
ก ำหนดกำรโครงกำรติวสอบ  
Information Technology Professional Examination: ITPE TUTOR 

ศูนย์สอบภำคตะวันออก (มหำวิทยำลัยบรูพำ) 
 

ครั้งที่ 2/2555 
วันที่ 22 , 23, 24  ตุลำคม พ.ศ.2555 

เวลำ  9.00 – 17.00 น. 
 

ณ ห้อง MIT ทำงไกล อำคำรเกษม จำติกวณิช  ช้ัน  5  (บริเวณอำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์)  
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี 

 

วันและเวลำ หัวข้อ 
วันจันทร์ที่  22  ตุลำคม  2555 
เวลำ  9.00 – 17.00 น. 

วิทยากร :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร 
              อาจารย์ภูสติ กุลเกษม 
              และคณาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยับูรพา 

Technology Field  (40 %) 

1.  Basic Theory 

 Discrete mathematics 
 Applied  mathematics 
 Theory of information 
 Algorithms and Programming 

2.  Computer system 

 Computer component 
 System component 
 Software 
 Hardware 

Technology Field  Quiz 

 
 

วันอังคำรที่  23  ตุลำคม  2555 
เวลำ  9.00 – 17.00 น. 
 
 
 
 
 
 
*หากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่  
 25 ตุลาคม 2555  
 (เน่ืองจาก 23 วันหยุดราชการ) 
 ทางศูนย์สอบจะเรียนให้ท่านทราบ 

วิทยากร :  อาจารย์ เหมรัศมิ ์ วชิรหัตถพงศ์ 
              อาจารย์ สุรางค์รัตน์  เชาว์โคกสูง 
              และคณาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยับูรพา 

Technology Field Con. (40 %) 

3. Technology element 
 Human interface 

 Multimedia 

 Database 

 Network 

 Security 

Technology Field  Quiz 

1. เทคนิคการท าข้อสอบและตะลุยโจทย์วิชา IP-FE Exam  (ภาคเช้า) 
2. เทคนิคการท าข้อสอบและตะลุย FE Exam (ภาคบ่าย) 

 

  



วันและเวลา  
วันพุธที่  24  ตุลำคม  2555 
เวลำ  9.00 – 17.00 น. 
 

วิทยากร :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ 
              และคณาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยับูรพา 

Management Field  25% 

4.  Development technology 

 System development technology 
 Software development management techniques 

5.  Project Management 

 Project Management 
 Project Scope Management 

6. Service management 
 Service management 

 System audit 

Strategy Field  35% 
1. Corporate and legal affairs 
 Corporate activities 

 Legal affairs 

2. Business strategy 
 Business strategy management 

 Technological strategy management 

 Business industry 

3. System strategy 
 System strategy 

 System planning 

Management & Strategy Field  Quiz 

* หมายเหตุ   เน้ือหาการติวสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

* ท่ำนสำมำรถลงทะเบียนลว่งหน้ำเพ่ือส ำรองที่นั่ง ได้ที่    
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dGNqWURfb09HOWw5bjVkQ1E4VVFXN3c6MQ 
 

* หากท่านมีข้อสงสัยเบ้ืองต้นใดๆ หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
   ศูนย์สอบและติวสอบภาคตะวันออก  มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร ี
   อาคารสิรินธร  ชั้น  5  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยับูรพา  จังหวัดชลบุรี 
   อีเมลแอดเดรส     surangratc@buu.ac.th 
 

   อ.สุรางค์รัตน์  เชาว์โคกสูง 
   สถานที่ติดต่อ  ห้อง 509 ชั้น 5 คณะวิทยาการสารสนเทศ 
   เบอร์โทรศัพท์ติตดต่อ  (038) 10 3061 
   เบอร์โทรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 2044 ต่อ  11 
   อีเมลแอดเดรส     surangratc@buu.ac.th 
 

   คุณ กมลวรรณ  แสงระว ี
   สถานที่ติดต่อ  ห้อง 504 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ 
   เบอร์โทรศัพท์ติตดต่อ  (038) 10 3061  
   เบอร์โทรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 2044 ต่อ 23 
   อีเมลแอดเดรส     kamonwans@buu.ac.th 

 
 



แผนที่สถำนที่สอบ และสถำนที่ติวสอบ 
ณ ห้อง MIT ทางไกล อาคารเกษม จาติกวณิช  ช้ัน  5  (บริเวณอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์)  

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
 

 
 
 

อำคำร 
เกษม จำติกวณิช   

(สถำนที่สอบและติวสอบ) 


