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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทําการปรับปรุงหลักสูตรในป
พ.ศ. 2551 และในปการศึกษา 2553 เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF :HED) พ.ศ. 2552 คณะกรรมการพัฒนา
หลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได มี ก ารปรั บ ปรุง หลั ก สูตรให เ ปน ไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร (มคอ.1) พ.ศ.2552 และสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะที่ 11 รวมทั้งตอบสนองตอความตองการของหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ในปการศึกษา 2556 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไดมี
การปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยโดย
เนนใหมีการปฏิบัติมากขึ้นเพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะและสรางบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพแลคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตามความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งเปนการเตรียมบุคลากร
ของประเทศเพื่อรองรับการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ซึ่ง
จะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2558 ตอไป
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หวังเปนอยางยิ่งวาหลักสูตร
ฉบับนี้จะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) กําหนด และเปนที่ยอมรับของทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตอไป
หัวหน้ าสาขาวิชา :
นายไกรมน มณีศิลป

คณาจารย์ :
รศ.ดร.สุวรินทร ปทมวรคุณ
ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแกว
นายจตุรพิธ เกราะแกว

วศ.ม.(วิศวกรรมสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

D.Tech Sc. (Computer Science & Information Management)
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
ปร.ด.(สาขาเทคโนโลยีการบันทึกขอมูล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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นายสุเทพ เชาวสนิท
นางจริญญา ทะหลวย
นายปริญญา จันทรแสงรัตน
นายวุฒิพล วรรณทรัพย

วท.ม.(โครงขายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ลาศึกษาตอ

ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
B.Sc. (Information Technology)
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โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
กลุมวิชาบูรณาการ
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพบังคับ
กลุมวิชาชีพเลือก
กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี

137
33
6
15
6
1
5
98
27
46
18
7
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หนวยกิต
หนวยกิ
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หน่ วยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หน่ วยกิต

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่ วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
รายวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-110-003

มนุษยสัมพันธ
Human Relations
01-110-010
สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economic
01-110-016
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
Intellectual Properties Law
รายวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-210-001

สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
Information and Academic Report Writing

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

3(3-0-6)
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01-210-004

จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
01-210-006
ปรัชญาทั่วไป
General Philosophy
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่ วยกิต

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

รายวิชาภาษาไทย 3 หน่ วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-310-001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
01-310-006
การอานและการเขียนทางวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Reading and Writing
01-310-009
ศิลปะการพูด
3(2-2-5)
Arts of Speaking
รายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐานบังคับ โดยศึกษา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
01-320-001

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
01-320-002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative English
และให้ เลือกศึกษาอีก 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
01-320-003
สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
01-320-004
การอานภาษาอังกฤษ
English Reading
01-320-005
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
English for Job Application
01-320-006
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
English for Science and Technology
01-320-007
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
English for Presentations

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ 6 หน่ วยกิต โดยศึ กษา 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
09-121-045

สถิติทั่วไป
General Statistics
และให้ เลือกศึกษาอีก 3 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี้
09-210-015
เคมีในชีวิตประจําวัน
Chemistry for Daily Uses
09-210-033
เทคโนโลยีสีเขียว
Green Technology
09-311-051
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment
09-410-044
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Science and Technology
กลุ่มวิชาพลศึกษาหรื อนันทนาการ 1 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-610-001

กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
01-610-003
นันทนาการเพื่อชีวิตประจําวัน
Recreation for Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ 5 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-010-001
01-010-006
01-010-009
01-010-010
09-090-009
10-100-011

วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน
Thai Life Style in Globalization
ภูมิปญญาไทยเพื่อชีวิตที่พอเพียง
Thai Wisdom for Sufficiency Life
ทักษะการเรียนรูสูความสําเร็จ
Learning Skill for Success
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
เทคโนโลยีกับโลกาภิวัฒน
Technology and Globalization
สถาปตยกรรมเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
Architecture for Eco-Tourism

3(3-0-6)

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

1(0-2-1)
1(0-2-1)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
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หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 27 หน่ วยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
09-111-151
09-114-203
09-121-201
09-141-101
09-141-102
09-141-103
09-141-205
09-410-155
09-416-273
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 46
09-142-101
09-142-102
09-142-103
09-142-203

แคลคูลัส 1
Calculus 1
โครงสรางดีสครีต
Discrete Structures
สถิติวิเคราะหสําหรับวิทยาศาสตร
Statistical Analysis for Science
ปฏิบัติการการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในสํานักงาน
Office Package Workshop
หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Fundamentals
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming
การจัดการโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Infrastructure Management
ฟสิกสเบื้องตน
Introductory Physics
ภัยพิบัติธรรมชาติ
Natural Disaster
หน่ วยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
Advance Computer Programming
เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร
Computer Platform Technology
หลักสําคัญของเทคโนโลยีเว็บ
Web Technology Fundamentals
ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming Workshop

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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09-142-204
09-142-205
09-142-206
09-142-307
09-142-308
09-142-309
09-142-311
09-142-313
09-142-314
09-142-415
09-142-416
09-142-417

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร
Software Development Process
การจัดการสารสนเทศ
Information Management
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
Business Information Systems
เครือขายคอมพิวเตอร
Computer Network
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
Human Computer Interaction
ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานขอมูล
Database Programming Workshop
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Seminar
การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ
Information Assurance and Security
มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Social Perspectives and Ethics for IT Professional
โครงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Information Technology Project 1
โครงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Information Technology Project 2

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)

กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
รายวิชาที่เลือกเรียนได้ ท้ งั สองกลุ่ม
09-143-492
การศึกษาหัวขออิสระ
Independent Study
09-143-493
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Selected Topics in Information Technology

3(2-2-5)
3(3-0-6)
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รายวิชาเทคโนโลยีฐานข้ อมูลและการประยุกต์ บนเว็บ
09-143-322
การพัฒนาระบบงานฐานขอมูลโดยโปรแกรมประยุกต
Database Application Development Software
09-143-323
ปฏิบัติการสถาปตยกรรมและการบริหารฐานขอมูล
Database Architecture and Administration Workshop
09-143-324
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรขั้นสูง
Advanced Software Development Process
09-143-331
เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
Web Services Technology
09-143-332
ปฏิบัติการโปรแกรมจาวา
Java Programming Workshop
09-143-333
ปฏิบัติการออกแบบบนเว็บ
Web Design Workshop
09-143-424
ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลบนเว็บ
Web Database Application Development Workshop
09-143-491
ปฏิบัติการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
Enterprise Resource Planning Workshop
รายวิชาเทคโนโลยีเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์
09-143-311
ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน
Office Networking Workshop
09-143-312
ปฏิบัติการเครือขายระดับวิสาหกิจ
Enterprise Networking Workshop
09-143-313
ความปลอดภัยในระบบเครือขาย
Network Security
09-143-314
ระบบอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต
Internet and Intranet System
09-143-315
การเขียนโปรแกรมเครือขายคอมพิวเตอร
Computer Network Programming
09-143-316
เครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
Advanced Computer Network

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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09-143-421

การวิเคราะหและออกแบบเครือขาย
Network Analysis and Design
09-143-422
การสื่อสารแบบไรสายและระบบเคลื่อนที่สมัยใหม
Modern Wireless and Mobile Communication
กลุ่มวิชาเสริมสร้ างประสบการณ์ ในวิชาชีพ 7 หน่ วยกิต
ให้ ศึกษา 1 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
09-001-301
การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ
Preparation for Professional Experience
และให้ เลือกศึกษา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
09-001-302
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
09-001-303
ฝกงาน
On the Job Training
09-001-304
ปญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
Workplace Special Problem

3(2-2-5)
3(2-2-5)

1(0-2-1)

6(0-40-0)
3(0-40-0)
3(0-6-3)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ใหนักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
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แผนการศึกษา :
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx
01-320-001
01-610-xxx
09-111-151
09-141-101
09-141-102
09-141-103

ภาคการศึกษาที่ 2
01-110-xxx
01-310- xxx
01-320-002
09-114-203
09-142-101
09-142-102
09-410-155

เลือกจากรายวิชาสังคมศาสตร
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เลือกจากกลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
แคลคูลัส 1
ปฏิบัติการการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในสํานักงาน
หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
19 หน่ วยกิต

เลือกจากกลุมวิชาบูรณาการ
เลือกจากรายวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โครงสรางดิสครีต
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร
ฟสิกสเบิ้องตน
รวม

2(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
20 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-006
09-121-045
09-141-205
09-142-103
09-142-203
09-142-204
09-142-308

ภาคการศึกษาที่ 2
01-xxx-xxx
09-142-205
09-142-206
09-143-xxx
09-416-273
xx-xxx-xxx

ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถิติทั่วไป
การจัดการโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสําคัญของเทคโนโลยีเว็บ
ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
กระบวนการพัฒนาซอฟแวร
เครือขายคอมพิวเตอร
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หน่ วยกิต

เลือกจากกลุมวิชาภาษา
การจัดการสารสนเทศ
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
ภัยพิบัติธรรมชาติ
เลือกจากกลุมวิชาบูรณาการ
รวม

