คําอธิ บายรายวิ ชาภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข. หมวดวิ ชาเฉพาะ (100 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชาแกน (Core) (15 หน่ วยกิ ต)
- วิชาแกนทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
คําอธิบายรายละเอียดของวิชาในภาคภาษาไทยเป็ นคําอธิบายรวม ส่วนเนืLอหาทีลM ะเอียด ยังคงไว้ในคําอธิบายภาค
ภาษาอังกฤษ
คพ. 101 ทฤษฎีเบือL งต้นทางแคลคูลสั
3 (3 – 0 – 6)
CS 101 Fundamental Theorem of Calculus
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ฟั งก์ชนั พีชคณิต ลิมติ และความต่อเนืMอง การหาค่าอนุ พนั ธ์ อนุ พนั ธ์เชนรูล อนุ พนั ธ์อนั ดับสูง เส้นตรงและภาคตัด
กรวย อินทิเกรชัน การหาพืนL ทีM อินเดฟฟิ นิทอินทิกรัล เดฟฟิ นิทอินทิกรัล การดิฟเฟอเรนชิเอท และการอินทิเกรททรานเซน
เดนตัลฟั งก์ชนั เมตริกซ์ ดีเทอร์มแี นนท์ และสมการเชิงเส้น
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.
- วิชาแกนทางด้านสถิตสิ าํ หรับนักเทคโนโลยี (3 หน่วยกิต)
สถ. 207 ความน่าจะเป็ นและสถิติ
3 (3 - 0 - 6)
ST 207 Probability and Statistics
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาแนวคิดพืนL ฐานเกียM วกับความน่าจะเป็ น การแจกแจงความน่าจะเป็ น การแจกแจงทีสM าํ คัญจากการสุม่ ตัวอย่าง
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจงไคสแควร์กบั
การวิเคราะห์ความถีM สถิตทิ ไMี ม่ใช้พารามิเตอร์
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.
- วิชาแกนทางด้านพืนL ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (9 หน่วยกิต)
คพ. 100 การคิดเชิงคํานวณเบือL งต้น
3 (3 - 0 - 6)
CS 100 Introduction to Computational Thinking
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาพืLนฐานเบืLองต้นของเครืMองคอมพิวเตอร์ทงั L ในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพืMอการวิเคราะห์โจทย์และ
แก้ปัญหาสําหรับการโปรแกรมเบืLองต้น การออกแบบผังงาน การพัฒนาขันL ตอนวิธกี ารโปรแกรมด้วยผังงาน การศึกษา
พืนL ฐานโครงสร้างภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชนิดข้อมูล ตัวแปร นิพจน์ คําสังกํ
M าหนดค่า การใช้คาํ สังควบคุ
M
มเบือL งต้น
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 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3 (2 - 2 - 6)
CS 310 Computer Programming I
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์เบืLองต้น การพัฒนาอัลกอริทมึ เทคนิคในการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียน
โปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง ชนิดข้อมูล ค่าคงทีM ตัวแปร นิพจน์ คําสังรั
M บข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ คําสังกํ
M าหนดค่า คําสังM
ควบคุม การประมวลผลข้อความ อาร์เรย์ โปรแกรมย่อย การเรียงลําดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูลแบบเบือL งต้น
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 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3 - 0 - 6)
IT 494 Legal and Ethical Aspects of Information Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาหลักจริยธรรมของผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการเรียนรูจ้ ริยธรรมหลักสากล
ศึกษาหลักกฎหมายทีเM กีMยวกับกฎหมายทีเM กีMยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ลิขสิทธิ •ซอฟต์แวร์
กฎหมายทีเM กียM วข้องกับการกระทําผิดเกียM วกับคอมพิวเตอร์และการใช้สอMื สังคม (Social Media) กฎหมายทีเM กียM วข้องกับสือM
อิเล็กทรอนิกส์และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายทีเM กียM วข้องกับทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
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.
กลุ่มวิ ชาเฉพาะด้าน-บังคับ (Major) (ST หน่ วยกิ ต)
- กลุม่ ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ (9 หน่วยกิต)
ทส. 358 ความเป็ นผูป้ ระกอบการด้านเทคโนโลยี
3 (3 - 0 - 6)
IT 358 Technology Entrepreneurship
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาแนวคิด ความหมายทีเM กียM วข้องกับการเริมM ธุรกิจและจัดการธุรกิจด้านเทคโนโลยีสาํ หรับบริษทั ใหม่ ตลอดจน
เทคนิคการจัดการธุรกิจเบือL งต้นทีจM าํ เป็ นสําหรับการเป็ นเจ้าของธุรกิจ เช่น ด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านการตลาด เป็ น
ต้น นอกจากนีLยงั ศึกษาบทบาทขององค์กรทังL ภาครัฐและเอกชนทีมM ตี ่อการพัฒนาด้านการประกอบธุรกิจ และศึกษาแนวโน้ม
ของเศรษฐกิจในอนาคต อันสืบเนืMองจากสภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจในปั จจุบนั
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 ระบบสารสนเทศเพือM การจัดการ
3 (3 - 0 - 6)
IT 401 Information Systems for Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ความรูพ้ นLื ฐานเกีMยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล เครือข่ายการ
สือM สารข้อมูล อินเทอร์เน็ต เว็บ และการสือM สารไร้สาย การรักษาความปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมด้านสารสนเทศ การ
นํ าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานเชิงธุรกิจในองค์กร เพืMอสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ
ในทางธุรกิจ กระบวนการสร้างระบบสารสนเทศ การนํ ามาใช้ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจผ่านสืMออิเล็กทรอนิกส์ และ
การพาณิชย์เล็กทรอนิกส์ เรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ปั ญญาประดิษฐ์, ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data), อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิงM (Internet of Things), การประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ (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 การตลาดดิจทิ ลั แบบบูรณาการ
3 (3 - 0 - 6)
IT 360 Integrated Digital Marketing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ คพ. 310
ความรู้เ บืLอ งต้น เกีMย วกับ การตลาดออนไลน์ แ ละพฤติก รรมลู ก ค้า กระบวนการคิด และการตัด สิน ใจก่ อ นซืLอ
กระบวนการหรือขันL ตอนในการซือL การทําการตลาดผ่านสือM สังคมออนไลน์ การทําตลาดผ่านเครือM งมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต
การทําการตลาดด้วยเนืLอหาในสือM ออนไลน์ การทําตลาดด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การทําการตลาดแบบบูรณาการ การ
วางแผนการตลาดดิจทิ ลั แบบบูรณาการ การตลาดแบบใช้อลั กอริธมึ เครืMองมือทีMใช้การวิเคราะห์และติดตามผลของกล
ยุทธ์ การจัดการทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและข้อมูลส่วนบุคคล กฏหมายและภาษีทเMี กียM วข้อง 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.
