หลักสูตร
จำนวนหน'วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
136
หน'วยกิต
โครงสร0างหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
แผนการศึกษาแบบปกติและแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนFวยกิต
กลุ'มวิชาภาษาอังกฤษ
9 หน'วยกิต
กลุ'มวิชาบังคับ
15 หน'วยกิต
กลุ'มวิชาเลือก
6 หน'วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
100 หนFวยกิต
กลุ'มวิชาแกน
15 หน'วยกิต
กลุ'มวิชาเฉพาะดGาน-บังคับ
61 หน'วยกิต
- กลุ'มประเด็นดGานองคKการและระบบสารสนเทศ
9
หน'วยกิต
- กลุ'มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกตK
27 หน'วยกิต
- กลุ'มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตKแวรK
16 หน'วยกิต
- กลุ'มโครงสรGางพื้นฐานของระบบ
9
หน'วยกิต
กลุ'มวิชาเฉพาะดGาน-เลือก
24 หน'วยกิต
ค. หมวดเลือกเสรี
6 หนFวยกิต
รายวิชา
หลักเกณฑKการกำหนดรหัสของวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีดังนี้
1. กำหนดรหัสไวG 5 ตัว สองตัวแรกเป_นตัวอักษร สามตัวหลังเป_นตัวเลข เช'น ทส. 331
2. อักษร 2 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชา เช'น
ทส หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวเลข 3 ตัวหลัง หมายถึง เลขกำกับรายวิชา
หมายเหตุ ดูตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคKความรูGตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
คอมพิวเตอรK พ.ศ. 2552 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคผนวก ข)

รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 30 หนFวยกิต
กลุFมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนFวยกิต)
จำนวนหน'วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดGวย
ตนเอง)
อก. 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (2 - 2 - 6)
EN 001
English for Everyday Communication
อก. 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
3 (2 - 2 - 6)
EN 002
English for Social Communication
อก. 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
2 (2 - 2 - 6)
EN 003
English for Global Communication
กลุFมวิชาบังคับ (15 หนFวยกิต)
จำนวนหน'วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดGวยตนเอง)
ศท. 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูG
3 (3 - 0 - 6)
GE 001
Thinking Skills for Learning
ศท. 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
3 (3 - 0 - 6)
GE 002
Citizenship and Social Dynamics
ศท. 003
การสรGางจิตวิญญาณการเป_นผูGประกอบการ
3 (3 - 0 - 6)
GE 003
Cultivating Entrepreneurial Mindset
ศท. 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
3 (3 - 0 - 6)
GE 004
Technology and Innovation in the Future World
ศท. 005
ทักษะการเป_นผูGนำเชิงสรGางสรรคK
2 (3 - 0 - 6)
GE 005
Creative Leadership Skills
กลุFมวิชาเลือก (6 หนFวยกิต)
นักศึกษาจะตGองเลือกเรียน รายวิชา จากรายวิชาดังต'อไปนี้
จำนวนหน'วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดGวย
ตนเอง)
ศท. 006
เอเชียกับสังคมโลก
3 (3 - 0 - 6)
GE 006
Asia and the Global Community
ศท. 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
3 (3 - 0 - 6)
GE 007
Art of Life
ศท. 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
3 (3 - 0 - 6)
GE 008
Health and Wellness for Life

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนFวยกิต
กลุFมวิชาแกน (Core) (15 หนFวยกิต)
- วิชาแกนทางดGานคณิตศาสตรKและวิทยาศาสตรK (3 หน'วยกิต)
จำนวนหน'วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดGวย
ตนเอง)
คพ. 101
ทฤษฎีเบื้องตGนทางแคลคูลัส
3 (3 - 0 - 6)
CS 101
Fundamental Theorem of Calculus
- วิชาแกนทางดGานสถิติสำหรับนักเทคโนโลยี (3 หน'วยกิต)
จำนวนหน'วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดGวย
ตนเอง)
สถ. 207
ความน'าจะเป_นและสถิติ
3 (3 - 0 - 6)
ST 207
Probability and Statistics
- วิชาแกนทางดGานพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (9 หน'วยกิต)
จำนวนหน'วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดGวย
ตนเอง)
คพ. 100
การคิดเชิงคำนวณเบื้องตGน
3 (3 - 0 - 6)
CS 100
Introduction to Computational Thinking
คพ. 310
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรK 1
3 (2 - 2 - 6)
CS 310
Computer Programming I
ทส. 494
กฎหมายและจริยธรรมดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3 - 0 - 6)
IT 494
Legal and Ethical Aspects of Information Technology
กลุFมวิชาเฉพาะด0าน-บังคับ (Major) (61 หน'วยกิต)
- กลุ'มประเด็นดGานองคKการและระบบสารสนเทศ (9 หน'วยกิต)
จำนวนหน'วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดGวย
ตนเอง)
ทส. 358
ความเป_นผูGประกอบการดGานเทคโนโลยี
3 (3 - 0 - 6)
IT 358
Technology Entrepreneurship
ทส. 401
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3 - 0 - 6)
IT 401
Information Systems for Management
ทส. 360
การตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ
3 (3- 0 – 6)
IT 360
Integrated Digital Marketing

- กลุ'มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกตK (27 หน'วยกิต)
ตนเอง)
ทส. 331
IT 331
ทส. 365
IT 365
ทส. 423
IT 423
ทส. 373
IT 373
ทส. 441
IT 441
ทส. 446
IT 446
ทส. 452
IT 452
ทส. 332
IT 332
ทส. 427
IT 427

จำนวนหน'วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดGวย

เทคโนโลยีแพลตฟอรKมคอมพิวเตอรK
Computing Platform Technology
คอมพิวเตอรKกราฟ’กสำหรับงานสารสนเทศ
Computer Graphics Applications for Information
กลยุทธKการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Strategic management
การสรGางความพึงพอใจของผูGใชGและการออกแบบปฏิสัมพันธKกับผูGใชG
User Experience and User Interface Design

3 (3 - 0 - 6)

การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรK
Cybersecurity Management
ปฏิสัมพันธKระหว'างมนุษยKกับคอมพิวเตอรK
Human-Computer Interaction
การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Professional Communication
เทคโนโลยีการคำนวณแบบคลาวดKและการประยุกตKใชG
Cloud Computing Technology and Applications
ระบบธุรกิจอัจฉริยะเบื้องตGน
Introduction to Business Intelligence System

3 (3 - 0 - 6)

3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)

3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)

- กลุ'มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตKแวรK (16 หน'วยกิต)
จำนวนหน'วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดGวยตนเอง)

ทส. 410
IT 410
ทส. 420
IT 420
ทส. 440
IT 440
ทส. 464
IT 464
ทส. 497
IT 497
ทส. 498
IT 498

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
การวิเคราะหKและการออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design
ระบบการจัดการฐานขGอมูล
Database Management Systems
การบริหารเว็บ
Web Administration
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Information Technology Project I
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Information Technology Project II

- กลุ'มโครงสรGางพื้นฐานของระบบ (9 หน'วยกิต)
ตนเอง)
ทส. 350
IT 350
ทส. 435
IT 435
คพ. 423
CS 423

3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
1 (0 - 3 - 1)
3 (0 - 9 - 3)

จำนวนหน'วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดGวย

โครงสรGางขGอมูลและหลักพื้นฐานของอัลกอริทึม
Data Structures and Fundamental Algorithms
เครือข'ายคอมพิวเตอรKและโทรคมนาคม
Computer Networks and Telecommunications
อินเทอรKเน็ตของทุกสรรพสิ่งและการประยุกตK
Internet of Things and Applications

3 (3 – 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)

กลุFมวิชาเฉพาะด0าน-เลือก (Major-Elective) 24 หนFวยกิต
นักศึกษาเลือกวิชาเลือก ไม'นGอยกว'า 24 หน'วยกิต และสามารถเลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขา
คอมพิวเตอรKอื่นในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม โดยอนุมัติใหGลงทะเบียนเรียนไดGไม'เกิน 24 หน'วยกิต

-กลุ'มวิชาเทคโนโลยีเว็บและการเขียนโปรแกรม (Web Technology and Programming)

ตนเอง)
คพ. 318
CS 318
ทส. 317
IT 317
คพ. 356
CS 356
ทส. 402
IT 402
คพ. 411
CS 411
ทส. 465
IT 465
ทส. 467
IT 467

จำนวนหน'วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดGวย
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
การเขียนโปรแกรมสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Programming for Information Technology Professionals
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสารไรGสาย 1
Mobile Application Development I
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระดับองคKกร
Enterprise Application Design and Development
การวิเคราะหKและออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object- Oriented Analysis and Design
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
Web Design and Implementation
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสK
Electronic Business

- กลุ'มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology)
ตนเอง)
ทส. 466
IT 466
ทส. 480
IT 480
ทส. 483
IT 483
คพ. 484
CS 484

3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)

จำนวนหน'วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดGวย

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology
การออกแบบและพัฒนาเกม
Games Design and Development
การสรGางเทคนิคพิเศษทางภาพเบื้องตGน
Introduction to Visual Effects
ความเป_นจริงเสมือนและความเป_นจริงเสริม
Virtual and Augmented Reality

3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)

-กลุ'มวิชาการจัดการสารสนเทศสำหรับธุรกิจ (Information Management for Business)
จำนวนหน'วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดGวย
ตนเอง)
ทส. 321
หลักการสืบคGนสารสนเทศ
3 (3 - 0 - 6)
IT 321
Principles of Information Retrieval
ทส. 322
การบริหารโครงการดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3 - 0 - 6)
IT 322
Information Technology Project Management
ทส. 359
การสรGางกระบวนความคิดสำหรับบริษัทใหม'ดGานเทคโนโลยี
3 (3 - 0 - 6)
IT 359
Ideas Generation for Technology Start-up Ventures
ทส. 424
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3 (3 - 0 - 6)
IT 424
Decision Support Systems
ทส. 425
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
3 (3 - 0 - 6)
IT 425
Information Resource Management

ทส. 443
IT 443
ทส. 428
IT 428
ทส. 429
IT 429

การทำคลังขGอมูลและเหมืองขGอมูล
Data Warehousing and Data Mining
การฝœกปฏิบัติดGานการตลาดดิจิทัล
Practical Digital Marketing
ปฏิรูประบบธุรกิจแนวคิดดิจิทัล
Digital Transformation

- กลุ'มวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (Digital Technology)
ตนเอง)
ทส. 364
IT 364
ทส. 366
IT 366
ทส. 367
IT 367
ทส. 368
IT 368
ทส. 369
IT 369
ทส. 370
IT 370
ทส. 371
IT 371
ทส. 372
IT 372
ทส. 481
IT 481

3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)

จำนวนหน'วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดGวย

ศิลปะดิจิทัล
Digital Arts
ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว
Three-Dimensional Images and Animations
ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง
Advanced Three-Dimensional Images and Animations
วิดีโอและเสียงสำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Video and Sound for Multimedia Technology
ทฤษฎีสีและการมองเห็นของมนุษยK
Color Theory and Human Vision
การเขียนโปรแกรมสำหรับสื่อเชิงปฏิสัมพันธK
Programming for Interactive Media
การผลิตสื่อดิจิทัล
Digital Media Production
ความคิดสรGางสรรคKสำหรับการสรGางเรื่อง
Creative Thinking for Storytelling
การออกแบบปฏิสัมพันธKบนอุปกรณKไรGสาย
Interface Design for Mobile Devices

3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)

- กลุ'มวิชาการประยุกตKใชGเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนองคKกร (Application of Technology for Organization)
จำนวนหน'วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดGวย
ตนเอง)

ทส. 426
IT 426
ทส. 436
IT 436
ทส. 437
IT 437
ทส. 442
IT 442
ทส. 447
IT 447
ทส. 451
IT 451

ระบบการจัดเก็บขGอมูลและการจัดการ
Information Storage and Management
การออกแบบและการจัดการระบบเครือข'าย
Network Design and Management
เครือข'ายระบบการสื่อสารไรGสายและอุปกรณKเคลื่อนที่
Wireless and Mobile Networks
การบริหารระบบ
System Administration
วิศวกรรมซอฟตKแวรK
Software Engineering
การถ'ายโอนเทคโนโลยี
Technology Transfer

- กลุ'มวิชาชีพคอมพิวเตอรK (Cooperative Education)
ตนเอง)
สศ. 301
CO 301
ทส. 390
IT 390

เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

- กลุ'มวิชาเลือกอื่นๆ (General Elective Subject)
ตนเอง)

3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)

จำนวนหน'วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดGวย
3 (3 - 0 - 6)
6 (0 - 18 - 6)

จำนวนหน'วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดGวย

ทส. 201
IT 201
ทส. 274
IT 274
ทส. 490
IT 490
ทส. 491
IT 491
ทส. 492
IT 492
ทส. 493
IT 493

คอมพิวเตอรKและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
การประยุกตKใชGคอมพิวเตอรKเพื่อการวิจัย
Computer Applications for Research
สัมมนา
Seminar
หัวขGอพิเศษ 1
Special Topics I
หัวขGอพิเศษ 2
Special Topics II
หัวขGอพิเศษ 3
Special Topics III

3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)

หมายเหตุ: ทุกรายวิชาที่เป_น 3 (3 – 0 – 6) แบ'งเป_นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต'อสัปดาหK โดยมีการฝœกปฏิบัติร'วมกัน
ระหว'างนักศึกษาและอาจารยKผูGสอนและการศึกษาดGวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต'อสัปดาหK
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หนFวยกิต)
นั กศึ กษาตG องเลื อกเรี ยนรายวิ ชาเลื อกเสรี ไม' นG อยกว' า 6 หน' วยกิ ต จากรายวิ ชาต' าง ๆ ที ่ เ ป’ ดสอนใน
มหาวิทยาลัย และวิชาเลือกนั้นจะตGองไม'เป_นวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และคณะอนุมัติใหGเป_นวิชาเลือก

คำอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) (30 หนFวยกิต)
กลุFมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนFวยกิต)
อก. 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (3 - 0 - 6)
EN 001 English for Everyday Communication
วิชานี้มุ'งเนGนใหGผูGเรียนมีส'วนร'วมในการมีปฏิสัมพันธKแบบพื้นฐาน รวมทั้งการแนะนำตัวเอง การบรรยาย
กิจวัตรประจำวัน การถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส'วนตัวและเรื่องง'าย ๆ
This course aims to allow students to participate in common interactions including introducing
oneself, describing daily routines, asking and answering questions about personal details and simple
matters.
อก. 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
3 (3 - 0 - 6)
EN 002 English for Social Communication
วิชานี้มุ'งเนGนเรื่องการใชGประโยคและสำนวนที่ใชGบ'อยๆ เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธKทางดGานสังคม การ
แลกเปลี่ยนขGอมูลที่เกี่ยวขGองกับบุคคลอื่นและสภาพแวดลGอมของบุคคลอื่น
This course focuses on using sentences and frequently used expressions about social
interactions, exchanging information related to other people and their environments.
อก. 003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
3 (3 - 0 - 6)
EN 003 English for Global Communication
วิชานี้เป’ดโอกาสใหGผูGเรียนไดGบรรยายถึงรายละเอียดประสบการณKอย'างคล'องแคล'ว และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับชีวิตความเป_นอยู' การทำงาน และหัวขGออื่น ๆ ในระดับสากลในสถานการณKที่ซับซGอนมากขึ้น
This course provides students with opportunities to fluently describe detailed experiences
and express opinions about living, working, and international topics in more complex situations.

กลุFมวิชาบังคับ (15 หนFวยกิต)
ศท. 001 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูG
3 (3 - 0 - 6)
GE 001 Thinking Skills for Learning
ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอย'างเป_นระบบ การคิดเชิงวิพากษK การคิดสรGางสรรคK
การคิดวิเคราะหK การคิดสังเคราะหKการคิดแกGปญหาการเชื่อมโยงความคิด และสามารถเลือกเครื่องมือความคิดที่
เหมาะสมไปประยุกตKใชGในชีวิตประจำวัน การเรียน และการทำงานไดGอย'างมีประสิทธิภาพ
This course introduces students to theory and principles of thinking. Students will learn to
develop higher order thinking skills which include systematic thinking, critical thinking, creative
thinking, analytical and synthesis thinking, connecting and problem- solving skills. Students should

be able to select appropriate thinking tools and apply appropriate thinking skills in their everyday
life, study and work effectively.

ศท. 002 พลเมืองกับสังคมพลวัต
3 (3 - 0 - 6)
GE 002 Citizenship and Social Dynamics
ศึกษาคุณลักษณะที่ดีของความเป_นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไดGแก' การเคารพกฎหมาย การเคารพ
สิทธิผูGอื่น การเคารพความแตกต'าง และการรักษาอัตลักษณKความเป_นไทย รวมถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะหKและการสรGางองคKความรูGจากขGอมูลข'าวสารรอบตัวที่เกี่ยวกับดGานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหGนักศึกษารูGเท'าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยสามารถถ'ายทอดความรูGใหGแก'ผูGอื่น และ
แกGปญหาต'าง ๆ ที่มีผลกระทบต'อการดำเนินชีวิตไดGตามศักยภาพ เพื่อใหGนักศึกษาพรGอมปรับตัวใหGอยู'ร'วมกับผูGอื่นใน
สังคมพหุวัฒนธรรมไดGอย'างมีความสุข
This course introduces students to ideal characteristics and attributes of a good citizen in a
democratic society, such as being law- abiding, respecting the rights of others and understanding
diversity, including preserving and retaining Thai cultural identity. Students will also learn to develop
their analytical thinking skills and ability to synthesize the information they receive, for example,
economic, political and socio- cultural information in order for them to be able to keep abreast of
changes in an evolving world. Students should be able to share their knowledge with others as well
as solve any problems to the best of their ability. Students will learn how to prepare themselves to
live happily in a multicultural society.
ศท. 003 การสรGางจิตวิญญาณการเป_นผูGประกอบการ
3 (3 - 0 - 6)
GE 003 Cultivating Entrepreneurial Mindset
ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรGางจิตวิญญาณการเป_นผูGประกอบการ โดยเนGนการคิดแบบ
เจGาของ ประกอบดGวย มีความคิดสรGางสรรคK เป_นนักแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจ มีความกลGาตัดสินใจ มีความเป_น
ผูGนำ รอบรูG ทันต'อเหตุการณK และสามารถทำงานเป_นทีม ศึกษาองคKความรูGในการประกอบธุรกิจอย'างมีความ
รับผิดชอบต'อสังคมและการเป_นผูGประกอบการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในยุคเศรษฐกิจสรGางสรรคK
In this course, students will study and develop important characteristics of entrepreneurial
mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship. Students will learn
to develop their creativity, explore entrepreneurial opportunities, cultivate decision- making and
leadership skills, be up-to-date with any changes and situations, and be able to work effectively as
part of a team. Students, in this creative economy, will also learn about business best practice and

ethics in order to become socially responsible entrepreneurs in accordance with the sufficiency
economy philosophy.
ศท. 004 เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
3 (3 - 0 - 6)
GE 004
Technology and Innovation in the Future World
ศึกษาบทบาทแนวคิด และการประยุกตKใชGเทคโนโลยีและนวัตกรรมดGานต'าง ๆ ที่มุ'งเนGนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในสังคมสมัยใหม' รวมทั้งผลกระทบที่มีต'อการดำเนินชีวิตและสังคม ตลอดจนศึกษาการใชGประโยชนKและการ
คุGมครองทรัพยKสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
In this course, students will explore relevant concepts related to the use of technology and
innovation to enhance the quality of life in modern society. The course also covers information on
the impacts of technology and innovation on life and society as well as how to utilize and protect
relevant intellectual property rights related to technology and innovation.

ศท. 005 ทักษะการเป_นผูGนำเชิงสรGางสรรคK
3 (3 - 0 - 6)
GE 005 Creative Leadership Skills
ศึกษาและพัฒนาทักษะความเป_นผูGนำเชิงสรGางสรรคK ลักษณะการเป_นผูGนำที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะ
ผูGนำที่สามารถนำทีมไดGอย'างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับปญหาดGวยกระบวนการเชิงสรGางสรรคK ส'งผลใหGเกิด
ประโยชนKต'อชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงานในอนาคตซึ่งจะนำไปสู'การเป_นผูGนำที่ประสบความสำเร็จในองคKกร
In this course, students will learn to develop creative leadership skills and qualities, effective
leadership characteristics and good governance. Students should be able to apply the principles of
creative problem-solving skills in their daily lives, which will enhance their opportunities to become
successful leaders in their future endeavors.
กลุFมวิชาเลือก (6 หนFวยกิต)
นักศึกษาจะตGองเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต'อไปนี้
ศท. 006 เอเชียกับสังคมโลก
3 (3 - 0 - 6)
GE 006 Asia and the Global Community
ศึกษาการพัฒนาบทบาททางเศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธKทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในทวีป
เอเชีย ที่มีอิทธิพลต'อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
In this course, students will explore the role and development of economics, politics, and
socio- cultural relations and interconnectedness of countries in Asia that influence changes in the
global community.

ศท. 007 สุนทรียภาพกับชีวิต
3 (3 - 0 - 6)
GE 007 Art of Life
ศึกษาการพัฒนามุมมองเรื่องสุนทรียภาพ ที่เกี่ยวขGองกับชีวิตและสังคม ทำใหGเกิดทัศนคติเชิงบวก และเขGาใจ
เรื่องความหลากหลายทางรสนิยม มีแนวโนGมจะพัฒนามุมมองเรื่องรสนิยมและความงามใหGเป’ดกวGางขึ้น ส'งผลใหGเพิ่ม
ความรูGความเขGาใจในการชมงานประเภทศิลปะ ดนตรีและวรรณกรรม
In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related to
life and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different
forms of taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to
appreciate art, music and literature.
ศท. 008 สุขภาพเพื่อชีวิต
3 (3 - 0 - 6)
GE 008 Health and Wellness for Life
ศึกษาความสำคัญของการดูแลสุขภาพการประเมินสุขภาพตนเองและคนใกลGตัว การออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพการส'งเสริมสุขภาพจิตและการจัดการทางอารมณK อาหารและยาที่มีผลต'อสุขภาพ การแพทยKทางเลือกภัย
สังคม ผลกระทบสิ่งแวดลGอมต'อสุขภาพ และโรคอุบัติใหม'
In this course, students will learn about the importance of health and wellness, selfexamination and health assessment of other people, how exercise can improve physical and mental
health, how to manage and cope with stress and emotions. Other topics include food and drungs,
complementary and alternative medicine, social harms and environmental impacts on health and
wellness as well as emerging diseases.
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (100 หนFวยกิต)
กลุFมวิชาแกน (Core) (15 หนFวยกิต)
- วิชาแกนทางดGานคณิตศาสตรKและวิทยาศาสตรK (3 หน'วยกิต)
คำอธิบายรายละเอียดของวิชาในภาคภาษาไทยเป_นคำอธิบายรวม ส'วนเนื้อหาที่ละเอียด ยังคงไวGใน
คำอธิบายภาคภาษาอังกฤษ
คพ. 101 ทฤษฎีเบื้องตGนทางแคลคูลัส
3 (3 – 0 – 6)
CS 101 Fundamental Theorem of Calculus
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ฟงกKชันพีชคณิต ลิมิตและความต'อเนื่อง การหาค'าอนุพันธK อนุพันธKเชนรูล อนุพันธKอันดับสูง เสGนตรงและ
ภาคตัดกรวย อินทิเกรชัน การหาพื้นที่ อินเดฟฟ’นิทอินทิกรัล เดฟฟ’นิทอินทิกรัล การดิฟเฟอเรนชิเอท และการอินทิเก
รททรานเซนเดนตัลฟงกKชัน เมตริกซK ดีเทอรKมีแนนทK และสมการเชิงเสGน
Algebraic functions. Limits and continuity. Differentiation: derivatives, chain rule, higher
derivatives. Analytic geometry: straight lines, conic sections. Integration: areas, indefinite integral,

definite integral. Differentiation and integration of transcendental functions. Matrices: determinants
and linear equations.
- วิชาแกนทางดGานสถิติสำหรับนักเทคโนโลยี (3 หน'วยกิต)
สถ. 207 ความน'าจะเป_นและสถิติ
3 (3 - 0 - 6)
ST 207 Probability and Statistics
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน'าจะเป_น การแจกแจงความน'าจะเป_น การแจกแจงที่สำคัญจากการสุ'ม
ตัวอย'าง การประมาณค'า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหKความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธK การแจก
แจงไคสแควรKกับการวิเคราะหKความถี่ สถิติที่ไม'ใชGพารามิเตอรK
Study fundamental of probability, probability distribution, sampling distribution, estimation,
hypothesis testing, ANOVA, regression and correlation analysis, chi-square test with frequency
analysis, and nonparametric statistic.
- วิชาแกนทางดGานพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (9 หน'วยกิต)
คพ. 100 การคิดเชิงคำนวณเบื้องตGน
3 (3 - 0 - 6)
CS 100 Introduction to Computational Thinking
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาพื้นฐานเบื้องตGนของเครื่องคอมพิวเตอรKทั้งในดGานฮารKดแวรKและซอฟตKแวรK เพื่อการวิเคราะหKโจทยKและ
แกGปญหาสำหรับการโปรแกรมเบื้องตGน การออกแบบผังงาน การพัฒนาขั้นตอนวิธีการโปรแกรมดGวยผังงาน การศึกษา
พื้นฐานโครงสรGางภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรK ชนิดขGอมูล ตัวแปร นิพจนK คำสั่งกำหนดค'า การใชGคำสั่งควบคุม
เบื้องตGน
Introduction to Computing System, hardware, software, basic of problem analysis and
solving, flowchart, flowchart design, solving problem using flowchart, fundamental of computer
language structure, data type, variable, expressions, assignment statement, control statements basic

