
                                                                           สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         Bachelor of Science Program in Information Technology 

 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หนวยกิต 

 

โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรทางวิชาการ 

แผนการศึกษาแบบปกติและแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

                   จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร             136 หนวยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

- กลุมวิชาภาษาอังกฤษ        9 หนวยกิต 

- กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ 21 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนวยกิต 

  - กลุมวิชาแกน  15 หนวยกิต 

  - กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ  61 หนวยกิต 

- กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 9  หนวยกิต 

- กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต  27  หนวยกิต 

- กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  16  หนวยกิต 

- กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ  9  หนวยกิต 

  - กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก  24 หนวยกิต  

ค. หมวดเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (30 หนวยกิต) 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต) 

 หนวยกิต (ศึกษาดวยตนเอง–ปฏิบัติ–บรรยาย) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6)  

EN 103 Global English   
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กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)   

                                                                               หนวยกิต )บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง(  

 

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 - 0 - 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3 - 0 - 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต  3 (3 - 0 - 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future   

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต 3 (3 - 0 - 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหมของโลก 3 (3 - 0 - 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

ศท. 106 ความรูทางการเงินและการพัฒนาอยางยั่งยืน 3 (3 - 0 - 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 - 0 - 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   100 หนวยกิต 

กลุมวิชาแกน (Core)  (15 หนวยกิต) 

- วิชาแกนทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต) 

                                                                               หนวยกิต )บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง(  

คพ. 101 ทฤษฎีเบื้องตนทางแคลคูลัส 3 (3 - 0 - 6) 

CS  101 Fundamental Theorem of Calculus  

 

- วิชาแกนทางดานสถิติสำหรับนักเทคโนโลย ี(3 หนวยกิต) 

                                                                               หนวยกิต )บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง(  

สถ. 207 ความนาจะเปนและสถิติ 3 (3 - 0 - 6) 

ST  207 Probability and Statistics  
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- วิชาแกนทางดานพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ (9 หนวยกิต)     

                                                                               หนวยกิต )บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง(  

คพ. 100 การคิดเชิงคำนวณเบื้องตน   3 (3 - 0 - 6) 

CS  100 Introduction to Computational Thinking  

คพ. 310 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3 (2 - 2 - 6) 

CS  310 Computer Programming I  

ทส. 494 กฎหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 - 0 - 6) 

IT   494 Legal and Ethical Aspects of Information Technology  

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (Major)   (61  หนวยกิต)   

- กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ (9 หนวยกิต) 

                                                                               หนวยกิต )บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง(  

ทส. 358 ความเปนผูประกอบการดานเทคโนโลยี  3 (3 - 0 - 6) 

IT   358 Technology Entrepreneurship  

ทส. 401 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3 - 0 - 6) 

IT   401 Information Systems for Management   

ทส. 360 การตลาดดิจทิัลแบบบูรณาการ 3 (3 - 0 - 6) 

IT   360 Integrated Digital Marketing  

 

- กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต (27 หนวยกิต) 

                                                                               หนวยกิต )บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง(  

ทส. 331 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 3 (3 - 0 - 6) 

IT   331 Computing Platform Technology  

ทส. 365 คอมพิวเตอรกราฟกสำหรับงานสารสนเทศ  3 (3 - 0 - 6) 

IT   365 Computer Graphics Applications for Information  

ทส. 423 กลยุทธการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  3 (3 - 0 - 6) 

IT   423 Information Technology Strategic management    

ทส. 373 การสรางความพงึพอใจของผูใชและการออกแบบปฏิสัมพนัธกับผูใช 3 (3 - 0 - 6) 

IT   373 User Experience and User Interface Design    

ทส. 441 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 3 (3 - 0 - 6) 

IT   441 Cybersecurity Management  

ทส. 446 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3 (3 - 0 - 6) 

IT   446 Human-Computer Interaction  
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ทส. 452 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 - 0 - 6) 

IT   452 Information Technology Professional Communication  

ทส. 332 เทคโนโลยีการคำนวณแบบคลาวดและการประยุกตใช 3 (3 - 0 - 6) 

IT   332 Cloud Computing Technology and Applications  

ทส. 427 ระบบธุรกิจอัจฉริยะเบื้องตน 3 (3 - 0 - 6) 

IT   427 Introduction to Business Intelligence System  

 

    - กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  (16 หนวยกิต)  

 จำนวนหนวยกิต (บรรยาย  – ปฏิบัติ  – ศึกษาดวยตนเอง) 

ทส. 410 

IT   410 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

Web Programming 

3 (3 - 0 - 6) 

ทส. 420 

IT   420 

การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 

Systems Analysis and Design 

3 (3 - 0 - 6) 

ทส. 440 

IT   440 

ระบบการจัดการฐานขอมูล 

Database Management Systems 

3 (3 - 0 - 6) 

ทส. 464 

IT   464 

การบริหารเว็บ 

Web Administration 

3 (3 - 0 - 6) 

ทส. 497 

IT   497 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

Information Technology Project I 

1 (0 - 3 - 1) 

ทส. 498 

IT   498 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

Information Technology Project II 

3 (0 - 9 - 3) 

 
- กลุมโครงสรางพืน้ฐานของระบบ  (9 หนวยกิต) 

 จำนวนหนวยกิต (บรรยาย  – ปฏิบัติ  – ศึกษาดวยตนเอง) 

ทส. 350  

IT   350 

โครงสรางขอมูลและหลักพืน้ฐานของอัลกอริทึม 

Data Structures and Fundamental Algorithms   

3 (3 – 0 - 6) 

ทส. 435 

IT   435 

เครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม 

Computer Networks and Telecommunications 

3 (3 - 0 - 6) 

คพ. 423 

CS  423 

อินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่งและการประยุกต 

Internet of Things and Applications 

3 (3 - 0 - 6) 
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กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก (Major-Elective)  24  หนวยกิต 

นักศึกษาเลือกวิชาเลือก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต และสามารถเลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขา

คอมพิวเตอรอ่ืนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  โดยอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 24 หนวยกิต 

 

- กลุมวิชาเทคโนโลยีเว็บและการเขียนโปรแกรม (Web Technology and Programming) 

 จำนวนหนวยกิต (บรรยาย  – ปฏิบัติ  – ศึกษาดวยตนเอง) 

 

- กลุมวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) 

 จำนวนหนวยกิต (บรรยาย  – ปฏิบัติ  – ศึกษาดวยตนเอง) 

 

 

 

คพ. 318 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (3 - 0 - 6) 

CS  318 Object-Oriented Programming    

ทส. 317 การเขียนโปรแกรมสำหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3 - 0 - 6) 

IT   317 Programming for Information Technology Professionals  

คพ. 356  การพัฒนาแอปพลิเคชนับนเคร่ืองมือสื่อสารไรสาย 1 3 (3 - 0 - 6) 

CS  356 Mobile Application Development I  

ทส. 402 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระดับองคกร  3 (3 - 0 - 6) 

IT   402 Enterprise Application Design and Development  

คพ. 411 การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (3 - 0 - 6) 

CS  411 Object- Oriented Analysis and Design    

ทส. 465 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3 (3 - 0 - 6) 

IT   465 Web Design and Implementation  

ทส. 321 หลักการสืบคนสารสนเทศ  3 (3 - 0 - 6) 

IT   321 Principles of Information Retrieval  

ทส. 466 เทคโนโลยีมลัติมีเดีย  3 (3 - 0 - 6) 

IT   466 Multimedia Technology  

ทส. 480 การออกแบบและพัฒนาเกม  3 (3 - 0 - 6) 

IT   480 Games Design and Development  

ทส. 483 การสรางเทคนิคพิเศษทางภาพเบื้องตน 3 (3 - 0 - 6) 

IT   483 Introduction to Visual Effects  

คพ. 484  ความเปนจริงเสมือนและความเปนจริงเสริม  3 (3 - 0 - 6) 

CS  484  Virtual and Augmented Reality  
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- กลุมวิชาการจัดการสารสนเทศสำหรับธุรกิจ (Information Management for Business) 

 จำนวนหนวยกิต (บรรยาย  – ปฏิบัติ  – ศึกษาดวยตนเอง) 

 

- กลุมวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (Digital Technology) 

 จำนวนหนวยกิต (บรรยาย  – ปฏิบัติ  – ศึกษาดวยตนเอง) 

ทส. 322 การบริหารโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 - 0 - 6) 

IT   322 Information Technology Project Management  

ทส. 359 การสรางกระบวนความคิดสำหรับบริษัทใหมดานเทคโนโลย ี 3 (3 - 0 - 6) 

IT   359 Ideas Generation for Technology Start-up Ventures  

ทส. 424 ระบบสนับสนนุการตัดสนิใจ  3 (3 - 0 - 6) 

IT   424 Decision Support Systems  

ทส. 425 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  3 (3 - 0 - 6) 

IT   425 Information Resource Management  

ทส. 443 การทำคลังขอมูลและเหมืองขอมูล 3 (3 - 0 - 6) 

IT   443 Data Warehousing and Data Mining  

ทส. 428 การฝกปฏิบัติดานการตลาดดจิทิัล 3 (3 - 0 - 6) 

IT   428 Practical Digital Marketing  

ทส. 429 ปฏิรูประบบธุรกิจแนวคิดดิจิทลั 3 (3 - 0 - 6) 

IT   429 Digital Transformation  

ทส. 467 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 3 (3 - 0 - 6) 

IT   467 Electronic Business   

ทส. 364 ศิลปะดิจทิัล 3 (3 - 0 - 6) 

IT   364 Digital Arts  

ทส. 366 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว  3 (3 - 0 - 6) 

IT   366 Three-Dimensional Images and Animations  

ทส. 367 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหวข้ันสูง 3 (3 - 0 - 6) 

IT   367 Advanced Three-Dimensional Images and Animations  

ทส. 368 วิดีโอและเสียงสำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 (3 - 0 - 6) 

IT   368 Video and Sound for Multimedia Technology  

ทส. 369 ทฤษฎีสีและการมองเห็นของมนุษย 3 (3 - 0 - 6) 

IT   369 Color Theory and Human Vision  

ทส. 370 การเขียนโปรแกรมสำหรับสื่อเชงิปฏิสัมพนัธ 3 (3 - 0 - 6) 

IT   370 Programming for Interactive Media  
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- กลุมวิชาการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนองคกร (Application of Technology for Organization) 

 จำนวนหนวยกิต (บรรยาย  – ปฏิบัติ  – ศึกษาดวยตนเอง) 

 

- กลุมวิชาชีพคอมพิวเตอร (Cooperative Education) 

 จำนวนหนวยกิต (บรรยาย  – ปฏิบัติ  – ศึกษาดวยตนเอง) 

 

 

 

 

 

 

ทส. 371 การผลิตสื่อดิจิทลั 3 (3 - 0 - 6) 

IT   371 Digital Media Production  

ทส. 372 ความคิดสรางสรรคสำหรับการสรางเร่ือง 3 (3 - 0 - 6) 

IT   372 Creative Thinking for Storytelling   

ทส. 481 การออกแบบปฏิสัมพันธบนอุปกรณไรสาย 3 (3 - 0 - 6) 

IT   481 Interface Design for Mobile Devices  

ทส. 426 ระบบการจัดเก็บขอมูลและการจัดการ  3 (3 - 0 - 6) 

IT   426 Information Storage and Management  

ทส. 436 การออกแบบและการจัดการระบบเครือขาย  3 (3 - 0 - 6) 

IT   436 Network Design and Management  

ทส. 437 เครือขายระบบการสื่อสารไรสายและอุปกรณเคลื่อนที ่ 3 (3 - 0 - 6) 

IT   437 Wireless and Mobile Networks  

ทส. 442 การบริหารระบบ  3 (3 - 0 - 6) 

IT   442 System Administration  

ทส. 447 วิศวกรรมซอฟตแวร   3 (3 - 0 - 6) 

