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สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2557 

 

ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 
 

คณะ/ภาควชิา   คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร    

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

1)  รหัสหลักสูตร / รหัสสาขาวชิา   

     0159  /    

 

2) ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย   :    วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Science Program in Information Technology 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา  

ชื่อเต็มภาษาไทย :    วทิยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Science (Information Technology)  

 

ชื่อยอภาษาไทย  :    วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ :    B.Sc. (Information Technology) 



 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูสาํเร็จการศกึษา   

ตองเรยีนไมนอยกวา 125 หนวยกติ  
 

3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร  

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ประกอบดวยสัดสวน 

หนวยกติแตละหมวดวิชาและแตละกลุมวิชา ดังนี้  

3.1.3  รายวชิา     

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา    30    หนวยกติ 

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน เรยีนไมนอยกวา       89   หนวยกติ 

    2.1  วชิาแกน    เรยีน         9   หนวยกติ 

4111101 หลักสถติ ิ

Principles of Statistics 

3(3-0-6) 

4121105 คณติศาสตรดสีครตี 

Discrete Mathematics 

3(2-2-5) 

4123624 คอมพิวเตอรสาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Computer  for  Information  Technology 

3(2-2-5) 

       2.2  วชิาเอกบงัคับ  เรยีน        58    หนวยกติ 

     1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  เรยีน   12  หนวยกิต 
 

4121104 จรยิธรรมและกฎหมายท่ีเกีย่วของสาํหรับคอมพวิเตอร 

Ethical and Regulation Issues in Computer  
 

3(3-0-6) 

4123202 ระบบฐานขอมูล 

Database System 

3(2-2-5) 

4123655 ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 

Business Information System 

3(2-2-5) 

4123724 การบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Management 

3(2-2-5) 

     



 

 

    2) กลุมเทคโนโลยเีพ่ืองานประยุกต  เรยีน     19  หนวยกติ 

4122104 การออกแบบและพัฒนาเว็บ  

Web Design and Development 

3(2-2-5) 

4123654 การบรหิารบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Service Management 

3(2-2-5) 

4124418 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร 

Management Information System 

3(2-2-5) 

4124515 การบรหิารความม่ันคงของสารสนเทศ  

Information Security Management 

3(2-2-5) 

4124915 การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Seminar in Information Technology 

3(2-2-5) 

4124923 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

Information Technology  Senior Project 1 

1(1-0-2) 

4124924 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

Information Technology  Senior Project 2 

3(0-6-3) 

 

3) กลุมเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟตแวร  เรยีน    18  หนวยกติ 

4121203 การเขียนโปรแกรมเชงิวัตถ ุ

Object-Oriented Programming   

3(2-2-5) 

4121206 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Computer Programming 

3(2-2-5) 

4122204 โครงสรางขอมูลและอัลกอรทึิม 

Data Structure and Algorithm 

3(2-2-5) 

4122506 การวิเคราะหและออกแบบเชงิวัตถ ุ

Object-Oriented System Analysis and Design 

3(2-2-5) 

4123312 วิศวกรรมซอฟตแวร 

Software Engineering 

3(2-2-5) 

4124509 การสื่อสารระหวางมนุษยกบัคอมพิวเตอร 

Human-Computer Interaction  

3(2-2-5) 

 



 

 

4) กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ เรยีน      9  หนวยกติ 

4122701 ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม 

Computer Systems and Architecture 

3(2-2-5) 

4124404 การสื่อสารขอมูลและเครอืขายคอมพิวเตอร 

Data Communication and Computer Network 

3(2-2-5) 

4124406 ระบบปฏิบัตกิาร 

Operating Systems  

3(2-2-5) 

   2.3  วชิาเอกเลือก    เลอืกเรยีนไมนอยกวา        15  หนวยกติ 
 

             กลุมรายวชิาวทิยาการจัดการ 
 

3541101 หลักการตลาด  

Principles of Marketing    

3(3-0-6) 

 

3561101 องคการและการจัดการ 

Organization and Management 

3(3-0-6) 

3561204 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิ 

Introduction to Business Operation 

3(3-0-6) 

3562402 การบรหิารทรัพยากรมนษุย 

Human Resource Management 

3(3-0-6) 

3562404 การพัฒนาประสทิธิภาพในการทํางานเปนทมี 

Efficiency Development 

3(3-0-6) 

3563108

  

การพัฒนาบุคลกิภาพ         

Personality Development                                                 

3(2-2-5) 

3563110 การเปนผูประกอบการ 

Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

3563111 การจัดการธรุกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ 

Small and Medium Management 

3(3-0-6) 

3563114 การประกอบการธุรกจิชุมชน 

Community  Business  Operation 

3(3-0-6) 

3563412 การทํางานเปนทีมและนําเสนอผลงาน 

Group Dynamics and Communication 

3(2-2-5) 

 



 

 

                             กลุมรายวชิาคอมพิวเตอร 

4121204 พาณชิยอิเลก็ทรอนกิส 

 e-Commerce 

3(2-2-5) 

4122603 คอมพวิเตอรกราฟก 

Computer Graphics  

3(2-2-5) 

4122606 โปรแกรมประยุกตดานระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร 3(2-2-5) 

 Programming Application in  Management  Information System 

4123203 การพัฒนาระบบไรสาย 

Wireless Application Development   

3(2-2-5) 

4123305 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรชัน้สูง 

High-Level Language Programming 

3(2-2-5) 

4123601 โปรแกรมประยุกตดานสถติแิละวิจัย 

Programming Application for Statistics and Research 

3(2-2-5) 

4123614 คอมพวิเตอรเพ่ือการวเิคราะหขอมูลทางภูมิศาสตร 

Computer for Geography Analysis 

3(2-2-5) 

4123617 การประยุกตใชงานมัลตมิิเดยี    

Multimedia Application 

3(2-2-5) 

4123643 ระบบเครอืขายไรสายและระบบเครอืขายเคลื่อนท่ี 

Wireless and  Mobile Networks 

3(2-2-5) 

4123644 การบรหิารและการออกแบบเครอืขาย 

Network Management and Design 

3(2-2-5) 

4123646 การรักษาความปลอดภัยของระบบเครอืขาย 

Network Security 

3(2-2-5) 

4123652 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพวิเตอร 

Computer Game Design and Development 

3(2-2-5) 

4123722 เว็บเซอรวสิและสถาปตยกรรมเชงิบรกิาร 

Web Service and Software Oriented Architecture  

3(2-2-5) 

4123910 หัวขอพิเศษดานระบบสารสนเทศ 

Special Topics in Information System 

3(2-2-5) 

4124501 ปญญาประดษิฐ  3(2-2-5) 



 

 

Artificial Intelligence 

4124507 การทําเหมืองขอมูล 

Data Mining 

3(2-2-5) 

4124508 ระบบผูเชี่ยวชาญ 

Expert Systems 

3(2-2-5) 

4124605 ระบบปฏิบัตกิารยูนกิซ 

Unix Operating System 

3(2-2-5) 

4124608 เทคโนโลยกีารประมวลผลแบบกลุมเมฆ 

Cloud Computing Technology 

3(2-2-5) 

4124609 โอเพนซอรสและแบบจําลองธุรกจิ 

Open Source and Business Model 

3(2-2-5) 

4124611 การเขยีนโปรแกรมเครอืขายสังคม 

Social Network Programming 

3(2-2-5) 

4124916 การวิจัยดานการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Management Research 

3(2-2-5) 

   2.4  วชิาฝกประสบการณวชิาชีพ เลอืกเรยีนไมนอยกวา        7  หนวยกติ/ชั่วโมงปฏิบัต ิ

4123806 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศ     

Preparation Field Experience in Information Technology 

1(60) 

4124917 การฝกประสบการณวิชาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศ     

Field Experience in Information Technology 

6(600) 

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา 

Cooperative  Education  Preparation 

1(60) 

6004801 สหกจิศกึษา 

Cooperative  Education 

6(600) 

3) หมวดวชิาเลือกเสร ีเลอืกเรยีนไมนอยกวา           6    หนวยกติ 
 

           ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ   ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับ

รายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวชิาที่กาํหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวมใน

เกณฑการสําเร็จของหลกัสตูรนี้ 

3.1.5  คําอธบิายรายวชิา 
 



 

 

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1500112        ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                              3(2-2-5)  

                Thai for Communication and  Information  Retrieval 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปนเครื่องมือ

การสื่อสารและการสืบคนสารตางๆ  จากทรัพยากรสารนิเทศ  การสรุปการตีความ

การขยายความและการนําเสนอผลการสืบคนจากสารที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน   

โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

         Development of Thai language skills in recognition of Thai language 

for communication and information retrievals from various sources; conclusion, 

interpretation and presentation of the findings relating to daily life focusing on 

process of integrated language skills. 

 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

             Foundation of English 1 

            การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (การฟง การพดู การอานและ 

การเขียน) เพื่อเพิ่มศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในบรบิททางวิชาการและสังคม 

           Development of communicative English language skills (listening, speaking,  

reading and writing) to enable students to function effectively in a basic range of  

academic and social contexts. 

 
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1500114    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                  3(2-2-5) 

             Foundation of English 2 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500113 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1 

การพัฒนาทักษะภาษอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  การใชภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐานขัน้สูงในบรบิททางวชิาการและสังคม 

Further development of communicative English language skills to enable 

students to Function effectively in more advanced range of academic and social. 

               

1500115    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                 3(2-2-5) 

              English for Academic Purposes 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลาย  เชื่อมโยงเนื้อหา

ภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาที่เรยีนกับทักษะการเรียน

ภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพื่อเปนเครื่องมือในการศกึษาดวยตนเองและ

งานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง 

Development of integrated communicative English language skills bridging 

the gap between general English and academic English needed it the learner’s 

field. Study skills for English language learning. Practice in utilizing English as a tool 

for individual study and research on a particular field of study. 

 

1500116    การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)               

                    Reading Practice of English 

             เทคนคิการอาน และฝกอานบทความท่ีหลากหลาย รวมท้ังหนงัสอือางอิง 

ตาง ๆ 

                                   Reading techniques and practice reading passages of different types 

including external books.   



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1500117    การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                      3(2-2-5) 

              Basic Writing of English 

                      ฝกเขียนประโยคตางๆ ท่ีใชหลักไวยากรณอยางถกูตอง 

                               Students practice writing sentence using the correct grammar.  

 

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                                 3(2-2-5) 

                   Basic Oral Skills of English  

ฝกทกัษะการพูด  การฟง  ท่ีเนนการออกเสยีงหนัก เบาของคําและประโยค

อยางถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 

           Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress  

patterns  of words and sentences and practice listening and speaking simple   

dialogues. 

