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3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 

 3.1 หลกัสตูร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 129 หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลกัสตูร 
  โครงสรา้งของหลกัสตูร แบ่งออกเป็น 3 หมวดวชิา ดงันี้ 
  ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน 33 หน่วยกิต 
   ก.1 ใหเ้รยีนแต่ละกลุ่มวชิาตามทีก่ าหนด จ านวน 18 หน่วยกติ ดงันี้  
   - กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ จ านวน 3  หน่วยกติ 
   - กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร จ านวน 9 หน่วยกติ 
   - กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ จ านวน 3 หน่วยกติ 
   - กลุ่มวชิาพลศกึษา สุขศกึษา และสุนทรยีศาสตร ์ จ านวน 3  หน่วยกติ 
   ก.2 เลอืกเรยีนรายวชิาในกลุ่มวชิาต่างๆ ไดอ้กีไมน้่อยกว่า 15 หน่วยกติ 
  ข.หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 84 หน่วยกิต 
  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวชิา ดงันี้ 
  ข.1 กลุ่มวชิาแกน จ านวน 9  หน่วยกิต 
   - คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรบันกัเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 6  หน่วยกติ 
   - พืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 3  หน่วยกติ 
  ข.2 กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น จ านวน 51 หน่วยกิต 
   - กลุ่มประเดน็ดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ จ านวน 9 หน่วยกติ 
 - กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยกุต์ จ านวน 18 หน่วยกติ 
 - กลุ่มเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแ์วร ์ จ านวน 12 หน่วยกติ 
 - กลุ่มโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ จ านวน 12 หน่วยกติ 
  ข.3 กลุ่มวชิาเอกเลอืก จ านวน 24 หน่วยกิต 
  ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน 12 หน่วยกิต 

ความหมายของรหสัวิชา 
รหสัรายวชิาในหลกัสตูร 
ความหมายของตวัเลข 3 ตวัแรก 
101-1xx หมายถงึ  กลุ่มวชิา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
101-2xx หมายถงึ  กลุ่มวชิา ภาษาและการสื่อสาร 
101-3xx หมายถงึ  กลุ่มวชิา วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์  
101-4xx หมายถงึ  กลุ่มวชิา พลศกึษา สุขศกึษา และสุนทรยีศาสตร ์
100  หมายถงึ  กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
102 หมายถงึ  กลุ่มวชิาภาษาอาเซยีน 
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111  หมายถงึ  กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์
112  หมายถงึ  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์
113 หมายถงึ  กลุ่มวชิาภาษาตะวนัออก 
114 หมายถงึ  กลุ่มวชิาภาษาตะวนัตก 
121 หมายถงึ  กลุ่มวชิาคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
125 หมายถงึ  ภาควชิาคณติศาสตร ์
126 หมายถงึ  ภาควชิาสถติ ิ
129 หมายถงึ  กลุ่มวชิาสุนทรยีศาสตรแ์ละพลศกึษา 
190 หมายถงึ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
192 หมายถงึ  ภาควชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 3.1.3 รายวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน 33 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป
ดงัน้ี 
 ก.1 ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามท่ีก าหนด จ านวน 18 หน่วยกิต ดงัน้ี  

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  3 หน่วยกิต 

   *101-101     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
   (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้   9 หน่วยกิต 

   *101-201   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(2-2-5) 
(Thai Language for Communication)  

  **@101-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพ้ืน     3(2-2-5) 
(English for Remediation) 
(@ เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตท่ีนักศึกษาต้องสอบผ่าน (S)  
จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้)  

 **101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                    3(2-2-5) 
                               (Daily Life English)  

**101-205   ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ                3(2-2-5) 
                     (English for Academic Study)  

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  3 หน่วยกิต 

 **101-301    ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษที่ 21              3(2-2-5) 
    (Digital Literacy for 21ST Century)    

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต 

**101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย    3(2-2-5) 
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                     (Life, Well-Being and Sports)              
 
ก.2 ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
**101-102   ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก    3(3-0-6) 
    (Civic Literacy in Thai and Global Context)    
**101-103   การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพ่ือความเป็นผู้น า    3(2-2-5) 
    (Designing Your Self and Personality for Leadership)   
**101-104   การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด              3(3-0-6) 

(Smart Money Management) 
**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                3(2-2-5) 

(Community Explorer and Service Learning) 
  **101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว              3(3-0-6) 
   (Politics and Law in Everyday Life) 

101-107   ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต    3(3-0-6) 
(Philosophy, Religions and Life Style)   

101-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต   3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

 *101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ    3(3-0-6) 
  (Human Relations and Personality Development) 
*101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

(Psychology in Daily Life) 
*101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่      3(3-0-6) 

(ASEAN in the Modern World)   
*101-112 อารยธรรมศึกษา       3(3-0-6) 

(Civilization Studies) 
*101-113   ทักษะการศึกษา       3(2-2-5) 

(Study Skills)      
101-114  จิตวิทยาทั่วไป       3(3-0-6) 

 (General Psychology) 
 101-115  สังคมวิทยาเบื้องต้น   3(3-0-6) 
   (Introduction to Sociology) 
 101-116  หลักเศรษฐศาสตร์                      3(3-0-6) 
   (Principle of Economics)  
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2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 *101-202  ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอ      3(2-2-5) 
  (Thai Language for Presentation) 

**101-206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอแบบมืออาชีพ             3(2-2-5) 
                (English for Professional Presentation) 

**101-207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบข้อสอบมาตรฐาน    3(2-2-5) 
                      (English for Proficiency Test) 
**101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน    3(2-2-5) 
                      (Computer Coding for Everyone) 

 101-209   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)      3(2-2-5) 
101-210   ภาษาจีน 2 (Chinese 2)      3(2-2-5) 

 101-211  ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)     3(2-2-5) 
 101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2)     3(2-2-5) 
 101-213  ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)     3(2-2-5) 

 101-214 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)     3(2-2-5) 

3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

   **101-302  วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ      3(2-2-5) 
(Data Science and Visualization)              

 **101-303   เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    3(3-0-6)
              (Green Technology for Sustainable Development) 
    **101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่    3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)   
**101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งส าหรับทุกคน      3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone)  
**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพ่ือความยั่งยืน        3(2-2-5) 
  (Living Lab for Campus Sustainability)  
*101-307   เทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5) 

(Information Technology)       
*101-308   คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน   3(2-2-5) 

   (Computer for Studies and Work) 
 *101-309   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
   (Life and Environment) 

*101-310   อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี      3(3-0-6)  
(Healthy Diet) 

*101-311   เคมีในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)  
(Chemistry in Daily Life) 
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*101-312   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
(Mathematics in Daily Life)  

*101-313   สถิติในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)               
 (Statistics in Daily life) 

101-314  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม      3(3-0-6)  
(Mathematics in Civilization)   

*101-315  สถิติและความน่าจะเป็น         3(3-0-6)   
   (Statistics and Probability)           
  

4.  กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

 **101-402   ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต     3(3-0-6) 
     (Art and Music Appreciation)        

**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม                3(3-0-6) 
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)  

 **101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน               3(2-2-5) 
   (Designing Your Dream) 

**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวิต              3(2-2-5)  
  (Yoga, Meditation and Art of Living) 
**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์          3(2-2-5) 
  (Creative Photography) 

 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 84 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปน้ี 
  ข.1 กลุ่มวิชาแกน (9 หน่วยกิต) 
   - คณิตศาสตรแ์ละสถิติส าหรบันักเทคโนโลยีสารสนเทศ (6 หน่วยกิต) 

125-102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน  3 (3-0-6) 
  Basic Mathematics  
126-316 สถติแิละความน่าจะเป็น 3 (3-0-6) 
  Statistics and Probability 
- พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 หน่วยกิต) 
190-104 หลกัการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3 (2-2-5) 
  Computer Programming Concept 

  ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน(51 หน่วยกิต) 
   - กลุ่มประเดน็ด้านองคก์ารและระบบสารสนเทศ ( 9 หน่วยกิต) 

190-204 การจดัการกระบวนการทางธุรกจิ 3 (3-0-6) 
  Business Process Management 
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190-205 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3 (3-0-6) 
  Management Information Systems 
190-303 การสื่อสารทางวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 
  Information Technology Professional Communication 

 - กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยกุต ์( 18 หน่วยกิต) 
190-206 ระบบปฏบิตักิารและสถาปตัยกรรม 3 (3-0-6) 
  Operating System and Architecture 
190-301 การจดัการโครงการคอมพวิเตอร ์ 3 (3-0-6) 
  Computer Project Management 
190-302 กฎหมายและจรยิธรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 
  Information Technology Laws and Ethics  

 192-205 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบงานสารสนเทศ  3 (2-2-5) 
   Information Systems Analysis and Design 
 192-207 โครงสรา้งขอ้มลูและอลักอรทิมึ  3 (2-2-5) 
   Data Structures and Algorithms  
  192-301 การโตต้อบระหว่างมนุษยก์บัคอมพวิเตอร ์  3 (3-0-6) 
   Human-Computer Interaction 

  
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแ์วร ์( 12 หน่วยกิต) 

 192-101 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์  3 (2-2-5) 
   Computer Programming 
 192-201 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ ัน้สงู  3 (2-2-5)  
   Advanced Computer Programming  
 192-202 การจดัการฐานขอ้มลู  3 (2-2-5) 
   Database Management  
 192-206 การโปรแกรมส าหรบัอนิเทอรเ์น็ต  3 (2-2-5) 
   Internet Programming 

 - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ ( 12 หน่วยกิต) 
 190-101 ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์  3 (3-0-6) 
     Computer Network System 

192-203 การออกแบบสื่อประสม  3 (3-0-6) 
   Multimedia Design  
 192-204 การสื่อสารขอ้มลูและเครอืขา่ย  3 (3-0-6) 
     Data Communication and Networking  
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 192-428 ความมัน่คงและความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ  3 (3-0-6) 
   Information Systems Security 
 
   ข.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 192-403 โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 1  3 (3-0-6) 
   Information Technology Project 1 
 192-404 โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 2  3 (3-0-6) 
   Information Technology Project 2 
 190-400 เตรยีมสหกจิศกึษา   1 (0-2-1) 
   Co-operative Education  Preparation 
              190-401 สหกจิศกึษา  5 (0-40-0) 
  Co-operative Education 
   กลุ่มวชิาเอกเลอืกใหเ้ลอืกเรยีนวชิาในกลุ่มวชิาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง ดงัต่อไปนี้  
 ข.3.1 กลุ่มเทคโนโลยีด้านการบริหารระบบเครือข่าย 
   192-421 การบรหิารเครอืขา่ย  3 (3-0-6) 
    Network Administration   
   192-422 เทคโนโลยคีวามปลอดภยัของระบบเครอืขา่ย  3 (3-0-6) 
    Network Security Technology 
   192-425 การศกึษาเฉพาะเรือ่งดา้นการบรหิารระบบเครอืข่าย 3 (3-0-6) 
    Selected Topics in Computer Network Administration  
  192-426  การวางแผนการใหบ้รกิารสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
     Information System High Availability Planning 
   192-427 เทคโนโลยกีารท าเสมอืนจรงิ  3 (3-0-6) 
    Virtualization Technology   
   192-429 การศกึษาเฉพาะเรือ่งดา้นการบรหิาร  3 (3-0-6) 
    ระบบเครอืขา่ย 2 
    Selected Topics in Computer Network Administration 2 
 192-441 การออกแบบ และตดิตัง้ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ 3 (3-0-6) 
   Computer Networking Design and Configuration 
 192-442 ระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครือ่งแมข่่าย   3 (3-0-6) 
   Server Operating System 
 192-443 เทคโนโลยกีารประมวลผลกลุ่มเมฆเบือ้งตน้   3 (3-0-6)  
   Principle of Cloud Computing Technology 
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  ข.3.2 กลุ่มเทคโนโลยีด้านการพฒันาระบบสารสนเทศ 
190-203 พฤตกิรรมองคก์ารเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 
  Information Technology Organization Behavior 

