่ปรึกษาดานการศึกษา EY

Peiyan Zhou    ศาสตราจารย   
ศิลปศาสตรบัณฑิตจากภาควิชาภาษาและวรรณคดีจีน มหาวิทยาลัยปกกิ่ง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรจากคณะวิทยาศาสตรเพื่อชีวิตและสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยจังหวัดเกียวโต
ผูอำนวยการ Huitai Cultural Development Co., Ltd. (จีน)

Yuexin Sun    ศาสตราจารย   
ศิลปศาสตรบัณฑิตจากบัณฑิตวิทยาลัยญี่ปุนศึกษา Tianjin Foreign Studies University
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตรเพื่อชีวิตและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกียวโต
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกียวโต
ประธานบริษัท Huitai Cultural Development Co., Ltd. (จีน)

Akira Hasegawa   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จากสถาบันเทคโนโลยี Rochester, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันเทคโนโลยี Rochester, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผูจัดการวางแผน: การพัฒนาของการศึกษาคอมพิวเตอรระหวางประเทศ (NPO)

Kazuyuki Sakka   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกียวโต
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกียวโต
อดีตอาจารยบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยเกียวโต

Takashi Sato   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรจากคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีนะโงยะ
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เชี่ยวชาญดานวิศวกรรมโครงสรางพื้นฐาน) มหาวิทยาลัยทตโตริ 
อดีตผูจัดการทั่วไป NEC Corporation

Tadashi Kondo   ศาสตราจารย   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยโทคุชิมะ   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยโอซากา
อดีตหัวหนาฝายวิจัยการควบคุม ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบพลังงานและระบบอุตสาหกรรม Toshiba Corporation อดีตศาสตราจารย คณะแพทยศาสตร; 
อดีตศาสตราจารย บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ; อดีตศาสตราจารย บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตรชองปาก; และศาสตราจารยกิตติคุณ มหาวิทยาลัยโทคุชิมะ

Eiki Satomi   ศาสตราจารย   
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Otaru University of Commerce
หลังจากทำงานที่บริษัท Nanko Building Ltd. และ บริษัท DATT,Ltd. (ซึ่งปจจุบันคือบริษัท DATT JAPAN INC.), ทานไดกอตั้งบริษัท Media Magic Co.Ltd. ขึ้นในป ค.ศ. 1996 
ปจจุบันดำรงตำแหนงคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท   รองประธานของสมาคมอุตสาหกรรมระบบสารสนเทศฮอกไกโด   ตัวแทนสภา Hokkaido Mobile Content Promotion 
Council   สมาชิกคนแรกของสภาหอการคาและอุตสาหกรรม Sapporo   คณะกรรมการการตรวจสอบกลยุทธดาน IT Hokkaido ครั้งที่ 2

Masaki Fujiwara   ศาสตราจารย   
ปริญญาโท, บัณฑิตวิทยาลัยเมืองสรางสรรค, มหาวิทยาลัยโอซากาซิตี้; ดุษฎีบัณฑิต, วิทยาการสารสนเทศการจัดการ, มหาวิทยาลัยเซทซึนัน; ที่ปรึกษา SME
อดีตผูจัดการและหัวหนาที่ปรึกษา, ฝายวางแผนการจัดการ, บริษัท เคเอสอาร จำกัด   อดีตศาสตราจารย, ภาควิชาแนวคิดธุรกิจ, มหาวิทยาลัยมิยากิ; ผูอำนวยการ, 
การศึกษาการวางแผนธุรกิจ, มหาวิทยาลัยมิยากิ; ผูชวยผูอำนวยการวิจัย, การศึกษาวิจัยการวางแผนธุรกิจ, มหาวิทยาลัยมิยากิ; อดีตอาจารย, โรงเรียนธุรกิจตราสารหนี้, 
มหาวิทยาลัยบอนด (BBT MBA); ศาสตราจารยอาคันตุกะ, มหาวิทยาลัยมิยากิ

Masahiro Furusawa   ศาสตราจารย   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เชี่ยวชาญดานวิศวกรรมควบคุม) จากมหาวิทยาลัยเคโอ
อดีตวิศวกรระบบ สถาบันวิจัยโนมูระ จำกัด
วิศวกรมูลคาอุตสาหกรรม SAP Japan Co., Ltd.
ศาสตราจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยมิยางิ 

Koichi Hasegawa   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Pennsylvania State University
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จากมหาลัยฮอกไกโด (วรรณคดี)
อดีตชางภาพ NHK  (Japan Broadcasting Corporation)

Hong Seung Ko   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Tong Gok, ประเทศเกาหลีใต   ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกียวโต
อดีตผูจัดการกลยุทธขอมูลของบริษัท Samsung Electronics Co. Ltd.
อดีตประธานกรรมการบริหาร (CEO) ของบริษัท Harmony Navigation, Co. Ltd.
สมาชิกคณะกรรมการดานเทคนิค สมาคม CALS / EC Association, ประเทศเกาหลีใต

Masashi Kuratani   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, สำเร็จหลักสูตรการศึกษาสาขาการวิจัยการดำเนินงาน (เทียบเทาปริญญาโทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี), สถาบันปองกันราชอาณาจักรญี่ปุน, กองกำลังปองกันตนเองทาง
ทะเลของประเทศญี่ปุน (JMSDF)   อดีตหัวหนานาวิเกเตอร, เรือ JDS Hatsuyuki; อดีตกัปตัน, เรือ JDS Umigiri; อดีตเจาหนาที่, เรือ JDS Yudachi, JMSDF
อดีตอาจารย (ประวัติศาสตรการทหาร), หลักสูตรฝกอบรมเจาหนาที่, โรงเรียนบริการที่ 1, JMSDF   อดีตอาจารย (ยุทธวิธี), หลักสูตรฝกอบรมเจาหนาที่, โรงเรียนบริการที่ 1, JMSDF
สำเร็จหลักสูตรปริญญาโท, สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก, บัณฑิตวิทยาลัยวรรณคดีมหาวิทยาลัย Bukkyo
อดีตอาจารย (ยุทธศาสตรและการทหาร), สัมนาประวัติศาสตรทางทหาร, แผนกการศึกษาและการวิจัยยุทธศาสตรการปองกัน, วิทยาลัยเสนาธิการทหาร, JMSDF

Cyryl Koshyk   ศาสตราจารย 
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัย Krakow University of Economics, ประเทศโปแลนด
ผูกอตั้งสตูดิโอภาพยนตร, ผูกอตั้งสตูดิโอ Dark Horizon
มีสวนรวมในฐานะผูควบคุมดูแลงานผลิตและแกไขตัดตอภาพซับซอนในอุตสาหกรรมโทรทัศนและภาพยนตร
มีสวนรวมในผลงานมากมาย อาทิเชน “300”, “Elysium”, “Now You See Me”, “After Earth”, “Silent Hill: Revelation 3D”, “โพรมีธีอุส”
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Yi Li   ศาสตราจารย 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Beijing Language University   ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับสารสนเทศเกียวโต (KCGI)   
ที่ปรึกษาที่ไดรับการรับรองจาก SAP (การบัญชีการเงิน, การบัญชีบริหาร, การวางแผนการผลิตและการผลิต, การดูแลบำรุงรักษาโรงงาน, การขายและการจัดจำหนาย)   
อดีตอาจารยที่มหาวิทยาลัย  Dalian Foreign Language University
อดีตผูอำนวยการบริษัท AD Laboratories Co. Ltd.   อดีตอาจารยพิเศษแผนกการศึกษาสารบรรณที่มหาวิทยาลัย Aichi Sangyo

Kengo Onishi   รองศาสตราจารย 
ปริญญาตรี สถาปตยกรรมศาตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยคันไซ   ผูอำนวยการบริษัท Onishi Building Co.Ltd.   ไดรับการรับรองวาเปนสถาปนิกชั้นนำ   ผูวินิฉัยความเสี่ยงฉุกเฉินของ
จังหวัดเกียวโต   ผูประเมินแรงสั่นสะเทือนอาคารของจังหวัดเกียวโต   ประธานและผูตรวจสอบบัญชีคนที่ 22 ของ General Constructors Association of Kyoto Young People 
Section   ผูกอตั้งและรองผูอำนวยการคนแรกของ Kyoto Keikan Forum (NPO)   ผูตรวจสอบบัญชีของ Junior Chamber International Kyoto   ผูกอตั้งและเปนตัวแทนคนแรกของ 
Kinomachidukuri Conference (NPO)   ประธานคนที่ 31 ของ Japan Construction Club Kyoto Construction Club   อดีตพนักงานที่บริษัท MITSUIHOME CO.LTD.

Akihiko Takeda   รองศาสตราจารย 
ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสัตวแพทย จากคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย Nihon
สัตวแพทย   วิศวกรระบบที่บริษัท Hitachi corporation group   สมาชิกโครงการ e-Japan (e-Government)
หัวหนาภาควิชาระบบสารสนเทศ ที่สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG)
ประธานกรรมการบริษัท Intellect-supply Co. Ltd.

Ryoko Takahashi   รองศาสตราจารย 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต และ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Doshisha (สาขาศิลปะความงาม)
จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG)
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับสารสนเทศเกียวโต (KCGI)

Akiyoshi Watanabe   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Hokkaido
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรประยุกต) จากมหาวิทยาลัยเกียวโต
อดีตสมาชิกของบริษัท Nakamichi Ltd. 

Seiichiro Aoki   รองศาสตราจารย 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยโอซากา   ปริญญาโท / ปริญญาเอก วิทยาศาสตรมหาบัญฑิต จากมหาวิทยาลัยโตเกียว
สมาชิกของสมาคมดาราศาสตรแหงประเทศญี่ปุน   ผูจัดการทั่วไปสำนักงานโครงการสงเสริมดาราศาสตร มหาวิทยาลัยเกียวโต (อาจารยพิเศษที่มหาวิทยาลัยเกียวโต)
อดีตอาจารยพิเศษที่มหาวิทยาลัยคันไซ   อดีตอาจารยพิเศษที่มหาวิทยาลัย Osaka University of Economics   อดีตนักวิจัยโครงการที่บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยโอซากา   อดีตผูชวยศาสตราจารยที่บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกียวโต   อดีตอาจารยพิเศษที่มหาวิทยาลัยชิกะ

Amit Pariyar   รองศาสตราจารย 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและการจัดการสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (ประเทศไทย)
ปริญญาโทและเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรจากบัณฑิตวิทยาลัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกียวโต
นักวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันสารสนเทศสังคมและนวัตกรรมเทคโนโลยี (ISITI) Universiti Malaysia Sarawak (มาเลเซีย)

Volodymyr Mygdalskyy   รองศาสตราจารย 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตร Odessa I.I. Mechnikov National University   ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกียวโต 
อดีตผูชวยวิทยาการคอมพิวเตอร Odessa I.I. Mechnikov National University   อดีตอาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกียวโต
อดีตอาจารยชั่วคราว Doshisha University   อดีตอาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยคันไซ

แนะนำอาจารย

Fei Liu   ศาสตราจารย   
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันเทคโนโลยีเกียวโต (วิทยาศาสตรสารสนเทศ)
รองอธิการบดี สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) วิทยาเขต คะโมะงะวะ
ศาสตราจารยรับเชิญบรรยายของมหาวิทยาลัยเยาวชนแหงประเทศจีน วิชารัฐศาสตร
ศาสตราจารยรับเชิญบรรยายของสถาบันวิจิตรศิลปแหงประเทศจีน