คพ. 310 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรK 1
3 (2 - 2 - 6)
CS 310 Computer Programming I
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาระบบคอมพิวเตอรKเบื้องตGน การพัฒนาอัลกอริทึม เทคนิคในการแกGปญหา การเขียนผังงาน การเขียน
โปรแกรมโดยใชGภาษาระดับสูง ชนิดขGอมูล ค'าคงที่ ตัวแปร นิพจนK คำสั่งรับขGอมูลและแสดงผลลัพธK คำสั่งกำหนดค'า
คำสั่งควบคุม การประมวลผลขGอความ อารKเรยK โปรแกรมย'อย การเรียงลำดับขGอมูลและการคGนหาขGอมูลแบบเบื้องตGน

Study fundamental of computer system algorithm development, problem solving
techniques, flow-chart drawing, programing with advance programing language, data type, constant,
variable, expression, scanf and printf statements, data type, control structure, string processing, array,
functions, basic data ordering and sorting.
ทส. 494 กฎหมายและจริยธรรมดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3 - 0 - 6)
IT 494 Legal and Ethical Aspects of Information Technology
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาหลักจริยธรรมของผูGใชGคอมพิวเตอรKและนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนGนการเรียนรูGจริยธรรมหลัก
สากล ศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวขGองกับคอมพิวเตอรKและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดGแก' ลิขสิทธิ์
ซอฟตKแวรK กฎหมายที่เกี่ยวขGองกับการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรKและการใชGสื่อสังคม (Social Media) กฎหมาย
ที่เกี่ยวขGองกับสื่ออิเล็กทรอนิกสKและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรK กฎหมายคุGมครองขGอมูลส'วนบุคคล กฎหมายที่
เกี่ยวขGองกับทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสK
Study the ethics of computer user and information technology officer by focusing on
international principle of ethics Study the laws related to computer and information technology
such that are software licensing, laws that are related to computer and social media, laws that are
related to electronic media and computer crime, laws that protect privacy information, and laws
that are related e-commerce.
กลุFมวิชาเฉพาะด0าน-บังคับ (Major) (61 หนFวยกิต)
- กลุ'มประเด็นดGานองคKการและระบบสารสนเทศ (9 หน'วยกิต)
ทส. 358 ความเป_นผูGประกอบการดGานเทคโนโลยี
3 (3 - 0 - 6)
IT 358 Technology Entrepreneurship
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาแนวคิด ความหมายที่เกี่ยวขGองกับการเริ่มธุรกิจและจัดการธุรกิจดGานเทคโนโลยีสำหรับบริษัทใหม'
ตลอดจนเทคนิคการจัดการธุรกิจเบื้องตGนที่จำเป_นสำหรับการเป_นเจGาของธุรกิจ เช'น ดGานการบัญชี ดGานการเงิน ดGาน
การตลาด เป_นตGน นอกจากนี้ยังศึกษาบทบาทขององคKกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีต'อการพัฒนาดGานการประกอบ
ธุรกิจ และศึกษาแนวโนGมของเศรษฐกิจในอนาคต อันสืบเนื่องจากสภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจในปจจุบัน
Study concepts and meaning related to starting and managing technology- based new
ventures. Roles as well as preliminary business management techniques needed to become
entrepreneurs, such as finance, accounting, and marketing. The course also covers the role of both
the public and private sectors toward business development, and trend of the economy in the
future due to political and economic conditions in the present.

ทส. 401 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3 - 0 - 6)
IT 401 Information Systems for Management
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ความรูGพื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรK ฮารKดแวรK ซอฟตKแวรK ฐานขGอมูลและการจัดการขGอมูล เครือข'าย
การสื่อสารขGอมูล อินเทอรKเน็ต เว็บ และการสื่อสารไรGสาย การรักษาความปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมดGาน
สารสนเทศ การนำระบบสารสนเทศมาประยุกตKใชGงานเชิงธุรกิจในองคKกร เพื่อสรGางความไดGเปรียบในการแข'งขัน
รวมถึงกลยุทธKต'าง ๆ ในทางธุรกิจ กระบวนการสรGางระบบสารสนเทศ การนำมาใชGในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ผ'านสื่ออิเล็กทรอนิกสK และ การพาณิชยKเล็กทรอนิกสK เรียนรูGเทคโนโลยีใหม' ๆ เช'น ปญญาประดิษฐK, ขGอมูลขนาดใหญ'
(Big data), อินเทอรKเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things), การประมวลผลแบบกลุ'มเมฆ (Cloud Computing)
The Information System and Management course will provide students with an
understanding the fundamentals of computer system, including hardware, software, database and
data management. The course will include new technologies based on internet and web/mobile
such as Internet of Things (IoT). Students will also learn about the security, legal and ethical aspect
of information system. The development and application of IS to create competitive advantage in
business environment, including e-business and e-commerce, will be covered.
ทส. 360 การตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ
3 (3 - 0 - 6)
IT 360 Integrated Digital Marketing
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG คพ. 310
ความรูGเบื้องตGนเกี่ยวกับการตลาดออนไลนKและพฤติกรรมลูกคGา กระบวนการคิดและการตัดสินใจก'อนซื้อ
กระบวนการหรือขั้นตอนในการซื้อ การทำการตลาดผ'านสื่อสังคมออนไลนK การทำตลาดผ'านเครื่องมือคGนหาบน
อินเทอรKเน็ต การทำการตลาดดGวยเนื้อหาในสื่อออนไลนK การทำตลาดดGวยจดหมายอิเล็กทรอนิกสK การทำการตลาด
แบบบูรณาการ การวางแผนการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ การตลาดแบบใชGอัลกอริธึม เครื่องมือที่ใชGการวิเคราะหK
และติดตามผลของกลยุทธK การจัดการทรัพยKสินทางป ญญาและขGอมูลส'วนบุคคล กฏหมายและภาษีที่เกี่ยวขGอง
จริยธรรม
The course will provide students with fundamental of digital marketing, from the
understanding of consumer behavior in digital era, customer journey and purchasing funnel. Various
techniques ranging from Social Media marketing, Search Engine marketing, Content marketing, e-mail
marketing, as well as integrated marketing campaign ( IMC) , integrated digital marketing plan, the
using of AI and algorithmic marketing, will be explored. On the other side, the issues of privacy,
copyright and intellectual property ( IP) , ethics, including related laws, taxes and regulations, either
local or international, will be addressed.

- กลุ'มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกตK (27 หน'วยกิต)
ทส. 331 เทคโนโลยีแพลตฟอรKมคอมพิวเตอรK
3 (3 - 0 - 6)
IT 331 Computing Platform Technology
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG คพ. 310
ความรูGเบื้องตGนสำหรับการทำงานกับระบบคอมพิวเตอรKและระบบอุปกรณKมือถือ หัวขGอที่เรียนรูG ไดGแก'
สถาป ตยกรรมของระบบคอมพิ ว เตอรK ระบบปฏิ บั ต ิ ก าร และการบริ ห ารจั ด การระบบ เนื ้ อ หาประกอบดG ว ย
ส'วนประกอบทางฮารKดแวรK ไดGแก' หน'วยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมต'ออุปกรณKภายนอก หน'วยความจำ
หน'วยเก็บบันทึกขGอมูล การจัดสรรและการจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอรK หน'วยความจำเสมือน การจัดการระบบ
หลายโปรแกรม เครื่องจักรเสมือน การจัดการบัญชีผูGใชG การตั้งค'าระบบและการบำรุงรักษาระบบ มีการฝœกปฏิบัติจริง
เช'น การจัดการบัญชีผูGใชG บริการการพิมพK การจัดสรรพื้นที่เก็บบันทึกขGอมูล การเฝ¦าสังเกตและการแกGไขปญหา
Fundamental knowledge for working with the computer system and mobile system
focusing on computer architecture, operating system, and system administration. Topics include
hardware components and functions, such as the processor, bus system, memory, I/O connecticity,
and data storage, computer resource allocation and management, virtual memory,
multiprogramming, and virtual machine, account management, system configuration, and system
maintenance. The laboratory section for this course covers system administration concepts such as
user accounting, printing service, storage allocation, monitoring and troubleshooting.
ทส. 365 คอมพิวเตอรKกราฟ’กสำหรับงานสารสนเทศ
3 (3 - 0 - 6)
IT 365 Computer Graphics Applications for Information
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาการใชGโปรแกรมประยุกตKที่ใชGในการตกแต'งภาพ และตัวอักษร ฝœกฝนการสรGางงานออกแบบ 2 มิติ ทั้ง
ที่เป_นรัสเตอรKเบสและเว็กเตอรKเบสเพื่อใชGในงานสารสนเทศ ศึกษาการประยุกตKใชGภาพเคลื่อนไหวในงานสารสนเทศ
ศึกษาการใชGคอมพิวเตอรKกราฟ’กและภาพเคลื่นไหวทั้งบนคอมพิวเตอรKและบนอุปกรณKสื่อสารไรGสาย ทั้งโทรศัพทKมือถือ
และ แท§ปเลตคอมพิวเตอรK
Study application programs that are used in photo and alphabet editing. Practice design of
2 dimensional in both Raster- and Vector- based that are used in information technology works.
Study application of animation in information technology works. Study the application of graphic
and animation in both computer and mobile devices in both smartphones and tablet computers.
ทส. 423 กลยุทธKการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3 - 0 - 6)
IT 423 Information Technology Strategic management
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองคKกร ศึกษาเครื่องมือที่ช'วยออกแบบโมเดลธุรกิจ ทำความเขGาใจ
ห'วงโซ'คุณค'าขององคKกร และเพิ่มประสิทธิภาพการแข'งขันโดยผ'านกระบวนการริเริ่มเชิงกลยุทธK ไดGแก' การจัดการห'วง

โซ'อุปทาน การปรับรื้อกระบวนการทางธุรกิจ การบริหารลูกคGาสัมพันธK การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคKกร
โดยรวม การจัดการความเสี่ยง การใชGเทคโนโลยีสารสนเทศใหGเหมาะสมกับโครงสรGางพื้นฐานและศักยภาพขององคKกร
ระบบสารสนเทศ เช'น การบริหารธุรกิจอย'างชาญฉลาด และ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวิเคราะหKปจจัยที่มีผล
ต'อความสามารถในการแข'งขันขององคKกรธุรกิจดGวยโมเดลของไมเคิล อี พอตเตอรK
The course will help students to understand the importance of information technology (IT)
in supporting modern organization strategy. Useful tools such as business model canvas, value chain
analysis, strategic initiatives for promoting sustained competitive advantage - including Supply Chain
Management (SCM), Business Process Re-engineering (BPR), Customer Relation Management (CRM),
Enterprise Resource Planning (ERP), Risk Management - are also discussed. The students will learn
how to incorporate IT to enhance the infrastructure of the organization, improving it to reach the
higher level capability. The course will cover key information systems such as Business Intelligence
(BI) and Decision Support System (DSS). Porter's Five Forces of Competitive Position Analysis will also
be addressed.
ทส. 373 การสรGางความพึงพอใจของผูGใชGและการออกแบบปฏิสัมพันธKกับผูGใชG
3 (3 - 0 - 6)
IT 373 User Experience and User Interface Design
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG ทส. 446
ศึกษาคำจำกัดความและความเกี่ยวขGองกันของความพึงพอใจของผูGใชGและการออกแบบปฏิสัมพันธKกับผูGใชG
กระบวนการพัฒนาส'วนติดต'อผูGใชG ตั้งแต'กระบวนการศึกษาผูGใชG กำหนดกลยุทธK ขอบเขต สถาปตยกรรมของขGอมูล
ของโครงการ จนถึงการออกแบบแผนที่และโครงสรGางของเว็บไซตK ศึกษาการออกแบบประสบการณKของผูGใชGที่เป_น
แบบอย'างที่ดีและมีมาตรฐาน และการประยุกตKใชGเพื่อสรGางเว็บไซตKหรือโปรแกรมประยุกตKที่มีการออกแบบหนGาจอที่มี
คุณภาพ และสรGางความพึงพอใจ ทั้งในคอมพิวเตอรKและอุปกรณKสื่อสารเคลื่อนที่
Study definitions and relation of user experience and user interface design, development
process of user interface design from user research, define a project’s strategy, scope, and
information architecture, to develop sitemap and wireframing. Study best practices and conventions
of user experience design and how to apply them to create effective and compelling screen-based
for websites or application on both computer and mobile devices.
ทส. 441 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรK
3 (3 - 0 - 6)
IT 441 Cybersecurity Management
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG ทส. 435
ศึกษาการจัดการความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรK ระบบเครือข'าย สื่อสังคมออนไลนK เทคโนโลยีและ
การคำนวณแบบคลาวดK และอุปกรณKและระบบสื่อสารไรGสาย และขGอมูล จากผูGแอบเขGาถึงขGอมูลโดยไม'ไดGรับอนุญาต
หรือไม'ไดGตั้งใจ การลักลอบเปลี่ยนแปลงแกGไขขGอมูล การป¦องกันเมื่อระบบปฏิเสธการใหGบริการ การประเมินและการ