IT   447 Software Engineering  

ทส. 451 การถายโอนเทคโนโลยี  3 (3 - 0 - 6) 

IT   451 Technology Transfer  

สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา 3 (3 - 0 - 6) 

CO  301 Pre-Cooperative Education  

ทส. 390 สหกิจศึกษา 6 (0 - 18 - 6) 

IT   390 Cooperative Education  
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- กลุมวิชาเลือกอ่ืนๆ (General Elective Subject) 

 จำนวนหนวยกิต (บรรยาย  – ปฏิบัติ  – ศึกษาดวยตนเอง) 

 

หมายเหตุ:  ทุกรายวิชาที่เปน 3 (3 – 0 – 6) แบงเปนการบรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมีการฝกปฏิบัติรวมกัน

ระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอนและการศึกษาดวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห  

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  (6 หนวยกิต) 

นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตาง ๆ ที ่เปดสอนใน

มหาวิทยาลัย และวิชาเลือกนั้นจะตองไมเปนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และคณะอนุมัติใหเปนวิชาเลือก 

                                                                  จำนวนหนวยกิต (บรรยาย  – ปฏิบัติ  – ศึกษาดวยตนเอง) 

ทส. 201 

IT   201 

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Computer and Information Technology 

         3 (3 - 0 - 6) 

 

  

ทส. 274 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย  3 (3 - 0 - 6) 

IT   274 Computer Applications for Research  

ทส. 490 สัมมนา  3 (3 - 0 - 6) 

IT   490 Seminar  

ทส. 491  หัวขอพิเศษ 1  3 (3 - 0 - 6) 

IT   491 Special Topics I  

ทส. 492 หัวขอพิเศษ 2  3 (3 - 0 - 6) 

IT   492 Special Topics II  

ทส. 493 หัวขอพิเศษ 3  3 (3 - 0 - 6) 

IT   493 Special Topics III  
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คำอธิบายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (General Education) (30 หนวยกิต) 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)   

อก. 101       ภาษาอังกฤษในชวีิตประจำวัน                                                                 3 (2 - 2 - 6) 

EN 101 Everyday English   

ฝกฝนการใชโครงสรางพื้นฐานและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจำวัน ประกอบดวยการพูด

แนะนำตนเองและใหขอมูลสวนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรื ่องที่สนใจ เรื ่องที่เปนความชอบและ

แรงผลักดันสวนตัวของแตละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟง การ

อาน และการเขียนดวยวิธีเชิงบูรณาการ 

Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give 

informative self-introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as well 

as how to express opinions about general issues .Enhance language skills-speaking, listening, reading, 

and writing—through integrated methods. 

 

อก. 102      ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม           3 (2 - 2 - 6) 

EN 102 Social English   

ฝกฝนการพูดและการเขียนประโยคและสำนวนที ่ใชเปนประจำ เพื ่อการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  

การแลกเปลี่ยนขอมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดย

มุงเนนการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ ดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค 

Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, 

exchanging information, making comparisons, and explaining ideas in social and business -related 

contexts, with emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and 

creativity. 

 

อก. 103     ภาษาอังกฤษในบริบทสากล          3 (2 - 2 - 6) 

EN 103 Global English   

ฝกฝนการบรรยายประสบการณโดยระบุรายละเอียดสนับสนนุ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตความ

เปนอยู การทำงาน และประเด็นปญหาในระดับสากล โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม และ

การสื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งสำคัญตอการเปนพลเมืองโลก 

Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living 

and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural 

communication skills and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens. 
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กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต) 

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning    

 ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ การคิด

หาสรางสรรค การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดแกปญ  เปนตน รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถ

เลือกเครื่องมือความคิดที่เหมาะสมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as 

critical thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem-

solving thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to 

their daily life, professional undertakings and lifelong learning. 

 

ศท .102 ความเปนพลเมือง และการเปลีย่นแปลงของสังคม                                           3 (3 - 0 - 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

 ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หนาที่และเสรีภาพของความเปนพลเมืองที่ดีในสังคมไทย  สังคมโลก

และสังคมอื่นที่มีในปจจุบันและอนาคต เชน สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน  เพื่อรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมตางๆ รวมถึงเรียนรูวิถีแหงชีวิต สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปญญา  เพื่อ

พรอมปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and 

freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities 

in current times and in the future, such as digital society, multicultural society . To be able to live 

peacefully and happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 

4 dimensions of the environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 

 

ศท .103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต                                                           3 (3 - 0 - 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future  

 ศึกษาบทบาท แนวคิด การรู เทาทัน รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตางๆ  

ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม ผลกระทบที่มีตอการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจน

ศึกษาการใชประโยชนและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and 

applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology 

and innovation affects our livelihood . The course also covers information on intellectual property 

protection as a result of technology and innovation. 
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ศท .104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวติ                                                                3 (3 - 0 - 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

 เรียนรู การใชชีวิตอยางมีคุณคาจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปดมุมมองใหมในเรื ่อง

สุนทรียภาพที่เกี่ยวของกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะตางๆ และกีฬา ที่มีผลตอการดำรงอยูของชีวิต สังคมและ

วัฒนธรรม 

 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, literature, images, films and other forms of art .Students will also learn how to 

depict their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other related 

tools to create value-added identity and characteristics to services, products and media. 

 

ศท .105 พันธมิตรทางสังคมและประเดน็เกิดใหมของโลก                                              3 (3 - 0 - 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

 ศึกษาการพัฒนาความรวมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที ่สงผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเขาใจประเด็นสำคัญที่เกิดข้ึนใหมของประชาคมโลก 

 In this course, students will learn about international economic and political 

collaborations and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key 

global issues. 

 

ศท. 106 ความรูทางการเงนิและการพฒันาอยางยั่งยืน                                                 3 (3 - 0 - 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอยางมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินสวนบุคคลและการ

ลงทุน รวมทั้งการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการบูรณาการองคความรูที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคม

เปนสำคัญ เพื่อใหเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไขอยางเปนรูปธรรม 

In this course, students will learn about management and effective financial decision 

making, including personal finance management and sustainable development and personal finance 

literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, in order to 

highlight key issues and offer practical solutions. 
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ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ                                3 (3 - 0 - 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรางจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการ โดยเนนการคิดแบบ

ความคิดสรางสรรค และการแสวงหาโอกาสในการเริ่มและดำเนินกิจการอยางมีคุณธรรมเจาของ ประกอบดวยการมี

และจริยธรรม มีภาวะผูนำที่สามารถนำและทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิผล รอบรู และกลาตัดสินใจทันตอ

เหตุการณ 

 In this course, students will study and develop important characteristics of 

entrepreneurial mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and 

explore entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics 

including leadership skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them 

to effectively work as a team and be able to make well-informed decision when required  

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ (100 หนวยกิต)  

กลุมวิชาแกน (Core) (15 หนวยกิต)  

- วิชาแกนทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  (3 หนวยกิต) 

คำอธิบายรายละเอียดของวชิาในภาคภาษาไทยเปนคำอธิบายรวม สวนเนื้อหาที่ละเอียด ยังคงไวในคำอธิบาย

ภาคภาษาอังกฤษ  

 

คพ. 101 ทฤษฎีเบื้องตนทางแคลคูลัส                                                                  3 (3 – 0 – 6) 

CS  101 Fundamental Theorem of Calculus 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 ฟงกชันพีชคณิต ลิมิตและความตอเนื่อง การหาคาอนุพันธ อนุพันธเชนรูล อนุพันธอันดับสูง เสนตรงและภาค

ตัดกรวย อินทิเกรชัน การหาพื้นที่ อินเดฟฟนิทอินทิกรัล เดฟฟนิทอินทิกรัล การดิฟเฟอเรนชิเอท และการอินทิเกรทท

รานเซนเดนตัลฟงกชัน เมตริกซ ดีเทอรมีแนนท และสมการเชิงเสน 

 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. 
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- วิชาแกนทางดานสถิติสำหรับนักเทคโนโลย ี(3 หนวยกิต)  

สถ. 207 ความนาจะเปนและสถิต ิ  3 (3 - 0 - 6) 

ST  207 Probability and Statistics 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงทีส่ำคัญจากการสุม

ตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ การแจกแจง

ไคสแควรกับการวิเคราะหความถ่ี สถิติที่ไมใชพารามิเตอร 

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.  

 

- วิชาแกนทางดานพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  (9 หนวยกิต) 

คพ. 100  การคิดเชิงคำนวณเบื้องตน                                          3 (3 - 0 - 6)  

CS 100 Introduction to Computational Thinking 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ศึกษาพื้นฐานเบื้องตนของเครื่องคอมพิวเตอรทั้งในดานฮารดแวรและซอฟตแวร เพื่อการวิเคราะหโจทยและ

แกปญหาสำหรับการโปรแกรมเบื้องตน การออกแบบผังงาน การพัฒนาข้ันตอนวิธีการโปรแกรมดวยผังงาน การศึกษา

พื้นฐานโครงสรางภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร ชนิดขอมูล  ตัวแปร นิพจน คำสั่งกำหนดคา การใชคำสั่งควบคุม

เบื้องตน  

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 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1                      3 (2 - 2 - 6)  

CS 310 Computer Programming I 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ศึกษาระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน การพัฒนาอัลกอริทึม เทคนิคในการแกปญหา การเขียนผังงาน การเขียน

โปรแกรมโดยใชภาษาระดับสูง ชนิดขอมูล คาคงที่ ตัวแปร นิพจน คำสั่งรับขอมูลและแสดงผลลัพธ คำสั่งกำหนดคา 

คำสั่งควบคุม การประมวลผลขอความ อารเรย โปรแกรมยอย การเรียงลำดับขอมูลและการคนหาขอมูลแบบเบื้องตน 

 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.  
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ทส. 494 กฎหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ              3 (3 - 0 - 6) 

IT 494 Legal and Ethical Aspects of Information Technology  

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ศึกษาหลักจริยธรรมของผูใชคอมพิวเตอรและนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนนการเรียนรูจริยธรรมหลัก

สากล ศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก ลิขสิทธิ์

ซอฟตแวร กฎหมายที่เก่ียวของกับการกระทำผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรและการใชสื่อสังคม  (Social Media) กฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับสื่ออิเล็กทรอนิกสและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล กฎหมายที่

เก่ียวของกับทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  

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.  