Meihui Li   ศาสตราจารย   
จบการศึกษาจากภาควิชาการศึกษา, เสิ่นหยาง Normal University   รองประธานกรรมการบริหาร Dalian Shipbuilding Industry Company
อดีตสมาชิกสมาคมเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Dalian Shipbuilding Industry Company   อดีตผูจัดการของญี่ปุนฉบับที่ 2 กองศูนยบริการการศึกษาในตางประเทศ มหาวิทยาลัยDalian 
Foreign Language   อดีตรองประธานบริหารของDalian Shihua Overseas Education Service Company   อดีตผูจัดการสำนักงาน Dalian มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับสารสนเทศ
เกียวโต (KCGI)   อดีตผูจัดการสำนักงาน Dalian วิทยาลัยซูบารุวิศวกรรมยานยนต   สมาชิกของสมาคมเพื่อการจัดการขอมูล Chinese Independent Institute

Ko Min   รองศาสตราจารย 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัย Qingao University สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท, มหาวิทยาลัย Guizhou University (สาขาคณิตศาสตร) 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก, บัณฑิตวิทยาลัยสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเกียวโต  ศาสตราจารยดานสารสนเทศ
อดีตนักวิจัยจากตางประเทศดานสารสนเทศ, บัณฑิตวิทยาลัยสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเกียวโต
อดีตนักวิจัยพิเศษ, สมาคมสงเสริมวิทยาศาสตรแหงประเทศญี่ปุน

Tadashi Mukai   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต, ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส และปริญญาเอกวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จากมหาวิทยาลัยเกียวโต   ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
ที่มหาวิทยาลัย Kobe   สมาชิกของสหพันธดาราศาสตรสากล   สมาชิกพิเศษของสมาคมดาราศาสตรแหงประเทศญี่ปุน (อดีตผูอำนวยการสำนักงานสาขา)   สมาชิกสมาคมวิทยาศาสตรดาวเคราะห
แหงประเทศญี่ปุน (อดีตประธาน)   ประธานคณะกรรมการบริหารของ Nishi-Harima Astronomical Observatory Park   อดีตศาสตราจารย สถาบันเทคโนโลยี Kanazawa   อดีตศาสตราจารย 
มหาวิทยาลัย Kobe   ศาสตราจารยรับเชิญบรรยายขององคการสำรวจอวกาศแหงประเทศญี่ปุน   อดีตหัวหนาศูนยวิทยาศาสตรดาวเคราะหของมหาวิทยาลัย Kobe

Shizuka Modica   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Doshisha University   อดีตเลขานุการบริษัท Sumitomo forestry (รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา)   อดีตเลขานุการกฎหมาย Pacific 
Resources (รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา)   เจาหนาทีมหาวิทยาลัย International University of Japan   คณะกรรมการการศึกษานานาชาติ รางวัลFULLBRIGHT   สมาชิกสภามหาวิทยาลัย 
International University of Japanปริญญาโท ศึกษาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Harvard University   เจาหนาที่ มหาวิทยาลัย Virginia   ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จากมหาลัย Virgina
ผูรวมกอตั้ง และหุนสวน สถาบัน i.m.i institute, LLC (รัฐเวอรจิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา)   โคตไดรับการรับรองจากสหพันธโคตนานาชาติ (ICF ACC)   เจาหนาที่สหพันธโคตนานาชาติเวอรจิเนีย

Sonoyo Mukai   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต และปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตรฟสิกส จากมหาวิทยาลัยเกียวโต   อดีตศาสตราจารยสถาบันเทคโนโลยี Kanazawa   
อดีตศาสตราจารยภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัย Kinki   ผูอำนวยการและประธานสมาคมสำรวจระยะไกลแหงประเทศญี่ปุน   ผูตรวจสอบบัญชีและผูอำนวยการถาวร
ของสมาคมวิทยาศาสตรละออกในอากาศและเทคโนโลยีแหงประเทศญี่ปุน   คณะกรรมการผูชำนาญพิเศษ สมาคมสงเสริมวิทยาศาสตรแหงประเทศญี่ปุน
คณะกรรมการดานการสำรวจระยะไกลภาคพื้นเอเซียแปซิฟก   คณะกรรมการบัณฑิตสตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรญี่ปุน

Milan Vlach   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Charles, ประเทศสาธารณรัฐเช็ก   ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตรธรรมชาติ จากมหาวิทยาลัย Charles, ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Charles, ประเทศสาธารณรัฐเช็ก   ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก Czechoslovak Academy of Sciences   
อดีตศาสตราจารย มหาวิทยาลัย Charles, ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
อดีตศาสตราจารยวิทยาศาสตรสารสนเทศ สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูงแหงญี่ปุน (JAIST)

Hironori Sakamoto   รองศาสตราจารย 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัญฑิต จากสถาบันเทคโนโลยีโตเกียว, ปริญญาโทสาขาคณิตศาสตรจากบัณฑิตวิทยาลัยคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยโตเกียว 
พนักงานของศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี Nihon Unisys

Maya Bentz   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Tbilisi State, ประเทศจอรเจีย
ปริญญาเอก คุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากวิทยาลัยครู มหาวิทยาลัย Columbia, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย University of Westminster, ประเทศสหราชอาณาจักร
อดีตผูประสานงานโครงการระหวางประเทศ โครงการการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัย Columbia

Kozo Mayumi    ศาสตราจารย   
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมการจัดการจากสถาบันเทคโนโลยีนะโงะยะ   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกียวโต 
(เชี่ยวชาญดานวิทยาการคอมพิวเตอร)   สำเร็จบางสวนในระดับปริญญาเอกเศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยแวนเดอรบิลต สำเร็จการศึกษาดวยวุฒิเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต    อดีตพนักงานบริษัท โตโยอลูมิเนียมเค. เค.   อดีตอาจารยพิเศษ Kyoto Computer Gakuin   อดีตศาสตราจารย มหาวิทยาลัยโทคุชิมะ
สมาชิกของคณะกรรมการบรรณาธิการของวารสารผูเชี่ยวชาญหลายฉบับ รวมถึงเศรษฐศาสตรเชิงนิเวศ บริการระบบนิเวศ และวารสารโครงสรางทางเศรษฐกิจ

Masanobu Matsuo   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกียวโต
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ซานตาบารบารา (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร), ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน
ตัวแทนคนแรกของหนวยงานวิจัยซอฟตแวรในบริษัท Sumitomo Electric Industries Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูกอตั้งบริษัท Twin Sun Inc. (ชื่อปจจุบันคือบริษัท Open Axis Inc.) 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะผูบริหารสูงสุด (CEO)  

Mark Hasegawa-Johnson   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี วิทยาศาตรบัณฑิต, ปริญญาโต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, ปริญญาเอก (สาขาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร), สถาบันเทคโนโลยี Massachusetts (ประเทศสหรัฐอเมริกา)   
ศาสตราจารย, มหาวิทยาลัย University of Illinois (ประเทศสหรัฐอเมริกา)   นักวิจัยที่ Advanced Digital Science Center (ประเทศสิงคโปร)   อดีตรองศาสตราจารย, มหาวิทยาลัย 
University of Illinois (ประเทศสหรัฐอเมริกา)   อดีตนักวิจัยหลังปริญญาเอก, มหาวิทยาลัย University of California ที่ Los Angeles (ประเทศสหรัฐอเมริกา)   อดีตผูชวยนักวิจัย, สถาบัน
เทคโนโลยี Massachusetts (ประเทศสหรัฐอเมริกา)   อดีตวิศวกร, บริษัท Fujitsu Laboratories Ltd.   อดีต Technology Intern, หองปฎิบัติการวิจัยบริษัท Motorola (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

Masayasu Morita   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย California ที่ Berkeley, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท คุรุศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Harvard, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จากมหาวิทยาลัย Cambridge, ประเทศสหราชอาณาจักร
คณะกรรมการ, ALC PRESS, Incorporated   ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ของบริษัท Hitomedia Inc.

Hiroko Mano   ศาสตราจารย   
ศิลปศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยวาเซดะ (สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ), ศาสตราจารยดานวรรณคดี
ปริญญาเอก สาขาปรัชญา เอกประวัติศาสตรศิลป จาก Humboldt University of Berlin

◆ รองศาสตราจารย 

Fredric Jon Laurentine   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Brown, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Harvard, ประเทศสหรัฐอเมริกา
อดีตเคยทำงานที่บริษัท Procter & Gamble, ประเทศสหรัฐอเมริกา   อดีตเคยทำงานที่สมาคมคอมพิวเตอร ประเทศสหรัฐอเมริกา
อดีตเคยทำงานที่บริษัท Sun Microsystems, Inc., ประเทศสหรัฐอเมริกา   ผูกอตั้งและประธานบริษัท Two Eyes Two Ears, ประเทศสหรัฐอเมริกา

Naoya Bessho   ศาสตราจารย   
ปริญญาตรีสาขากฎหมายมหาวิทยาลัย Keio   ดำรงตำแหนงตางๆ ใน Yahoo Japan Corporation, รวมถึงผูจัดการฝายกฎหมาย; กรรมการบริหาร; ผูจัดการสวนวางแผนนโยบายและ
เจาหนาที่กำกับดูแลอาวุโส; ผูจัดการสำนักงานอธิการบดี; หัวหนาเจาหนาที่ดานการโฆษณากฎหมายการวางนโยบายและบริการสาธารณะ; และหัวหนาเจาหนาที่ขาวกรอง; ปจจุบันดำรง
ตำแหนงที่ปรึกษาอาวุโสของ Yahoo Japan Corporation   กรรมการผูแทน บริษัท Luke Consultants จำกัด   ผูอำนวยการสถาบันยุทธศาสตร Kioicho, ผูอำนวยการสมาคมกฎหมายและ
คอมพิวเตอรแหงประเทศญี่ปุน, ผูอำนวยการสมาคมขอมูลพันธุกรรม, ผูอำนวยการสหพันธเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศญี่ปุน

Takao Nakaguchi   รองศาสตราจารย 
สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) สำเร็จหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสารสนเทศ ประยุกตจากมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับสารสนเทศเกียวโต (KCGI), สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทดานสารสนเทศเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ระดับผูเชี่ยวชาญ)   สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัยสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเกียวโต, สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกดานสารสนเทศ
อดีตผูอำนวยการและผูจัดการ, ฝายพัฒนาระบบ, บริษัท Admax; อดีตชางวิจัยรับเชิญ, โครงการสารสนเทศเพื่อมนุษย (HIP), สถาบันวิจัยนานาชาติโทรคมนาคมขั้นสูง (ATRI); อดีตหัวหนาเจาหนาที่ฝายเทคโนโลยี, 
บริษัท Antrand Corporation; อดีตหัวหนาเจาหนาที่ฝายเทคโนโลยี, บริษัท @Izumi; อดีตหัวหนาผูตรวจสอบ, บริษัท NTT Advanced Technology Corporation; อดีตนักวิจัยพิเศษ, บัณฑิตวิทยาลัยสารสนเทศ, 
มหาวิทยาลัยเกียวโตสมาชิก: ที่สถาบันวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สารสนเทศและการสื่อสาร; สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซอฟตแวรแหงประเทศญี่ปุน; และ สมาคมประมวลผลขอมูลแหงประเทศญี่ปุน
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แนะนำอาจารย

Benjamin Nouvel   รองศาสตราจารย 
ศิลปศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยตูลูส
จบการศึกษาจาก University of Toulouse ปริญญาโทดานประวัติศาสตรศิลปะจาก University of Paris (The Sorbonne) 
อดีตผูประสานงานโครงการรวมญี่ปุน - ฝรั่งเศส ภาควิชามัลติมีเดีย พิพิธภัณฑลูฟร
อดีตผูจัดการฝายวางแผนเนื้อหางาน Japan Expo 

Yuko Masuda   รองศาสตราจารย 
ปริญญาโทสาขาสังคมสงเคราะหจาก School of Social Work มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอรค สหรัฐอเมริกา)
ปริญญาโท 4 ป สาขาจิตวิเคราะหและจิตบำบัดเชิงวิเคราะหจากศูนยสุขภาพจิตระดับบัณฑิตศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาสเปนศึกษาจากคณะการศึกษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยโซเฟย (การศึกษาในตางประเทศ) 