จัดการความเสี่ยง ทฤษฎีสารสนเทศ การลงรหัส คริปโตกราฟª กรรมวิธีรับรองความปลอดภัย ขอบเขตการป¦องกันจาก
ซอฟตKแวรKที่ประสงคKรGายต'อระบบ ไวรัส ลอจิกบอมบK วิธีการตรวจสอบแก'นของความปลอดภัย
Study security management in computer system, network system, social media, cloud
computing and wireless network devices and system, and data from unauthorized or unintended
access, smuggled modification, protection when system denies to provide service, risk evaluation
and management, information technology theory, encoding, cryptography, authentication methods,
scope of protection of malicious software such as computer virus, logic bomb, and security kernels
testing.
ทส. 446 ปฏิสัมพันธKระหว'างมนุษยKกับคอมพิวเตอรK
3 (3 - 0 - 6)
IT 446 Human-Computer Interaction
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาความรูGเบื้องตGนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรKกราฟ’กและการประมวลผลภาพ แนวความคิดเกี่ยวกับปจจัยของ
มนุษยKและการออกแบบอินเทอรKเฟสที่เกี่ยวขGองกับศักยภาพของทั้งมนุษยKและคอมพิวเตอรK รวมถึงอุปกรณKสื่อสารไรG
สาย ระบบการใหGความช'วยเหลือเมื่อมีปญหา รูปแบบการปฏิสัมพันธK และหลักการออกแบบที่มองเห็นไดG แบบจำลอง
การอินเทอรKเฟสของผูGใชG และเครื่องมือที่นำมาพัฒนา ศึกษาเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใชGในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ปฏิสัมพันธKระหว'างมนุษยKกับคอมพิวเตอรK และผลกระทบของเทคโนโลยีนั้นที่มีต'อมนุษยK วางแผนในการเลือกใชG
เทคโนโลยีอย'างเหมาะสม และใหGผลกระทบปรากฏออกมาในเชิงบวก
Study fundamental of computer graphics and image processing, concept of human factors
and interface design that related to human’ s potentials and computer as well as mobile devices,
user support system, interaction format, principles of visual design, user interface model, and tools
used to develop the interface. Study technology that can be used to enhance the efficiency of
interaction between human and computer and the effects of the technology to human. Plan to use
the technology appropriately and result positive effects.
ทส. 452 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3 - 0 - 6)
IT 452 Information Technology Professional Communication
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาทักษะดGานการฟง พูด อ'าน เขียน และกระบวนการนำเสนอขGอมูลตั้งแต'เริ่มตGน การวางแผน การทำ
สตอรีบอรKด ปจจัยต'าง ๆ ที่มีผลต'อการนำเสนอ ลักษณะของกลุ'มผูGฟง สถานที่ การเลือกประเภทของเทคโนโลยี การ
เตรียมพรGอมก'อนการนำเสนอ การนำเสนอ การโตGตอบกับผูGฟง การสรุปการนำเสนอและการประเมินการนำเสนอ
Study listening, speaking, reading and writing skills and data presentation process from initial
stage, planning, writing storyboard, factors that affect quality of presentation, nature of audience,
auditorium, how sort for an appropriate technology, and preparation before presentation,
presentation, response to audience, presentation summary, and presentation evaluation.

ทส. 332 เทคโนโลยีการคำนวณแบบคลาวดKและการประยุกตKใชG
3 (3 - 0 - 6)
IT 332 Cloud Computing Technology and Applications
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG ทส. 331
ความรู G เ บื ้ อ งตG น เกี ่ ย วกั บ การประมวลผลบนคลาวดK แ ละเทคโนโลยี ท ี ่ เ กี ่ ย วขG อ ง คุ ณ สมบั ต ิ ข องการ
ใหGบริการ รูปแบบของคลาวดK (public, private, hybrid และอื่นๆ) การใหGบริการของระบบคลาวดKในลักษณะของ
การใหGบริการโครงสรGางพื้นฐาน (Infrastructure as a Service - IaaS), การใหGบริการแพลทฟอรKม (Platform as a
Service - PaaS) และการใหGบริการซอฟตKแวรK ( Software as a Service - SaaS) เทคโนโลยีที่ใชGในโครงสรGางพื้นฐาน
ของระบบคลาวดK เช'น Virtualization การบริหารจัดการระบบคลาวดK รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยต'าง ๆ
ที่จำเป_น ผลกระทบของการนำการประมวลผลบนคลาวดKมาใชGในองคKกร การประยุกตKใชGและกรณีศึกษาของผูG
ใหGบริการระบบคลาวดKรายใหญ' เช'น Amazon AWS และ Microsoft Azure
This course will provide the student with fundamental of cloud computing and related
technology, starting from characteristics and benefit, deployment model (public, private, hybrid, etc.)
and cloud service model (Infrastructure as a Service - IaaS, Platform as a Service - PaaS and Software
as a Service - SaaS). Technology used to implement cloud computing, including virtualization, will
be covered. The student will learn about essential steps in implementing cloud computing services
in organization, addressing concern about security and data privacy, educating users to minimize
resistant and impact. Case study of major cloud service provider as Amazon AWS and Microsoft
Azure will be discussed later in the course.

ทส. 427 ระบบธุรกิจอัจฉริยะเบื้องตGน
3 (3 - 0 - 6)
IT 427 Introduction to Business Intelligence System
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
แนวคิดพื้นฐานระบบธุรกิจอัจฉริยะ โครงสรGางพื้นฐานและองคKประกอบของระบบธุรกิจอัจฉริยะ เครื่องมือที่
ใชGในการสรGางระบบธุรกิจอัจฉริยะในองคKกร กระบวนการตัดสินใจ คลังขGอมูล วิธีการนำคลังขGอมูลเพื่อนำมาใชGใน
องคKกร วิธีการใชGซอฟตKแวรKทางดGานระบบธุรกิจอัจฉริยะเป_นเครื่องมือสำหรับการสรGางรายงานและคิดวิเคราะหKไดG การ
ประยุกตKใชGระบบธุรกิจอัจฉริยะในธุรกิจปจจุบัน
The course will provide students with basic principles of business intelligence (BI), including
its architecture and components, data warehousing and data mining. The students will be
familiarized with related tools for implementing BI in organization to help the decision making
process. Practical BI applications and platforms used in real world will also be covered.

- กลุ'มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตKแวรK (16 หน'วยกิต)
ทส. 410 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3 (3 - 0 - 6)
IT 410 Web Programming
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG คพ. 310
กลไกพื้นฐานและส'วนประกอบของอินเตอรKเน็ตและเว็บ รูปแบบและโครงสรGางของภาษาที่ใชGในการพัฒนา
เว็บ การออกแบบหนGาเว็บดGวย เอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส จาวาสคริปทK การเขียนโปรแกรมที่ทำงานที่ฝ«งลูกข'ายและแม'
ข'าย โพรโตคอลเอชทีทีพี การพัฒนาโปรแกรมเว็บติดต'อกับระบบจัดการฐานขGอมูล เทคนิคการพิสูจนKตัวตนและการ
จั ดการขG อมู ลการเขG าใชG งาน การออกแบบหนG าเว็ บ เครื ่ องมื อช' วยในการพั ฒนาเว็ บ การสรG างเว็ บเพจสำหรั บ
คอมพิวเตอรKและอุปกรณKเคลื่อนที่ และการเขียนโปรแกรมเบื้องตGนบนอินเทอรKเน็ตเพื่อประยุกตKใชGทางธุรกิจ
Fundamental mechanism and components of the Internet and Web, formats and structures
of languages used to develop webs, Web design using cascading style sheets ( CSS) , HTML, and
javascript, Client- side and server- side programming. HTTP protocol, Web design, Database
management system and Web development. Authentication techniques and session management,
Web development tools. Web page implementation for computer and mobile device. Internet
programming for business applications through the Internet.
ทส. 420 การวิเคราะหKและการออกแบบระบบ
3 (3 - 0 - 6)
IT 420 Systems Analysis and Design
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG คพ. 310
วงจรชีวิตเกี่ยวกับพัฒนาการของระบบซอฟตKแวรK การวิเคราะหKและออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนา
ระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะหKระบบงานขั้นพื้นฐาน การกำหนดความตGองการของระบบ การวิเคราะหKดGวยยูสเคส (Use
Case) แบบจำลองกระบวนการ แบบจำลองขGอมูล ทางเลือกสำหรับการพัฒนาระบบใหม' การหาจุดประหยัดของ
ระบบ การกำหนดรายละเอียดของระบบ เครื่องมือที่ทันสมัยที่ใชGในการวิเคราะหKและออกแบบระบบ การเลือกและ
การประเมินผลของฮารKดแวรKและซอฟตKแวรK การออกแบบและวิศวกรรมซอฟตKแวรK การออกแบบฐานขGอมูล การ
พัฒนาโปรแกรม ทดสอบระบบ การติดตั้งระบบ การนำระบบไปใชGงานและการประเมินผลหลังจากใชGงาน กรณีศึกษา
System development life cycle, information systems analysis and design, object- oriented
approaches to system development, basic analysis steps, system requirement determination, use
case model, process model, data model, system development alternatives, determining system
economics, defining logical system requirements, modern design tools for system analysis and
design, hardware software selection and evaluation, design and engineering of software, database
design, program development, system testing system implementation, post implementation
analysis, case study.

ทส. 440 ระบบการจัดการฐานขGอมูล
3 (3 - 0 - 6)
IT 440 Database Management Systems
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG คพ. 310
ศึ ก ษาระบบฐานขG อ มู ล การออกแบบขG อ มู ล ทางกายภาพ ทางตรรกและสถาป ตยกรรม แบบจำลอง
ความสัมพันธK เอ็นติตี้ และการนอรKมอลไลซK ครอบคลุมถึงฐานขGอมูลทั้งหมด การจัดการฐานขGอมูลดGวยภาษาเอสคิว
แอล และการผสานขGอมูลกับโปรแกรม ความปลอดภัย และความสมบูรณKของขGอมูล การใชGฐานขGอมูลในการแกGปญหา
ทางธุรกิจ การบริหารฐานขGอมูล มุ'งเนGนการจัดการองคKรวมของขGอมูลที่ตGองการในองคKกร และสถาปตยกรรมระบบ
ฐานขGอมูล
Study database system, physical database design, logical design, and architecture, relation
model, entity, and normalization. The topics cover the whole database includings database
management with SQL, merge data with program, security, and data integrity, the use of database
to solve business problems, database management, focuses on holistic approach of data
management that is required in organization and database architecture.
ทส. 464 การบริหารเว็บ
3 (3 - 0 - 6)
IT 464 Web Administration
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ทฤษฎีและเครื่องมือที่ใชGในการบริหารระบบเว็บเซิรKฟเวอรK การวางแผน ออกแบบผังระบบ การติดตั้งและ
ดูแลรักษาเว็บเซิรKฟเวอรK การจัดการกับระบบโดยทั่วไป ระบบแฟ¦มขGอมูลและโครงสรGาง สิทธิในการครอบครองไดเรก
เทอรี่ ความปลอดภัย ศึกษาและติดตั้งเครื่องมือเพื่อสรGางระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บ การติดตั้งเครื่องมือและวิเคราะหK
สถิติผูGใชGเว็บไซตK เรียนรูGภาษาสคริปตKเบื้องตGนที่ใชGในการจัดการเว็บไซตK
Theories, tools and problems of operation of a web server, flow of work, control and
operation. Servers set up and maintain web servers. File systems and directory permission structures.
Manage user account and security for access. Study and install tools to create web content
management system. Install tools and analyse website user statistics repair any problems that may
occur. Client administration and the use of scripting to ease system administration tasks.