 

1561110    ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                      3(2-2-5)                                                            

                  Japanese for Beginners 

ฝกทักษะ 4 ทักษะ อยางบูรณาการ  โดยฝกทักษะการฟง การออกเสียงและ 

การพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ  ฝกทักษะ

การอานขอความสัน้ๆ   และคําศัพทท่ีใชในชวีติประจําวัน รวมท้ังศกึษาและฝกตัวอักษร  

ฮริางานะ  คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตน  ประมาณ 40 ตัว 

          Practice of four integrated language skills focusing on listening, pronunciation 

and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence writing skill, reading 

of short passages, vocabulary using in daily life, including study and practice of forty 

basic letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji. 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                    3(2-2-5) 

                  Chinese for Beginners 

ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจนีกลาง  และหลักเบ้ืองตนของตัวอักษรจนี ฝกอาน

ศัพท  วลี  ประโยคและขอความอยางงาย  ศึกษาและฝกเขียนโครงสรางพ้ืนฐานของ    

รูปประโยคท่ีสัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรมจนี-ไทย และไทย-จนี 

Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, practice 

of reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and 

practice of basic Chinese structure writing including study and practice of using a 

Chinese dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries. 

 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                       3(2-2-5) 

                    Malay for Beginners  

ฝกทักษะทั้ง  4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได   

การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

      Practice of four integrated language skills, study on basic Malay 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple Malay 

sentence writing. 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน      3(2-2-5) 

  Korean for Beginners 

ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได   

การเขียนประโยคงาย ๆ  ได. 

             Practice of four integrated language skills, study on basic Korean 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion including answering questions and simple Korean 

sentence writing. 

 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน      3(2-2-5) 

  Lao for Beginners 

ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได   

การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Lao sentence 

writing. 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน      3(2-2-5) 

  Khmer for Beginners 

ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได   

การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple Khmer 

sentence writing. 

 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                 3(2-2-5) 

  Myanmar for Beginners 

ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได   

การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Myanmar sentence writing. 

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน      3(2-2-5) 

                     Vietnamese for Beginners  

ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได   

การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple Vietnamese 

sentence writing. 

 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                    Bahasa Indonesia for Beginners  

ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได   

การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

         Practice of four integrated language skills, study on basic  Indonesia   

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion and answering questions and simple  

Indonesia  sentence writing. 

 

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203        คุณธรรม นําความรู      3(2-2-5)    

                    Knowledge Led Morality 
 

ความคิดรวบยอดเชิงวิสัยทัศน  ทฤษฏี  หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร  

การพัฒนาการเรียนรูของมนุษย  การคิดเชงิสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ  

สติปญญา  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  สํานึกในหนาท่ีพลเมืองดี  มีคุณธรรมนําความรู  

จรยิธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชวีติ  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

รับผิดชอบตอบานเมือง สรางสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ

พลังงาน  รูจักการพ่ึงพาตนเอง  ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง   บูรณาการทฤษฏี           

สูการปฏบัิตไิด 
 

Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning 

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; being 

proud of Thai citizens; being aware of good citizenship; Thai citizens with knowledge 

leaded by morality and culture for living, good quality of life; responsibility for 

society; being aware of natural resources and energy conservation; self-sufficiency; 

regular self-study; and integration of theories into practice. 

 

1500104 ความจรงิของชีวติ      3(3-0-6) 

  Meaning of Life 

ใหเขาใจถึงการศึกษาความจริงของชีวิต ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิต            

ในสังคมปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําเอาความจรงิ

ตามหลักศาสนธรรมและหลักวถิพุีทธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา 

ชวีติและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันตสิุข 

และสังคมท่ีมสีันตภิาพ 
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

Understanding a study on meaning of life, definition, living in present society 

including in science and information technology era, application of Buddhism doctrine 

and Buddhism principles for problem solutions and development of intellect, life and 

society, development of morality and ethnics based on the Buddhism doctrine for 

peaceful society. 
 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ     3(3-0-6) 

                    Well-being for Living 

ความหมายและขอบขายของเพศศึกษา  ความสําคัญและความจําเปน                

ในการเรียนเพศศึกษา  ความรูเรื่องเพศวิถีและองคประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการ              

ของมนุษย  สัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤติกรรมทางเพศและ                    

การแสดงออกสุขภาพทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอม

วิถทีางเพศ  กระบวนการสงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying 

Well-being including sexual wellbeing such as human growth, sexual relations, 

personal  skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being. Social and 

cultural sectors  affecting sexual well-being instructional process. 
 

2000103    สุนทรยีภาพของชวีติ      3(2-2-5)       

                Aesthetic  Appreciation 

จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสุนทรยีศาสตรเชงิการคิด

กับสุนทรยีศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป  ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมา

ของศาสตรทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยนิ (The Art of 

Sound) และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  (The Art of Movement) สูทัศนศิลป 

(Visual Arts) ศิลปะ  ดนตรี (Musical Arts)  และศิลปะการแสดง (Performing 

Arts) ผานขั ้นตอนการเรียนรูเช ิงคุณคาจาก (1) ระดับการรําล ึก (Precognitive)             

(2) ผ านขั น้ตอนความคุนเคย (Acquainted) และ  (3) นําเขาสู ข้ันความซาบซึ้ง  

(Appreciative)  เพื่อ ใหไดมาซึ่ งประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ  

(Aesthetic  Appreciation) 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and 

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of 

imagery, the art of sound, the art of movement, visual arts, musical arts, and 

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level,  3) appreciative level  for getting experience in aesthetic appreciation. 

 

2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 

               Human Behavior and Self  Development 

พฤติกรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤตกิรรม  การพัฒนาตนเองของมนุษย  

มนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกนัและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

          Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society. 

 

1.3 กลุมวชิาสงัคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย        3(3-0-6) 

                    Thai Living 

ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและประเพณีไทย  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

ความสําคัญของประวัตศิาสตรไทย  ประวัตศิาสตรทองถิน่  กระบวนการศกึษาประวัตศิาสตร

ทองถิ่น  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ฉบับปจจุบัน  การบริหารราชการแผนดินและการปกครองทองถิ่น  ปญหาสังคม  

กระบวนทัศน อดตี ปจจุบัน อนาคต 

Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, 

importance of Thai history, local history, learning process of local history, present 

Thai government and politics, constitutions of Kingdom of Thailand, national and local 

administration, social problems, past, present and future paradigm.  

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

2500107         อาเซยีนศกึษา       3(3-0-6) 

                     ASEAN Study 

ประวัตคิวามเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซยีน กลไกอาเซยีน ปฏิญญาวาดวย 

ความรวมมืออาเซยีน  กฎบัตรอาเซยีน  วสิัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมาย  โครงสราง 

ภาพรวม  ท่ีมาคําศัพทและที่มาของ AFTA  เขตการคาเสรแีละสภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐาน

ประชาคมอาเซียนและเหตุผล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาที่มีผลกระทบ 

ตอประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและประเทศไทย การสรางสังคมไทยสูประชาคมอาเซยีน  

History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration of 

ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of 

vocabulary and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN Association 

and rationale, components of partner countries affecting the economy of ASEAN 

Association and Thailand, changing Thai society for ASEAN Association. 
 

2500103      วถิโีลก        3(3-0-6) 

Global  Living 

  สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกจิสังคม   การเมือง  การปกครองของโลกตอสงัคมไทย   การปรับตัวของ

สังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   เนนกลุมตางๆ ในโลก (ยุโรป  อาเซยีน) 

วิเคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  

           Situations of current  economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai 

society accordance with global change focusing on countries from different parts of the 

world (European countries, Asian countries), analysis of future economic directions. 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

2500108  ชีวติกับส่ิงแวดลอม      3(2-2-5) 

  Human Being and Environment 
 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม ความสัมพันธ

เชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ       

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น  การดําเนินกิจกรรม  โดยใช

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลังงาน  การสงเสริม  

บํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ใหตระหนักถึง

การใชทรัพยากรอยางรูคุณคา การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของ

เชื่อมโยง ผลกระทบท่ีเกดิขึ้นจากภาวะโลกรอน  ตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยนื  

 Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations 

between human being and environment, development and use of natural resources, 

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology 

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation 

of environment and natural resources quality focusing on effective and efficient 

use of  natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and 

effects of global warming based on the principles of sustainable development. 

 

2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง     3(2-2-5)   

                    Self-Economic Sufficiency 

วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและ

แนวทางพัฒนาวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ              

ในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพ่ือใหตระหนักในความสําคัญ      

มีความรู ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทองถิ่น  

สามารถนําหลักการ และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวิถีชีวิตของตนเอง  พัฒนา

องคกรและชุมชนไดอยางพอดี   พอเพียงและยั่งยืน  มีการศึกษาดูงานในระดับ

ทองถิ ่นที่ประสบความสําเร็จเพื่อใหเห็นแนวทางปฏิบัติท่ีแทจริง หรือปฏิบัติจริงใน

ครัวเรอืน (เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวชิาที่สอน) 
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

 Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies for 

living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His 

majesty King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, 

understanding of  the philosophy, local wisdom, application of the principles and 

strategies for self-living development, sufficient and sustainable development for 

organizations and communities, study visit to successful community for practical 

guidelines (Contents should be related to the fields of students). 

 

2541204   มนุษยกับธรรมชาติ      3(3-0-6) 

Man and Nature 

วิวัฒนาการและปฏสิัมพันธระหวางสังคมมนุษยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง

แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วถิกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาติ  ปญหาระหวาง

มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  การดํารง

อยูรวมกันกับธรรมชาตไิดอยางย่ังยืนและสันติสุขท่ังในระดับบุคคล  ประชาคมทองถิ่น   

ประชาคมโลก 

Evolution and interaction between man and environment, change of 

nature system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, 

natural crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature 

at personal, local and global levels. 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1.4 กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
 

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ     3(2-2-5) 

           Information Technology for Life 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมีอิทธิพลกระทบตอชีวิตและสังคม  

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร   การประมวลผล

ขอมูล  การจัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบ

เครอืขายคอมพิวเตอรจากระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตางๆ  สําหรับการศึกษา

คนควา  การทํารายงาน  การนําเสนอผลงานและการดํารงชีวิตประจําวันอยางมี

ประสทิธภิาพ  รวมถงึการเคารพสทิธิทางปญญา 

         Information technology system, influence of computer on life and society, 

practical use of information technology, computer equipment/tools, 

information management, searching for knowledge and communication through 

computer networks from database and various sources of information for searching 

information, writing report, presentation and efficient living including respect of 

intellectual right. 

                       

4000106   การคดิและการตัดสินใจ      3(2-2-5) 

           Thinking and Decision  Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวิเคราะห

ขอมูลขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการ

แสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  สมการเชงิเสน  และการประยุกตใชในการแกปญหาใน

ชวีติประจําวัน 

 Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of 

information, logics, reasons, decision making process, searching processes of scientific 

knowledge, linear equation and practical application for problem solutions in daily life. 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4000114   วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ     3(2-2-5)        

                    Science for Quality of Life 

กระบวนการพัฒนาวทิยาศาสตร   เทคโนโลย ี  การนําความรูทางวิทยาศาสตร

มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสิทธิภาพโดย

ตระหน ักถ ึงผ ลกระ ทบของควา มก า วหน าทา ง ว ิทยา ศา สตร ที ่ม ีต อมน ุษย  

สภาพแวดลอม  สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมา

ประยุกตใชเพ่ือคุณภาพชวิีต 

              Process of scientific and technological development; application of science 

for life quality development; happy and efficient living regarding the effects of 

modern science and technology on man, environment, society, politics and culture; 

application of scientific knowledge for quality of life. 