Izu Matsuo   รองศาสตราจารย 
นิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกียวโต, MBA จาก University of Southern California Graduate Programs
อดีตผูจัดการฝายการตลาดผลิตภัณฑอาวุโส Sony Electronics Inc. (สหรัฐอเมริกา) 
อดีตผูจัดการฝายการตลาดผลิตภัณฑ Carl Zeiss Vision Inc. (สหรัฐอเมริกา) อดีตผูจัดการผลิตภัณฑอาวุโส Kyocera International, Inc. (สหรัฐอเมริกา) 
อดีตผูจัดการพื้นที่ญี่ปุนตะวันตก Expedia โฮลดิ้งส KK

Julia Yonetani   รองศาสตราจารย 
ศิลปศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยซิดนีย (ออสเตรเลีย) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสังคมศาสตรระหวางประเทศ) จากบัณฑิตวิทยาลัยศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยโตเกียว ปริญญาเอกประวัติศาสตรที่ ANU College of Asia และ Pacific of มหาวิทยาลัยแหงชาติออสเตรเลีย (วิชาเอกประวัติศาสตร)
ปจจุบันทำงานเปนศิลปนรวมสมัย โดยจัดแสดงผลงานดานสุนทรียะในนิทรรศการทั่วโลกขณะทำงานเปนเกษตรกรในเมืองนันทัน จังหวัดเกียวโต

สตูดิโอ e-Learning หองปฏิบัติการภาคปฏิบัติ

หองนั่งเลน หองสมุด

KCG ไดรับอนุญาตจาก Microsoft Corporation ภายใตสิทธิ์การใช
งาน Office 365 ProPlus สำหรับสถาบันการศึกษาและโปรแกรม
ลิขสิทธิ์ OVS-ES โปรแกรมลิขสิทธิ์เหลานี้ชวยใหสามารถซื้อ
แอปพลิเคชัน Office เครื่องมือการพัฒนาตางๆ และระบบปฏิบัติการ 
Windows ไดในราคาที่เหมาะสมเพื่อใชกับอุปกรณแตละเครื่อง 
(ตองสงขอตกลงยินยอมการใชงานของนักเรียน)

Microsoft
โปรแกรมลิขสิทธิ์ Office 365 ProPlus สำหรับสถาบันการศึกษา

โครงการใบอนุญาต OVS-ES สำหรับสถาบันการศึกษา

นักศึกษาสามารถใชทรัพยากรคอมพิวเตอรได
แมนอกเวลาเรียน โดยใชหองทดลองปฏิบัติการ
ที่ไมไดใชงานอยูในปจจุบัน อุปกรณล้ำสมัยนี้
พรอมใหใชงานโดยไมตองจองหรือเสียคา
ธรรมเนียมเพิ่มเติม

ระบบการใชงานคอมพิวเตอร

- Microsoft Office 365 ProPlus
- Microsoft Office Professional
- Microsoft Windows OS   upgrades

หมายเหตุ: ในกรณีของระบบปฏิบัติการ Windows 
จะมีการเสนอเฉพาะการอัปเกรดเทานั้น

ซอฟตแวรที่มีจำหนาย

ในเดือนเมษายน 2012 วิทยาเขตซัปโปโร Satellite เปดขึ้นที่ซัปโปโร ใจกลาง
จังหวัดฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุน วิทยาเขตแหงนี้เปนสถานที่แหงแรกของ 
KCG Group ที่ตั้งอยูนอกเมืองเกียวโต
อาจารยผูสอนทุกคนที่ซัปโปโร Satellite เปนผูที่มีบทบาทอยูในแนวหนาของ
อุตสาหกรรม IT เกี่ยวกับประเด็นปจจุบันในอุตสาหกรรม IT ผูสอนจะผสมผสาน
ขอมูลอุตสาหกรรมลาสุดกับเรื่องเลาจากประสบการณของตนเอง โดยใหคำ
อธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรู ทักษะ และความสามารถในการสื่อสารที่จำเปน
สำหรับธุรกิจ IT ในอนาคตอันใกล หลักสูตรนี้ไมเพียงแตกระตุนสติปญญาใหกับ
นักศึกษาที่ไดรับการฝกอบรมดาน IT ในฮอกไกโดเทานั้น แตยังรวมถึงนักศึกษา
ที่วิทยาเขตหลักเกียวโตดวย

โตเกียว Satellite ตั้งอยูใกลกับ Roppongi Hills ในเมืองมินาโตะ กรุงโตเกียว 
โตเกียว Satellite เปดในเดือนตุลาคม 2012 โดยเปนสถานที่แหงที่สองถัดจาก
ซัปโปโร Satellite
อาจารยผูสอนหลายคนที่โตเกียว Satellite เปนผูที่มีบทบาทแถวแนวหนาในการ
แปลงเปนสังคมดิจิทัล ดวยเหตุผลนี้ การฝกอบรมดาน IT และชั้นเรียนการคิด
เชิงตรรกะที่เผยแพรโดยโตเกียว Satellite จึงเปนที่ชื่นชอบของนักศึกษามาโดย
ตลอด รวมถึงนักศึกษาที่วิทยาเขตหลักเกียวโตดวย การศึกษาที่โตเกียว Satellite 
มีสวนชวยอยางมากในการปลูกฝงผูนำระดับสูงดาน IT ประยุกตซึ่งสามารถ
มีสวนสำคัญในเวทีโลก

วิทยาเขตเฮียะขุมังเบนถือกำเนิดขึ้นในฐานะสถานศึกษาและการวิจัยในป 2004 
เนื่องจากชั้นเรียนสวนใหญจัดอยูในอาคารหลังนี้ จึงมีนักศึกษาและคณาจารย
จำนวนมากมารวมตัวกันที่นี่ วิทยาเขตเต็มไปดวยบรรยากาศของความ
กระตือรือรนในการใฝหาความรูและเสรีภาพในการคิดเนื่องจากตั้งอยูในยาน
นักศึกษาใกลกับมหาวิทยาลัยเกียวโตในใจกลางเมืองเกียวโต ครั้งหนึ่งวิทยาเขต
เปนที่ตั้งของศูนยคอมพิวเตอรขนาดใหญของ KCG ที่ซึ่งนักศึกษาไดฝกฝน
การใชคอมพิวเตอรโดยใชคอมพิวเตอร UNIVAC Vanguard ที่ติดตั้งไวที่นั่น

เกียวโต เอะคิมะเอะ Satellite เสร็จสมบูรณในฤดูใบไมผลิป 2005 โดยตั้งอยูติด
กับสถานีเกียวโตซึ่งเปนศูนยกลางการเดินทางที่มีผูสัญจรไปมาจำนวนมาก 
วิทยาเขตแหงนี้ตั้งอยูในทำเลที่สะดวกสบายเปนพิเศษ โดดเดนดวยภายนอกที่สวาง
สดใส เกียวโต เอะคิมะเอะ Satellite มีสตูดิโอ e-Learning ที่ล้ำสมัย ทำใหสามารถ
เผยแพรการบรรยายจำนวนมากในตางประเทศไดจากสถานที่นี้ เกียวโต เอะคิมะ
เอะ Satellite ทำหนาที่เปนศูนยกลางที่สำคัญของการศึกษาดาน IT ระดับ
แนวหนารวมกับวิทยาเขตเกียวโต เอะคิมะเอะ ของ KCG ในบริเวณใกลเคียง

วิทยาเขต Satellite ดึงดูดนักศึกษาหลากหลาย รวมทั้งผูคนที่อยูในโลกแหงการทำงานไดเชนเดียวกับวิทยาเขตหลัก วิทยาเขต Satellite 
เชื่อมตอกับวิทยาเขตหลักของเกียวโต ไมเพียงแตโดยการจัดชั้นเรียน (ชั้นเรียนที่สอนโดยอาจารยที่มาจากวิทยาเขตหลัก) แตยังรวมถึงระบบ 
e-Learning ลาสุดซึ่งเชื่อมโยงกับวิทยาเขตหลักแบบเรียลไทมและยังมีการเรียนรูโดยใชวิดีโอที่บันทึกไวลวงหนา ยิ่งไปกวานั้น ผูสอนเฉพาะของ
แตละ Satellite ยังใหขอมูลสำรองการศึกษาที่สำคัญ เพื่อชวยใหนักศึกษาแตละคนบรรลุเปาหมายของตน

วิทยาเขตหลักเกียวโตประกอบดวยสองวิทยาเขต นักศึกษาที่อยูตามวิทยาเขตเหลานี้ศึกษาและวิจัยในหัวขอที่หลากหลายเพื่อมุงสูปริญญาโท
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนระดับการศึกษาสูงสุดในสาขา IT ประยุกต การเดินทางระหวางสองวิทยาเขตสามารถทำไดโดยใชรถรับสงฟรี

ซัปโปโร Sattellite / ตั้งอยูภายใน dGIC Inc.

วิทยาเขตเฮียะขุมังเบน / สะเกียว-คุ, เกียวโต

โตเกียว Satellite / ตั้งอยูภายใน Hitomedia, Inc.

วิทยาเขต

รถรับสง

เกียวโต เอะคิมะเอะ Satellite / มินามิ-คุ, เกียวโต

วิทยาเขตหลัก
เกียวโต

วิทยาเขต
Satellite
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คลำหาธุรกิจดวยภาพเคลื่อนไหว
แอนิเมชันของญี่ปุน
ประธานกรรมการบริหาร Gainax Kyoto Co. , Ltd.
สมาชิกกลุมนักเขียนนิยายวิทยาศาสตรและแฟนตาซีแหงญี่ปุน (SFWJ) และ Space 
Authors Club of Japan (SACJ)
สมาชิกผูกอตั้ง Gainax ผูอำนวยการสรางผลงานแอนิเมชั่นยอดนิยมของญี่ปุนหลายเรื่อง 
เชน Nadia the Secret of Blue Water และ Tengen Toppa Gurren Lagann

“ภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชัน และ (ICT)  ในญี่ปุน”

ในสาขาการเรียนแบบติวเขมดาน IT มังงะและอะนิเมะ KCGI ใชการ
ผสมผสนเหลานี้ในการคนหาและสรางตลาดและโมเดลธุรกิจใหมๆ 
หัวขอพิเศษในการวางแผน การผลิตและการสงเสริมอะนิเมะสอนโดย
ศาสตราจารย Yasuhiro Takeda ศาสตราจารย Takeda เปนหนึ่ง
ในผูกอตั้ง Gainax สตูดิโอที่มีชื่อเสียงจากผลงาน เชน Nadia The 
Secret of Blue Water และ Tengen Toppa Gurren Lagann
เนื่องจากเปนผูผลิตอะนิเมะของ Gainax ศาสตราจารย Takeda 
จึงมีสวนรวมในผลงานมากมายรวมถึงเกม เชน Neon Genesis 
Evangelion: Iron Maiden และมังงะ เชน Aim for the Top 2 
Diebuster Magical Shopping Arcade Abenobashi และ 
Hanamaru Kindergarten ดวยความรวมมือกับ Gainax 
ศาสตราจารย Takeda ไดจัดทำโฆษณาที่ระลึกครบรอบ 50 ป
ของ KCG Group

การทำธุรกิจตองหาหนทาง “จะเรียกเงินลงทุนที่เสีย
ไปกลับคืนมาไดอยางไร”

− กุญแจสำคัญในการสรางธุรกิจภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันคืออะไร

มจนถึงตอนนี้ คือ การวางแผนและผลิตงานแอนนิเมชันที่ Gainax 
ผมตองรางโครงการสรางภาพเคลื่อนไหวแอนนิเมชัน ตองเจรจา
ตอลองกับบริษัทที่ผมอยากจะรวมงานดวย ตองกำหนดเวลาของ
การออกอากาศ และตองดูแลงบประมาณในการผลิตอยางละเอียด 
หลังจากผลงานสรางเสร็จ สิ่งสำคัญคือ ตองคิดและหาหนทาง
เรียกเงินลงทุนที่เสียไปกลับคืนมา ซึ่งสามารถกลาวไดวานี่คือการ
ทำธุรกิจ 