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (Major) (61 หนวยกิต)  

- กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  (9 หนวยกิต)  

ทส. 358 ความเปนผูประกอบการดานเทคโนโลย ี 3 (3 - 0 - 6)  

IT  358 Technology Entrepreneurship 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ศึกษาแนวคิด ความหมายที่เกี ่ยวของกับการเริ ่มธุรกิจและจัดการธุรกิจดานเทคโนโลยีสำหรับบริษัทใหม 

ตลอดจนเทคนิคการจัดการธุรกิจเบื้องตนที่จำเปนสำหรับการเปนเจาของธุรกิจ เชน ดานการบัญชี ดานการเงิน ดาน

การตลาด เปนตน นอกจากนี้ยังศึกษาบทบาทขององคกรทั้งภาครัฐและเอกชนทีม่ีตอการพัฒนาดานการประกอบธุรกิจ 

และศึกษาแนวโนมของเศรษฐกิจในอนาคต 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. 
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ทส. 401 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                          3 (3 - 0 - 6) 

IT   401    Information Systems for Management 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ฐานขอมูลและการจัดการขอมูล เครือขาย

การสื่อสารขอมูล อินเทอรเน็ต เว็บ และการสื่อสารไรสาย การรักษาความปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมดาน

สารสนเทศ การนำระบบสารสนเทศมาประยุกตใชงานเชิงธุรกิจในองคกร เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

รวมถึงกลยุทธตาง ๆ ในทางธุรกิจ กระบวนการสรางระบบสารสนเทศ การนำมาใชในการดำเนินกิจกรรมทางธรุกิจผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส และ การพาณิชยเล็กทรอนิกส เรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ เชน ปญญาประดิษฐ, ขอมูลขนาดใหญ (Big 

data), อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things), การประมวลผลแบบกลุมเมฆ (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 การตลาดดิจทิัลแบบบูรณาการ                                                               3 (3 - 0 - 6) 

IT 360 Integrated Digital Marketing 

วิชาบังคับกอน :  สอบได คพ. 310 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการตลาดออนไลนและพฤติกรรมลูกคา กระบวนการคิดและการตัดสินใจกอนซ้ือ 

กระบวนการหรือขั้นตอนในการซื้อ การทำการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน การทำตลาดผานเครื่องมือคนหาบน

อินเทอรเน็ต การทำการตลาดดวยเนื้อหาในสื่อออนไลน การทำตลาดดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกส การทำการตลาด

แบบบูรณาการ การวางแผนการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ การตลาดแบบใชอัลกอริธึม เครื่องมือที่ใชการวิเคราะห

และติดตามผลของกลยุทธ  การจัดการทรัพยสินทางปญญาและขอมูลสวนบุคคล กฏหมายและภาษีที ่เก่ียวของ 

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.  
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- กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต (27 หนวยกิต) 

ทส. 331  เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร                                     3 (3 - 0 - 6) 

IT  331  Computing Platform Technology 

วิชาบังคับกอน :  สอบได คพ. 310 

 ความรูเบื้องตนสำหรับการทำงานกับระบบคอมพิวเตอรและระบบอุปกรณมือถือ หัวขอที่เรียนรู ไดแก 

สถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ และการบริหารจัดการระบบ เนื ้อหาประกอบดวย 

สวนประกอบทางฮารดแวร ไดแก หนวยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมตออุปกรณภายนอก หนวยความจำ 

หนวยเก็บบันทึกขอมูล การจัดสรรและการจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร หนวยความจำเสมือน การจัดการระบบ

หลายโปรแกรม เครื่องจักรเสมือน การจัดการบัญชีผูใช การตั้งคาระบบและการบำรุงรักษาระบบ มีการฝกปฏิบัตจิริง 

เชน การจัดการบัญชีผูใช บริการการพิมพ การจัดสรรพื้นที่เก็บบันทึกขอมูล การเฝาสังเกตและการแกไขปญหา 

 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    คอมพิวเตอรกราฟกสำหรับงานสารสนเทศ   3 (3 - 0 - 6)  

IT  365  Computer Graphics Applications for Information  

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 ศึกษาการใชโปรแกรมประยุกตที่ใชในการตกแตงภาพ และตัวอักษร ฝกฝนการสรางงานออกแบบ 2 มิติ ทั้งที่

เปนรัสเตอรเบสและเว็กเตอรเบสเพื่อใชในงานสารสนเทศ ศึกษาการประยุกตใชภาพเคลื่อนไหวในงานสารสนเทศ 

ศึกษาการใชคอมพิวเตอรกราฟกและภาพเคลื่นไหวทั้งบนคอมพิวเตอรและบนอุปกรณสื่อสารไรสาย ทั้งโทรศัพทมือถือ 

และ แทปเลตคอมพิวเตอร  

 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.   
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 ทส. 423 กลยุทธการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ                                3 (3 - 0 - 6) 

IT  423 Information Technology Strategic management 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 ศึกษาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร  ศึกษาเคร่ืองมือที่ชวยออกแบบโมเดลธุรกิจ ทำความเขาใจ

หวงโซคุณคาขององคกร และเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันโดยผานกระบวนการริเร่ิมเชิงกลยุทธ ไดแก การจัดการหวง

โซอุปทาน การปรับรื้อกระบวนการทางธุรกิจ การบริหารลูกคาสัมพันธ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกร

โดยรวม การจัดการความเสี่ยง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมกับโครงสรางพื้นฐานและศักยภาพขององคกร 

ระบบสารสนเทศ เชน การบริหารธุรกิจอยางชาญฉลาด และ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวิเคราะหปจจัยที่มผีล

ตอความสามารถในการแขงขันขององคกรธุรกิจดวยโมเดลของไมเคิล อี พอตเตอร  

 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  การสรางความพงึพอใจของผูใชและการออกแบบปฏิสัมพนัธกับผูใช                3 (3 - 0 - 6) 

IT    373  User Experience and User Interface Design   

วิชาบังคับกอน :  สอบได ทส. 446 

 ศึกษาคำจำกัดความและความเกี่ยวของกันของความพึงพอใจของผูใชและการออกแบบปฏิสัมพันธกับผูใช 

กระบวนการพัฒนาสวนติดตอผูใช ตั้งแตกระบวนการศึกษาผูใช กำหนดกลยุทธ ขอบเขต สถาปตยกรรมของขอมูลของ

โครงการ จนถึงการออกแบบแผนที่และโครงสรางของเว็บไซต ศึกษาการออกแบบประสบการณของผูใชที ่เปน

แบบอยางที่ดีและมีมาตรฐาน และการประยุกตใชเพื่อสรางเว็บไซตหรือโปรแกรมประยุกตที่มีการออกแบบหนาจอที่มี

คุณภาพ และสรางความพึงพอใจ ทั้งในคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่  

 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.  
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ทส. 441 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร                        3 (3 - 0 - 6) 

IT   441  Cybersecurity Management 

วิชาบังคับกอน :  สอบได ทส. 435  

 ศึกษาการจัดการความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย สื่อสังคมออนไลน เทคโนโลยีและ

การคำนวณแบบระบบกลุมเมฆ (Cloud Systems) และอุปกรณและระบบสื่อสารไรสาย และขอมูล จากผูแอบเขาถึง

ขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต หรือไมไดตั้งใจ การลักลอบเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล การปองกันเมื่อระบบปฏิเสธการ

ใหบริการ การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ทฤษฎีสารสนเทศ การลงรหัส คริปโตกราฟ กรรมวิธีรับรองความ

ปลอดภัย ขอบเขตการปองกันจากซอฟตแวรที่ประสงครายตอระบบ ไวรัส ลอจิกบอมบ วิธีการตรวจสอบแกนของ

ความปลอดภัย  นอกจากนี้ศึกษาความรูพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชนจากหลายๆ มุมมอง แนวคิดสำคัญ 

 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. Study foundations of blockchain technology from multiple perspectives as well. 

 

ทส. 446 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร                              3 (3 - 0 - 6) 

IT   446   Human-Computer Interaction  

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรกราฟกและการประมวลผลภาพ ทฤษฎีเก่ียวกับการออกแบบสวนติดตอ

ผูใช แนวความคิดเกี่ยวกับปจจัยของมนุษยและการออกแบบสวนติดตอผูใชที่เกี่ยวของกับศักยภาพของทั้งมนุษยและ

คอมพิวเตอร ระบบการใหความชวยเหลือผูใช รูปแบบการปฏิสัมพันธ การประยุกตใชเทคโนโลยีกับการออกแบบสวน

ติดตอผูใช และการประยุกตเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอร 

 Fundamental of computer graphic and image processing, theories relates to user interface 

design, concept of human factors and designing user interface design in concerns with abilities of 

human and computers, user helping system, interaction format, applying technology to user interface 

design, and applying technology to facilitate users in interacting with computers. 
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ทส. 452 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ                   3 (3 - 0 - 6) 

IT    452 Information Technology Professional Communication 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 ศึกษาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน และกระบวนการนำเสนอขอมูลตั้งแตเริ่มตน การวางแผน การทำ

สตอรีบอรด ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการนำเสนอ ลักษณะของกลุมผูฟง สถานที่ การเลือกประเภทของเทคโนโลยี การ

เตรียมพรอมกอนการนำเสนอ การนำเสนอ การโตตอบกับผูฟง 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  เทคโนโลยีการคำนวณแบบคลาวดและการประยุกตใช                            3 (3 - 0 - 6) 

IT  332  Cloud Computing Technology and Applications 

วิชาบังคับกอน :  สอบได ทส. 331 

 ความรู  เบ ื ้องตนเกี ่ยวกับการประมวลผลบนคลาวดและเทคโนโลยีที ่ เกี ่ยวของ คุณสมบัต ิของการ

ใหบริการ  รูปแบบของคลาวด (public, private, hybrid และอื่นๆ)  การใหบริการของระบบคลาวดในลักษณะของ

การใหบริการโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure as a Service - IaaS), การใหบริการแพลทฟอรม (Platform as a 

Service - PaaS) และการใหบริการซอฟตแวร ( Software as a Service - SaaS) เทคโนโลยีที่ใชในโครงสรางพื้นฐาน

ของระบบคลาวด เชน Virtualization  การบริหารจัดการระบบคลาวด รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยตาง ๆ ที่

จำเปน ผลกระทบของการนำการประมวลผลบนคลาวดมาใชในองคกร การประยุกตใชและกรณีศึกษาของผูใหบรกิาร

ระบบคลาวดรายใหญ เชน 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. 
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ทส.  427  ระบบธุรกิจอัจฉริยะเบื้องตน                                      3 (3 - 0 - 6) 

IT    427  Introduction to Business Intelligence System 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 แนวคิดพื้นฐานระบบธุรกิจอัจฉริยะ โครงสรางพื้นฐานและองคประกอบของระบบธุรกิจอัจฉริยะ เครื่องมือที่

ใชในการสรางระบบธุรกิจอัจฉริยะในองคกร กระบวนการตัดสินใจ คลังขอมูล วิธีการนำคลังขอมูลเพื่อนำมาใชใน

องคกร วิธีการใชซอฟตแวรทางดานระบบธุรกิจอัจฉริยะเปนเคร่ืองมือสำหรับการสรางรายงานและคิดวิเคราะหได การ

ประยุกตใชระบบธุรกิจอัจฉริยะในธุรกิจปจจุบัน 

 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. 

 

- กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  (16 หนวยกิต) 

ทส. 410  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ                            3 (3 - 0 - 6) 

IT  410  Web Programming 

วิชาบังคับกอน :  สอบได คพ. 310  

 กลไกพื้นฐานและสวนประกอบของอินเตอรเน็ตและเว็บ รูปแบบและโครงสรางของภาษาที่ใชในการพัฒนา

เว็บ การออกแบบหนาเว็บดวย เอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส จาวาสคริปท การเขียนโปรแกรมที่ทำงานที่ฝงลูกขายและแม

ขาย โพรโตคอลเอชทีทีพี การพัฒนาโปรแกรมเว็บติดตอกับระบบจัดการฐานขอมูล เทคนิคการพิสูจนตัวตนและการ

จัดการขอมูลการเขาใชงาน การออกแบบหนาเว็บ เครื ่องมือชวยในการพัฒนาเว็บ การสรางเว็บเพจสำหรับ

คอมพิวเตอรและอุปกรณเคลื่อนที่ และการเขียนโปรแกรมเบื้องตนบนอินเทอรเน็ตเพื่อประยุกตใชทางธุรกิจ ตลอดจน

ศึกษาเคร่ืองมือที่ชวยในการวิเคราะหขอมูลดิบออกมาเปนภาพและรายงานไดชัดเจนเพื่อการสื่อสารขอมูลไดตรงกัน  

 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. Study cross-platform connection 

technologies or ready-made tools for website development and data automation in today's 

enterprises. 
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ทส.  420 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ                                     3 (3 - 0 - 6) 

IT   420  Systems Analysis and Design  

วิชาบังคับกอน :  สอบได คพ. 310 

 วงจรชีวิตเกี่ยวกับพัฒนาการของระบบซอฟตแวร การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนา

ระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะหระบบงานข้ันพื้นฐาน การกำหนดความตองการของระบบ  การวิเคราะหดวยยูสเคส (Use 

Case) แบบจำลองกระบวนการ แบบจำลองขอมูล  ทางเลือกสำหรับการพัฒนาระบบใหม การหาจุดประหยัดของ

ระบบ การกำหนดรายละเอียดของระบบ เครื่องมือที่ทันสมัยที่ใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบ การเลือกและ