 

4083202   กีฬาเพ่ือสุขภาพ      3(2-2-5) 

            Sports  for  Health 

ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกําลังกาย

และการ เล นก ีฬา เพื ่อส ุขภาพให สอดคลองก ับ เพศและว ัย   สภาพร า งกาย              

สภาพเจ็บปวย  การวางแผน  ตลอดจนการติดตามผลการออกกําลังกายและกีฬา           

เพ่ือสุขภาพ  ศึกษาความสัมพันธของปจจัย  ท่ีมีสวนสงเสริมสุขภาพ  เชน  อาหาร  

อารมณ  สิ่งแวดลอม  สุขภาพสวนบุคคล  รวมท้ังการฝกกีฬาเพื่อสุขภาพใน                  

สถานบรหิารรางกายและศูนยฝกกฬีา 

Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and sports 

regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including following up 

getting exercises and sports for health, study on relation of factors affecting 

health promotion such as food, emotion, environment, personal health including 

playing sports for health in fitness centers and sport centers. 
  



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน 
 

2.1  วชิาแกน 
 

4111101 หลักสถติิ                    3(3-0-6) 

 Principles of Statistics  

ความหมายของสถิติ  ขอบเขต  ประโยชนของสถิติ  สถิติท่ีใชในชีวิตประจําวัน  

ข้ันตอนในการใชสถิติเพ่ือการตัดสินใจ  หลักเบ้ืองตนของความนาจะเปน  ตัวแปรสุม 

การแจกแจง  ความนาจะเปนแบบทวินาม  แบบปวรซอง  แบบปกติ  โมเมนต                

การแจกแจงคาท่ีไดจากตัวอยาง  หลักการประมาณคา  การพยากรณ  การทดสอบ

สมมุตฐิาน  การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร  เนนถงึตัวอยางและแบบประยุกตของ

วิธกีารใหเหมาะสมกับแตละวชิาเอก 

Definition statistics, Scope, Statistical usage, Statistic using in dairy life, 

Procedure in using statistic for making decision, Basic principle of possibility, Random 

Variable, Distribution, Binomial Distribution, Poisson Distribution, Normal Distribution, 

Moments Distribution, Sampling Distribution, Estimation, Hypothesis Testing, 

Canonical Correlation, Forecasting.  Focusing on example and applied using style 

relating to each major. 

 

4121105 คณิตศาสตรดสีครตี          3(2-2-5) 

    Discrete Mathematics  

ตรรกศาสตร  ทฤษฎเีซต  ความสัมพันธ  ฟงกชั่น  การนับและความนาจะเปน  

การเรยีงสับเปลีย่น  การจัดหมู  ทฤษฎีบททวินาม  เมทรกิซและดเีทอรมแินนต  เลขฐาน  

การหาคาผลบวก  ความสัมพันธเวียนเกิด  ทฤษฎีกราฟและตนไม  ขายงาน  วิถีและ

วงจร  ออโตเมตา  และพีชคณติบูลนี     

Logic, Set theory, Relations, function, Counting and probability, permutations, 

combinations, binomial theorem, Matrix and Determinant, Number system, 

Summation, Recursive, Graph theory and Tree, network flow, paths and circuits, 

Automata and Boolean Algebra. 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

4123624 คอมพิวเตอรสําหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ             3(2-2-5) 

  Computer  for  Information  Technology 

ความเปนมาของเทคโนโลยสีารสนเทศ  ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ  

การบริหารโครงการ  การบริหารสารสนเทศ  การรักษาความม่ันคงของสารสนเทศ  

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาการของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอรในสํานักงาน  ระบบสํานักงานอัตโนมัต ิ            

ระบบสารสนเทศ  การประมวลผลขอมูล  ระบบฐานขอมูล  การสื่อสารขอมูล                  

การนําเสนอขอมูล  การใชคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนขอมูล  การใชคอมพิวเตอร

สําหรับผลติงานดานสารสนเทศ  และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตาง ๆ   

History of information technology, The importance of data and information, 

Project management, Information Management, Information Security, Information 

system technologies and communication, Development of information technology, 

Computer system in the office, Office automation systems, Information systems, 

Database system Data communications,  Presentation,  Computer use for the search 

information, Computer use for the production of information and The application of 

information technology in various fields. 

 

2.2  วชิาเอกบังคบั 
 

1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ   
 

4121104  จรยิธรรมและกฎหมายท่ีเกีย่วของสําหรับคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  Ethical and Regulation Issues in Computer  

บรบิททางสังคมของระบบคอมพิวเตอร  วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห

ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  กฎหมายเบ้ืองตน  กฎหมายสิทธิบัตร  

ลิขสิทธ์ิและกฎหมายคุมครอง  กฎหมายทรัพยสินทางปญญา  เครื่องหมายการคา  

กฎหมายการคาระหวางประเทศ  กฎหมายโทรคมนาคม  กฎหมายวาดวยพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส   การยอมรับความเสี่ ยงและการชดใชตอระบบคอมพิวเตอร                  

การละเมิดสทิธิสวนบุคคล  อาชญากรรมในระบบคอมพิวเตอร     



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Social Context of computer system, Method and Instrument in analysis 

responsibility and professional Ethics, Basic law, Patent law and Protection law, 

Intellectual Property Copyright, Trade Mark, International commerce law, 

Telecommunication law, Electronic commerce law, Risk Acceptance and Corrective 

Maintenance, Violating Rights of Privacy,  Cyber-Crime. 

 

4123202  ระบบฐานขอมูล                    3(2-2-5) 

  Database System  

ระบบฐานขอมูล  สถาปตยกรรมของฐานขอมูล  ข้ันตอนการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูล  การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคดิ  ระดับตรรกะ  และระดับกายภาพ  

กระบวนการปรับบรรทัดฐาน  ภาษาสําหรับจัดการฐานขอมูล  การควบคุมการทํางาน

แบบภาวะพรอมกัน  การบริหารฐานขอมูล  ความคงสภาพของฐานขอมูล ฐานขอมูล        

เชงิวัตถุ  ฐานขอมูลแบบกระจายเบ้ืองตน  กรณีศึกษาการพัฒนาและการประยุกตใช

ฐานขอมูล  

Database system,  Architecture, Database Development Life Cycle, database 

design, conceptual, physical, normalization, database languages, Concurrency control, 

Database administration, Data Integrity , Object-Oriented database, Distributed  

Database, Case study development and application database. 

 

4123655  ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ     3(2-2-5) 

Business Information System 

การใชประโยชนจากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร  เชน               

การบัญช ี การผลิต  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การบริหารการเงิน  สินคาคงคลัง 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  งานขาย  การบริการ  การบริหารความสัมพันธกับลูกคา             

การบรหิารเครอืขายผูผลติ  การใชระบบสารสนเทศเพ่ือดําเนินกิจการ  เพ่ือสนับสนุน

การตัดสินใจ  เพ่ือสื่อสารทั้งในองคกร  นอกองคกรและระหวางองคกรดวยระบบ

อินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต 

 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Utilizing of information system for resource management such as accounting, 

production, human resource, financial, inventory management, e-commerce, sales, 

service, customer relationship management, supply-chain management, information 

system for operation and management, decision support, business communication by 

Internet and intranet. 

 

4123724  การบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ     3(2-2-5) 

Information Technology Management 

ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยี 

สารสนเทศกับการพัฒนาองคกร   เนนเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดําเนินงาน         

ขององคกร  โครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบเครือขาย ระบบคอมพิวเตอร  ระบบสารสนเทศ 

เนนแนวคิด เทคนคิ และวิธกีาร แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาต ิ 

Definition, importance, and types of information technology, IT and 

organizational development focusing IT-based operation, IT infrastructure, 

networking systems, computer systems, information systems; IT management: 

concepts, techniques, and methodologies; national IT master plan. 

 

                           2) กลุมเทคโนโลยเีพ่ืองานประยุกต   
 

4122104  การออกแบบและพัฒนาเว็บ             3(2-2-5) 

Web Design and Development 

ภาษาท่ีใชในการพัฒนาเว็บแบบ Static  และแบบ Dynamic เชน HTML,  PHP,  

JSP,  ASP.NET  การเชื่อมตอระบบฐานขอมูล  การเชื่อมตอกับขอมูลอ่ืน ๆ เชน  Flash,  

XML  การเพ่ิมความสามารถของเว็บ  การปรับแตงเว็บไซต เชน การเขียนจาวาสคริปต  

การใช CSS  การออกแบบเว็บใหเหมาะสมตอการใชงาน และงายตอการเพ่ิมขอมูล  

กรณีศกึษาการออกแบบเพ่ือใชงานจริง เชน  ระบบ Search Engine  ระบบ e-Learning    

ฝกปฏิบัตกิารพัฒนาเว็บ    



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Web programming language for Static and Dynamic web such as HTML, 

PHP, JSP, ASP.NET, connecting to database, connecting to another data sources 

such as Flash, XML, Web upgrade, web site customize such as writing java script, 

CSS usage, web design appropriative for usability and easy to insert data, case 

study design for real working such as Search Engine, e-Learning.  Practice web 

Development.   

 

4123654  การบรหิารบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(2-2-5) 

Information Technology Services Management 

การบรหิารบรกิารดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร  การจัดหา  การเลือก

ผูใหบรกิาร  ผูใช  พฤตกิรรมองคกร  การบริหารองคกร  ขอตกลงระดับการใหบริการ 

เทคโนโลยีเพ่ือการใหบรกิาร  การคดิตนทุนของการใหบรกิาร  การบรหิารบุคลากรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Management of information technology services organization,  providing, 

choosing a service provider, user, organization behavior, organizational 

management, agreement of service quality, technology for services, costing of 

services, personnel management of information technology. 

 

4124418         ระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร                                       3(2-2-5) 

                    Management Information System 

หลักการดานระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร  โครงสรางของระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการตัดสินใจ หลักการสารสนเทศ 

มนุษยในฐานะผูประมวลสารสนเทศ หลักการดานระบบ หลักการดานการวางแผนและ

ควบคุม โครงสรางองคกรและหลักการจัดการระบบสนับสนุนการวางแผนควบคุมและ

ตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการจัดการดานความรู  ขอกําหนดความตองการดาน

สารสนเทศ การพัฒนา การจัดทําใหสําเร็จและจัดการทรัพยากรในระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการ  
 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Principles of management information system, information technology 

structure for management, decision-making process, information principles, human 

as an information operator, system principles, planning and control principles, 

organization structure and decision support system, knowledge support system, 

information technology specification, development, success and information resource 

management. 