− ขอใหศาสตราจารย Yasuhiro Takeda ชวยเลาถึงเหตุจูงใจ
ที่ทำใหเขามามีสวนเกี่ยวของกับงานภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชัน

ผลงานที่ผมไดเปนผูวางแผนไว ไดแก Wish Upon the Pleiades 
และ Tengen Toppa Gurren Lagann ตอนนี้ผมกำลังทำแผนอะนิเมะ
ใหมหลายเรื่อง แตทราบไหมครับวา การที่ผมไดเขามาทำงานเหลานี้ 
ถือเปนเรื่องบังเอิญมากครับ สมัยที่ผมเปนนักเรียนผมไมเคยเรียนวิชา
เหลานี้มากอน แตดวยความชอบสวนตัวในสมัยที่ผมเปนนักเรียน 
ผมมักจะมีกิจกรรมงานผลิตแบบอิสระ และจัดแสดงผลงาน พอรูตัว
อีกที งานที่เหลานี้ก็กลายเปนอาชีพหลักของผม ดังนั้น ถาคิดตาม
ความรูสึกของผมตอนนี้ ผมก็ยังถือวางานที่ทำอยูนี้เปนกิจกรรม
มือสมัครเลน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผมไมมีวันลืม “ความสนุก ความ
นาสนใจ” กับสิ่งที่ทำทำในสมัยที่เปนมือสมัครเลนตลอดไป

− ขอใหอาจารยชวยฝากขอความไปถึงนักศึกษาที่ตั้งใจจะศึกษา
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวแอนิเมชัน

การวางแผนและการผลิตภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชัน จำเปนตองมคีวาม
กระตือรือรนเปนอยางมาก นอกจากนั้น ตองมีหนาที่รับผิดชอบ
รวบรวมเงินทุนในการสราง ผลงานที่สรางตองมีผูชม ตองไดรับคำ
วิพากวิจารณ สามารถเรียกเงินทุนคืนและไดผลตอบแทนที่คุมคา ถา
คิดไดเชนนี้ ถือวาผูนั้นมีระบบการวางแผนงานอยางสมบูรณ สำหรับ
วิธีคิดที่วา แคมีผลงานเปนของตัวเองก็เพียงพอแลว ถือเปนวิธีคิด
เพียงเพื่อสรางความพอใจใหกับตัวเองเทานั้น ผลงานจะเสร็จสมบูรณ
ไดจะตองไดรับการวิพากวิจารณ และการวิพากวิจารณนั้นไมใชเปน
เพียงแคการประเมินคาของผลงานเทานั้น แตเปนการประกาศ
พฤติกรรมและการแสดงออกดวยคำพูดออกไปสูทั่วโลก ดังนั้นขอให
นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเลาเรียน และมีความกลาที่จะเผชิญหนา
ตอคำวิพากวิจารณ 

ส ั มภ าษณ ศ าสตร า จ า ร ย 

ศาสตราจารย  

Yasuhiro 
Takeda

โฆษณาครบรอบ 50 ปของ KCG Group (URL: kcg.ac.jp/gainax)

武田 康廣



ถาคุณลองใสทำนองและเนื้อเพลงลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร 
นักรองเสียงสังเคราะห (Virtual IDOL) ซึ่งมีตนกำเนิดมาจาก 
“เสียงแรกของอนาคต (HATSUNE MIKU)” จะทำหนาที่รอง
เพลงใหคุณฟงดวยเสียงสังเคราะห  คอนเสิรตของนักรอง
เสียงสังเคราะหถูกจัดขึ้นทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
ครองใจแฟนเพลงจำนวนมาก ผูใหกำเนิด “HATSUME 
MIKU” โปรแกรมเสียงสังเคราะหคืออาจารย Hiroyuki Ito 
ผูอำนวยการบริษัท Crypton Future Media จำกัด และดำรง
ตำแหนงศาสตราจารยที่ KCGI อาจารย Ito เปนผูพัฒนา
ซอฟตแวรอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการสรางเสียงดวย
คอมพิวเตอร 
ทานไดฝากขอความมาถึงเด็กวัยรุนสมัยนี้ที่ตองรับผิดชอบโลก
แหง IT ในอนาคตวา (“การปฎิวัติขอมูล” ซึ่งเรียกไดวายัง
คงดำเนินไปไดแคครึ่งทาง ยังมีสิ่งที่ตองเรียนรูอีกมากมาย 
ถนนที่อยูขางหนาของนักศึกษาก็กวางมาก ดังนั้นอยากให
นักศึกษาทุกคนรับรูในสิ่งนี้ และทุมเทกับการเรียนใหมากๆ”

ตัวเองชื่นชอบไดในชวงเวลาอันสั้น สะดวกสบาย และใหความ
บันเทิงมากในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน 
นอกจากนี้ ขอมูลขาวสารเหลานี้ รวมทั้งขาวสารเล็กๆ 
นอยๆ ที่เกี่ยวของกับตัวเอง ก็สามารถสงตอไปสูโลก
ภายนอกไดงายในชวงเวลาอันสั้นโดยผานทาง 
Facebook Twitter หรือ บล็อค เปนตน
แตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิวัติทางขอมูล
ครั้งนี้ ผมคิดวายังคงเปนแคการเริ่มตนเทานั้น 
การปฏิวัติเกษตรกรรมและการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมสรางความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
ตอการดำรงชีพของมนุษยการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากการปฏิวัติขอมูลยังมีไมมาก
เทาไหรนัก ยังคงเปนแคชวงกำลังเปลี่ยน
ยุคเทานั้น การเปลี่ยนแปลงอยางเต็ม
รูปแบบนาจะกำลังจะเริ่มตนในไมชานี้ 
อีก 20–30 ปตอจากนี้ไป นาจะมี
การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญบน
โลกและการดำรงชีพของมนุษย 
ซึ่งเราไมสามารถทราบไดวา
จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ใด ถาตองการจะให
เปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
ใดนั้น ก็คงขึ้นอยูกับ
น้ำมือของพวกเรา
และเด็กวัยรุนที่มี
หนาท่ีรับผิดชอบ
ในยุคสมัย
ตอไป

The world of Hatsune Miku 
เปนการปฏิวัติการสังเคราะหเสียง

อาจารยเลาใหฟงวา บริษัทนี้ไมใชบริษัทเกมสหรือแอมิเนชัน 
แตเปนบริษัทที่เกี่ยวของกับเสียงดนตรี ซึ่งแตกตางกับบริษัท
อัดเสียงที่มีอยูทั่วไป การที่ผมสรางงานอดิเรกของผมใหกลาย
เปนธุรกิจคอมพิวเตอรมิวสิคนั้น ทำใหผมคิดวาตัวผมเองเปน
นักเสียง  “HATSUME MIKU” ไดออกวางจำหนายเปนครั้ง
แรกเมื่อเดือนสิงหาคม ป ค.ศ. 2007 แตผมคิดวานั่นเปนแค
โอกาสสำหรับคนที่จะทำงานในกิจกรรมสรางสรรคเทานั้น
มีคนกลาวไววา ในอดีตมนุษยไดผานประสบการณการปฏิวัติมา
ถึงสามครั้ง การปฏิวัติครั้งแรกคือการปฎิวัติเกษตรกรรม จาก
การปฏิวัติครั้งนี้ สงผลใหมนุษยที่เคยตองแสวงหาถิ่นที่อยูใหม
เพื่อดำรงชีพดวยการลาสัตว เริ่มรูจักวางแผนการผลิตและการ
สำรองอาหาร รูจักตั้งรกรากถิ่นฐานอยางถาวรไดในพื้นที่เฉพาะ 
จากที่เคยเปนสังคมเล็กๆ ก็กลายเปนรัฐ ดวยเหตุนี้เองจึงเริ่มเกิด
ความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจน สามารถกลาวไดวา 
ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ เปนสาเหตุสำคัญที่กอใหเกิด
การทำสงคราม
การปฏิวัติครั้งที่สองคือ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ดวยความกาว
หนาทางวิทยาศาสตรจึงเกิดการประดิษฐคิดคนเครื่องมือในการ
ผลิตสิ่งของชนิดเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตได
ทีละจำนวนมาก และบริโภคไดจำนวนมาก เกิดการคาและนำไปสู
การกระจายความมั่งคั่งไปทุกพื้นที่ นอกจากนี้ การปฏิวัติครั้งนี้
ยังสงผลให “ประชากรเพิ่มมากขึ้น” กอนยุคการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ถือเปนยุคที่มี “อัตราการเกิดและอัตราการตาย
ของประชาการสูง” จึงทำใหมีจำนวนประชากรคอนขางคงที่ 
การกระจายความมั่งคั่งในสังคมมีนอย แตเมื่อการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมไดเกิดขึ้น จึงทำใหจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว
ตอจากนั้น การปฏิวัติครั้งที่สาม คือการปฏิวัติขอมูลซึ่งไดรับ
อิทธิพลมาจากอินเทอรเน็ท ตัวแทนของโลกแหง ITกอนที่จะมา
เปนอินเทอรเน็ท ผูสงขอมูลขาวสารจะถูกจำกัดเฉพาะในวงแคบ 
ซึ่งหมายถึงสื่อตางๆ เชน บริษัทหนังสือพิมพ โทรศัพท สถานี
วิทยุ และสำนักพิมพ สื่อตางๆ ดังกลาว จำเปนตองเสียคาใช
จายจำนวนมากในการสงขอมูลขาวสาร เชน คาจางแรงงานคน 
คาอุปกรณเครื่องมือ ยิ่งไปกวานั้น ที่ผานมาจำนวนขอมูลขาว
สารที่สงมีจำนวนนอย และถูกถายทอดไปในทิศทางเดียว แตการ
ปฏวัติในครั้งนี้ที่ไดรับอิทธิพลจากอินเทอรเน็ท เปนเหตุใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญในการสงขาวสารขอมูล
ปจจุบัน เครื่องมือสื่อสารทางอินเทอรเน็ทถือวาเปนสิ่งที่อยูใกล
ตัวเรามาก มีอยูในมือ บนโตะ และในกระเปาเสื้อผา สื่อตางๆ 
ในรูปแบบดิจิตอล เชน ขาว ภาพยนตร เพลง ฯลฯ จะถูกแปลง
เปนไฟร และสามารถสงผานทางอินเทอรเน็ทหรือจัดเก็บไดงาย 
สามารถเปดหรือเรียกดูภาพถายหรือการถายทอดรายการที่

ผูอำนวยการบริษัท Crypton Future Media 
จำกัด ผูใหกำเนิด “HATSUME MIKU”
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Cirque du Soleil 
นักรองนำ, นักแตงเพลง
นกรองที่เปนนักแตงเพลงผูถือกำเนิดที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดาที่สะกดใจ
ผูฟงทั่วโลกมาแลวดวยการรองเพลงหลายภาษา ผูเปนหนึ่งใน3 นักรองนำวง 
“Cirque du Soleil” ที่สรางความบันเทิงในการแสดงตางๆ เชนละครสัตว ละคร
เพลงในหลายประเทศมาอยางตอเนื่อง 
ความจริง เรียกไดวาเธอเปนนักรองระดับแนวหนาในวงคนเดียวเทานั้นที่รองเพลง
ที่แตงเนื้อรองและทำนองเอง เพื่อนำมาแสดงโชวของ Cirque du Soleil ซึ่งไม
เพียงแต เพลง เนื้อรองทำนองเทานั้น เธอไดจัดการงานเองทั้งหมดตั้งแตงาน
กราฟฟคดีไซน,การทำโปรโมชั่นจนถึงการจัดจำหนาย โดยไมไดอยูสังกัด 
(บริษัทคายเพลง) 