 192-302 ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์  3 (2-2-5) 
     E-Business 
   192-431 ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ  3 (3-0-6) 
    Decision Support Systems 
   192-433 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์  3 (3-0-6) 
    Software Engineering 
   192-434 การออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วรเ์ชงิวตัถุ  3 (2-2-5) 
    Object – Oriented Design and Development 
   192-435 การศกึษาเฉพาะเรือ่งดา้นการจดัการ   3 (3-0-6) 
    เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    Selected Topics in Information Technology Management 
   192-436 การศกึษาเฉพาะเรือ่งดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร ์  3 (3-0-6) 
    Selected Topics in Software Development  
   192-437 การพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรบั  3 (2-2-5) 
    อุปกรณ์เคลื่อนที ่
    Application Development for Mobile Devices 
   192-438 การออกแบบเวบ็ไซต ์  3 (3-0-6) 
    Website Design  
   192-439 การเขยีนโปรแกรมแบบเปิดเผยรหสั  3 (2-2-5) 
    Opensource Programming 
   192-451 การทดสอบและประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร ์  3 (2-2-5) 
    Software Testing and Quality Assurance 
   192-452 การโปรแกรมส าหรบัอนิเทอรเ์น็ตขัน้สงู  3 (2-2-5) 
    Advance Internet Programming 
   192-453 การพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรบั  3 (2-2-5) 
    อุปกรณ์เคลื่อนทีข่ ัน้สงู 
    Advanceed Application Development for Mobile Devices 
   192-454 การออกแบบและพฒันาฐานขอ้มลูขัน้สงู   3(2-2-5) 
    Advanced Database Design and Development 
   192-455 การตลาดดจิทิลั  3 (3-0-6) 
    Digital Marketing 
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 ข.3.3 กลุ่มเทคโนโลยีด้านวิทยาการข้อมูล 
   192-432 การจดัการคลงัขอ้มลู  3 (2-2-5) 
    Data Warehouse Management   
 192-461 พืน้ฐานวทิยาการขอ้มลู  3(2-2-5) 
  Fundamental of  Data   Science 
   192-462  การจนิตทศัน์ขอ้มลู   3(2-2-5) 
    Data Visualization 
   192-463  การเรยีนรูข้องเครือ่ง   3(2-2-5) 
    Machine Learning 
   192-464  การท าเหมอืงขอ้มลู  3(2-2-5) 
    Data Mining  
   192-465 การวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่  3(2-2-5) 
    Big Data Analytics 
   192-466  ธุรกจิอจัฉรยิะ   3(2-2-5) 
    Business Intelligence 
   192-467 อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่  3 (3-0-6) 
    Internet of Things 
   192-468  การจ าลองขอ้มลูและสรา้งตวัแบบ   3(2-2-5) 
    Data Simulation and Modelling 
   192-469 การศกึษาเฉพาะเรือ่งดา้นวทิยาการขอ้มลู 1  3 (3-0-6) 
    Selected Topics in Data Science 1 
   192-470 การศกึษาเฉพาะเรือ่งดา้นวทิยาการขอ้มลู 2  3 (3-0-6) 
    Selected Topics in Data Science 2 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 12 หน่วยกิต 
   เลอืกจากรายวชิาใด ๆ ทีเ่ปิดสอนในระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัสยาม  12 หน่วยกติ  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
แผนการศกึษา 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ หลกัสตูร 4 ปี  (ภาคปกต)ิ 
(ส าหรบันกัศกึษาเขา้โครงการสหกจิศกึษา) 

 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
101-101      หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 3(3-0-6) 
101-201   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5) 

**101-203** ภาษาองักฤษเพื่อการปรบัพืน้ (ไมน่บัเครดติ) 3 (2-2-5) 
101-301    ทกัษะดจิทิลัส าหรบัศตวรรษที ่21 3 (2-2-5) 
125-102 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน  3 (3-0-6) 
190-104 หลกัการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3 (2-2-5) 

รวม 18 
 

 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
101-204 ภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนั 3 (2-2-5) 
101-302 วทิยาการขอ้มลูและจนิตภาพ 3 (2-2-5) 
190-101 ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ 3 (3-0-6) 
192-202 การจดัการฐานขอ้มลู 3 (2-2-5) 
190-206 ระบบปฏบิตักิารและสถาปตัยกรรม 3 (3-0-6) 
192-101 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3 (2-2-5) 

รวม 18 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
101-205   ภาษาองักฤษเพื่อการศกึษาทางวชิาการ 3 (2-2-5) 
101-401   ชวีติ สุขภาวะ และการออกก าลงักาย 3 (2-2-5) 
126-316 สถติแิละความน่าจะเป็น 3 (3-0-6) 
190-204 การจดัการกระบวนการทางธุรกจิ 3 (3-0-6) 
192-201 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ ัน้สงู 3 (2-2-5) 
192-204 การสื่อสารขอ้มลูและเครอืข่าย 3 (3-0-6) 
192-207 โครงสรา้งขอ้มลูและอลักอรทิมึ 3 (2-2-5) 

รวม 21 
 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
101-xxx หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 
192-203 การออกแบบสื่อประสม 3 (3-0-6) 
192-206 การโปรแกรมส าหรบัอนิเทอรเ์น็ต 3 (2-2-5) 
192-205 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5) 
192-301 การโตต้อบระหว่างมนุษยก์บัคอมพวิเตอร ์ 3 (3-0-6) 
192-xxx วชิาเอกเลอืก (1) 3 
192-xxx วชิาเอกเลอืก (2) 3 

รวม 21 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
101-xxx หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 
190-205 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3 (3-0-6) 
190-301 การจดัการโครงการคอมพวิเตอร ์ 3 (3-0-6) 
190-302 กฎหมายและจรยิธรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 
192-428 ความมัน่คงและความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

192-xxx วชิาเอกเลอืก (3) 3 
192-xxx วชิาเอกเลอืก (4) 3 

รวม 21 
 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
101-xxx หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 
101-xxx หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 
190-303 การสื่อสารทางวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 
190-400 เตรยีมสหกจิศกึษา 1 (0-2-1) 
192-403 โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 3 (3-0-6) 

 วชิาเลอืกเสร ี 3 
 วชิาเลอืกเสร ี 3 
   

รวม 19 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
190-401 สหกจิศกึษา 5 (0-30-0) 

   
   
   
   
   
   
   
   

รวม 5 
 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
192-404 โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 3 (3-0-6) 

 วชิาเลอืกเสร ี 3 
 วชิาเลอืกเสร ี 3 
   
   
   
   
   
   
   

รวม 9 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

*101-101   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน         3(3-0-6) 
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

  หลักการแนวคิดและความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทาง
เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การด ารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP) ; basic 
principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable 
development (SD), and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society 
with SEP for sustainable development from project-based learning or case study 

 

**101-102   ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก         3(3-0-6) 
   (Civic Literacy in Thai and Global Context)    

   สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็น
ปัญหาร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทาง
ความคิดที่เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม  การรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้าน
การทุจริต ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าที่ของ
บุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
    Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of 
countries; contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural 
diversity and global mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility 
against corruption; relationship between citizenship and developmental status of a country; 
roles and duties of individual as a Thai and global citizen 

**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้น า         3(2-2-5) 
   (Designing Your Self and Personality for Leadership) 
 การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การก าหนดเป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่
สาธารณะ การแนะน าตนเองเพ่ือความประทับใจแรกพบต่อผู้อ่ืน การพัฒนาภาวะผู้น า ทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
การท างานเป็นทีม   
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Self- analysis; understanding one’ s self; goal setting in life; self- esteem 
improvement; personality development; self- confidence improvement in public; public 
speaking development; self-introduction for first impression; leadership development; human 
relation skills; team working 

**101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด                    3(3-0-6)  
          (Smart Money Management) 
  การเงินกับชีวิตประจ าวัน สิทธิและหน้าที่ เป้าหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล 

นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การวางแผนภาษี 
การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

  Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial 
management; financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan; 
tax planning; entrepreneurship; management of investment port;  preparation for retirement 
and financial independence 

 

**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม           3(2-2-5) 
  (Community Explorer and Service Learning) 

การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือค้นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะ
การเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมบริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพ่ือการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุ มชน การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนใน
ศตวรรษท่ี 21  

Learning on community context; community analysis to identify issues and 
development approaches using collaborative community based approach among learners and 
community members; techniques and enhanced skills in approaching community 
engagements, community participation, social and life skills, communication; service learning; 
project development and implementation for community development and services; 
preparation for becoming community researcher and developer in variety dimensions of 
sustainable community development in the 21ST century  

**101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว          3(3-0-6) 
  (Politics and Law in Everyday Life) 
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กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน อาทิ 
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมาย
อ่ืนๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม  

Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil 
Law, Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related 
to current social situations 

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต         3(3-0-6) 
  (Philosophy, Religions and Life Style)   

หลักปรัชญา ค าสอนของศาสนาต่างๆและความส าคัญของศาสนากับการด าเนินชีวิต 
ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการด ารงชีวิต ความส าคัญของศีล สมาธิ ปัญญา 
การพัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักค าสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างความส าเร็จ
ในการท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; 
meanings and values of life in religious view; dharma for living; significances of precept, 
concentration, and wisdom; self improvement and solution of life problems through religious 
teachings; application for successful working and peaceful living with others 

101-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต      3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

  หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การ
เลือกใช้ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิด
สังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ 
การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการ
เข้าถึงแหล่งความรู้เพือ่การพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
  Principles of logics; basic concepts of thinking processes:  inductive and 
deductive thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical 
thinking; comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; applied 
thinking; conceptual thinking; strategic thinking; problem- solving thinking; integrative thinking; 
creative thinking; future thinking; and self- study learning; skills approaching to various 
resources for lifelong self development   

*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ        3(3-0-6) 
(Human Relations and Personality Development) 
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม

ต่างๆ ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทา ง
บุคลิกภาพของบุคคลเพ่ือการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้น า การฝึกพฤติกรรมที่
เหมาะสมและมารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการท าผมเพ่ือ
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ส่งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่ ชัดเจนและใช้
ภาษาท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์  
  Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal 
relationship between individual and various groups in society; appropriate adjustment to 
circumstances in society; theories of personality; individual personality development for social 
adjustment; individual differences; leadership; appropriate behavioral practice and social 
manners; how to create first impression; outfits, make up, and hair styles to improve 
personality and fit circumstances; speech improvement through correct pronunciation and 
proper use of language to fit circumstances 

*101-110  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน  (Psychology in Daily Life)      3(3-0-6) 
  แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และ
การรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว  
  Psychological concepts and application in daily life; human development; 
personality and individual differences; understanding oneself and others; transactional 
analysis; learning and perception; motivation; EQ improvement; stress management; mental 
health and adjustment 

*101-111  อาเซียนในโลกยุคใหม่  (ASEAN in the Modern World)      3(3-0-6) 
  การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่ม
ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก 
ความท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการ
ของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอา เซียนและ
ประเทศไทยในเวทีโลก 
  Great change of Asia to be global economic hub; countries with high economic 
growth, and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of  Asian and 
ASEAN countries for adjustment and sustainability as global centralization; progression of 
ASEAN and ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, socio-cultural aspects, roles 
of ASEAN and Thailand in global stages  

*101-112  อารยธรรมศึกษา  (Civilization Studies)        3(3-0-6) 
  อารยธรรมที่ส าคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การ
ส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน  
 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern 
age; hand over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks of fine 
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arts in each era; historical background and cultural heritage of Thailand and neighboring 
countries in ASEAN  

*101-113   ทักษะการศึกษา  (Study Skills)          3(2-2-5) 
 คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จ าเป็นส าหรับ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา    
 Value of education; learning methods for success in higher education;  
necessary learning skills in 21st century; use of library and information technology;  analytical 
thinking skill; critical thinking; creativity thinking; team work; public mind; time management 

 
 

101-114  จิตวิทยาทั่วไป  (General Psychology)         3(3-0-6) 
  แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชา
จิตวิทยาและคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
  Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives 
of the subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning; 
personalities and individual differences; emotions; development of each step of life; 
intelligences and measurement; psychological disorders; mental health development; self 
understanding and development 

101-115  สังคมวิทยาเบื้องต้น  (Introduction to Sociology)      3(3-0-6) 
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม 
อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้น า เจตคติในการท างาน มนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ความส าคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบล าดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
  Influence of social environment to individuals, status and roles of people in 
society; influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes 
towards working; good human relationships; the importance and evolution of institutes by 
ranking; technology progress and population change 

101-116  หลักเศรษฐศาสตร์  (Principle of Economics)       3(3-0-6) 
  หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและ
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ปัจจัยต่าง ๆ ที่ก าหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการก าหนดปัจจัยการผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 
  General principles of economics regarding values, pricing and resource 
management; consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods 
reduction rules under the theory of cost and other factors determining demand and supply 
of products and services of product factors in the complete and incomplete competitive 
market; production factors and determination of production factors by shortening in terms of 
comparative cost 
 
 
 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

*101-201   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (Thai Language for Communication)      3(2-2-5) 
การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษาใน

การพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารที่
อ่าน หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ   

Thai language for communication in various situations; listening comprehension; 
principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and analyzing messages; 
principles of writing in various forms 

*101-202   ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ  (Thai Language for Presentation)      3(2-2-5) 
การใช้ภาษาไทยน าเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การน าเสนอข้อมูลทางวิชาการ 

การน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การน าเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 
การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการท างาน 
        Using Thai language to present information in various situations such as 
academic presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; 
presentation reliable information by using the right and effective communication channel for 
learning and work 

**@101-203   ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น  (English for Remediation)             3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การวัดผล :  ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน (Unsatisfactory - U) 
เงื่อนไข :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตท่ีนักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียน 
            เรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได ้
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  ค าศัพท์ส านวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน และทักษะการสื่อสารที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านและการเขียนข้อความสั้นๆ การตั้งค าถามและการตอบอย่างสั้น บทสนทนาอย่างง่าย
ในระดับค า วลี และประโยคสั้นๆ 
  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills 
frequently used in everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer 
and simple dialogues at word, phrase, and short sentence levels 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
               101-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพื้น (English for Remediation) 
 
 

**101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   (Daily Life English)            3(2-2-5) 
  ค าศัพท์ ส านวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อใน
ชีวิตประจ าวัน ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน 
  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills with 
emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา    
               101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (Daily Life English) และให้ได้เกรด A ในรายวิชา 
               ดังกล่าว  

**101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ         3(2-2-5) 
(English for Academic Study)  
วิชาบังคับก่อน : 101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (Daily Life English) 
การฝึกทักษะที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน 

และค าศัพท์ 
  Practice essential skills in relation to academic study; listening comprehension, 
oral presentation, reading, grammar, writing and vocabulary   

**101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ        3(2-2-5) 
(English for Professional Presentation)  
หลักการพูด การเลือกใช้ค า ประโยค ค าเชื่อม โวหาร การออกเสียงค า และการพูดใน

สถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการน าเสนอเชิงวิชาการ การน าเสนอทางธุรกิ จ และการ
สัมภาษณ์งาน 
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Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and 
expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business 
presentation, and job interview 

**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน                  3(2-2-5) 
(English for Proficiency Test)  

 บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ
การสอบข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับท าข้อสอบ 

Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading 
and writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination; practice 
useful examination techniques 

 
 

**101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน                  3(2-2-5) 
(Computer Coding for Everyone) 

  ความรู้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดตั้งไพทอน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับข้อมูล
เข้าและการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานค าสั่งทางเลือก การใช้งานค าสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทาง
คณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก  
  Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;  
Library installation; executing from command line; data type and variable; simple input and 
output; selection statement usage; looping statement usage; function definition; math and 
graphic library and graphic application 

101-209 ภาษาจีน 1  (Chinese 1)           3(2-2-5) 
 สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin ค าศัพท์ประมาณ 300 ค า และส านวนต่าง ๆ 
อย่างง่ายทีใ่ช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

 Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and 
simple expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on 
correct pronunciation 

101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2)          3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : 101-209 ภาษาจีน 1   
 การเรียบเรียงประโยคพ้ืนฐาน การหาค าศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วย
หัวข้อเรื่องท่ีเป็นที่สนใจ ศึกษาค าศัพท์เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 300 ค า 



 

38 
 

 

 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese 
conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary 

101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1  (Japanese 1)          3(2-2-5) 
 การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐาน โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียง
ภาษาญี่ปุ่น ค าศัพท์ และ ส านวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคา
นะและคาตะคานะ 
  Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese 
phonology; vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence 
level; writing using Hiragana and Katakana characters  

101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2  (Japanese 2)          3(2-2-5) 
  วิชาบังคับก่อน : 101-211  ภาษาญี่ปุ่น 1   

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนขึ้น ค าศัพท์ และ ส านวนอย่าง
ง่าย  ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน  

Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple 
expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life  

101-213 ภาษาเกาหลี 1  (Korean 1)                     3(2-2-5) 
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ค าศัพท์ที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน   
Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures; 

vocabulary for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for 
daily communication 

101-214 ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2)                     3(2-2-5) 
  วิชาบังคับก่อน : 101-213 ภาษาเกาหลี 1  

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนา
อย่างง่าย และ ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันโดยใช้
ส านวนอย่างง่าย  

Listening and speaking with more complex Korean structures; simple 
conversation and vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about 
everyday life using simple expressions 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

**101-301    ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษที่ 21          3(2-2-5) 
     (Digital Literacy for 21st Century) 
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ความรู้พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่
ด้วยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงในการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและสังคม
ออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์ 
การท าธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต 
การสร้างความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมส านักงาน การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล    
  Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern technology 
management; basic cyber security; risks and risk management of internet and social media; 
daily life- related digital laws and social media responsibilities; online financial transactions; 
online purchase through e- commerce services; e- government services; digital society 
balancing; office application usage; info graphic creation; digital marketing 
 
 
**101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ                   3(2-2-5) 
    (Data Science and Visualization) 

ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช้ประโยชน์และการ
ตระหนักถึงความเหมาะสมในการให้ข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย
แอพลิเคชัน 
  Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of 
sufficient information given; data visualization for decision making; data analysis with 
applications 

**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน                  3(3-0-6) 
             (Green Technology for Sustainable Development) 

แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย  
ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and 
management; waste reduction; green productivity; green supply- chain management; product 
life cycle; carbon  credit; carbon footprint; management of environmental impacts using 
modern technologies 

**101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่               3(3-0-6) 
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)    
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพ่ือการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ การส ารวจ

ปัญหา การระดมความคิด การวิเคราะห์เพ่ือส ารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบการ
แก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการของตลาด หลักการสร้าง
นวัตกรรมต้นแบบ การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
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Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and start 
up; customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development; product-
market fit; prototyping; intellectual property rights protection 

**101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งส าหรับทุกคน                    3(2-2-5) 
(Internet of Thing for Everyone) 

 ท าความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพ้ืนฐาน การสื่อสารข้อมูลภายในและ
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน 

Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and 
connectivity of IoTs; ecosystem; application of IoTs 

**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความย่ังยืน                      3(2-2-5) 
    (Living Lab for Campus Sustainability) 

หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน การสร้างแบบจ าลองเพ่ือขยายผลและประยุกต์ใช้
ในสถานที่อ่ืนๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคาร
สถานที่เพ่ือประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน 

Principle of living lab and its application for solving problems or improving 
buildings and environment in the university campus for sustainability; building an innovative 
scalable model for the effective project based implementation and knowledge transfer; 
project management emphasized on designing and developing buildings for sustainably energy 
saving 

*101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology)       3(2-2-5) 
  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การ 
ท างานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม 
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผลค า การสร้างเว็บเพจ
เบื้องต้น 

Concept of computer technology; components of computer system; the 
functions of hardware and software; data communication and computer networking; 
multimedia technology; internet and application; data retrieving; word processing 
implementation; developing basic Webpage 

*101-308  คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน         3(2-2-5) 
  (Computer for Studies and Works)       
  หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มข้อมูล อัลกอริทึมและการแก้โจทย์
ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ 
และแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางท างาน  โปรแกรมน าเสนองาน 
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  Principles of data and information management; types of data files; algorithm 
and problem solving; e- business; computer laws; computer ethics; computer careers and 
certification; trends of information technology; spreadsheet implementation; software 
presentation  

*101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  (Life and Environment)        3(3-0-6)          
  ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อมลภาวะและการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Relationship between human and environment; significance of natural 
resources, energy, global climate change1; awareness of environmental problems and impacts: 
from pollutions, loss of biodiversity; environmental conservation; application of biotechnology 
and alternative energy; environmental laws and laws; lifestyle following philosophy of 
sufficiency economy 

