หลักสู ตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2548)
-------------1. ชื่ อหลักสู ตร
ชื่อภาษาไทย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science in Information and Communication Technology
2. ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร)
Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

ชื่อย่อ

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร)
B.S. (Information and Communication Technology)

3. หน่ วยงานรับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มุ่งเน้นผลิ ต
บัณฑิ ตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และความต้องการของผูเ้ รี ยนและผูใ้ ช้บ ณ
ั ฑิ ต ตลอดจนเป็ น
พื้นฐานสําหรับการศึกษาที่สูงขึ้น เปิ ดโอกาสให้มีการเลื อกเรี ยนในสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยี ก ารสื่ อสารตามพื้ น ฐานความถนั ด และความสนใจ มุ่ ง สร้ า ง
นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่มีคุณภาพในแขนงวิชาต่างๆ ได้แก่เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
เทคโนโลยีเครื อข่ ายและการสื่ อสาร เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนให้ผูม้ ี ความรู ้ สาขาอาชี พต่างๆได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกับ
อาชี พ ของตน รวมทั้งสร้ างเสริ ม จริ ยธรรม คุ ณธรรมควบคู่ก ับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ท้องถิ่นและชุมชน

4.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.2.1 เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่มีศกั ยภาพภายใต้การเลือก
เรี ยนตามความถนัดและสนใจ ในแขนงวิชาด้านเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย เทคโนโลยีเครื อข่ายและการ
สื่ อสาร เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.2 เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลเพื่อทําหน้าที่เป็ นนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ ผูด้ ูแลระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์
และออกแบบระบบ ตลอดจนบุคคลากรคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ทั้งในหน่วยงานของรัฐ เอกชนและ
การประกอบอาชีพอิสระ
4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม มีจริ ยธรรมควบคู่กบั การใช้และการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
4.2.4 เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตที่ มีพ้ืนฐานความรู ้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
สําหรับการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและการถ่ายทอดสู่ ชุมชน
4.2.5 เพื่อส่ งเสริ มให้มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นในการศึกษาหา
ความรู ้ ตลอดจนนําความรู ้ไปพัฒนาชุมชน
4.2.6 เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่มีความรู ้วิชาชี พอื่นๆให้สามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารไปประยุกต์ใช้
5. กําหนดการเปิ ดสอน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2549
6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าศึกษา
6.1 สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
6.2 สําเร็ จการศึกษาระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
6.3 สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า
6.4 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวดเงิน/รายการจ่ าย

ปี งบประมาณ
2550
2551
300,000 100,000

อาคาร ทีด่ ิน สิ่ งก่ อสร้ าง

2549
400,000

2552

รวม

2,590,000 2,650,000 1,250,000 1,310,000

-

16.2 ประมาณค่ าใช้ จ่ายต่ อหัว
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ประมาณ 15,000 บาท/คน/ปี และสรุ ปเป็ นประมาณการรายได้
แต่ละปี ได้ดงั นี้
ประเภทนักศึกษา
2549
2,250,000

ภาคปกติ

ค่าใช้จ่ายรายหัว/คน/ปี
2550
2551
2552
4,950,000
7,050,000
7,950,000

2553
7,200,000

17. หลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 130 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
17.2.1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
17.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคบ 9 หน่วยกิต
17.2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
17.2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิ ตศาสตร์บงั คับ 6 หน่วยกิต
และให้เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชาใดก็ได้ ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 94 หน่วยกิต
17.2.2.1 วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 78 หน่วยกิต
17.2.2.2 วิชาวิทยาการจัดการ จํานวนไม่นอ้ ย 9 หน่วยกิต
17.2.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวน 7 หน่วยกิต
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
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17.3 รายวิชา
17.3.1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 9 หน่ วยกิต
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication and Information Retrieval
1500107 ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการอ่าน
English for Reading Skills

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

รายวิชาเลือก
1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
Chinese for Communication
1500109 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
Japanese for Communication
1500110 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
Korean for Communication
1500111 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication
1500112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Korean for Socio-cultural Communication
1500114 สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work
1500115 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work

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

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 12
รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

2000103 จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
Ethics and Life Skills
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก
Thai and World Lifestyle

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

รายวิชาเลือก
2000104 สุ นทรี ยภาพแห่งชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
2500106 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
2500107 ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
2500108 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
2) กลุ่ ม วิช าวิทยาศาสตร์ กับ คณิต ศาสตร์ จํานวนไม่ น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
Information and Information Technology for Learning
4000110 การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making

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

รายวิชาเลือก
4000111 วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
Science for Life Quality
4000112 วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
Sports Science and Recreation

3(3-0-6)
3(2-2-5)
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4000113 คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
4000114 เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
ข้ อกําหนดเฉพาะ
ก) กรณี ผูส้ ําเร็ จการศึ กษาระดับอนุ ปริ ญญาหรื อเที ยบเท่า ให้ได้รับสิ ทธิ์ การยกเว้นการเรี ยน
รายวิช าในหมวดวิช าศึ ก ษาทั่วไปไม่ เกิ น 12 หน่ วยกิ ต และรวมเข้าไปในเกณฑ์ สํ าเร็ จ
การศึ ก ษา และเลื อกเรี ย นอี ก ไม่น้อ ยกว่า 18 หน่ วยกิ ต ให้ ค รบทุ ก กลุ่ ม วิช า โดยไม่ นับ
รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
ข) กรณี ผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า หรื อสําเร็ จการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา
หลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ใช้หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป พ.ศ. 2548 ให้
ได้รับสิ ทธิ์ การยกเว้นการเรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปทั้งหมดรวม 30 หน่วยกิต
และรวมเข้าไปในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
17.3.2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 94 หน่วยกิต
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

17.3.2.1 วิชาแกน ให้เลือกเรี ยนวิชาที่สัมพันธ์กบั วิชาเอก จํานวนไม่

1553610 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
English for Information Technology 1
2562302 กฎหมายธุ รกิจ
Business Laws
3501002 เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
General Economics
3503901 การวิจยั ทางธุ รกิจ
Business Research
3504101 จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
Business Ethics
3521103 หลักการบัญชี
Principle of Accounting
3532404 การบริ หารธุ รกิจและการเงิน
Principle of Business and Finance Administration

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3531102 การเงินและการธนาคาร
Money and Banking
3543101 หลักการบริ หารการตลาด
Marketing Administration
3562402 การบริ หารทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
3564201 นโยบายธุ รกิจ
Business Policy
4011501 ฟิ สิ กส์ประยุกต์
Applied Physics
4021114 หลักเคมีพ้นื ฐาน
Fundamental in Chemistry
4061101 พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ส่ิ งแวดล้อม
Fundamental in Environmental Science)
4073323 วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
Health Science
4092401 แคลคูลสั 2
Calculus 2
4092601 พีชคณิ ตเชิงเส้น
Linear Algebra
4092603 คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์
Applied Mathematics
4094407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
4113105 สถิติเพื่อการวิจยั
Statistics for Research
5583104 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetics Field
7123406 การวิจยั ดําเนินงาน
Operation Research
7123609 เทคโนโลยีสารสนเทศและการให้คาํ ปรึ กษาทางธุ รกิจ
Information Technology and Business Consultation

3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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17.3.2.2 วิชาเอก ให้เลือกเรี ยนในวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งต่อไปนี้
จํานวน ไม่นอ้ ยกว่า 66 หน่วยกิต
1) วิชาเอก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รายวิชาบังคับ จํานวน 51 หน่วยกิต
4091401 แคลคูลสั 1
Calculus 1
4091611 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
7121101 ระบบคอมพิวเตอร์
Computer System
7121301 ระบบฐานข้อมูล
Database System
7121501 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Principle of Computer Programming
7121503 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบวิชวล
Visual Computer Programming
7121504 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
Data Structure and Algorithm
7122303 ระบบมัลติมีเดียเบื้องต้น
Introduction to Multimedia System
7122304 เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
Multimedia Technology
7122505 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
7122511 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ
Web Page Design and Programming
7122702 การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายเบื้องต้น

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3 (2-2-5)

Introduction to Data Communication and Networking

7123307 ระบบสารสนเทศมัลติมีเดีย
Multimedia Information System
7123507 การวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดีย
Multimedia System Analysis and Design

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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7123512 การประมวลผลภาพดิจิตอล
Digital Image Processing
7123513 การสร้างภาพเคลื่อนไหว
Animation Creation
7124903 โครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
Student Project in Multimedia Technology

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

รายวิชาเลือก ให้เลือกเรี ยนรายวิชา ต่อไปนี้ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
7122201 โปรแกรมสําเร็ จรู ปมัลติมีเดีย
Multimedia Package
7122404 ทฤษฎีสี

3(1-4-4)
3(2-2-5)

Theory of Color

7122521 การตัดต่อวิดีโอ
Video Clipping
7122522 ศิลปะการนําเสนอผลงาน
Presentation Techniques
7122701 ระบบปฏิบตั ิการ
Operating System
7123402 คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
Computer Graphics
7123520 การสร้างและผลิตมัลติมีเดีย
Multimedia Creation and Production
7123601 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human and Computer Interaction
7123612 การพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรี ยนการสอน
Development in Electronic Learning
7123705 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
Internet Technology
7124407 วิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์ ข้ นั พื้นฐาน
Fundamental of Computer Vision
7124408 การรู ้จาํ รู ปแบบขั้นพื้นฐาน
Fundamental of Pattern Recognition

3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
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7124409 การเข้ารหัสลับและบีบอัดข้อมูล
Data Encryption and Compression
7124610 การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สาํ หรับชุมชน
Development of Computer System for Community
7124613 ทักษะการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย
Creative Multimedia Skill
7124614 การสร้างภาพยนต์
Movies Creation
7124618 การสร้างการ์ ตูน
Cartoon Creation
7124715 ระบบเครื อข่ายมัลติมีเดีย
Multimedia Network System
7124901 การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Seminar in Information and Communication Technology
7124902 หัวข้อพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Special Topic in Information and Communication Technology

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(1-2-3)

2) วิชาเอก เทคโนโลยีเครื อข่ ายและการสื่ อสาร
รายวิชาบังคับ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 51 หน่วยกิต
4091611 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
4112201 ความน่าจะเป็ นและสถิติเบื้องต้น
Introduction to Probability and Statistics
7121101 ระบบคอมพิวเตอร์
Computer System
7121301 ระบบฐานข้อมูล
Database System
7121501 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Principle of Computer Programming
7121503 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบวิชวล
Visual Computer Programming

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
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7121504 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
Data Structure and Algorithm
7122401 คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Mathematics for Electronic Engineering
7122502 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
Structured Programming
7122511 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ
Web Page Design and Programming
7122701 ระบบปฏิบตั ิการ
Operating System
7122702 การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายเบื้องต้น

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3 (2-2-5)

Introduction to Data Communication and Networking

7122707 ทฤษฎีการสื่ อสารโทรคมนาคม
Telecommunication Theory
7123102 สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ และวงจรไมโครคอมพิวเตอร์
Computer Architecture and Microcomputer Circuit
7123708 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
Digital Signal Processing
7124723 การบริ หารและการออกแบบระบบเครื อข่าย
Network Administration and Design
7124904 โครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีเครื อข่ายและการสื่ อสาร
Student Project in Network and Communication Technology

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

รายวิชาเลือก ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
7123317 ทฤษฎีวทิ ยาการเข้ารหัสลับ
Theory of Cryptography
7123601 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human and Computer Interaction
7123703 ระบบเครื อข่ายเฉพาะที่
Local Area Network System
7123704 ระบบเครื อข่ายทีซีพีไอพี
TCP/IP Network System