การประเมินผลของฮารดแวรและซอฟตแวร การออกแบบและวิศวกรรมซอฟตแวร การออกแบบฐานขอมูล การพัฒนา

โปรแกรม ทดสอบระบบ การตดิตั้งระบบ การนำระบบไปใชงานและการประเมินผลหลังจากใชงาน 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 ระบบการจัดการฐานขอมูล                                                 3 (3 - 0 - 6) 

IT   440  Database Management Systems  

วิชาบังคับกอน :  สอบได คพ. 310  

 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูล หลักการออกแบบฐานขอมูลเชิง

สัมพันธ แบบจำลองขอมูล พจนานุกรมขอมูล เคารางของฐานขอมูล ความข้ึนแกกันของขอมูล การทำใหอยูในรูปแบบ

บรรทัดฐาน ภาษาสอบถามเชิงโครงสราง ระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

 This course covers the important concepts in database including Database Management 

Systems, Principles of Relational Database Design, Data Model, Data Dictionary, Database Schema, 

Functional dependencies, Normalization, Structured Query Language (SQL), and Database Security. 
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ทส. 464  การบริหารเว็บ                                                             3 (3 - 0 - 6) 

IT  464  Web Administration  

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 เรียนรูทฤษฎี เคร่ืองมือและปญหาของการจัดการของเคร่ืองแมขายเว็บ การเคลื่อนของงาน การควบคุมและ

การจัดการการติดตั้งเครื่องแมขายเว็บ เรียนรูเครื่องมือจัดการระบบไฟลและแฟมไฟลรวมถึงโครงสรางของสิทธิ์ การ

สรางและบริหารจัดการเวบ็ไซตของระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System) เพื่อความปลอดภัย การ

สำรองและกูคืน สรางโซเชียลมีเดียเพื่อการใชรวมกับเว็บไซตและการบริหารจัดการผูใชงานและการใชงานเขียน

สคริปตเพื่อบริหารจัดการงานตาง ๆ 

 Theories, tools and problems of operation of a web server, flow of work, control and 

operation. Web Server installation. Tool of file systems and directory permission structures. Create 

Content Management System website and administration for security backup and restore. Create the 

Social media and use with the website and 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  

วิชาบังคับกอน : สอบได ทส. 440 หรือ ทส. 466 

 นักศึกษาตองดำเนินการวางแผนและออกแบบโครงงานที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 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  

วิชาบังคับกอน : สอบได ทส. 497  

เปนโครงงานตอเนื่องจากวิชา ทส. 497 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 นักศึกษาตองดำเนินการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงงานใหเสร็จสมบูรณ ใชงานไดจริง จัดทำเอกสารโครงงานและสอบปากเปลา

เก่ียวกับโครงงานที่ทำ  

 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.  
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- กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ (9 หนวยกิต) 

ทส.  350   โครงสรางขอมูลและหลักพืน้ฐานของอัลกอริทึม                     3 (3 - 0 - 6) 

IT   350    Data Structures and Fundamental Algorithms  

วิชาบังคับกอน :  สอบได คพ. 310  

ศึกษาโครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ ทั้งแบบเชิงเสน ไดแก อารเรย ลิงคลิสต แสตก คิว และแบบไมใชเชิงเสน 

ไดแก โครงสรางรูปตนไม และกราฟ การนำโครงสรางขอมูลไปประยุกตใชในงานตาง ๆ เทคนิคการเรียงลำดับและ

คนหาขอมูล หลักการออกแบบและการวิเคราะหอัลกอริทึมเบื้องตน เชน การหาคาโอตัวใหญ (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 เครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม                             3 (3 - 0 - 6) 

IT  435 Computer Networks and Telecommunications  

วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

    ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล รูปแบบ   เครือขาย 

ระบบเครือขายทองถิ่น (LANs) รูปแบบ และมาตรฐานตาง ๆ เทคโนโลยีสวิทช โทรศัพท เทคนิคการสลับ และเลือก

เสนทาง การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือขาย และการจัดการทรัพยากรของโทรคมนาคม ระบบผูใหและ

ผูรับบริการ เครือขายอินเทอรเน็ต แบบทีซีพี/ไอพี สถาปตยกรรมเครือขาย และระบบโทรคมนาคมตางๆ 

 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  อินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่งและการประยุกต                            3 (3 - 0 - 6) 

CS  423  Internet of Things and Applications 

วิชาบังคับกอน :  สอบได คพ. 100 

ศึกษาหลักการเบื ้องตนเกี ่ยวกับหลักการและกระบวนทัศนของอินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ ่ง แนวคิด

สถาปตยกรรม และกรณีศึกษา แพลตฟอรมที่ใชในการพัฒนาระบบ องคประกอบดานฮารดแวรและซอฟตแวร 

โพรโตคอลการสื่อสาร การเขียนโปรแกรมแบบฝงตัว  ความนาเชื่อถือ ความมั่นคงปลอดภัย และความเปนสวนตัวของ

ขอมูล การจัดการขอมูลและความรู การพัฒนาโปรแกรมประยุกตเบื้องตน และการประยุกตใชอินเทอรเน็ตของทุก

สรรพสิ่งในดานตาง ๆ ผูเรียนจะไดพัฒนาโครงงานดานอินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง 

This course studies principles and paradigms of Internet of Things (IoT), concepts, 

architectures and case studies, development platforms, hardware and software components, 
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communication protocols, reliability, security, and privacy, data and knowledge management. 

Students will have hand-on projects related to IoT.  

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก (Major-Elective) (24 หนวยกิต)  

- กลุมวิชาเทคโนโลยีเว็บและการเขียนโปรแกรม (Web Technology and Programming) 

คพ.  318  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                                               3 (3 - 0 - 6) 

CS 318  Object-Oriented Programming  

วิชาบังคับกอน :  สอบได คพ. 310 

        หลักการและแนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เชน เอนแคปซูเลชัน

และการซอนขอมูล อินเฮอรริแทนซ โพลิมอรฟซึม เมธอดโอเวอรโหลดดิง การสรางโปรแกรมโดยใชคลาส ฟงกชันเมม

เบอร คอนสตรักเตอร และ ดีตรักเตอร การเขาถึงแบบพับลิก ไพรเวท และโพรเทค เมมเบอรแบบสแตติกและ 

นอนสแตติก คลาสที่เก่ียวของกับอินพุตและเอาตพุต 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 การเขียนโปรแกรมสำหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ                                      3 (3 - 0 - 6) 

IT  317   Programming for Information Technology Professionals 

วิชาบังคับกอน : สอบได คพ.310  

       หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบเชิงเหตุการณ การใชเครื่องมือ องคประกอบ และทรัพยากรแบบพรอม

ใชงานในการสรางโปรแกรมประยุกตบนระบบที่ใชภาพเปนตัวประสานกับผูใช เชน วินโดวส การประมวลผลฐานขอมลู 

การเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาแบบเชิงเหตุการณสำหรับการพัฒนาโปรแกรมที่เนนการโตตอบของผูใชกับระบบเพื่อ

สนับสนุนการทำงานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการจัดการภายในองคกร  

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. 

 

 

 

 



                                                                                                                                       

                                                                           สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 

25 

คพ.  356     การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเคร่ืองมือสื่อสารไรสาย 1                                    3 (3 - 0 - 6) 

CS  356 Mobile Application Development I  

วิชาบังคับกอน :  สอบได คพ.310  

 อุปกรณสื่อสารไรสาย กระบวนการการพัฒนาแอปพลเิคชันและภาษาที่ใชในการพัฒนาแอปพลเิค

ชันสำหรับอุปกรณสื่อสารไรสายแตละแพลตฟอรม แนวทางการออกแบบสวนติดตอผูใชงาน พื้นฐานภาษาที่ใชใน

การสรางและพัฒนาแอปพลิเคชัน แนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับนำไปใชงาน การสรางและพัฒนาแอป

พลิเคชันเชื ่อมโยงกับอุปกรณภายในเครื่อง การจัดการหนวยความจำ การติดตอฐานขอมูล การทำงานกับสื่อ

มัลติมีเดีย และการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต 

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  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระดับองคกร 3 (3 - 0 - 6) 

IT    402  Enterprise Application Design and Development 

วิชาบังคับกอน :  สอบได คพ. 310 

 เรียนรูการดำเนนิงานหลักขององคกรขนาดใหญ เพื่อใหสามารถออกแบบและสรางตนแบบโปรแกรมสำหรับ

ใชงานในองคกรขนาดใหญได รวมทั้งศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปที่สอดคลองกับกระบวนการทำงาน การพัฒนาโปรแกรม

เว็บสำหรับองคกร รวมทั้งการสรางชุดโปรแกรมและการนำไปใช  สถาปตยกรรมโปรแกรมที่ใชในองคกรยุคใหม เชน 

สถาปตยกรรมเชิงบริการ และสถาปตยกรรมเว็บเซอรวิส เปนตน  

 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 การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ                              3 (3 - 0 - 6) 

CS  411 Object-Oriented Analysis and Design  

วิชาบังคับกอน :  สอบได คพ. 318  

 ศึกษาแนวคิดเชิงวัตถุ  หลักการพื้นฐานของการวิเคราะหและออกแบบเพื่อนำไปสูการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ 

การสรางแบบจำลองซอฟตแวรดวยยูเอ็มแอล นิยามและคุณสมบัติของภาษาเชิงวัตถุ ไดแก ออบเจ็กต คลาส เอ็นแคบ

ซูเลชัน อินเฮอริแทนซ และโพลีมอรฟซึม แนวคิดและเทคนิคในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาฐานขอมูลเชิง

วัตถุและการประยุกตใช แนวคิดพื้นฐานที่ใชในเทคโนโลยีเชิงวัตถุ  

 Overview of object-oriented concepts, fundamental of object-oriented analysis, object-

oriented design, object-oriented systems development, software model with unified modeling 
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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  

วิชาบังคับกอน    : ไมมี  

 วิชานี้อยูบนพืน้ฐานของ HTML ศึกษาภาพรวมการออกแบบเว็บ การใชงาน ขอมูลการออกแบบ และกราฟก 

ที่ใชในการเขียนเนื้อหาบนเว็บ ความรูเบื้องตนบนเทคโนโลยีเวบ็ไซต รวมทั้งการสราง CSS Dynamic HTML ภาษา

สคริปในการสรางเว็บ และการออกแบบเว็บที่รองรับการแสดงผลบนอุปกรณและระบบปฏิบัตกิารที่แตกตางกัน 

 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. 321  หลักการสืบคนสารสนเทศ                                 3 (3 - 0 - 6) 

IT 321  Principles of Information Retrieval  

วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

ทฤษฎีและวิธีการสบืคนสารสนเทศ สถาปตยกรรมของเคร่ืองมือสำหรับคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ตหรือเสิร

ชเอนจิน องคประกอบการสบืคนสนเทศ หลักการสำคัญของการสืบคนสนเทศ วิธีการสบืคน กลยุทธการสบืคน การจัด

อันดับผลลัพธ เกณฑวัดและการประเมินผลการสืบคนสารสนเทศ เทคนิคการสืบคนขอมูลประเภทตัวอักษรและขอมูล

ที่ไมใชตัวอักษร เทคนิคการสบืคนขอมูลแบบมโีครงสรางและไมมีโครงสราง อัลกอริธึมที่ใชในการสืบคนขอมูลโดยใช

ภาษาธรรมชาติ เชน 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. 
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- กลุมวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  (Multimedia Technology) 

ทส.  466  เทคโนโลยีมลัติมีเดีย                                                3 (3 - 0 - 6) 

IT    466  Multimedia Technology  

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

          ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรสำหรับมัลติมีเดีย การผลิตเอกสารสื่อสิ่งพิมพ ไฮเปอรเทกซ 

ไฮเปอรมีเดีย สื่อเพื่อการนำเสนอ ตัวอักษร กราฟก ภาพนิ่ง ภาพการเคลื่อนไหว เสียง สื่อ เทคนิคการนำเสนอสื่อ