*101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  (Healthy Diet)         3(3-0-6)
  ความส าคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับ
โรค โภชนาการเพ่ือการป้องกันและการบ าบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การปนเปื้อนและการ
เสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด้านอาหาร 
ความเชื่อของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ
  Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy; nutrition 
and diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food transformation; 
contamination and food spoilage; quality and food safety; nutrition labels; food stability; belief 
of supplementary diets and dietary supplements products; food innovation and marketing 
direction of healthy diets 

*101-311 เคมีในชีวิตประจ าวัน  (Chemistry in Daily Life)               3(3-0-6) 
ความส าคัญของเคมี สสารและการจ าแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่ส าคัญใน

ชีวิตประจ าวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องส าอาง สารเคมีที่
ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การป้องกันและแก้พิษจากสารเคมี 
  Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical 
compounds in daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents 
and cosmetics; carcinogenic compounds; toxic compounds used in daily life; chemical 
prevention and alleviation 

*101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  (Mathematics in Daily Life)      3(3-0-6)
   ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การ
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ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ือการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
  Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application of 
mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for 
problem solving and decision making in daily life 

*101-313 สถิติในชีวิตประจ าวัน   (Statistics in Daily Life)        3(3-0-6) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับ
รายจ่ายประจ าวัน การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย การประยุกต์ใช้
ความรู้เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจ าวันเพ่ือการตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การท านายผลการลงทุน 
และ การพยากรณ์อากาศ 
     Basic knowledge of statistics; data collection:  demographic data, daily income 
and expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic 
statistics in daily life for decision making:  spending planning, predictive investment, and 
weather forecast 

101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม   (Mathematics in Civilization)      3(3-0-6) 
  หลักเบื้องต้นและพัฒนาการของการเกิดข้ึนของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน 
การน าเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจ านวนและพัฒนาการของความ
เป็นไปได้ทางสถิติเบือ้งต้น ความรู้พื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข 
  Fundamental principle and development of numbers and thinking system with 
numbers as the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering 
system and development of basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical 
numbers  

*101-315 สถิติและความน่าจะเป็น   (Statistics and Probability)       3(3-0-6) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของ
ข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความถี่ การ
ประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน 
  Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of 
business data; data collection; basic probability theory; random variable; frequency 
distribution; statistical estimation; variance and proportion of population; analysis of 
covariance and correlation coefficient; hypothesis testing 

กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   

**101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย         3(2-2-5) 
(Life, Well-Being and Sports)           
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  สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริม
สุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องส าอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
ใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดความปลอดภัย การออกก าลังกาย คุณค่าและผลของการออกก าลังกายที่มีต่อระบบ
ต่างๆในร่างกาย การออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกก าลังกายในลักษณะ
ของกีฬาเพ่ือการแข่งขัน 

 Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage life; 
health promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, medication, 
cosmetic, herbs; food, nutrition and dietary supplements; value and effect of physical 
exercises on various systems of body; personal sports and game sports practices 

**101-402   ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต          3(3-0-6) 
(Art and Music Appreciation)    
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม  

นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้ งใน
ศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 
และคุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิต
ของมนุษย์     

 Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, dances 
and music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; aesthetic 
evaluation; relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of arts as a 
tool to sustain the human mind 

**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม           3(3-0-6) 
(Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์ความ

เป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา  คติความเชื่อและค่านิยม วิถี
ชีวิต ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพ้ืนบ้าน  แนวทางอนุรักษ์  สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   

Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition; identity 
of Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways of life; 
music; Thai dances and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of Thainess 

**101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน                    3(2-2-5) 
  (Designing Your Dream)  

ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง ตั้งสมมติฐานและ
ให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้
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ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์
ความรู้ น าเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา 
และกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต  

Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and 
ideas; hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; 
reviewing of information in relation to formulated hypothesis from various tools; data 
collection and data analysis planning; practicing systematic process of thinking, data gathering, 
problem-solving, and group working for the presentation of ideas in order to enhance lifelong 
learning skills 

**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวิต                 3(2-2-5)  
    (Yoga, Meditation and Art of Living) 

การฝึกโยคะเพ่ือร่างกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ 
ปรัชญาโยคะ ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การ
ฝึกสมาธิเพ่ือโยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อควร
ปฏิบัติและข้อควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะ
การด ารงชีวิต 
    Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing; 
yoga philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama; 
meditation for yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing; 
recommendations and precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; holistic 
health concept and art of living 

**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์                3(2-2-5) 
    (Creative Photography) 

การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือและกล้องอ่ืนๆ เพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและหรือใช้เพ่ือการค้า เรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพถ่าย การจัด
องค์ประกอบศิลป์ พ้ืนฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของ
ภาพ แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย  

Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and 
other cameras to create photography in daily life or for commercial purposes; visual 
communication by using basic art composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera angle, 
balance, photographic creation and perspective 

 
 



 

45 
 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 กลุ่มวิชาแกนคณิตศาสตรแ์ละสถิติส าหรบันักเทคโนโลยีสารสนเทศ (9 หน่วยกิต) 
125-102 คณิตศาสตรพื์้นฐาน  3 (3-0-6) 
  Basic Mathematics  
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
  ศกึษาเซท็และตรรกศาสตร ์การใช้เซท็และตรรกศาสตร์ในระบบคอมพวิเตอร ์ระบบจ านวน
และคุณสมบตัต่ิางๆ ของระบบจ านวนจรงิ อตัราส่วนและรอ้ยละ สมการและอสมการ อนุกรม ระบบเลข
ฐาน เมทรกิซแ์ละดเีทอรม์เินนท ์ฟงักช์นัและกราฟ   
  Study set and logic,  using set and logic in computer systems,  number system and 
characteristics of real number system, ratio and percentage, equation and inequality, serial, base 
number system, matrix and determinant, function and graph 
 
126-316 สถิติและความน่าจะเป็น 3 (3-0-6) 
  Statistics and Probability 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
  ศกึษาถงึความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัสถติ ิความหมายขอบเขตและการน าไปใชป้ระโยชน์ วธิกีาร
เกบ็รวบรวมขอ้มลู ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นเบื้องตน้ ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงแบบทวนิาม แบบปวัซองและ
แบบปกต ิการแจกแจงของค่าที่ได้จากตวัอย่าง การประมาณค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และสดัส่วน
ประชากร การหาค่าความแปรปรวนร่วมและค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ การทดสอบสมมตฐิานโดยน า
ขอ้มลูทางธุรกจิมาเป็นตวัอยา่ง 
  Study basic statistics meaning, concepts, and the application of statistics, data 
collection, principles of propability, random variables, normal, binomial and poisson distributions, 
sampling distributions, mean estimation, variance and proportion of population covariance and 
correlation analysis, hypotheses testing by using case study.  
 
190-104 หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3 (2-2-5) 
  Computer Programming Concept 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
  ศกึษาความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกบัการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์สภาพแวดล้อมของการเขยีน
โปรแกรม หลกัการเขยีนและการท างานของโปรแกรม ขัน้ตอนการเขยีนและการพฒันาโปรแกรม การ
เขยีนผงังาน การเขยีนรหสัจ าลอง การวเิคราะห์และการออกแบบอลักอรทิมึ โครงสร้างของชุดค าสัง่ 
ค าสัง่แบบมเีงื่อนไข ค าสัง่แบบท าซ ้า แนวคดิการเขยีนโปรแกรมแบบโครงสรา้ง แนวการเขยีนโปรแกรม
ตามแนวคดิเชงิวตัถุ 
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  Study introduction to computer programming, programming environment, programming 
concept and execution, software process and development, flowchart, pseudo code, analysis and 
algorithm design, syntax structure, if clause, loop, Structural Programming, Object Oriented 
Programming (OOP). 
 
กลุ่มประเดน็ด้านองคก์ารและระบบสารสนเทศ 

190-204 การจดัการกระบวนการทางธรุกิจ 3 (3-0-6) 
  Business Process Management 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
 ศกึษาแนวคดิเกี่ยวกบักระบวนการจดัการทางธุรกจิ ธุรกจิประเภทต่างๆ การจดัการองค์การ
และการบรหิาร หลกัการทางเศรษฐศาสตร ์ การบญัชแีละการเงนิ การตลาด การขาย การผลติ การ
จดัการทรพัยากรมนุษย ์ การวเิคราะหก์รณศีกึษาการจดัการทางธุรกจิ 
  Study business process management concepts, business types, organization 
management and administration, economics, accounting, finance, marketing, sales, productions, 
human resource management, case study analysis of business process management.   
190-205 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 3 (3-0-6) 
  Management Information Systems 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

ศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ ฐานขอ้มลูและคลงัขอ้มลู ธุรกจิอจัฉรยิะ  บทบาทของ
ระบบสารสนเทศในองคก์ร ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ ระบบผูเ้ชีย่วชาญ ระบบสารสนเทศส าหรบั
ผูบ้รหิารระดบัสงู ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์ ระบบสารสนเทศเชงิกลยุทธ ์ ระบบการวางแผน
ทรพัยากรองคก์าร การพฒันาระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศธุรกจิ การจดัการความรู ้ จรยิธรรมและ
การรกัษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ประเดน็ปญัหาและกรณศีกึษาการประยกุตร์ะบบ
สารสนเทศในธุรกจิ 
 Study information system concepts, database and data warehouse, business intelligence, 
role of information system in organization, decision support system, expert system , executive 
information system, geographic information system, strategic information system, enterprise 
resource planning, Information system development, business information system, knowledge 
management, ethics and information security, issues and case studies of information system 
application in business. 
 
190-303 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
  Information Technology Professional Communication 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 



 

47 
 

 

  ศกึษาการพูดและเขยีนเชงิเทคนิค การสื่อสารทางวชิาชพี การน าเสนอโครงการ การเขยีนรายงานอย่าง
เป็นทางการ 
  Study techniques for speaking and writing of technical content professional 
communication, presentation of the project, writing the official report. 

 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยกุต ์ 
190-206 ระบบปฏิบติัการและสถาปัตยกรรม 3 (3-0-6) 
  Operating System and Architecture 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
 ศกึษาสถาปตัยกรรมคอมพวิเตอร ์ววิฒันาการคอมพวิเตอร์ สถาปตัยกรรมซพียีู ชุดค าสัง่ หน่วย
ค านวณและตรรกะ การประมวลผลค าสัง่ หน่วยความจ าเสมอืน หน่วยความจ าแคช รบัเขา้และส่งออก 
การขดัจงัหวะ การประมวลผลแบบขนาน ตวัประมวลผลแบบสายท่อ มลัตโิพรเซสเซอร ์ระบบปฏบิตักิาร 
การจ่ายงาน การจดัสรรหน่วยประมวลผล การบรหิารและการจดัการหน่วยความจ า การจดัล าดบังาน 
การจดัสรรทรพัยากร การจดัการรบัขอ้มลูและการแสดงผล ระบบแฟ้มขอ้มลู 
 Study computer architecture, computer evolution, CPU architecture, instruction set, ALU, 
instruction processing, virtual memory, cache memory, input/output, interrupt, parallel processing, 
pipelining, multiprocessor, operating system, task management, process management, memory 
management, task scheduling, resource management, input/output management, file system. 
 