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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7123705 เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต
3(2-2-5)
Internet Technology
7123706 ระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย
3(1-4-4)
Network Operating System
7123710 ระบบแบบกระจาย
3(2-2-5)
Distributed System
7123711 สัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Noise Interference in Electronics System
7123712 เทคโนโลยีการเชื่ อมต่อระหว่างเครื อข่าย
3(2-2-5)
Internetworking Technology
7123713 เครื อข่ายการสื่ อสารและสายส่ ง
3(3-0-6)
Communication Networks and Transmission Lines
7123714 โปรโตคอล
3(2-2-5)
Protocol
7123715 ระบบเครื อข่ายมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Network System
7124311 การบริ หารและการจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Administration and Management
7124315 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Security
7124319 นโยบายและกฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 3(3-0-6)
Policy and Laws of Information and Communication Technology
7124517 การประมวลผลแบบเคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Processing
7124516 การเขียนโปรแกรมสําหรับเครื อข่าย
3(2-2-5)
Network Programming
7124610 การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สาํ หรับชุมชน
3(1-4-4)
Development of Computer System for Community
7124716 การบริ หารและการบริ การอินเตอร์ เน็ต
3(2-2-5)
Internet Administration and Service
7124717 เทคโนโลยีไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Technology
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7124718 เทคโนโลยีโทรศัพท์
3(3-0-6)
Telephone Technology
7124719 เทคโนโลยีการสื่ อสารเส้นใยแก้วนําแสง
3(3-0-6)
Optical Fiber Communication Technology
7124720 เทคโนโลยีการสื่ อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
Satellite Communication Technology
7124721 ทฤษฎีแถวคอยและการประยุกต์ในระบบเครื อข่าย
3(2-2-5)
Queuing Theory and Application in Network System
7124722 เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
3(2-2-5)
Distance Education Technology
7124901 การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
1(0-2-1)
Seminar in Information and Communication Technology
7124902 หัวข้อพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
2(1-2-3)
Special Topic in Information and Communication Technology
3) วิชาเอก เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ
วิชาบังคับ จํานวน 51 หน่วยกิต
4091611 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
4112201 ความน่าจะเป็ นและสถิติเบื้องต้น
Introduction to Probability and Statistics
7121101 ระบบคอมพิวเตอร์
Computer System
7121301 ระบบฐานข้อมูล
Database System
7121501 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Principle of Computer Programming
7121503 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบวิชวล
Visual Computer Programming
7121504 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
Data Structure and Algorithm
7122308 ระบบฐานข้อมูลขั้นสู ง
Advance Database System

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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7122505 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
7122511 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ
Web Page Design and Programming
7122702 การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายเบื้องต้น

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3 (2-2-5)

Introduction to Data Communication and Networking

7123310 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
7123506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Information System Analysis and Design
7123509 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
Object Oriented Analysis and Design
7123606 การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
7124312 ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
Decision Support System
7124906 โครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ
Student Project in Information Management Technology

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-6-2)

รายวิชาเลือก ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
7122201 โปรแกรมสําเร็ จรู ปมัลติมีเดีย
Multimedia Package
7122701 ระบบปฏิบตั ิการ
Operating System
7123309 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
Distributed Database System
7123405 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
7123505 หลักการค้นคืนสารสนเทศ
Principal of Information Retrieval
7123510 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Development of Management Information System

3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
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7123514 การพัฒนาระบบงานแบบกระจาย
3(2-2-5)
Distributed System Development
7123515 การพัฒนาระบบงานรับ-ให้บริ การ
3(2-2-5)
Client/Server System Development
7123601 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human and Computer Interaction
7123705 เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต
3(2-2-5)
Internet Technology
7123710 ระบบแบบกระจาย
3(3-0-6)
Distributed System
7124311 การบริ หารและการจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Administration and Management
7124313 กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Strategy of Management for Information Technology
7124314 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Resource Management
7124315 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Security
7124316 คลังข้อมูล
3(2-2-5)
Data Warehousing
7124318 การบริ หารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(2-2-5)
Project Management in Information and Communication Technology
7124319 นโยบายและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 3(3-0-6)
Laws and Policy of Information and Communication Technology
7124320 ระบบฐานข้อมูลเชิ งวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Database
7124518 ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
3(2-2-5)
Expert System
7124519 ปั ญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
7124610 การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สาํ หรับชุมชน
3(1-4-4)
Development of Computer System for Community
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7124617 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Application of Artificial Intelligent
7124901 การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
1(0-2-1)
Seminar in Information and Communication Technology
7124902 หัวข้อพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
2(1-2-3)
Special Topic in Information and Communication Technology
4) วิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์
รายวิชาบังคับ จํานวน 51 หน่วยกิต
4091611 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
7121101 ระบบคอมพิวเตอร์
Computer System
7121301 ระบบฐานข้อมูล
Database System
7121302 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
Introduction to Information Technology
7121501 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Principle of Computer Programming
7121503 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบวิชวล
Visual Computer Programming
7121504 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
Data Structure and Algorithm
7122306 ระบบสารสนเทศเชิงธุ รกิจ
Business Information System
7122511 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ
Web Page Design and Programming

3(3-0-6)

7122702 การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายเบื้องต้น

3 (2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)

Introduction to Data Communication and Networking

7123506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Information System Analysis and Design

3(2-2-5)
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7123604 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Marketing
7123606 การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
7123705 เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต
Internet Technology
7124311 การบริ หารและการจัดการฐานข้อมูล
Database Administration and Management
7124615 การประกอบธุ รกิจคอมพิวเตอร์
Business in Computer
7124905 โครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์
Student Project in Apply Information Technology)

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-6-2)

รายวิชาเลือก ให้เลือกเรี ยนรายวิชา ต่อไปนี้ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
7122201 โปรแกรมสําเร็ จรู ปมัลติมีเดีย
Multimedia Package
7122701 ระบบปฏิบตั ิการ
Operating System
7123515 การพัฒนาระบบงานรับ-ให้บริ การ
Client/Server System Development
7123601 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human and Computer Interaction
7123602 การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบสิ นค้าคงคลัง
Software Development in Inventory Control
7123603 การพัฒนาซอฟต์แวร์ สาํ หรับสถานศึกษา
Software Development in School
7123605 การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบทะเบียนบุคคลและเงินเดือน
Software Development in Personnel Record and Payroll
7123607 การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบงานประกันภัย
Software Development in Insurance
7123608 การพัฒนาซอฟต์แวร์ ทางบัญชี
Software Development in Accounting
7123611 การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ

3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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7123612
7124314
7124319
7124611
7124616
7124619
7124901
7124902

Software Development in Office Automation System
การพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรี ยนการสอน
3(1-4-4)
Development in Electronic Learning
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Resource Management
นโยบายและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 3(3-0-6)
Laws and Policy of Information and Communication Technology
การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สาํ หรับชุมชน
3(1-4-4)
Development of Computer System for Community
การบริ หารศูนย์สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Center Management
การจัดการธุ รกิจด้วยคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computerize Business Management
การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
1(0-2-1)
Seminar in Information and Communication Technology
หัวข้อพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
2(1-2-3)
Special Topic in Information and Communication Technology
17.3.2.3 วิชาวิทยาการจัดการ จํานวน 9 หน่ วยกิต

3561101 องค์การและการจัดการ
Organization and Management

3(3-0-6)

3501001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
Introduction to Business Operation
3562111 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
Introduction to Information Technology Economics

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

17.3.2. วิชาพืน้ ฐานและวิชาชี พ จํานวน 7 หน่วยกิต
7124801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 2(90)
Preparation for Professional Experience in Information and Communication
Technology
7124802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
5(450)
Field Experience in Information and Communication Technology
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ข้ อกําหนดเฉพาะ
ก) สําหรับ ผูส้ ําเร็ จการศึ กษาระดับอนุ ปริ ญญาหรื อเที ยบเท่ า ให้ได้รับสิ ทธิ์ การยกเว้นวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะ ได้ไม่เกิน 33 หน่วยกิต โดยนับเป็ นเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา ดังนี้
1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก
(1) วิชาแกน ได้รับสิ ทธิ์ การยกเว้นไม่เกิ น 9 หน่ วยกิตและเลื อกเรี ยนอีกไม่
น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(2) วิชาเอก รายวิชาบังคับ ได้รับสิ ทธ็การยกเว้นไม่เกิน 9 หน่วยกิต และเลือก
เรี ยนอีกไม่นอ้ ยกว่า 42 หน่วยกิต
(3) วิชาเอก รายวิชาเลือก ได้รับสิ ทธิ์ การยกเว้นไม่เกิน 9 หน่วยกิต และเลือก
เรี ยนอีกไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ ได้รับการยกเว้นไม่เกิน 6 หน่ วยกิ ต และเลื อกเรี ยนอี ก
ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
ข) สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า ให้ได้รับการยกเว้นวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ ได้ไม่เกิน 48 หน่วยกิต โดยนับเป็ นเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา ดังนี้
1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก
(1) วิชาแกน ได้รับสิ ทธิ์ ยกเว้นไม่เกิน 9 หน่วยกิตและเลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
3 หน่วยกิต
(2) วิช าเอก รายวิชาบังคับ ได้รับสิ ทธิ์ การยกเว้นไม่เกิ น 24 หน่ วยกิ ต และ
เลือกเรี ยนอีกไม่นอ้ ยกว่า 27 หน่วยกิต
(3) วิช าเอก รายวิช าเลื อก ได้รับ สิ ท ธิ์ การยกเว้น ไม่ เกิ น 9 หน่ วยกิ ต และ
เลือกเรี ยนอีกไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ ได้รับการยกเว้นไม่เกิ น 6 หน่ วยกิต และเลื อกเรี ยนอี ก
ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรี ยน
ในรายวิชาใดๆในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรื อหลักสู ตรในมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยไม่ซ้ าํ
กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว
ข้ อกําหนดเฉพาะ
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สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญาหรื อเทียบเท่าหรื อสู งกว่า ให้ได้รับการยกเว้นวิชาใน
หมวดวิชาเลือกเสรี ได้ท้ งั หมด โดยนับเป็ นเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
17.4 ความหมายของเลขรหัสวิชาและค่ าหน่ วยกิต
รหัสวิชา

1

2

3

4

5

6

7

หมู่วชิ า

ลําดับวิชา

ชั้นปี
หมวดวิชา
เลขหลักที่ 1- 3 เป็ นหมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เลขหลักที่ 4

แทนระดับชั้นปี หรื อความยากง่ายของวิชา

เลขหลักที่ 5

แทนหมู่วชิ า บ่งบอกถึงเนื้อหาวิชา

เลขหลักที่ 6 -7 แทนลําดับก่อนหลังของวิชาในแต่ละหมวด
หมู่วชิ าในหมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (712) ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1) ฮาร์ ดแวร์
(712-1--)
2) ซอฟต์แวร์
(712-2--)
3) ข้อมูลและสารสนเทศ
(712-3--)
4) ทฤษฎีและการคํานวณ
(712-4--)
5) ระเบียบวิธี
(712-5--)
6) การประยุกต์ใช้งาน
(712-6--)
7) เทคโนโลยีการสื่ อสารและโทรคมนาคม
(712-7--)
8) การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(712-8--)
9) โครงการพิเศษ ปั ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(712-9--)
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ค่ าหน่ วยกิต
จัดแบ่งดังนี้ หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า) เช่น 3(3-0-6) 3(2-2-5) เป็ น
ต้น โดยมีความหมายดังนี้
1) ตัวเลขหน้าวงเล็บเป็ นจํานวนหน่วยกิต
2) ตัวเลขตัวแรกในวงเล็บเป็ นจํานวนชัว่ โมงการสอนทฤษฎี กําหนดเรี ยน 1 ชัว่ โมง
ต่อ 15 สัปดาห์ คิดเป็ น 1 หน่วยกิต
3) ตัวเลขตัวที่สองในวงเล็บเป็ นจํานวนชัว่ โมงการสอนภาคปฏิบตั ิ กําหนดเรี ยน 2
ชัว่ โมงหรื อ 3 ชัว่ โมงต่อ 15 สัปดาห์ คิดเป็ น 1 หน่วยกิต
4) ตัวเลขตัวที่สามในวงเล็บเป็ นจํานวนชัว่ โมงการค้นคว้าด้วยตัวเอง
ทั้งนี้ จํานวนตัวเลขในวงเล็บรวมกันแล้วต้องเป็ น 3 เท่าของจํานวนหน่วยกิต
17.5 แผนการศึกษา
17.5.1 วิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
4091611
7121101
7121501
ภาคเรี ยนที่ 2
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3561101
7121301
7121504
7121503

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 1
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 2
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 3
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 4
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอมพิวเตอร์
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

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

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 5
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 6
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 7
องค์การและการจัดการ
ระบบฐานข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบวิชวล

3 (- )
3 (- )
3 (- )
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
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รหัสวิชา

ภาคเรี ยนที่ 3
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3501001
3562111
7122702
xxxxxxx
ภาคเรี ยนที่ 4
4091401
7122505
7122303
7123307
7122511
xxxxxxx
xxxxxxx
ภาคเรี ยนที่ 5
7123507
7123512
7123513
7122304
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)

รวม

21 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 8
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 9
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 10
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายเบื้องต้น
วิชาแกน (1)
รวม

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

แคลคูลสั 1
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ระบบมัลติมีเดียเบื้องต้น
ระบบสารสนเทศมัลติมีเดีย
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ
วิชาเอกเลือก (1)
วิชาแกน (2)
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(- )
3(- )
21 หน่วยกิต

การวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดีย
การประมวลผลภาพดิจิตอล
การสร้างภาพเคลื่อนไหว
เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
วิชาเอก เลือก (2)
วิชาแกน (3)
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(- )
3(- )
18 หน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ 6
7124903 โครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
xxxxxxx วิชาเอก เลือก (3)

3(1-6-2)
3(- )
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รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

วิชาเอก เลือก (4)
วิชาเอก เลือก (5)
วิชาแกน (4)
เลือกเสรี
รวม

3(- )
3(- )
3(- )
2-3 (-)
17-18 หน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ 7
7124801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
xxxxxxx เลือกเสรี
xxxxxxx เลือกเสรี
รวม

2(90)
2-3 (-)
2-3 (-)
6-9 หน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ 8
7124802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

5(450)

17.5.2 วิชาเอกเทคโนโลยีเครื อข่ ายและการสื่ อสาร
รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
4091611
7121101
7121501
ภาคเรี ยนที่ 2
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3561101

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า))

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 1
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 2
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป3
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป4
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอมพิวเตอร์
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

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

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 5
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 6
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 7
องค์การและการจัดการ

3 (- )
3 (- )
3 (- )
3(3-0-6)
37

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า))

7121301
7121504
7121503

ระบบฐานข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบวิชวล
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
21 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 8
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 9
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 10
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายเบื้องต้น
วิชาแกน (1)
รวม

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

คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบปฏิบตั ิการ
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ และวงจรไมโครคอมพิวเตอร์
วิชาเอก เลือก (1)
วิชาแกน (2)
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(- )
3(- )
21 หน่วยกิต

ความน่าจะเป็ นและสถิติเบื้องต้น
การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
ทฤษฎีการสื่ อสารและโทรคมนาคม
วิชาเอก เลือก (2)
วิชาเอก เลือก (3)
วิชาแกน (3)
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(- )
3(- )
3(- )
18 หน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ 3
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3501001
3562111
7122702
xxxxxxx
ภาคเรี ยนที่ 4
7122401
7122701
7122502
7122511
7123102
xxxxxxx
xxxxxxx
ภาคเรี ยนที่ 5
4112201
7123708
7122707
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
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รหัสวิชา

ภาคเรี ยนที่ 6
7124723
7124904
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า))

การบริ หารและการออกแบบระบบเครื อข่าย
โครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีเครื อข่ายและการสื่ อสาร
วิชาเอก เลือก (4)
วิชาเอก เลือก (5)
วิชาแกน (4)
เลือกเสรี
รวม

3(2-2-5)
3(1-6-2)
3(- )
3(- )
3(- )
2-3 (-)
17-18 หน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ 7
7124801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

2(90)

xxxxxxx

เลือกเสรี

2-3 (-)

xxxxxxx

เลือกเสรี

2-3 (-)

รวม

6-9 หน่วยกิต

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่ อสาร

5(450)

ภาคเรี ยนที่ 8
7124802

17.5.3 วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ
รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
4091611
7121101
7121501

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต)ิ

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 1
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 2
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป3
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป4
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอมพิวเตอร์
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

3 (- )
3 (- )
3 (- )
3 (- )
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต
39

รหัสวิชา

ภาคเรี ยนที่ 2
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3561101
7121301
7121504
7121503
ภาคเรี ยนที่ 3
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3501001
3562111
7122702
xxxxxxx
ภาคเรี ยนที่ 4
4112201
7122701
7123506
7122511
7122505
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต)ิ

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 5
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 6
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 7
องค์การและการจัดการ
ระบบฐานข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบวิชวล
รวม

3 (- )
3 (- )
3 (- )
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
21 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 8
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 9
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 10
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายเบื้องต้น
วิชาแกน (1)
รวม

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

ความน่าจะเป็ นและสถิติเบื้องต้น
ระบบปฏิบตั ิการ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
วิชาเอก เลือก (1)
วิชาเอก เลือก (2)
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(- )
3(- )
21 หน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ 5
7123310 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
7122308 ระบบฐานข้อมูลขั้นสู ง
7123606 การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
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ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต)ิ

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

วิชาเอก เลือก (2)
วิชาเอก เลือก (3)
วิชาแกน (3)
รวม

3(- )
3(- )
3(- )
18 หน่วยกิต

ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
โครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ
วิชาเอก เลือก (4)
วิชาเอก เลือก (5)
วิชาแกน (4)
เลือกเสรี
รวม

3(2-2-5)
3(1-6-2)
3(- )
3(- )
3(- )
2-3 (-)
17-18 หน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ 6
7124312
7124906
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ภาคเรี ยนที่ 7
7124801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร
xxxxxxx เลือกเสรี
xxxxxxx เลือกเสรี
รวม
ภาคเรี ยนที่ 8
7124802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่ อสาร

2(90)
2-3 (-)
2-3 (-)
6-9 หน่วยกิต
5(450)

17.5.3.1 วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์
รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
4091611
7121101

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต)ิ

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 1
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 2
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป3
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป4
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอมพิวเตอร์

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

หน่ วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต)ิ

7121501

หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

3(2-2-5)
21 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 5
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 6
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 7
องค์การและการจัดการ
ระบบฐานข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบวิชวล
รวม

3 (- )
3 (- )
3 (- )
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
21 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 8
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 9
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 10
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายเบื้องต้น
วิชาแกน (1)
รวม

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

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเชิงธุ รกิจ
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ
เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต
วิชาเอก เลือก (1)
วิชาแกน (2)
รวม

3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-6)
3(- )
3(- )
21 หน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ 2
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3561101
7121301
7121504
7121503
ภาคเรี ยนที่ 3
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3501001
3562111
7122702
xxxxxxx
ภาคเรี ยนที่ 4
7121302
7123604
7122306
7122511
7123705
xxxxxxx
xxxxxxx

ภาคเรี ยนที่ 5
7123506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

3(2-2-5)
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ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต)ิ

7124615
7123606
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

การประกอบธุ รกิจคอมพิวเตอร์
การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
วิชาเอก เลือก (2)
วิชาเอก เลือก (3)
วิชาแกน (3)
รวม

3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(- )
3(- )
3(- )
18 หน่วยกิต

การบริ หารและจัดการฐานข้อมูล
โครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์
วิชาเอก เลือก (4)
วิชาเอก เลือก (5)
วิชาแกน (4)
เลือกเสรี
รวม

3(2-2-5)
3(1-6-2)
3(- )
3(- )
3(- )
2-3 (-)
17-18 หน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ 6
7124311
7124905
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ภาคเรี ยนที่ 7
7124801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
xxxxxxx เลือกเสรี
xxxxxxx เลือกเสรี
รวม
ภาคเรี ยนที่ 8
7124802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่ อสาร

2(90)
2-3 (-)
2-3 (-)
6-9 หน่วยกิต
5(450)
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17.6 คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
17.6.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถฟั ง
เพื่ อ จับ ใจความสํ า คัญ อ่ า นจับ ใจความ อ่ า นตี ค วามและอ่ า นขยายความ ฝึ กพู ด ใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ และนําเสนอผลการสื บ ค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสั มพันธ์ ท าง
ภาษา
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน การ
ทักทายการกล่าวลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การขอบคุ ณ การขอโทษ และการแสดง
ความเห็ นใจ การขอร้ อง และการเสนอความช่วยเหลือ การเชื้ อเชิ ญและการให้คาํ แนะนํา
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่ งของ การถามและการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ การซื้ อ
ขายสิ นค้าและการบริ การ การแสดงความคิดเห็น และการติดต่อทางโทรศัพท์
1500107 ภาษาอังกฤษเพีอ่ ทักษะการอ่ าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒ นาทัก ษะการอ่ าน การใช้พ จนานุ ก รมช่ วยในการอ่าน การอ่านเพื่ อหาข้อมู ล ที่
ต้องการการอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทัว่ ไป เทคนิ คการอ่านเพื่อจับ
ใจความสําคัญ การอ่านเพื่อเขียนสรุ ปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน เช่น การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การ
ซื้ อของ การถามตอบข้อมู ลเกี่ ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และ
การกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
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1500109 ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication)
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน เช่น การทักทาย การ
ลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุ ณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ ม
การซื้ อของ การถามตอบข้อมู ลเกี่ ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่ น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
1500110 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การ
ลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุ ณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ ม
การซื้ อของ การถามตอบข้อมู ลเกี่ ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่ น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
1500111 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่ เกี่ ยวข้องกับ ความรู ้ พ้ืนฐานเชิ งสังคมและวัฒนธรรม เช่ น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวจีน และ
กรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวจีน
1500112 ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่ เกี่ ยวข้องกับ ความรู ้ พ้ืนฐานเชิ งสังคมและวัฒนธรรม เช่ น
ลักษณะครอบครั ว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวญี่ ปุ่ น
และกรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวญี่ปุ่น
1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Korean for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่ เกี่ ยวข้องกับ ความรู ้ พ้ืนฐานเชิ งสังคมและวัฒนธรรม เช่ น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวเกาหลี
และกรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวเกาหลี
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1500114 สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ ต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับการทํางาน เช่ น
การอธิ บายชี้ แจงเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ งาน การขอข้อมู ล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัด
หมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะ
ทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500115 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เช่น
การอธิ บายชี้ แจงเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ งาน การขอข้อมู ล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัด
หมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะ
ทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาเกาหลี ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับการทํางาน
เช่ น การอธิ บายชี้ แจงเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การ
นัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนา
ขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
17.6.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
2000103 จริยธรรมและทักษะชี วติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุ ณค่า และเกณฑ์ตดั สิ นคุ ณค่าทางจริ ยธรรมในสังคมปั จจุบนั ตาม
หลัก ปรั ช ญาและศาสนธรรม การพัฒ นาทัก ษะชี วิตในด้านต่าง ๆ การดําเนิ น ชี วิตตาม
วิถีท างประชาธิ ป ไตย การสร้ างวินัยและความตระหนัก ในคุ ณค่าของตนเอง การสร้ าง
ภูมิคุม้ กันทางจิต มรรควิธีเพื่อชีวติ ที่เป็ นสุ ข
2000104 สุ นทรียศาสตร์ แห่ งชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งชี วิตในเชิ งการคิด สุ นทรี ยศาสตร์ ในเชิ งพฤติกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความงามของศิ ล ปะแขนต่ า ง ๆ ด้ า นทั ศ นศิ ล ป์ ดุ ริ ยางคศิ ล ป์ และ
ศิลปะการแสดง เพื่ อให้เกิดความซาบซึ้ งและได้มาซึ่ งประสบการณ์ ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์
แห่ งชี วิตโดยการรับ รู ้ ด้วยศาสตร์ แห่ งการได้ยิน ได้พ บเห็ นของจริ งและได้สั ม ผัส ตาม
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แนวทางการศึกษาศิลปะแขนงนั้นๆ การเปรี ยบเที ยบข้อแตกต่างทางสุ นทรี ยศาสตร์ ของ
ศิลปะแต่ละแขนงในเรื่ องของความงาม
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติ ก รรมการดําเนิ น ชี วิต ประเภทของพฤติ ก รรม การรู ้ จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่ น
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมมนุ ษย์ การพัฒนาตนเองในมิ ติจิตวิทยา
สังคมวิทยา ศาสนาและวัฒนธรรมมนุ ษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม การสร้างเสริ ม
กลุ่มและทีมงาน การดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
วิวฒั นาการและการเปลี่ ยนแปลงของสังคมไทย สภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหา
สั ง คมไทย โครงการพัฒ นาอัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํา ริ ภู มิ ปั ญ ญาไทยที่ ส่ ง เสริ ม การ
ปรับตัวและการดําเนิ นวิถีชีวิตแบบไทย การวิเคราะห์สถานการณ์ โลกปั จจุบนั เพื่อความ
เข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของ
ไทยในสังคมโลก
2500106 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสํ า คัญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
วิกฤตการณ์ ทางสิ่ งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ความสัมพันธ์เชิ งระบบระหว่างมนุ ษย์กบั
สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดย
เน้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ
2500107 ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิ จ
การเมือง การปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริ ญและความเสื่ อมถอยของอาณาจักรทวาร
วดี ความสําคัญของอารยธรรมยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย
2500108 กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กบั ชีวติ และปรากฏการณ์ทางสังคม
หลักสิ ทธิ เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนู ญ หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา หลัก
กฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กูย้ มื เงิน คํ้าประกัน หุ น้ ส่ วนและบริ ษทั หลักทัว่ ไป
เกี่ยวกับกฎหมายอาญา การประยุกต์และบูรณาการ
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17.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ
17.6.2.1 วิชาแกน
1553610 ภาษาอังกฤษสํ าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3(3-0-6)
English for Information Technology 1
เป็ นวิชาฝึ กทักษะการพูด การฟั ง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชี พทางด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยเน้น เนื้ อหาครอบคลุ มหัวข้อหลัก 3 หัวข้อ คื อประการแรก ฝึ ก
นักศึกษาให้รู้จกั ใช้ภาษาอังกฤษในขั้นตอนต่าง ๆ ของการสมัครงานโดย เริ่ มจากการอ่าน และ
ทําความเข้าใจกับประกาศรับสมัครงานในหนังสื อพิมพ์ และการเลือกตําแหน่งงานที่เหมาะสม
กับ ความสามารถของตนเอง การเขี ยนจดหมายหรื อพูดโทรศัพท์เป็ นภาษาอังกฤษ เพื่ อถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตําแหน่งงานที่วา่ ง การเขียนจดหมายสมัครงาน และเขียนประวัติยอ่ การ
เขียนจดหมายไปยังบริ ษทั ที่ ตนสนใจจะเข้าร่ วมงานเพื่อขอให้บริ ษทั พิจารณา เมื่อมีตาํ แหน่ ง
ว่าง การเตรี ยมตัวเข้ารั บ สั ม ภาษณ์ และการสนทนาในการสั ม ภาษณ์ ประการที่ สอง ฝึ กให้
นั ก ศึ ก ษารู ้ จ ัก สื่ อสารเป็ นภาษาอัง กฤษในการทํา งาน มี ก ารฝึ กการอ่ า นคู่ มื อ การอ่ า น
วารสารวิชาการ การเขียนบันทึกข้อความ หรื อเขียนจดหมาย อิเล็กทรอนิ กส์ การสื่ อสารเพื่อ
ความสัมพันธ์อนั ดี กบั เพื่อนร่ วมงาน การฟั งแบบ Active Listening เพื่อกระชับความสัมพันธ์
กับ เพื่ อนร่ วมงาน และประการสุ ดท้ายฝึ กให้รู้จกั การเข้าร่ วมประชุ มเป็ นภาษาอังกฤษในที่
ทํางาน ฝึ กความเข้าใจกับวาระการประชุม รายงานการประชุ ม การพูดแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุม การแสดงความเห็นด้วย และความไม่เห็นด้วย การฟังจับใจความสําคัญ