- กลุม่ เทคโนโลยีเพือM งานประยุกต์ (27 หน่วยกิต)
ทส. 331 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
3 (3 - 0 - 6)
IT 331 Computing Platform Technology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ คพ. 310
ความรู้เ บืLอ งต้ น สํ า หรับ การทํ า งานกับ ระบบคอมพิว เตอร์ แ ละระบบอุ ป กรณ์ ม ือ ถือ หัว ข้อ ทีMเ รีย นรู้ ได้ แ ก่
สถาปั ตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั กิ าร และการบริหารจัดการระบบ เนืLอหาประกอบด้วย ส่วนประกอบทาง
ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชือM มต่ออุปกรณ์ภายนอก หน่วยความจํา หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล การ
จัดสรรและการจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจําเสมือน การจัดการระบบหลายโปรแกรม เครือM งจักรเสมือน
การจัดการบัญชีผูใ้ ช้ การตังL ค่าระบบและการบํารุงรักษาระบบ มีการฝึ กปฏิบตั จิ ริง เช่น การจัดการบัญชีผูใ้ ช้ บริการการ
พิมพ์ การจัดสรรพืนL ทีเM ก็บบันทึกข้อมูล การเฝ้ าสังเกตและการแก้ไขปั ญหา
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 คอมพิวเตอร์กราฟิ กสําหรับงานสารสนเทศ
3 (3 - 0 - 6)
IT 365 Computer Graphics Applications for Information
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาการใช้โปรแกรมประยุกต์ทใMี ช้ในการตกแต่งภาพ และตัวอักษร ฝึ กฝนการสร้างงานออกแบบ 2 มิติ ทังL ทีM
เป็ นรัสเตอร์เบสและเว็กเตอร์เบสเพืMอใช้ในงานสารสนเทศ ศึกษาการประยุกต์ใช้ภาพเคลืMอนไหวในงานสารสนเทศ ศึกษา
การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิ กและภาพเคลืMนไหวทังL บนคอมพิวเตอร์และบนอุปกรณ์สอMื สารไร้สาย ทังL โทรศัพท์มอื ถือ และ แท๊ป
เลตคอมพิวเตอร์
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 กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3 - 0 - 6)
IT 423 Information Technology Strategic management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ศึกษาเครือM งมือทีชM ่วยออกแบบโมเดลธุรกิจ ทําความเข้าใจห่วง
โซ่คุณค่าขององค์กร และเพิมM ประสิทธิภาพการแข่งขันโดยผ่านกระบวนการริเริมM เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน การปรับรือL กระบวนการทางธุรกิจ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม
การจัดการความเสีMยง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับโครงสร้างพืLน ฐานและศักยภาพขององค์กร ระบบ
สารสนเทศ เช่ น การบริห ารธุ ร กิจ อย่ า งชาญฉลาด และ ระบบสนั บ สนุ น การตัด สิน ใจ การวิเ คราะห์ปั จ จัย ทีMม ีผ ลต่ อ
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจด้วยโมเดลของไมเคิล อี พอตเตอร์
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 การสร้างความพึงพอใจของผูใ้ ช้และการออกแบบปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้
3 (3 - 0 - 6)
IT 373 User Experience and User Interface Design
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทส. 446
ศึก ษาคํา จํา กัด ความและความเกีMย วข้อ งกัน ของความพึง พอใจของผู้ใ ช้แ ละการออกแบบปฏิส มั พัน ธ์ก บั ผู้ใ ช้
กระบวนการพัฒนาส่วนติดต่อผูใ้ ช้ ตังL แต่กระบวนการศึกษาผูใ้ ช้ กําหนดกลยุทธ์ ขอบเขต สถาปั ตยกรรมของข้อมูลของ
โครงการ จนถึงการออกแบบแผนทีแM ละโครงสร้างของเว็บไซต์ ศึกษาการออกแบบประสบการณ์ของผูใ้ ช้ทเMี ป็ นแบบอย่างทีดM ี
และมีมาตรฐาน และการประยุกต์ใช้เพือM สร้างเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์ทมMี กี ารออกแบบหน้าจอทีมM คี ุณภาพ และสร้าง
ความพึงพอใจ ทังL ในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สอMื สารเคลือM นทีM
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 การจัดการความมันคงปลอดภั
M
ยไซเบอร์
3 (3 - 0 - 6)
IT 441 Cybersecurity Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทส. 435
ศึกษาการจัดการความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย สืMอสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีและการ
คํานวณแบบคลาวด์ และอุปกรณ์และระบบสือM สารไร้สาย และข้อมูล จากผูแ้ อบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต หรือไม่ได้
ตังL ใจ การลักลอบเปลียM นแปลงแก้ไขข้อมูล การป้ องกันเมือM ระบบปฏิเสธการให้บริการ การประเมินและการจัดการความเสียM ง
ทฤษฎีสารสนเทศ การลงรหัส คริปโตกราฟี กรรมวิธรี บั รองความปลอดภัย ขอบเขตการป้ องกันจากซอฟต์แวร์ทปMี ระสงค์
ร้ายต่อระบบ ไวรัส ลอจิกบอมบ์ วิธกี ารตรวจสอบแก่นของความปลอดภัย
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 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
3 (3 - 0 - 6)
IT 446 Human-Computer Interaction
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาความรูเ้ บือL งต้นเกียM วกับคอมพิวเตอร์กราฟิ กและการประมวลผลภาพ แนวความคิดเกียM วกับปั จจัยของมนุ ษย์
และการออกแบบอินเทอร์เฟสทีเM กียM วข้องกับศักยภาพของทังL มนุ ษย์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์สMอื สารไร้สาย ระบบ
การให้ความช่วยเหลือเมือM มีปัญหา รูปแบบการปฏิสมั พันธ์ และหลักการออกแบบทีมM องเห็นได้ แบบจําลองการอินเทอร์เฟส
ของผูใ้ ช้ และเครืMองมือทีนM ํ ามาพัฒนา ศึกษาเทคโนโลยีทสMี ามารถนํ ามาใช้ในการเพิมM ประสิทธิภาพของปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
มนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ และผลกระทบของเทคโนโลยีนนั L ทีมM ตี ่อมนุษย์ วางแผนในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และ

ให้ผลกระทบปรากฏออกมาในเชิงบวก
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 การสือM สารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3 - 0 - 6)
IT 452
Information Technology Professional Communication
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาทักษะด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน และกระบวนการนํ าเสนอข้อมูลตังL แต่เริมM ต้น การวางแผน การทําสตอรี
บอร์ด ปั จจัยต่าง ๆ ทีมM ผี ลต่อการนําเสนอ ลักษณะของกลุม่ ผูฟ้ ั ง สถานทีM การเลือกประเภทของเทคโนโลยี การเตรียมพร้อม
ก่อนการนําเสนอ การนําเสนอ การโต้ตอบกับผูฟ้ ั ง 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 เทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด์และการประยุกต์ใช้
3 (3 - 0 - 6)
IT 332 Cloud Computing Technology and Applications
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทส. 331
ความรูเ้ บือL งต้นเกียM วกับการประมวลผลบนคลาวด์และเทคโนโลยีทเMี กียM วข้อง คุณสมบัตขิ องการให้บริการ รูปแบบ
ของคลาวด์ (public, private, hybrid และอืMนๆ) การให้บริการของระบบคลาวด์ในลักษณะของการให้บริการโครงสร้าง
พืLน ฐาน (Infrastructure as a Service - IaaS), การให้บ ริก ารแพลทฟอร์ ม (Platform as a Service - PaaS) และการ
ให้บ ริก ารซอฟต์ แ วร์ ( Software as a Service - SaaS) เทคโนโลยีทMีใ ช้ใ นโครงสร้า งพืLน ฐานของระบบคลาวด์ เช่ น
Virtualization การบริหารจัดการระบบคลาวด์ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ทีจM าํ เป็ น ผลกระทบของการนํา
การประมวลผลบนคลาวด์มาใช้ในองค์กร การประยุกต์ใช้และกรณีศกึ ษาของผูใ้ ห้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ เช่น 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 ระบบธุรกิจอัจฉริยะเบือL งต้น
3 (3 - 0 - 6)
IT 427 Introduction to Business Intelligence System
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
แนวคิดพืนL ฐานระบบธุรกิจอัจฉริยะ โครงสร้างพืนL ฐานและองค์ประกอบของระบบธุรกิจอัจฉริยะ เครืMองมือทีใM ช้ใน

การสร้า งระบบธุ ร กิจ อัจ ฉริย ะในองค์ก ร กระบวนการตัด สิน ใจ คลัง ข้อ มูล วิธีก ารนํ า คลัง ข้อ มูล เพืMอ นํ า มาใช้ใ นองค์ก ร
วิธกี ารใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านระบบธุรกิจอัจฉริยะเป็ นเครืMองมือสําหรับการสร้างรายงานและคิดวิเคราะห์ได้ การประยุกต์ใช้
ระบบธุรกิจอัจฉริยะในธุรกิจปั จจุบนั
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.