ทส. 497 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1 (0 – 3 - 1)
IT 497 Information Technology Project I
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG ทส. 440 หรือ ทส. 466
นักศึกษาตGองดำเนินการวางแผนและออกแบบโครงงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเสนอโครงงาน
และรายงานเพื่อดำเนินการในวิชา ทส. 498 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
A student must complete a specific project by planning and designing a project. The student
needs to report and present the project and prepare prototype required for IT498 Information
Technology Project II.
ทส. 498 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3 (0 – 9 - 3)
IT 498 Information Technology Project II
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG ทส. 497
เป_นโครงงานต'อเนื่องจากวิชา ทส. 497 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 นักศึกษาตGองดำเนินการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงงานใหGเสร็จสมบูรณK ใชGงานไดGจริง จัดทำเอกสารโครงงานและสอบปากเปล'า
เกี่ยวกับโครงงานที่ทำ
A continuation of IT497 Information Technology Project I to develop a complete information
technology application and project documentation. A student must take an oral examination relating
to his/her project.
- กลุ'มโครงสรGางพืน้ ฐานของระบบ (9 หน'วยกิต)
ทส. 350 โครงสรGางขGอมูลและหลักพื้นฐานของอัลกอริทึม
3 (3 - 0 - 6)
IT 350 Data Structures and Fundamental Algorithms
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG คพ. 310
ศึกษาโครงสรGางขGอมูลแบบต'าง ๆ ทั้งแบบเชิงเสGน ไดGแก' อารKเรยK ลิงคKลิสตK แสตก คิว และแบบไม'ใช'เชิงเสGน
ไดGแก' โครงสรGางรูปตGนไมG และกราฟ การนำโครงสรGางขGอมูลไปประยุกตKใชGในงานต'าง ๆ เทคนิคการเรียงลำดับและ
คGนหาขGอมูล หลักการออกแบบและการวิเคราะหKอัลกอริทึมเบือ้ งตGน เช'น การหาค'าโอตัวใหญ' (Big-O)
Study several data structures includings linear type such as array, link list, stack, queue, and
non- linear such as tree and graph, how to apply data structure for several works, data sorting and
searching techniques, principle of basic algorithm design and analysis such as finding Big-O value.
ทส. 435 เครือข'ายคอมพิวเตอรKและโทรคมนาคม
3 (3 - 0 - 6)
IT 435 Computer Networks and Telecommunications
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาความรูGเบื้องตGนเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสารขGอมูล รูปแบบ เครือข'าย
ระบบเครือข'ายทGองถิ่น (LANs) รูปแบบ และมาตรฐานต'าง ๆ เทคโนโลยีสวิทชK โทรศัพทK เทคนิคการสลับ และเลือก

เสGนทาง การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข'าย และการจัดการทรัพยากรของโทรคมนาคม ระบบผูGใหGและ
ผูGรับบริการ เครือข'ายอินเทอรKเน็ต แบบทีซีพี/ไอพี สถาปตยกรรมเครือข'าย และระบบโทรคมนาคมต'างๆ
Study fundamental of concepts and principles of communication technology, computer
topologies, computer network, Local Area Network system (LANs), network protocol and standard,
switching technology, telephony, routing techniques, network system security management, and
telecommunication resources management, client/server system, TCP/IP internet protocol, network
architecture, and telecommunication systems.
คพ. 423 อินเทอรKเน็ตของทุกสรรพสิ่งและการประยุกตK
3 (3 - 0 - 6)
CS 423 Internet of Things and Applications
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG คพ. 100
ศึกษาหลักการเบื้องตGนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนทัศนKของอินเทอรKเน็ตของทุกสรรพสิ่ง แนวคิด
สถาป ตยกรรม และกรณีศึกษา แพลตฟอรKมที่ใชGในการพัฒนาระบบ องคKประกอบดGานฮารKดแวรKและซอฟตKแวรK
โพรโตคอลการสื่อสาร การเขียนโปรแกรมแบบฝงตัว ความน'าเชื่อถือ ความมั่นคงปลอดภัย และความเป_นส'วนตัวของ
ขGอมูล การจัดการขGอมูลและความรูG การพัฒนาโปรแกรมประยุกตKเบื้องตGน และการประยุกตKใชGอินเทอรKเน็ตของทุก
สรรพสิ่งในดGานต'าง ๆ ผูGเรียนจะไดGพัฒนาโครงงานดGานอินเทอรKเน็ตของทุกสรรพสิ่ง
This course studies principles and paradigms of Internet of Things (IoT), concepts,
architectures and case studies, development platforms, hardware and software components,
communication protocols, reliability, security, and privacy, data and knowledge management.
Students will have hand-on projects related to IoT.
กลุFมวิชาเฉพาะด0าน-เลือก (Major-Elective) (24 หนFวยกิต)
- กลุ'มวิชาเทคโนโลยีเว็บและการเขียนโปรแกรม (Web Technology and Programming)
คพ. 318 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (3 - 0 - 6)
CS 318 Object-Oriented Programming
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG คพ. 310
หลักการและแนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ ภาษาที่ใชGในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เช'น เอนแคปซูเลชัน
และการซ'อนขGอมูล อินเฮอรKริแทนซK โพลิมอรKฟ’ซึม เมธอดโอเวอรKโหลดดิง การสรGางโปรแกรมโดยใชGคลาส ฟงกKชันเมม
เบอรK คอนสตรักเตอรK และ ดีตรักเตอรK การเขGาถึงแบบพับลิก ไพรเวท และโพรเทค เมมเบอรKแบบสแตติกและ
นอนสแตติก คลาสที่เกี่ยวขGองกับอินพุตและเอาตKพุต การจัดการกับสิ่งผิดปกติ
Concepts of object-oriented programming, language, encapsulation and information hiding,
inheritance, polymorphism, method overloading. Modeling and application with classes, member
functions, constructors and destructors, public, private and protected access, static and non-static
members, standard I/O, exception handling

ทส. 317 การเขียนโปรแกรมสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3 - 0 - 6)
IT 317 Programming for Information Technology Professionals
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG คพ.310
หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบเชิงเหตุการณK การใชGเครื่องมือ องคKประกอบ และทรัพยากรแบบพรGอม
ใชGงานในการสรGางโปรแกรมประยุกตKบนระบบที่ใชGภาพเป_นตัวประสานกับผูGใชG เช'น วินโดวสK การประมวลผล
ฐานขGอมูล การเขียนโปรแกรมโดยใชGภาษาแบบเชิงเหตุการณKสำหรับการพัฒนาโปรแกรมที่เนGนการโตGตอบของผูGใชGกับ
ระบบเพื่อสนับสนุนการทำงานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการจัดการภายในองคKกร
Basic concepts of event-driven programming, the use of ready-made components and
resources in the creation of applications in a graphical user environment (e.g. Windows), database
processing. Programming with an event-driven language for development of rich interactive
programs to support industry, business, and management
คพ. 356 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสารไรGสาย 1
3 )3 -0 6(
CS 356 Mobile Application Development I
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG คพ.310
อุปกรณKสื่อสารไรGสาย กระบวนการการพัฒนาแอปพลิเคชันและภาษาที่ใชGในการพัฒนาแอป
พลิเคชันสำหรับอุปกรณKสื่อสารไรGสายแต'ละแพลตฟอรKม แนวทางการออกแบบส'วนติดต'อผูGใชGงาน พื้นฐานภาษาที่ใชG
ในการสรGางและพัฒนาแอปพลิเคชัน แนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับนำไปใชGงาน การสรGางและพัฒนา
แอปพลิเคชันเชื่อมโยงกับอุปกรณKภายในเครื่อง การจัดการหน'วยความจำ การติดต'อฐานขGอมูล การทำงานกับสื่อ
มัลติมีเดีย และการเชื่อมต'อเครือข'ายอินเทอรKเน็ต
Overview of Operating System, Mobile Devices Architecture, Process of Application
Development, and Programming Language for wireless devices in different platforms. Learning
concept to design a user interface and a principle of programming language for application
development. Developing applications to manage a memory, access a database, connect to the
Internet, and work with multimedia.
ทส. 402 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระดับองคKกร
3 (3 - 0 - 6)
IT 402 Enterprise Application Design and Development
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG คพ. 310
เรียนรูGการดำเนินงานหลักขององคKกรขนาดใหญ' เพื่อใหGสามารถออกแบบและสรGางตGนแบบโปรแกรมสำหรับ
ใชGงานในองคKกรขนาดใหญ'ไดG รวมทั้งศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปที่สอดคลGองกับกระบวนการทำงาน การพัฒนา

โปรแกรมเว็บสำหรับองคKกร รวมทั้งการสรGางชุดโปรแกรมและการนำไปใชG สถาปตยกรรมโปรแกรมที่ใชGในองคKกรยุค
ใหม' เช'น สถาปตยกรรมเชิงบริการ และสถาปตยกรรมเว็บเซอรKวิส เป_นตGน
Design and implement enterprise applications and web-based enterprise applications
including packaging and deploying the application. Application Architecture for the modern
enterprises, Service-Oriented Architecture, Web-service.
คพ. 411 การวิเคราะหKและออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (3 - 0 - 6)
CS 411 Object-Oriented Analysis and Design
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG คพ. 318
ศึกษาแนวคิดเชิงวัตถุ หลักการพื้นฐานของการวิเคราะหKและออกแบบเพื่อนำไปสู'การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ
การสรGางแบบจำลองซอฟตKแวรKดGวยยูเอ็มแอล นิยามและคุณสมบัติของภาษาเชิงวัตถุ ไดGแก' ออบเจ็กตK คลาส เอ็นแคบ
ซูเลชัน อินเฮอริแทนซK และโพลีมอรKฟ’ซึม แนวคิดและเทคนิคในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาฐานขGอมูลเชิง
วัตถุและการประยุกตKใชG แนวคิดพื้นฐานที่ใชGในเทคโนโลยีเชิงวัตถุ
Overview of object-oriented concepts, fundamental of object-oriented analysis, objectoriented design, object-oriented systems development, software model with unified modeling
language (UML), definition and characteristics of object-oriented languages: object, classes,
encapsulation, inheritance, and polymorphism, concepts and techniques of object-oriented
programming, developing object-oriented databases and applications, principle concepts used in
object-oriented technology.
ทส . 465 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3 )3 -0 -6(
IT 465 Web Design and Implementation
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
วิชานี้อยู'บนพื้นฐานของ HTML ศึกษาภาพรวมการออกแบบเว็บ การใชGงาน ขGอมูลการออกแบบ และกราฟ’ก
ทีใ่ ชGในการเขียนเนื้อหาบนเว็บ ความรูGเบื้องตGนบนเทคโนโลยีเว็บไซตK รวมทั้งการสรGาง CSS Dynamic HTML ภาษา
สคริปในการสรGางเว็บ และการออกแบบเว็บที่รองรับการแสดงผลบนอุปกรณKและระบบปฏิบัติการที่แตกต'างกัน
This subject is based on HTML .Study overview of web design, web application, information
design, and graphic that is used in web content, fundamental knowledge on website technology,
CSS development, Dynamic HTML, script language used for web development, web development
that is applicable on different devices and operating systems .

ทส. 467 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสK
3 (3 - 0 - 6)
IT 467 Electronic Business
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
แนวคิดหลักการและโครงสรGางของธุรกิจออนไลนKและพาณิชยKอิเล็กทรอนิกสK โมเดลธุรกิจในการขายสินคGา
หรือบริการ รูปแบบการหารายไดG เช'น การขาย การเก็บค'าสมาชิก การใหGทดลองใชG การแจกฟรี การขายโฆษณา
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำธุรกิจออนไลนK เช'น การจัดซื้อ การขาย การประมูล การร'วมมือทางธุรกิจ ระบบ
บริหารสินคGาหรือบริการ ระบบการขาย การรับ-จ'ายเงินดิจิทัลแบบต'าง ๆ การตลาดออนไลนK การจัดส'งสินคGาและ
บริการ การใชGปญญาประดิษฐK กับ ขGอมูลขนาดใหญ'
The course will provide students with an understanding of concepts and structures of ebusiness and e-commerce, including business and revenue models. Processes and activities, from
procurement to selling/auction, various payment methods and logistics/fulfillment, as well as
Customer Relation Management (CRM), are covered. Students will also learn about online/digital
marketing using Social Media, AI and big data.
- กลุ'มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology)
ทส. 466 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3 (3 - 0 - 6)
IT 466 Multimedia Technology
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาความรูGเบื้องตGนเกี่ยวกับการใชGคอมพิวเตอรKสำหรับมัลติมีเดีย การผลิตเอกสารสื่อสิ่งพิมพK ไฮเปอรKเทกซK
ไฮเปอรKมีเดีย สื่อเพื่อการนำเสนอ ตัวอักษร กราฟ’ก ภาพนิ่ง ภาพการเคลื่อนไหว เสียง สื่อ เทคนิคการนำเสนอสื่อ
มัลติมีเดีย และการประยุกตKใชGงานสื่อประสม
Study fundamental of applying computer for multimedia, printed document, Hypertext,
Hypermedia, presentation media, alphabets, graphic, slide, animation, sound, media, multimedia
presentation techniques, and application of multimedia.
ทส. 480 การออกแบบและพัฒนาเกม
3 (3 - 0 - 6)
IT 480 Games Design and Development
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ความรูGเบื้องตGนเกี่ยวกับเกม เทคโนโลยี วิทยาศาสตรK และศิลปะที่เกี่ยวขGองกับการพัฒนาเกม หลักจิตวิทยา
ของการออกแบบเกม ปรัชญาของผูGผลิตเกมและผูGเล'นเกม การสรGางเนื้อเรื่องเกม ความรูGเบื้องตGนทั้งดGานทฤษฎีและ
ปฏิบัติเกี่ยวกับองคKประกอบดGานเทคโนโลยีซอฟตKแวรKที่เกี่ยวขGองกับการออกแบบและผลิตเกม ไดGแก' ซอฟตKแวรK
โปรแกรมสรGางเกม ภาษาที่ใชGในการเขียนโปรแกรม และภาษาที่ใชGในการเขียนสคริปทK กระบวนการในการพัฒนาเกม