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx
09-212-201
09-142-307
09-142-309
09-142-311
09-142-313
09-143-xxx
09-xxx-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
09-001-301
09-142-314
09-142-416
09-143-xxx
09-143-xxx
09-143-xxx
xx-xxx-xxx

เลือกจากรายวิชามนุษยศาสตร
สถิติวิเคราะหสําหรับวิทยาศาสตร
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานขอมูล
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-1)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
22 หน่ วยกิต

การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ
การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ
โครงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
รวม

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
19 หน่ วยกิต
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แผนการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชา สหกิจศึกษา
ปี การศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-302
ภาคการศึกษาที่ 2
09-142-415
09-142-417
09-143-xxx
xx-xxx-xxx

สหกิจศึกษา
รวม

6(0-40-0)
6 หน่ วยกิต

มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
รวม

3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
12 หน่ วยกิต

แผนการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชา ฝึ กงาน
ปี การศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
09-001-303 ฝกงาน
รวม
ปี การศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-305
09-142-415
09-143-xxx
ภาคการศึกษาที่ 2
09-142-417
xx-xxx-xxx

3(0-40-0)
3 หน่ วยกิต

ปญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลือกจากกลุมวิชาชีพเลือก
รวม

3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
9 หน่ วยกิต

โครงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
รวม

3(0-6-3)
3(x-x-x)
6 หน่ วยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
01-110-003

มนุษยสั มพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
ความสําคัญและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิชามนุษยสัมพันธ พฤติกรรมมนุษย มนุษย
สัมพันธในครอบครัว มนุษยสัมพันธตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย หลักธรรม
ของศาสนากับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธในหนวยงานและการปฏิบัติงาน
แรงจูงใจในการทํางา ผูนํากับมนุษยสัมพันธ การติดตอสื่อสาร และการฝกอบรม
เพื่อมนุษยสัมพันธ
Theories related to human relations, human behavior, human relations in
families, human relations based on Thai culture and Buddhism, human
relations in working organizations, motivation, human relations and
leadership, communication and training for human relation skills
development

01-110-010

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economic
ความหมาย ขอบเขต และวิธีวิเคราะหทางสังคมศาสตร ความสัมพันธระหวาง
สั ง คมและเศรษฐกิ จ วิ วั ฒนาการของระบบเศรษฐกิ จและความรู พื้ นฐานทาง
เศรษฐศาสตร การกําหนดราคาระบบการผลิต ตลาดทรัพยากรมนุษย และสถาบัน
ทางเศรษฐกิจตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจและสังคมแบบยั่งยืน
Concepts of social science methodology, interrelationship between society and
economics, evolution of economic systems, economic fundamentals, price
mechanism, market and human resources, economic institutions, socioeconomic development and its impacts on economic and social changes
sustainable
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01-110-016

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-6)
Intellectual Properties Law
ลักษณะของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา
การคุ ม ครองทรั พย สินทางป ญญา เช น การประดิ ษฐ การออกแบบผลิ ตภั ณฑ
การออกแบบผัง ภูมิ ข องวงจรรวม และวิธี พิจ ารณาคดี เ กี่ ยวกั บ ทรั พย สิ น ทาง
ปญญาในศาลทรัพยสินทางปญญา
Characteristics of intellectual properties law, copyright, patent, trademark,
protection of intellectual properties like inventions, products designs, or
computer circuit designs, case study in intellectual properties and law
procedure in court

01-210-001

สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
Information and Academic Report Writing
สารนิเทศและการศึกษาคนควา แหลงสารนิเทศ บริการและทรัพยากรสารนิเทศ
การเขาถึงสารนิเทศ การประเมินสารนิเทศ การวิเคราะห สังเคราะหการรวบรวม
บรรณานุกรมและการเขียนรายงานทางวิชาการ
Information and education, information sources, services and resources,
Information access, evaluating, analyzing, synthesizing information,
bibliography collecting and academic report writing

01-210-004

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
ความหมายและความเปนมาของวิชาจิตวิทยา
อิทธิพลของพันธุกรรมและ
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมมนุษย พัฒนาการมนุษย พื้นฐานสรีระวิทยาของ
มนุษยการรับสัมผัสการรับรู การเรียนรู แรงจูงใจและอารมณ เชาวปญญา
บุคลิกภาพและการปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมผิดปกติและพฤติกรรมทาง
สังคม
Definition, the origin of psychology, genetic and environmental factors, human
development, basic human physiology, sensation and perception, learning,
motivation and emotion, intelligence, personality and adjustment, mental
health, abnormal behavior, social behavior
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01-210-006

ปรัชญาทั่วไป
3(3-0-6)
General Philosophy
ความหมายของปรัชญา ขอบขายของปรัชญา ปญหาหลักและแนวคิดที่สําคัญทาง
ปรัชญา ในการคนหาตนเอง คุณคาของชีวิตและการอยูรวมกัน
Concept and scope of philosophy, principal problems and key aspects in self
reflection, values of living in society

01-310-001

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
หลักการสื่อสาร ความรูพื้นฐานการใชภาษาไทย การฟงอยางมีวิจารณญาณ การ
อานจับใจความ และวิเคราะหความ การเขียนหนังสือราชการ จดหมายสมัครงาน
โครงการ และการพูดในโอกาสตางๆ
Principles of communication, Thai language usage, critical reading and listening,
writing for government services, writing proposal and application letters, and
making speeches in various occasions

01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Reading and Writing
หลักการอานเอกสารทางวิชาการ หลักการเขียนทางวิชาการ การอานและเขียน
สรุปสาระสําคัญ การศึกษาคนควาและการนําเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการ
Principles of academic reading and writing, reading and summarizing, research
and academic presentation
01-310-009

ศิลปะการพูด
3(2-2-5)
Arts of Speaking
หลักการพูด องคประกอบของการพูด การวิเคราะหผูฟง การประเมินผลการพูด
การพูดในที่ประชุมชน การพูดใหความรู การพูดเพื่ อโนมนาวใจ การอภิปราย
การพูดในโอกาสตาง ๆ
Fundamentals of speaking, listener analysis and speaking evaluation, public speaking,
persuation, informative speaking, discussion, and speeches on different occasions
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01-320-001

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
โครงสร า งภาษาและไวยากรณ จ ากงานประเภทต า งๆ ความสั ม พั น ธ ข อง
องคประกอบภายในประโยคและระหวางประโยค
English structures and grammar from different written texts

01-320-002

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3(2-2-5)
Communicative English
พัฒนาความสามารถการฟง พู ด อ าน และเขียน โครงสร างที่ สํ าคั ญของภาษา
เนนความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
Development of listening, speaking, reading and writing abilities, key language
structures, language for communication in various situations

01-320-003

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
คํา ศั พท สํา นวน และโครงสรา งภาษา การสนทนาตามสถานการณ ต างๆ ที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
Vocabulary, expressions and language structures appropriately used in various
situations according to native speakers’ culture

01-320-004

01-320-005

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Reading
การหาความหมายของคําศัพท สํานวน และขอความ กลวิธีการอาน การพัฒนา
ความสามารถการอานภาษาอังกฤษ
Finding meaning of words, expressions, and statements, reading strategies,
development of reading abilities
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสมัครงาน
3(2-2-5)
English for Job Application
คําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษา เอกสารที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน และ
การสัมภาษณงาน

131
Vocabulary, expressions, language structures, and documents used in job
application and job interview
01-320-006

ภาษาอังกฤษเพือ่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
English for Science and Technology
คําศัพท สํานวนและโครงสรางภาษา การฟง พูด อาน และเขียนเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Vocabulary, expressions and language structures, listening, speaking, reading
and writing on science and technology topics

01-320-007

ภาษาอังกฤษเพือ่ การนําเสนอ
3(2-2-5)
English for Presentations
คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษา ประเภทของผลงาน การใชสื่อ การพูดและการ
เขียนเพื่อนําเสนอผลงาน
Vocabulary, expressions, and language structures for presentations, types of
project works, media, written and oral presentations

09-121-045

สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
General Statistics
สถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจง ตัวแปรสุม การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงของตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานของ
ประชากรกลุมเดียว และการทดสอบไคสแควร
Descriptive statistics, probability, random variable, probability distribution of
random variable, sampling, sampling distribution, estimation, hypothesis
testing of one population, Chi-squared test

09-210-015

เคมีในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Chemistry for Daily Uses
พื้น ฐานของสาร ธาตุแ ละสารประกอบชนิ ด ต าง ๆ อั น ตรายจากสารเคมี ชี ว
โมเลกุล เคมีอาหารและสารเติมแตงอาหาร ยารักษาโรค สารเสพติด เครื่องสําอาง
สารชะลาง ปโตรเลียมและพลังงานทดแทน ยางและพลาสติก ไฟและการดับไฟ
ยาฆาแมลง
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Fundamentals of matter, elements and compounds, chemicals hazard,
biomolecules food chemistry and additives, drugs, narcotic, cosmetics,
detergent, petroleum and renewable energy, rubber and plastics, fire and
extinguishment, insecticide
09-210-033