- กลุม่ เทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟต์แวร์ (16 หน่วยกิต)
ทส. 410 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3 (3 - 0 - 6)
IT 410 Web Programming
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ คพ. 310
กลไกพืนL ฐานและส่วนประกอบของอินเตอร์เน็ตและเว็บ รูปแบบและโครงสร้างของภาษาทีใM ช้ในการพัฒนาเว็บ การ
ออกแบบหน้ า เว็บ ด้ว ย เอชทีเ อ็ม แอล ซีเ อสเอส จาวาสคริป ท์ การเขีย นโปรแกรมทีMทํ า งานทีMฝั งM ลู ก ข่า ยและแม่ ข่า ย
โพรโตคอลเอชทีทพี ี การพัฒนาโปรแกรมเว็บติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล เทคนิคการพิสูจน์ ตวั ตนและการจัดการ
ข้อมูลการเข้าใช้งาน การออกแบบหน้ าเว็บ เครืMองมือช่วยในการพัฒนาเว็บ การสร้างเว็บเพจสําหรับคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เคลือM นทีM และการเขียนโปรแกรมเบือL งต้นบนอินเทอร์เน็ตเพือM ประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ
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 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
3 (3 - 0 - 6)
IT 420 Systems Analysis and Design
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ คพ. 310
วงจรชีวติ เกียM วกับพัฒนาการของระบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ
เชิงวัตถุ การวิเคราะห์ระบบงานขันL พืLนฐาน การกําหนดความต้องการของระบบ การวิเคราะห์ด้วยยูสเคส (Use Case)
แบบจําลองกระบวนการ แบบจําลองข้อมูล ทางเลือกสําหรับการพัฒนาระบบใหม่ การหาจุดประหยัดของระบบ การกําหนด
รายละเอียดของระบบ เครือM งมือทีทM นั สมัยทีใM ช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การเลือกและการประเมินผลของฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ การออกแบบและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม ทดสอบระบบ การติดตังL
ระบบ การนําระบบไปใช้งานและการประเมินผลหลังจากใช้งาน กรณีศกึ ษา
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 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
3 (3 - 0 - 6)
IT 440 Database Management Systems
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ คพ. 310
ศึกษาระบบฐานข้อมูล การออกแบบข้อมูลทางกายภาพ ทางตรรกและสถาปั ตยกรรม แบบจําลองความสัมพันธ์
เอ็นติตLี และการนอร์มอลไลซ์ ครอบคลุมถึงฐานข้อมูลทังL หมด การจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษาเอสคิวแอล และการผสาน
ข้อมูลกับโปรแกรม ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของข้อมูล การใช้ฐานข้อมูลในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ การบริหาร
ฐานข้อมูล มุง่ เน้นการจัดการองค์รวมของข้อมูลทีตM อ้ งการในองค์กร และสถาปั ตยกรรมระบบฐานข้อมูล
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
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ทฤษฎีและเครืMองมือทีใM ช้ในการบริหารระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ การวางแผน ออกแบบผังระบบ การติดตังL และดูแล
รักษาเว็บเซิรฟ์ เวอร์ การจัดการกับระบบโดยทัวไป
M ระบบแฟ้ มข้อมูลและโครงสร้าง สิทธิในการครอบครองไดเรกเทอรีM ความ
ปลอดภัย ศึกษาและติดตังL เครือM งมือเพือM สร้างระบบจัดการเนืLอหาบนเว็บ การติดตังL เครืMองมือและวิเคราะห์สถิตผิ ใู้ ช้เว็บไซต์
เรียนรูภ้ าษาสคริปต์เบือL งต้นทีใM ช้ในการจัดการเว็บไซต์
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
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทส. ¥¥¦ หรือ ทส. 466
นักศึกษาต้องดําเนินการวางแผนและออกแบบโครงงานทีเM กียM วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเสนอโครงงานและ
รายงานเพือM ดําเนินการในวิชา 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
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทส. 497
เป็ นโครงงานต่อเนืMองจากวิชา ทส. 497 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 นักศึกษาต้องดําเนินการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ ใช้งานได้จริง จัดทําเอกสารโครงงานและสอบปากเปล่าเกียM วกับโครงงาน
ทีทM าํ
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.
- กลุม่ โครงสร้างพืนL ฐานของระบบ (9 หน่วยกิต)
ทส. 350 โครงสร้างข้อมูลและหลักพืนL ฐานของอัลกอริทมึ
3 (3 - 0 - 6)
IT 350 Data Structures and Fundamental Algorithms
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ คพ. 310
ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ ทังL แบบเชิงเส้น ได้แก่ อาร์เรย์ ลิงค์ลสิ ต์ แสตก คิว และแบบไม่ใช่เชิงเส้น ได้แก่
โครงสร้างรูปต้นไม้ และกราฟ การนํ าโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เทคนิคการเรียงลําดับและค้นหาข้อมูล
หลักการออกแบบและการวิเคราะห์อลั กอริทมึ เบือL งต้น เช่น การหาค่าโอตัวใหญ่ (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 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
3 (3 - 0 - 6)
IT 435 Computer Networks and Telecommunications
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาความรูเ้ บืLองต้นเกีMยวกับแนวคิด และหลักการของเทคโนโลยีการสืMอสารข้อมูล รูปแบบ เครือข่าย ระบบ
เครือข่ายท้องถินM (LANs) รูปแบบ และมาตรฐานต่าง ๆ เทคโนโลยีสวิทช์ โทรศัพท์ เทคนิคการสลับ และเลือกเส้นทาง การ
รักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย และการจัดการทรัพยากรของโทรคมนาคม ระบบผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แบบทีซพี /ี ไอพี สถาปั ตยกรรมเครือข่าย และระบบโทรคมนาคมต่างๆ
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 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิงM และการประยุกต์
3 (3 - 0 - 6)
CS 423 Internet of Things and Applications
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ คพ. 100
ศึกษาหลักการเบือL งต้นเกียM วกับหลักการและกระบวนทัศน์ของอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิงM แนวคิดสถาปั ตยกรรม
และกรณีศกึ ษา แพลตฟอร์มทีใM ช้ในการพัฒนาระบบ องค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โพรโตคอลการสือM สาร การ
เขียนโปรแกรมแบบฝั งตัว ความน่ าเชืMอถือ ความมันคงปลอดภั
M
ย และความเป็ นส่วนตัวของข้อมูล การจัดการข้อมูลและ
ความรู้ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบือL งต้น และการประยุกต์ใช้อนิ เทอร์เน็ตของทุกสรรพสิงM ในด้านต่าง ๆ ผูเ้ รียนจะได้
พัฒนาโครงงานด้านอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิงM
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.