โลกแหงความบันเทิงรูปแบบใหม

IT กับวงการศิลปะมีความเชื่อมโยงกันอยางลึกซึ้ง ผูชมจะถูกดึงไปสูอีกมิติหนึ่ง 
เมื่อผสมผสานแนวคิดเชิงครีเอทีฟกับเทคนิคชั้นเลิศเขาดวยกัน ดังนั้นเปนเรื่อง
ธรรมชาติ ในการที่ฉันไดมีสวนรวมกับกิจกรรมในสถาบันการศึกษาที่มีสภาพ
แวดลอมที่เอื้อใหศึกษาหาความรูในสาขาคอมพิวเตอรที่เปดกวางหลายแขนงที่
ความกาวหนาจะขึ้นอยูกับเทคนิคที่ทันสมัยที่สุด พรอมกับความรวดเร็วของ
ความคิดสรางสรรคและสายตาอันกวางไกล
ในวงการบันเทิงนั้น IT ไดถูกใชอยางแพรหลายในทุกธุรกิจของพวกเรา ไมวาจะ
เปนการบันทึกและการตัดตอดนตรี การทำซับไตเติ้ลในภาพยนตรหรือโฆษณาดวย
คอมพิวเตอร การทำมัลติมีเดียหรือการฝกซอมในหลากหลายการแสดงของ 
Cirque du Soleil ซึ่งไมวาจะเปนการแสดงใดๆ ที่ฉันดูแลรับผิดชอบก็ตาม 
เทคนิคเฉพาะทางที่ล้ำหนาและความคิดสรางสรรคอันเฉียบคมของศิลปนและทีม
ชางเทคนิคถือเปนสิ่งที่สำคัญ
กลาวไดวา การเชื่อมโยงกันนี้ เปนสวนหนึ่งของการประสานความรวมมือกันเพื่อ
ใหศิลปะและเทคโนโลยีสรางสรรคภาพและเสียงดนตรีที่มีความหลากหลายขึ้นมา
ที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาไดรับความรูและมีโอกาสศึกษาเครื่องมือสำหรับเสริม
ความรูดานศิลปะและเทคโนโลยีเพื่อนำมาประยุกตใชในดานตางๆ มากมายใน
วงการธุรกิจ  การพัฒนาในการแสดงออกซึ่งความคิดไดอธิบายไวในการวางแผน
โครงการ ซึ่งไดสรางอุปสงคใหกับตำแหนงงานชางเทคนิคดานจัดการขาวสาร
เกี่ยวกับศิลปะ และกลายเปนสิ่งจูงใจใหเกิดการแสดงความคิดสรางสรรคที่เปน
เอกลักษณที่เหนือความคาดหมายของผูชมเปนอยางมาก  มหาวิทยาลัยไดสราง
สภาพแวดลอมในการศึกษาที่ใหนักศึกษาที่อยูในระดับแนวหนาในการศึกษาแขนง
วิชานี้ ไดดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช

ศาสตราจารย

อดีตผูจัดการฝายขาวสารและกลยุทธ 
สำนักงานวางแผนกลยุทธ 
(CIO) บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส จำกัด
ผูแทนกรรมการ Nippon Applied Informatics 
Society (NAIS)
อาจารยKo Hong Seung ชาวเกาหลี ในฐานะอดีตผูจัดการฝายขาวสารและ
กลยุทธ สำนักงานวางแผนกลยุทธ (CIO) บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส จำกัด 
บริษัทยักษใหญผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและชิ้นสวนอิเลคโทรนิคสของเกาหลี ผูทุมเท
สรรพกำลังในการริเริ่มสิ่งตางๆ ใหเกิดขึ้นในองคกร เชน กลยุทธการใช
อินเตอรเนตขององคกร, CAL ที่เปนแนวคิดสำคัญของ B2B, การจำหนายสินคา
อิเลคทรอนิคสไปสูผูบริโภคทั่วไป และอุทิศตนอยางเต็มที่เพื่อทำใหองคกรเปน
องคกรแหงขาวสาร รวมทั้งสรางรายไดใหสูงขึ้น
อาจารยKoไดเลาเรื่องราวเกี่ยวกับบุคลากรที่จำเปนสำหรับวงการอีบิสซิเนส

e-business กลยุทธที่แสวงหา
-ดูเหมือนวงการอีบิสซิเนสจะมีการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วมาก ดังนั้น สภาพของ
ธุรกิจเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับการใชอินเตอรเนตกันอยางแพรหลายหรือไม

ชวงกลางทศวรรษที่1990ตอนที่ผมทำงานในตำแหนงผูจัดการฝายขาวสารและ
กลยุทธของซัมซุง อิเลคโทรนิคส ไดเริ่มทำเวบไซตสำหรับตางประเทศดวย ใน
ตอนนั้น ยังไมไดคิดวาอินเตอรเนตจะกลายเปนเครื่องมื่อที่สรางความแข็งแกรง
ในการทำการตลาด แตเปนเพียงวิธีหนึ่งในการทำใหองคกรเปนที่รูจักเพิ่มขึ้นตาม
ปกติเทานั้น แตเมื่อเวบไซตไดเปดตัวสูสาธารณชนในขณะนั้นแลว พบวามี
จดหมายสงมาจากที่ตางๆ ทั่วโลก วันละประมาณ 200 ฉบับที่มีทั้งสอบถามและ
รองเรียนเกี่ยวกับบริการหลังการขายของผลิตภัณฑ ซึ่งตอนนั้นเอง จึงทำใหเกิด
แนวคิดวา เวบไซตนาจะเปนประโยชนในการทำการตลาดได
หลังจากนั้นมา ธุรกิจที่ใชอินเตอรเนตเปนเครื่องมือก็เพิ่มมากขึ้น เชน ระบบการ
จองสินคาหรือซื้อขายหุนบนเวบไซต เปนตน แตถาเพียงแคจะขยายธุรกิจโดยการ
พัฒนาระบบที่สามารถใชงานบนอินเตอรเนตได ก็ไมไดหมายความวาจะทำให
ยอดขายเพิ่มขึ้นมากมาย ในตอนนั้น แมแตที่เกาหลีเอง ก็เกิดกระแสนิยม IT แบบ

ผิดๆ ที่วา แคใชอินเตอรเนตก็จะทำใหธุรกิจรุดหนาไดอยางดีเยี่ยม โดยหลงเชื่อ
กันไปวา หากสรางอินเตอรเนต ชอปปง มอลส ขึ้นมาและนำสินคาแสดงไวหละก็ 
ลูกคาจากทั่วโลกก็จะมารวมตัวกัน ทำใหเกิดการคาขายขึ้นได ซึ่งในความเปน
จริงแลว ในหลายปมานี้ ชอปปง มอลสสวนมากก็หายไปจากอินเตอรเนตเสียแลว
ผลสุดทาย เราก็ไมรูตัวกันเลยใชไหมวาอินเตอรเนตก็เปนเพียงเครื่องมือหนึ่ง
เทานั้น และยังกลาวไดอีกวา มี [กลยุทธ ]ที่ไมเพียงพอ สินคาที่จำหนายบน
อินเตอรเนตไมวาจะโชวเรียงไวเทาใดก็ตาม สุดทาย ก็เปนแคแสดงอยูบนหนาจอ
เทานั้น เพราะในความเปนจริง เวลาที่จะซื้อสินคา ลูกคาเกือบจะทุกรายที่จะไปดู
และจับตองสินคาในทางออฟไลนใหแนใจเสียกอน แลวจึงตัดสินใจซื้อกันทั้งนั้น

บริษัทญี่ปุนที่ปรับตัวชากับการขาดแคลนบุคลากร
-ทามกลางสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว คุณมองสภาพธุรกิจใน
โลกปจจุบันเปนอยางไรบาง

เปนที่นาเสียดาย ไมวาจะเปนญี่ปุนหรือเกาหลี ปจจุบันยังมีบุคลากรจำนวนนอย
ที่ใชITใหเปนประโยชนในการกำหนดกลยุทธเพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัท อีกดาน
หนึ่ง เนื่องจากบริษัทตองลงทุนมหาศาลในการวางระบบโครงสรางพื้นฐานดาน
IT จึงเปนเหตุผลที่องคกรยังประสบปญหาอยูไมสิ้นสุดนั่นเอง
พูดสั้น ๆ ไดวา สิ่งที่องคกรแสวงหาอยูก็คือ “บุคลากรที่สามารถกำหนดกลยุทธ
ดานอีบิสซิเนสได” นั่นหมายถึง การที่ตองมีขีดความสามารถในการใชทรัพยากร
ดาน IT ใหเกิดประโยชนกับการทำการตลาดและการบริหาร
แตเดิมพนักงานที่ทำงานในบริษัทญี่ปุนหรือเกาหลี จะถูกมองวาไมคอยมีแนวคิด
ดานการตลาด เพราะมีความคิดที่ฝงลึกที่วาเปนการจัดสรรผลประโยชนกันอยาง
เทาเทียม ซึ่งถาทำงานไปไดในแตละวันเงินเดือนก็จะไดรับอยูแลว
ตางกับที่อเมริกา พนักงานจะถูกถามอยางเขมงวดอยูตลอดวา ปริมาณงานที่ทำ
เปนอยางไร และผลงานที่ทำนั้นไดทุมเทใหกับบริษัทเพียงใด ในบริษัทที่อเมริกา 
แทบจะไมมีตำแหนงงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางดานการตลาดเลย เพราะ
พนักงานทุกคนตางมีจิตสำนึกในเรื่องดังกลาวเอง ดังนั้นจึงไมมีความจำเปนตอง
จางบริษัทอเมริกาแมวาจะประสบกับสภาพเศรษฐกิจตกต่ำก็ตาม แตเนื่องจากมี
ความคิดอยูตลอดที่จะทำอยางไรใหเพิ่มยอดขายได จึงทำใหสามารถผลักดันธุรกิจ
ใหกาวไปขางหนาไดอยูเสมอ บริษัทญี่ปุนและเกาหลีสิ่งที่มีการแขงขันเปนเรื่อง
ที่ทำยาก บริษัทที่ญี่ปุนและเกาหลีจำนวนมากรวมถึงบริษัทขนาดใหญก็ตาม 
ยังเขาใจกันอยางผิดๆ วา คำวาการตลาดคืองานดาน “การขาย” “การโฆษณา” 
และ “ตราสินคา”
ดังนั้น บริษัทที่ประสบความสำเร็จในฐานะองคกรดานIT ที่ใชอินเตอรเนตใหเปน
ประโยชนตอการทำธุรกิจ ปจจุบัน จึงมีเพียงที่อเมริกาเทานั้น ที่ญี่ปุนและเกาหลี
ก็มีบริษัทที่นำการประเมินผลงานแบบอเมริกามาใช แตความจริงคือ เปนการ
เติบโตดวยเกมสการเงิน ที่อาศัยความนิยมในอีบิสซิเนสที่เกิดขึ้นเพื่อวางระบบ
โครงสรางพื้นฐานใหรุดหนา ซึ่งแมแตที่ยุโรปเองก็ยังไมมีบริษัทที่ประสบความ
สำเร็จดานอีบิสซิเนส นั่นก็เพราะการแพรหลายในการใชอินเตอรเนตยัง
ลาชาอยูมาก

มุงสูบัณฑิตวิทยาลัยเฉพาะทางที่ทรงอิทธิพลในเอเชีย
-ที่มหาวิทยาลัยอะไรคือจุดเดนเปนพิเศษ และมีเปาหมายที่จะใหเปนไปอยางไรบาง