มัลติมีเดีย และการประยุกตใชงานสื่อประสม 

 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  

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเกม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และศิลปะที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเกม  หลักจิตวทิยา

ของการออกแบบเกม ปรัชญาของผูผลิตเกมและผูเลนเกม การสรางเนื้อเรื่องเกม ความรูเบื้องตนทั้งดานทฤษฎีและ

ปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบดานเทคโนโลยีซอฟตแวรที ่เกี ่ยวของกับการออกแบบและผลิตเกม ไดแก ซอฟตแวร

โปรแกรมสรางเกม ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรม และภาษาที่ใชในการเขียนสคริปท กระบวนการในการพัฒนาเกม

ประเภทตาง ๆ ทั้งแบบที ่เลนคนเดียวและเลนหลายคนผานระบบเครือขาย พัฒนาเกมคอมพิวเตอรตนแบบ 

ปญญาประดิษฐและเกม การประเมินผลและการสรางเอกสารประกอบเกม 

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. 
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ทส.  483  การสรางเทคนิคพิเศษทางภาพเบื้องตน                       3 (3 - 0 - 6) 

IT   483  Introduction to Visual Effects 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 ศึกษาการสรางภาพสรางภาพ 3 มิติ ดวยคอมพิวเตอร การนำภาพ 3 มิติไปรวมกับการถายทำภาพยนตใน

ระบบดิจิทัลเพื่อใหไดภาพที่มีความสมจริง การนำเทคนิคทางภาพไปใชในภาพยนตที่ใชนักแสดงจริงและแอนนิเมชั่น 

การใชงานซอฟตแวร 3 มิติ เชน Maya, ZBrush หรือ Mudbox เทคนิคการจำลองการเคลื่อนที่ 3 มิติโดย ใชหลักการ

คำนวณทางดานฟสิกสเพื่อจำลองปรากฎการทางธรรมชาติหรือการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรกล การสรางเทคนิค

พิเศษทางภาพ 3 มิติโดยใชซอฟตแวรสามมิติ  การทับซอนภาพ 3 มิติที่สรางจากซอฟตแวร 3 มิติกับภาพที่ถายบนฉาก

หลังกรีนสกรีนหรือบลูสกรีน การสรางตนแบบ 3 มิติ การสรางตัวละครจากซอฟตแวรสามมิติ  และการสรางพื้นผิวที่มี

ความสมจริง 

 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  ความเปนจริงเสมือนและความเปนจริงเสริม  3 (3 - 0 - 6)  

CS    484  Virtual and Augmented Reality  

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 ศึกษาหลักการเบื้องตนและประวัติของความเปนจริงเสมือน (VR) และความเปนจริงเสริม (AR) เทคโนโลยี

ปจจุบัน ทั้งซอฟตแวรและฮารดแวรที่ใชในการพัฒนาการออกแบบการปฏิสัมพันธและประสบการณผูใชในโลกของ

ความเปนจริง เสมือนและความเปนจริงเสริม เทคนิคการพัฒนาโดยใชเคร่ืองมือชวย แนวทางการประยุกตใชความเปน

จริงเสมือนและความ เปนจริงเสริมในดานตาง ๆ เชน การแพทย การศึกษา การฝกทักษะ 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. 
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- กลุมวิชาการจัดการสารสนเทศสำหรับธุรกิจ (Information Management for Business) 

 

ทส.   322     การบริหารโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ                                 3 (3 - 0 - 6) 

IT     322     Information Technology Project Management 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 โครงการ องคประกอบของโครงการ วัฏจักรชีวิตของโครงการ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

งบประมาณ การกำหนดและเริ่มตนโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดการโครงสรางของโครงการ  การประมาณ

การโครงการ การเขียนขายงาน การกำหนดเวลาโครงการภายใตทรัพยากรจำกัด การจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติ

โครงการ ติดตามและควบคุมผลดำเนินงาน และประเมินผลหลังสงมอบโครงการ ประเด็นและแนวคิดการทางานเปน

ทีม ศึกษาเคร่ืองมือที่ใชในการทำงานรวมกันเปนทีม  

 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  การสรางกระบวนความคิดสำหรับบริษัทใหมดานเทคโนโลยี  3 (3 - 0 - 6)  

IT 359  Ideas Generation for Technology Start-up Ventures 

วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

ศึกษาเชิงปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาเริ่มกระบวนการสรางกิจการใหมดานเทคโนโลยีหรือแพลตฟอรมเทคโนโลยี 

ฝกความคิดสรางสรรค สรางแนวคิดทางธุรกิจ เรียนรูการทำงานเปนทีม ใชเทคนิคการสรางสรรคและพัฒนาทักษะการ

สรางความคิด ฝกการพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจและวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจสำหรับบริษัทใหมดานเทคโนโลยี ศึกษา

การวิเคราะหความเปนไปไดทางธุรกิจ ตลอดจนการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจแกนักลงทุนอ่ืน 

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.  

 

 

 

 



                                                                                                                                       

                                                                           สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 

30 

ทส.  424  ระบบสนับสนนุการตัดสนิใจ                                                        3 (3 - 0 - 6) 

IT   424   Decision Support Systems  

วิชาบังคับกอน :  สอบได ทส. 401  

 ศึกษาแนวคิดสนับสนุนการตัดสินใจในบริบททางธุรกิจ คุณลักษณะและพัฒนาการของระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ ข้ันตอนในการตัดสินใจ การตัดสินใจเชิงสมัพันธ กรอบในการพัฒนาระบบ องคประกอบของไดอะล็อก ขอมูล 

และแบบจำลอง ระบบสารสนเทศเพื ่อผู บริหารระดับสูง (EIS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ ม (GDSS) 

เทคโนโลยีที่เก่ียวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  

 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  

วิชาบังคับกอน :  สอบได ทส. 401  

 ปญหาและเทคนิคเกี ่ยวกับสารสนเทศเพื่อการจัดการ การไดมา การจัดระเบียน การดูแลและควบคุม

ทรัพยากรในระบบสารสนเทศ รวมทั้งการวางแผนโครงงาน การดูแลเรื่องบุคลากร และการจัดการในเรื่องทางเลือก

ของคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดข้ึน  

 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  การทำคลังขอมูลและเหมืองขอมูล                                       3 (3 - 0 - 6) 

IT    443  Data Warehousing and Data Mining 

วิชาบังคับกอน : สอบได ทส. 440  

          ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับดาตาแวรเฮาสซิ่ง ลักษณะของดาตาแวรเฮาสซิ่ง อุปสรรคและขอเสียของ ดาตาแวรเฮาส

ซิ่ง สถาปตยกรรมของดาตาแวรเฮาสซิ่ง การออกแบบดาตาแวรเฮาสซิ่ง โครงสรางการจัดเก็บขอมูลภายในดาตาแวร

เฮาสซิ่ง การรวบรวมขอมูล ความซับซอนและเทคนิค การสรางขอมูลที่มีคุณภาพ ดาตามารท ดาตาเว็บเฮาสซิ่ง เว็บ

มายนิ่ง  หลักการทำเหมืองขอมูล การเตรียมขอมูลสำหรับการทำเหมืองขอมูล เทคนิคการทำเหมืองขอมูลตาง ๆ 

สำหรับการประมาณและการพยากรณ การจัดกลุมขอมูล การจำแนกประเภทขอมูล การวิเคราะหกฎความสัมพันธ 

ตนไมตัดสินใจ และ การประยุกตการทำเหมืองขอมูล 

 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 
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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  การฝกปฏิบัติดานการตลาดดจิทิัล                            3 (3 - 0 - 6) 

IT  428  Practical Digital Marketing 

วิชาบังคับกอน :  สอบได ทส. 331 

 การลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลเบื้องตน กลยุทธในการทำการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน และ

เครื่องมือคนหาบนอินเทอรเน็ต การวางแผนใชงบทำโฆษณาแบบตาง ๆ เชน จายตอครั้งที่แสดงผล จายตอคลิก และ

อ่ืน ๆ การโปรโมทสินคาเพื่อเพิ่มยอดขาย การโปรโมทสินคาและธุรกิจใหเปนที่รูจัก พื้นฐานการโฆษณาผานสื่อโซเชียล 

Google Analytic เทคนิคการเขียนคอนเทนต โครงสรางโฆษณา การตั้งกลุมเปาหมาย การเตรียมรูปภาพและสื่อ สถิติ

ตาง ๆ การเรียกดูรายงานเพื่อเพิ่มยอดขายอยางยั่งยืน การใช chatbot ปดการขาย การหากลุมเปาหมาย ศึกษา

เคร่ืองมือชวยการวิเคราะหขอมูลเชิงพฤติกรรมของลูกคา การวิเคราะหหรือติดตามคูแขงในชองทางตางๆ 

 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. Students will learn how to use online search marketing 

technology and web quality monitoring tools to improve target customers. 

 

ทส.  429  ปฏิรูประบบธุรกิจแนวคิดดิจิทลั                                      3 (3 - 0 - 6) 

IT    429  Digital Transformation 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 องคประกอบหลักของการเปลี่ยนแปลง แนวความคิด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐ 

ปจจัยความสำเร็จ ตนทุนและกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัดความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงกับกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของหรือนำมาประยุกตใชกับการเปลี่ยนแปลง  ศึกษาดิจิทัลทรานฟอรม (Digital 

transformation) สูเมตาเวิรสทรานฟอรม (Metaverse transformation) โดยการใชเทคโนโลยี กลุมเสมือนจริง 

(XR : eXtended Reality) ไดแก การรวมเทคนิคความจริงเสมือน (VR : Virtual Reality) และเทคนิคความจริงเสริม 

(AR : Augmented Reality) มาใชในองคกรธุรกิจ 

 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.  Study of digital transformation to metaverse transformation by using technology of 
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eXtended reality (XR), including the integration of virtual reality (VR) and augmented reality (AR) used 

in business organizations. 

 

ทส. 467 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส                                           3 (3 - 0 - 6) 

IT 467 Electronic Business  

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 แนวคิดหลักการและโครงสรางของธุรกิจออนไลนและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โมเดลธุรกิจในการขายสินคา

หรือบริการ รูปแบบการหารายได เชน การขาย การเก็บคาสมาชิก การใหทดลองใช การแจกฟรี การขายโฆษณา 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำธุรกิจออนไลน เชน การจัดซื้อ การขาย การประมูล การรวมมือทางธุรกิจ ระบบ

บริหารสินคาหรือบริการ ระบบการขาย การรับ-จายเงินดิจิทัลแบบตาง ๆ นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการตลาด

ออนไลน  การจัดสงสินคาและบริการ การใชปญญาประดิษฐ ขอมูลขนาดใหญ และเทคโนโลยีใหมที่ชวยจัดทำเนื้อหา

เพื่อสงเสริมดานการตลาด  

 The course will provide students with an understanding of concepts and structures of e-

business 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, big data, and innovative tools that aid in the creation of content for 

marketing purposes (Content Marketing). 