กลุ่มวิ ชาเฉพาะด้าน-เลือก (Major-Elective) (24 หน่ วยกิ ต)
- กลุม่ วิชาเทคโนโลยีเว็บและการเขียนโปรแกรม (Web Technology and Programming)
คพ. 318 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (3 - 0 - 6)
CS 318 Object-Oriented Programming
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ คพ. 310
หลักการและแนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ ภาษาทีใM ช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น เอนแคปซูเลชันและการ
ซ่อนข้อมูล อินเฮอร์รแิ ทนซ์ โพลิมอร์ฟิซมึ เมธอดโอเวอร์โหลดดิง การสร้างโปรแกรมโดยใช้คลาส ฟั งก์ชนั เมมเบอร์ คอนสต
รักเตอร์ และ ดีตรักเตอร์ การเข้าถึงแบบพับลิก ไพรเวท และโพรเทค เมมเบอร์แบบสแตติกและ นอนสแตติก คลาสทีM
เกียM วข้องกับอินพุตและเอาต์พตุ การจัดการกับสิงM ผิดปกติ
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
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ คพ.310
หลักพืนL ฐานของการเขียนโปรแกรมแบบเชิงเหตุการณ์ การใช้เครือM งมือ องค์ประกอบ และทรัพยากรแบบพร้อมใช้งาน
ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนระบบทีใM ช้ภาพเป็ นตัวประสานกับผูใ้ ช้ เช่น วินโดวส์ การประมวลผลฐานข้อมูล การเขียน
โปรแกรมโดยใช้ภาษาแบบเชิงเหตุการณ์สาํ หรับการพัฒนาโปรแกรมทีเM น้นการโต้ตอบของผูใ้ ช้กบั ระบบเพืMอสนับสนุ นการ
ทํางานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการจัดการภายในองค์กร
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 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเครือM งมือสือM สารไร้สาย 1
3 (3 - 0 - 6)
CS 356 Mobile Application Development I
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ คพ.310
อุปกรณ์สอMื สารไร้สาย กระบวนการการพัฒนาแอปพลิเคชันและภาษาทีใM ช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
สําหรับอุปกรณ์สอMื สารไร้สายแต่ละแพลตฟอร์ม แนวทางการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ ช้งาน พืนL ฐานภาษาทีใM ช้ในการสร้าง
และพัฒ นาแอปพลิเคชัน แนวคิด ในการพัฒ นาแอปพลิเคชัน สํา หรับ นํ า ไปใช้ง าน การสร้า งและพัฒ นาแอปพลิเคชัน
เชืMอมโยงกับอุปกรณ์ภายในเครืMอง การจัดการหน่ วยความจํา การติดต่อฐานข้อมูล การทํางานกับสืMอมัลติมเี ดีย และการ
เชือM มต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระดับองค์กร
3 (3 - 0 - 6)
IT 402 Enterprise Application Design and Development
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ คพ. 310
เรียนรูก้ ารดําเนินงานหลักขององค์กรขนาดใหญ่ เพือM ให้สามารถออกแบบและสร้างต้นแบบโปรแกรมสําหรับใช้งาน
ในองค์กรขนาดใหญ่ได้ รวมทังL ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปทีสM อดคล้องกับกระบวนการทํางาน การพัฒนาโปรแกรมเว็บสําหรับ
องค์กร รวมทังL การสร้างชุดโปรแกรมและการนํ าไปใช้ สถาปั ตยกรรมโปรแกรมทีใM ช้ในองค์กรยุคใหม่ เช่น สถาปั ตยกรรม
เชิงบริการ และสถาปั ตยกรรมเว็บเซอร์วสิ เป็ นต้น
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 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (3 - 0 - 6)
CS 411 Object-Oriented Analysis and Design
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ คพ. 318
ศึกษาแนวคิดเชิงวัตถุ หลักการพืนL ฐานของการวิเคราะห์และออกแบบเพืMอนํ าไปสู่การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ การ
สร้างแบบจําลองซอฟต์แวร์ดว้ ยยูเอ็มแอล นิยามและคุณสมบัตขิ องภาษาเชิงวัตถุ ได้แก่ ออบเจ็กต์ คลาส เอ็นแคบซูเลชัน
อินเฮอริแทนซ์ และโพลีมอร์ฟิซมึ แนวคิดและเทคนิคในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงวัตถุและการ
ประยุกต์ใช้ แนวคิดพืนL ฐานทีใM ช้ในเทคโนโลยีเชิงวัตถุ
Overview of object-oriented concepts, fundamental of object-oriented analysis, object-oriented 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
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
วิชานีLอยูบ่ นพืนL ฐานของ HTML ศึกษาภาพรวมการออกแบบเว็บ การใช้งาน ข้อมูลการออกแบบ และกราฟิ ก
ทีใM ช้ในการเขียนเนืLอหาบนเว็บ ความรูเ้ บือL งต้นบนเทคโนโลยีเว็บไซต์ รวมทังL การสร้าง CSS Dynamic HTML ภาษาสคริปใน
การสร้างเว็บ และการออกแบบเว็บทีรM องรับการแสดงผลบนอุปกรณ์และระบบปฏิบตั กิ ารทีแM ตกต่างกัน
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 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 (3 - 0 - 6)
IT 467 Electronic Business
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
แนวคิดหลักการและโครงสร้างของธุรกิจออนไลน์ และพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โมเดลธุรกิจในการขายสินค้าหรือ
บริการ รูปแบบการหารายได้ เช่น การขาย การเก็บค่าสมาชิก การให้ทดลองใช้ การแจกฟรี การขายโฆษณา กิจกรรมทีM
เกิดขึนL ในกระบวนการทําธุรกิจออนไลน์ เช่น การจัดซือL การขาย การประมูล การร่วมมือทางธุรกิจ ระบบบริหารสินค้าหรือ
บริก าร ระบบการขาย การรับ -จ่ า ยเงิน ดิจ ิท ัล แบบต่ า ง ๆ การตลาดออนไลน์ การจัด ส่ ง สิน ค้า และบริก าร การใช้
ปั ญญาประดิษฐ์ กับ ข้อมูลขนาดใหญ่
The course will provide students with an understanding of concepts and structures of e-business and ecommerce, 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.