190-301 การจดัการโครงการคอมพิวเตอร ์ 3 (3-0-6) 
  Computer Project Management 
  วิชาบงัคบัก่อน : 192-205 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบงานสารสนเทศ 
 ศกึษาความหมายและความส าคญัของการจดัการโครงการคอมพวิเตอร ์การวเิคราะหแ์ละประเมนิ
ความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนโครงการ  การก าหนดเวลาโครงการ การปฏบิตัิโครงการ 
บทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารในการจดัการและควบคุมโครงการ การแกป้ญัหาการจดัการโครงการ การปิด
โครงการ การใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในการจดัการ และการน าเสนอโครงการคอมพวิเตอร์ 
 Study meaning and significance of computer project management, analyze and evaluate 
project feasibility, project planing, project scheduling, project implementation, role of project 
manager in managing and controlling project, project problem solving, project closing, using 
application program for managing and presenting computer project. 
 
190-302 กฎหมายและจริยธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
  Information Technology Laws and Ethics 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
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  ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา ความเป็นเจ้าของสารสนเทศ 
กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ ์สิทธิบตัรและเครื่องหมายการค้า ความลบัทางการค้า อาชญากรรมทาง
คอมพวิเตอร ์วฒันธรรมองคก์าร ความเป็นมอือาชพี กฎระเบยีบหลกัเกณฑท์างวชิาชพี ปญัหาเกีย่วกบั
จรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ความเป็นส่วนตวั และการละเมดิลขิสทิธิซ์อฟตแ์วร ์ 
  Study principles of legal and social issues in computer profession such as intellectual 
property, copyright, patent and computer crime, corporate culture, professional ethics, privacy 
and software privacy. 
 
192-205 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบงานสารสนเทศ 3 (2-2-5) 
  Information Systems Analysis and Design 
  วิชาบงัคบัก่อน : 192-202 การจดัการฐานข้อมูล 
 ศกึษาขัน้ตอนการวเิคราะหร์ะบบ การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบ วธิกีารรวบรวม
ขอ้มลู การออกแบบแบบจ าลองกระบวนการ  และแบบจ าลองขอ้มลู การเขยีนและการน าเสนอโครงร่าง
ระบบงาน การออกแบบการน าขอ้มลูเขา้ การออกแบบการประมวลผล การออกแบบการตดิต่อผูใ้ชง้าน 
และการออกแบบผลลพัธ ์การทดสอบระบบ การตดิตัง้และบ ารงุรกัษาระบบงาน 
 Study applications of system analysis and design processes, requirement gathering and 
analysis, probability of system development, Process Modeling and Data Modeling, creating and 
presenting prototype, IPOS ( input- process- output)  design patterns, User Interface (UI)  design, 
testing, installation and maintenance. 
 
192-207 โครงสร้างข้อมลูและอลักอริทึม 3 (2-2-5) 
  Data Structures and Algorithms 
  วิชาบงัคบัก่อน : 190-104 หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
  ศกึษาหลกัการโครงสรา้งข้อมูลแบบคดัย่อ (Abstract Data Types: ADTs) ลกัษณะโครงสรา้ง
ขอ้มูลเชงิเส้น ตวัแปรชุด การจดัโครงสรา้งขอ้มูลภายในอารเ์รย ์สแต็ก ควิ ลงิก์ลสิต์ โครงสรา้งต้นไม้ 
และกราฟ การแทนที่ข้อมูลและโครงสรา้งข้อมูลในหน่วยความจ า มาตรวดัส าหรบัประสทิธภิาพของ
อลักอรทิมึ รวมถงึเทคนิคในการเรยีงล าดบัขอ้มลู การคน้หาขอ้มลู และการประยกุตใ์ชง้าน 
  Study fundamental design and analysis algorithms, Abstract Data Types (ADT) , linear 
and non- linear data structure, data structure both static and dynamic such as arrays, records, 
single and double linked lists, binary trees, stacks and queues and graph representation; sorting 
and searching techniques e.g. quick sort, insertion sort, binary tree search, hashing search; data 
structure and algorithm. 
192-301 การโต้ตอบระหว่างมนุษยก์บัคอมพิวเตอร ์ 3 (3-0-6) 
  Human-Computer Interaction 
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  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
 ศกึษาและวเิคราะห์เกี่ยวกบัปฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนุษยแ์ละคอมพวิเตอร ์ทัง้ในส่วนของผูใ้ช้และ
ผูพ้ฒันาระบบ ปจัจยัส าคญัของกระบวนการออกแบบและการประเมนิผลการโต้ตอบระหว่างมนุษยแ์ละ
คอมพวิเตอร ์

Study and analyze interaction between how human and computer, examine the human 
factors both users and developers, important factors of design process, and evaluation of human-
computer interaction (HCI). 
 

 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร ์

192-101  การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3 (2-2-5) 
  Computer Programming  
  วิชาบงัคบัก่อน: 190-104 หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
  ศกึษาแนวคดิการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ คลาส ออ็บเจกต์ แอตทรบิวิส์ เมธอด การสบืทอด
คุณสมบตั ิโพลมีอรฟิ์ซมึเอนแคปซเูลชัน่ การวเิคราะหแ์ละออกแบบโปรแกรมเชงิวตัถุ แบบแผนและแนว
ทางการออกแบบ การเขยีนโปรแกรมประยกุตใ์ชก้บังานในสถานการณ์จรงิ 
  Study Object Oriented Programming (OOP) concepts, class, object, method, attributes, 
inheritance, polymorphism, encapsulation, Object Oriented Programming design and analysis, 
design pattern, programming is applied in practical situations.. 
 
192-201  การโปรแกรมคอมพิวเตอรข์ัน้สงู 3 (2-2-5) 
  Advanced Computer Programming 
  วิชาบงัคบัก่อน : 192-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ การสร้างส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ การเขียน
โปรแกรมตดิต่อฐานข้อมูล การสรา้งรายงาน การตรวจสอบโปรแกรมขณะก าลงัพฒันา และการสร้าง
โปรแกรมตดิตัง้ 
 Study software development by using Object Oriented Language, user interface 
development, database connection programming, report generating, debugging, program setup 
creating. 
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192-202 การจดัการฐานข้อมลู 3 (2-2-5) 
  Database Management 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

ศึกษาหลักการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล 
สถาปตัยกรรมของฐานขอ้มูล  แบบจ าลองความสมัพนัธข์องขอ้มลู  โมเดลเชงิสมัพนัธ์ รปูแบบบรรทดั
ฐาน การออกแบบฐานขอ้มลู การประยุกตใ์ชซ้อฟต์แวรร์ะบบจดัการฐานขอ้มลู ภาษาทางดา้นฐานขอ้มลู 
การกูค้นืขอ้มลู การจดัการทรานแซกชนั การบรหิารความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู  
 Study principles of database design and management, introduction to database, database 
architecture, ER- Model, Relationship Model, Normalization, database design, application of 
database management systems software, language of the database, recovery data, transaction 
management , security management. 
192-206 การโปรแกรมส าหรบัอินเทอรเ์น็ต 3 (2-2-5) 
  Internet Programming 
  วิชาบงัคบัก่อน : 192-201 การโปรแกรมคอมพิวเตอรข์ัน้สงู 
 ศกึษาความรูพ้ืน้ฐานอนิเทอรเ์น็ต การเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษา Hypertext Markup Language 
(HTML) ความรู้พื้นฐานและชุดค าสัง่ด้วยภาษาสคริปต์ เช่น JavaScript VBScript เป็นต้น   การใช้ 
Cascading Style Sheets (CSS)  ความรูพ้ืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมฝ ัง่เซริฟ์เวอร ์    การจดัการสถานะ
ของขอ้มลู และการจดัการฐานขอ้มลูบนอนิเทอรเ์น็ต 
 Study basic concepts of internet, Hypertext Markup Language (HTML)  programming, 
basic concepts and commands of script language such as JavaScript, VBScript, using Cascading 
Style Sheets (CSS) , basic concepts of server side programming, state management and data 
base management on the internet system. 

 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  
190-101  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์    3 (3-0-6) 
  Computer Network System 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

ศกึษาพืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นต่างๆ ในระดบัเครือ่ง Server   ระบบปฏบิตักิาร
เครอืข่าย ซอฟท์แวรส์ าหรบัการใหบ้รกิารบนระบบเครอืข่าย และบรกิารพื้นฐานทีจ่ าเป็นในการท างาน
ของระบบเครอืขา่ย  พืน้ฐานของการรกัษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ  

Study an introduction to server hardware, network operating system , system software for 
internet services   and information system infrastructure,   principles of information security. 
192-203 การออกแบบส่ือประสม 3 (3-0-6) 
  Multimedia Design 
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  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหลกัการออกแบบสื่อประสม การใช้ความคดิสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อประสมเพื่อ
น าไปประยุกตใ์ชใ้นงานมลัตมิเีดยีและเทคโนโลยสีารสนเทศ เน้นการปฏบิตัโิดยใชโ้ปรแกรมกราฟิกมาใช้
ประกอบการเรยีนการสอน 
 Study principles of multimedia design.  Using creativity in multimedia design to apply to 
multimedia and information technology.  The practice focuses on using graphics program to 
course. 
192-204 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 3 (3-0-6) 
  Data Communication and Networking  
  วิชาบงัคบัก่อน: 190-101 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
 ศึกษาการท างานของระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจ าลอง OSI  การเชื่อมต่อเครอืข่าย
ทอ้งถิน่แบบใชส้าย และแบบไรส้าย หลกัการท างานของการสื่อสารเครอืขา่ยในชัน้ที ่1 ถงึ 4 และชัน้ที ่7  
ตลอดจนการวเิคราะห์รูปแบบ ความแตกต่าง และประโยชน์ของการส่งขอ้มูลผ่านเครอืข่ายโดยโพรโท
คอลในชัน้ Application Layer  
 Study computer networking and OSI reference model, Local Area Network, Wireless LAN, 
principles of layer 1 to 4 and layer 7, and analysis of protocol operation, pros and cons of the 
protocol for the specific application layer protocol. 
192-428 ความมัน่คงและความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
  Information Systems Security 
  วิชาบงัคบัก่อน: 190-101 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
 ศกึษาความส าคญัของการรกัษาความมัน่คง และปลอดภยัของระบบสารสนเทศ  เพื่อคงไว้ซึ่ง
ความลบั ความถูกต้อง และความสามารถในการให้บรกิารของระบบ โดยมุ่งเน้นด้านการบรหิารจดัการ
ความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ในดา้นต่างๆ เช่น นโยบายความมัน่คงปลอดภยั ความเสีย่ง
และการวเิคราะห์ความเสี่ยง การควบคุมภยัคุกคาม และช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ  ตลอดจนการ
เสนอแนะแนวทางในการรกัษาไวซ้ึง่ความมัน่คงและปลอดภยัของระบบสารสนเทศไดอ้ย่างเตม็ระบบ 
 Study principles of information security and security awareness in order to maintain the 
appropriate level of Confidentiality (C), Integrity (I), and Availability (A) of the information system. 
The course focuses on security management in terms of security policies; risk and risk analysis; 
management of risk threat and vulnerability; including guidelines and suggestions to maintain the 
information system security in organization. 
 