เทคโนโลยีสีเขียว
3(3-0-6)
Green Technology
ปญหาสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักการและ
กระบวนการของเทคโนโลยี สีเ ขี ย ว การประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต ผลิ ตภั ณ ฑ ก าร
ออกแบบเชิ ง นิ เ วศเศรษรฐกิ จ กรณี ศึก ษาการบริ ห ารจั ด การและการเลื อกใช
เทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
Environment problems from science and technology development, principle
and process of green technology, product life cycle assessment, condensing,
case study of managing and appropriate use of friendly environmental
technology

09-311-051

ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติ
และการอนุรักษ มลพิษสิ่งแวดลอม และการจัดการสิ่งแวดลอม
Fundamental knowledge of organisms and environment, ecology, natural
resources and conservation, environmental pollutants and environmental
management

09-410-044

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology
ความหมายของวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ วั สดุศาสตรเ บื้องตน เทคโนโลยีด านพลัง งานทดแทน
ดาราศาสตรและความกาวหนาทางอวกาศ
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Definition and processes of science, computer and information technology,
introduction to material science, renewable energy technology, astronomy and
advanced space technology
01-610-001

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
เลือกกิ จ กรรมกีฬ าประเภทบุ ค คล เช น กรี ฑา ลี ล าศ กิ จ กรรมเขาจั ง หวะ ยู โด
แบดมินตัน วายน้ํา เทนนิส และเทเบิลเทนนิส เปนตน ความรูเบื้องตนของกีฬา
และการ พัฒนาบุคคลทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา การฝก
ปฏิบัติทักษะพื้นฐานของกีฬา วิธีการเลน และกติกาของกีฬา
Fundamentals of individual sports and human development in the following
five aspects: physical, psychological, emotional, social and intellectual
development, practice of basic skills, playing methods and rules of the
individual sports selected

01-610-003

นันทนาการเพือ่ ชีวติ ประจําวัน
1(0-2-1)
Recreation for Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการแบบตางๆ
และเลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม
Fundamentals of recreation, organization of recreation activities, and selection
of appropriate recreation activities

01-010-001

วิถีชีวติ สังคมไทยในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
3(3-0-6)
Thai Life Style in Globalization
ประวั ติศ าสตร สั ง คมไทย ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย อารยธรรมโลก บทบาทของ
ศาสนาและคุณธรรมตอสังคมไทย สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมกับสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของโลก การเมืองการปกครองและกฏหมายกับโลกสมัยใหม
History of Thai society, Thai arts and culture, world civilizations, roles of
religions and virtues in Thai society, socio-economy and environment in global
changes, politics, government and law in modern society
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01-010-006

ภูมิปัญญาไทยเพือ่ ชีวติ ที่พอเพียง
2(2-0-4)
Thai Wisdom for Sufficiency Life
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ พัฒนาการ และกระบวนการเรียนรูของภูมิปญญา
ไทยภูมิปญญาทองถิ่น ความสัมพันธของภูมิปญญาไทยกับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ
พัฒนาชีวิตที่พอเพียง ตัวอยางการมีชีวิตที่พอเพียงของบุคคลในสังคมไทย
Concepts, scope and development of Thai wisdom, local wisdom, the relation
between Thai wisdom and local wisdom for developing sufficiency life, a case
study on sufficiency life’s person in Thailand

01-010-009

ทักษะการเรียนรู้ ส่ ู ความสําเร็จ
2(1-2-3)
Learning Skill for Success
การรับรูเกี่ยวกับตนเองและสรรถนะแหงตน การกํากับตนเอง การพัฒนาทักษะสู
ความสําเร็จ : การเรียนและชีวิตการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
Self-perception and self-efficacy, self-control, skill development for success,
development of information technology and communication skill

01-010-010

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ
การพัฒนาและการประเมิ นบุ คลิก ภาพ สุ ขภาพจิ ตและการปรับ ตัว การพั ฒนา
บุค ลิก ภาพดา นการแต ง กาย การใช ภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร การคิ ด สร า งสรรค
มารยาททางสังคม ความฉลาดทางอารมณ การเสริมสรางมนุษยสัมพันธ ความ
เปนผูนําและผูตามที่ดี
Concepts and importance of personality development, psychological theories
of personality development and personality assessment, mental health and
adjustment, personality development in clothing, language for communication,
creativity, social etiquette, emotional quotient, human relations, leadership and
followership
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09-090-009

เทคโนโลยีกับโลกาภิวตั น์
3(3-0-6)
Technology and Globalization
สถานการณสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาวะโลก
รอนและผลกระทบจากภาวะโลกร อน เทคโนโลยีด านพลัง งานทดแทน เช น
พลั ง งานน้ํ า พลั ง งานลม นิ ว เคลี ย ร แ ละการประยุ ก ต ใ ช ดาราศาสตร แ ละ
ความก าวหน า ทางอวกาศ อาหารและโภชนาการ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ความ
ปลอดภัยของอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่
Environmental situations from science and technology development, global
warming and its effects, renewable energy technology such as water power,
wind energy, nuclear and its application, astronomy and advanced space
technology, food and nutrition, healthy food, food safety, and field trip

10-100-011

สถาปัตยกรรมเพือ่ การท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2(1-2-3)
Architecture for Eco-Tourism
ความรู ทั่วไปเกี่ ยวกั บประวั ติศาสตร รู ปแบบ แนวคิ ด หลั ก การการออกแบบ
สถาป ตยกรรม สถานที่ ชุ มชน ที่ สําคั ญต างๆ ทั้ ง ในประเทศและตางประเทศ
เขาใจความหมายของ การทองเที่ ยวเชิง อนุรักษ รวมไปถึงรู ปแบบวั ฒนธรรม
เมืองและสังคม การดํารงชีวิตการปกครอง เพื่อใหเกิดสุนทรียภาพ ความคิดดาน
ความงาม การออกแบบสถาป ตยกรรม ทัศนะคติที่หลากหลายในแต ละที่ซึ่ง มี
ความแตกต างกั น เพื่ อ เขา ใจความหมาย คุ ณ ค า ของสถาป ต ยกรรม เพื่ อ การ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
Concepts and history of architectural designs of the communities and
attractions both in Thailand and overseas, eco-tourism, urban culture and social
life in relation to aesthetics, beauty concepts, architectural designs and different
attitudes in understanding the values of architecture and its conservation for
eco-tourism
แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน การหาอนุพันธของฟงกชันคาจริงของหนึ่งตัวแปรจริง
และการประยุกต ปริพันธของฟงกชันและการประยุกต

09-111-151
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Limits and continuity of functions, differentiation of real-valued functions of a
real variable and applications, integration of functions and applications
09-114-203

โครงสร้ างดิสครีต
3(3-0-6)
Discrete Structures
ตรรกศาสตร เซต เทคนิค การนั บ อุ ปนั ยทางคณิ ตศาสตร ความสั มพัน ธ เ วี ยน
บังเกิด กราฟตนไม พีชคณิตบูลีน เครื่องจักรแบบจํากัด
Logic, set, counting techniques, mathematical induction, recurrence relations,
graph, tree, boolean algebra and finite machine

09-121-201

สถิติวเิ คราะห์ สําหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Statistical Analysis for Science
วิชาบังคับก่ อน : 09-121-045 สถิตทิ ั่วไป
Pre-requisite : 09-121-045 General Statistics
การแจกแจงความนาจะเปนของตัวอยางสุมกรณีสองประชากร การประมาณคา
และการทดสอบสมมติฐานกรณีสองประชากร การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว การวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง การถดถอยเชิงเสนแบบธรรมดาและ
สหสัมพันธ การถดถอยแบบพหุคูณ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Probability distribution of random samples for two populations, estimation and
hypothesis testing for two populations, one-way analysis of variance, two-way
analysis of variance, simple linear regression amd correlation, multiple regression,
using statistical software

09-141-101

ปฏิบัติการการใช้ ซอฟต์ แวร์ สําเร็จรู ปในสํานักงาน
3(2-2-5)
Office Package Workshop
มุงสรางความเขาใจและพัฒนาทักษะในการใชโปรแกรมประยุกตที่ใชแพรหลายใน
สํานักงาน อาทิ โปรแกรมการประมวลผลคํา โปรแกรมตารางคํ านวณ โปรแกรมการ
จัดการฐานขอมูล โปรแกรมนําเสนอผลงาน ซอฟตแวรดานการสื่อสารในองคกร
และโปรแกรมอื่น ๆ ที่นาสนใจ รวมทั้งการเลือกใชโปรแกรมใหเหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ
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Focuses on developing student’s skills in using of applied package
used in office such as wordprocessing, spreadsheet, database
management system, presentation software, organizational communication
software and other interested software including appropriate software choosing
for the tasks to be performed
09-141-102

หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Fundamentals
แนะนํ าความรู ใ นภาพรวมของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประกอบไปด วย ภาพ
จํ า ลองของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ความสํ า คัญ ของขอ มูล และ
สารสนเทศ การบริห ารความซั บ ซ อ น กระบวนการการเปลี่ ย นแปลงและ
ประยุกตระบบเขาสูองคการ การบริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ การ
ประกันและรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและ
การสื ่อ สาร การเปน นัก เทคโนโลยีส ารสนเทศ และ แขนงวิ ช าการอื่ น ที่
เกี่ ย วข อ ง พั ฒ นาการของเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร การปฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู ใ ช
อินเตอรเ น็ต เวิล ดไวด เว็บ ผลกระทบที่เ กิดต อสัง คม การประยุ กตเ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ในดานตาง ๆ
Introduction to pervasive themes in IT including IT system model, important of
data and information, management of complexity, redesigning processes and
application of IT in business, project management, information management,
information assurance and security, information and communication
technologies, IT professionalism and related disciplines, development of
computing technology, internet user interaction, World Wide Web, social
impact, application of IT in various fields