- กลุม่ วิชาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย (Multimedia Technology)
ทส. 466 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
3 (3 - 0 - 6)
IT 466 Multimedia Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาความรู้เบืLองต้นเกีMยวกับการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับมัลติมเี ดีย การผลิตเอกสารสืMอสิงM พิมพ์ ไฮเปอร์เทกซ์
ไฮเปอร์มเี ดีย สือM เพือM การนําเสนอ ตัวอักษร กราฟิ ก ภาพนิMง ภาพการเคลือM นไหว เสียง สือM เทคนิคการนําเสนอสือM มัลติมเี ดีย
และการประยุกต์ใช้งานสือM ประสม
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
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ความรูเ้ บือL งต้นเกียM วกับเกม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และศิลปะทีเM กียM วข้องกับการพัฒนาเกม หลักจิตวิทยาของ
การออกแบบเกม ปรัชญาของผูผ้ ลิตเกมและผูเ้ ล่นเกม การสร้างเนืLอเรืMองเกม ความรู้เบืLองต้นทังL ด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ
เกียM วกับองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ทเMี กียM วข้องกับการออกแบบและผลิตเกม ได้แก่ ซอฟต์แวร์โปรแกรมสร้าง
เกม ภาษาทีใM ช้ในการเขียนโปรแกรม และภาษาทีใM ช้ในการเขียนสคริปท์ กระบวนการในการพัฒนาเกมประเภทต่าง ๆ ทังL
แบบทีMเล่นคนเดียวและเล่นหลายคนผ่านระบบเครือข่าย พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ต้นแบบ ปั ญญาประดิษฐ์และเกม การ
ประเมินผลและการสร้างเอกสารประกอบเกม
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 การสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพเบือL งต้น
3 (3 - 0 - 6)
IT 483 Introduction to Visual Effects
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาการสร้างภาพสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ การนําภาพ 3 มิตไิ ปรวมกับการถ่ายทําภาพยนต์ในระบบ
ดิจทิ ลั เพือM ให้ได้ภาพทีมM คี วามสมจริง การนําเทคนิคทางภาพไปใช้ในภาพยนต์ทใMี ช้นกั แสดงจริงและแอนนิเมชันM การใช้งาน
ซอฟต์แวร์ 3 มิติ เช่น Maya, ZBrush หรือ Mudbox เทคนิคการจําลองการเคลืMอนทีM 3 มิตโิ ดย ใช้หลักการคํานวณทางด้าน
ฟิ สกิ ส์เพือM จําลองปรากฎการทางธรรมชาติหรือการเคลืMอนไหวของเครืMองจักรกล การสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ 3 มิตโิ ดย
ใช้ซอฟต์แวร์สามมิติ การทับซ้อนภาพ 3 มิตทิ สMี ร้างจากซอฟต์แวร์ 3 มิตกิ บั ภาพทีถM ่ายบนฉากหลังกรีนสกรีนหรือบลูสกรีน
การสร้างต้นแบบ 3 มิติ การสร้างตัวละครจากซอฟต์แวร์สามมิติ และการสร้างพืนL ผิวทีมM คี วามสมจริง
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 ความเป็ นจริงเสมือนและความเป็ นจริงเสริม
3 (3 - 0 - 6)
CS 484 Virtual and Augmented Reality
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาหลักการเบือL งต้นและประวัตขิ องความเป็ นจริงเสมือน (VR) และความเป็ นจริงเสริม (AR) เทคโนโลยีปัจจุบนั
ทังL ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทใMี ช้ในการพัฒนาการออกแบบการปฏิสมั พันธ์และประสบการณ์ผูใ้ ช้Lในโลกของความเป็ นจริง
เสมือนและความเป็ นจริงเสริม เทคนิคการพัฒนาโดยใช้เครืMองมือช่วย แนวทางการประยุกต์ใช้ความเป็ นจริงเสมือนและ
ความ เป็ นจริงเสริมในด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ การศึกษา การฝึกทักษะ 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.
- กลุม่ วิชาการจัดการสารสนเทศสําหรับธุรกิจ (Information Management for Business)
ทส. 321 หลักการสืบค้นสารสนเทศ
3 (3 - 0 - 6)
IT 321 Principles of Information Retrieval
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ทฤษฎีและวิธกี ารสืบค้นสารสนเทศ สถาปั ตยกรรมของเครือM งมือสําหรับค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหรือเสิรช์ เอน
จิน องค์ประกอบการสืบค้นสนเทศ หลักการสําคัญของการสืบค้นสนเทศ วิธกี ารสืบค้น กลยุทธ์การสืบค้น การจัดอันดับ
ผลลัพธ์ เกณฑ์วดั และการประเมินผลการสืบค้นสารสนเทศ เทคนิคการสืบค้นข้อมูลประเภทตัวอักษรและข้อมูลทีไM ม่ใช่
ตัวอักษร
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลแบบมีโครงสร้างและไม่มโี ครงสร้าง
อัลกอริธมึ ทีใM ช้ในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้
ภาษาธรรมชาติ เช่น 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 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3 - 0 - 6)
IT 322 Information Technology Project Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
โครงการ องค์ประกอบของโครงการ วัฏจักรชีวติ ของโครงการ การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ งบประมาณ
การกําหนดและเริมM ต้นโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดการโครงสร้างของโครงการ การประมาณการโครงการ การ
เขียนข่ายงาน การกําหนดเวลาโครงการภายใต้ทรัพยากรจํากัด การจัดการความเสียM ง การปฏิบตั โิ ครงการ ติดตามและ
ควบคุมผลดําเนินงาน และประเมินผลหลังส่งมอบโครงการ ประเด็นและแนวคิดการทางานเป็ นทีม ศึกษาเครืMองมือทีใM ช้ใน
การทํางานร่วมกันเป็ 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 การสร้างกระบวนความคิดสําหรับบริษทั ใหม่ดา้ นเทคโนโลยี
3 (3 - 0 - 6)
IT 359 Ideas Generation for Technology Start-up Ventures
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาเชิงปฏิบตั เิ พืMอให้นักศึกษาเริมM กระบวนการสร้างกิจการใหม่ดา้ นเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มเทคโนโลยี ฝึ ก
ความคิดสร้างสรรค์ สร้างแนวคิดทางธุรกิจ เรียนรูก้ ารทํางานเป็ นทีม ใช้เทคนิคการสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะการสร้าง
ความคิด ฝึกการพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจสําหรับบริษทั ใหม่ดา้ นเทคโนโลยี ศึกษาการวิเคราะห์
ความเป็ นไปได้ทางธุรกิจ ตลอดจนการนําเสนอแนวคิดทางธุรกิจแก่นกั ลงทุนอืนM
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
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทส. 401
ศึกษาแนวคิดสนับสนุนการตัดสินใจในบริบททางธุรกิจ คุณลักษณะและพัฒนาการของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ขันL ตอนในการตัด สิน ใจ การตัด สิน ใจเชิง สัม พัน ธ์ กรอบในการพัฒ นาระบบ องค์ป ระกอบของไดอะล็อ ก ข้อ มูล และ
แบบจําลอง ระบบสารสนเทศเพืMอผู้บริหารระดับสูง (EIS) ระบบสนับสนุ นการตัดสินใจแบบกลุ่ม (GDSS) เทคโนโลยีทMี
เกียM วกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
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
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทส. 401
ปั ญหาและเทคนิคเกียM วกับสารสนเทศเพือM การจัดการ การได้มา การจัดระเบียน การดูแลและควบคุมทรัพยากรใน
ระบบสารสนเทศ รวมทังL การวางแผนโครงงาน การดูแลเรืMองบุคลากร และการจัดการในเรืMองทางเลือกของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ทีเM กิดขึนL
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 การทําคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
3 (3 - 0 - 6)