2562302 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
ศึกษาหลักกฎหมายทัว่ ไป องค์กรธุ รกิจ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการควบคุ มธุ รกิ จ ประมวล
กฎหมายแพ่ ง พาณิ ชย์ว่ า ด้ ว ยนิ ติ ก รรม สั ญ ญา หนี้ และเอกเทศสั ญ ญา กฎหมายว่า ด้ว ย
หลักประกันสิ นเชื่ อ กฎหมายเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการลงทุน การคุ ม้ ครองของผูบ้ ริ โภคและ
ป้ องกันการค้าที่ไม่เป็ นธรรม กฎหมายเกี่ ยวกับการฟื้ นฟู กิจการ และการระงับข้อพิพาททาง
ธุ รกิจ

48

3501002 เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
3 (3-0-6)
General Economics
ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวัน เพื่อประกอบธุ รกิจ การจัดหาและใช้
ทรัพ ยากรการบริ โภค การผลิ ต ตลาด สถาบันการเงิ น การภาษีอากร การค้า การลงทุ น
ปั ญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปั ญหา
3503901 การวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Principles of Business Research
ศึกษาความหมาย บทบาท ความสําคัญและประโยชน์ของการวิจยั ทางธุ รกิจ จรรยาบรรณของ
นักวิจยั ประเภทของการวิจยั ทางธุ รกิจ ขั้นตอนการวิจยั การเลื อกปั ญหาการวิจยั การกําหนด
จุดมุ่งหมาย การตั้งคําถามในการวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรและเทคนิ คการตั้ง
สมมุ ติ ฐ าน การเลื อ กรู ป แบบการวิ จ ัย เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล สถิ ติ ที่
สอดคล้องกับการวิจยั แบบต่างๆ การวิเคราะห์ขอ้ มูลการนําคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในการเตรี ยม
ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั การประเมิน
ผลการวิจยั
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริ ยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริ ยธรรม รวมทั้งการสร้างจริ ยธรรม
ในองค์กรธุ รกิ จ เน้นจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร และจริ ยธรรมของพนักงาน โดยใช้กรณี ตวั อย่าง
ประกอบ
3521103 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
Principles of Accounting
ศึกษาข้อสมมุติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงานบัญชีและผูท้ าํ บัญชี
หลัก บัญ ชี คู่ เอกสารประกอบการบัน ทึ ก บัญ ชี การบัน ทึ ก รายการในสมุ ด รายการขั้น ต้น
ประกอบด้วยสมุดรายวันทัว่ ไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง
รายการปรับปรุ ง การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการบริ การและกิจการ
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3531102 การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
Money and Banking
ศึกษาลักษณะและบทบาทของการเงินและการธนาคารในระบบเศรษฐกิจพัฒนาการของระบบ
การเงินในปั จจุบนั หน้าที่ของธนาคารพาณิ ชย์ การบริ การด้านการเงินของธนาคารพาณิ ชย์
บทบาทของธนาคารกลาง ปริ มาณการเงิ นและระดับราคาในระบบการเงิ นระหว่างประเทศ
กลไกการชําระเงินระหว่างประเทศ
3532404 หลักการบริหารธุรกิจและการเงิน
3(3-0-6)
Principle of Business and Finance Administration
ศึกษาโครงสร้ างของระบบการเงินในรู ปแบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ กลไกการควบคุ มระบบ
การเงิน ทฤษฎีการเงินและทฤษ ฎีการคลัง โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยและผลกระทบที่จะเกดขึ้น
ในระดับ จุ ล ภาค มหาภาค ศึ ก ษาโครงสร้ า ง ระบบปริ ว ตั รการเงิ น ตราและเครื่ อ งมื อ
สมัยใหม่ทางการเงินจากสถานการณ์จริ งในปั จจุบนั เสริ มด้วยการจําลองการดําเนิ นการทาง
ธุ รกิ จ เพื่อศึกษาการคํานวณผลตอบแทนทางธุ รกิ จในรู ปแบบต่างๆ เช่ น Net Present Worth
(NPW) Internal Rate Of Return (IRR) การคํานวณมูลค่าของธนบัตร
29

3543101 หลักการบริหารการตลาด
Principle of Marketing Administration

3(3-0-6)

ความสําคัญของการบริ หารการตลาด บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารการตลาด การจัดองค์การ
การตลาด การวิเคราะห์ โอกาสของการตลาด โครงสร้ างตลาดและพฤติ ก รรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค การวัด และการพยากรณ์ ต ลาด การแบ่ ง ส่ วนตลาด การวางแผนกลยุท ธ์ ท าง
การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคาการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการขาย
3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความรู เกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย ลักษณะการบริ หารทรัพยากรมนุษย การ
งานแผนกําลังคน การวิเคราะหงาน การคัดเลือกบุคคล การฝก อบรม การประเมินผล
งาน คาตอบแทน และแรงงานสัมพันธ์
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3564201 นโยบายธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Policy
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการวางนโยบาย การกําหนดเป้ าหมายของธุ รกิจเทคนิ คการวางแผน
การวางนโยบายธุ รกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์กบั ธุ รกิ จ ตัวอย่างการวางแผนของ
ธุ รกิจในเชิงบริ หารและเชิงปฏิบตั ิการ
4011501 ฟิ สิ กส์ ประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Physics
หลักการทํางานและการให้ความหมายของคําต่างๆในทางฟิ สิ กส์ โดยเฉพาะทางด้านไฟฟ้ า
รู ้ จกั วิธีต่อและบัค กรี ส่ วนประกอบ รู ้ แบบวงจรไฟฟ้ า รู ้ จกั เครื่ องมื อที่ จาํ เป็ นเกี่ ยวกับ วิธีใช้
วิ ธี แ ก้ ไ ขข้อ ขัด ข้อ ง ตลอดจนการเก็ บ รั ก ษาอุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ศึ ก ษารายละเอี ย ด
เครื่ องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด พร้อมทั้งการคํานวณและการปฏิบตั ิการ
4021114 หลักเคมีพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Fundamental in Chemistry
หลักเคมี เบื้ องต้น การจําแนกสาร โครงสร้ างอะตอม สารประกอบ พันธะเคมี สมบัติของ
สสารในสถานะต่างๆ ปฏิ กิริยาเคมี สมบัติของกรด เบส และเกรื อ เทคนิ คการสกัด การแยก
และการทําสารให้บริ สุทธิ์ สารละลาย ประเภทและความเข้มข้นของสารละลาย เคมี อินทรี ย ์
เบื้ อ งต้น สารประกอบของคาร์ บ อน สารประกอบอิ น ทรี ย ์ ไฮโดรคาร์ บ อน สารอาหาร
พลังงานและแหล่งพลังงาน เช่น แสงอาทิตย์ จากเซลล์สิ่งมีชีวิต จากสารเชื้ อเพลิ งต่างๆและ
จากปฏิ กิริยาเคมี สมบัติข องกรดและเบส อัตราปฏิ กิ ริยาเคมี การสกัดและการแยกสสาร
วิธี ก ารทําสารให้บ ริ สุ ท ธิ์ การเตรี ย มสารละลายอิ น ทรี ยป์ ระเภทต่างๆ และการตรวจสอบ
ไอออนในสารละลาย
4061101 พืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
3(2-2-5)
Fundamental in Environment Science
ความหมายและขอบเขตของสิ่ งแวดล้อม สมดุลในธรรมชาติ ปั ญหามลพิษทางสิ่ งแวดล้อมกับ
การแก้ไขและป้ องกัน การพัฒนาเศรษฐกิ จ ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมต่างๆโดยทัว่ ไป เน้นปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมในแต่ละภาคที่กาํ ลังประสบอยู่ ในสภาวะปั จจุบนั การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การศึกษาความสัมพันธ์ในระบบสิ่ งแวดล้อม
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4073323 วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
3(3-0-6)
Health Science
ความหมาย ความสํ าคัญ ขอบข่ ายของวิ ช าวิท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ การแสวงหาความรู ้ ด้า น
วิท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ องค์ป ระกอบสําคัญ ที่ มีอิท ธิ พ ลต่อสุ ข ภาพ การส่ งเสริ ม สุ ข ภาพส่ วน
บุคคลและชุ มชน อาหาร ยา การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การพักผ่อน และนันทนาการเพื่อ
สุ ขภาพ สุ ขบัญญัติแห่งชาติ
4092401 แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
Calculus 2
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 4091401 แคลคูลสั 1
พิกดั เชิ งขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริ ม อินทิกรัล เทคนิ คการอินทิเกรต การประยุกต์อินทิกรัล
จํา กั ด เขต อนุ พ ั น ธ์ และอิ น ทิ ก รั ล ของฟั ง ก์ ชั น ในพิ ก ั ด เชิ ง ขั้ ว อิ น ทิ ก รั ล ไม่ ต รงแบบ
หลักเกณฑ์โลปิ ตาล ลําดับและอนุกรม อนุกรมกําลัง
4092601 พีชคณิตเชิ งเส้ น
3(3-0-6)
Linear Algebra
เวคเตอร์ เวคเตอร์ ส เปช ฐานมิ ติ การแปลงเชิ งเส้ น เมตริ กซ์ และการดําเนิ นการบนเมตริ ก ซ์
เมตริ กซ์ชนิ ดพิเศษ การหาอิ นเวอร์ ส
การเจนเนอรัลไลซ์อินเวอร์ สของเมตริ กซ์
ความคล้ายของแคโนนิคลั ฟอร์ ม สมมูลเชิงวิธีจดั หมู่
4092603 คณิตศาสตร์ ประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Mathematics
สถิ ติเบื้ อ งต้น พี ช คณิ ต เชิ งเส้ น ว่าด้วยเมตริ ก ซ์ และดี เทอร์ มิ แนนท์ การแก้ส มการ โดยใช้
เมตริ กซ์ และดี เทอร์ มิแนนต์ แคลคู ลสั เบื้องต้นว่าด้วยลิ มิต ความต่อเนื่ อง การหาอนุ พนั ธ์
แบบต่างๆ ค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ด การอินทิเกรตแบบต่างๆ
4094407 การวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
3(3-0-6)
Numerical Analysis
การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด ผลต่างจํากัด การประมาณค่าในช่วง วิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุด การหา
อนุ พนั ธ์ เชิ งตัวเลข การอินทิ เกรตเชิ งตัวเลข โดยสู ตร นิ วตัน-โคตัส และกรณี เฉพาะของ
สู ตรนี้ ผลรวมอนุกรม ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงพีชคณิ ต และสมการเชิงอนุพนั ธ์
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4113105 สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistics for Research
แนวคิดและความสําคัญของการวิจยั และสถิติเพื่อการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเสนอ
ข้อมู ลเบื้องต้น การตรวจสอบข้อมู ลก่อนการวิเคราะห์ การทดสอบสมมุ ติฐาน การทดสอบ
ไคสแควร์ การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดี่ ยว
และสองทาง การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย Microsoft Excel
5583104 สนามแม่ เหล็กไฟฟ้ า
3(3-0-6)
Electromagnetics Field
ประจุและสสาร สนามไฟฟ้ า ประจุเดี่ยวกับไดโพลในสนามไฟฟ้ า กฏของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้ า
ความจุไฟฟ้ า ไดอเล็กติก กระแสกับความต้านทาน แรงขับเคลื่อนคลื่นไฟฟ้ า สนามแม่เหล็ก
กฏของแอมแปร์ กฏของฟาราเดย์ การเหนี่ ยวนํา คุ ณสมบัติการเป็ นแม่เหล็กของสสาร การ
แกว่งทางแม่เหล็กไฟฟ้ า สมการของแมกซ์เวลล์ การนําคลื่น การแพร่ คลื่น เวคเตอร์ ของพอ
ยติง
7123406 การวิจัยดําเนินงาน
3(2-2-5)
Operation Research
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง และแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ทฤษฎีการตัดสิ นใจ การ
เลี ยนแบบทางสถิ ติ ทฤษฎี การแทนที่ การควบคุ มคลังพัส ดุ การวิเคราะห์ เครื อข่ายและการ
เขียนโปรแกรมเพื่อการวิจยั ดําเนินงาน
7123609 เทคโนโลยีสารสนเทศและการให้ คําปรึกษาทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Information Technology and Business Consultation
ศึกษาหลักการและวิธีการของการให้คาํ ปรึ กษาทางธุ รกิ จ จรรยาบรรณของการให้คาํ ปรึ กษา
การวิเคราะห์ระบบธุ รกิ จและกระบวนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กบั ธุ รกิจ และการ
ให้ ค าํ ปรึ ก ษาทางธุ ร กิ จ การออกแบบเครื อ ข่ า ยบริ ษ ัท การจัด โครงการ เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ
ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้คาํ ปรึ กษาทางธุ รกิจ