  

- กลุมวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทลั (Digital Technology) 

ทส.  364  ศิลปะดิจทิัล 3 (3 - 0 - 6) 

IT   364  Digital Arts 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 ศึกษาการใชคอมพิวเตอรเทคโนโลยี และโปรแกรมประยุกตเพื่อออกแบบภาพ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ประกอบ

กับความรูพื้นฐานทางดานศิลปะ เกี่ยวกับการวาดสน รูปราง รูปทรง และทฤษฎีรวมทั้งแสงเงา ฝกฝนการสรางภาพ 

ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ทั้งภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ศึกษาการนำภาพและสื่อมัลติมีเดียไปใชเพื่อการนำเสนอ งาน

ออกแบบเว็บไซต งานโฆษณา และแอปลิเคชันบนอุปกรณสื่อสาร ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหผลเชิงบวก 

 Study how to use computer technology and application programs to design both 2 

dimensional and 3dimensional 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.    
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ทส. 366  ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว                                  3 (3 - 0 - 6) 

IT  366  Three-Dimensional Images and Animations  

วิชาบังคับกอน :  สอบได ทส. 365  

 ศึกษาถึงวิธีการออกแบบและสรางภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว การนำแนวความคิดมาสรางเรื่องราวได

อยางสรางสรรค การสรางเร่ืองราวและทำสตอร่ีบอรด การออกแบบและเทคนิคเพื่องานภาพเคลื่อนไหวสามมิติ การทำ

โมเดลลิ่ง และการสรางเท็กซเจอรใหกับวัตถุตาง ๆ และฝกฝนการใชโปรแกรมประยุกตที่สอดคลองกับเนื้อหา 

 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 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหวข้ันสูง                         3 (3 - 0 - 6) 

IT 367 Advanced Three-Dimensional Images and Animations  

วิชาบังคับกอน :  สอบได ทส. 366  

          ฝกฝนการสรางภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหวโดยใชเทคนิคข้ันสูง โดยใชโปรแกรมประยุกตที่ทันสมัยเพื่อให

ไดภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพ เหมาะสมและสอดคลองกับงานสื่อประสมประเภทตางๆ 

 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 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

เรียนรูการตัดตอวีดีโอและเทคนิควิธีการตัดตอวีดีโอ เสียงที่มีผลกระทบตออารมณและความรูสึกของผูฟง 

เทคนิคการเลือกเพลงและการใชเสียงในสถานที่ตาง ๆ เทคนิคการสรางเสียงเพื่อสำหรับงานดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

เชน การบันทึกเสียง การแกไขเสียง และการสรางเสียงประกอบ การตัดตอเสียงและเทคนิควิธีการตัดตอเสียง  

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. 
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ทส.  369  ทฤษฎีสีและการมองเห็นของมนุษย               3 (3 - 0 - 6) 

IT    369  Color Theory and Human Vision 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 ศึกษาทฤษฎีการรับรูสีของมนุษย ความไวสเปกตรัมของเซลลรับสีชนิดสั้น กลาง และยาวบนจอประสาทตา 

ความสําคัญของการรับรู ส ี การปรากฏสีของวัตถุตาง ๆ ทฤษฎีสีการวัดสี การวิเคราะหส ีกับการมองเห็นใน

สภาพแวดลอมที่ตางกัน การเทียบสีดวยระบบคอมพิวเตอร การปรับตั้งมาตรฐานของอุปกรณสรางภาพสี 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  การเขียนโปรแกรมสำหรับสื่อเชงิปฏิสัมพนัธ               3 (3 - 0 - 6) 

IT    370  Programming for Interactive Media 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 ศึกษาการใชคอมพวิเตอรในการจัดการภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ กระบวนการแปลงสัญญาณอะ

นาล็อคเปนดิจิทัล ซึ่งไดแก การสุมตัวอยาง การแบงนับ และการเขารหัส ประเภทการบีบอัดขอมูลภาพ เทคนิคการบีบ

อัดขอมูลภาพ การรับรูสี และการนำเสนอดวยสี ประเภทไฟลภาพ ประเภทไฟลวิดีโอ และเทคนิคการสรางสื่อเชิง

ปฏิสัมพันธดวยโปรแกรม 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  การผลิตสื่อดิจิทลั               3 (3 - 0 - 6) 

IT    371  Digital Media Production 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ การผลิตสื่อดิจิทัล การแปลงขอมูลสื่อใหอยูในรูปดิจิทัล การตัดตอ หรือแกไข

ขอมูลสื่อ และการนำขอมูลออกจากระบบคอมพิวเตอรไปอยูในรูปแบบที่ตองการ ขอดีของสื่อระบบดิจิทัล ขอเสียของ

สื่อระบบดิจิทัล รูปแบบการใชงานสื่อดิจิทัล เชน บันเทิง นำเสนองาน ประชาสัมพันธ การศึกษา อุปกรณที่ใชในการ

ผลิตสื่อดิจิทัล เชน กลองถายสื่อระบบดิจิทัล และซอฟตแวรใชในการตัดตอ เชน Adobe Premiere, Windows 

Movie Maker ขั้นตอนการผลิตสื่อดิจิทัล ซึ่งไดแก ขั้นตอนการเตรียมงานกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิตหรือถายทำ 

และข้ันตอนหลังการผลิต 
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 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 post-

production. 

 

ทส.  372  ความคิดสรางสรรคสำหรับการสรางเร่ือง 3 (3 - 0 - 6) 

IT    372  Creative Thinking for Storytelling 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ศึกษาหลักการสําคัญสําหรับการสรางเรื่อง กระบวนการของการเลาเรื่อง ซึ่งประกอบดวย กระบวนการ

จัดการความรูการออกแบบความคิด การออกแบบเร่ืองเลา ศิลปะการเลาเร่ืองออกไป การเชื่อมตอความหมายและการ

แกไขปญหา การสรางและดูแลความสัมพันธ ตาง ๆ ผานการสื่อสารเลาเร่ือง การประยุกตใชศิลปะการเลาเร่ือง ไดแก 

การสื่อสารองคกร แบรนด ทําเพจ นักพูด การแสดง ทอลกโชวนักขาย หรือการทํางานอ่ืน ๆ ที่ตองใชการสื่อสารสราง

ความสัมพันธทั้งหมด 

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  การออกแบบปฏิสัมพันธบนอุปกรณไรสาย   3 (3 - 0 - 6) 

IT  481  Interface Design for Mobile Devices 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 ศึกษากลยุทธและเทคนิคการออกแบบสวนตอประสานกับผูใชในอุปกรณไรสาย เรียนรูกระบวนและเทคนิค

การออกแบบปฏิสัมพันธบนอุปกรณไรสายตั้งแตขั้นตอนการศึกษาผูใช การสรางตนแบบ และการทดสอบปฏิสัมพนัธ 

การทดสอบความสามารถในการใชงานไดจริงบนอุปกรณไรสาย 

 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. 
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- กลุมวิชาการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนองคกร (Application of Technology for  Organization) 

ทส.  426   ระบบการจัดเก็บขอมูลและการจัดการ                                3 (3 - 0 - 6) 

IT    426     Information Storage and Management 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 ศึกษาสถาปตยกรรมและเทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ สถาปตยกรรมระบบการจัดเก็บขอมูล

และศูนยกลางขอมูล ระบบเครือขายการจัดเก็บขอมูล อุปกรณจัดเก็บขอมูลโดยตรง (Direct-Attached Storage)  

ระบบเครือขายของหนวยเก็บขอมูล (Storage Area Network) รูปแบบการระบุตำแหนงในการคนหาขอมูล 

(Content-Addressed Storage) การจัดเก็บขอมูลแบบเสมือน ความสามารถในการเขาถึงขอมูลในระบบธุรกิจการ

สำรองและกูคืนขอมูล ความมั่นคงปลอดภัยของการจัดเก็บขอมูล ปจจัยสำคัญในการบริหารจัดการสารสนเทศ การ

จัดการวงจรการใชงานของขอมูล สวนเก็บขอมูลแบบดิสกและการดูแลประสิทธิภาพ การปกปองขอมูล ระบบ RAID 

การบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานการจัดเก็บขอมูล 

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  การออกแบบและการจัดการระบบเครือขาย 3 (3 - 0 - 6) 

IT 436 Network Design and Management 

วิชาบังคับกอน :  สอบได ทส. 435 

ศึกษาระบบเครือขายพื้นฐาน การจำลองระบบเครือขาย การประเมินประสิทธิภาพระบบเครือขาย การ

วิเคราะหระบบเครือขายในเรื่องความเร็วและความลาชาในการรับสงขอมูล ศึกษาการออกแบบ สถาปตยกรรม และ

การจัดการะบบเครือขายแบบรวมศูนยและแบบกระจาย ศึกษาอุปกรณที่ใชในการเชื่อมตอเครือขายทั้งแบบที่เชื่อมตอ

กันดวยสายเคเบลิและแบบไรสาย ศึกษาโปรโตคอลของระบบครือขาย เรียนรูการจัดการ เทคโนโลยีการคำนวณแบบ

คลาวด และการจัดการความปลอดภัยใหกับระบบเครือขาย 

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. 
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ทส.  437  เครือขายระบบการสื่อสารไรสายและอุปกรณเคลื่อนที ่ 3 (3 - 0 - 6) 

IT    437  Wireless and Mobile Networks 

วิชาบังคับกอน :  สอบได ทส. 435 

 ศึกษาระบบเครือขายไรสาย อุปกรณเคลื่อนที่ในเครือขายไรสาย ขอกำหนดตาง ๆ ในเครือขายระบบการ

สื่อสารไรสายและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ การจัดการเครือขาย ระบบประกันประสิทธิภาพในการรับสงขอมูลใน

เครือขายไรสาย โปรแกรมประยุกตเครือขายระบบการสื่อสารไรสายและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ เชน โปรแกรม

ประยุกตชนิดกระจาย โปรแกรมตัวกลางเชื่อมตอ การจัดการขอมูลในอุปกรณเคลื่อนที่ ระบบมัลติมีเดียในอุปกรณ

เคลื่อนที่ และการสั่งงานทางไกลผานอุปกรณไรสาย  

 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  

วิชาบังคับกอน :  สอบได ทส. 331  

ทฤษฎี ตนทุน และปญหาในการบริหารจัดการศูนยคอมพิวเตอร มาตรฐานตาง ๆ ผังระบบงาน การจัด

กำหนดการ การทำงานแบบตอเนื่อง การเก็บพักขอมูลขณะรอประมวลผล การประมวลผลหลายโปรแกรมพรอมกัน 

การใชระบบประมวลผลหลายตัวเพื่อควบคุมและจัดการงาน สำรวจเคร่ืองมือและเทคนิคที่ใชบริหารระบบคอมพิวเตอร 

การติดตั้งระบบ การบูทเครื่องและปดระบบ ระบบแฟมขอมูลและโครงสรางของสิทธิในการใชงานไดเรกเทอรี การ

จัดลำดับในการพิมพ การจัดสรรเนื้อที่ในหนวยความจำสำรอง การวางแผนและออกแบบแผนภาพระบบ การบริหาร

บัญชีผูใช ความปลอดภัย การบริหารจัดการเคร่ืองลูกขาย การใชสคริปตข้ันสูงเพื่อชวยในงานการบริหารระบบตางๆ 

 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. 
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ทส.  447  วิศวกรรมซอฟตแวร 3 (3 - 0 - 6) 

IT    447  Software Engineering 

วิชาบังคับกอน :  สอบได ทส. 420 

ความรู เบ ื ้องตนเกี ่ยวกับวิศวกรรมซอฟตแวร กรอบแนวคิดของกระบวนการวิศวกรรมซอฟตแวร 

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร แมแบบสำหรับการออกแบบ วิธีปฏิบัติดานวิศวกรรมซอฟตแวร  การวิเคราะหความ

ตองการและขอกำหนดของซอฟตแวร การวิเคราะหและออกแบบซอฟตแวร แบบจำลองวุฒิภาวะและความสามารถ

เชิงบูรณาการ (ซีเอ็มเอ็มไอ) วิศวกรรมความตองการ วิศวกรรมการวิเคราะหและออกแบบ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ

ทดสอบซอฟตแวร กระบวนการยูนิฟาย การประมาณคาใชจายซอฟตแวร เมตริกซและการวัดซอฟตแวร การบริหาร

จัดการการผลิตซอฟตแวร โครงสรางของการจัดทำเอกสาร และ การใชเครื่องมือชวยในการพัฒนาซอฟตแวร (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  การถายโอนเทคโนโลย ี                      3 (3 - 0 - 6) 

IT   451  Technology Transfer 

วิชาบังคับกอน :  สอบไดเฉพาะดาน- บังคับอยางนอย 3 วิชา 

 กลยุทธที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเอ้ือตอการถายโอนเทคโนโลยี ความคิดใหม ๆ และเคร่ืองมือเพื่องานนวัตกรรมดาน