IT 443 Data Warehousing and Data Mining
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทส. 440
ศึกษาแนวคิดเกียM วกับดาต้าแวร์เฮ้าส์ซงิM ลักษณะของดาต้าแวร์เฮ้าส์ซงิM อุปสรรคและข้อเสียของ ดาต้าแวร์เฮ้าส์ซงิM
สถาปั ตยกรรมของดาต้าแวร์เฮ้าส์ซงิM การออกแบบดาต้าแวร์เฮ้าส์ซงิM โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลภายในดาต้าแวร์เฮ้าส์ซงิM
การรวบรวมข้อ มูล ความซับ ซ้อ นและเทคนิ ค การสร้า งข้อ มูล ทีMม คี ุณ ภาพ ดาต้า มาร์ท ดาต้า เว็บ เฮ้า ส์ซิMง เว็บ มายนิM ง
หลักการทําเหมืองข้อมูล การเตรียมข้อมูล สําหรับการทําเหมืองข้อมูล เทคนิค การทําเหมือ งข้อมูลต่าง ๆ สําหรับ การ
ประมาณและการพยากรณ์ การจัดกลุ่มข้อมูล การจําแนกประเภทข้อมูล การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ ต้นไม้ตดั สินใจ และ
การประยุกต์การทําเหมืองข้อมูล
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 การฝึกปฏิบตั ดิ า้ นการตลาดดิจทิ ลั
3 (3 - 0 - 6)
IT 428 Practical Digital Marketing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทส. 331
การลงมือปฏิบตั ิจริงเกีMยวกับการตลาดดิจทิ ลั เบืLองต้น กลยุทธ์ในการทําการตลาดผ่านสืMอสังคมออนไลน์ และ
เครืMองมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต การวางแผนใช้งบทําโฆษณาแบบต่าง ๆ เช่นจ่ายต่อครังL ทีแM สดงผล จ่ายต่อคลิก และอืMน ๆ
การโปรโมทสินค้าเพืMอเพิมM ยอดขาย การโปรโมทสินค้าและธุรกิจให้เป็ นทีรจู้ กั พืนL ฐานการโฆษณาผ่านสืMอโซเชียล Google
Analytic เทคนิคการเขียนคอนเทนท์ โครงสร้างโฆษณา การตังL กลุ่มเป้ าหมาย การเตรียมรูปภาพและสืMอ สถิตติ ่าง ๆ การ
เรียกดูรพี อร์ทเพือM เพิมM ยอดขายอย่างยังยื
M น การใช้ chatbot ปิ ดการขาย การหากลุม่ เป้ 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 ปฏิรปู ระบบธุรกิจแนวคิดดิจทิ ลั
3 (3 - 0 - 6)
IT 429 Digital Transformation
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
องค์ประกอบหลักของการเปลียM นแปลง แนวความคิด ผลกระทบจากการเปลียM นแปลงบทบาทของภาครัฐ ปั จจัย
ความสําเร็จ ต้นทุนและกระบวนการในการเปลีMยนแปลง ตัวชีLวดั ความสําเร็จ การเปลีMยนแปลงกับกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ เทคโนโลยีทเMี กียM วข้องหรือนํามาประยุกต์ใช้กบั การเปลียM นแปลง
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.
- กลุม่ วิชาเทคโนโลยีสอMื ดิจทิ ลั (Digital Technology)
ทส. 364 ศิลปะดิจทิ ลั
3 (3 - 0 - 6)
IT 364 Digital Arts
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี และโปรแกรมประยุกต์เพืMอออกแบบภาพ ทังL 2 มิติ และ 3 มิติ ประกอบกับ
ความรูพ้ นLื ฐานทางด้านศิลปะ เกียM วกับการวาดส้น รูปร่าง รูปทรง และทฤษฎีรวมทังL แสงเงา ฝึ กฝนการสร้างภาพ ผลิตสืMอ
มัลติมเี ดีย ทังL ภาพ เสียง ภาพเคลืMอนไหว ศึกษาการนําภาพและสือM มัลติมเี ดียไปใช้เพืMอการนําเสนอ งานออกแบบเว็บไซต์
งานโฆษณา และแอปลิเคชันบนอุปกรณ์สอMื สาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลเชิงบวก
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 ภาพสามมิตแิ ละภาพเคลือM นไหว
3 (3 - 0 - 6)
IT 366 Three-Dimensional Images and Animations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทส. 365
ศึกษาถึงวิธกี ารออกแบบและสร้างภาพสามมิตแิ ละภาพเคลืMอนไหว การนําแนวความคิดมาสร้างเรืMองราวได้อย่าง
สร้างสรรค์ การสร้างเรืMองราวและทําสตอรีบM อร์ด การออกแบบและเทคนิคเพือM งานภาพเคลืMอนไหวสามมิติ การทําโมเดลลิงM
และการสร้างเท็กซ์เจอร์ให้กบั วัตถุต่าง ๆ และฝึกฝนการใช้โปรแกรมประยุกต์ทสMี อดคล้องกับเนืLอหา
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 ภาพสามมิตแิ ละภาพเคลือM นไหวขันL สูง
3 (3 - 0 - 6)
IT 367 Advanced Three-Dimensional Images and Animations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทส. 366
ฝึ กฝนการสร้างภาพสามมิตแิ ละภาพเคลืMอนไหวโดยใช้เทคนิคขันL สูง โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ททMี นั สมัยเพืMอให้ได้
ภาพสามมิตแิ ละภาพเคลือM นไหวทีมM คี ณ
ุ ภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับงานสือM ประสมประเภทต่างๆ
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 วิดโี อและเสียงสําหรับเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
3 (3 - 0 - 6)
IT 368 Video and Sound for Multimedia Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
เรียนรูก้ ารตัดต่อวีดโี อและเทคนิควิธกี ารตัดต่อวีดโี อ เสียงทีมM ผี ลกระทบต่ออารมณ์และความรูส้ กึ ของผูฟ้ ั ง เทคนิค
การเลือกเพลงและการใช้เสียงในสถานทีตM ่าง ๆ เทคนิคการสร้างเสียงเพืMอสําหรับงานด้านเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย เช่น การ
บันทึกเสียง การแก้ไขเสียง และการสร้างเสียงประกอบ การตัดต่อเสียงและเทคนิควิธกี ารตัดต่อเสียง
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 ทฤษฎีสแี ละการมองเห็นของมนุษย์
3 (3 - 0 - 6)
IT 369 Color Theory and Human Vision
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึก ษาทฤษฎีก ารรับ รู้ส ีข องมนุ ษ ย์ ความไวสเปกตรัม ของเซลล์ร ับ สีช นิ ด สันL กลาง และยาวบนจอประสาทตา
ความสําคัญของการรับรูส้ ี การปรากฏสีของวัตถุต่าง ๆ ทฤษฎีสกี ารวัดสี การวิเคราะห์สกี บั การมองเห็นในสภาพแวดล้อมทีM
ต่างกัน การเทียบสีดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์ การปรับตังL มาตรฐานของอุปกรณ์สร้างภาพสี การควบคุมคุณภาพภาพสี และ
การผลิตภาพสีดจิ ทิ ลั
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 การเขียนโปรแกรมสําหรับสือM เชิงปฏิสมั พันธ์
3 (3 - 0 - 6)
IT 370 Programming for Interactive Media
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการภาพ เสียง ภาพเคลืMอนไหว และวิดโี อ กระบวนการแปลงสัญญาณอะนา
ล็อคเป็ นดิจทิ ลั ซึMงได้แก่ การสุ่มตัวอย่าง การแบ่งนับ และการเข้ารหัส ประเภทการบีบอัดข้อมูลภาพ เทคนิคการบีบอัด
ข้อมูลภาพ การรับรูส้ ี และการนํ าเสนอด้วยสี ประเภทไฟล์ภาพ ประเภทไฟล์วดิ โี อ และเทคนิคการสร้างสืMอเชิงปฏิสมั พันธ์
ด้วยโปรแกรม 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 การผลิตสือM ดิจทิ ลั
3 (3 - 0 - 6)
IT 371 Digital Media Production
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาความรูเ้ บือL งต้นเกียM วกับ การผลิตสือM ดิจทิ ลั การแปลงข้อมูลสือM ให้อยูใ่ นรูปดิจทิ ลั การตัดต่อ หรือแก้ไขข้อมูล
สืMอ และการนํ าข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ไปอยู่ในรูปแบบทีตM ้องการ ข้อดีของสืMอระบบดิจทิ ลั ข้อเสียของสืMอระบบ
ดิจทิ ลั รูปแบบการใช้งานสืMอดิจทิ ลั เช่น บันเทิง นํ าเสนองาน ประชาสัมพันธ์ การศึกษา อุปกรณ์ทใMี ช้ในการผลิตสืMอดิจทิ ลั
เช่น กล้องถ่ายสือM ระบบดิจทิ ลั และซอฟต์แวร์ใช้ในการตัดต่อ เช่น Adobe Premiere, Windows Movie Maker ขันL ตอนการ
ผลิตสือM ดิจทิ ลั ซึงM ได้แก่ ขันL ตอนการเตรียมงานก่อนการผลิต ขันL ตอนการผลิตหรือถ่ายทํา และขันL ตอนหลังการผลิต
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 preproduction, production, and post-production.