 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

192-403 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 (3-0-6) 
  Information Technology Project 1 
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  วิชาบงัคบัก่อน : ให้อยู่ในดลุยพินิจของอาจารยผ์ูส้อน 
 โครงการหรอืปญัหาที่น่าสนใจทางปฏบิตัิในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ก าหนดโดยสาขาวชิา 
ตอ้งเขยีนรายงานการศกึษาและตอ้งน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบ 
 Project or interesting practical problems in any topics related to information technology 
assigned by the faculty, report the study and present to the committee of project assessment. 
192-404 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 (3-0-6) 
  Information Technology Project 2 
  วิชาบงัคบัก่อน : 192-403 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
 โครงการหรอืปญัหาที่น่าสนใจทางปฏบิตัิในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ก าหนดโดยสาขาวชิา 
ตอ้งเขยีนรายงานการศกึษาและตอ้งน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบ 
 Project or interesting practical problems in any topics related to information technology 
assigned by the faculty, report the study and present to the committee of project assessment. 
190-400 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (0-2-1) 
  Co-operative Education  Preparation 
  วิชาบงัคบัก่อน : เป็นนักศึกษาชัน้ปีท่ี 3-4 หรือเทียบเท่า 

เตรยีมความพร้อมในทกัษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิงาน ตลอดจนพฒันาทกัษะการ
ท างานในส านักงาน การสมคัรงาน การสมัภาษณ์งาน การน าเสนองานและทกัษะพืน้ฐานอื่นๆ ทีจ่ าเป็น
ในการท างาน   
 Provide skills related to works, developing important skills for working in the workplace, 
job applying ,job interviewing, performance presentation, and other basic skills necessariry for 
working. 
190-401 สหกิจศึกษา 5 (0-40-0) 
  Co-operative Education 
  วิชาบงัคบัก่อน : 190-400 เตรียมสหกิจศึกษา 
 การปฏบิตังิานเป็นเวลา 16 สปัดาหใ์นสถานประกอบการ พรอ้มกบัการจดัท าโครงงานซึง่เป็นไป
ตามความเหน็ชอบของภาควชิา เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิาน 
 Work in an enterprise for 16 weeks and create a project approved by the department in 
order to obtain experience in the workplace. 
 

 กลุ่มเทคโนโลยีด้านการบริหารระบบเครือข่าย 

192-421 การบริหารเครือข่าย  3 (3-0-6) 
  Network Administration 
  วิชาบงัคบัก่อน : 192-204 การส่ือสารข้อมลูและเครือข่าย 
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 ศกึษาผลติภณัฑท์ี่มชีื่อเสยีงในท้องตลาด  เกี่ยวกบัขอ้มูลผลติภณัฑ ์คุณลกัษณะประสิทธภิาพ
ของผลติภณัฑ์  ตลอดจนสามารถออกแบบ  ติดตัง้ค่า และท าการปรบัแต่งการท างานของอุปกรณ์ให้
เหมาะสมกบัเครอืข่ายขนาดเล็ก โดยอาศยัการท างานในระดบัชัน้ที่ 2 และ 3 อาทิVLAN, Spanning 
Tree, Access Control Lists (ACLs), Network Address Translation (NAT) เป็นตน้ รวมถงึการเชื่อมต่อ
เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network) ทัง้แบบใช้สาย และไร้สาย การเชื่อมต่อกับ Wide Area 
Network (WAN)  
 Study networking products, network switch and router, feature, performance of the 
product, design, configure and tuning the devices to meet the customer requirement using the 
layer 2  and 3  of OSI Reference Model:  VLAN, Spanning Tree, Access Control Lists (ACLs) , 
Network Address Translation (NAT), wired and wireless LAN, and WAN. 
 
192-422 เทคโนโลยีความปลอดภยัของระบบเครือข่าย 3 (3-0-6) 
  Network Security Technology 
  วิชาบงัคบัก่อน : 192-204 การส่ือสารข้อมลูและเครือข่าย 
 ศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวกบัการด าเนินงานและติดตัง้ระบบรกัษาความปลอดภยัและ
การสร้างความมัน่คงของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กร อาท ิเทคนิคการเข้ารหสัข้อมูล การ
พสิูจน์ตวัตน  โครงสรา้งพืน้ฐานของระบบกุญแจสาธารณะ ลายเซน็แบบดจิติอล  ระบบความปลอดภยั
ของเวบไซต์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบไฟร์วอลล์ และระบบตรวจจบัผู้บุกรุกระบบเครอืข่าย 
ตลอดจนการตรวจสอบยนืยนัความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 Study the principle of implementing information system security in the organization e.g. 
data encryption; authentication system; public key infrastructure; digital signature, web site and 
e- mail system security, firewall, network intrusion detection and prevention devices, and 
information system security auditing. 
 
 
 
192-425 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านการบริหารระบบเครือข่าย 3 (3-0-6) 
  Selected Topics in Computer Network Administration 
  วิชาบงัคบัก่อน : ให้อยู่ในดลุยพินิจของอาจารยผ์ูส้อน 
 ความรู้ด้านการบรหิารระบบเครอืข่ายที่น่าสนใจในปจัจุบนั และเทคโนโลยกีารบรหิารระบบ
เครอืขา่ยทีท่นัสมยั 
 Topics of knowledge and new technology of network. 
192-426 การวางแผนการให้บริการสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
  Information System High Availability Planning 
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  วิชาบงัคบัก่อน : 192-204 การส่ือสารข้อมลูและเครือข่าย 
 วธิกีารในการจดัท าการเพิม่ความสามารถในการใหบ้รกิารของระบบสารสนเทศ เช่นการท าคลสั
เตอร์ การท า Network Load Balance (NLB) การท าฟอลท์โทเลอร์แรนซ์ การท าการส ารองและกู้คืน
ขอ้มลู การท าไซตง์านส ารอง รวมถงึวธิกีาร และแนวคดิในการจดัท าแผนงานความต่อเนื่องของธุรกจิ  
 Concepts of improving the information system high availability solution:  cluster, network 
load balance and fault tolerance as well as business continuity plan (BCP) to provide backup and 
recovery procedure for the information system and the DR (Disaster Recovery)  site and related 
technology in this area. 
192-427 เทคโนโลยีการท าเสมือนจริง 3 (3-0-6) 
  Virtualization Technology   
  วิชาบงัคบัก่อน : 192-204 การส่ือสารข้อมลูและเครือข่าย 
 ศึกษาแนวคิด ประโยชน์ วิธีการท างาน การจดัสรรทรพัยากร แนวโน้มการใช้งาน ระบบ 
Virtualization Technology ตลอดจนสามารถท าการออกแบบ ตดิตัง้ และปรบัแต่งการท างานของระบบ 
Virtualization  
 Study concepts, advantages, work operations, resource scheduling and trends of 
virtualization technology, designing, configuring and tuning the virtualization system to the 
appropriate configurations. 
 
192-429 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านการบริหารระบบเครือข่าย 2 3 (3-0-6) 
  Selected Topics in Computer Network Administration 2 
  วิชาบงัคบัก่อน : ให้อยู่ในดลุยพินิจของอาจารยผ์ูส้อน 
 ความรู้ด้านการบรหิารระบบเครอืข่ายที่น่าสนใจในปจัจุบนั และเทคโนโลยกีารบรหิารระบบ
เครอืขา่ยทีท่นัสมยั 
 Topics of knowledge and new technology of network. 
192-441 การออกแบบ และติดตัง้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3 (3-0-6) 
  Computer Networking Design and Configuration 
  วิชาบงัคบัก่อน : 192-204 การส่ือสารข้อมลูและเครือข่าย 
  ศกึษาวธิกีารในการออกแบบ และติดตัง้ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรใ์นองคก์รขนาดใหญ่ ทัง้
การเชื่อมต่อดว้ยสายสญัญาณ และเครอืขา่ยไรส้าย การบรหิารจดัการระบบเครอืขา่ยทีด่ ีการรกัษาความ
ปลอดภยัของระบบเครอืข่ายไร้สาย การจดัแบ่งเครอืข่ายย่อย โดยใช้ Subnet และ VLAN การค้นหา
เส้นทางโดยใช้ RIP, OSPF, EIGRP  การเชื่อมต่อเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต การท า NAT, PAT ตลอดจน
การออกแบบเครอืขา่ยใหเ้กดิ High Availability กรณมีอุีปกรณ์เสยีหายได ้
  Study method of design and installation of computer networks in large enterprises with 
cable and wireless connection, good network management, security of wireless network, Subnet 
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and VLAN subnetting, route search using RIP, OSPF, EIGRP, internet connection, NAT, PAT, 
the design of the network to achieve high availability in case of equipment damage.   
192-442 ระบบปฏิบติัการส าหรบัเคร่ืองแม่ข่าย 3 (3-0-6) 
  Server Operating System 
  วิชาบงัคบัก่อน : 190-206 ระบบปฏิบติัการและสถาปัตยกรรม 
  ศกึษาสถาปตัยกรรม ทางดา้นฮารด์แวร ์และซอฟต์แวรข์องเครื่องแม่ข่าย การเลอืกฮารด์แวร ์
ใหเ้หมาะสมส าหรบัการใชง้าน ในดา้นต่างๆ เช่น หน่วยประมวลผล หน่วยความจ า ขนาดและชนิดของ
หน่วยบนัทกึข้อมูล  วธิกีารในการติดตัง้ และปรบัแต่งระบบปฏบิตัิการให้สามารถให้บรกิารทางด้าน
เครือข่ายต่างๆ ได้ เช่น โปรโตคอลตัง้ค่าโฮสต์อัตโนมตัิ (DHCP) การจดัการโดเมน (DNS) ไฟล์
เซริฟ์เวอร ์(File Server) อเีมลเ์ซริฟ์เวอร ์(Email Server) ดาตา้เบสเซริฟ์เวอร ์ (Database Server) เวบ็
เซริฟ์เวอร ์(Web Server)  ตลอดจนการควบคุมการท างานและแก้ไขปญัหาเบือ้งต้นของบรกิารดงักล่าว
ได ้
  Study architecture of server hardware and server software,   hardware selection suitable 
for use in various areas such as processing unit, memory unit, the size and type of the storage 
unit.  Study method of installation and configuration the operating system to provide network 
services such as DHCP, DNS, File Server, Email Server, Database Server, Web Server, control 
and troubleshooting of the service. 
192-443 เทคโนโลยีการประมวลผลกลุ่มเมฆเบือ้งต้น   3 (3-0-6)  
 Principle of Cloud Computing Technology 
  วิชาบงัคบัก่อน : 192-204 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 
 เทคโนโลยกีารประมวลผลกลุ่มเมฆเบื้องต้น ขอ้ด ีและขอ้ด้อย แนวทางในการใช้งานการ
ประมวลผลกลุ่มเมฆ  กลุ่มเมฆสาธารณะ และกลุ่มเมฆส่วนตวั การท างานในรปูแบบ Software Defined 
Data Center (SDDC) และ Hyper-Converged  การออกแบบองค์ประกอบต่างๆของการประมวลผล
กลุ่มเมฆ เช่นเครอืข่ายเสมอืน ดสิก์เสมอืน  ตลอดจนศกึษาวธิกีาร และเครื่องมอืที่ใช้ในการตรวจสอบ 
ตดิตาม และแกไ้ขปญัหาภายในการประมวลผลกลุ่มเมฆ 
 Principle of Cloud Computing Technology, the pros and cons, Cloud Computing 
solutions, Public and Private Cloud, Software Defined Data Center ( SDDC)  and Hyper-
Converged, design of various components of cloud computing such as Virtual network, Virtual 
disk,  study method and the tools used to monitor, track and resolve issues within cloud 
computing. 
 