เทคโนโลยีที่สามารถออกแบบไดและผลิตได ประสบการณโดยตรงจากการจำลองและการปฏิบัติในเหตุการณที่เอ้ือ

และที่มีอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีตอระบบและ

บุคคลเก่ียวของ  

 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. 
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- กลุมวิชาชีพคอมพิวเตอร (Cooperative Education) 

สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา 3 (3 - 0 - 6) 

CO 301 Pre-Cooperative Education 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

ศึกษาแนวคิดและความเขาใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะ

ดานตาง ๆ อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขารับการสัมภาษณงาน การ

พัฒนาทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเปนทีม วัฒนธรรมองคกร เทคนิคการคิดอยางสรางสรรค เทคนิค

การเขียนรายงาน และการนำเสนอ ทักษะการเปนผูประกอบการ และขอควรปฏิบัติในระหวางการปฏิบัติงาน 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 

วิชาบังคับกอน :  สอบได สศ. 301 และ ทส. 420 

 ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการ ในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสรางให

นักศึกษามีความพรอมดานงานอาชีพ จากการปฏิบัติงานพื้นฐาน อยางมีหลักการและเปนระบบ นักศึกษาจะตองมีการ

ฝกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา หรือ 16  สัปดาห ซึ่งเปน

งานที่มีคุณภาพหรือเปนงานที่เนนประสบการณทำงาน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของ

นักศึกษาหรือโครงงาน (Project Based Learning) ที่เปนงานที่เปนประโยชนตอองคกร รวมถึงมีการประเมินผลการ

ทำงานจากคณาจารยรวมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาจะตองจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

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.  
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- กลุมวิชาเลือกอ่ืนๆ (General Elective Subject)  

ทส.  274  การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย                             3 (3 - 0 - 6) 

IT    274  Computer Applications for Research  

วิชาบังคับกอน :  สอบได สถ. 207  

 ศึกษาหลักการของการวิจ ัยเบื ้องตน เทคนิคการสุ มตัวอยาง การเปรียบเทียบขอมูล หลักการสราง

แบบสอบถาม การลงรหัสขอมูลและสถิติพื้นฐาน การประยุกตใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

ฝกฝนการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกตในกระบวนการออกแบบและวางแผนงานวิจัย การเก็บขอมูล 

วิเคราะหขอมูล การเผยแพรงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 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  

วิชาบังคับกอน :  สอบไดวชิาเฉพาะดาน-บังคับ อยางนอย 3 วชิา 

ใหนักศึกษาเสนอผลงานที่ไดจากการศึกษาวิจัย หรือจากการฝกปฏิบัติงานจริงในหนวยงาน ดานคอมพิวเตอร 

ในวงราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนตามที่ไดกำหนดให 

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  หัวขอพิเศษ 1                                                          3 (3 - 0 - 6) 

IT  491  Special Topics I  

วิชาบังคับกอน : สอบไดวชิาเฉพาะดาน-บังคับ อยางนอย 3 วชิา  

ศึกษาหัวขอที่นาสนใจ และเปนประโยชนเก่ียวกับสาขาตาง ๆ ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Study of current interest and new developments in various fields of information technology. 

 

ทส.  492  หัวขอพิเศษ 2                                                          3 (3 - 0 - 6) 

IT  492  Special Topics II 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวชิาเฉพาะดาน-บังคับ อยางนอย 3 วชิา  

ศึกษาหัวขอที่นาสนใจ และเปนประโยชนเกี่ยวกับสาขาตาง ๆ ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแตกตางจาก 

ทส. 491 

Study of current interest and new developments in various fields of information technology. 
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ทส.  493  หัวขอพิเศษ 3                                                          3 (3 - 0 - 6) 

IT  493  Special Topics III  

วิชาบังคับกอน : สอบไดวชิาเฉพาะดาน-บังคับ อยางนอย 3 วชิา  

ศึกษาหัวขอที่นาสนใจ และเปนประโยชนเกี่ยวกับสาขาตาง ๆ ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแตกตางจาก 

ทส. 491 และ ทส. 492 

Study of current interest and new developments in various fields of information technology. 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หนวยกิต)  

          นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีไมน อยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตาง ๆ ที ่เป ดสอนใน

มหาวิทยาลัย และวิชาเลือกนั้นจะตองไมเปนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และคณะอนุมัติใหเปนวิชาเลือก  

 

ทส.  201  คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ                            3 (3 - 0 - 6) 

IT    201  Computer and Information Technology 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

 ศึกษาพื้นฐานเบื้องตนของเครื่องคอมพิวเตอรทั้งในดานฮารดแวรและซอฟตแวร ศึกษาโปรแกรมประยุกต การ

นำเสนอสารสนเทศ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร จดหมายอิเล็กทรอนิกส ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร 

บทบาทของคอมพิวเตอรในสังคมปจจุบัน และเทคโนโลยีของคอมพิวเตอรในอนาคต รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในองคกร  ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสำเร็จรูปที่สอดคลองกับเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนใหมอยางตอเนื่อง 