ทส. 372 ความคิดสร้างสรรค์สาํ หรับการสร้างเรือM ง
3 (3 - 0 - 6)
IT 372 Creative Thinking for Storytelling
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาหลักการสําคัญสําหรับการสร้างเรืMอง กระบวนการของการเล่าเรืMอง ซึMงประกอบด้วย กระบวนการจัดการ
ความรูก้ ารออกแบบความคิด การออกแบบเรือM งเล่า ศิลปะการเล่าเรือM งออกไป การเชือM มต่อความหมายและการแก้ไขปั ญหา
การสร้างและดูแลความสัมพันธ์ ต่าง ๆ ผ่านการสือM สารเล่าเรือM ง การประยุกต์ใช้ศลิ ปะการเล่าเรือM ง ได้แก่ การสือM สารองค์กร
แบรนด์ ทําเพจ นักพูด การแสดง ทอล์กโชว์นกั ขาย หรือการทํางานอืนM ๆ ทีตM อ้ งใช้การสือM สารสร้างความสัมพันธ์ทงั L หมด
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 การออกแบบปฏิสมั พันธ์บนอุปกรณ์ไร้สาย
3 (3 - 0 - 6)
IT 481 Interface Design for Mobile Devices
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษากลยุทธ์และเทคนิคการออกแบบส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ในอุปกรณ์ไร้สาย เรียนรูก้ ระบวนและเทคนิคการ
ออกแบบปฏิสมั พันธ์บนอุปกรณ์ ไร้สายตังL แต่ขนั L ตอนการศึกษาผู้ใช้ การสร้างต้นแบบ และการทดสอบปฏิสมั พันธ์ การ
ทดสอบความสามารถในการใช้งานได้จริงบนอุปกรณ์ไร้สาย
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.

- กลุม่ วิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพือM สนับสนุนองค์กร (Application of Technology for Organization)
ทส. 426 ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการจัดการ
3 (3 - 0 - 6)
IT 426 Information Storage and Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาสถาปั ตยกรรมและเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ สถาปั ตยกรรมระบบการจัดเก็บข้อมูลและ
ศูนย์กลางข้อมูล ระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลโดยตรง (Direct-Attached Storage) ระบบเครือข่าย
ของหน่วยเก็บข้อมูล (Storage Area Network) รูปแบบการระบุตาํ แหน่งในการค้นหาข้อมูล (Content-Addressed Storage)
การจัด เก็บ ข้อ มูล แบบเสมือ น ความสามารถในการเข้า ถึง ข้อ มูล ในระบบธุ ร กิจ การสํา รองและกู้ค ืน ข้อ มูล ความมันคง
M
ปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูล ปั จจัยสําคัญในการบริหารจัดการสารสนเทศ การจัดการวงจรการใช้งานของข้อมูล ส่วนเก็บ
ข้อมูลแบบดิสก์และการดูแลประสิทธิภาพ การปกป้ องข้อมูล ระบบ RAID การบริหารจัดการโครงสร้างพืนL ฐานการจัดเก็บ
ข้อมูล
Information storage technologies and architecture, storage system architecture, data center architecture,
networked storage, direct- attached storage, network- attached storage, storage area network, IP SAN, contentaddressed 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 การออกแบบและการจัดการระบบเครือข่าย
3 (3 - 0 - 6)
IT 436 Network Design and Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทส. 435
ศึกษาระบบเครือข่ายพืนL ฐาน การจําลองระบบเครือข่าย การประเมินประสิทธิภาพระบบเครือข่าย การวิเคราะห์
ระบบเครือข่ายในเรืMองความเร็วและความล่าช้าในการรับส่งข้อมูล ศึกษาการออกแบบ สถาปั ตยกรรม และการจัดการะบบ
เครือข่ายแบบรวมศูนย์และแบบกระจาย ศึกษาอุปกรณ์ทใMี ช้ในการเชือM มต่อเครือข่ายทังL แบบทีเM ชือM มต่อกันด้วยสายเคเบิลและ
แบบไร้สาย ศึกษาโปรโตคอลของระบบครือข่าย เรียนรูก้ ารจัดการ เทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด์ และการจัดการความ
ปลอดภัยให้กบั ระบบเครือข่าย
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 เครือข่ายระบบการสือM สารไร้สายและอุปกรณ์เคลือM นทีM
3 (3 - 0 - 6)
IT 437 Wireless and Mobile Networks
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทส. 435
ศึกษาระบบเครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์เคลือM นทีใM นเครือข่ายไร้สาย ข้อกําหนดต่าง ๆ ในเครือข่ายระบบการสือM สารไร้
สายและอุปกรณ์ สMอื สารเคลืMอนทีM การจัดการเครือข่าย ระบบประกันประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายไร้สาย
โปรแกรมประยุก ต์เครือข่ายระบบการสืMอสารไร้สายและอุป กรณ์ สMอื สารเคลืMอนทีM เช่น โปรแกรมประยุกต์ชนิดกระจาย
โปรแกรมตัวกลางเชือM มต่อ การจัดการข้อมูลในอุปกรณ์เคลือM นทีM ระบบมัลติมเี ดียในอุปกรณ์เคลือM นทีM และการสังงานทางไกล
M
ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย
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
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทส. 331
ทฤษฎี ต้นทุน และปั ญหาในการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ มาตรฐานต่าง ๆ ผังระบบงาน การจัดกําหนดการ
การทํางานแบบต่อเนืMอง การเก็บพักข้อมูลขณะรอประมวลผล การประมวลผลหลายโปรแกรมพร้อมกัน การใช้ระบบ
ประมวลผลหลายตัวเพือM ควบคุมและจัดการงาน สํารวจเครืMองมือและเทคนิคทีใM ช้บริหารระบบคอมพิวเตอร์ การติดตังL ระบบ
การบู๊ทเครือM งและปิ ดระบบ ระบบแฟ้ มข้อมูลและโครงสร้างของสิทธิในการใช้งานไดเรกเทอรี การจัดลําดับในการพิมพ์ การ
จัดสรรเนืLอทีใM นหน่ วยความจําสํารอง การวางแผนและออกแบบแผนภาพระบบ การบริหารบัญชีผใู้ ช้ ความปลอดภัย การ
บริหารจัดการเครือM งลูกข่าย การใช้สคริปต์ขนั L สูงเพือM ช่วยในงานการบริหารระบบต่างๆ
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 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3 - 0 - 6)
IT 447 Software Engineering
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทส. 420
ความรู้ เ บืL อ งต้ น เกีM ย วกั บ วิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ กรอบแนวคิ ด ของกระบวนการวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แม่แบบสําหรับการออกแบบ วิธปี ฏิบตั ดิ า้ นวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ
และข้อกําหนดของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ แบบจําลองวุฒภิ าวะและความสามารถเชิงบูรณาการ (ซี
เอ็มเอ็มไอ) วิศวกรรมความต้องการ วิศวกรรมการวิเคราะห์และออกแบบ ความรูเ้ บืLองต้นเกียM วกับการทดสอบซอฟต์แวร์
กระบวนการยูนิฟาย การประมาณค่าใช้จา่ ยซอฟต์แวร์ เมตริกซ์และการวัดซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการการผลิตซอฟต์แวร์