 

4124515 การบรหิารความมัน่คงของสารสนเทศ    3(2-2-5) 

Information Security Management 

การควบคุมและการจัดแบงประเภทขอมูล  การเขารหัสและถอดรหัส                

การบรหิารความเสี่ยง  การออกแบบและวางแผนการกูคืนระบบอันเกิดจากภัยรุนแรง 

มาตรฐานและนโยบายทางดานคอมพวิเตอร  การควบคุมความม่ันคงทางกายภาพและ

สถาปตยกรรมความมั่นคงของระบบ  ความม่ันคงของคอมพิวเตอรในดานกฎหมาย 

ไดแก  การตรวจสอบสภาพความมั่นคง  และการบริหารระบบความม่ันคง  จัดทํา

โครงงานบริหารความมั่นคงของคอมพิวเตอรขนาดใหญ ขนาดกลางและโครงขาย

คอมพิวเตอร และศกึษาคนควาเกี่ยวกับการตัง้นโยบายความม่ันคงสารสนเทศ 

Access control and data classification; cryptography; and risk management. 

Design and creation of disaster recovery plans, computer policies and standards, 

system security architectures and physical security controls. Legal aspects of 

computer security: auditing in a secured environment and management as a              

day-to-day security administrator. In-class projects will focus on security 

management in mainframe, midrange and network environments as well as 

research assignments and basic policy creation. 

 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4124915   การสัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ    3(2-2-5) 

    Seminar in Information Technology 

แนวคิดในการจัดสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศึกษาคนควา                

ทางวิชาการเกี่ยวกับความกาวหนา  แนวคิดท่ีแปลกใหมและผลงานที่มีคุณคา               

ทางคอมพิวเตอรจากเอกสาร  วารสาร  งานวิจัยหรือการปฏิบัติงานจริง  จัดสัมมนา    

และจัดทํารายงาน 

   Concept in a seminar in information technology, research on academic 

progress, the exotic and  the valuable computer results from the journal, research or 

practice, seminar and report. 

 

4124923 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1    1(1-0-2) 

  Information  Technology  Senior  Project 1 

การนํา เสนอหัวเสนอโครงงานทางดาน เทคโนโลยีสารสนเทศภายใต                  

ความเห็นชอบของโปรแกรมวิชาและอยูภายใตการกํากับของอาจารยท่ีปรึกษา                      

หัวขอโครงงานจะตองเปนโครงงานท่ีใชความรูพ้ืนฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถึง

การประยุกตใชแนวคดิและเทคนคิท่ีเคยเรยีนมา  

Presentation of project proposal in information technology under the approval 

of program and under the advisor.  Project topic must require a substantial 

background in information technology and the application of studied concepts and 

techniques. 

 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4124924 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2                                  3(0-6-3) 

Information  Technology  Senior  Project 2 

รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 4124923 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 

โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 เปนโครงงานตอเนื่องจากรายวิชา  โครงงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1   โครงงานเปนโครงการเพ่ือแกปญหาใดปญหาหนึ่ง และ/หรือ

การสรางโปรแกรมประยุกต ท่ีใชองคความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ประยุกตใชองคความรูไดอยางเหมาะสม  โดยนักศึกษาจะตองทํางานภายใตคําแนะนํา

ของอาจารยท่ีปรกึษา 

Information  Technology Senior  Project II is a continuation of Information  

Technology Senior  Project I. Project supervised investigation of a problem in either 

the information technology field or in the application of in information technology and 

application knowledge appropriately . Student will work under of supervision. 

 

                3) กลุมเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟตแวร   
  

4121203  การเขยีนโปรแกรมเชงิวัตถ ุ     3(2-2-5) 

  Object-Oriented Programming 

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ  โครงสราง

โปรแกรมในภาษาเชงิวัตถุ  คลาส  ความหมายของวัตถุ  กลุมวัตถุพ้ืนฐาน  คุณลักษณะ

พฤตกิรรมของวัตถุ  การรับคุณสมบัตถิายทอด  โพลมีอรฟซึม  การหอหุม  การนําเอา

สวนประกอบของซอฟตแวรกลับมาใชอีก  ข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ              

การวิเคราะหและออกแบบระบบ  และการประยุกตใชระบบงานเชงิวัตถุ    

Introduction to object-oriented software design and development, structure 

of program in object-oriented  programming language, Class, Object, group of 

objects, attribute and behavior of objects, Inheritance, Polymorphism, Encapsulation, 

software reuse, object-oriented software design and development life cycle, system 

analysis and design,  and application of Object-oriented system. 

 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4121206  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร            3(2-2-5) 

  Computer Programming  

แนวความคิดพ้ืนฐานของภาษาโปรแกรม  หลักการ เขียน โปรแกรม                    

การแกปญหาดวยข้ันตอนวิธี   การออกแบบโปรแกรม  การเขียนผังงาน  การเขียน

โปรแกรม การหาขอผิดพลาดของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสราง  ตัวแปร           

ตัวดําเนนิการ  ฟงกชัน  หนวยรับขอมูล  คําสั่งควบคุม  คําสั่งปฏิบัติการ ความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร  ตัวชี้  การใชเนื้อท่ีในหนวยความจํา  การสงคาระหวางฟงกชัน  สตริงก  

แฟมขอมูล   การรับ-สงออกขอมูล แถวลําดับประเภทมิติเดียวและสองมติิ  ฝกปฏิบัติ

เขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพวิเตอร  

Fundamental concepts of programming languages, principles of programming, 

algorithmic problem solving, program designing, flowchart writing, developing, 

debugging, structured programming, variables, operators, functions and Input/Output, 

various control statements and operations of languages, relationship among 

variables, pointers, memory usage, function parameter passing, strings, file, 

Input/Output (I/O), one and two dimensional arrays , programming practice.  

 

4122204 โครงสรางขอมูลและอัลกอรทึิม    3(2-2-5) 

  Data Structure and Algorithm 

แนวคิดพ้ืนฐานของโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม  โครงสรางขอมูลพ้ืนฐาน  

อะเรย  ลงิคลสิก  สแตก  คิว  ตนไม  กราฟ  เครอืขาย  หลักการวิเคราะหและการออกแบบ

อัลกอริทึมแบบตาง ๆ เชน Sequential Decision, Repetition, Modular, ความซับซอนของ

อัลกอรทิมึ  การประยุกตอัลกอรทึิมสําหรับการคํานวณ  ตารางแฮชและวิธกีารปองกันการ

ชนของขอมูล  การจัดเรยีงขอมูล  การคนหาขอมูล  การแทน-ขอมูล  การทองไปในตนไม  

การหาตนไมทอดขาม การหาระยะทางท่ีสั้นที่สุด  ฝกปฏิบัติเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ

โครงสรางขอมูลและอัลกอรทึิม  



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

Fundamental concept of data structure and algorithm. Fundamental data 

structure including array, Lined list, stack, queue, tree, graph, network. Basic 

algorithm analysis and design such as Sequential Decision,  Repetition,  Modular, 

Recursion. Standard complexity classes. Implementation of simple numerical 

algorithms. Hash tables and collision-avoidance strategies. sorting, searching, 

traversals, spanning tree , shortest path algorithms, Practice programming about 

data structure and algorithm. 

 

4122506  การวเิคราะหและออกแบบเชงิวตัถ ุ    3(2-2-5) 

Object-Oriented System Analysis and Design     

กระบวนการพัฒนาระบบ  แบบจําลองกระบวนการพัฒนาระบบ  หลักการ

พ้ืนฐานของวธีิเชงิวัตถสุําหรับการสรางแบบจําลองการวเิคราะหความตองการของระบบ

และออกแบบ  แบบจําลองยูเอ็มแอล  และเครื่องมือวิศวกรรมซอฟตแวรที่ใชในการ

พัฒนาระบบ  การวางแผนโครงการ  การกําหนดปญหา  การศึกษาความเปนไปได   

การวิเคราะหระบบเดิม  การกําหนดความตองการของระบบ  การออกแบบระบบ          

การนําผลที่ไดจากการวิเคราะหไปสรางแบบจําลองที่พรอมนําไปใชพัฒนาจริง             

ศกึษากรณศีกึษาระบบงานตาง ๆ และฝกปฏิบัตวิเิคราะหและออกแบบระบบเชงิวัตถุ 

System development life cycle, software process, principles of object-

oriented approaches to modeling software requirements and design, Unified 

Modeling Language (UML), Computer-Aided Software Engineering tools, project 

planning, problem definition, feasibility studies, As-Is System analysis, software 

requirement definition, To-Be System design, expand the analysis into a design 

ready for implementation, Case study of various system and practice of object-

oriented analysis and design 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4123312  วศิวกรรมซอฟตแวร      3(2-2-5) 

  Software Engineering  

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร  การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร                               

การออกแบบสวนตอประสานกราฟกกับผู ใช   การบริหารโครงงานซอฟตแวร          

การออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร  การประมาณการคาใชจาย  การทวนสอบและ

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล  การทดสอบ  การประเมินประสทิธภิาพ  การประกัน

คุณภาพ  การบํารุงรักษา  การติดตั้ง  เครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟตแวร         

และกลยุทธการพัฒนาซอฟตแวร เชน  Unified Process, Extreme Programming, Agile 

Programming,  Personal Software Process 

software development process, software requirement analysis, Graphical 

User Interface (GUI) design, software project management, architectural design, 

software cost estimation, verification & validation, testing, software evolution, 

software quality assurance, maintenance, installation, Computer-Aided Software 

Engineering(CASE) tools and software development strategies including Unified 

Process, Extreme Programming, Agile Programming, Personal Software Process. 

 

4124509   การส่ือสารระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 

    Human-Computer Interaction  

แบบจําลองและวธีิการของการสื่อสาร  การใชงานระบบออกแบบการเชื่อมตอ 

การพิจารณาผูใช  การนําเสนอทางสายตา  หลักการออกแบบ วิธีการออกแบบ                  

สวนเชื่อมตอ  แนวทางการใชประโยชน  การประเมินผล  การพิจารณาในเชิงสังคม  

การใชงานเปนกลุม  การใชมัลตมิเีดยี  และมุมมองในการใชสื่อ 

Models and methods of interaction, practical use of interface development 

systems, user considerations, visual presentation, design principles, interface design 

methods, implementation issues, evaluation. Societal considerations, groupware, 

multimedia, media perspectives. 

 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

               4)  กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ  
 

4122701  ระบบคอมพวิเตอรและสถาปตยกรรม           3(2-2-5) 

  Computer Systems and Architecture  

หลักพ้ืนฐานของสถาปตยกรรม  องคประกอบของคอมพิวเตอร  พัฒนาการของ

คอมพิวเตอร  หลักวิธีออกแบบ  สถาปตยกรรมซีพียู  การออกแบบเอแอลยู  ชุดคําสั่ง          

การประเมินสมรรถนะ  การควบคุมแบบฮารดไวรและไมโครโปรแกรม  หนวยความจํา  

หนวยความจําเสมือน  หนวยความจําแคช  สถาปตยกรรมอนิพุตเอาตพุต  อนิเทอรรัพท  

ดเีอ็มเอ  การประมวลผลแบบขนาน  มัลตโิปรเซสเซอรและ โปรเซสเซอรแบบไปปไลน 

Fundamental principle of computer architecture, computer organization, 

computer evolution, design methodology, Central Processing Unit (CPU) architecture, 

Arithmetic and Logical Unit (ALU) design, instruction sets, performance evaluation, 

hardwired and microprogrammed control, memory, visual memory, cache memory 

Input-Output architecture, Interrupt, DMA, parallel processing, multiprocessor and 

pipelined processors. 