09-141-103

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องคประกอบของประโยคคําสั่ง เชน ตัว
แปร คาคงที่ เครื่องหมายกระทําการ นิพจน ฟงกชัน เปนตน ชนิดของขอมูลแบบ
ตาง ๆ โครงสร างข อมูลแบบอารเรย โครงสร างคําสั่งแบบตามลําดั บ เลื อกทํ า
และ การวนซ้ํา การสรางโปรแกรมยอย การสงผานคาภายในโปรแกรม การ
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บันทึก และ อานขอมูล จากแฟม ขอมูล โดยการใชภาษาคอมพิวเตอร ภาษาใด
ภาษาหนึ่ง เชน จาวา ซี เปนตน ฝกปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมเบื้องตนในภาษาใด
ภาษาหนึ่งเชน จาวา หรือ ซี การตรวจสอบ ทดสอบและแกไขโปรแกรม และการ
ใชเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม
General concepts for computer programming, component of statement such as
variable, constant, operator, expression, function, various types of data,
structured data type of array, program structure of sequence, selection and
repetition, subroutine call, program module, parameter passing, sequential and
random access file operation by using programming language such as Java or
C, practical laboratory on basic programming in programming language such as
Java or C, testing debugging and using of tools for program development
09-141-205

การจัดการโครงสร้ างพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Infrastructure Management
การนําเสนอภาพเบ็ดเสร็จ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง ดานฮารด แวร
ระบบประมวลผล และโครงสร า งพื้ น ฐานประเภทต า งๆ การจั ด หาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผานกรณีศึกษา นักศึกษาตองทําการศึกษา ความตองการ
เขียนขอเสนอโครงการ พรอมขอกําหนดความตองการและนําเสนอโครงการ
ประเด็ นต า งๆ ในการจั ด หา ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช น แนวทางการ
บริหารโครงการ การทดสอบระบบการบํารุงรักษาและผลกระทบตอองคกร
Presentation of an integrated view of IT system including hardware, processing
system and various types of infrastructure, the IT procurement process through
a case study, writing of project proposal including project specifications
requirment and presentation, various issues for providing IT system such as
project managment guideline, system testing, maintenance and organization
impact

09-410-155

ฟิ สิ กส์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introductory Physics
เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิล
เลต กลศาสตร ข องไหล อุ ณ หพลศาสตร คลื่ น และคลื่ น เสี ย ง สนามไฟฟ า
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สนามแม เ หล็ก ไฟฟ ากระแสตรง คลื่ นแม เ หล็ ก ไฟฟ า แสงและทั ศ นศาสตร
ฟสิกสยุคใหม
Vector, force and motion, momentum and energy, oscillatory motion, fluid
mechanics, thermodynamics, waves and sound waves, electric fields, magnetic
fields, direct current, electromagnetic wave, light and optics, modern physics
09-416-273

ภัยพิบัติธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Disaster
วิชาบังคับก่ อน : 09-410-131 ฟิ สิ กส์ 1 หรือ
09-410-155 ฟิ สิกส์ เบือ้ งต้ น หรือ
09-410-040 ฟิ สิ กส์ ทั่วไป
Pre-requisite : 09-410-131 Physics 1 or
09-410-155 Introdutory Physics or
09-410-040 General Physics
คํ า จํ า กั ด ความของภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ แผ น ดิ น ไหว ดิ น ถล ม พายุ อุ ท กภั ย
เทคโนโลยีการเฝาระวังภัยพิบัติธรรมชาติ ระบบเตือนภัย การเขาถึงและคัดเลือก
ขอมูลทางภัยพิบัติธรรมชาติ
Definition of natural disaster, earthquakes, landslide, thunderstorms, flood,
technology of the surveillance of natural disaster, warning systems, data access
and data selection for natural disaster

09-142-101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้นั สู ง
3(2-2-5)
Advance Computer Programming
วิชาบังคับก่ อน : 09-141-103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Pre-requisite : 09-141-103 Computer Programming
การเขียนโปรแกรมแบบโครงสรางอยางมี ระบบ สร างโปรแกรมประยุ กต ต าง ๆ ด าน
โครงสรางของขอมูล การคนหา การเรียงลําดับขอมูล รีเคอรชัน การติดตอกับฮารดแวร
กราฟก การเขียนโปรแกรมแบบโครงสรางและตรวจสอบความถูกตอง ฝกปฏิบัติ การเขียน
ในภาษาใดภาษาหนึ่ง เชน จาวา หรือ ซี การตรวจสอบ ทดสอบและแกไขโปรแกรม และ
การใชเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม
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Systematic of structured programming, application program development for
data structure, searching, sorting, recursion, hardware graphic interface,
structure programming development and verification, practical laboratory on
computer programming by using a popular programming language such as Java
or C, testing, debugging and using of tools for program development
09-142-102

เทคโนโลยีแพลตฟอร์ มคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Platform Technology
แนะนําเกี่ยวกับโครงสรางการทํางานของคอมพิวเตอร บิทและชนิดของขอมูล
การดํ า เนิ น การบิ ท โครงสร า งของตรรกดิ จิ ทั ล รู ป แบบการทํ า งานของ
คอมพิวเตอร โดยใชกรณีศึกษาระบบปฏิบัติการที่ใชในปจจุบัน การฝกปฏิบัติ
โดยการเขียน ภาษาเครื่อง ภาษาแอสแซมบลีและแอสแซมเบลอร เทคนิคของการ
กําหนดตําแหนงแมคโครและแมคโครแอสแซมเบลอร โหลดเดอรและการแกไข
การเชื่อมโยง การโปรแกรมยอย การเวียนบังเกิด และการจัดสรรสแตคของหนวยความจํา
Introduction to computer structure operation, bit and data types, bit operation, digital logic structure,
computer operating modes by using current operating system as case studies,
practical laboratory on creating machine code program, assembly language and
assembler, pointing technique for macro and macro assembler, loader and
debugger, linkage, procedure, recursive and stack memory management

09-142-103

หลักสําคัญของเทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
Web Technology Fundamentals
เทคโนโลยีเวิลดไวดเว็บ ประกอบดวยโพรโทคอลและภาษามาตรฐาน โครงสราง
และ องคประกอบของเว็บไซต ระบบการนําทาง สื่อดิจิทัลประเภทตางๆ สภาวะ
แวดลอม ของเว็บแอปปลิเคชัน การพัฒนาแอปปลิเคชันบนเว็บ ฝงไคลเอนตและ
ฝงเซิรฟเวอร สถาปตยกรรมเอ็นเทียร กระบวนการพัฒนาที่เนนผูใช การใชประโยชนได
และความสะดวกในการเขาใช วิศวกรรมสารสนเทศ เครื่องมือสํ าหรับการพัฒนา
แอปปลิเคชัน เทคโนโลยีเว็บเซอรวิซ ประเด็นทางสังคม และความมั่นคงของระบบ
การฝกปฏิบัติ การออกแบบ และสรางเว็บไซตดวยการใชเครื่องมือชวยในการ
พัฒนา และการสรางสื่อประกอบ ที่เหมาะสม
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World Wide Web technology including hypertext protocol and display
language, website structure and component navigation system, digital media,
web application environment, web application development, client-side and serverside programming, n-tiers application architectures, user centered development
process, usability and accessibilities, information engineering, development
tools, web services application technology, social and security issues of system
practical laboratory on web design and implementation by using of professional
development tools and appropriate media design
09-142-203

ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Programming Workshop
วิชาบังคับก่ อน : 09-141-103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Pre-requisite : 09-141-103 Computer Programming
องคประกอบการเขียนโปรแกรม การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ การสืบทอด โพลิ
เมอรพิซึม คลาสแบบทั่วไป ความซับซอน การคนหา การเรียงลําดับ สิส แสตค
คิวทรี กราฟ การสรางคลาส ระบบปฏิบัติการและการออกแบบซอฟตแวรการ
ฝก ปฏิ บั ติ ดว ยการเขี ยนโปรแกรมภาษาคอมพิ ว เตอร ที่ ส นั บ สนุ น การเขี ย น
โปรแกรมเชิงวัตถุ เชน จาวา, ซี พลั ส พลัส และการใชสวนติด ตอประสาน
โปรแกรมประยุกต (เอพีไอ) และเครื่องมือสําหรับพัฒนาซอฟตแวร
Object-oriented programming component, object-oriented software
development, inheritance, polymorphism, general classes, complexity,
searching, sorting, list stack, class generation, operating system and software
design, practical laboratory on computer programming for supported objectoriented programs such as Java or C++, using of API and tools for software
development