ประเภทต' าง ๆ ทั ้ งแบบที ่ เ ล' นคนเดี ยวและเล' นหลายคนผ' านระบบเครื อข' าย พั ฒนาเกมคอมพิ วเตอรK ตG นแบบ
ปญญาประดิษฐKและเกม การประเมินผลและการสรGางเอกสารประกอบเกม
This course provides a study of fundamental of games and technology, science, and art
involved in the development of games. Topics include the theoretical and practical elements for
creating and producing a game, psychology of game design, philosophy of games creators and games
players, storyboard, a variety of software technologies relevant to game design and development,
including game engine, programming languages, and scripting languages, processes of producing
standalone and networked computer games, developing game prototyping, game artificial
intelligence, and game evaluation and documentation.
ทส. 483 การสรGางเทคนิคพิเศษทางภาพเบื้องตGน
3 (3 - 0 - 6)
IT 483 Introduction to Visual Effects
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาการสรGางภาพสรGางภาพ 3 มิติ ดGวยคอมพิวเตอรK การนำภาพ 3 มิติไปรวมกับการถ'ายทำภาพยนตKใน
ระบบดิจิทัลเพื่อใหGไดGภาพที่มีความสมจริง การนำเทคนิคทางภาพไปใชGในภาพยนตKที่ใชGนักแสดงจริงและแอนนิเมชั่น
การใชGงานซอฟตKแวรK 3 มิติ เช'น Maya, ZBrush หรือ Mudbox เทคนิคการจำลองการเคลื่อนที่ 3 มิติโดย ใชGหลักการ
คำนวณทางดGานฟ’สิกสKเพื่อจำลองปรากฎการทางธรรมชาติหรือการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรกล การสรGางเทคนิค
พิเศษทางภาพ 3 มิติโดยใชGซอฟตKแวรKสามมิติ การทับซGอนภาพ 3 มิติที่สรGางจากซอฟตKแวรK 3 มิติกับภาพที่ถ'ายบน
ฉากหลังกรีนสกรีนหรือบลูสกรีน การสรGางตGนแบบ 3 มิติ การสรGางตัวละครจากซอฟตKแวรKสามมิติ และการสรGาง
พื้นผิวที่มีความสมจริง
Study how to use computer to design 3D graphic, combine 3D graphic with digital movie
shooting in order to create realistic graphic, use visual graphic in actual actor movie and animation,
and use 3D design software such as Maya, Zbrush, or Mudbox. 3D dynamic simulation using physical
calculation to simulate natural phenomenon or mechanical movement, 3D visual effect design using
3D software, Composition of 3D graphic that is designed with 3D software with the graphic that is
shoot on green or blue screen, 3D modelling, character design design using 3D software, and how
to create realistic surface.
คพ. 484 ความเป_นจริงเสมือนและความเป_นจริงเสริม
3(3-0-6)
CS 484 Virtual and Augmented Reality
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาหลักการเบื้องตGนและประวัติของความเป_นจริงเสมือน (VR) และความเป_นจริงเสริม (AR) เทคโนโลยี
ปจจุบัน ทั้งซอฟตKแวรKและฮารKดแวรKที่ใชGในการพัฒนาการออกแบบการปฏิสัมพันธKและประสบการณKผูGใชGGในโลกของ

ความเป_นจริง เสมือนและความเป_นจริงเสริม เทคนิคการพัฒนาโดยใชGเครื่องมือช'วย แนวทางการประยุกตKใชGความเป_น
จริงเสมือนและความ เป_นจริงเสริมในดGานต'าง ๆ เช'น การแพทยK การศึกษา การฝœกทักษะ งานบันเทิง
Study fundamental concept and history of Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR),
recent technology of both software and hardware that are used to develop interaction and user
experience in Virtual Reality and augmented Reality, development techniques using tools to
facilitate, and how to apply Virtual Reality and Augmented Reality to benefit several things such as
medication, education, skill improvement, and entertainment industry.
- กลุ'มวิชาการจัดการสารสนเทศสำหรับธุรกิจ (Information Management for Business)
ทส. 321 หลักการสืบคGนสารสนเทศ
3 (3 - 0 - 6)
IT 321 Principles of Information Retrieval
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ทฤษฎีและวิธีการสืบคGนสารสนเทศ สถาปตยกรรมของเครื่องมือสำหรับคGนหาขGอมูลบนอินเทอรKเน็ตหรือเสิรK
ชเอนจิน องคKประกอบการสืบคGนสนเทศ หลักการสำคัญของการสืบคGนสนเทศ วิธีการสืบคGน กลยุทธKการสืบคGน การจัด
อันดับผลลัพธK เกณฑKวัดและการประเมินผลการสืบคGนสารสนเทศ เทคนิคการสืบคGนขGอมูลประเภทตัวอักษรและขGอมูล
ที่ไม'ใช'ตัวอักษร เทคนิคการสืบคGนขGอมูลแบบมีโครงสรGางและไม'มีโครงสรGาง อัลกอริธึมที่ใชGในการสืบคGนขGอมูลโดยใชG
ภาษาธรรมชาติ เช'น ภาษาพูด ภาษาเขียน
Theories and practices in information retrieval (IR), search engine architecture, components
of IR, core concepts in IR (e.g., query representation, document representation, retrieval models
etc.), how to perform information retrieval, search strategies, indexing, retrieval evaluation and
performance measurements, text and non-text retrieval, IR techniques for structured and
unstructured data. Algorithms used in natural language search, such as speech, language, and writing.
ทส. 322 การบริหารโครงการดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3 - 0 - 6)
IT 322 Information Technology Project Management
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
โครงการ องคKประกอบของโครงการ วัฏจักรชีวิตของโครงการ การศึกษาความเป_นไปไดGของโครงการ
งบประมาณ การกำหนดและเริ่มตGนโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดการโครงสรGางของโครงการ การประมาณ
การโครงการ การเขียนข'ายงาน การกำหนดเวลาโครงการภายใตGทรัพยากรจำกัด การจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติ
โครงการ ติดตามและควบคุมผลดำเนินงาน และประเมินผลหลังส'งมอบโครงการ ประเด็นและแนวคิดการทางานเป_น
ทีม ศึกษาเครื่องมือที่ใชGในการทำงานร'วมกันเป_นทีม
Knowledge and components of project, project life cycle, project planning, project
organizing, project estimating, project scheduling with resource constraints, risk management, project
monitoring and controlling, project reviewing and evaluating, teamwork concepts and issues,

collaboration tools in business.
ทส. 359 การสรGางกระบวนความคิดสำหรับบริษัทใหม'ดGานเทคโนโลยี
3 (3 - 0 - 6)
IT 359 Ideas Generation for Technology Start-up Ventures
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาเชิงปฏิบัติเพื่อใหGนักศึกษาเริ่มกระบวนการสรGางกิจการใหม'ดGานเทคโนโลยีหรือแพลตฟอรKมเทคโนโลยี
ฝœกความคิดสรGางสรรคK สรGางแนวคิดทางธุรกิจ เรียนรูGการทำงานเป_นทีม ใชGเทคนิคการสรGางสรรคKและพัฒนาทักษะการ
สรGางความคิด ฝœกการพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจและวิเคราะหKโอกาสทางธุรกิจสำหรับบริษัทใหม'ดGานเทคโนโลยี ศึกษา
การวิเคราะหKความเป_นไปไดGทางธุรกิจ ตลอดจนการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจแก'นักลงทุนอื่น
Hands- on practices for students to begin the process of creating a new companies formed
around a core technology or technology platform. Creativity training. Creating a business concept.
Learning to work as a team. Using creative techniques and skills to generate ideas. Training to
develop business ideas and analyze entrepreneurial opportunities for technology- based ventures.
Study of business feasibility analysis, as well as presenting business ideas to investors.
ทส. 424 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3 (3 - 0 - 6)
IT 424 Decision Support Systems
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG ทส. 401
ศึกษาแนวคิดสนับสนุนการตัดสินใจในบริบททางธุรกิจ คุณลักษณะและพัฒนาการของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ขั้นตอนในการตัดสินใจ การตัดสินใจเชิงสัมพันธK กรอบในการพัฒนาระบบ องคKประกอบของไดอะล็อก
ขGอมูล และแบบจำลอง ระบบสารสนเทศเพื่อผูGบริหารระดับสูง (EIS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ'ม (GDSS)
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Concepts of supporting decision making within the context of a business environment.
Characteristics and evolution of DSS. Decision making steps, rational decisions, framework of DSS
development. Dialog data and model components. DSS building. Executive Information Systems
(EIS). Group Decision Support System (GDSS). Technologies of decision support systems.
ทส. 425 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
3 (3 - 0 - 6)
IT 425 Information Resource Management
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG ทส. 401
ป ญหาและเทคนิคเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการจัดการ การไดGมา การจัดระเบียน การดูแลและควบคุม
ทรัพยากรในระบบสารสนเทศ รวมทั้งการวางแผนโครงงาน การดูแลเรื่องบุคลากร และการจัดการในเรื่องทางเลือก
ของค'าใชGจ'ายต'าง ๆ ที่เกิดขึ้น
Problems and techniques associated with management information systems. Acquire,
organize, monitor and control information resources. Information systems project planning, staffing,

and costing alternatives.
ทส. 443 การทำคลังขGอมูลและเหมืองขGอมูล
3 (3 - 0 - 6)
IT 443 Data Warehousing and Data Mining
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG ทส. 440
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับดาตGาแวรKเฮGาสKซิ่ง ลักษณะของดาตGาแวรKเฮGาสKซิ่ง อุปสรรคและขGอเสียของ ดาตGาแวรK
เฮGาสKซิ่ง สถาปตยกรรมของดาตGาแวรKเฮGาสKซิ่ง การออกแบบดาตGาแวรKเฮGาสKซิ่ง โครงสรGางการจัดเก็บขGอมูลภายในดาตGา
แวรKเฮGาสKซิ่ง การรวบรวมขGอมูล ความซับซGอนและเทคนิค การสรGางขGอมูลที่มีคุณภาพ ดาตGามารKท ดาตGาเว็บเฮGาสKซิ่ง
เว็บมายนิ่ง หลักการทำเหมืองขGอมูล การเตรียมขGอมูลสำหรับการทำเหมืองขGอมูล เทคนิคการทำเหมืองขGอมูลต'าง ๆ
สำหรับการประมาณและการพยากรณK การจัดกลุ'มขGอมูล การจำแนกประเภทขGอมูล การวิเคราะหKกฎความสัมพันธK
ตGนไมGตัดสินใจ และ การประยุกตKการทำเหมืองขGอมูล
Study concept of data warehousing, characteristics of data warehousing, challenges and cons
of data warehousing, data warehousing architecture, data warehousing design, data structure and
storage within data warehousing, data gathering, complication, and techniques, develop effective
information, data mart, data web housing, web mining, data mining, how to prepare data for data
mining development, data mining development techniques for approximation and prediction, data
grouping, data classification, relationship analysis, decision tree and application of data mining.
ทส. 428 การฝœกปฏิบัติดGานการตลาดดิจิทัล
3 (3 - 0 - 6)
IT 428 Practical Digital Marketing
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG ทส. 331
การลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลเบื้องตGน กลยุทธKในการทำการตลาดผ'านสื่อสังคมออนไลนK และ
เครื่องมือคGนหาบนอินเทอรKเน็ต การวางแผนใชGงบทำโฆษณาแบบต'าง ๆ เช'นจ'ายต'อครั้งที่แสดงผล จ'ายต'อคลิก และอื่น
ๆ การโปรโมทสินคGาเพื่อเพิ่มยอดขาย การโปรโมทสินคGาและธุรกิจใหGเป_นทีรูGจัก พื้นฐานการโฆษณาผ'านสื่อโซเชียล
Google Analytic เทคนิคการเขียนคอนเทนทK โครงสรGางโฆษณา การตั้งกลุ'มเป¦าหมาย การเตรียมรูปภาพและสื่อ สถิติ
ต'าง ๆ การเรียกดูรีพอรKทเพื่อเพิ่มยอดขายอย'างยั่งยืน การใชG chatbot ป’ดการขาย การหากลุ'มเป¦าหมาย
This course will teach the practical steps in digital marketing, either search engine, social
media or other platforms. the student will learn how to use tools as Google My Business, Google
Analytics, Google Adword, Google Adsense, Facebook Analytic, Facebook Pixel, Facebook Ads
Manager, Ad targeting and retargeting. Concept and how to use chatbot in various platform as FB
Messenger or LINE will be covered. Planning of ad budget. Also, the student will learn how to prepare
photo and media for each platform.