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. 
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	ทส. 494 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ              3 (3 - 0 - 6)
	IT 494 Legal and Ethical Aspects of Information Technology
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	ศึกษาหลักจริยธรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการเรียนรู้จริยธรรมหลักสากล ศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิว...
	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...
	กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (Major) (61 หน่วยกิต)
	- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  (9 หน่วยกิต)
	ทส. 358 ความเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี 3 (3 - 0 - 6)
	IT  358 Technology Entrepreneurship
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	ศึกษาแนวคิด ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มธุรกิจและจัดการธุรกิจด้านเทคโนโลยีสำหรับบริษัทใหม่ ตลอดจนเทคนิคการจัดการธุรกิจเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการเป็นเจ้าของธุรกิจ เช่น ด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านการตลาด เป็นต้น นอกจากนี้ยังศึกษาบทบาทขององค์กรทั้...
	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 t...
	ทส. 401 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                          3 (3 - 0 - 6)
	IT   401    Information Systems for Management
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	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 w...
	IT 360 Integrated Digital Marketing
	วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ คพ. 310
	- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ (27 หน่วยกิต)
	ทส. 331  เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์                                     3 (3 - 0 - 6)
	IT  331  Computing Platform Technology
	วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ คพ. 310
	ความรู้เบื้องต้นสำหรับการทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบอุปกรณ์มือถือ หัวข้อที่เรียนรู้ ได้แก่ สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และการบริหารจัดการระบบ เนื้อหาประกอบด้วย ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมต่ออุ...
	IT  365  Computer Graphics Applications for Information
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	ศึกษาการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการตกแต่งภาพ และตัวอักษร ฝึกฝนการสร้างงานออกแบบ 2 มิติ ทั้งที่เป็นรัสเตอร์เบสและเว็กเตอร์เบสเพื่อใช้ในงานสารสนเทศ ศึกษาการประยุกต์ใช้ภาพเคลื่อนไหวในงานสารสนเทศ ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่นไหวทั้งบนคอมพิวเ...
	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. S...
	ทส. 423 กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                3 (3 - 0 - 6)
	IT  423 Information Technology Strategic management
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	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 comp...
	ทส.  373  การสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้                3 (3 - 0 - 6)
	IT    373  User Experience and User Interface Design
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	ศึกษาการจัดการความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย สื่อสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีและการคำนวณแบบระบบกลุ่มเมฆ (Cloud Systems) และอุปกรณ์และระบบสื่อสารไร้สาย และข้อมูล จากผู้แอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้ตั้งใจ การลักลอบเปลี่ยนแปลงแก้ไข...
	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 serv...
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	ทส.  427  ระบบธุรกิจอัจฉริยะเบื้องต้น                                      3 (3 - 0 - 6)
	IT    427  Introduction to Business Intelligence System
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	- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  (16 หน่วยกิต)
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	วงจรชีวิตเกี่ยวกับพัฒนาการของระบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ระบบงานขั้นพื้นฐาน การกำหนดความต้องการของระบบ  การวิเคราะห์ด้วยยูสเคส (Use Case) แบบจำลองกระบวนการ แบบจำลองข้อมูล  ทางเลือกสำหรับการพัฒนาระ...
	ทส. 440 ระบบการจัดการฐานข้อมูล                                                 3 (3 - 0 - 6)
	IT   440  Database Management Systems
	วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ คพ. 310
	แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล หลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบจำลองข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล เค้าร่างของฐานข้อมูล ความขึ้นแก่กันของข้อมูล การทำให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง ระบบรักษาความปลอดภัยของข้...
	This course covers the important concepts in database including Database Management Systems, Principles of Relational Database Design, Data Model, Data Dictionary, Database Schema, Functional dependencies, Normalization, Structured Query Language (SQ...
	ทส. 464  การบริหารเว็บ                                                             3 (3 - 0 - 6)
	IT  464  Web Administration
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	เรียนรู้ทฤษฎี เครื่องมือและปัญหาของการจัดการของเครื่องแม่ข่ายเว็บ การเคลื่อนของงาน การควบคุมและการจัดการการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายเว็บ เรียนรู้เครื่องมือจัดการระบบไฟล์และแฟ้มไฟล์รวมถึงโครงสร้างของสิทธิ์ การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ของระบบจัดการเนื้อ...
	Theories, tools and problems of operation of a web server, flow of work, control and operation. Web Server installation. Tool of file systems and directory permission structures. Create Content Management System website and administration for securit...
	ทส. 497 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 (0 – 3 - 1)
	IT   497  Information Technology Project I
	วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทส. 440 หรือ ทส. 466
	นักศึกษาต้องดำเนินการวางแผนและออกแบบโครงงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเสนอโครงงานและรายงานเพื่อดำเนินการในวิชา 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
	เป็นโครงงานต่อเนื่องจากวิชา ทส. 497 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 นักศึกษาต้องดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ ใช้งานได้จริง จัดทำเอกสารโครงงานและสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานที่ทำ
	ทส.  350   โครงสร้างข้อมูลและหลักพื้นฐานของอัลกอริทึม                     3 (3 - 0 - 6)
	IT   350    Data Structures and Fundamental Algorithms
	วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ คพ. 310
	ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ ทั้งแบบเชิงเส้น ได้แก่ อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ แสตก คิว และแบบไม่ใช่เชิงเส้น ได้แก่ โครงสร้างรูปต้นไม้ และกราฟ การนำโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เทคนิคการเรียงลำดับและค้นหาข้อมูล หลักการออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริ...
	ทส. 435 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม                             3 (3 - 0 - 6)
	IT  435 Computer Networks and Telecommunications
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล รูปแบบ   เครือข่าย ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LANs) รูปแบบ และมาตรฐานต่าง ๆ เทคโนโลยีสวิทช์ โทรศัพท์ เทคนิคการสลับ และเลือกเส้นทาง การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย และการจัด...
	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 secu...
	คพ. 423  อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งและการประยุกต์                            3 (3 - 0 - 6)
	CS  423  Internet of Things and Applications
	วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ คพ. 100
	กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (Major-Elective) (24 หน่วยกิต)
	- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเว็บและการเขียนโปรแกรม (Web Technology and Programming)
	คพ.  318  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                                               3 (3 - 0 - 6)
	CS 318  Object-Oriented Programming
	วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ คพ. 310
	หลักการและแนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น เอนแคปซูเลชันและการซ่อนข้อมูล อินเฮอร์ริแทนซ์ โพลิมอร์ฟิซึม เมธอดโอเวอร์โหลดดิง การสร้างโปรแกรมโดยใช้คลาส ฟังก์ชันเมมเบอร์ คอนสตรักเตอร์ และ ดีตรักเตอร์ การเข้าถึ...
	ทส. 317 การเขียนโปรแกรมสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                      3 (3 - 0 - 6)
	IT  317   Programming for Information Technology Professionals
	วิชาบังคับก่อน : สอบได้ คพ.310
	หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบเชิงเหตุการณ์ การใช้เครื่องมือ องค์ประกอบ และทรัพยากรแบบพร้อมใช้งานในการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนระบบที่ใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ เช่น วินโดวส์ การประมวลผลฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาแบบเชิงเหตุการณ์สำหรับ...
	คพ.  356     การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสารไร้สาย 1                                    3 (3 - 0 - 6)
	CS  356 Mobile Application Development I
	วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ คพ.310
	ทส.  402  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระดับองค์กร 3 (3 - 0 - 6)
	IT    402  Enterprise Application Design and Development
	วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ คพ. 310
	เรียนรู้การดำเนินงานหลักขององค์กรขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถออกแบบและสร้างต้นแบบโปรแกรมสำหรับใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่ได้ รวมทั้งศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน การพัฒนาโปรแกรมเว็บสำหรับองค์กร รวมทั้งการสร้างชุดโปรแกรมและการนำไปใช้  สถาปัต...
	คพ. 411 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ                              3 (3 - 0 - 6)
	CS  411 Object-Oriented Analysis and Design
	วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ คพ. 318
	ศึกษาแนวคิดเชิงวัตถุ  หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์และออกแบบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ การสร้างแบบจำลองซอฟต์แวร์ด้วยยูเอ็มแอล นิยามและคุณสมบัติของภาษาเชิงวัตถุ ได้แก่ ออบเจ็กต์ คลาส เอ็นแคบซูเลชัน อินเฮอริแทนซ์ และโพลีมอร์ฟิซึม แนวคิดและเทคนิค...
	ทส. 321  หลักการสืบค้นสารสนเทศ                                 3 (3 - 0 - 6)
	IT 321  Principles of Information Retrieval
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  (Multimedia Technology)
	ทส.  466  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย                                                3 (3 - 0 - 6)
	IT    466  Multimedia Technology
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม  หลักจิตวิทยาของการออกแบบเกม ปรัชญาของผู้ผลิตเกมและผู้เล่นเกม การสร้างเนื้อเรื่องเกม ความรู้เบื้องต้นทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีซอฟต์แว...
	ทส.  483  การสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพเบื้องต้น                       3 (3 - 0 - 6)
	IT   483  Introduction to Visual Effects
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	คพ.   484  ความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงเสริม  3 (3 - 0 - 6)
	CS    484  Virtual and Augmented Reality
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	ศึกษาหลักการเบื้องต้นและประวัติของความเป็นจริงเสมือน (VR) และความเป็นจริงเสริม (AR) เทคโนโลยีปัจจุบัน ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาการออกแบบการปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ผู้ใช้้ในโลกของความเป็นจริง เสมือนและความเป็นจริงเสริม เทคนิคการพัฒนาโด...
	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...
	ทส.   322     การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                 3 (3 - 0 - 6)
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	ทส. 359  การสร้างกระบวนความคิดสำหรับบริษัทใหม่ด้านเทคโนโลยี  3 (3 - 0 - 6)
	IT 359  Ideas Generation for Technology Start-up Ventures
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	ศึกษาเชิงปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาเริ่มกระบวนการสร้างกิจการใหม่ด้านเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มเทคโนโลยี ฝึกความคิดสร้างสรรค์ สร้างแนวคิดทางธุรกิจ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ใช้เทคนิคการสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะการสร้างความคิด ฝึกการพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจและวิเคราะห...
	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...
	ทส.  424  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                                                        3 (3 - 0 - 6)
	IT   424   Decision Support Systems
	วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ ทส. 401
	ศึกษาแนวคิดสนับสนุนการตัดสินใจในบริบททางธุรกิจ คุณลักษณะและพัฒนาการของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ขั้นตอนในการตัดสินใจ การตัดสินใจเชิงสัมพันธ์ กรอบในการพัฒนาระบบ องค์ประกอบของไดอะล็อก ข้อมูล และแบบจำลอง ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (EIS) ระบบสนับสน...
	ทส.  425  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ                                      3 (3 - 0 - 6)
	IT    425  Information Resource Management
	วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ ทส. 401
	ปัญหาและเทคนิคเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการจัดการ การได้มา การจัดระเบียน การดูแลและควบคุมทรัพยากรในระบบสารสนเทศ รวมทั้งการวางแผนโครงงาน การดูแลเรื่องบุคลากร และการจัดการในเรื่องทางเลือกของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
	ทส.  443  การทำคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล                                       3 (3 - 0 - 6)
	IT    443  Data Warehousing and Data Mining
	วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ทส. 440
	ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่ง ลักษณะของดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่ง อุปสรรคและข้อเสียของ ดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่ง สถาปัตยกรรมของดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่ง การออกแบบดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่ง โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลภายในดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่ง การรวบรวมข้อมูล คว...
	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,...
	ทส. 428  การฝึกปฏิบัติด้านการตลาดดิจิทัล                            3 (3 - 0 - 6)
	IT  428  Practical Digital Marketing
	วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ ทส. 331
	ทส.  429  ปฏิรูประบบธุรกิจแนวคิดดิจิทัล                                      3 (3 - 0 - 6)
	IT    429  Digital Transformation
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	ทส. 467 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์                                           3 (3 - 0 - 6)
	IT 467 Electronic Business
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	แนวคิดหลักการและโครงสร้างของธุรกิจออนไลน์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โมเดลธุรกิจในการขายสินค้าหรือบริการ รูปแบบการหารายได้ เช่น การขาย การเก็บค่าสมาชิก การให้ทดลองใช้ การแจกฟรี การขายโฆษณา กิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำธุรกิจออนไลน์ เช่น การจัดซื้อ การ...
	The course will provide students with an understanding of concepts and structures of e-business and e-commerce, including business and revenue models. Processes and activities, from procurement to selling/auction, various payment methods and logistic...
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	Study how to use computer technology and application programs to design both 2 dimensional and 3dimensional graphics composed of fundamental knowledge of arts that are related to drawing, figure, shape and theories of light and shadow. Practice graph...
	ทส. 366  ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว                                  3 (3 - 0 - 6)
	IT  366  Three-Dimensional Images and Animations
	วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ ทส. 365
	ทส. 367 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง                         3 (3 - 0 - 6)
	IT 367 Advanced Three-Dimensional Images and Animations
	วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ ทส. 366
	ฝึกฝนการสร้างภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหวโดยใช้เทคนิคขั้นสูง โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับงานสื่อประสมประเภทต่างๆ
	ทส.  368  วิดีโอและเสียงสำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย                 3 (3 - 0 - 6)
	IT    368  Video and Sound for Multimedia Technology
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	เรียนรู้การตัดต่อวีดีโอและเทคนิควิธีการตัดต่อวีดีโอ เสียงที่มีผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้ฟัง เทคนิคการเลือกเพลงและการใช้เสียงในสถานที่ต่าง ๆ เทคนิคการสร้างเสียงเพื่อสำหรับงานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เช่น การบันทึกเสียง การแก้ไขเสียง และการสร้า...
	ทส.  369  ทฤษฎีสีและการมองเห็นของมนุษย์               3 (3 - 0 - 6)
	IT    369  Color Theory and Human Vision
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	ศึกษาทฤษฎีการรับรู้สีของมนุษย์ ความไวสเปกตรัมของเซลล์รับสีชนิดสั้น กลาง และยาวบนจอประสาทตา ความสําคัญของการรับรู้สี การปรากฏสีของวัตถุต่าง ๆ ทฤษฎีสีการวัดสี การวิเคราะห์สีกับการมองเห็นในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน การเทียบสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การปรับตั้งม...
	ทส.  370  การเขียนโปรแกรมสำหรับสื่อเชิงปฏิสัมพันธ์               3 (3 - 0 - 6)
	IT    370  Programming for Interactive Media
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	ทส.  371  การผลิตสื่อดิจิทัล               3 (3 - 0 - 6)
	IT    371  Digital Media Production
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	ทส. 481  การออกแบบปฏิสัมพันธ์บนอุปกรณ์ไร้สาย   3 (3 - 0 - 6)
	IT  481  Interface Design for Mobile Devices
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	ศึกษากลยุทธ์และเทคนิคการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในอุปกรณ์ไร้สาย เรียนรู้กระบวนและเทคนิคการออกแบบปฏิสัมพันธ์บนอุปกรณ์ไร้สายตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาผู้ใช้ การสร้างต้นแบบ และการทดสอบปฏิสัมพันธ์ การทดสอบความสามารถในการใช้งานได้จริงบนอุปกรณ์ไร้สาย
	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 usa...
	ทส.  426   ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการจัดการ                                3 (3 - 0 - 6)
	IT    426     Information Storage and Management
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	ศึกษาสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ สถาปัตยกรรมระบบการจัดเก็บข้อมูลและศูนย์กลางข้อมูล ระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลโดยตรง (Direct-Attached Storage)  ระบบเครือข่ายของหน่วยเก็บข้อมูล (Storage Area Network) รูปแบ...
	วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ ทส. 435
	ทส.  437  เครือข่ายระบบการสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3 (3 - 0 - 6)
	IT    437  Wireless and Mobile Networks
	วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ ทส. 435
	ศึกษาระบบเครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์เคลื่อนที่ในเครือข่ายไร้สาย ข้อกำหนดต่าง ๆ ในเครือข่ายระบบการสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ การจัดการเครือข่าย ระบบประกันประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายไร้สาย โปรแกรมประยุกต์เครือข่ายระบบการสื่อสารไร้...
	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 ...
	ทส.  442  การบริหารระบบ                                           3 (3 - 0 - 6)
	IT   442  System Administration
	วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ ทส. 331
	ทฤษฎี ต้นทุน และปัญหาในการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ มาตรฐานต่าง ๆ ผังระบบงาน การจัดกำหนดการ การทำงานแบบต่อเนื่อง การเก็บพักข้อมูลขณะรอประมวลผล การประมวลผลหลายโปรแกรมพร้อมกัน การใช้ระบบประมวลผลหลายตัวเพื่อควบคุมและจัดการงาน สำรวจเครื่องมือและเทคนิคท...
	ทส. 451  การถ่ายโอนเทคโนโลยี                      3 (3 - 0 - 6)
	IT   451  Technology Transfer
	กลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเอื้อต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี ความคิดใหม่ ๆ และเครื่องมือเพื่องานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่สามารถออกแบบได้และผลิตได้ ประสบการณ์โดยตรงจากการจำลองและการปฏิบัติในเหตุการณ์ที่เอื้อและที่มีอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาถึงผลกระทบ...
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	ทส.  390  สหกิจศึกษา                                                           6 (0 – 18 - 6)
	IT   390   Cooperative Education
	วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ สศ. 301 และ ทส. 420
	- กลุ่มวิชาเลือกอื่นๆ (General Elective Subject)
	ทส.  274  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย                             3 (3 - 0 - 6)
	IT    274  Computer Applications for Research
	วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ สถ. 207
	ศึกษาหลักการของการวิจัยเบื้องต้น เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การเปรียบเทียบข้อมูล หลักการสร้างแบบสอบถาม การลงรหัสข้อมูลและสถิติพื้นฐาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ในกระบวนการออกแบบและวา...
	ทส. 490  สัมมนา                                                          3 (3 - 0 - 6)
	IT  490  Seminar
	ทส.  491  หัวข้อพิเศษ 1                                                          3 (3 - 0 - 6)
	IT  491  Special Topics I
	ทส.  492  หัวข้อพิเศษ 2                                                          3 (3 - 0 - 6)
	IT  492  Special Topics II
	ทส.  493  หัวข้อพิเศษ 3                                                          3 (3 - 0 - 6)
	IT  493  Special Topics III
	ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
	นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย และวิชาเลือกนั้นจะต้องไม่เป็นวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือก
	ทส.  201  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                            3 (3 - 0 - 6)
	IT    201  Computer and Information Technology
	วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
	ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ศึกษาโปรแกรมประยุกต์ การนำเสนอสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในสังคมปัจจุบัน และเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ใ...