โครงสร้างของการจัดทําเอกสาร และ การใช้เครือM งมือช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (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 การถ่ายโอนเทคโนโลยี
IT 451 Technology Transfer
วิชาบังคับก่อน : สอบได้เฉพาะด้าน- บังคับอย่างน้อย 3 วิชา

3 (3 - 0 - 6)

กลยุทธ์ทเMี ปลียM นแปลงเพืMอเอืLอต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี ความคิดใหม่ ๆ และเครืMองมือเพืMองานนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีทสMี ามารถออกแบบได้และผลิตได้ ประสบการณ์โดยตรงจากการจําลองและการปฏิบตั ใิ นเหตุการณ์ทเMี อือL และทีมM ี
อุปสรรคต่อการเปลียM นแปลง กรณีศกึ ษาถึงผลกระทบของการเปลียM นแปลงทางเทคโนโลยีทมMี ตี ่อระบบและบุคคลเกียM วข้อง
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.
- กลุม่ วิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Cooperative Education)
สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา
3 (3 - 0 - 6)
CO 301 Pre-Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาแนวคิดและความเข้าใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเป็ นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านต่าง
ๆ อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเข้ารับการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาทักษะใน
การสือM สาร บุคลิกภาพ การทํางานเป็ นทีม วัฒนธรรมองค์กร เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการเขียนรายงาน และ
การนํ า เสนอ ทัก ษะการเป็ น ผู้ป ระกอบการ และข้อ ควรปฏิบ ตั ิใ นระหว่า งการปฏิบ ตั ิง าน และความปลอดภัย ในสถาน
ประกอบการ
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
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สศ. 301 และ ทส. 420
ศึกษาระบบการทํางานจริงในสถานประกอบการ ในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพืMอเสริมสร้างให้
นักศึกษามีความพร้อมด้านงานอาชีพ จากการปฏิบตั งิ านพืนL ฐาน อย่างมีหลักการและเป็ นระบบ นักศึกษาจะต้องมีการฝึ ก
ปฏิบตั งิ านเต็มเวลาในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ซึMงเป็ นงานทีมM ี
คุณภาพหรือเป็ นงานทีMเน้ นประสบการณ์ ทํางาน (Work Integrated Learning) ทีMตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาหรือ
โครงงาน (Project Based Learning) ทีเM ป็ นงานทีเM ป็ นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงมีการประเมินผลการทํางานจากคณาจารย์
ร่วมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาจะต้องจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาหลังเสร็จสินL การปฏิบตั งิ าน
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.

- กลุม่ วิชาเลือกอืนM ๆ (General Elective Subject)
ทส. 201 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3 - 0 - 6)
IT 201 Computer and Information Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึก ษาพืLน ฐานเบืLอ งต้น ของเครืMอ งคอมพิว เตอร์ท งั L ในด้านฮาร์ด แวร์แ ละซอฟต์แ วร์ ศึก ษาโปรแกรมประยุก ต์ การ
นําเสนอสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทของ
คอมพิวเตอร์ในสังคมปั จจุบนั และเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ในอนาคต รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์กร ฝึกปฏิบตั กิ ารใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทีสM อดคล้องกับเทคโนโลยีทเMี กิดขึนL ใหม่อย่างต่อเนืMอง
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 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพือM การวิจยั
3 (3 - 0 - 6)
IT 274 Computer Applications for Research
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สถ. 207
ศึกษาหลักการของการวิจยั เบือL งต้น เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การเปรียบเทียบข้อมูล หลักการสร้างแบบสอบถาม
การลงรหัส ข้อ มูล และสถิติพLืน ฐาน การประยุ ก ต์ใ ช้โ ปรแกรมสํา เร็จ รูป ทางสถิติใ นการวิเ คราะห์ข ้อ มูล ฝึ ก ฝนการใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ในกระบวนการออกแบบและวางแผนงานวิจยั การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล การ
เผยแพร่งานวิจยั และการแลกเปลียM นเรียนรู้
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
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ าเฉพาะด้าน-บังคับ อย่างน้อย ª วิชา
ให้นกั ศึกษาเสนอผลงานทีไM ด้จากการศึกษาวิจยั หรือจากการฝึกปฏิบตั งิ านจริงในหน่วยงาน ด้านคอมพิวเตอร์ ใน
วงราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนตามทีไM ด้กาํ หนดให้
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 หัวข้อพิเศษ 1
3 (3 - 0 - 6)
IT 491 Special Topics I
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ าเฉพาะด้าน-บังคับ อย่างน้อย ª วิชา
ศึกษาหัวข้อทีนM ่าสนใจ และเป็ นประโยชน์เกียM วกับสาขาต่าง ๆ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Study of current interest and new developments in various fields of information technology.

ทส. 492 หัวข้อพิเศษ 2
3 (3 - 0 - 6)
IT 492 Special Topics II
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ าเฉพาะด้าน-บังคับ อย่างน้อย ª วิชา
ศึกษาหัวข้อทีนM ่ าสนใจ และเป็ นประโยชน์เกียM วกับสาขาต่าง ๆ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงM แตกต่างจาก ทส.
491
Study of current interest and new developments in various fields of information technology.
ทส. 493 หัวข้อพิเศษ 3
3 (3 - 0 - 6)
IT 493 Special Topics III
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ าเฉพาะด้าน-บังคับ อย่างน้อย ª วิชา
ศึกษาหัวข้อทีนM ่ าสนใจ และเป็ นประโยชน์เกียM วกับสาขาต่าง ๆ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงM แตกต่างจาก ทส.
¥«¬ และ ทส. 492
Study of current interest and new developments in various fields of information technology.
ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี (6 หน่ วยกิ ต)
นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่าง ๆ ทีเM ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
และวิชาเลือกนันL จะต้องไม่เป็ นวิชาในหมวดศึกษาทัวไป
M และคณะอนุมตั ใิ ห้เป็ นวิชาเลือก