 กลุ่มเทคโนโลยีด้านการพฒันาระบบสารสนเทศ 
190-203 พฤติกรรมองคก์ารเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
  Information Technology Organization Behavior 
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  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
 แนวคดิของพฤตกิรรมองคก์ารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ   ความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบั
การเป็นผูบ้รหิารองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ   บุคลกิภาพ ทศันคต ิ การรบัรู ้ความเครยีด แรงจงูใจ  การ
สร้างและพฒันาทีมงาน ภาวะผู้น า อ านาจและการเมอืงในองค์การ การติดต่อสื่อสาร ความขดัแย้ง  
โครงสรา้งและวฒันธรรมองคก์าร การเปลีย่นแปลงและพฒันาองคก์าร บรรษทัภบิาลทีด่ ี
 Organization behavior concepts in information technology, knowledge and skill 
necessary for effective managers in organization, personality, attitudes, perception, stress, 
motivation, team building and development, leadership, power and politics, communication, 
organizational structure and culture, conflict and negotiation, organizational change and 
development, good corporate governance. 
192-302 ธรุกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์ 3 (2-2-5) 
  E-Business 
  วิชาบงัคบัก่อน : 192-206 การโปรแกรมส าหรบัอินเทอรเ์น็ต 
 ความรูพ้ืน้ฐานธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์เทคโนโลยดีา้นอนิเทอรเ์น็ต การวางแผนงานและกลยุทธ์
การตลาดบนอนิเทอรเ์น็ต ขัน้ตอนการท าธุรกจิบนอนิเทอรเ์น็ต รปูแบบการช าระเงนิ การสรา้งโปรแกรม
ส าหรบัขายสนิคา้บนอนิเทอรเ์น็ต  โปรแกรมประยกุตอ์ื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 Principles of Electronic Business, Internet technology.  Strategic planning and marketing 
on the Internet, business process on the Internet, Payment, software development for sale on 
the Internet, other related applications. 
 
192-431 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 3 (3-0-6) 
  Decision Support Systems 
  วิชาบงัคบัก่อน : 190-205 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
 ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ  เทคนิคการจดัระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล เทคนิคในการ
คน้หาขอ้มลู การสรา้งแบบจ าลอง 
 decision support system, managing technique for information system, database system, 
searching technique, decision making model. 
192-433 วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ 3 (3-0-6) 
  Software Engineering 
  วิชาบงัคบัก่อน : 190-104 หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร ์ววิฒันาการซอฟต์แวร ์การก าหนดขอบเขตและทรพัยากรทีใ่ชใ้น
โครงการซอฟต์แวร ์การรวบรวมความต้องการของระบบ การสรา้งแบบจ าลองของความต้องการของ
ระบบ การวเิคราะห์ความต้องการ การออกแบบสถาปตัยกรรม การออกแบบขอ้มลูและโครงสรา้ง การ
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ออกแบบตวัประสาน การพฒันาซอฟต์แวร ์การทดสอบซอฟต์แวร์ มาตรฐานคุณภาพของซอฟต์แวร์  
มาตรวดัและตวัชีว้ดัคุณภาพของซอฟตแ์วร ์
 Software engineering principle, software evolution, define the scope and resources that 
used in the software project, requirement and specifications of the system, develop the model 
needed by the system, analyze the system needed, architecture design, data structure design, 
synchronizer design, software development, software testing, software quality assurance, 
measurement and indexing software quality. 
 
192-434 การออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วรเ์ชิงวตัถ ุ 3 (2-2-5) 
  Object – Oriented Design and  Development 
  วิชาบงัคบัก่อน : 192-205 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบงานสารสนเทศ 

แนวคดิและกระบวนการเชงิวตัถุ ภาษาส าหรบัสรา้งตวัแบบเชงิวตัถุ ภาษาส าหรบัสรา้งตวัแบบ
ยูเอ็มแอล การวเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวตัถุโดยใช้ตัวแบบ หลกัการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ 
ลกัษณะส าคญัของคลาสและวตัถุ หลกัการห่อหุม้ การสบืทอด และภาวะพหุสณัฐาน การจดัการและการ
ท าลายเชงิวตัถุ  การพฒันาโปรแกรมเชงิวตัถุ และการสรา้งส่วนตดิต่อผูใ้ช้ 
 Object Oriented (OO) Programming paradigm, computer language for object oriented and 
UML model, Object Oriented Analysis and Design by using model, principles of Object Oriented 
Programming, definition of class, object, encapsulation, inheritance, polymorphism, Object 
Oriented Programs development and user interface design. 
192-435 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
  Selected Topics in Information Technology Management 
  วิชาบงัคบัก่อน : ให้อยู่ในดลุยพินิจของอาจารยผ์ูส้อน 
 ความรู้ด้านการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศที่น่าสนใจในปจัจุบนั  และ เทคโนโลยดี้านการ
จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั 
 Topics of knowledge and new technology of information technology. 
192-436 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านการพฒันาซอฟตแ์วร ์ 3 (3-0-6) 
  Selected Topics in Software Development 
  วิชาบงัคบัก่อน : ให้อยู่ในดลุยพินิจของอาจารยผ์ูส้อน 
 ความรู้ด้านการพฒันาซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจในปจัจุบนั และเทคโนโลยกีารพฒันาซอฟต์แวร์ที่
ทนัสมยั 
 Topics of knowledge and new technology of software development. 
192-437 การพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรบัอปุกรณ์เคล่ือนท่ี 3(2-2-5) 
  Application Development for Mobile Devices 
  วิชาบงัคบัก่อน : 190-104 หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
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ระบบสารสนเทศบนโครงสรา้งพืน้ฐานแบบไรส้าย โปรแกรมประยกุตแ์ละระบบสารสนเทศบน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่สถาปตัยกรรมระบบสารสนเทศแบบไรส้าย โพรโตคอลโปรแกรมประยกุตข์องอุปกรณ์
เคลื่อนที ่การพฒันาโปรแกรมประยกุตข์องอุปกรณ์เคลื่อนที ่กรณศีกึษาธุรกจิโปรแกรมประยกุตข์อง
อุปกรณ์เคลื่อนที ่

Information system on the top of wireless infrastructure, mobile information systems and 
applications, wireless information system architectures, mobile application protocols, mobile 
application development, business case study of mobile applications. 
 
192-438 การออกแบบเวบ็ไซต์ 3 (3-0-6) 
  Website Design 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
 ประวตัคิวามเป็นมาของอนิเทอรเ์น็ต ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการออกแบบเวบ็ การออกแบบกราฟิก
บนเวบ็ไซต์ สบีนหน้าเวบ็ รูปแบบเวบ็ การออกแบบส่วนปฏสิมัพนัธ์  การออกแบบส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้ 
การใชต้วัอกัษร ภาพ และสื่อประสม การออกแบบระบบน าทาง การเรยีนรูแ้ละเขา้ใจผูใ้ชง้านเวบ็ไซต ์ 
 History of the Internet, understanding of web design, graphic design in the web 
environment, colour on the web, type of the web, interaction design, elements in interface design,  
typographic studies, images and multimedia on the web, layout in interface design, designing 
navigation, understanding users. 

 
192-439 การเขียนโปรแกรมแบบเปิดเผยรหสั 3 (2-2-5) 
  Opensource Programming  
 วิชาบงัคบัก่อน :190-104 หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 แนวคิดการเขยีนโปรแกรมที่ใช้ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบกราฟิกส์ เชิงวตัถุ และเว็บ ภาษา
สครปิต์แบบไดนามคิ เวบ็คอมโพเนนท ์เวบ็ไคลเอน็ทเ์ฟรมเวริก์ ระบบเวบ็เทมเพลต เวบ็แอพพลเิคชนั
เฟรมเวริก์ จาวาสครปิต์ไลบราร ีวดิจทิทูลคดิ การพฒันาโครงงานด้วยการเขยีนโปรแกรมแบบเปิดเผย
รหสั 
  Concept of graphical user interface , object- oriented, and web programming, Dynamic 
scripting language, Web components, Web client frameworks, Web template system, Web 
application framework, JavaScript library, Widget toolkit, Open source programming project 
development. 
 
192-451 การทดสอบและประกนัคณุภาพซอฟต์แวร ์ 3 (2-2-5) 
  Software Testing And Quality Assurance 
 วิชาบงัคบัก่อน :190-104 หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
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  การทดสอบและประกนัคุณภาพซอฟต์แวร ์มโนทศัน์เรื่องคุณภาพ เทคนิคทดสอบแบบกล่อง
ด า-กล่องขาว ความครอบคลุมของการตรวจสอบ การวางแผนทดสอบ ระดบัการทดสอบ การท าเอกสาร
ของการทดสอบ การตรวจสอบและการวอลค์ทร ูการทดสอบแบบอตัโนมตั ิ

  Software Testing and Software Quality Assurance (SQA) ; quality concepts; black and 
white box testing techniques; test coverage; test planning; levels of testing; the formation of a 
testing organization; documentation for testing; inspections and walkthroughs; automated testing. 

192-452 การโปรแกรมส าหรบัอินเทอรเ์น็ตขัน้สงู 3 (2-2-5) 
 Advance Internet Programming 
 วิชาบงัคบัก่อน :192-206 การโปรแกรมส าหรบัอินเทอรเ์น็ต 

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสี าหรบัการพฒันาเวบ็ไซต์สมยัใหม่ การพฒัาโปรแกรมฝ ัง่ไคลแอนท์
และฝ ัง่เซริฟ์เวอร ์การเขยีนโปรแกรมเอพไีอ การเรยีกใช้เอพไีอส าเรจ็รูป เช่น Facebook API เป็นต้น 
การออกแบบเวบ็ไซตเ์รซสปอนตซ์ฟี การตดิตัง้เวบ็ไซต์ 

 Integrate Modern Website Development Technology, Client- side and Server- side 
Programming, API Programming, Call Instant API such as Facebook API, Responsive Web 
Design, Website Deployment. 