17.6.2.2 วิชาเอก
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4091401

แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
Calculus 1
เรขาคณิ ตวิเคราะห์วา่ ด้วยเส้นตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตของฟังก์ชนั
ฟังก์ชนั ต่อเนื่อง อนุพนั ธ์และหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต ฟังก์ชนั อดิศยั
การประยุกต์อนุพนั ธ์

4091611

คณิตศาสตร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Mathematics for Information Technology
ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ พีชคณิ ตของบูลีน เซต ความสัมพันธ์
และฟังก์ชนั ระบบจํานวน เลขฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐานสอง ฐานแปด
และฐานสิ บหก เมตริ กซ์และดีเทอร์ มีแนนท์ การนับและความสัมพันธ์
เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ต้นไม้ และการแยกพวก ข่ายงาน วงจรเชิง
วิธีจดั หมู่
ความน่ าจะเป็ นและสถิติเบื้องต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Probability and Statistics
ความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม การแจกแจงความน่าจะเป็ น การคาดคะเนทาง
คณิ ตศาสตร์ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง หลักการประมาณ การ
ทดสอบสมมุติฐาน

4112201

แ

ระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer System
องค์ป ระกอบของระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบการทํางานของคอมพิ วเตอร์
การประมวลผลข้อ มู ล ระบบไมโครคอมพิ วเตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ป ระกอบ
ระบบปฏิ บ ัติ ก าร ภาษาคอมพิ ว เตอร์ การดู แ ลและบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ อ ง
ไมโครคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ การติดตั้งซอฟต์แวร์
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ เช่ น การป้ องกันไวรัส การปรับให้
เป็ นปั จจุบนั ของระบบปฏิบตั ิการ เป็ นต้น
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7121301

7121302

7121501

7121503
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ระบบฐานข้ อมูล
Database System
ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับฐานข้อมู ล สถาปั ตยกรรมฐานข้อมู ล แบบจําลอง
ฐานข้อ มู ล แบบจํา ลองข้อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ แผนภาพเอนทิ ต้ ี -รี เลชัน ชิ พ
ขั้นตอนการออกฐานข้อมูล การนอร์ มอลไลท์เซชัน และรู ปแบบของภาษา
สื บค้นข้อมูลแบบมีโครงสร้าง ซึ่ งได้แก่ ภาษา SQL ศึกษาซอฟต์แวร์ ระบบ
จัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้ทว่ั ไปอย่างน้อยหนึ่งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้ น
Introduction to Information Technology
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เน้นลักษณะทัว่ ไปของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ และระบบการสนับสนุ นการตัดสิ นใจ ขั้นตอนและเครื่ องมืออัน
จําเป็ นสําหรับการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ความเข้าใจเบื้องต้นของ
ระบบฐานข้อมูล และองค์ประกอบอันจําเป็ นในการจัดทําระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Principle of Computer Programming
ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละการประมวลผลข้อ มู ล การพั ฒ นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และการออกแบบอัลกอริ ทึม ภาษาคอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบ
ของโปรแกรม ข้อมู ล และการดําเนิ น การกับ ข้อมู ล การรั บ และแสดงผล
ข้อมูล การควบคุมคําสั่งทํางาน โปรแกรมย่อย ชนิดข้อมูลแบบมีโครงสร้าง
ตัวชี้และรายการโยง แฟ้มข้อมูล ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยอาศัยภาษาระดับสู งภาษาใดภาษาหนึ่ ง เช่น ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิ ค
เป็ นต้น
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบวิชวล
Visual Computer Programming
หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบวิชวล ส่ วนประกอบ
และคุ ณ ลัก ษณะ การออกแบบสร้ า งฟอร์ ม และเมนู การประมวลผล
ฐานข้อมูล การทําโครงงานพัฒนาระบบงานประมวลผลสารสนเทศ ทั้งนี้
โดยใช้ภาษาแบบวิชวลภาษาใดภาษาหนึ่ง อาทิ วิชวลเบสิ ค เดลไฟ วิชวลซี
เป็ นต้น
โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริทมึ
Data Structure and Algorithm

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(1-4-4)