ทส. 429 ปฏิรูประบบธุรกิจแนวคิดดิจิทัล
3 (3 - 0 - 6)
IT 429 Digital Transformation
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
องคKประกอบหลักของการเปลี่ยนแปลง แนวความคิด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐ
ปจจัยความสำเร็จ ตGนทุนและกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัดความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงกับกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ เทคโนโลยีที่เกี่ยวขGองหรือนำมาประยุกตKใชGกับการเปลี่ยนแปลง
Key elements of digital transformation, concept and effects of digital transtfromation when
grovenrment’s role has changed to digital era, successful factors, how the transformation affects the
method of creative thinking, related or potentially applicable technologies for the digital
transformation.
- กลุ'มวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (Digital Technology)
ทส. 364 ศิลปะดิจิทัล
3 (3 - 0 - 6)
IT 364 Digital Arts
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาการใชGคอมพิวเตอรKเทคโนโลยี และโปรแกรมประยุกตKเพื่อออกแบบภาพ ทั้ง มิติ 3 มิติและ 2
ประกอบกับความรูGพื้นฐานทางดGานศิลปะ เกี่ยวกับการวาดสGน รูปร'าง รูปทรง และทฤษฎีรวมทั้งแสงเงา ฝœกฝนการ
สรGางภาพ ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ทั้งภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ศึกษาการนำภาพและสื่อมัลติมีเดียไปใชGเพื่อการนำเสนอ
งานออกแบบเว็บไซตK งานโฆษณา และ แอปลิเคชันบนอุปกรณKสื่อสาร ไดGอย'างมีประสิทธิภาพ และใหGผลเชิงบวก
Study how to use computer technology and application programs to design both 2
dimensional and 3 dimensional graphics composed of fundamental knowledge of arts that are
related to drawing, figure, shape and theories of light and shadow. Practice graphic design, develop
multimedia includings image, sound, and animation. Study how to apply multimedia in presentation,
website design, advertisement, and communication devices effectively and to provide positive
effects.
ทส. 366 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว
3 (3 - 0 - 6)
IT 366 Three-Dimensional Images and Animations
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG ทส. 365
ศึกษาถึงวิธีการออกแบบและสรGางภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว การนำแนวความคิดมาสรGางเรื่องราวไดG
อย'างสรGางสรรคK การสรGางเรื่องราวและทำสตอรี่บอรKด การออกแบบและเทคนิคเพื่องานภาพเคลื่อนไหวสามมิติ การ
ทำโมเดลลิ่ง และการสรGางเท็กซKเจอรKใหGกับวัตถุต'าง ๆ และฝœกฝนการใชGโปรแกรมประยุกตKที่สอดคลGองกับเนื้อหา
3D image designing and animation making process, designing and techniques for 3D
animation, storytelling and story- boarding, modeling, rendering the texture with different surfaces
and an animatic way which will be useful in developing computer applications and games.

ทส. 367 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง
3 (3 - 0 - 6)
IT 367 Advanced Three-Dimensional Images and Animations
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG ทส. 366
ฝœกฝนการสรGางภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหวโดยใชGเทคนิคขั้นสูง โดยใชGโปรแกรมประยุกตKที่ทันสมัยเพื่อใหG
ไดGภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพ เหมาะสมและสอดคลGองกับงานสื่อประสมประเภทต'างๆ
Practice the animation making process with the advanced techniques by using the adaptive
programs, which will be useful in developing computer application and games.
ทส. 368 วิดีโอและเสียงสำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3 (3 - 0 - 6)
IT 368 Video and Sound for Multimedia Technology
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
เรียนรูGการตัดต'อวีดีโอและเทคนิควิธีการตัดต'อวีดีโอ เสียงที่มีผลกระทบต'ออารมณKและความรูGสึกของผูGฟง
เทคนิคการเลือกเพลงและการใชGเสียงในสถานที่ต'าง ๆ เทคนิคการสรGางเสียงเพื่อสำหรับงานดGานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เช'น การบันทึกเสียง การแกGไขเสียง และการสรGางเสียงประกอบ การตัดต'อเสียงและเทคนิควิธีการตัดต'อเสียง
Study video editing and techniques, sound effecting to mood and feeling of audience,
techniques of selecting music and using sound in different situation, technique of creating sound for
multimedia technology tasks such as sound recording, sound editing, sound effect, and audio editing
and techniques.
ทส. 369 ทฤษฎีสีและการมองเห็นของมนุษยK
3 (3 - 0 - 6)
IT 369 Color Theory and Human Vision
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาทฤษฎีการรับรูGสีของมนุษยK ความไวสเปกตรัมของเซลลKรับสีชนิดสั้น กลาง และยาวบนจอประสาทตา
ความสํ า คั ญของการรั บ รู G ส ี การปรากฏสี ข องวั ต ถุ ต ' า ง ๆ ทฤษฎี ส ี ก ารวั ด สี การวิ เ คราะหK ส ี ก ั บ การมองเห็ น ใน
สภาพแวดลGอมที่ต'างกัน การเทียบสีดGวยระบบคอมพิวเตอรK การปรับตั้งมาตรฐานของอุปกรณKสรGางภาพสี การควบคุม
คุณภาพภาพสี และการผลิตภาพสีดิจิทัล
Study humen perception theory, short, middle, and long range of spectrum sensitivity of
colour reception cells on retinal, importances of colour reception, colour appearance of several
objects, colour measurement theory, analysis perception of colour in different environment,
comparison of colour with computer system, adjustment of standard of colour production tools,
quality control of colour, and digital colour image production.

ทส. 370 การเขียนโปรแกรมสำหรับสื่อเชิงปฏิสัมพันธK
3 (3 - 0 - 6)
IT 370 Programming for Interactive Media
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาการใชGคอมพิวเตอรKในการจัดการภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ กระบวนการแปลงสัญญาณอะ
นาล็อคเป_นดิจิทัล ซึ่งไดGแก' การสุ'มตัวอย'าง การแบ'งนับ และการเขGารหัส ประเภทการบีบอัดขGอมูลภาพ เทคนิคการ
บีบอัดขGอมูลภาพ การรับรูGสี และการนำเสนอดGวยสี ประเภทไฟลKภาพ ประเภทไฟลKวิดีโอ และเทคนิคการสรGางสื่อเชิง
ปฏิสัมพันธKดGวยโปรแกรม Matlab
Study computer manipulation of images, sound, animation and video, dialog to digital
conversion processes: sampling, quantization, and encoding, different types of images compression,
image compression techniques, color perception and color presentation, image coding standards,
video coding standards, and multimedia techniques using Matlab.
ทส. 371 การผลิตสื่อดิจิทัล
3 (3 - 0 - 6)
IT 371 Digital Media Production
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาความรูGเบื้องตGนเกี่ยวกับ การผลิตสื่อดิจิทัล การแปลงขGอมูลสื่อใหGอยู'ในรูปดิจิทัล การตัดต'อ หรือแกGไข
ขGอมูลสื่อ และการนำขGอมูลออกจากระบบคอมพิวเตอรKไปอยู'ในรูปแบบที่ตGองการ ขGอดีของสื่อระบบดิจิทัล ขGอเสียของ
สื่อระบบดิจิทัล รูปแบบการใชGงานสื่อดิจิทัล เช'น บันเทิง นำเสนองาน ประชาสัมพันธK การศึกษา อุปกรณKที่ใชGในการ
ผลิตสื่อดิจิทัล เช'น กลGองถ'ายสื่อระบบดิจิทัล และซอฟตKแวรKใชGในการตัดต'อ เช'น Adobe Premiere, Windows
Movie Maker ขั้นตอนการผลิตสื่อดิจิทัล ซึ่งไดGแก' ขั้นตอนการเตรียมงานก'อนการผลิต ขั้นตอนการผลิตหรือถ'ายทำ
และขั้นตอนหลังการผลิต
Study fundamental of digital media production, video capturing, media editing, media
exporting to several advantages and disadvantages of digital media, application of digital media such
as entertainment, presentation, advertisement, and education, hardware such as digital media
camera and software such as Adobe Premiere, and Windows Movie Maker that used in digital video
production, and process of digital video production that are pre- production, production, and postproduction.
ทส. 372 ความคิดสรGางสรรคKสำหรับการสรGางเรื่อง
3 (3 - 0 - 6)
IT 372 Creative Thinking for Storytelling
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาหลักการสําคัญสําหรับการสรGางเรื่อง กระบวนการของการเล'าเรื่อง ซึ่งประกอบดGวย กระบวนการ
จัดการความรูGการออกแบบความคิด การออกแบบเรื่องเล'า ศิลปะการเล'าเรื่องออกไป การเชื่อมต'อความหมายและ
การแกGไขปญหา การสรGางและดูแลความสัมพันธK ต'าง ๆ ผ'านการสื่อสารเล'าเรื่อง การประยุกตKใชGศิลปะการเล'าเรื่อง

ไดGแก' การสื่อสารองคKกร แบรนดK ทําเพจ นักพูด การแสดง ทอลKกโชวKนักขาย หรือการทํางานอื่น ๆ ที่ตGองใชGการ
สื่อสารสรGางความสัมพันธKทั้งหมด
Study principle of storytelling. Processes of storytelling that are composed of knowledge
gathering, ideas gathering, storytelling design, art of storytelling, present the story, connection of the
story, problem solution, and several relation designing and maintaining through the storytelling.
Application of storytelling.
ทส. 481 การออกแบบปฏิสัมพันธKบนอุปกรณKไรGสาย
3 (3 - 0 - 6)
IT 481 Interface Design for Mobile Devices
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษากลยุทธKและเทคนิคการออกแบบส'วนต'อประสานกับผูGใชGในอุปกรณKไรGสาย เรียนรูGกระบวนและเทคนิค
การออกแบบปฏิสัมพันธKบนอุปกรณKไรGสายตั้งแต'ขั้นตอนการศึกษาผูGใชG การสรGางตGนแบบ และการทดสอบปฏิสัมพันธK
การทดสอบความสามารถในการใชGงานไดGจริงบนอุปกรณKไรGสาย
Study strategies and design techniques of wireless devices’ interface design. Study
development processes and interface design techniques on wireless devices starting from user study,
prototype development, and interaction testing. Perform actual usability testing on mobile devices.
which are corporate relation, branding, web page design, public speaker, stand up comedy, and
other works that require communication and maintaining relations.
- กลุ'มวิชาการประยุกตKใชGเทคโนโลยีเพือ่ สนับสนุนองคKกร (Application of Technology for Organization)
ทส. 426 ระบบการจัดเก็บขGอมูลและการจัดการ
3 (3 - 0 - 6)
IT 426 Information Storage and Management
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาสถาปตยกรรมและเทคโนโลยีการจัดเก็บขGอมูลและสารสนเทศ สถาปตยกรรมระบบการจัดเก็บขGอมูล
และศูนยKกลางขGอมูล ระบบเครือข'ายการจัดเก็บขGอมูล อุปกรณKจัดเก็บขGอมูลโดยตรง (Direct-Attached Storage)
ระบบเครื อข' า ยของหน' ว ยเก็ บขG อมู ล (Storage Area Network) รู ปแบบการระบุ ต ำแหน' ง ในการคG นหาขG อ มู ล
(Content-Addressed Storage) การจัดเก็บขGอมูลแบบเสมือน ความสามารถในการเขGาถึงขGอมูลในระบบธุรกิจการ
สำรองและกูGคืนขGอมูล ความมั่นคงปลอดภัยของการจัดเก็บขGอมูล ปจจัยสำคัญในการบริหารจัดการสารสนเทศ การ
จัดการวงจรการใชGงานของขGอมูล ส'วนเก็บขGอมูลแบบดิสกKและการดูแลประสิทธิภาพ การปกป¦องขGอมูล ระบบ RAID
การบริหารจัดการโครงสรGางพื้นฐานการจัดเก็บขGอมูล
Information storage technologies and architecture, storage system architecture, data center
architecture, networked storage, direct- attached storage, network- attached storage, storage area
network, IP SAN, content- addressed storage, storage virtualization, business continuity, backup and
recovery, storage security and management, key challenges in managing information, Information
lifecycle management, disk drive components and performance, data protection: RAID, intelligent

storage system, and managing the storage infrastructure.
ทส. 436 การออกแบบและการจัดการระบบเครือข'าย
3 (3 - 0 - 6)
IT 436 Network Design and Management
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG ทส. 435
ศึกษาระบบเครือข'ายพื้นฐาน การจำลองระบบเครือข'าย การประเมินประสิทธิภาพระบบเครือข'าย การ
วิเคราะหKระบบเครือข'ายในเรื่องความเร็วและความล'าชGาในการรับส'งขGอมูล ศึกษาการออกแบบ สถาปตยกรรม และ
การจัดการะบบเครือข'ายแบบรวมศูนยKและแบบกระจาย ศึกษาอุปกรณKที่ใชGในการเชื่อมต'อเครือข'ายทั้งแบบที่เชื่อมต'อ
กันดGวยสายเคเบิลและแบบไรGสาย ศึกษาโปรโตคอลของระบบครือข'าย เรียนรูGการจัดการ เทคโนโลยีการคำนวณแบบ
คลาวดK และการจัดการความปลอดภัยใหGกับระบบเครือข'าย
Study basic concepts in network system, network modelling, network system evaluation,
network analysis with regards to transmission speed and delay, centralized and distributed network
design, tools that are used to connect network system for both wired and wireless network system.
Study network protocol. Study cloud computing management and network security.
ทส. 437 เครือข'ายระบบการสื่อสารไรGสายและอุปกรณKเคลื่อนที่
3 (3 - 0 - 6)
IT 437 Wireless and Mobile Networks
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG ทส. 435
ศึกษาระบบเครือข'ายไรGสาย อุปกรณKเคลื่อนที่ในเครือข'ายไรGสาย ขGอกำหนดต'าง ๆ ในเครือข'ายระบบการ
สื่อสารไรGสายและอุปกรณKสื่อสารเคลื่อนที่ การจัดการเครือข'าย ระบบประกันประสิทธิภาพในการรับส'งขGอมูลใน
เครือข'ายไรGสาย โปรแกรมประยุกตKเครือข'ายระบบการสื่อสารไรGสายและอุปกรณKสื่อสารเคลื่อนที่ เช'น โปรแกรม
ประยุกตKชนิดกระจาย โปรแกรมตัวกลางเชื่อมต'อ การจัดการขGอมูลในอุปกรณKเคลื่อนที่ ระบบมัลติมีเดียในอุปกรณK
เคลื่อนที่ และการสั่งงานทางไกลผ'านอุปกรณKไรGสาย
Study wireless network, mobile devices in wireless network, regulations in wireless
communication network and mobile devices, network management, data transmission quality
assurance in wireless network, application programs in wireless communication network and mobile
devices such as distributed application program, middleware, information management in mobile
devices, multimedia system in mobile devices, and remote execution through wireless devices.