192-453 การพฒันาโปรแกรมประยุกตส์ าหรบัอปุกรณ์เคล่ือนท่ีขัน้สงู  3 (2-2-5) 
   Advanceed Application Development for Mobile Devices 
   วิชาบงัคบัก่อน : 192-437 การพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรบัอปุกรณ์เคล่ือนท่ี 
  การออกแบบและสรา้งส่วนตดิต่อกบัผู้ใชข้ ัน้สูง การเขา้ถงึเครอืข่าย แผนที่และระบบระบุพกิดั
ทางภูมศิาสตร ์(จพีเีอส) วดีทิศัน์และเสยีง กราฟิกและสื่อประสม อุปกรณ์ตรวจจบั โครงงานการพฒันา
โปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนทีข่ ัน้สงู 
  Advanced user interface design and implementation, network access,map and Global 
Positioning System (GPS) , video and audio, graphics and multimedia, sensor devices, projects 
of advanced mobile application development 
 
192-454 การออกแบบและพฒันาฐานข้อมลูขัน้สงู   3(2-2-5) 
   Advanced Database Design and Development 
   วิชาบงัคบัก่อน : 192-202 การจดัการฐานข้อมูล 
  ความส าคญัและสถาปตัยกรรมของฐานขอ้มูลขัน้สูง เช่น ฐานขอ้มลูเชงิวตัถุ และฐานขอ้มูลเชงิ
วตัถุสมัพนัธ ์ภาษาสอบถามเชงิโครงสรา้งเชงิกระบวนค าสัง่ ทรกิเกอรใ์นระบบฐานขอ้มลู กระบวนค าสัง่
และฟงัก์ชนัที่ถูกเก็บไว้ การประมวลข้อค าถามที่เหมาะสม การปรบัแต่งฐานข้อมูล การบรหิารงาน
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ฐานขอ้มูล เทคโนโลยทีีใ่ช้ในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนฐานขอ้มูลขัน้สูง และหวัขอ้ขัน้สูงส าหรบั
ระบบฐานขอ้มลู 
  Significance and architecture of advanced databases, object- oriented databases and 
objected- oriented relational databases, procedural SQL, database triggers, stored procedures 
and functions, query processing optimization, database tuning, database administration, 
technology for advanced database application development, advanced topics in database 
system. 
 
192-455 การตลาดดิจิทลั  3 (3-0-6) 
   Digital Marketing 
   วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
  หลกัการเบือ้งต้นของการตลาด เครือ่งมอืการตลาดดจิทิลั เครือ่งมอืการวเิคราะหก์ารตลาดเวบ็ การเพิม่
ประสทิธภิาพเครื่องมอืคน้หา การใชง้านเวบ็และความน่าเชื่อถอื การตลาดบนเครอืข่ายสงัคม และแนวโน้มของ
การตลาดดจิทิลั 
  Basic principles of marketing, digital marketing tools, web marketing analytic tools, Search Engine 
Optimization (SEO), web usability and trust, social network marketing and trends 

 

 กลุ่มเทคโนโลยีด้านวิทยาการข้อมลู 

192-432 การจดัการคลงัข้อมูล 3 (2-2-5) 
  Data Warehouse Management 
  วิชาบงัคบัก่อน : 192-202 การจดัการฐานข้อมูล 
 หลกัการพื้นฐานคลงัข้อมูล การออกแบบคลงัข้อมูล แบบจ าลองและมติิของคลงัข้อมูล การ
ปรบัปรุงคุณภาพ การโอนยา้ยขอ้มูลสู่คลงัขอ้มูล การเขยีนโปรแกรมเพื่อสอบถามขอ้มูลจากคลังขอ้มูล 
ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลออนไลน์ การใช้คลังข้อมูลในการพยากรณ์ และการน า
คลงัขอ้มลูไปประยกุตใ์ช ้
 Fundamentals of data warehouse, design data warehouse, modeling and dimensions of 
data warehouse, improve quality, transfer data to data warehouse, write a program to query data 
from data warehouse, system analysis and on- line processing, data warehouse prediction, 
information processing. 
 
192-461 พื้นฐานวิทยาการข้อมลู 3 (2-2-5) 
  Introduction to Data Science 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
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 การคน้คนื การประมวลผล และการจดัเกบ็ขอ้มลู การอนุมานเชงิสถติ ิ การถดถอย การแบ่ง
ประเภท การแบ่งกลุ่ม การแสดงขอ้มลูดว้ยภาพ อนุกรมเวลา เครือ่งแนะน า การวเิคราะหเ์ครอืขา่ยสงัคม 
ขอ้มลูขนาดใหญ่ โปรแกรมส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิสถติ ิ

 Data retrieval, processing and storage, Statistical inference, Regression, Classification, 
Clustering Data visualization, Time series, Recommendation engines, Social network analysis, 
Big data , program for statistical data manipulation and analysis. 

192-462  การจินตทศัน์ข้อมลู   3(2-2-5) 
   Data Visualization 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

 หลกัการพื้นฐานเกี่ยวกบัการจนิตทศัน์ขอ้มูล การสื่อสารด้วยขอ้มูล หลกัการออกแบบกราฟิก 
การรบัรูข้องมนุษย ์ทฤษฎสี ีและเทคนิคในการน าเสนอขอ้มลู และการน าเสนอและการสื่อสารขอ้มลูดว้ย
เครือ่งมอืการจนิตทศัน์  

 Fundamentals of data visualization, data communicating, graphic design principles, 
human perceptions, color theory and data presentation techniques; and data presentation and 
communication using visualization tools 

192-463  การเรียนรู้ของเครื่อง   3(2-2-5) 
   Machine Learning 
   วิชาบงัคบัก่อน : 192-461 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 

 แนวคดิและเทคนิคการเรยีนรูข้องเครือ่ง ขัน้ตอนวธิกีารเรยีนรูข้องเครือ่งทัง้แบบมผีูส้อนและไม่มี
ผูส้อน การจ าแนกประเภทขอ้มลู การพยากรณ์ การจดักลุ่มขอ้มลู และการทดสอบประสทิธภิาพของ
แบบจ าลอง 

 Concepts and techniques of machine learning, supervised and unsupervised learning 
algorithms, data classification, prediction, data clustering and performance evaluation of models 

192-464  การท าเหมืองข้อมลู  3(2-2-5) 
   Data Mining  
       วิชาบงัคบัก่อน : 192-461 พื้นฐานวิทยาการข้อมลู 

 แนวคดิการท าเหมอืงขอ้มลู คลงัขอ้มลู ขอ้มลูและการเตรยีมขอ้มลู การวดัความคลา้ยและความ
ต่าง สถติพิืน้ฐานในการท าเหมอืงขอ้มลู การคน้พบความรูจ้ากฐานขอ้มลู หลกัการและขัน้ตอนวธิใีนการ
จ าแนกประเภทข้อมูล กฎความเชื่อมโยง การประเมนิประสิทธิภาพของตัวจ าแนกประ เภท วิธีการ
รวมกลุ่ม ปญัหาหลายกลุ่ม การจดักลุ่มขอ้มลู และการประยกุต ์
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 Concepts of data mining, data warehouse, data and data preprocessing, similarity and 
dissimilarity measuring, basic statistics in data mining, knowledge discovery from database, 
classification concepts and algorithms, association rules, evaluating classifier performance, 
ensemble methods, multiclass problems, clustering and applications 
192-465 การวิเคราะหข้์อมลูขนาดใหญ่  3(2-2-5) 
   Big Data Analytics 
       วิชาบงัคบัก่อน : 192-461 พื้นฐานวิทยาการข้อมลู 

 หลกัการ และ เทคนิคในการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบัธุรกจิ 
การใชโ้ปรแกรมประยุกตแ์ละเครื่องมอืเขา้มาช่วยในการวเิคราะหข์อ้มลู, การนาหลกัการในการวเิคราะห์
ขอ้มลูไปสรา้ง Visualization ในเชงิธุรกจิ ในรปูแบบต่างๆ เช่น กราฟ แผนภมู ิเป็นตน้ 

 Principles and techniques for big data analysis.  Topics include application and tool for 
data analytic, principles to data analytic and visualization for business such as graph and chart. 

192-466  ธรุกิจอจัฉริยะ   3(2-2-5) 
   Business Intelligence 
   วิชาบงัคบัก่อน : 192-461 พื้นฐานวิทยาการข้อมลู 

 หลกัการและความต้องการส าหรบัระบบธุรกจิอจัฉรยิะ วธิกีารระบบธุรกจิอจัฉรยิะ การจดัการ
ประสทิธภิาพองคก์รธุรกจิ การจดัการกจิกรรมทางธุรกจิ รายงานขัน้สูง การจดัการขอ้มลู ในสิง่แวดลอ้ม
ระบบธุรกจิอจัฉรยิะ การจนิตทศัน์และการวเิคราะหเ์ชงิสถติ ิการบรหิารผลการปฏบิตังิานดว้ยแผนภาพ
วเิคราะหข์อ้มลูหรอืตวัเลข และคลงัขอ้มลูขนาดใหญ่ 

 Principles and requirements of Business Intelligence (BI) , BI methodology, enterprise 
performance management, managing business activities, advanced reporting, data management 
in BI environment, data visualization and statistical analysis, business performance management 
using dashboards and enterprise data warehouse 
 
192-467 อินเทอรเ์น็ตของสรรพส่ิง  3 (3-0-6) 
   Internet of Things 
 วิชาบงัคบัก่อน : 190-104 หลกัการเขียนโปรแกรม 

 ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัอนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ มาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง ตวัรบัรูแ้ละอุปกรณ์ การ
เขยีนโปรแกรมในระบบฝงัตวั ส่วนต่อประสานคลาวด ์โพรโทคอลสื่อสาร การประยกุตใ์ชง้าน 
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 Fundamental knowledge about internet of things, relevant standards, sensors and 
devices, embedded system programming, cloud interface, communication protocols, internet of 
things applications 
 
 
192-468  การจ าลองข้อมลูและสร้างตวัแบบ   3(2-2-5) 
   Data Simulation and Modelling 
 วิชาบงัคบัก่อน : 192-461 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 

 ระบบและตวัแบบ การจ าลองแบบเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง การสรา้งตวัแบบจ าลอง การสรา้งเลข
คลา้ยสุ่ม การทดสอบเลขคลา้ยสุ่ม และการวเิคราะหผ์ลการจ าลองแบบ 

 Systems and models, simulation of discrete events, modelling simulation, pseudo random 
number generation, pseudo random number testing and analysis of simulation output 

 

192-469 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านวิทยาการข้อมูล 1  3 (3-0-6) 
   Selected Topics in Data Science 1 
  วิชาบงัคบัก่อน : ให้อยู่ในดลุยพินิจของอาจารยผ์ูส้อน 
 ความรูด้า้นวทิยาการขอ้มลูทีน่่าสนใจในปจัจบุนั และเทคโนโลยกีารวทิยาการขอ้มลูทีท่นัสมยั 
 Topics of knowledge and new technology of Data Science. 
 
192-470 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านวิทยาการข้อมูล 2  3 (3-0-6) 
   Selected Topics in Data Science 2 
  วิชาบงัคบัก่อน : ให้อยู่ในดลุยพินิจของอาจารยผ์ูส้อน 
 ความรูด้า้นวทิยาการขอ้มลูทีน่่าสนใจในปจัจบุนั และเทคโนโลยกีารวทิยาการขอ้มลูทีท่นัสมยั 
 Topics of knowledge and new technology of Data Science. 
 