บัณฑิตวิทยาลัยที่มีสอนเฉพาะทางดาน IT มีอยูไมมาก ยิ่งไปกวานั้นที่
มหาวิทยาลัยที่มีประวัติความเปนมาจากโรงเรียนเกียวโตคอมพิวเตอร ที่ชวย
เสริมความแข็งแกรงใหกับการสอน ซึ่งถือเปนขอไดเปรียบที่สุด
และที่มหาวิทยาลัยมีอาจารยมากมายที่จะถายทอดความรูและเทคนิคเฉพาะทาง
จากประสบการณทำงานจริงในบริษัทตางๆ ไดเปนอยางดี ซึ่งในการบรรยายของ
ผมเองนั้น ก็จะเนนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เคยดูแลรับผิดชอบโดยตรงเทาที่จะเปนได 
ซึ่งจะไมไดยกเรื่องที่เปนผลงานเยี่ยมขึ้นมาบรรยายเทานั้น แตจะรวมถึงการยก
ตัวอยางสิ่งที่เคยทำผิดพลาดขึ้นมาบรรยายดวย การยกตัวอยางสิ่งที่ผิดพลาด 
ยิ่งมีจำนวนมากเทาไหร ก็จะยิ่งเรียนรูไดมากขึ้นไปดวย ซึ่งการสอนในลักษณะนี้
จะพัฒนาบุคลากรที่เปนที่ตองการตามยุคสมัยไดอยางแทจริง
การเชื่อมโยงเครือขายการศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศก็เปดกวางมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ป ซึ่งสนามแขงขันไมไดจำกัดเฉพาะที่ญี่ปุน ซึ่งผมอยากขอบ
คุณบัณฑิตวิทยาลัยเฉพาะทางที่ไดทุมเทในสรางบุคลากรที่สามารถแขงขันกับเวที
ระดับเอเชียและระดับโลกได

อาจารย Nitza Melas ในคอนเสิรตเปดตัว “MUΣA” CDที่ระลึกงานครบรอบ 50 ปในการกอตั้ง KCG Group 
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ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาคณะ การศึกษาเปรียบเทียบ
ดานการศึกษา ประวัติศาสตรการปฏิรูปการศึกษา
หลังสงครามและการศึกษาวัฒนธรรม
ศาสตราจารย Tsuchimochi กลาววา ปรัชญาการสอนของเขา คือ "การทำงานรวม
กับนักศึกษาของ KCGI เพื่อสรางบทเรียนของพวกเขา" เขาเรียกรองใหนักศึกษา KCGI 
จัดตั้งชุมชนการเรียนรูเพื่อสรางชั้นเรียนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ สำรวจรูปแบบของแฟม
สะสะมผลงานการสอนและแฟมสะสมผลงานการเรียนรู

จุดประสงคดั้งเดิมของการศึกษา คือ กระตุนการเรียนรู
ของนักเรียน
-คุณชวยอธิบายปรัชญาการสอนแตละขอไดไหม

ทำไมเราจึงตองหลีกเลี่ยงการตกเปนทาสของแนวคิดอุปาทาน? เพราะเมื่อเราทำ
เชนนั้น เราจะสูญเสียความสามารถในการคิดอยางยืดหยุนและอิสระ KCGI เปน
สถานที่ที่เราศึกษา IT ระดับแนวหนารวมถึง AI และสาขาเหลานี้จำเปนตองมี
ความคิดสรางสรรค

ความแตกตางระหวางการเรียน (gakushu) และนักวิชาการ (gakumon) คืออะไร? 
ที่ผานมาจนถึงตอนนี้ โรงเรียนตางๆ ใหความสำคัญกับการศึกษาในสิ่งที่สอน 
นี่คือการเรียนรู การศึกษาแบบนี้เนนการปอนขอมูล บัณฑิตวิทยาลัยแตกตางจาก
สิ่งนั้น ไมมีใครสอนคุณ: นักศึกษาจะตองตั้งคำถามเอง นั่นคือ ความหมายดั้งเดิม
ของคำวา “นักวิชาการ” การเรียนรูโดยการสอบถามเปนพื้นฐานของการเปน
ผูใหญวัยทำงาน การศึกษาแบบนี้เนนขอมูลที่สงออกมา

การเรียนรูที่ขับเคลื่อนดวยประเด็น คืออะไร? ในอนาคต สังคมจะเรียกรองการเรียนรู
ที่ขับเคลื่อนดวยประเด็นปญหามากขึ้นเรื่อยๆ การสรางสิ่งใหมตองการการคนพบ 
และสำหรับการคนพบ การต้ังคำถามเปนส่ิงสำคัญ แมวาการต้ังคำถามเพียงลำพัง
สามารถดำเนินไปได แตนักศึกษาตองเรียนรูในรูปแบบทีม ไมใชเปนกลุม แนวทาง
การเรียนรูโดยใชทีมเปนฐาน (TBL) กำลังแพรหลายไปแทนที่การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน (PBL)

ส ั มภ าษณ ศ าสตร า จ า ร ย 

สภาพแวดลอมการเรียนรู คืออะไร? ประเภทของการศึกษาขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
การเรียนรู งานของครูไมใชการสอน แตครูจะตองเปนผูอำนวยความสะดวก 
นี่คือความแตกตางระหวางรูปแบบการศึกษาของญี่ปุนและสไตลอเมริกัน อดีต
เปนแนวทางของญี่ปุนและแบบหลังเปนแนวทางของอเมริกัน

ศิลปศาสตร คืออะไร? ศิลปศาสตรเปนสาระสำคัญของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
ตามธรรมเนียมแลว ศิลปศาสตรมีความเกี่ยวของกับมนุษยศาสตร แตปจจุบัน 
เราเนนย้ำวา ศิลปศาสตรมีความจำเปนในวิทยาศาสตรเชนกัน ตัวอยางเห็นได
จากการตั้งศูนยศิลปศาสตรที่สถาบันเทคโนโลยีโตเกียว และหนึ่งในอาจารยของ
ที่นั่นไดแก อาจารย Akira Ikegami ผูซึ่งเปนอดีตนักขาว NHK สถานการณที่
เหมือนกันนี้อีกอันอยูที่ MIT บนทางชายฝงตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ตัวอยาง
ที่คลายกันคือ Wellesley College ซึ่งมีชื่อเสียงเพราะเปนสถาบันเกาของอดีต
รัฐมนตรีตางประเทศ Hillary Clinton และเปนสถานที่ถายทำภาพยนตรเรื่อง 
Mona Lisa Smile Wellesley College เปนหนึ่งในวิทยาลัยวิทยาศาสตร
สำหรับผูหญิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐอเมริกา แตก็มีชื่อเสียงในฐานะของการ
เปนวิทยาลัยศิลปศาสตรดวย ผมไดแนะนำ “สัมมนานองใหม” ใหแกญี่ปุน

จุดแข็งพื้นฐานที่คาดหวังใหผูใหญวัยทำงานตองมี คืออะไร? “จุดแข็งพื้นฐานของ
ผูใหญวัยทำงาน” (shakaijin kisoryoku) เปนวลีที่คุณมักไดยินในมหาวิทยาลัย
และบริษัท ตางๆ ในญี่ปุน มีการตีพิมพหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ หนึ่งในหนังสือ
เหลานี้มีเนื้อหาของวิชาที่ผมสอนซึ่งผมชี้ใหเห็นถึงการคิดเชิงวิพากษ ซึ่งเปนหนึ่ง
ในลักษณะของศิลปศาสตรซึ่งเปนจุดแข็งพื้นฐานของผูใหญวัยทำงาน

คนเราสามารถอยูรวมกับ AI ไดหรือไม? เมื่อมีการเปดเผยรายงานที่ยืนยันวา AI 
จะมีความสามารถเหนือมนุษยภายในป 2045 มันไดจุดประกายความวิตกกังวล
ถึงวิกฤต หลายคนสงสัยวา AI จะแยงงานของผูคนไปหรือไม ใน “Enterprise-
site Training โดย University Faculty” โครงการรวมดานอุตสาหกรรม - 
วิชาการของ Japan Universities Association for Computer Education 
(JUCE) ซึ่งผมไดเขารวมโครงการฝกอบรมภายในของบริษัทผูผลิตอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสรายใหญ บริษัทนี้เปนผูนำดานเทคโนโลยี AI Angela Merkel 
นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาฟสิกสก็ได
มาเยี่ยมเยียนอยูบอยครั้ง เธอเนนย้ำถึงความจำเปนในการอยูรวมกัน ไมใชการ
เผชิญหนากับ AI เธอถือวา AI คือ การรวมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขากับ
การศึกษาของมนุษย

การศึกษาแนวทางการเรียนรู หมายความวาอยางไร? ทั้ง MIT และ Wellesley 
College เนนความสำคัญของการสอน “การศึกษาแนวทางการเรียนรู” เหมือน
กับการสอนใหคนเรียนรูดวยตนเอง นี่คือแกนแทของวิทยาลัยศิลปศาสตร 

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรคืออะไร? มันเปนคำของผมเองสำหรับ
การเปนหุนสวนระหวางมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยกับสังคม (องคกร) ที่
จำเปนตอไปในอนาคต เปนเหตุผลวา ทำไมเราจึงตองใหความรูแกผูคนเพื่อให
เปนผูเรียนรูอยางอิสระ 

ตามปรัชญาการศึกษาของ KCG Group: ทุกมหาวิทยาลัยมีนโยบายการรับสมัคร 
นโยบายหลักสูตรและนโยบายการมอบวุฒิปริญญา ปรัชญาการศึกษาของสถาบัน
แมของ KCGI คือ KCG จะมอบสิ่งตางๆ เหลานี้: “ปลูกฝงความคิดสรางสรรค
ในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร” และ “ปลูกฝงการคิดจากมุมมองที่หลากหลาย” 
โดยสรุป นี่คือศิลปศาสตรซึ่งเปนการรวมกันของวิทยาศาสตรและมนุษยศาสตร

รับมือกับความทาทายในการคนหาโลก
ที่ไมเคยรูจักมากอนดวย IT
-สุดทายนี้ คุณมีอะไรอยากบอกนักศึกษาของเราหรือไม 

ในฐานะนักศึกษาของ KCGI คุณจะเพลิดเพลินกับสภาพแวดลอมทางการศึกษา
ที่สมบูรณกวาใครๆ นั่นเปนเพราะวา คุณสามารถรับความรูเฉพาะทางดาน IT 
ไดอยางงายดายและนำไปใชเพื่อรับมือกับความทาทายในการคนหาโลกที่ไมรูจัก 
ความฝนของผม คือ การทำงานรวมกับนักศึกษาของ KCGI เพื่อสรางชั้นเรียน
ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ใหคุณคากับการสื่อสารกับนักศึกษาเหลานั้นเพื่อจัดตั้ง
ชุมชนแหงการเรียนรู โปรดนำจุดแข็งของคุณเขามาเพื่อที่เราจะไดรวมกันสานฝน
นั้นใหเปนจริง

อยาตกเปนทาสของอุปาทาน 
จงเปนตัวของตัวเองและทำตามความฝน

อดีตนักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยแพลตฟอรมการ
กระจายขอมูลขาวสาร บริษัท นิปปอนเทเลกราฟ
แอนดเทเลโฟน จำกัด
ผูอำนวยการ หองปฏิบัติการไซเบอรเกียวโต
ศาสตราจารย Shozo Naito ทำงานใหกับบริษัท นิปปอนเทเลกราฟแอนดเทเลโฟน จำกัด 
(ปจจุบันคือ NTT) ในตำแหนงหัวหนานักวิจัยในหองปฏิบัติการแพลตฟอรมขอมูลและการ
กระจาย เขาเปนผูเชี่ยวชาญดานเครือขายและความปลอดภัยของขอมูล ศาสตราจารย 
Naito ไดพูดคุยกับเราเกี่ยวกับสถานะปจจุบันของเครือขายและความปลอดภัยทางไซเบอร
ในประเทศญี่ปุนและทั่วโลกพรอมกับประเด็นที่เกี่ยวของในแงของการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

ญี่ปุนตองกาวไปสูการสงเสริมดิจิทัล
-การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 กระตุนสังคมใหหันมา
ยอมรับระบบดิจิทัลและใชไอทีกันมากขึ้น การเปดตัว“ หนวยงานดิจิทัล” ซึ่งมีกำหนด
ในเดือนกันยายน 2564 นาจะชวยเรงกระแสนี้ได