ทส. 442 การบริหารระบบ
3 (3 - 0 - 6)
IT 442 System Administration
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG ทส. 331
ทฤษฎี ตGนทุน และป ญหาในการบริหารจัดการศูนยKคอมพิวเตอรK มาตรฐานต'าง ๆ ผังระบบงาน การจัด
กำหนดการ การทำงานแบบต'อเนื่อง การเก็บพักขGอมูลขณะรอประมวลผล การประมวลผลหลายโปรแกรมพรGอมกัน
การใชG ร ะบบประมวลผลหลายตั ว เพื ่ อ ควบคุ ม และจั ด การงาน สำรวจเครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค ที ่ ใ ชG บ ริ ห ารระบบ

คอมพิวเตอรK การติดตั้งระบบ การบู§ทเครื่องและป’ดระบบ ระบบแฟ¦มขGอมูลและโครงสรGางของสิทธิในการใชGงานไดเรก
เทอรี การจัดลำดับในการพิมพK การจัดสรรเนื้อที่ในหน'วยความจำสำรอง การวางแผนและออกแบบแผนภาพระบบ
การบริหารบัญชีผูGใชG ความปลอดภัย การบริหารจัดการเครื่องลูกข'าย การใชGสคริปตKขั้นสูงเพื่อช'วยในงานการบริหาร
ระบบต'างๆ
Theories, cost and problems of operation of a computer center, standard, flow of work,
scheduling, batching, spooling, multiprogramming and multiprocessing techniques as method of
control and operation. A survey of the tools and techniques used in the administration of computing
systems. Systems installation. Booting and halting the system. File systems and directory permission
structures. Print priorities and secondary storage quotas. Planning, designing, and system diagram.
User account administration. Security. Client administration, and the use of advanced scripting to
ease system administration tasks.
ทส. 447 วิศวกรรมซอฟตKแวรK
3 (3 - 0 - 6)
IT 447 Software Engineering
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG ทส. 420
ความรู G เ บื ้ อ งตG น เกี ่ ย วกั บ วิ ศ วกรรมซอฟตK แ วรK กรอบแนวคิ ด ของกระบวนการวิ ศ วกรรมซอฟตK แ วรK
กระบวนการพัฒนาซอฟตKแวรK แม'แบบสำหรับการออกแบบ วิธีปฏิบัติดGานวิศวกรรมซอฟตKแวรK การวิเคราะหKความ
ตGองการและขGอกำหนดของซอฟตKแวรK การวิเคราะหKและออกแบบซอฟตKแวรK แบบจำลองวุฒิภาวะและความสามารถ
เชิงบูรณาการ (ซีเอ็มเอ็มไอ) วิศวกรรมความตGองการ วิศวกรรมการวิเคราะหKและออกแบบ ความรูGเบื้องตGนเกี่ยวกับ
การทดสอบซอฟตKแวรK กระบวนการยูนิฟาย การประมาณค'าใชGจ'ายซอฟตKแวรK เมตริกซKและการวัดซอฟตKแวรK การ
บริหารจัดการการผลิตซอฟตKแวรK โครงสรGางของการจัดทำเอกสาร และ การใชGเครื่องมือช'วยในการพัฒนาซอฟตKแวรK
(CASE tools)
Introduction to software engineering, software engineering process framework, software
development methodology, design pattern, software engineering practice, capability maturity model
integration ( CMMI) , requirement engineering, analysis and design engineering, introduction to
software testing, unified process, process evaluation, software cost estimation, software
measurement and metrics, software project management, structure of a requirement document,
computer-aided software engineering (CASE) tools and the use of CASE tools in software project.
ทส. 451 การถ'ายโอนเทคโนโลยี
3 (3 - 0 - 6)
IT 451 Technology Transfer
วิชาบังคับก'อน : สอบไดGเฉพาะดGาน- บังคับอย'างนGอย 3 วิชา
กลยุทธKที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเอื้อต'อการถ'ายโอนเทคโนโลยี ความคิดใหม' ๆ และเครื่องมือเพื่องานนวัตกรรม
ดGานเทคโนโลยีที่สามารถออกแบบไดGและผลิตไดG ประสบการณKโดยตรงจากการจำลองและการปฏิบัติในเหตุการณKที่

เอื้อและที่มีอุปสรรคต'อการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีต'อระบบและ
บุคคลเกี่ยวขGอง
Change strategies that can facilitate technology transfer. Innovative ideas and tools for
technological improvements will be studied in terms of their design and production characteristics.
Hands-on experience through simulations and activities in events that can facilitate and sometimes
hinder technological change. Case studies of some of the intended and unintended effects of
technological change on systems and participants.
- กลุ'มวิชาชีพคอมพิวเตอรK (Cooperative Education)
สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา
3 (3 - 0 - 6)
CO 301 Pre-Cooperative Education
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาแนวคิดและความเขGาใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเป_นการเตรียมความพรGอมและพัฒนาทักษะ
ดGานต'าง ๆ อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขGารับการสัมภาษณKงาน การ
พัฒนาทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเป_นทีม วัฒนธรรมองคKกร เทคนิคการคิดอย'างสรGางสรรคK เทคนิค
การเขียนรายงาน และการนำเสนอ ทักษะการเป_นผูGประกอบการ และขGอควรปฏิบัติในระหว'างการปฏิบัติงาน และ
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
Study concept and understanding of cooperative education as well as be prepare and
improve some skills such as writing a job application letter, sorting corporation, learning job interview
techniques, improving communication skills, personality, and teamwork skill, learning corporation
culture, creative thinking technique, report writing and presentation technique, entrepreneur skill,
good practice when working in corporation, and security in corporation.

ทส. 390 สหกิจศึกษา
6 (0 – 18 - 6)
IT 390 Cooperative Education
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG สศ. 301 และ ทส. 420
ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการ ในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสรGางใหG
นักศึกษามีความพรGอมดGานงานอาชีพ จากการปฏิบัติงานพื้นฐาน อย'างมีหลักการและเป_นระบบ นักศึกษาจะตGองมีการ
ฝœกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาไม'นGอยกว'า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาหK ซึ่งเป_น
งานที่มีคุณภาพหรือเป_นงานที่เนGนประสบการณKทำงาน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของ
นักศึกษาหรือโครงงาน (Project Based Learning) ที่เป_นงานที่เป_นประโยชนKต'อองคKกร รวมถึงมีการประเมินผลการ
ทำงานจากคณาจารยKร'วมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาจะตGองจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
Study actual working system in corporation as a role of an officer of the corporation in order
to strengthen students’ readiness in their future career by practicing basic operations systematically
and principally. Students must work full-time with a corporation for not less than 1 semester or 16
weeks. The work must be a qualified work or a work integrated learning that is matched with
students’ study major or project-based learning as well as profits the corporation. The work will be
evaluated by instructors as well as the corporation and students must prepare a report that
summarizes their work results after they have finished their work period with the corporation.
- กลุ'มวิชาเลือกอื่นๆ (General Elective Subject)
ทส. 201 คอมพิวเตอรKและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3 - 0 - 6)
IT 201 Computer and Information Technology
วิชาบังคับก'อน : ไม'มี
ศึกษาพื้นฐานเบื้องตGนของเครื่องคอมพิวเตอรKทั้งในดGานฮารKดแวรKและซอฟตKแวรK ศึกษาโปรแกรมประยุกตK การ
นำเสนอสารสนเทศ ระบบเครือข'ายคอมพิวเตอรK จดหมายอิเล็กทรอนิกสK ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรK
บทบาทของคอมพิวเตอรKในสังคมปจจุบัน และเทคโนโลยีของคอมพิวเตอรKในอนาคต รวมถึงการประยุกตKใชGเทคโนโลยี
สารสนเทศในองคKกร ฝœกปฏิบัติการใชGโปรแกรมสำเร็จรูปที่สอดคลGองกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม'อย'างต'อเนื่อง
Study fundamental of computer both in hardware and software, application program, and
information technology, computer network, electronic mail, computer system security, role of
computer in nowadays social, and computer technology in the future, including application of
information technology in organisation. Practice using program package that conforms with new
emerging technologies.

ทส. 274 การประยุกตKใชGคอมพิวเตอรKเพื่อการวิจัย
3 (3 - 0 - 6)
IT 274 Computer Applications for Research
วิชาบังคับก'อน : สอบไดG สถ. 207
ศึ ก ษาหลั ก การของการวิ จ ั ย เบื ้ อ งตG น เทคนิ คการสุ ' มตั ว อย' า ง การเปรี ย บเที ย บขG อ มู ล หลั ก การสรG า ง
แบบสอบถาม การลงรหัสขGอมูลและสถิติพื้นฐาน การประยุกตKใชGโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหKขGอมูล
ฝœกฝนการใชGคอมพิวเตอรKและโปรแกรมประยุกตKในกระบวนการออกแบบและวางแผนงานวิจัย การเก็บขGอมูล
วิเคราะหKขGอมูล การเผยแพร'งานวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรูG
Study principle of primary research, sampling technique, data comparison, how to develop
a questionnaire, data encoding and basic statistic, the use of statistical application program to
analyse data. Practice the use of computer and application program in design process and research
planning, data gathering, data analysis, research publication, and knowledge sharing.
ทส. 490 สัมมนา
3 (3 - 0 - 6)
IT 490 Seminar
วิชาบังคับก'อน : สอบไดGวิชาเฉพาะดGาน-บังคับ อย'างนGอย 3 วิชา
ใหG น ั ก ศึ ก ษาเสนอผลงานที ่ ไ ดG จ ากการศึ ก ษาวิ จ ั ย หรื อ จากการฝœ ก ปฏิ บ ั ต ิ ง านจริ ง ในหน' ว ยงาน ดG า น
คอมพิวเตอรK ในวงราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนตามที่ไดGกำหนดใหG
The students are assigned to study the systems in various computer centers in both public
and private sectors. Presentation of study is also required.
ทส. 491 หัวขGอพิเศษ 1
3 (3 - 0 - 6)
IT 491 Special Topics I
วิชาบังคับก'อน : สอบไดGวิชาเฉพาะดGาน-บังคับ อย'างนGอย 3 วิชา
ศึกษาหัวขGอที่น'าสนใจ และเป_นประโยชนKเกี่ยวกับสาขาต'าง ๆ ในดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Study of current interest and new developments in various fields of information technology.
ทส. 492 หัวขGอพิเศษ 2
3 (3 - 0 - 6)
IT 492 Special Topics II
วิชาบังคับก'อน : สอบไดGวิชาเฉพาะดGาน-บังคับ อย'างนGอย 3 วิชา
ศึกษาหัวขGอที่น'าสนใจ และเป_นประโยชนKเกี่ยวกับสาขาต'าง ๆ ในดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแตกต'างจาก
ทส. 491
Study of current interest and new developments in various fields of information technology.

ทส. 493 หัวขGอพิเศษ 3
3 (3 - 0 - 6)
IT 493 Special Topics III
วิชาบังคับก'อน : สอบไดGวิชาเฉพาะดGาน-บังคับ อย'างนGอย 3 วิชา
ศึกษาหัวขGอที่น'าสนใจ และเป_นประโยชนKเกี่ยวกับสาขาต'าง ๆ ในดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแตกต'างจาก
ทส. 491 และ ทส. 492
Study of current interest and new developments in various fields of information technology.
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หนFวยกิต)
นักศึกษาตGองเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีไม'นGอยกว'า 6 หน'วยกิต จากรายวิชาต'าง ๆ ที่เป’ดสอนใน
มหาวิทยาลัย และวิชาเลือกนั้นจะตGองไม'เป_นวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และคณะอนุมัติใหGเป_นวิชาเลือก