 

4124404  การส่ือสารขอมูลและเครอืขายคอมพิวเตอร   3(2-2-5)  

  Data Communication and Computer Network  

ทฤษฎีพ้ืนฐานของการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  ประเภท 

สวนประกอบสํา คัญของระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร                    

ระเบยีบวิธกีารในเครอืขายขอมูล  การควบคุมสายสือ่สารพาหะท่ีอํานวยความสะดวกใน

การสื่อสาร  การกําหนดยุทธศาสตรการวางแผน  การออกแบบ  การประยุกตใช

เครอืขายคอมพิวเตอร  แนวโนมเทคโนโลยีของระบบสื่อสารขอมูล และระบบเครือขาย   

ฝกปฏิบัตติดิตัง้และการใชเครอืขายคอมพิวเตอร 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Basic theory of data communication and computer network, Main types of 

components of data communication and computer network, Regulation of data 

network, Control vehicle facilitating in communication, Focusing on planning strategy, 

Design, Applying computer network, Trend technology of communication and 

computer network, practice installation and application of computer network. 

 

4124406 ระบบปฏบิัตกิาร        3(2-2-5) 

  Operating Systems  

ความหมาย  วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ  หนาท่ีของระบบปฏิบัติการ   

การจัดการการประมวลผล  การกําหนดการการประมวลผล  ความรวมมือและ             

การประสานเวลาของการประมวลผล  สภาวะติดตาย  การบริหารและการจัดการ

หนวยความจํา  หนวยความจํากายภาพ  หนวยความจําเสมอืน  การจัดตารางงาน   

การจัดสรรทรัพยากร  การจัดการแฟมขอมูล  การควบคุมและการคืนสูสภาพเดิม  

หนวยรับเขา-สงออก  แฟมขอมูลและระบบปฏิบัตกิารแบบกระจายเบ้ืองตน 

The definition of operation system,  operating system evolution, operating 

system functions, process management processes scheduling, process coordination 

and synchronization, deadlock,  memory management, physical memory, virtual 

memory, CPU scheduling, resources management, file management, Input/Output 

(I/O), file, directory, introduction to distributed operating systems. 
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2.3  วชิาเอกเลือก 
 

3541101 หลักการตลาด       3(3-0-6)       

Principles of Marketing    

ความหมาย  ความสําคัญและกระบวนการของการตลาด แนวคิดและหลักการ

ตลาดสมัยใหม หนาท่ีทางการตลาด การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย            

การกําหนด ตําแหนงตลาด สถาบันทาง การตลาด  พฤติกรรมผูบริโภค ผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด การวิจัยตลาด สิ่งแวดลอม         

ท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของการตลาด           

ตอสังคม     

Meaning, significance and process of marketing, concepts and principles of 

modern marketing: marketing functions, marketing environment, market segmentation, 

selection of target market, marketing institutions, consumer behavior, product, price, 

distribution, promotion, marketing research, marketing management, marketing 

information system, social responsibilities and profession ethics. 

 

3561101 องคการและการจัดการ     3(3-0-6) 

Organization and Management   

ลักษณะขององคการและการจัดการ  กระบวนการจัดการ  บทบาทของผูบรหิาร 

ครอบคลุมไปถึงการวางแผน  การจัดการองคกร  การจัดการทรัพยากรมนุษย               

การสั่งการ  การจูงใจ  การประสานงาน  การควบคุมและพัฒนาองคกร  แนวคิดและ

เทคนคิการบรหิารงานสมัยใหม 

The nature of organization and management, management processes, roles 

of administrators, such as planning, commanding, motivation, coordination, Human 

resource management, and organizational management, control and development; 

concepts and techniques of modern management. 
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3561204 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ   3(3-0-6) 

Introduction to Business Operation  

รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ไดแก เจาของคนเดียว หางหุนสวน และบริษัทจํากัด 

ลักษณะสภาพแวดลอมของธุรกจิ กจิกรรมทางธุรกิจดานการผลิต การตลาด การเงิน 

การบัญช ีและการบรหิารบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกจิ แนวคิดใน

การประกอบธุรกจิ ประเภทของธุรกจิ ความสําคัญและบทบาทของการประกอบธุรกิจ

ในสังคม ผลกระทบของสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอธุรกิจ จุดมุงหมายของการประกอบ

ธุรกจิ บรรษัทภิบาล  และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ  รวมถงึความรูดานธุรกิจ

ระหวางประเทศและโลกาภวัิฒน  

Business formalization, including sole proprietorship, partnership, and 

company limited; characteristics of business environments; business activity; 

production, marketing, finance, accounting, and personnel management and role of 

business entrepreneurship in society; effects of environments on business 

entrepreneurship; corporate governance and ethics for business entrepreneurship; 

knowledge for international business and globalization  

 

3562402 การบรหิารทรัพยากรมนุษย     3(3-0-6) 

Human Resource Management  

ความเปนมา  ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย  ขอบขาย

หนาท่ีความรับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน  

การวางแผนกําลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การฝกอบรมและการพัฒนา               

การประเมินผลและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบรหิารทรัพยากรมนุษย 

The theory and principles of human resource management. Scope of 

responsibilities and procedures for the management of human resources.                   

The analysis. Manpower planning, recruitment, selection, training and development. 

Evaluation and factors related to human resource management. 
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3562404 การพัฒนาประสิทธภิาพในการทํางานเปนทีม   3(3-0-6) 

    Efficiency  Development 

   ความหมาย  ขอบเขต  ปรัชญา  และอุดมการณในการพัฒนาตนเอง  

บุคลิกภาพและการสํารวจบุคลิกภาพ  การปรับแตงบุคลิกภาพของตนเองและผูอ่ืน  

ความตองการของมนษุย  คานยิม  การสํารวจและแลกเปลี่ยนคานยิม  คานยิมท่ีสัมพันธ

กับการทํางาน  วัฒนธรรมในการทํางาน  การตั้งเปาประสงคของชีวิตและการทํางาน  

การสํารวจความรูสึก  ปญหา  อุปสรรค  และวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน       

การสรางความเชื่อม่ันในตนเอง  ประสทิธภิาพและประสทิธิผลในการทํางาน 

Definition, scope, philosophy and ideology in their own  development. 

Personality and personality surveys. Customizing the personality of themselves and 

others. Human needs, values and exchange values survey. Values  associated with 

the work. Culture in the workplace. The goal of the life and work. To explore a 

problem and how to overcome the barriers to work. To build self-confidence. 

Efficiency and effectiveness in the workplace. 

 

3563108     การพัฒนาบคุลิกภาพ                                                    3(2-2-5) 

                     Personality Development 

การพัฒนาบุคลกิภาพ  โดยเนนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอภาวการณเปนผูนําทางธุรกิจ

ทุกระดับ  เนนการพูดตดิตองานธุรกิจ  การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็น 

ตอที่ประชุม  การตัดสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ  การเกลี้ยกลอม  การเจรจาตอรอง             

การเขาสังคม  การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกายอารมณและจิตใจ  

โดยเนนการใชหลักธรรมในทางศาสนาและจติใหมกีารฝกปฏบัิตแิละรูจักทําการวเิคราะห              

และทําการประเมินตนเอง  การวางแผนพัฒนาตนเอง ใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได

อยางมปีระสทิธิภาพ และทํางานอยางมคีวามสุข  
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Personality Development. By focusing on what the circumstances affecting   

business leadership at all levels. Speaking about the business. Attendance and 

presentation of ideas to the meeting. Business decision making, motivation, 

persuasion. Negotiation of social Personality development of the business, both  

physical and emotional. By focusing on the principles of religious and spiritual 

practices are known and analyzed. And self-assessment. Development planning.   

To work with others effectively. And work happily. 

 

3563110 การเปนผูประกอบการ                                                 3(3-0-6)       

Entrepreneurship 

ลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการท่ีดี  หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ              

การจัดการธุรกิจของตนเอง  เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม  ขนาดกลางและขนาดใหญ                

แนวทางการจัดตัง้ธุรกจิ   การบรกิารผลติ  การบรหิารเงนิทุน  การจัดการทางการเงิน  

การจัดรูปแบบองคกร  การวาจางและประโยชนของธุรกิจของธุรกิจขนาดยอม             

ขนาดกลางและขนาดใหญท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจ  ลักษณะของธุรกิจของประเทศไทย 

โดยมีการสอดแทรกจรยิธรรม   จรรยาบรรณของนักธุรกจิ  กฎหมายธุรกจิ   ผลกระทบ

ของธุรกิจตอสิ่งแวดลอม  และการเสริมสรางความคิดสรางสรรค  เพ่ือเกิดความคิด

รเิริ่มของตนเอง 

Characteristics and features of the theory and practice as well. Manage their 

own business start small businesses, medium and large. Guidelines for setting up 

businesses. Production Services management of financial capital. The organizational 

form of business and employment small business, Medium and large the economy 

The nature of the business of Thailand. Inserting a code of business ethics. The 

impact of the business. Business environment. And enhancing creativity. To the 

initiative. Their own. 
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3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก                         3(3-0-6)       

 Small and Medium Business Management 

ลักษณะและคุณสมบัตขิองธุรกจิขนาดกลางและขนาดเล็ก  การบรหิารงานและ

ปญหาท่ีเกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การเริ่มตนประกอบ

ธุรกจิ  การลงทุน  การจัดหาเงินทุน  การจัดองคการ  การปฏิบัติงาน  โครงสรางของ

ตลาดและการดําเนินกลยุทธทางการตลาด  ขอไดเปรียบ  เสียเปรียบของธุรกิจ             

ขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ  ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ  เชน  

การตลาดการเงิน  การบริหารทรัพยากรมนุษย  การผลิต  กฎหมายท่ีเกี่ยวของ               

รวมไปถงึการวางแผนเชงิกลยุทธ  การประเมินผลการดําเนนิงาน  แนวโนมและบทบาท

ของธุรกจิขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 

Characteristics and features of the theory and practice as well. Manage their 

own business scale from small and medium. Guidelines for setting up businesses. 

Production Services, Management of funds, Financial management. The organizational 

form. Employment and business interests of small business size Medium and large in 

the economy. The nature of the business of Thailand. The insertion of ethics. Conduct 

of business law, business impact. Business environment. And enhancing creativity. To 

the initiative. Their characteristics and properties of the medium and small business 

and business. Issues related to small business and medium sized business start. 

Investment financing. Organization. Operational structure. Marketing and marketing 

strategy advantages disadvantages of business. Medium and small economies.              