09-142-204

กระบวนการพัฒนาซอฟต์ แวร์
3(2-2-5)
Software Development Process
กระบวนการและเทคนิ ค ที่ ใช ในการพั ฒนาซอฟต แ วร มี เนื้ อหา ประกอบด วย
องคประกอบของระบบ วิธีการพัฒนาระบบ ฝกการวิเคราะหความตองการ การศึกษา
ความเป น ไปได การออกแบบระบบ การออกแบบรายละเอี ยดซอฟต แวร ได แก การ
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ออกแบบการนําเขา การแสดงผล ปฎิบัติการออกแบบการประมวลผล ออกแบบขอมูลการ
เก็บบั นทึกข อมูลและฐานขอมู ล การสรางซอฟต แวร ตนแบบ การใช แผนภาพแสดง
แบบจําลองเพื่อการสื่อสาร เอกสารความตองการระบบ การนําเสนอผลการวิเคราะหและ
ออกแบบ การฝกปฏิบัติ ใชกรณีศึกษาเพื่อทําการวิเคราะห ออกแบบ จัดสรางตนแบบ โดย
ใชวิธีการที่เปนที่นิยมในปจจุบัน และใชเครื่องมือชวยในกระบวนการ พัฒนาซอฟตแวรที่
เหมาะสม
Software development process and techniques, including systems components, software
development methodology, requirement analysis, feasibility study, system design, software detail
design including input, output, process, data design, data storage and database, prototyping, using
of diagram to be communication model, requirement specifications document, presentation of
analytical results and design, practical laboratory on case study for analysis, design and
implement a prototype of a small project by using current popular methodology and appropiale
tools for software development
09-142-205

การจัดการสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Management
หลักสําคัญของการบริหารสารสนเทศ คุณสมบัติของขอมูล ฝกปฎิบัติการระบบ
ฐานขอมูลการวิเคราะหรวบรวมและรักษาขอมูล การสํารองและกูคืนสารสนเทศ
ภาษาสําหรับเขาถึงขอมูล เชนภาษาเอสคิวแอลและเอกซเอมแอล ออกแบบการ
สืบคนและแสดงรายงาน การจัดสถาปตยกรรมการจัดระเบียบขอมูล เชน แบบ
ลําดับชั้น แบบเครือขาย แบบสัมพันธ ฐานขอมูลเชิงอ็อบเจกต การทํานอรมอล
ฟอร ม การจั ดทํ าแบบจํ าลองข อมู ล การรี เ อนจิ เ นี ยร ฐ านข อมู ล มาตรฐานการ
จําลองขอมู ล การบูรณาการขอมูล ระบบคลังข อมูล และการใชเครื่องมื อดาน
วิศวกรรมซอฟตแวร การฝ กปฏิบัติการใชระบบบริ หารฐานข อมูลบนแม ขายบริ หาร
จัดการฐานขอมูล การใชคําสั่งสืบคนการสรางโปรแกรมที่ทํางานรวมกับฐานขอมูล
Information management concepts and fundamentals, properties of data, database
system, data analysis/collection/retention, information backup and recovery,
database query language such as SQL and XML, query and reports, data
organization architecture such as hierarchical , network , relational
model,object database,normal form, data modeling,reengineering of databases,
standardized modeling, data integration, data warehouse, using of CASE tools
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practical laboratory on using of database management system on database
management server, using of query by query language for programming
09-142-206

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Programming
วิชาบังคับก่ อน : 09-141-103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Pre-requisite : 09-141-103 Computer Programming
การสรางโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ การออกแบบสวนติดตอผูใช การสราง
เว็บแบบไดนามิก การใชประโยชนโปรแกรมฝงลูกขายและแมขาย การใชโปรแกรม
ฝงลูกขายเพื่อควบคุมการทํางานของเว็บ กลไกคุกกี้และการสรางเว็บที่เก็บสถานะ
การใชทรัพยากรบนแมขายและในระบบเครือขาย
ระบบประมวลผลรวมกับ
ฐานขอมูล ขอคํานึงถึง ดานความมั่นคงของระบบงาน การฝกปฏิบัติ การสราง
โปรแกรมที่ทํางานบนเว็บทั้งที่ประมวลผลในฝง แมขายและลูกขาย
Web application for development of processing program, user interface design
dynamic web design, application of client-side and server side programs, application of
client-side program for web operating control, integration of processing system and
database, security issues for operation system, practical laboratory on development of
web program by using of sever-side and client-side web programming

09-142-307

ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Information Systems
แนะนําการใชประโยชนจากระบบสารสนเทศในงานดานตาง ๆ ของธุรกิจครอบคลุม
เนื้อหาการประยุ กต ใช ประโยชน ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ หารทรั พยากร และ
กิจการของวิสาหกิจ เชน บริหารทรัพยากรบุคคล บริหารการเงิน การบัญชี การผลิต
และสินคาคงคลัง พาณิชยอิเล็กทรอนิกส งานขาย การบริ การ การบริ หารเครือขาย
ผูผลิต และการบริหารความสัมพันธกับลูกคา การนําระบบสารสนเทศเพื่อใชดําเนิน
กิจการ เพื่ อช วยสนั บสนุ นการตั ดสิ นใจ และเพื่ อสื่ อสารในองค กรทางธุ รกิ จ ด วย
ระบบอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ตมาประยุกตใช
An introduction to application of information system in various fields of business,
including content of information system application for management of resources and
state enterprise such as human resources management, financial management,

144
accounting, production and inventory, e-commerce, sales, services, supply-chain and
customer relationship management, application of information system for operation,
decision support and communication for business organization by internet and intranet
system
09-142-308

เครือข่ ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Network
ภาพรวมของระบบเครือขายคอมพิวเตอร มาตรฐานแบบจําลอง โอเอสไอโมเดล
และ อินเตอรเน็ต แนวคิดและองคประกอบของระบบเครือขายในระบบแลน เชน ชั้น
กายภาพ การสลับเสนทาง และการคนหาเสนทาง ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการอุปกรณ
สลับเสนทางและอุปกรณคนหาเสนทาง เชน บริดจิง สแปนนิงทรีโพรโทคอล
การจัดแอดเดรสไอพี การทําสับเน็ต การกําหนดคาการหาเสนทางแบบคงที่และ
แบบพลวัต
An overview of computer network system, networking standards, the OSI
model and internet concepts and components of network system in LAN
system such as the physical layer, switching and basic routing, practical
laboratory on devices of LAN switching and basic routing such as bridging,
spanning tree protocol, IP addressing, subnet, static and dynamic routing

09-142-309

ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human Computer Interaction
หลักการเบื้องตนของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร ประกอบดวย
ปจจัยดานมนุษย การวิเคราะหประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู ผลศึกษาความใช
งานได สภาวะแวดลอมของการใชงาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษยเปน
ศูนยกลาง และการประเมินผล การพัฒนาวิธี ติดตอผูใชที่ มีประสิทธิผล มาตรฐาน
ดานความใชงานได เทคโนโลยีดานอุปกรณและระบบที่มีสวนสัมพันธกับการใชงาน
ของมนุษย สวนสนับสนุนผูบกพรองในการรับรู การฝกปฏิบัติ การออกแบบสวนติดตอ
ผูใชของอุปกรณและซอฟตแวร
Basic concepts of human-computer interaction including human factors,
performance analysis, cognitive processing, usability studies, usability
environment, guildline for designing of human centered system and evaluation,
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development of effective interfaces, usability standards, devices technology and
system related to human usability support of sensory disabilities, practical
laboratory on user interface design for devices and software
09-142-311

ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
Database Programming Workshop
ปฏิบัติการเขียนคําสั่งภาษาเอสคิวแอล คําสั่งสําหรับการเรียกใชขอมูล การเขียน
นิพจน การเรียงลําดับการคัดเลือกขอมูล การเรียกขอมูลจากหลายตาราง ฟงกชัน
การรวมกลุมขอมูลคําสั่งเรียกใชขอมูลยอยคําสั่งดานการปรับเปลี่ยนขอมูลการ
สรางและปรั บปรุ งตารางการสรางขอจํากัดการสรางวิวการกํ าหนดการเข าถึ ง
สําหรับผูใช การใชตัวแปร คําสั่งประมวลผล การโตตอบกับแมขายและการใช
คําสั่งควบคุม โดยใชซอฟตแวร ที่นิยมในปจจุบัน
Practical laboratory on writing of basic SQL statements, subquery statement,
writing of algebraic expression, restriching and sorting data, displaying data
from multiple tables, aggregation data using group functions, subquery,
manipulating data, creating and improving of constraints tables, creating of
views, controlling of database user access, variables declaring, executable
statements, interaction of server and control structures usage by current popular
software

09-142-313

สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(0-3-1)
Information Technology Seminar
ปญหาและเรื่องที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล หรือเปน
กลุม รวบรวมเขียนเปนรายงาน และสรุปขอคิดเห็นเพื่อนําเปนขอเสนอตอที่ประชุม
กลุมสัมมนา
Problems and interesting topics in information technology for individual or
group of student collect, comply and conclude an opinion for presentation to
seminar group
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09-142-314

การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Assurance and Security
หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับความมั่นคงของเครือขายและสารสนเทศ ประเภทของ
ภัยรุกราน กลไกการโจมตีและการปองกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของ
ระบบ การพิสูจนทราบในระบบคอมพิวเตอร บริการดานความมั่นคง การวิเคราะห
การคุกคาม การฝกปฏิบัติ การจัดการดานความมั่นคง เชน การบริหารระบบ
ปองกัน การบุกรุก แอลแดป ซอฟตแวรตอตานไวรัส และโครงสรางพื้นฐานระบบ
กุญแจสาธารณะ เปนตน
Basic principles of network and information security, types of attacks, attack
mechanisms and defenses, security and operation system policies,
authentication systems, security services, threat analysis, practical labolatory
on security management such as intrusive prevention system management,
LDAP server, anti-virus software and public key system infrastructure

09-142-415

มิติทางสั งคมและจริยธรรมสํ าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Social Perspective and Ethics for IT Professional
ผลกระทบของเทคโนโลยี สารสนเทศและสั งคมออนไลนตอสั งคมและวัฒนธรรม
เนื่องจาก ความหลากหลาย โลกาภิวัฒน ชองวางดิจิทัล การคํานึงถึงผูบกพรองทางการ
รับรู ขอคํานึงทางเศรษฐศาสตร ประเด็นทางกฏหมาย เชนขอบังคับ นโยบายสิทธิความ
เปนสวนตัว กฎหมายที่เกี่ยวของทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใชเทคโนโลยี
ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องคกรวิชาชีพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความประพฤติสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Social and culture impact due to information technology and online
communities, globalization diversity, digital divide, sensory disabilities issues,
economic issues, legal issues such as regulation, privacy and liberty policies,
Thai and international IT related law, technological usage crime, the threat of
information system, professional and ethical issues, professional organization of
information technology, ethics and professional conduct for information
technologists
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โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3(0-6-3)
Information Technology Project 1
ฝก ให นั ก ศึ ก ษาทํ า การค น คว า ประมวลผลความรู ท างคอมพิ ว เตอร เพื่ อ เป น
พื้น ฐานในการวิ จั ยในหั วเรื่ องทางด านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่ ง โครงงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาป 4 ประกอบดวย การนําเสนอโครงงาน การศึกษา
ความเปนไปได การทํางานเปนทีม การจัดทํางบประมาณ และ การจัดการตารางเวลาทํางาน
รวมทั้งการเขียนรายงานและการนําเสนอผลงาน การออกแบบ ติดตั้งและทดสอบ
Information technology project for senior students consists of project
presentation, feasibility study, team working, budget estimation and project
scheduling including report writing and presentation, design, installation and
testing

09-142-417

โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3(0-6-3)
Information Technology Project 2
ฝก ให นั ก ศึก ษามี ค วามชํ า นาญมากขึ้ น ต อ จากวิ ช าโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยนักศึกษาจะตองเขียนรายงานและนําเสนอผลงานจากการคนควา
หรือวิจัย ตอคณะกรรมการผูควบคุมโครงงาน
Information technology project for senior students consists of project
presentation, feasibility study, team working, budget estimation and project
scheduling including report writing and presentation, design, installation and
testing

09-143-492

การศึกษาหัวข้ ออิสระ
3(2-2-5)
Independent Study
การเลือกหัวขอเฉพาะเรื่องในการศึก ษาภายใตก ารดูแ ลของอาจารยที่ป รึก ษา
ในสาขาวิชา ฯ หัวขอที่เลือกศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากสาขาวิชา
Selection of special topic under the supervision of division supervisor,
selected topic approved by curricular division
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การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Selected Topics in Information Technology
หัวขอที่ทันสมัยทางดานเทคโนโลยีส ารสนเทศ กําหนดรายละเอียดวิช า ตาม
ความเหมาะสม
Determination of appropriate course content current topics of information
technology

09-143-322

การพัฒนาระบบงานฐานข้ อมูลโดยโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5)
Database Application Development Software
การจัดการฐานขอมูล ผูบริหารขอมูลและการบริหารขอมูล การใชงานขอมูลพรอมๆ
กัน การกํ าหนดความปลอดภั ยของข อ มู ล การสํ า รองและกู คื น ข อ มู ล ระบบ
ฐานข อมู ล แบบกระจายและแบบลูก ขายแมข าย โครงสรางแบบเอ็น-ทรี การ
เชื่อมตอกับฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลเฉพาะทาง เชน ฐานขอมูลสื่อประสม
ฐานข อ มู ล แผนที่ ฐานข อมู ล ด านวิ ทยาศาสตร การจั ด การองค ค วามรู ระบบ
คลังขอมูล ระบบเหมืองขอมูล และระบบหองสมุดดิจิทัล เปนตน การฝกปฏิบัติ
บริ ห ารระบบฐานข อ มู ล บนแม ข า ยฐานข อ มู ล การเขี ย นโปรแกรมประยุ ก ต
เชื่อมโยงระบบฐานขอมูลโดยการใชโปรแกรมประยุกตที่ทันสมัย
Database management, data administrater and administration concurrency
database, data security determination, data backup and recovery, distributed
database and client-server databases, n-tier architectures, database connectivity,
special purposes database such as multimedia database, geometry database,
scientific database, knowledge management, data warehouse system, data
mining system and digital library system, practical labolatory on database
server administration, applied software programming link with database system
by using of modern applied software

09-143-323

ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
Database Architecture and Administration Workshop
ฝกปฏิบั ติการบริหารระบบบริ หารฐานข อมูล ระบบบริห ารฐานขอมู ลที่ เป น
ผลิตภัณฑที่นิยมใชปจจุบัน โครงสรางและสวนประกอบ การติดตั้งและตั้งคา
ระบบบริการฐานขอมูล การสรางและจัดการฐานขอมูล ตาราง ความสัมพันธ การ
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บริ ห ารพื้ น ที่ จั ดเก็ บ การทํ างาน การย อนกลั บ การตั้ งค าและวิ เคราะห เพื่ อปรั บ
ประสิทธิภาพ และ ความมั่นคง เชน ดัชนี ผูใช รหัสผาน สิทธิการใช บทบาท ความ
สมบูรณ การนําขอมูลเขา การสํารองและนําคืน
Practical laboratory on management of database system administration,
management system on database of current popular products, structures and
components, database services system installation, creating and administration
of database, tables, relationships, management of storage area, working area,
rollback segments, database setup and analysis for efficiency and security
improvement such as indexs, user, password, privileges, roles, data integrity,
data input, data backup and recovery
09-143-324

กระบวนการพัฒนาซอฟต์ แวร์ ข้ นั สู ง
3(2-2-5)
Advanced Software Development Process
วิชาบังคับก่ อน : 09-142-204 กระบวนการพัฒนาซอฟต์ แวร์
Pre-requisite : 09-142-204 Software Development Process
การจัดสราง การทดสอบการติดตั้งและนําเขาใชในระบบงานการบํารุงรักษาการบริหาร
การพัฒนาซอฟตแวร ไดแก การฝกปฎิบัติบริหารโครงการ การบริหารโครงรางของ
ซอฟตแวรและการจัดรุนของซอฟตแวร ฝกการวิเคราะหและบริหารความเสี่ยง
การบริ ห ารการเปลี่ ยนแปลง ทดลองประมาณการค าใช จ าย และการประกั น
คุณภาพของการพัฒนาซอฟตแวร การฝกปฏิบัติ การใชซอฟตแวรเพื่อบริหาร
โครงการ การประเมินราคา เครื่องมือบริหารโครงร างและรุ นซอฟตแ วร การ
เขียนเอกสารประกอบโครงการพัฒนาซอฟตแวร
Software implementation, testing, installation and deployment into
maintenances system management of software development such as software
project management, software configulation management and version control,
risk analysis and management, change management, cost estimation and
software quality assurance, practical labolatory on software application for
project management, cost estimation, software configulation and version
management, project document writing for software development
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เทคโนโลยีเว็บเซอร์ วสิ
3(2-2-5)
Web Services Technology
หลักการสําคัญของเว็บเซอรวิส โพรโทคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอรวิส การ
กํ า หนดนิ ย ามภาษาและข อ มู ล ไดเร็ ก ทอรี บ ริ ก ารรายชื่ อ เว็ บ เซอร วิ ส
สภาพแวดลอม ระบบบริการแนวทางการพัฒนาเว็บเซอรวิสกับสถาปตยกรรม
เชิงบริการหัวขอ ดานความมั่นคง หนวยงานผูกําหนดมาตรฐานและแหลงขอมูล
สําหรับ ศึก ษาเว็บ เซอร วิส เพิ่ มเติ ม การฝ กปฏิบัติพัฒนาโปรแกรมเว็ บเซอรวิส
ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อสรางตัวอยางบริการ และการใชบริการเว็บเซอรวิสผาน
เครือขาย
Principles of web services protocol and web services languages, languages
definition and web services directory data, web services environment, services
system for development of web service and service-oriented architecture,
security issues, organization for standard setup and web services learning
resources, laboratory on development of web service program in each language
for sample service creating and using of web service through network