3(2-2-5)
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ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับโครงสร้ างข้อมู ล การประมวลผลข้อมู ล ข้อความ
อะเรย์ เรคคอร์ ด และพอยน์ เตอร์ ลิ ง ค์ลิ ส ก์ สแตก คิ ว การเวี ย นเกิ ด
ต้นไม้ กราฟและการประยุกต์ใช้ และโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบต่าง ๆ การ
เรี ยงลําดับข้อมูลและการค้นหาข้อมู ลแบบมีประสิ ทธิ ภาพสู ง การประยุกต์
และการวิ เคราะห์ โ ครงสร้ า งข้ อ มู ล การจั ด หน่ ว ยความจํา และแฟ้ ม
ปฏิ บตั ิการฝึ กหัดเขียนและทดสอบแก้ไขชุ ดคําสั่งเกี่ยวกับการสร้างหรื อใช้
โครงสร้างข้อมูลในภาษาคอมพิวเตอร์ที่เคยเรี ยนมา
โปรแกรมสํ าเร็จรูปมัลติมีเดีย
3(1-4-4)
Multimedia Package
ศึกษาโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ใช้สร้างงานมัลติมีเดีย ในรู ปแบบต่างๆอย่างน้อย
สามโปรแกรม เช่ น การสร้ างและตกแต่งภาพ การสร้างภาพเคลื่ อนไหว
การทําภาพยนต์ การตัดต่อวิดีโอ การประมวลผลเสี ยง เป็ นต้น
ระบบมัลติมีเดียเบื้องต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Multimedia System
ศึกษาถึ งชนิ ดข้อมูลของมัลติมีเดีย ทฤษฎี การแปลงข้อมูลมัลติมีเดี ยให้อยู่
ในรู ป ดิ จิต อล หลัก การลดขนาดข้อมู ล ที่ จดั เก็บ การปรั บ แต่ ง ข้อมู ล ของ
มัลติมีเดีย การใช้เครื่ องมือฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ในการปรับแต่งข้อมู ล
ของมัลติ มีเดี ย ไฮเปอร์ ลิงค์ การออกแบบและพัฒนาระบบงานมัลติ มีเดี ย
เบื้องต้น
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เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Technology
แบบจําลองและสวนประกอบของระบบมัลติ มีเดี ย มาตรฐานของการ
สื่ อ สารมัล ติ มี เดี ย ซึ่ งประกอบดวย ทฤษฎี แ ละมาตรฐานการบี บ อัด
ภาพนิ่ง วีดิทศั น เสี ยง และ คําพูด การเปรี ยบเทียบความแตกตางระหว
างมาตรฐาน ทฤษฎีเบื้องตนและเทคโนโลยีของเครื อขายไอพีและ
ระบบเครื อขายไรสาย การประยุกตระบบการสื่ อสารมัลติมีเดียที่
มี ใ ชในปั จจุ บ ัน ไดแก เทคโนโลยีก ารโทรศัพ ทผานไอพี
การประชุ มทางไกล นอกจากนี้ ให้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและการ
ปฎิ บ ัติ ก ารในการนํา เสนอข้อ มู ล ข่ า วสารโดยใช้ สื่ อ ประเภทมัล ติ มิ เดี ย
ความสัมพันธ์ ระหว่างวินโดว์กบั มัลติ มิเดี ย การบันทึ กเสี ยง การประมวล
ภาพ การทําภาพเคลื่ อนไหว อุปกรณ์ นาํ เข้าและแสดงผลข้อมูล เช่น เครื่ อง
สแกนภาพ กล้องดิจิตอล จอแบบสัมผัส อุปกรณ์ สร้างเสี ยง เช่น แป้ นพิมพ์
สํ าหรั บ MIDI ตัว สั ง เคราะห์ เสี ย ง มาตรฐานการเก็ บ ข้อ มู ล (แผ่น ดิ ส ก์
แม็กนิ โตออฟติคอล ซี ดีรอม ดีวีดี ระบบเครื อข่ายมัลติมีเดียและฐานข้อมูล
ของมัลติมีเดียเครื่ องมือสําหรับการพัฒนามัลติมีเดีย
ระบบสารสนเทศเชิ งธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Information System
แนะนําระบบสารสนเทศในงานธุ รกิ จ พื้ น ฐานระบบสารสนเทศ การ
แก้ปั ญ หาธุ ร กิ จ ด้ว ยระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิ ว เตอร์ การจัด การ
ฐานข้ อ มู ล อิ น เตอร์ เน็ ตและพานิ ชย์ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ อิ น ทราเน็ ต
เอ็กซ์ทราเน็ต และความร่ วมมือระหว่างองค์กร ระบบสารสนเทศสําหรับการ
ปฏิบตั ิงานทางธุ รกิจ ระบบสารสนเทศสําหรับสนับสนุ นการตัดสิ นใจด้าน
การบริ หาร ระบบสารสนเทศสําหรับความได้เปรี ยบเชิ งกลยุทธ การจัดการ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ : องค์ก รและการจัดการไร้ พ รหมแดน การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ: การวางแผนและการเปลี่ยนแปลงการนําไปใช้งาน
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ระบบฐานข้ อมูลขั้นสู ง
3(2-2-5)
Advance Database System
การออกแบบฐานขอมู ลขั้น สู งโดยอิ งมาตรฐานของฐานขอมู ล และ
ความมัน่ คงของฐานขอมู ล ระบบจัดการฐานขอมู ลเชิ งกระจาย และ
การรวมฐาน ขอมู ล แบบจําลองฐานขอมู ล เชิ งวัตถุ แบบจําลอง
ฐานขอมูลเชิ งวัตถุ-สัมพันธ ลักษณะสําคัญของภาษาสอบถามรุ นที่
3 (SQL3) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสอบถามข้อมูล สถาปตยกรรม
ของระบบฐานขอมู ล การจัดเก็บ แบบคลังขอมู ล OLAP เหมื องข
อมู ล ระบบสารสนเทศเชิ งภู มิ-ศาสตร การสื บ คนขอมู ล เครื่ องมื อ
สําหรับการสื บคนขอมูล ระบบฐานขอมูลมัลติมีเดียและการสื บค
นขอมูลมัลติมีเดีย
คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Mathematics for Electronic Engineering
ฟังก์ชนั ของตัวแปรเชิ งซ้อน สมการอนุพนั ธ์อนั ดับหนึ่ ง ประเภทต่างๆพร้อม
ทั้งการประยุกต์ ความมีอยูแ่ ละความเป็ นหนึ่ งของผลเฉลย สมการอนุ พนั ธ์
ทุกอันดับ ทั้งวิธีใช้สมการช่วยและวิธีใช้ตวั ดําเนิ นการและการประยุกต์ ผล
เฉลยในรู ปของอนุ พนั ธ์อนันต์ ฟั งก์ชนั เชิ งฉาก การแปลงลาปลาซและผล
ประสาน วิ ธี เชิ ง ตัว เลขในการแก้ ส มการอนุ พ ัน ธ์ ย่ อ ย อนุ ก รมฟู เรี ย ร์
ความสัมพันธ์ระหว่างการแปลงฟูเรี ยร์ และการแปลงลาปลาซ การวิเคราะห์
เมตริ กซ์ การหาคําตอบของสมการคลื่ น สมการของการนําความร้อนและ
การแพร่ การประยุกต์ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทฤษฎีสี
3(2-2-5)
Theory of Color
ศึกษาทฤษฎีองค์ประกอบศิลปะและทฤษฎีสี เพื่อให้เป็ นแนวทางสร้างสรรค์
งานออกแบบ และฝึ กปฏิ บตั ิการออกแบบภาพทั้งประเภท 2 มิติ และ 3 มิ ติ
โดยศึกษาเกี่ยวกับมนุ ษย์กบั การออกแบบ แหล่งความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบ หลักการออกแบบ ส่ วนประกอบการออกแบบ นํ้าหนักสี การ
ออกแบบวัตถุ ภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ เครื่ องมือและวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ
โดยใช้ซอฟต์แวร์ สาํ เร็ จรู ป
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การเขียนโปรแกรมเชิ งโครงสร้ าง
3(2-2-5)
Structure Programming
ศึกษาหลักภาษาและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยภาษาระดับสู งภาษา
ใดภาษาหนึ่ ง เช่น ภาษาซี ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิ ค เป็ นต้น เน้นการเขียน
ผังงาน และการเขี ย นโปรแกรมเชิ งโครงสร้ าง ได้แก่ ชนิ ดข้อมู ล ค่าคงที่
ตัวแปร นิ พ จน์ คําสั่ง รั บ ข้อมู ล และแสดงผลลัพ ธ์ คําสั่ งกําหนดค่า คําสั่ ง
ควบคุ ม การประมวลผลข้อความ อะเรย์ พอยต์เตอร์ โปรแกรมย่อยและ
การประมวลผลแฟ้มข้อมูล
การเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Programming
นิ ยามและคุ ณ สมบัติข องภาษาเชิ งวัตถุ ออบเจ็ก ต์ คลาส เอ็นแคบซู เลชัน
อิ น เฮอริ แทนซ์ และโพลี ม อร์ ฟิ ซึ ม การออกแบบเชิ งวัตถุ หลัก การเขี ย น
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เทคนิ ค เชิ งวัตถุ เช่น ภาษาจาวา หรื อ
ภาษาคอมพิ วเตอร์ อื่น ที่ นิ ย มใช้ในปั จจุ บ ัน ครอบคลุ ม ถึ งโครงสร้ า งของ
โปรแกรม วิธีกาํ หนดข้อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ การใช้คาํ สั่งต่าง ๆ การสร้าง
ส่ วนปฏิ สัมพันธ์ กบั ผูใ้ ช้ และการใช้คาํ สั่งเกี่ ยวกับการป้ อนข้อมู ลเข้าและ
การแสดงผลลัพธ์ขอ้ มูล
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การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ
3(1-4-4)
Web Page Design and Programming
เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ ตและเว็บ ศิลปและมโนทัศน์การออกแบบเว็บ การ
วิ เคราะห์ แ ละออกแบบข้อ มู ล สํ า หรั บ เว็บ การวางโครงสร้ า งเนื้ อ เรื่ อ ง
รู ปแบบของจอภาพ การจัดวางข้อมูลในเว็บ การใช้สีในเว็บ องค์ประกอบ
พื้ น ฐานของเว็บ การเคลื่ อ นไหวและการกํา หนดทิ ศ ทาง เทคโนโลยี
มัล ติ มีเดี ย การออกแบบเว็บ โดยคํานึ งถึ งการใช้งาน การใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป ในการสร้ างเว็บ เพจ ภาษา HTML กับ การสร้ างเว็บ เพจ ภาษา
สคริ ป ต์ที่ ใช้สํ าหรั บ การเขี ยนโปรแกรมบนเว็บ และการสร้ างหนาเว็บ
แบบพลวัต ศึกษาถึงโมดูลบนเซิ รฟเวอร การใชงานคุกกี้ การติดต
อเชื่ อ มโยงกับ ฐานขอมู ล การปรั บ แตงประสิ ท ธิ ภ าพ และความ
ปลอดภัยในการใชงาน นอกจากนั้นยังกลาวถึ งการเขี ยนโปรแกรม
ในฝงของบราวเซอร เช่ นการใช้ สคริ ป ต์จาวา และเน้นการเขี ยน
โปรแกรมในฝั่งของเซิ รฟเวอร เปรี ยบเทียบภาษาต่าง ๆ ที่ใช้พฒั นาเว็บ
อย่างน้อยสองภาษา และให้ ท ดสอบจริ งกับ เว็บ ที่ ให้ บ ริ ก ารฟรี โดยมี ก าร
ติดต่อ และให้บ ริ การฐานข้อมูล อย่างน้อย 3 กรณี ศึ กษา เช่ น กระดานข่ าว
ตัวนับ บริ การสื บค้น บริ การสมาชิก บริ การข้อมูล หรื ออื่นๅ
การตัดต่ อวิดีโอ
3(1-4-4)
Video Clipping
การวิเคราะห์ การวางแผนและการเตรี ยมการด้านโปรแกรมวีดิทศั น์ โดยใช้
วิธีลิ เนี ยร์ โดยการผสมผสานระหว่างวีดิท ศั น์ กบั คอมพิวเตอร์ สาระต่ างๆ
เกี่ยวกับเทคนิ คของควิกไทม์และวีดิทศั น์แบบดิจิตอล การจับภาพ การตัดต่อ
ภาพวีดิทศั น์โดยวิธีนอนลิเนียร์ เพื่อนําเสนอภาพทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงวิจยั
ประโยชน์ของการใช้โทรทัศน์และโปรแกรมวีดิทศั น์เพื่อการศึกษาและเพื่อ
การอื่นๆ ที่ไม่ใช่การศึกษา
ศิลปะการนําเสนอผลงาน
3(2-2-5)
Presentation Techniques
หลักการ และวิธีการในการนําเสนอผลงานแก่บริ ษทั ลู กค้า เพื่อการแข่งขัน
กับ บริ ษ ทั ตัวแทนอื่ น ฝึ กปฏิ บ ตั ิ ก ารเตรี ยมงาน การผลิ ต และการนําเสนอ
แผนงานเกี่ ยวกับ การนําเสนอผลงาน เช่ นการโฆษณาให้ลูกค้าอนุ มตั ิ การ
เตรี ย มการนําเสนอปั ญ หาอุ ป สรรคที่ เกี่ ย วข้อ ง ตลอดจนแนวทางในการ
ปรับปรุ งและแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
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ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operation System
ั นาการของระบบปฏิ บ ัติ ก าร บทบาท หน้ า ที่ ข อง
ความหมาย และวิ ว ฒ
ระบบปฏิบตั ิการ การจ่ายงานหรื อการจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริ หาร
หน่ วยความจํา การจัดคิวงาน และ การจัดสรรทรัพยากร การจัดการข้อมู ล
และ การแสดงผลระบบแฟ้ ม การควบคุ ม การคื น สู่ ส ภาพเดิ ม ศึ ก ษาการ
ทํางานของซอฟต์แวร์ ระบบปฏิ บ ตั ิก ารที่ แตกต่างกันอย่างน้อยสองระบบ
เช่น ไมโครซอฟต์วนิ โดว์ ลีนุกซ์ เป็ นต้น
การสื่ อสารข้ อมูลและเครื อข่ ายเบื้องต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Data Communication and Networking
หลัก การของการสื่ อ สารข้อ มู ล การเข้ารหั ส สื่ อ สั ญ ญาณ รู ป แบบการ
สื่ อสาร การสื่ อสารแบบเข้าจังหวะและแบบไม่เข้าจัง หวะ การตรวจจับ
ความผิดพลาด การควบคุมการประสานข้อมูล การมัลติเพลกซ์ การสวิตช์
วงจร การสวิ ต ช์ แ พคเก็ ต รู ป แบบเครื อข่ า ย เครื อ ข่ า ยบริ เวณเฉพาะที่
เครื อข่ายบริ เวณกว้าง หลักการเบื้ องต้นการเชื่ อมต่อเครื อข่าย รี พีทเตอร์
บริ ด จ์ เราท์ เตอร์ เกตเวย์ การให้ บ ริ ก ารของระบบเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ การ
สื่ อสารผ่านดาวเทียม เครื อข่ายต่างๆ ตลอดจนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและการ
จัดการเครื อข่าย การฝึ กปฏิ บตั ิการเดิ นสายสัญญาณ การใช้ซอฟต์แวร์ การ
สื่ อสารข้อมูลและการตั้งซอฟต์แวร์ ระบบเครื อข่ายและการใช้งานเบื้องต้น
ทฤษฎีการสื่ อสารโทรคมนาคม
3(2-2-5)
Telecommunication Theory
โครงสรางพื้ น ฐานของระบบเครื อ ขายโทรคมนาคม ประเภทของ
ตัวกลางและอุ ปกรณในระบบเครื อขาย กรรมวิธีการเขารหัส ข
อมูล และการสงผาน ขอมูล การสื่ อสารแบบแถบความถี่แคบ และ
แถบความถี่ กวาง กรรมวิธีทางสัญญาณโปรโตคอลการติดตอและการ
เชื่ อมตอระบบเครื อขาย การวางแผนและจั ด การเครื อขาย
โทรคมนาคม
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สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และวงจรไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architecture and Microcomputer Circuit
สถาปั ตยกรรมของระบบคอมพิ ว เตอร และระบบยอยภายใน
คอมพิวเตอร ได้แก่ ตัวประมวลผลและหนวยคํานวณทางคณิ ตศาสตร
 การควบคุ มเส้นทางของขอมู ลสู หนวยประมวลผลกลาง การ
จัดการสงขอมูลระดับ รี จิสเตอร ระบบจัดการการติดตออุ
ปกรณภายนอก การประมวลผลแบบขนาน หลักการออกแบบระบบฮาร
ดแวรของระบบคอมพิวเตอร สถาปั ตยกรรมของคอมพิวเตอรที่มี
สมรรถนะสู ง รวมถึ ง ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ โครงสรางภายในของไมโคร
คอมพิวเตอร ประกอบดวยโครงสรางของ ไมโครโปรเซสเซอร
 รี จิ ส เตอร เทคโนโลยี ข องบั ส โครงสรางและประเภทของ
หน่ วยความจําหลัก และหนวยความจําแคช โครงสรางและประเภท
ของฮาร์ ดแวร์ ฟลอปปดิ สก อุปกรณเก็บข้อมูลทางแสง โครงสร
างและป ระเภท ของอุ ป ก รณ สํ า รอง ขอมู ล แบ บ ตาง ๆ
โครงสร้างและการทํางานของอุปกรณประกอบคอมพิวเตอรอื่น ๆ
ระบบสารสนเทศมัลติมีเดีย
Multimedia Information System
ภาพรวมของระบบสารสนเทศมัลติมีเดียและเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย ปั ญหา
เชิ งทฤษฎีและเชิ งความเป็ นจริ งในการออกแบบระบบสารสนเทศมัลติมีเดี ย
ผลกระทบของระบบสารสนเทศมัลติมีเดียภายในองค์กร บริ บทของระบบ
สารสนเทศมัล ติ มี เดี ย ขั้น ตอนในการจัด ทํา โครงการมัล ติ มี เดี ย การ
ตรวจสอบวิ ธี ก ารจัด การระบบสารสนเทศมัล ติ มี เดี ย ของระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโมบาย ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย
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ระบบฐานข้ อมูลแบบกระจาย
3(2-2-5)
Distributed Database System
แนะนําระบบกระจายและระบบไคลเอนท์/เซิ ร์ฟ เวอร์ สถาปั ตยกรรมของ
ระบบจัด การฐานข้ อ มู ล แบบกระจายและแบบไคลเอนท์ /เซิ ร์ ฟ เวอร์
สภาพแวดล้อ มของความสั ม พัน ธ์ ใ นฐานข้อ มู ล แบบกระจายและแบบ
ไคลเอนท์ /เซิ ร์ ฟ เวอร์ ระดับ การมองเห็ น การกระจาย การออกแบบ
ฐานข้อมู ล แบบกระจาย ภาษาประมวลผลฐานข้อมู ล แบบกระจาย การ
จัดการรายการเปลี่ยนแปลง การควบคุมการภาวะพร้อมกัน และการบริ หาร
ฐานข้อมู ลแบบกระจาย ความน่ าเชื่ อถื อ การคื นสภาพและความปลอดภัย
การออกแบบส่ วนประยุกต์ดว้ ยระบบติดต่อผูใ้ ช้แบบกราฟฟิ ก การประเมิน
ประสิ ทธิ ภ าพ การกระจายซอฟต์ แ วร์ แนวโน้ ม ในอนาคตของระบบ
ฐานข้อมูลแบบกระจาย การพัฒนาโปรแกรมร่ วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล
แบบกระจาย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Management Information System
ศึ ก ษาลั ก ษณ ะการจัด การระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ การนํ า
คอมพิ วเตอร์ ม าใช้ ใ นการบริ ห ารองค์ก ารสมัย ใหม่ ศึ ก ษาบทบาทและ
ความสําคัญของสารสนเทศในการบริ หารงาน การออกแบบระบบย่อย การ
กํา หนดโครงสร้ างและขนาดของระบบข้อ มู ล การพัฒ นาระบบสํ าหรั บ
องค์กรขนาดต่ างๆ การใช้ข ้อสนเทศในการรายงาน ควบคุ ม ติ ดตามผล
และตัดสิ นใจทางธุ รกิจ
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ทฤษฎีวทิ ยาการเข้ ารหัสลับ
3(2-2-5)
Theory of Cryptography
ทฤษฏี แ ละการประยุ ก ต์ ใ ช้ ร หั ส ศาสตร์ ใ หม่ พั ฒ นาการล่ า สุ ด และ
ความสํ า คัญ ของรหั ส ศาสตร์ ใ นการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นระบบสื่ อสารและ
คอมพิวเตอร์ ในวงการธุ รกิจ อุตสาหกรรมและรัฐบาล คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
ที่ใช้รหัสศาสตร์ ศาสตร์ ในการเข้าและถอดรหัสข้อมูลแบบต่าง ๆ ศาสตร์ ใน
การแกะรหัส วิธี ก ารตรวจสอบ มอบอํานาจ และการพิ สู จน์ รหัส ลายเซ็ น
ดิจิตอล การจัดการกุญแจรหัส ระบบตรวจสอบแบบปฏิสัมพันธ์ โปรโตคอล
แบบไร้ ความรู ้ วิธี การสร้ างระบบความปลอดภัยโดยผูร้ ่ วมหลายคน การ
ทําลายและใช้ขอ้ สนเทศร่ วมกัน คุ ณสมบัติในการสุ่ มของรหัสศาสตร์ การ
สร้ างและการประยุก ต์คุณ สมบัติน้ ี การประยุก ต์รหัส ศาสตร์ ท างด้านการ
คํานวณและการสื่ อสารในวงการอุ ตสาหกรรม ธุ รกิ จการค้า รั ฐบาล และ
วิชาการ
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
3(2-2-5)
Computer Graphic
แนะนําระบบคอมพิวเตอรกราฟกเบื้ องตน อุปกรณอินพุท-เอาต
พุ ท การหาทางเดิ น ของจุ ดจากภาพ การแปลงใน 2 มิ ติ การแปลงการ
เชื่ อมตอ การหมุน การสะทอน การตัดเล็ม แนวความคิดการกําหนด
กรอบวินโดว์ อัลกอริ ทึมการตัด การแปลงจากวินโดวไปยังวิวพอยน
แนวความคิดการประมวลผลใน 3 มิติ การแสดงภาพใน 3 มิติ การแปลงใน 3
มิติ การมองใน 3 มิติ การคํานวณหาเสนประและพื้นผิวที่มองไมเห็ น
การใหระดั บ แสงและแสงสี กับ วัต ถุ การประยุ ก ตใชงานของ
คอมพิวเตอรกราฟก
ดีสครีตและโครงสร้ าง
3(2-2-5)
Discrete Mathematics and Structure
ทบทวนพื้ น ฐานเกี่ ย วกับ เซต ความสั ม พัน ธ์ แ ละฟั ง ก์ ชั น การนั บ และ
ความสัมพันธ์เวียนเกิ ด ทฤษฎี กราฟ ต้นไม้ และการแยกจําพวก เครื อข่าย
พี ช คณิ ตแบบบู ล และวงจรเชิ งวิธี จดั หมู่ ออโตเมตา ระบบเชิ งพี ช คณิ ต
โพเซตและแลตทิช
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วิศวกรรมซอฟต์ แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
ศึกษาหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ ขนาดใหญ่ ได้แก่ การวิเคราะห์ความต
องการของผู ใ้ ช้ และขอกําหนดของซอฟตแวร วิธี ก ารออกแบบ
ซอฟตแวรแบบดั้งเดิมและแบบเชิ งวัตถุ การตรวจสอบซอฟตแวร
เทียบกับความตองการและขอกําหนด การวิเคราะหหาขอบก
พรองและการแกไขขอบกพรองในซอฟต์แวร์ ตลอดจนถึงการ
บํ า รุ งรั ก ษาซอฟตแวร์ แ ละเครื่ องมื อ ซอฟตแวรที่ ชวยใน
วิศวกรรมซอฟตแวร ฝึ กปฏิบตั ิสร้างโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ขนาด
ใหญ่ เป็ นหมู่คณะ
หลักการค้ นคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
Principal of Retrieval
การคนคืนขอความ ธรรมชาติของสารสนเทศ ตัวแทนและโครงสร
างของสารสนเทศ ความแตกตางระหวางการคนคืนจากขอความ
ที่ มี ข อจํา กัด และแบบไมมี ข อจํา กัด ดานการใชคํา องค
ประกอบพื้นฐานของระบบการคนคืนสารสนเทศ ปญหาอันเกิดจาก
คําที่ มี รูป เหมื อ นกัน แตมี ค วามหมายแตกตางกัน (Polysemy) ป
ญหาอัน เกิ ด จากคํา ที่ มี รู ป แตกตางแตมี ค วามหมายใชแทนหรื อ
อธิ บ ายกัน ได และปญหาอัน เกิ ด จากคํา ที่ มี ค วามสั ม พัน ธกัน ใน
รู ป แบบ ตาง ๆ การสอบถามฐานขอความ การประเมิ นผลการค
นคืน โดยเปรี ยบเทียบกับคําถามที่ใช การวัดผลความสําเร็ จของการค
นคืน วิธีหลัก ๆ ที่ ใชคนคืน ขอความ เชน การใชดัชนี แบบง
าย การจับคูคําแบบงาย การใช KMP อัลกอริ ทึม การจับคูแบบ
ประมาณการ การใช้ PAT trees การวิเคราะหแบบ กลุ ม การใชเว็ค
เตอรสเปซ ดัช นี แบบมี ค วามหมายแฝง การใชพจนานุ ก รมและ
อภิธานชวยในการ ค้นคืนขอความ
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การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information System Analysis and Design
แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศขององค์การ การกําหนดผูเ้ กี่ยวข้อง
กับการพัฒนาระบบ สารสนเทศ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ วัฏจักร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ และขั้นตอนพัฒนาระบบงานในรู ป แบบขั้น
นํ้าตก (Waterfall) การสํ ารวจระบบงานปั จ จุ บ ัน การวิเคราะห์ ระบบ การ
ออกแบบระบบ การจัดสร้ างระบบ การทดสอบระบบ การจัดทําเอกสาร
ระบบ และการเตรี ยมการเพื่อใช้ระบบสารสนเทศใหม่ และการบํารุ งรักษา
ตลอดจนศึ ก ษาเครื่ องมื อ เพื่ อ ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ แ ละออกแบบระบบ
สารสนเทศ
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Analysis and Design
แนวคิ ด ในการวิ เคราะห์ แ ละออกแบบการประยุ ก ต์ ง านมัล ติ มี เดี ย การ
เปรี ยบเที ยบกับแนวคิ ดการวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ การ
กําหนดความต้องการของระบบมัลติมีเดี ย กระบวนการของการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ เครื่ องมื อที่ ในการออกแบบระบบ วิธี ก ารพัฒ นา
ระบบมัลติมีเดี ย แนวคิดหลักของวงจรชี วิตของการวิเคราะห์ และออกแบบ
เชิ งวัตถุ กรณี ศึกษาการพัฒนาระบบมัลติมีเดีย การทดสอบและประเมินผล
งาน การบํารุ งรักษา และการจัดทําเอกสาร
การวิเคราะห์ และออกแบบเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Analysis and Design
วัฎ จัก รของการพัฒ นาระบบงาน แนวคิ ด เกี่ ย วกับ เทคโนโลยี เชิ ง วัต ถุ
หลักการพัฒนาระบบงานแบบอินครี เมนตัล หลักการใช้ภาษาทางภาพเพื่อ
การออก แบ บ ยู เ อ็ ม เอล (Unified Modeling Language) ขั้ น ตอน ก าร
วิเคราะห์ ระบบ ประกอบด้วยการสร้ างแบบจําลองเกี่ ยวกับ ความต้องการ
การใช้เทคนิ คยูสเคส การคิ ดและการวิเคราะห์ เชิ งนามธรรม การสร้ าง
แบบจําลองเชิ งวิเคราะห์ แนวคิดการค้นหาวัตถุ แนวทางการออกแบบเชิ ง
วัตถุ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและวัตถุ
การสร้างโปรแกรมด้วยวิธีใช้เคสทูล แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรม
ตามแนวข้อกําหนดของยูสเคส
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3(1-4-4)
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการการจัดการ
Development of Management Information System
ศึ ก ษาข้อมู ล เพื่ อการการจัดในองค์ก รต่างๆ เช่ น หลักการด้านข้อมู ล การ
จัดระบบข้อมูล การจัดองค์การ การวัดและการประเมินผล การจัดทํารายงาน
ศึกษาโปรแกรมสําเร็ จรู ปมาประยุกต์ใช้ดา้ นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร จําแนกตามหน้าที่
และแยกเป็ นสารสนเทศสํ า หรั บ ระดับ ปฏิ บ ัติ ก าร สารสนเทศสํ า หรั บ
ผูบ้ ริ หารระดับต้น สารสนเทศสําหรับผูบ้ ริ การระดับกลาง และสารสนเทศ
สําหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
การประมวลผลภาพดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital Image Processing
การประมวลผล และวิ เคราะหสั ญ ญาณภาพ ประกอบด้ว ยการแทน
สั ญ ญาณ ของภาพดวยฟงกชั น ทางคณิ ตศาสตร การสุ 
มและควอนไตซ สัญญาณภาพ การรับรู และเขาใจภาพ การแปลง
สั ญ ญาณภาพ การเพิ่ ม คุ ณ ภาพของภาพ รวมทั้งการกรองและการเข
ารหัสสัญญาณภาพเบื้องต้น ทั้งนี้ให้ปฏิบตั ิการใช้ซอฟต์แวร์ ที่ใช้สําหรับการ
ประมวลผลภาพ
การสร้ างภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
Animation Creation
ทฤษฎี แนวคิ ด และการปฏิ บ ตั ิ ท างดานการทํา ภาพเคลื่ อ นไหวดวย
คอมพิ วเตอร ภาพเคลื่ อนไหวจากกล้องถ่ ายรู ป การจับภาพเคลื่ อนไหว
ระบบสคริ ปต์ภาพเคลื่ อนไหว กระบวนการทําภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการ
ทําภาพเคลื่ อนไหวของวัตถุสามมิติ ลายภาพ ภาพที่ถูกประกอบขึ้นมา โดย
เน้นทางดานการใชหลักจลศาสตรในการสรางภาพเคลื่ อนไหวด
วยคอมพิวเตอร แนะนําเครื่ องมือและวิธีการเบื้องต้นสําหรับซอฟต
แวรที่ใชในการทําภาพเคลื่อนไหว
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การพัฒนาระบบงานแบบกระจาย
3(2-2-5)
Distributed System Development
หลักการของการทํางานและสถาปั ตยกรรมในระบบรับ -ให้บริ การ ระบบ
แบบกระจาย ฐานข้อ มู ล แบบกระจาย การสอบถามข้อ มู ล ในระบบแบบ
กระจาย การจัด การทรานแซ็ ก ชั่น ในระบบแบบกระจาย การควบคุ ม
ภาวะการทํางานพร้ อมกัน เครื่ องมื อและการพัฒ นาระบบสารสนเทศใน
ระบบรั บ -ให้ บ ริ ก าร และระบบแบบกระจาย ทั้ง นี้ ให้ ศึ ก ษาและเขี ย น
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ใดภาษาหนึ่ งและนําระบบจัดการฐานข้อมูล
แบบกระจาย มาใช้งาน
การพัฒนาระบบงานรับ-ให้ บริการ
3(2-2-5)
Client / Server System Development
สถาปั ตยกรรมของระบบรั บ-ให้บริ การ การพัฒนาและการจัดการระบบ
รั บ -ให้บ ริ ก ารกลยุท ธ์ และเทคโนโลยีข องระบบรั บ -ให้บ ริ ก าร การพัฒนา
ระบบสารสนเทศในแบบรับ-ให้บริ การ ฐานข้อมูล การทําทรานแซกชัน่
ระบบเครื อข่ายอินทราเน็ต/อินเตอร์ เน็ต การจัดการความปลอดภัยในระบบ
รับ-ให้บริ การ
การสร้ างและผลิตมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Creation and Production
ศึกษาและประยุกต์ใช้เครื่ องมือเกี่ยวกับเสี ยงดิจิตอลของเสี ยงและวิดีโอ โดย
เน้นเทคนิ คการกระบวนการผลิตสื่ อมัลติมีเดีย ได้แก่ การสร้างภาพและเสี ยง
ในระบบดิ จิตอล ศึ ก ษาถึ ง สถาปั ต ยกรรม การแปลงข้อ มู ล แบบดิ จิต อล
(Codec) การตัดต่อภาพและเสี ยงในระบบดิจิตอล การวางแผนการสร้างและ
การผลิ ต ศึ ก ษาเทคนิ ค เกี่ ย วกับ ภาพและเสี ยงแบบสตรี ม การจัด เวลา
ตลอดจนฝึ กปฏิ บ ั ติ เพื่ อ วางแผนเพื่ อ จัด ทํา โครงการสร้ า งและผลิ ต สื่ อ
มัลติมีเดีย
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ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ กบั คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human and Computer Interaction
ปฏิสัมพันธระหวางมนุ ษยและคอมพิวเตอร พฤติกรรมมนุ ษย
วิธีการตาง ๆ ในการศึกษาและแปลพฤติกรรมมนุ ษย การวิเคราะห
กิ จ กรรม เทคนิ ค การสั ง เกต การออกแบบแบบสอบถามและการวัด ผล
สถาปตยกรรมมนุ ษ ย การออกแบบกิ จกรรมของผูใช การวิ
เคราะหงาน เทคนิ คการจําลองทางวิศวกรรม การออกแบบขั้นตอนการ
อินเตอรเฟสระหวางคอมพิวเตอรและผูใช การเลือกคําอุปมา
วิ ธี ก ารนํ า เสนอการอิ น เตอรเฟสและเครื่ องมื อ สรางตนแบบ
การศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนรู  การจดจํา การศึกษาความสามารถในการใช
และการวิเคราะหโปรโตคอลของกริ ยา และการนําไปใชในการแก
ปญหาการอินเตอรเฟส และวัดประสิ ทธิ ภาพความสามารถในการ
ใชอินเตอรเฟส
การพัฒนาซอฟต์ แวร์ ระบบสิ นค้ าคงคลัง
3(1-4-4)
Software Development in Inventory Control
ศึกษาเกี่ ยวกับการจัดซื้ อ การรับ การจัดส่ งสิ นค้า การควบคุ มสิ นค้าคงคลัง
การตัดบัญ ชี สิ นค้า การวิเคราะห์ การขยายและการยึดครองตลาด การนํา
โปรแกรมสํ าเร็ จรู ป มาประยุก ต์ใช้ก ับ งานด้า นควบคุ ม สิ น ค้า การพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ ประยุกต์
การพัฒนาซอฟต์ แวร์ สําหรับสถานศึกษา
3(1-4-4)
Software Development for School
โครงสร้ างของสถานศึกษา ความต้องการด้านเทคโนยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารในสถานศึ ก ษา ลัก ษณะงานต่ างๆในสถานศึ ก ษา การวิเคราะห์
ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ สําหรับสถานศึกษา เช่น ระบบสารสนเทศ
ทัว่ ไป ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร สื่ อการเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Marketing
บทบาท ความสําคัญ แนวความคิ ด และวัตถุ ป ระสงคของสวนประ
สมการ สงเสริ มการตลาด การวางแผน กลยุทธและแผนปฏิ บตั ิการ
การจัดสรรงบประมาณ การขายโดยพนักงานขาย การสงเสริ มการขาย
การโฆษณา การประชาสัมพันธ รวมทั้งการตลาดขายตรง แนวโน
มและพัฒนาการ การสงเสริ มการตลาดในอนาคต ทั้งนี้โดยเน้นการนํา
เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ ต การจัดทําสื่ ออิ เล็ก ทรอนิ กส์ ตลอดจนการพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ เพื่อการส่ งเสริ มการขาย และการจัดการตลาด
การพัฒนาซอฟต์ แวร์ ระบบทะเบียนบุคคลและเงินเดือน
Software Development in Personnel Record and Payroll
ศึกษาข้อมู ลพื้นฐานทางด้านทะเบียนบุ คคลและการจ่ายเงิ นเดือน การจัด
ข้อมูลและการวางระบบข้อมูลด้านนี้ การออกแบบรายงานต่าง ๆ การเขียน
โปรแกรมรับข้อมูล การเรี ยงลําดับข้อมูล การค้นหาข้อมูลและการออกแบบ
รายงานผลทางด้านนี้ ศึกษาโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้
กับงานด้านนี้ได้ การพัฒนาซอฟต์แวร์ ประยุกต์
การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
ศึกษาหลักการ ข้อปฏิ บตั ิ สําหรับการค้าด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์ เน็ต ที่มีผลกระทบต่อระบบการค้า การ
ประยุกต์ใช้เครื อข่ายสารสนเทศเพื่อการค้าในรู ปแบบต่างๆ แนวโน้มของ
การพัฒนาเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตเพื่อตอบสนองต่อการค้า การไหลเวียนของ
ข้อมู ลอย่างรวดเร็ วกับความเปลี่ ยนแปลงด้านความต้องการของลู กค้าและ
ระบบการค้าแบบเวลาจริ ง (Real time) ที่ไม่มีขอ้ จํากัดในเรื่ องระยะทางและ
ความเหลื่ อมของเวลา การประชุ มทางไกลผ่านระบบโทรคมนาคม ระบบ
การเงิ น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส มัย ใหม่ ระบบธนาคารออนไลน์ แ ละข้อ
กฎหมายที่จาํ เป็ น การทําโครงงานด้านพาณิ ชย์อิ เล็ก ทรอนิกส์
การพัฒนาซอฟต์ แวร์ ระบบงานประกันภัย
Software Development in Insurance
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกันภัย สาระและหลักเกณฑ์ต่างๆ
ในการคํานวณ เกี่ ยวกับการประกันภัย ศึกษาซอฟต์แวร์ สําเร็ จรู ปเกี่ ยวกับ
การประกันภัย และ การพัฒนาซอฟต์แวร์ ประยุกต์