The relationship of the various parts. The financial markets. Human resource 

management, manufacturing and related laws. To strategic planning. Evaluation of 

the performance and future trends of small and medium enterprises in Thailand. 
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3563114 การประกอบการธุรกิจชุมชน                                          3(3-0-6) 

Community  Business  Operation 

      ความหมาย  ความสําคัญ รูปแบบ  และองคประกอบท่ีใชในการประกอบการ

ธุรกจิชุมชน  ไดแก  การจัดการ  การบรหิารทรัพยากรบุคล  การตลาดการเงิน  การบัญช ี 

และปจจัยท่ีมผีลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกจิชุมชน  ศกึษาลักษณะของชุมชน  

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมของชุมชนท่ีเหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ  และปญหาตาง ๆ            

ท่ีเปนอุปสรรคในการดํา เนินการของผูประกอบการธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาถึง

จรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจท่ีมีตอชุมชนและตอสังคมโดยรวม  ท้ังนี้เพ่ือให

นักศกึษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกจิชุมชน 

   A sense of style and composition are used to business community including 

personnel management, marketing resource management, Accounting and financial 

factors affecting the success of the business community. Characterization of the 

community. Environmental factors that are suitable for community and business 

issues. The obstacles in the implementation of the operator. The study of business 

ethics, business owners and the community. Society as a whole in order to provide 

students with knowledge and understanding of the role of the business community. 

 

3563412 การทํางานเปนทีมและนําเสนอผลงาน     3(2-2-5) 

Group Dynamics and Communication    

การทํางานเปนทีม  ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น  การเขาใจแรงกระตุนของ

ผูอื่น  ทักษะการพูด  การเขียน  การใชภาพในการนําเสนอ  หลักการเขียนเอกสารทาง

เทคนิค ประเภทของเอกสาร  เทคนิคการรวบรวมเอกสาร  การเขียนเอกสาร              

การนําเสนอ การใชขอมูลและเอกสารอางอิงอยางเหมาะสม  กลยุทธในการฟง              

การแนะนํา  การเจรจาตอรอง  หลักการสื่อสารดวยปากเปลาอยางมีประสิทธิภาพ  

การสรางความนาเชื่อถอืและการนําเสนอเหตุผลเพ่ือใชในการสรุปหรอืตัดสนิใจ 
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Concepts of group dynamics, basics of how to work effectively with others, 

notion of what motivates people. Essentials of oral, written, graphical 

communication. Principles of technical writing; types of documents and strategies for 

gathering information, writing documents, presentations. Appropriate use of data 

and references. Strategies for listening, persuasion, negotiation. Principles of 

effective oral communication. How to be convincing and how to express rationale for 

one’s decisions or conclusions. 

 

4121204  พาณิชยอเิล็กทรอนกิส     3(2-2-5) 

 e-Commerce  

หลักการเบ้ืองตนของระบบอินเทอรเน็ต  องคประกอบพ้ืนฐานของการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส  และหลักการเบ้ืองตนของการจัดทําธุรกิจดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

รูปแบบของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ระบบแคตตาล็อกออนไลน  ตะกราสินคา

อิเล็กทรอนกิส  ระบบรับชําระเงิน  การขนสงสนิคารูปแบบตาง ๆ  ระบบความปลอดภัย 

ปญหาอุปสรรคของพาณชิยอเิล็กทรอนิกส  การพัฒนาและจัดตั้งเว็บไซตเพ่ือออนไลน

บนระบบอินเทอรเน็ต  เนนใหผูเรียนตระหนักถึงการทําการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส            

ท่ีถูกกฎหมาย  และไมทําธุรกจิท่ีสงผลเสยีแกคนสวนใหญ 

Basic principles of the Internet. The basic elements of electronic commerce. 

The basic principles of doing business electronically running electronic business. 

Forms of electronic commerce. Online catalog system. Electronic shopping carts, 

Payment  systems. Different types of shipping. Security system. Problems of 

electronic commerce. The development and establishment of websites for online on 

the Internet. The learners are aware of the legitimate electronic commerce. And do 

not adversely affect the business people. 
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4122603 คอมพิวเตอรกราฟก                  3(2-2-5) 

  Computer Graphics  

หลักการสรางจุด เสน รูปเรขาคณิต รูปภาพ Transformation, Segment,   

Windows and Clipping,  Interaction 3D,  3D Clipping Hidden Surface and Lines,  Carves 

Shading   และการสรางภาพเคลื่อนไหว (Animation)  

Principle of the point, Line, Geometry, Picture Segment, Windows and 

Clipping, Transformation, Interaction 3D, 3D Clipping Hidden Surface and Lines,  

Carves Shading and Animation. 

 

4122606       โปรแกรมประยุกตดานระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร 3(2-2-5) 

  Programming Application in  Management  Information System  

ขอมูลเพ่ือการบริหาร  เชน  หลักการดานขอ มูล  การจัดระบบขอมูล                   

การจัดองคการ  การวัดผลและการประเมินผล  การจัดทํารายงาน  ฝกเขียนโปรแกรม    

และการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชดานระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร  

Information in management; information principles, information organizing, 

organization, measurement and evaluation, report, program training, and software 

applications in information systems of management. 

 

4123203   การพัฒนาระบบไรสาย     3(2-2-5) 

Wireless Application Development    

แนวคิด  เครื่องมือ  โปรโตคอล แพลตฟอรมของระบบกระจายฐานขอมูล       

การจัดการหนวยความจําสําหรับอุปกรณที่มีหนวยความจํานอย  การสํารองขอมูล           

การกูคืนขอมูล  การออกแบบความปลอดภัยในการประมวลผล  การออกแบบ            

สวนตอประสานกับผูใชในอุปกรณไรสาย  เทคนิคของการออกแบบและพัฒนา

ซอฟตแวรสําหรับระบบงานท่ีใชกับอุปกรณเคลื่อนท่ีและอุปกรณไรสาย  เทคนิค              

การเขียนโปรแกรมสําหรับระบบท่ีมีหนวยประมวลผลจํากัด  ฝกการเขียนโปรแกรม

สําหรับระบบไรสายในสภาพแวดลอมตาง ๆ  
 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

Concept, instrument, protocol, platform of distributed database system, 

memory unit management for small memory unit, backup, restore, the security 

design in data processing, connecting design in wireless devices users, design 

technique and software development for mobile and wireless devices, technique in 

programming  used for limited processing unit system, practice in write program for 

wireless in various environments. 

 

4123305  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรช้ันสูง    3(2-2-5) 

  High-Level Language Programming  

การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมท่ีซับซอน  การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบ  

คําสั่งวนซ้ํา  โครงสรางขอมูลเบ้ืองตน  โครงสรางขอมูลแบบเชิงเสน  โครงสรางขอมูล            

แบบไมใชเชงิเสน  รายการโยง  กองซอน  แถวคอย  ตนไม  กราฟ ประเภทของการจัดระบบ

แฟมขอมูล  เทคนคิการประมวลผลแฟมขอมูลแบบงาย  การประมวลผลแฟมขอมูลแบบ        

ซเีควนเชยีล  การประมวลผลแฟมขอมูลแบบโคซีเควนเชียล  การเขียนโปรแกรมท่ีใชงาน    

ไดจรงิในงานวิจัย  บันเทิง  ธุรกจิ และอุตสาหกรรม  

Analysis and design of complex programs, recursive and iterative program 

controls, basic data structures, linear and non-linear data structures, linked-lists, 

stacks, queues, trees, graphs, types of file organizations, simple file processing 

techniques, sequential file processing, co-sequential file processing, practical 

application programming for research, entertainment, businesses, and industries. 

 

4123601 โปรแกรมประยุกตดานสถติิและวจิยั                 3(2-2-5)  

  Programming Application for Statistics and Research  

การคํานวณ  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเกี่ยวกับการวัดการกระจาย           

คารอยละ  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาสัดสวน  การวัดความสัมพันธ  การวัดความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถาม  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง  การทดสอบ            

นอนพาราเมตรกิ  เชน  ไดสแควร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย  



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

Calculation, Program computer for percentage, Measure of central tendency, 

Measures of dispersion, Hypothesis testing about mean, Standard Deviation, 

Proportion, Measures of Correlation Coefficient, Measures of questionnaires, Analysis 

of Variance (One-way ANOVA) and (Two-way ANOVA), nonparametric testing such 

as Chi-Square, Constructed program for research.  
 

4123614   คอมพิวเตอรเพ่ือการวเิคราะหขอมูลทางภูมศิาสตร            3(2-2-5) 

    Computer for Geography Analysis 

แนวคิดและเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร  แหลงขอมูลทาง

อวกาศ  แบบจําลองและโครงสรางขอมูลทางอวกาศ  การบรกิารฐานขอมูลทางอวกาศ 

ระบบนําเสนอแผนท่ี  การใชรหัสเชิงภูมิศาสตร  และการอางอิงทางภูมิศาสตร          

การวิเคราะหทางอวกาศ  การดูขอมูลแผนท่ีภาพถาย  การใชโปรแกรมประยุกตของ

ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร  เชน  การหาตําแหนง  การนําทาง  การหาเสนทาง               

และศกึษาซอฟตแวรระบบสารสนเทศเชงิภูมิศาสตรท่ีใชในเชงิพาณชิย 

Introduction to geographic information system (GIS) concept and technology 

including spatial data sources, spatial data models and structures, spatial database 

management, map projection systems, geocoding and georeferencing, spatial 

analysis, spatial data visualization (maps), GIS applications (e.g., address-location 

finding, navigation, routing), and commercial GIS software packages. 

 

4123617 การประยุกตใชงานมัลติมเีดยี            3(2-2-5) 

  Multimedia Application 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัระบบมัลตมิเีดยี  เทคนคิการบบีอัดขอมูล  การเขาระบบ  

ระบบตดิตอผูใช  ระบบจัดเก็บขอมูล  ระบบเสยีงและวิดโีอแบบดิจิตอล  ทฤษฎีพ้ืนฐาน

การสรางภาพเคลื่อนไหว  การออกแบบและกระบวนการสรางสื่อมัลติมีเดีย  การใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตเพ่ือการผลติสื่อมัลตมิเีดยี 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

Fundamental of multimedia system, data compression techniques, accessing 

the multimedia system, user interface, multimedia storage system, sound and video 

system, basic animation theory, multimedia design and production process, using a 

computer program to produce multimedia. 