เชนเดียวกับโลกทางกายภาพ ไซเบอรสเปซที่เต็มไปดวยไวรัสสายพันธุใหมเกิดขึ้น
ทุกวัน การกลายพันธุเกิดขึ้นในโลกทางกายภาพเชนกัน และเราพยายามตอบโต
ดวยการปรับเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตของเรา ในบางวิธีการ ดิจิทัลของญี่ปุนจะ
ลาหลังไมทันโลก อยางไรก็ตามในที่สุดการทำงานระยะไกลไดเริ่มขึ้นแลว เมื่อ
เร็วๆ นี้ไดรับคำแนะนำจากแนวทางการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล (DX: การเปลี่ยน
แปลงชีวิตของผูคนผานการแพรกระจายของเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมที่รุนแรง
ไดพลิกความรูสึกถึงคุณคาและกรอบที่มีอยู) การกาวไปสูความกาวหนาของดิจิทัล
กำลังเรงดำเนินการในหลากหลายวิธี ดูเหมือนวารัฐบาลแหงชาติของญี่ปุนจะเดิน
หนาจัดตั้งหนวยงานดิจิทัล ผมเชื่อวานี่เปนแนวทางที่สำคัญสำหรับภาคเอกชนที่
จะดำเนินการเชนกัน โลกธุรกิจตองเขาใจถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  และเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส
อยางไรก็ตามโดยปกติแลวการพึ่งพาเครือขายที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงตอความ
ปลอดภัย ระบบเครือขายและการรักษาความปลอดภัยเสริมซึ่งกันและกันเหมือน
ลอรถ การรักษาความสมดุลระหวางสองเรื่องนี้เปนหนาที่ที่เราตองคำนึงถึงตลอด

ส ั มภ าษณ ศ าสตร า จ า ร ย 

เวลา ในโลกวิชาการเราใช Zoom เปนประจำในการบรรยายและในชั้นเรียน 
ในภาคเอกชนมีการนำระบบการประชุมออนไลนที่มีความปลอดภัยที่แข็งแกรง
มากขึ้น ในการตรวจสอบความถูกตองของบัญชี คำถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ
ผูถือบัญชีอยางละเอียดถี่ถวนจะตองมีผลกระทบตอยอดกับความตองการความ
เปนสวนตัวของแตละบุคคล สิ่งสำคัญคือตองเลือกวิธีแกปญหาที่สรางความ
สมดุลระหวางการทำสิ่งที่เราตองการและระดับความปลอดภัยที่เราตองการ ใน
การสงเสริมการเปนดิจิทัลเราตองคำนึงถึงความสมดุลระหวางเครือขายและ
ความปลอดภัยตลอดเวลา

การโตเถียงกันวาเราสามารถรับมือไดขนาดไหนเมื่อเกิด
การโจมตีทางอินเทอรเน็ต
-การโจมตีทางอินเทอรเน็ตกำลังเพิ่มขึ้นอยูทั่วทุกมุมโลก และมีอันตรายมากขึ้น
เรื่อย ๆ

มีขาวลือวารัสเซียมีบทบาทในการเลือกตั้งประธานาธิบดีป 2016 ในสหรัฐ
อเมริกา บางประเทศกำลังรับมือกับพื้นที่ฉุกเฉินและไซเบอรสเปซในฐานะสนาม
รบที่สี่และที่หารองจากพื้นที่ทางบกทางทะเลและทางอากาศโดยการจัดตั้งกอง
กำลังอวกาศและกองกำลังไซเบอร เห็นไดชัดวาเราจำเปนตองเสริมสรางการ
รับมือตอการโจมตีทางไซเบอร แตเราควรจะปกปองตัวเองไดมากแคไหน? 
คำถามนี้จำเปนตองมีฉันทามติระหวางประเทศ หัวขอการอภิปรายในปจจุบัน 
ไดแก: ประเทศจะสามารถตอบโตการโจมตีทางไซเบอรไดมากแคไหน เฉกเชน
เดียวกับการโจมตีฐานขีปนาวุธของศัตรูเพื่อตอบโตการโจมตีดวยขีปนาวุธ? เรา
สามารถโจมตีไซตที่โจมตีเราไดขนาดเพียงใด? ฐานทัพขีปนาวุธอาจตั้งอยูใน
ประเทศของตน แตการโจมตีทางไซเบอรอาจมาจากที่ใดก็ได เซิรฟเวอรที่ใชใน
การโจมตีทางไซเบอรอาจอยูนอกญี่ปุนได เราจำเปนตองมีเทคโนโลยีเพื่อรับมือ
กับภัยคุกคามดังกลาว ในอนาคตสังคมจำเปนตองมีการสนทนาเพื่อพิจารณาหา
วิธีการตอตานการโจมตีทางไซเบอรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การโจมตีทางไซเบอรไมเพียงเกิดขึ้นในระดับรัฐบาลตอรัฐบาล แตยังเกิดขึ้นใน
ระดับภาคเอกชนดวย ขอมูลทรัพยสินจำนวนมากอยูบนอินเทอรเน็ต การแลก
เปลี่ยนเงินทางออนไลนเริ่มตนจากการทำธุรกรรมโอนถายสกุลเงินดวยระบบ
ดิจิทัล แมแตขอมูลเกี่ยวกับหุนและอสังหาริมทรัพยก็ยังเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
บริษัทญี่ปุนมีขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาจำนวนมากมายและนักแสดงที่
มุงประสงครายก็มีความสนใจในสิ่งเหลานั้น บริษัทขนาดใหญมักถูกโจมตีทาง
ไซเบอรอยางตอเนื่อง แมวาจะยังไมมีมาตรการความปลอดภัยที่สมบูรณแบบ 
แต บริษัทตางๆ ก็ตองเตรียมมาตรการเพื่อรับมือกับภัยที่จะมาคุกคาม

ขอมูลบนเครือขายสามารถมองเห็นไดโดยทั่วไป
-พวกเราประชาชนธรรมดาก็ตกอยูภายใตการคุกคามจากการโจมตีทาง
อินเทอรเน็ตและการโจรกรรมทางไซเบอร

เราชอบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส อีมันนี่และอื่นๆ เพราะเปนวิธีที่สะดวกมาก 
แตในขณะเดียวกันเราก็ตองเฝาระวังอยูตลอดเวลาเพื่อไมใหเกิดการถูกแฮ็กขอมูล 
ความสะดวกสบายของแอพมาพรอมกับความจำเปนในการคอยเฝาระวังกับดัก
ดานความปลอดภัยและอันตรายที่ซอนอยูในความสะดวกนั้นๆ การเชื่อมตอ WiFi 
ฟรีในบริเวณใกลเคียงเพื่อออนไลน อาจทำใหเราเสี่ยงตอการถูกดักฟงหรือถูกแฮ็ก
ขอมูล โดยทั่วไปขอมูลทั้งหมดบนเครือขายสามารถมองเห็นไดและอาจเกิดการถูก
ดักฟงหรือถูกตรวจสอบได เมื่อคุณจะสงขอมูล คุณควรพึงระวังวามีใครบางคน
กำลังดูขอมูลของคุณอยู เมื่อใดก็ตามที่คุณเขาถึงเครือขายดวยวิธีการที่เกี่ยวของ
กับบัญชีการเงินของคุณหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโปรดจำไววา “เราจะ
ปลอดภัยไหมถาเราถูกใครแอบดูขอมูลของเรา” ตัวอยางเชน กอนที่คุณจะสง
ขอมูล ใหถามตัวเองวาคุณไดเขารหัสอยางถูกตองแลวหรือยัง มันไมใชเรื่องงาย 
แตพึงจำไวเสมอวาจะตองทำขั้นตอนนี้ทุกครั้ง  ถึงแมวาเทคโนโลยีจะมีบทบาท
ดานมาตรการรักษาความปลอดภัย แตสุดทายแลวการตระหนักและความ
รอบคอบยังคงเปนสิ่งทีจำเปน

สรางความสมดุลระหวางการแสวงหาดิจิทัลกับ
ความตองการความปลอดภัย

ศาสตราจารยศาสตราจารย



รอบ KCG 
วิทยาเขต ระคุโฮะคุ 
สามารถเดินทางสัญจรไดอยางสะดวกจากสถานีรถไฟใตดิน คิทะโอะจิ และ
สถานีรถประจำทางไปยังเขตพื้นที่ ระคุโฮะคุ, ใจกลางเมืองเกียวโต และ
สถานีรถไฟเกียวโต ระแวกถนน คิทะยะมะ ซึ่งมีสิ่งกอสรางที่ทันสมัย
เรียงรายอยูนั้น เปนที่ตั้งของศาลเจา ศาลเจา คะมิงะโมะ จินจะ ที่ใช
ประกอบกิจกรรมในเทศกาล อะโอะอิ มะสึริ และเปนพื้นที่ที่คุณสามารถ
สัมผัสธรรมชาติใกลตัวที่สวนพฤกษศาสตร, บอน้ำ มิโดะโระงะ อิเคะ, และ
แมน้ำ คุโมะ

สถานที่นาสนใจ
ศาลเจา คะมิงะโมะ จินจะ     สวนพฤกษาศาสตรเกียวโต
บอน้ำ มิโดะโระงะ อิเคะ       ถนนคิตะยะมะ

5554

เกียวโต เมืองนักศึกษา
เกียวโต ราชธานีที่มีประวัติความเปนมากวา 1200 ป ในอดีตถือเปนเมืองนานาชาติ
และเขตศูนยกลางทางวัฒนธรรมของญี่ปุน ปจจุบันเปนเมืองที่มีนักศึกษาหนุมสาว
อาศัยอยูเปนจำนวนมาก
แตละวิทยาเขตของ KCG ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีการคมนาคมขนสงที่สะดวกสบาย ทาน
สามารถเดินทางไปมาตามสถานที่ตางๆ ไดอยางสะดวก ไมเฉพาะแตในเขตพื้นที่
ภายในเมืองเกียวโตเทานั้น แตยังรวมถึงทุกพื้นที่ในเขตคันไซ ไมวาจะเปนจังหวัด
โอซากา นารา โกเบ และ โอะสึ เปนตน

บริเวณโดยรอบ KCGI วิทยาเขต 
Hyakumanben วิทยาลัยหลักเกียวโต
มีสถานที่นาสนใจมากมายในบริเวณนี้เชน วัดวิหารทอง คินคะคุจิ ตัวแทน
ของวัฒนธรรม มุโระมะชิ ที่เกาแกของญี่ปุน, ศาลเจา เฮะอิอัน จิงงุ ที่ใช
ประกอบกิจกรรมในเทศกาล จิดะอิ มะสึริ ซึ่งเปนหนึ่งในสามของเทศกาล
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกียวโต, ถนนแหงนักปราชญ เทสึงะคุ โนะ มะชิ 
ซึ่งขนาบดวยตนซากุระเรียงรายสองขางทาง,  สวนสัตวเมืองเกียวโต 
สวนสัตวที่ถือวาเกาแกที่สุดเปนอันดับสองของญี่ปุน และพิพิธภัณฑสถาน
ศิลปะเมืองเกียวโต เปนตน เปนเขตพื้นที่ที่ทานสามารถสัมผัส
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่หลากหลายของเกียวโต

รอบ KCG วิทยาเขต คะโมะงะวะ 
เปนทั้งเมืองและพื้นที่ที่อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติ เปนเขตที่ตั้งของ
พระราชวังเกียวโต และศาลเจา คะมิงะโมะ จินจะ ที่ใชประกอบกิจกรรม
ในเทศกาล อะโอะอิ มะสึริ ซึ่งเปนหนึ่งในสามของเทศกาลที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดในเกียวโต

สถานที่นาสนใจ
ศาลเจา ชิโมะงะโมะ จินจะ
พระราชวังเกียวโต

ปา ทะดะสุ โนะ โมะริ
พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร

วัด ซันจูซันเงน โดะอุ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเกียวโต
อาคารสถานีรถไฟเกียวโต
พิพิธภัณฑสัตวน้ำเกียวโต

รอบ KCGI หนาสถานีรถไฟเกียวโต Satellite
สถานีเกียวโต ที่มีทั้งรถไฟ JR รถไฟใตดิน และรถไฟคินเทสึผาน ถือเปน
ประตูเขาสูกรุงเกียวโตที่มีผูคนจำนวนมากจากทั่วประเทศหลั่งไหลเขามา 
บริเวณพื้นที่โดยรอบเกียวโต มีทั้งสิ่งกอสรางที่ทันสมัยและสิ่งกอสรางใน
ประวัติศาสตรอยูรวมกัน เปนเขตพื้นที่ที่ใหความรูสึกถึงบรรยากาศที่
แตกตางกันแตกลมกลืน

สถานที่นาสนใจ
วัด โทะอุจิ
วัด นิชิ โฮงวันจิ  
วัด ฮิงะชิ โฮงกังจิ
วัด โทะอุฟุคะจิ
เกียวโตทาวเวอรวัดวิหารทอง คินคะคุจิ

วัด นันเซนจิ
ศาลเจา เฮะอิอัน จิงงุ
วัด เออิคันโดะอุ
วัด ชิโอนจิ

ถนนแหงนักปราชญ เทสึงะคุ โนะ มะชิ
พิพิธภัณฑสถานศิลปะเมืองเกียวโต
สวนสัตวเมืองเกียวโต
พิพิธภัณฑสถานศิลปะสมัยใหมแหงชาติ
พิพิธภัณฑศิลปะ KYOCERA เมืองเกียวโต

สถานที่นาสนใจ



สถาบันเทคโนโลย
Rochester

เครือขายเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับสารสนเทศเกียวโต (KCGI) เปนสถาบันเครือขายที่ใกลชิดกับ
สถาบันการศึกษาอื่นในกลุม KCG Group เปนสถาบันการศึกษาระดับโลกที่ทำงานรวมกับมหาวิทยาลัยตางๆ 
และรัฐบาลของตางประเทศ ในฐานะผูนำการศึกษาดาน IT มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับสารสนเทศเกียวโต (KCGI) 
มีความมุงมั่นที่จะมอบการศึกษาดาน IT ที่ดีที่สุดในโลกใหแกนักศึกษาทุกคน

สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) เปน
สถาบันการศึกษาดานคอมพิวเตอรแหงแรกของญี่ปุน
ที่สืบทอดมายาวนานกวา 55 ป นับตั้งแตกอตั้งขึ้นในป 
1963 สถาบันนี้ไดสรางเครือขายสวนบุคคลที่ใหญที่สุด
ในอุตสาหกรรมขอมูลของญี่ปุนโดยมีผูสำเร็จการศึกษา
ประมาณ 50,000 คน

เปนมหาวิทยาลัยที่เปดสอนวิชาวิศวกรรมศาสตร กอตั้ง
ขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1829 เปนที่รูจักกันดีในประเทศสหรัฐ
อเมริกาวา เปนมหาวิทยาลัยแรกๆ ที่เปดสอนสาขาวิชา
ดาน IT (ค.ศ. 1991) เรามีผลงานอันดับตนๆ ในสหรัฐ
อเมริกาในดานคอมพิวเตอรกราฟก เกมและ IT และมี
สัมพันธภาพที่ดีฉันทพี่นองกับสถาบันการศึกษา
คอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) ในป ค.ศ. 1996

ศูนยฝกอบรมเพื่อการศึกษาภาษาญี่ปุนนี้ เปนสถาบัน
การศึกษาภาษาญี่ปุนที่ไดรับการรับรองจากสมาคม
สงเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุน เปดสอนหลักสูตรการ
ศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมซึ่งเปนหลักสูตรที่ถูกกำหนด
ขึ้นโดย กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุน 

ถือเปนสำนักงานในตางประเทศที่ดำเนินงานโดยกลุม
ของ KCG Group ตั้งอยูในตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 
(WTC) ที่กรุงนิวยอรกในป ค.ศ. 2000 
หลังจากนั้นไดรับความเสียหายจากการโจมตีของ
ผูกอการรายในประเทศสหรัฐอเมริกา ปจจุบัน
กลับมาดำเนินกิจการอีกคร้ัง มีสำนักงานตั้งอยูที่ 
Rockefeller Center

ในป ค.ศ. 2019 KCG ไดกอตั้งสำนักงานฮานอย
ซึ่งเปนฐานแรกของ KCG ในเวียดนาม

พัฒนา IT ระดับสูงใหสอดคลองกับเทคโนโลยียานยนต
ยุคอนาคต และสรางผูเชี่ยวชาญการปรับแตงรถยนตที่
เพียบพรอมไปดวยความรูและเทคโนโลยีดานเครือขาย

สำนักงาน KCG ปกกิ่งกอตั้งขึ้นในปค.ศ. 2002 ภายใน
หอสมุดแหงชาติของจีนในกรุงปกกิ่งเพื่อเปนฐานในการ
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยของจีน, ซึ่ง KCG กำลัง
เสริมสรางความสัมพันธใหแข็งแรง KCG เปด
สำนักงาน KCG ตาเหลียนในปค.ศ. 2008 และ
สำนักงาน KCG เซี่ยงไฮในปค.ศ. 2018, โดยการ
สนับสนุนการศึกษาดาน IT แกมหาวิทยาลัยของจีน, 
รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ 

KCGM
โรงเรียนอาชีวศึกษายานยนตเกียวโต

KCG
สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต

5756

สำนักงานที่นิวยอรก
K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n  -  U. S. A.

สำนักงานที่ปกกิ่ง
สำนักงานที่ตาเหลียน
สำนักงานเซี่ยงไฮ 

K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n  -  C h i n a K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n - Vietnam

สำนักงานฮานอย

N

N

N

N

BicCamera

Miyakomichi

ขอมูลโดยยอเกี่ยวกับ KCGI
ชื่อทางการ : มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต (KCGI)

The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics 

สถาบันที่จัดตั้ง : สถาบันการศึกษานิติบุคคล Kyoto Jyoho Gakuen

สถานที่ตั้ง : 7 นะคะโมงเซน-โชะอุ, สะเคียว-คุ, เมืองเกียวโต

ภาควิชา : ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต

สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจเว็บและพัฒนาระบบเว็บ

จำนวนหนวยกิต : 44 หนวยกิต

จำนวนรับเขาศึกษา : 600 (จำนวนนักศึกษาที่สามารถรับได 1200 คน)

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร : 2 ป

ปริญญาบัตร : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิชาชีพ)
Master of Science in Information Technology (M.S. in IT)

URL: https://en.kcg.edu

เกียวโตเปนศูนยกลางของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
แบบดั้งเดิมของประเทศญี่ปุน เปนที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัท
ที่มีชื่อเสียงในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ IT ในโลกอุตสาหรรม
ของญี่ปุนมากมาย เชน บริษัท Rohm, Murata Manufacturing 
Co., Ltd., Nintendo, HORIBA, Ltd., KYOCERA Corporation, 
NIDEC Corporation และ Omron Corporation เปนตน 
นอกจากน้ี ผูไดรับรางวัลโนเบลสวนใหญจะเปนคนจังหวัดเกียวโต 
ที่มหาวิทยาลัยของเรามุงมั่นที่นำพลังงานจากธรรมชาติตางๆ 
ที่ไดรับจากสภาพภูมิอากาศของเกียวโตมาใชในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต 
(KCGI) วิทยาเขต เฮียะคุมังเบน

มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต 
(KCGI) วิทยาเขตเกียวโตเอะคิมะเอะ Satellite 

วิทยาเขต ซัปโปะโระ Satellite

วิทยาเขต โตเกียว Satellite

สถานที่ตั้ง : 7  นะคะโมงเซน-โชะอุ, สะเคียว-คุ, เมืองเกีย
วโต
วิธีเดินทาง : 
•เดิน 1 นาที ไปทางทิศเหนือ จากสี่แยก เฮียะคุมังเบน โคะอุ
สะเทน

•เดิน 8 นาที จากสถานีรถไฟ “เดะมิชิยะนะงิ” รถไฟ 
เคะอิฮัง / รถไฟ เอะอิซัง

•จากสถานีรถไฟเกียวโต ขึ้นรถบัสเบอร 17 ลงปาย “เฮียะ
คุมังเบน” หรือ รถบัสเบอร 206 ลงปาย “อะสุคะอิโชะอุ” 
จะถึงเลย

สถานที่ตั้ง : 10-5 นิชิคุโจะอุ เทะระโนะมะเอะโจะอุ, มินะมิ-คุ, 
เกียวโต-ชิ
วิธีเดินทาง :
•เดิน 7 นาที ไปทางทิศตะวันตก ประตูฮะชิโจวนิชิงุจิ “สถา
นีรถไฟเกียวโต”

สถานที่ตั้ง : บริษัท dGIC Inc. อาคารดะอิโงะ 11, โอโดะ
โอะรินิชิ 5 (โงะ) โชะอุเมะ, ชูโอว-คุ, ซัปโปะโระ-ชิ 
วิธีเดินทาง :
•เดิน 1 นาที ไปทางทิศเหนือ จากประตูทางออก
หมายเลข 2 

สถานที่ตั้ง : บริษัท Hitomedia, Inc. VORT โมะโทะอะซะบุ 
ชั้น 4 1-35 โมะโทะอะซะบุ 3 (ซัง) โชะอุเมะ, มินะโทะ-คุ, 
โตเกียว
วิธีเดินทาง : 
•เดิน 8 นาที จากประตูทางออกหมายเลข 1a ที่สถานีรถไฟ
ใตดิน “โรปโปงงิ” สายโตเกียว เมโทร 
ฮิบิยะ เซน

•เดิน 10 นาที จากประตูทางออกหมายเลข 3 ที่สถานีรถไฟ
ใตดิน “โรปโปงงิ” สายโทะเออิ โอเอะโดะ เซน

แมน้ำ คะโมะ
ถนน คะวะบะทะ

ถนน อิมะเดะงะวะ

มหาวิทยาลัย
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KCGI (อาคาร 2)

เกียวโตทาวเวอร

สถานีรถไฟ
JR ซัปโปะโระ

สถานีรถรางซัปโปะโระชิเดน  
นิชิ 4 (โยน) โชะอุเมะ

สถานีรถไฟ โรปโปงงิ

ประตูทางออก

เคะยะคิซะคะ

สถานีรถไฟ 
ฮิโร

กรมสรรพากร
อะซะบุ เซะอิมุโชะ

NATURAO Lawson
สถานีดับเพลิง 
Azabu

โรปโปงงิ ฮิวล

สถานีรถไฟใตดิน
โอโดะริ

สถานีรถไฟใตดิน
ซัปโปะโระ

ถนน อิชิยะมะ ที่วาการฮอกไกโด
หอนาิกา

ถนน ฮะชิโจะอ

สถานีเกียวโต

โรงแรม Rihga Royal Hotels

อิออน 
มอลล 
เกียวโต

โรงเรม 
Miyako 
Kyoto 
Hachijo

วาโก

ถนน อุบุระ โนะ โคะอุจิ
ถนน โฮะริงะวะ

รถไฟใตดินสาย 
คะระสุมะ เซน

ประตู ชูโอว

ประตูฮะชิโจวนิชิงุจิ

สาย JR เกียวโต เซน

สาย คินเทะสึ 
เกียวโต

โรงแรม แกรนด 
ไฮแอท โตเกียว
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สถานีรถไฟ
อะซะบุจูบัง

ประตูทางออก

NTT
East

KCGI
มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
สำหรับสารสนเทศเกียวโต

KJLTC
ศูนยฝกอบรมภาษาญี่ปุนเกียวโต