09-143-332

ปฏิบัติการโปรแกรมจาวา
3(2-2-5)
Java Programming Workshop
การโปรแกรมภาษาจาวาฝงแมขาย ภาพรวมสถาปตยกรรมของจาวาทูเอนเตอร
ไพรซเอดิชัน ภาพรวมเซิรฟเล็ต การใชโปรแกรมเว็บสเฟยรสนับสนุนการพัฒนา
โปรแกรมประยุ ก ต จ าวาทู เ อนเตอร ไ พรซ เ อดิ ชั น เอพี ไ อของเซิ ร ฟเล็ ต จาวา
เซิรฟเวอร เ พจ ขอกํ าหนดและไวยากรณ การออกแบบเพจดวยเครื่ องมื อช วย
พัฒนา การทดสอบและแกไข การใชขอมูลสวนบริหารโครงรางซอฟตแวร เพื่อ
บริหารการพัฒนาซอฟตแวร การเก็บสถานะ กลไกคุกกี้ เซสชัน การจัดการขอมูล
ของโปรแกรมประยุกต การเรียบเรียงตัวบงชี้ตําแหนงทรัพยากร แนะนําจาวาบีน
สถาปตยกรรมโมเดล-วิว-คอนโทรลเลอร
Java-Server site programming, J2EE architecture overview, Servlet overview,
using of WebSphere studio to supporting applied J2EE development, Servlet
API, JavaServer pages, JavaServer pages specifications and syntax, page design
by developing tools, JSP testing and debugging, using of SCM repository for
management of software development, state storage, cookie API, http session,
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data of applied program management, URL rewriting, resources position,
introduction to Java beans, the model-view-controller architecture
09-143-333

ปฏิบัติการออกแบบบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Design Workshop
กายวิภาคของเว็บไซต เว็บบราวเซอร เทคโนโลยีและภาษาในการพัฒนาเว็บไซต
เครื่องมือในการออกแบบและสรางเว็บไซต การวิเคราะหและวางแผนเว็บไซต
การออกแบบเว็บเพจ การจัดเตรียมเนื้อหา การสรางภาพนิ่ง การสรางโปรแกรม
เว็บ เพจ การจั ดรู ป แบบข อ ความ กราฟ ก และมั ล ติ มีเ ดี ยองค ป ระกอบเชิ ง
ปฏิสัมพันธ การทดสอบและการอัพโหลด การใชเครื่องมือและภาษาโปรแกรม
ในการพัฒนาเว็บไซต อาทิ เอชทีเอ็มแอล, เอ็กซเอ็มแอล, จาวาสคริปต และ
ซอฟตแวรสําเร็จรูปอื่น ๆ
Website anatomical site, web browser, technology and languages in the website
development, the tools for website design and creating analysis and planning of
website,webpage design,context preparation,slide creating, webpage
programming, formatting text, graphics and multimedia, interactions
component, testing and uploading, using of the tools and language program for
website development HTML, XML JavaScript and other sortware

09-143-424

ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ฐานข้ อมูลบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Database Application Development Workshop
การพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต ใ นลั ก ษณะฟอร ม ที่ ส ามารถใช ง านฐานข อ มู ล
เครื่องมือ สภาพ แวดลอมเพื่อสราง ทดสอบและนําไปใชงาน การสรางและปรับแตง
ฟอรมที่ประกอบดวยบลอคขอมูล เฟรม และตัวควบคุมที่ใชติดตอผูใชหลากหลาย
รูปแบบ การใช สวนประกอบสําหรับการ นําเขาขอมูล และสวนประกอบอื่น การ
สรางวินโดว การใชทริกเกอร และการสรางฟงกชันใหแกรายการ
Development of applied program in database working form aspect, the form
builder environment for creating, testing and operating, creating and adjustment
basic form module consists of data blocks, frames and various forms user
conttact of controller, using of input and non-input items, windows creating,
triggers usage and creating of function to items
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ปฏิบัติการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
3(2-2-5)
Enterprise Resource Planning Workshop
การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การเงินการบัญชี การสรางระบบบัญชีทั่วไป
เบื้อ งตน การบริห ารโปรแกรมประยุก ต สรา งสมุด ลงบัญ ชี งบประมาณ
รายงานสถานะการเงิน การบริหารความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต การใช
งานพรอมกัน การจัดการ ดานรายงาน การจัด พิมพ ลําดับ ของเอกสาร และ
ตัวเลือกโปรไฟล
Enterprise resource planning (ERP) financial accounting, basic
implementation of general ledger, administration of applied program, set
of books creating budgeting, financial statement reporting, application
security management of applied program, concurrent programs, reports
management, printing management, document sequences and profile
options

09-143-311

ปฏิบัติการเครือข่ ายในสํานักงาน
3(2-2-5)
Office Networking Workshop
เทคโนโลยี ส ายสั ญ ญาณ หลั ก การของโครงสร า งข า ยสาย กระดู ก สั น หลั ง
เครือขาย บริเวณปฏิบัติงาน การทดสอบโครงสรางขายสาย การออกแบบและการ
แสดงโครงสรางขายสาย เครือขายระยะใกล อีเทอรเน็ต โตเก็นวงแหวน บริดจ การ
ตั้งคาไอพี โพรโทคอลสแปนทรี เทคโนโลยีอุปกรณฮับและสวิทซ การเชื่อมโยง
แบบยืดหยุน และการเชื่อมโยงรวบรวม
Cable technology, principles of structured cabling, backbone network, work
area, structured cabling testing, structured cabling design and presentation,
local area network, Ethernet, token ring, bridge learning, IP configuration,
spanning tree protocol, hub and switch technologies, resilient and linkage
aggregate linkage

09-143-312

ปฏิบัติการเครือข่ ายระดับวิสาหกิจ
3(2-2-5)
Enterprise Networking Workshop
พื้นความรูการเชื่อมโยงระหวางเครือขาย โพรโทคอลไอพี การกําหนดทิศทางของ
อินเตอรเน็ต ซอฟตแวรระบบบริหารเครือขายและสภาพแวดล อม สวนติดตอแบบ
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อนุกรมของตัวชี้เสนทาง โพรโทคอลเพื่อกําหนดเสนทาง พีพีพี พีเอพี/ซีเอชเอพี บน
ตัวชี้ เส นทาง การชี้ เส นทางตายตั ว การชี้ เส นทางแบบพลวั ติ เทคโนโลยี เครื อข าย
ระยะไกล ไอเอสดีเอ็น เฟรมรีเลย การชี้เสนทางโดยโอเอสพีเอฟ การบริหารเครือขาย
ระยะไกล
Background of network linkage, IP protocol, internet routing, IOS software and
environment, router's serial interface, routing protocol, PPP, PAP/CHAP on
router, static routing, dynamic route, WAN technologies, ISDN, frame relay,
OSPF routing, network management
09-143-313

ความปลอดภัยในระบบเครือข่ าย
3(2-2-5)
Network Security
ความรูเกี่ยวกับการบุกรุกและการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ประกอบด วย ระบบการรักษาความปลอดภั ยเบื้องตน การเขารหั สลั บ ทั้ งในระบบ
กุญแจเดี่ยว และระบบกุญแจคู ลายเซ็นตดิจิตอล การพิสูจนสิทธิ์แบบตางๆ การยืนยัน
ตัวบุคคล การรองรับสิทธิ์ ใบรับรองสิทธิ์และการบริการระบบกุญแจรวม ระบบเมล
แบบปลอดภั ย ระบบเครื อข ายที่ มี การเข ารหั ส การบุ กรุ กที่ อาจเกิ ดขึ้ นในระบบ
เครือขาย รูปแบบของการบุกรุก การฝกปฏิบัติ การปองกันโดยใชระบบไฟรวอลล
และซอฟตแวรรักษาความปลอดภัยตางๆ
Knowledge of invading and security of computer network system consists of
basic security system, encoding of secret code in single key and duo key
systems, digital signature, right proven, personnel identification, right
recognition, right certificate and total key system service, safety mail system,
encoding network system, invading of network system, invading form practical
laboratory on protection by using of firewall system and other security software

09-143-314

ระบบอินเตอร์ เน็ตและอินทราเน็ต
3(2-2-5)
Internet and Intranet System
โครงสร า งของอิ น เตอร เ น็ ต และอิ น ทราเน็ ต พื้ น ฐานของโปรโตคอลใน
อินเตอรเน็ต การเขาถึงและการใชงานอินทราเน็ต คุณลักษณะของอินเตอรเน็ต
และอินทราเน็ตแอพพลิเคชั่น เว็บเซิรฟเวอร พื้นฐานการสรางเว็บไซต บริการใน
รูปแบบออนไลน การประยุกตใชอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ตในดานตาง ๆ

154
The structure of the internet and intranet, the basic protocol of the internet,
access and intranet applications, characteristics of internet and intranet
applications with, Web server, the construction site, available in online format,
Iinternet and intranet application areas
09-143-315

การเขียนโปรแกรมเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Network Programming
ระเบียบวิธี และเครื่องมือ การออกแบบโปรแกรมประยุกตแบบเครือขายกระจาย
และการนําไปใช การสื่อสารระหวางกระบวนการ โพรโตคอลของการสื่อสาร
โพรโตคอลทีซีพี/ไอพี สําหรับระดับโปรแกรมประยุกต การประกอบแบบซ็อก
เก็ ต การออกแบบโปรแกรมประยุ ก ต แ บบกระจายไคลแอนท / เซิ ร ฟ เวอร
กระบวนการงานเรียกระยะ ไกล การเขียนโปรแกรมเพื่อติดตอระหวางโพรเซส
เทคนิคการทํางานรวมกันระหวางโพรเซส การบริการหนวยความจําขั้นสูง การ
จัดการกับระบบไฟล ความปลอดภัยในการทํางานแบบไคลแอนทเซิอฟเวอร โพ
รเซสแบบมั ล ติเ ธรด และเทคนิค ต างๆ ในการสื่อสารผ านเครื อขาย การเขี ยน
โปรแกรมบริการเว็บ การกําหนดความสําคัญกับเธรดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การเขี ยนโปรแกรมไคลแอนทเซอรเวอรโดยใชซอกเก็ต การเนมไปป ในการ
สื่อสารระหวางโพรเซส
Methodology and tools, the design of distributed network applications and
implementation, communication between processes, communication protocols,
protocol TCP / IP for the application, the socket assembly, the design of
distributed applications, software client / server, the remote procedure call,
programming for communication between processes, technical collaboration
between processes, advanced memory services, to deal with the file system,
security in the form of client server software drivers, multi-threaded processing,
and techniques, to communicate over the network, web services programming,
the priority of the thread in order to improve performance, programming using
client server software niche packet named pipes to communicate between
processes
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09-143-421

เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ข้นั สู ง
3(2-2-5)
Advanced Computer Network
วิชาบังคับก่ อน : 09-142-308 เครือข่ ายคอมพิวเตอร์
Pre-requisite : 09-142-308 Computer Network
อุปกรณสวิทซของเครือขายบริเวณกวาง และโพรโทคอลการจัดเสนทางขั้นสูง
การบริห ารเครื อข าย เครื อข ายไรส าย และบริ การบนระบบเครือขาย เชน เมล
มัลติมีเดีย และการพิสูจน ตัวจริง เปนตน การฝกปฏิบัติ เทคนิคของการบริหาร
อุปกรณ ระบบเครือขายบริ เวณกว าง การบริ หารอุปกรณ ใหบ ริการของระบบ
เครื อข าย เช น การแปลงแอดเดรส การกํ าหนดแอดเดรส การจํ าแนกโดเมน
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
Wide area network (WAN) switching and advanced routing protocols network
management, Wireless LAN (WLAN), and network system services such as
mail, multimedia and authentication, practical laboratory on devices
management techniques, exterior network system, management of network
system service devices such as address translation, address assignment, domain
name resolution and e-mail
การวิเคราะห์ และออกแบบเครือข่ าย
3(2-2-5)
Network Analysis and Design
ฝกปฎิบัติการออกแบบเครือขายอยางเปนระบบ ฝกวิเคราะหความตองการของ
ผูใชโปรแกรมประยุกตเครื่องคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย การรวมขอมูล
ความตองการ การวิเคราะหคุณลักษณะการถายเทขอมูล การเลือกใชเทคโนโลยี
ระบบเครือขาย การออกแบบการเชื่อมโยงของ Switch และ Router การจัดการ
ระบบเครือขาย และการรักษาความปลอดภัยของขอมูลผานระบบเครือขาย การ
ออกแบบการวางสายและจุดติดตั้งของอุปกรณ การกําหนด Address ของอุปกรณ
ในระบบเครือขาย
Practical training network design systematically, training needs analysis of the
computer application, and networking, data integration needs, analysis of the data
transfer, the implementation of the network, design of switch and router links,
network management systems, and security of information over the network, the
design of the cable and the installation of the device in the address of the network
device

156
09-143-422

การสื่ อสารแบบไร้ สายและระบบเคลือ่ นที่สมัยใหม่
3(2-2-5)
Modern Wireless and Mobile Communication
การทํางานของอุปกรณพกพาตางๆ เชน โทรศัพธมือถือ พีดีเอ ปาลมท็อป และ
คอมพิวเตอรโนตบุค เพื่อทําการออกแบบการทํางานรวมกับเครือขายในการสราง
ไฟล ฐานขอมูล และระบบไคลแอนต เซิรฟเวอรบนเว็บ ในสภาพแวดลอมแบบ
ไรส าย วิช าสนับสนุน การแทนข าวสาร การเผยแพร และการจั ดการที่ อยู การ
ทํา งานรว มกั น และการกู คื น เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารไร ส าย โพรโตคอลของ
เครื อข ายแบบเซลลู ล าร โมบายไอพี และการทํ างานของโพรโตคอลที ซี พีใ น
สภาพแวดลอมแบบ ไรสาย
The various portable devices such as mobile phone, PDA healthcare, palm
desktop and notebook computer, designed to work with the network to create a
database and clients, web server, In a wireless environment, the support of our
students, publishing and address management, collaboration and recovery,
wireless communication technology, protocols for mobile cellular network and
the IP protocol TCP in wireless environment

09-001-301

การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พ
1(0-2–1)
Preparation for Professional Experience
ความรูเ บื้อ งตน เกี่ย วกับ รูป แบบและกระบวนการฝก ประสบการณวิช าชีพ
ความสํา คัญ ของการฝก ประสบการณวิช าชีพ หลัก การเขีย นจดหมายสมัค ร
งาน การเลือ กสถานประกอบการ หลัก การสัม ภาษณง านอาชีพ วัฒ นธรรม
องคก ร การพัฒ นาบุค ลิก ภาพ จรรยาบรรณวิช าชีพ คุณ ธรรมจริย ธรรม
กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกัน
คุณ ภาพและความปลอดภัย ในการทํา งาน การใชง านภาษาอัง กฤษเพื่อ การ
สื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทัก ษะการวางแผน ทัก ษะการ
วิเ คราะห ทัก ษะการแกปญ หาเฉพาะหนา และการตัด สิน ใจ ความรู ทั ่ว ไป
เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการ
สืบคนขอมูล
Basic knowledge in method and process of professional experience,
principles of professional experience application letter writing, how to
select working places, how to achieve a job interview, organizational
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culture, personality development, professional ethics, virtue and morality,
labour law, social security, 5S activities, quality assurance and safety
standards, english for communication, report writing, presentation,
planning skills, analysis skills, facing problem solving and decision
making skills, general knowledge of information technology and IT law,
and information retrieval
09-001-302

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่ อน : 09-001-301 การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
Pre-requisite : 09-001-301 Preparation for Professional Experience
ปฏิบ ัต ิง านในสถานประกอบการเสมือ นหนึ ่ง เปน พนัก งานของสถาน
ประกอบการ ในตํา แหนง ตามที ่ต รงกับ สาขาวิช าและเหมาะสมกับ ความรู
ความสามารถ เปน ระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัป ดาห ปฏิบัติตนตามระเบีย บ
การบริหารงานบุค คลของสถานประกอบการในระหวางปฏิบัติง าน มีห นาที่
รับ ผิด ชอบแนน อนและรับ ผิด ชอบงานที ่ไ ดร ับ มอบหมายจากสถาน
ประกอบการอยา งเต็ม ความสามารถ มีผู น ิเ ทศงาน การติด ตามและการ
ประเมิน ผลการปฏิบัติง านอยา งเปนระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติง าน ของ
นัก ศึก ษา ทําใหเ กิดการพัฒนาตนเองและมีป ระสบการณจ ากการปฏิบัติง าน
ในสถานประกอบการ กอนสําเร็จการศึกษา
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in
the relevant field as a full-time employee with same graduate and properly
ability, required at least 16 weeks, Under assigned job supervisor who will
advise the student during the entire period of the training, certain
responsibility, The training will be also advised, followed up, and
evaluated systematically by co-op advisor and/or co-op staff to assist
students to gain direct experiences, realize their capacity, and develop
themselves before graduation
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09-001-304

ฝึ กงาน
3(0-40-0)
On the Job Training
วิชาบังคับก่ อน : 09-001-301 การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
Pre-requisite : 09-001-301 Preparation for Professional Experience
ฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐ วิส าหกิจ หรือรัฐ บาล
ทางดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิช าของนัก ศึก ษาอยางเปน ระบบ เปน ระยะเวลา
ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง ทําใหเกิดประสบการณจริงจากการทํางานกอนสําเร็จ
การศึกษา
Systematical practice in relevant field within private company, state
enterprise or government organization for at least 270 hours to realize
working experiences before graduation
ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3(0-6-3)
Workplace special problem
วิชาบังคับก่ อน : 09-001-303 ฝึ กงาน
Pre-requisite : 09-001-303 On the Job Training
นํา โจทยปญ หาที ่ไ ดจ ากสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐ วิส าหกิจ หรือ
รัฐบาล ที่นักศึกษาไดออกทําการฝกงาน นํามาศึก ษา วิเ คราะห โดยใชค วามรู
จากวิชาชีพมาทําการประยุก ตแ กปญหา และจัด ทําตามรูป แบบของโครงการ
โดยมีอาจารยผูเชี่ยวชาญในสาขาคอยแนะนําและเปนที่ปรึกษา
Bring problem from relevant field with in private company, state
enterprise or government organization for detailed study, analysis, and/or
research on any special issue that student adopts from direct experience
after individual training by applying professional knowledge to solve the
problems and complete the project, advised by a professor or an expert in
its relevant field