 

4123643  ระบบเครอืขายไรสายและระบบเครอืขายเคล่ือนที ่  3(2-2-5) 

Wireless and  Mobile Networks    

หลักการและเทคโนโลยีของการระบบเครือขายไรสาย  เทคนิคและโพรโตคอล        

ท่ีใชในการสงและรับขอมูล  มาตรฐานท่ีสําคัญในการสื่อสารแบบไรสาย โพรโทคอลของ

เครอืขายแบบเซลลูลาร  โมบายไอพี  การทํางานของโพรโทคอลทีซีพีในสภาพแวดลอม

แบบไรสาย  การออกแบบและการจัดการเครอืขายไรสาย  หลักและวิธีการดําเนินการ

ในระบบประมวลผลแบบกระจาย  แนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลบนอุปกรณพกพา 

สถาปตยกรรมดานซอฟตแวร  ระบบสนับสนุน  การแทนขาวสาร  การเผยแพรและ         

การจัดการ  การจัดการท่ีอยู  การทํางานรวมกันและการกูคืน  ภาษาออบเจ็ททีฟ-ซ ี 

กรอบงาน  เครื่องมือสําหรับออกแบบสวนตดิตอผูใช  วงจรชีวิตของโปรแกรมประยุกต

และมุมมอง  เดเลเกทและปฏสิัมพันธกับผูใช  กราฟก  สวนควบคุม  การทําแมสเซทจิ่ง  

โครงสรางโปรแกรมประยุกต  เอมวีซีและวิวคอนโทรลเลอร  เนวเิกชันคอนโทรลเลอร  

แทปบารคอนโทรลเลอร  เครื่องมอืและเทคนิคในการสรางระบบประยุกตเคลื่อนท่ี กฎ 

มาตรฐาน และแนวโนมของเทคโนโลยีและบรกิาร 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

Principles and technologies of wireless network, data transmission 

techniques and protocols, wireless networking-standards, cellular network data 

protocols, mobile IP, TCP in a wireless environment, design and manipulation, 

principles and operation method in distributed processing. Fundamental concepts of 

mobile computing, software architecture, system support (for dealing issues such as 

disconnected operations, weak connectivity, broadcast, and mobility), information 

representation, dissemination and management, location management, concurrency 

and recovery, etc. Objective-C and foundation framework, user interface tools, 

application life cycle and views, delegates and user interaction, graphics, custom 

controls, messaging. Application structure, MVC and view controllers, navigation 

controllers, and tab bar controllers. Tools and techniques for creating mobile 

applications, rules, standards, and trends of technologies and services. 

 

4123644  การบรหิารและการออกแบบเครอืขาย   3(2-2-5) 

Network Management and Design    

ระบบเครอืขาย  การสรางระบบเครือขายโดยใชเทคโนโลยีสวิตซแบบหลายชั้น                 

ท่ีทํางานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  การหาเสนทางและการสวิตซ           

การออกแบบโดยใชเทคโนโลยีเครอืขายระดับชัน้ที่ 2 และ 3  การใชงานเครอืขายเสมอืน  

สแปนนิ่งทร ี การหาเสนทางระหวางเครอืขายเสมือน  เทคโนโลยีการซ้ําซอนของเกทเวย  

เครอืขายไรสาย  โทรศัพทผานเครือขาย  และความม่ันคงในเครือขาย  หนาท่ีของการ

จัดการเครือขาย  โมเดลการจัดการเครือขาย  มาตรฐานการจัดการเครือขาย               

เครือขายการจัดการโทรคมนาคม (ทีเอ็มเอ็น)  โพรโทคอลจัดการเครือขายอยางงาย 

(เอ็สเอ็นเอ็มพี)  การเฝาระวังระยะไกล (อารมอน)    โพรโทคอลสารสนเทศรวมเพ่ือ        

การจัดการ (ซเีอ็มไอพี)  ฐานสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (เอ็มไอบี)  และเครื่องมือและ

เทคนคิในการจัดการเครอืขาย 
 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

Overview of network, building network using multilayer switching 

technologies over high speed ethernet, routing and switching concepts, cover both 

layer 2 and layer 3 technologies. virtual LAN, spanning tree, interVLAN routing, 

gateway redundancy technologies, wireless LAN, IP telephony and security feature 

in a switched networks. Network management functions, network management 

model, network management standards, Telecommunications Management Network 

(TMN), Simple Network Management Protocol (SNMP), Remote Monitoring (RMON), 

Common Management Information Protocol (CMIP), Management Information Base 

(MIB), and tools and techniques for network management. 

 

4123646   การรักษาความปลอดภัยของระบบเครอืขาย   3(2-2-5) 

Network Security   

การบุกรุกและการรักษาความม่ันคงในระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบ           

การรักษาความมั่นคงเบ้ืองตน การเขารหัสลับท้ังในระบบกุญแจเดี่ยวและระบบกุญแจคู   

ลายเซ็นดิจิตอล  การพิสูจนสิทธ์ิแบบตางๆ  การยืนยันตัวบุคคล  การรับรองสิทธ์ิ  

ใบรับรองสิทธิ์  และการบริหารระบบกุญแจรวม  ระบบเมลแบบปลอดภัย  ระบบ

เครอืขายไอพีที่มีการเขารหัส  การบุกรุกท่ีอาจเกิดข้ึนในระบบเครือขาย  รูปแบบของ

การบุกรุก การปองกันโดยใชระบบไฟลวอลล  และซอฟตแวรรักษาความมั่นคงตาง ๆ 

Intrusion in computer networks and network security. Computer security, 

basic cryptography (both symmetric key and asymmetric key), digital signature, 

authentication, Kerberos, personal identifier, certificate and key management, mail 

security, IP security, web security, network intrusion, signature of attack, intrusion 

detection and prevention using firewall and other security software. 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4123652   การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 

Computer Game Design and Development    

การออกแบบและเครือ่งมอืการพัฒนาเกมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน  ระบบกราฟฟก     

ท่ีใชในเกม  เครื่องมือกราฟกท่ีใชในเกม  สถาปตยกรรมเกม  กรณีศึกษาของ

สถาปตยกรรมเกมแบบตาง ๆ  กระบวนวิธีในการออกแบบเกม  การออกแบบ

ปญญาประดษิฐในเกมและการนําไปใช  เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเกมท่ีเลนผานเครอืขาย

และเกมออนไลน  เครื่องประมวลผลสําหรับเกมออนไลนแบบมีผูเลนจํานวนมาก  

แนวโนมของเทคโนโลยีใหม ๆ และผลกระทบตอการออกแบบเกม 

Introduction to game design and development tools, graphics systems 

utilized in games, graphical tools used in games, game architecture, case study of 

various game architectures, game design methodology, Artificial Intelligence (AI) 

design and implementation in game, online and network games and related 

technologies, Massively Multiplayer Online Game (MMOG or MMO) games engine, 

potential future technology and its impact on game design.  

 

4123722 เว็บเซอรวิสและสถาปตยกรรมเชงิบรกิาร   3(2-2-5) 

 Web Service and Software Oriented Architecture   

โครงสรางของเว็บเซอรวิส  มาตรฐานเว็บเซอรวิสที่ใชภาษาเอ็กซเอ็มแอล เชน 

เอสโอเอพี ดับเบิลยูเอสดแีอล และยูดดีไีอ คอมโพเนนทของเว็บเซอรวิส  แนวคดิพ้ืนฐาน

ของสถาปตกรรมการบริการ (SOA)  สวนประกอบของระบบคอมพิวเตอรในองคกร 

บทบาทในการดําเนินการแกไขปญหาธุรกิจ  องคประกอบและสถาปตยกรรม               

การใหบรกิารแมขายและการขอใชบรกิารท่ีมุงเนนบรกิารท้ังภายในและภายนอกองคกร  

การรวมกันของขอมูล  แนวคิดการจัดการในองคกร  การออกแบบสรางแบบจําลองตาม

กระแส และแนวโนมการประมวลผลในองคกร  การพัฒนาและการติดตั้งโปรแกรม

ประยุกตเว็บเซอรวสิและสถาปตกรรมการบรกิาร   

 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

Concepts and structures of web services, XML-based standards, e.g., 

SOAP, WSDL, and UDDI, enterprise components. Fundamental concepts of Service 

Oriented Architecture (SOA) related software engineering and business aspects, 

components of enterprise computing environment and their roles in implementing 

business solutions, client/server components  and  service  oriented  architectures  

and  their  relevance  to  intraenterprise and inter-enterprise applications, data 

integration, management concepts in enterprise computing, design, modeling and 

implementation of SOA software systems, trends in enterprise computing. The 

developments of web services and SOA applications. 
 

4123910  หัวขอพิเศษดานระบบสารสนเทศ    3(2-2-5) 

Special Topics in Information System    

หัวขอทางดานระบบสารสนเทศท่ีใหมหรอืเปนวิชาขั้นสูง รายละเอียดสาระวิชา

จะระบุในภาคการศกึษาท่ีเปดสอน ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเทคโนโลยี 

New or advanced topics in information system. The contents will be specified 

at the time this course is offered that change according to technology. 
 

4124501 ปญญาประดษิฐ              3(2-2-5)  

  Artificial Intelligence  

ประ วัติความเปนมาของปญญาประดิษฐ  แนวทางในการแทนความรู 

ตรรกศาสตร  แอบดักชั่น  การอนุมาน  การอุปมาน  การพิสูจนทฤษฎีโดยวิธีเรโซลูชั่น 

การโปรแกรมเชงิตรรก  เมตาลอจกิ  การเปลีย่นความเชื่อ  ตรรกศาสตรของการสื่อสาร

ระหวางเอเจนต  ตรรกศาสตรของการกระทํา  ตรรกศาสตรของเวลา  ฐานขอมูล         

แบบอนุมาน  การคิดหาเหตุผลโดยใชความนาจะเปน  การคนหาโดยไมมีการชี้แนะ   

การคนหาโดยมีเชาวนปญญาชวย  การคนหาเมื่อมีคูปรปกษ  การเลนเกม  การวางแผน 

การเรยีนรูข้ันสงู การเขาใจภาษาธรรมชาต ิ การรับรูของคอมพิวเตอร ระบบผูเชี่ยวชาญ  

การจัดการความไมแนนอนในระบบผูเชี่ยวชาญ เครอืขายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีและ 

การโปรแกรมเจเนติก  การทําเหมืองขอมูล  การพัฒนาโปรแกรมปญญาประดิษฐ             

การประยุกตใชปญญาประดษิฐในคอมพิวเตอรสาขาอื่น ๆ 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

History of Artificial Intelligence (AI), knowledge representation, logic, 

abduction, deduction, induction, resolution theorem proving, logic programming, 

metalogic, belief revision, logic of multi-agent communication, logic of action, 

temporal logic, deductive databases, probabilistic reasoning, uninformed searches, 

heuristic searches, adversarial searches, game playing, planning, advanced learning, 

natural language understanding, computer perception, expert systems, uncertainty 

management in expert system, neural network, genetic algorithms, genetic 

programming, data mining, principles and techniques in Artificial Intelligence 

development and applications of Artificial Intelligence to other related computing 

areas, such as software engineering, computer networks and communication, 

database management. 
 

4124507   การทําเหมอืงขอมูล      3(2-2-5) 

    Data Mining  
 

การทําเหมืองขอมูลและแมชชีนเลอรนนิงเบ้ืองตน  แนวคิด  ตัวแปรขอมูล  

ขอมูลเชงิรายการ  วิธีการจําแนกขอมูล  ตนไมชวยตัดสินใจ  การหากฎความสัมพันธ   

การจัดกลุมขอมูล   การแสดงขอมูลภาพ  การเตรียมขอมูลเพ่ือการคนหาความรู          

การประเมินประสทิธภิาพและความนาเชือ่ถอืของโมเดล   การประเมินประสทิธิภาพดวย

ลฟิทและตนทุน  การสรุปขอมูล  การหาแนวโนมท่ีผิดปกติ การประยุกตกับการตลาด

แบบเจาะจง  การประยุกตกับโมเดลลูกคา  การประยุกตกับการวิเคราะหขอมูลไมโคร

อารเรย   การทําเหมอืงขอมูลกับแนวโนมในอนาคต 

Introduction to data mining and machine learning, concepts, attributes, 

instances, classification methods, decision trees, clustering, association rules, 

visualization, data preparation for knowledge discovery, evaluation and credibility, 

evaluation with lift and cost, summarization, deviation detection, applications in 

targeted marketing and customer modeling, applications with genomic microarray 

data analysis, data mining and society and its future direction. 

 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4124508   ระบบผูเช่ียวชาญ      3(2-2-5) 

    Expert Systems  
 

ธรรมชาตขิองการจัดการ  การตัดสนิใจของมนุษย  ประเภทของระบบผูเชี่ยวชาญ  

การทําโมเดล  โมเดลเหตุการณแบบไมตอเนื่องสําหรับระบบผูเชี่ยวชาญ โมเดลแถวคอย

สําหรับระบบผู เชี่ยวชาญ  เทคนิคการหาวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ระบบสารสนเทศ                  

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ฐานความรู  การแทนขอมูลเพ่ือใชในงานอนุมานโดย

คอมพิวเตอร  หวงคําตอบและการคนหา  ตรรกและการวินิจฉัยจากเหตุไปสูผล                  

การวินิจฉัยจากผลไปสูเหตุ  และความไมแนนอน  ระบบอนุมานซึ่งกํากับโดยรูปแบบ  

สถาปตยกรรมของระบบผูเชี่ยวชาญ  การรวบรวมความรู  การประเมินผลระบบ

ผูเชี่ยวชาญ  เทคนคิปญญาประดษิฐในระบบผูเชี่ยวชาญ  การพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ  

Nature of the management, human decision making types of Expert System 

(ES), modeling, discrete-event models for expert system, queuing models for expert 

system, optimization techniques, Information System, Decision Support System 

(DSS),  knowledge base, internal representation and inference, solution spaces and 

searches, logic and deduction, abduction and uncertainty, pattern-directed inference 

system, architecture of expert system, knowledge acquisition and expert system 

evaluation, Artificial Intelligence (AI) techniques in expert system, principles and 

techniques in expert system development. 

 

4124605 ระบบปฏบิัติการยูนกิซ      3(2-2-5) 

 Unix  Operating System  

ความเปนมาของระบบปฏิบัตกิารยูนิกซ  โปรแกรมอรรถประโยชน  โครงสราง

ระบบไฟลและไดเร็กทอร ี สวนตอประสานรายคําสั่งและสวนตอประสานกราฟกกับผูใช  

ระบบเอ็กซวินโดว  การเขียนโปรแกรมโดยใชเชลลสคริปตและภาษาท่ีเกี่ยวของ  

เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม  การเรียกใชบริการของระบบปฏิบัติการและ

เครอืขาย  การสรางและการจัดการคลังโปรแกรม  และการดูแลรักษาระบบเบ้ืองตน 
 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

Overview of the UNIX system. Utilities. File and directory system structure. 

Command-line interface and graphic user interface. The X Window system. Creating 

shell and related scripts. Programming tools. Using system calls and network 

services. Creating and managing programming libraries. Introduction to system 

administration. 
 

4124608 เทคโนโลยกีารประมวลผลแบบกลุมเมฆ   3(2-2-5) 

Cloud Computing Technology      

ภาพรวมและคําจํากัดความของการคอมพิวเตอรแบบกลุมเมฆ  แนวความคิด

การคอมพิวเตอรแบบกลุมเมฆ  การทําระบบเสมือนไฮเปอรวิชนั  การกําหนดบทบัญญัติ

และการไม มีบทบัญญัติการประสมการ โนม เ อียง   ชนิดของการโนม เอี ยง                 

สวนตอประสานโปรแกรมประยุกต การวัดการใชบริการและการคิดเงิน ความยืดหยุน

และสเกลเชิงเศรษฐศาสตร การจัดการเครื่องมือและการทํางานแบบอัตโนมัติในการ

คอมพิวเตอรแบบกลุมเมฆ  โมเดลในการใหบรกิารของกลุมเมฆ  โมเดลสถาปตยกรรม

ของกลุมเมฆ  แผนการนํากลุมเมฆไปใชงานแบบสาธารณะและแบบสวนบุคคลความ

ปลอดภัยในการคอมพิวเตอรแบบกลุมเมฆ 

Overview and definition of Cloud Computing, Basic Concept of Cloud Computing, 

Virtualization,  Hypervisors, Provisioning and  De-provisioning, Multitendency, Type 

of tendency, Application Program Interface (API) , Billing and metering of service, 

Economics of scale, Management tools, and automation, Cloud service delivery 

models, Platform as a service, Infrastructure as a service, Software as a service, 

Cloud deployment scenario, Public and Private clouds, Security on Cloud Computing. 
 

4124609 โอเพนซอรสและแบบจําลองธุรกิจ    3(2-2-5) 

Open Source and Business Model  

ความเขาใจเกี่ยวกับโอเพนซอรสและแบบจําลองธุรกิจ  ชุมชนโอเพนซอรส 

ยุทธวิธีโอเพนซอรส  การควบคุมเวอรชันของซอฟตแวร   แหลงรวมซอรสโคด               

แหลงรวมเนื้อหา  ธุรกิจแบบโอเพนซอรสและธุรกิจของซอฟตแวรท่ัวไป  รวมถึง

เครือ่งมือในการทํางานรวมกันบนวิถโีอเพนซอรส  



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

Understanding of open source methodology and business model, open 

source community, open source strategy, software version controls, source code 

repository,  contents  repository,  software  marketing  including  open  source 

software, and open collaboration tools.  

 

4124611   การเขียนโปรแกรมเครอืขายสังคม    3(2-2-5) 

Social Network Programming  

แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือประยุกตใชรวมกับเครือขายสังคม  

การใชงานชองทางของเว็บ ในการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูล กับเครือขายสังคม

ออนไลน  การประยุกตใชสวนตอขยายของเครอืขายสังคมกับโปรแกรมประยุกต   

The fundamental of the software development for applications together with 

Social Networking. programming using web application interface as portal to connect 

and share information with social network. Study about how to implement social 

network extension with application. 

 

4124916   การวจิยัดานการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(2-2-5) 

Information Technology Management Research  

งานวิจัยทางดานการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ลักษณะเฉพาะของการวิจัย

ทางดานการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดทําโครงรางการวิจัย การรวบรวมและ

การคนคนืขอมูล เครื่องมอืในการทดลอง  การวเิคราะหขอมูล การเขียนรายงานวิชาการ 

และการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชงาน 

Research in information technology, characteristics of information technology 

research, research proposal preparation, data gathering and information retrieval, 

experiment tools, data analysis, technical report writing and the results of research 

applications. 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ช่ัวโมง) 
 

3) กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชพี 

 

4123806  การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ 1(60) 

Preparation Field Experience in Information Technology  

การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ  เชน  

ระเบยีบ เงื่อนไขในการฝก  ลักษณะการปฏบัิตงิานท่ีเหมาะสม  วินัยในการปฏิบัตงิาน  การ

แตงกาย   บุคลิกภาพ  มนุษยสัมพันธ  การปรับตัวในสังคม  การทํางานเปนทีม  และ

จรรยาบรรณวชิาชพี   

To prepare student for filed experiences such as rules and conditions for 

training suitable jobs for training, work discipline, how to dress, personality, human  

relations, social adjustment, team work, and professional ethics. 

 

4124917   การฝกประสบการณวชิาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ  6(600) 

Field Experience in Information Technology  

                   รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน :  4123806 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพ 

       เทคโนโลยสีารสนเทศ 

การฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคอุตสาหกรรม  

ธุรกจิเอกชน   หรอืหนวยงานราชการเปนเวลาอยางนอย  600  ชั่วโมง  มีการนเิทศจาก

คณาจารยในหลักสูตร 

Students will enter field experience in information technology with the 

industrial sector, the business sector, or other public organizations for a period of at 

least 600 hours. The program must provide lecturer visitation at the training site. 

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ช่ัวโมง) 
 

6003801 เตรยีมสหกิจศกึษา                                                       1(60) 

                    Cooperative  Education  Preparation 

การปฏิบัตกิารเตรยีมความพรอมกอนการออกปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ  

โดยใหมีองคความรูในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกจิศกึษา  กระบวนการและ

ระเบยีบขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา  เทคนิคการสมัครงานและการสอบ

สัมภาษณ  ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มีความสามารถ            

ในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแตละสาขาวิชา  เชน  การปรับตัวในสังคม 

การพัฒนาบุคลกิภาพ   ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ  

การทํางานเปนทีม  โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสํานักงาน  ความรู

เบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถาน

ประกอบการ  การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  และมีความรู

ความเขาใจในการจัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงาน

โครงงาน  และการนําเสนอผลงานโครงงาน   

This class serves as a preparatory curriculum before students enter the 

workforce. Examining the principles. Concepts and philosophy of Cooperative 

Education. The processes and regulations for applying for jobs and interviews. The 

basic skills required to operate within the  establishment, and the ability to self- 

develop according to the professional standards of each institution will be explored. 

The specific skills and attitudes this class seeks to develop are: social adjustment, 

personality development, English language skills, understanding information 

technology for communication, human relations, team work, organization, office work 

affairs, a cursory understanding of labor law and quality work management. We will 

conclude the class with an explanation of specific professional skills and ethics. 

Students will be expected to have a firm understanding of writing and presenting 

work projects, as well as crafting summary reports. 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ช่ัวโมง) 
 

6004801 สหกจิศกึษา                                                       6(600) 

                    Cooperative  Education 

                   รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 6004801  เตรยีมสหกิจศกึษา 

การปฏิบัตงิานดานวิชาชพีตามสาขาวชิาในสถานประกอบการหรอืองคกร  ผูใช

บัณฑติเปนเวลา 16 สัปดาห หรือไมนอยกวา 600  ชั่วโมง  โดยบูรณาการความรูท่ีได

จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน   

การจัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน         

และการนําเสนอโครงงานตามคําแนะนําของพนักงานพ่ีเลี้ยง  อาจารยท่ีปรึกษาหรือ

อาจารยนิเทศก  เพ่ือใหเกิดทักษะ  องคความรูในวิชาชีพและคุณธรรม  จริยธรรม                 

ในวิชาชพี  มีลักษณะนสิัยหรอืบุคลกิภาพท่ีจําเปนตอการปฏบัิตงิาน  และเปนบัณฑติท่ีมี

คุณสมบัตติรงตามความตองการของตลาดแรงงานท่ีพรอมจะทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จ

การศกึษา 

Students  enter  the  workforce  according  to  their  specific fields  of  study  

for  16  weeks  (or  not  less  than  600  hours )  integrating  the  theory  explored  

in  the  university  with  the  practice  involved  with  the  occupation.  Students  

are expected to engage in and  complete:  work  projects,  operating  reports,  and  

work  presentations  as  per  the  suggestions of  a  senior  officer  and/or  advisory  

teacher.  The  mission  of  this  class  is  to  imbue  students  with the  skills,  body  

of  knowledge,  character,  personality  and  qualifications  directly  related  to  

market  need.    