3(1-4-4)

3(1-4-4)

3(1-4-4)

29

29

7123607

29

29

3(1-4-4)
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การพัฒนาซอฟต์ แวร์ ทางบัญชี
3(1-4-4)
Software Development in Accounting
ศึกษาข้อมู ลทางด้านการเงิ นและการบัญชี เช่น บัญชี เงิ นเดื อน บัญชี เจ้าหนี้
ลูกหนี้ บัญชี สินค้าคงคลัง บัญชี วิเคราะห์ ตน้ ทุนและค่าแรง บัญชี ตน้ ทุน
และการผลิตตามคําสั่ง บัญชี เพื่อการวิเคราะห์งบการเงิน การนําโปรแกรม
สําเร็ จรู ปมาประยุกต์ใช้กบั งานด้านบัญชี การพัฒนาซอฟต์แวร์ ประยุกต์
การพัฒนาซอฟต์ แวร์ ระบบการจัดการสํ านักงานอัตโนมัติ
3(1-4-4)
Software Development in Office Automation
ศึ ก ษาการทํา งานและระบบงานในสํ า นั ก งาน ศึ ก ษาการนํ า โปรแกรม
สําเร็ จรู ปมาใช้ในการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ เช่น การเก็บเอกสาร งาน
ธุ รการ และการทําเอกสารด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์ (Word Processor) และ
จัดทําโครงการการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ
การพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนการสอน
3(1-4-4)
Development of Electronics Media for Learning
ศึ ก ษาลัก ษณะและประเภทของสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อการเรี ย นการสอน
วิเคราะห์ ข้อดี ข้อจํากัดของโปรแกรมสร้ างสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อการเรี ยน
การสอน (Authoring) ต่าง ๆ ศึกษาการประยุกต์แนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์
การเรี ยนรู ้ เป็ นตัวนําทางการออกแบบลักษณะเฉพาะ และการปฏิ สั มพันธ์
การควบคุมผูเ้ รี ยน การสร้างองค์ความรู ้ ลักษณะการอินเตอร์ เฟสที่เหมาะสม
และส่ วนประกอบทางโครงสร้ างและกิ จกรรมอื่ นๆ ที่ สนับสนุ นการเรี ยนรู ้
อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ให้มี ก ารวิจยั และพัฒ นาสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อการ
เรี ยนการสอนให้มีศกั ยภาพยิ่งขึ้น เน้นการออกแบบสื่ อ การทําสตอรี บอร์ ด
การพัฒ นาด้ว ยโปรแกรม ภาพ เสี ย งและภาพเคลื่ อ นไหวต่ า ง ๆ การนํา
เทคโนโลยีเกี่ ย วกับ เว็บ เพจมาสร้ างสื่ อ ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารสร้ าง และวิจยั เพื่ อ
พัฒนาบทเรี ยน
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ระบบเครื อข่ ายเฉพาะที่
3(2-2-5)
Local Area Network
ระบบเครื อข่ายเฉพาะที่ ไดแกเครื อขายภายในอาคาร และเครื อข
ายระหวางอาคารที่ อ ยู ในบริ เวณเดี ย วกัน โดยศึ ก ษาสวน
ประกอบของระบบเครื อขาย เฉพาะที่ อาทิ สายสัญญาณและระบบการ
เดิ นสายสัญญาณ อุปกรณทวนสัญญาณ อุปกรณหาเสนทาง บริ ดจ
 สวิทซ ศึกษาสถาปตยกรรมที่ใชใน เครื อข่ายเฉพาะที่เชน อีเท
อรเน็ต โทเคนริ ง เอฟดี ดีไอ และเอทีเอ็ม ศึกษาโปรโตคอลตาง ๆ ที่ใช
ในระบบเครื อข่ายเฉพาะที่ รู ป แบบการเชื่ อมตอ ระบบเครื อขาย
เฉพาะที่แบบตาง ๆ และการเชื่ อมตอระบบเครื อขายตางชนิ ด
กัน
ระบบเครื อข่ ายทีซีพไี อพี
3(2-2-5)
TCP/IP Network System
เครื อขายชนิดทีซีพี/ไอพี ระดับชั้นตางๆ ของทีซีพีไอพี แอดเดรสใน
เครื อขาย อิ น เตอรเน็ ต ระบบชื่ อ แบบโดเมน รายละเอี ย ดของ
โปรโตคอล ไอพี เออารพี ไอซี เอ็มพี ทีซีพี และ ยูดีพี การหาเส
นทางในเครื อขายอิ น เตอรเน็ ต และโปรโตคอลหาเสนทาง
นอกจากนั้นยังอธิ บายถึ งการทํางานรวมกันของโปรโตคอลประยุกต
ไดแกโปรโตคอลไอจีเอ็มพี ดีเอ็นเอส เอฟทีพี เทลเน็ต เอสเอ็มทีพี และ
ความปลอดภัยในเครื อขายอินเตอรเน็ต รวมถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อ
ใชงานเครื อขาย
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เทคโนโลยีอนิ เตอร์ เน็ต
3(2-2-5)
Internet Technology
ศึกษาสถาปั ตยกรรมของอินเตอร์ เน็ต การใชงาน การใหบริ การและ
โปรโตคอลตาง ๆ ในเครื อขายอินเตอรเน็ ต เทคโนโลยีที่ใชใน
การสรางเว็บทั้งแบบคงที่ และแบบพลวัต การเชื่ อมตอของเว็บ การ
ทํางานของ
เว็บเซิ รฟเวอร การเชื่ อมตอระหวางอินเตอร
เน็ตกับระบบสื่ อสารอื่น ๆ เชน โทรทัศน โทรศัพท การทํางาน
ของบริ ก ารตาง ๆ ในอิ น เตอรเน็ ต ระบบการสงขอความและ
พูดคุย การคนหาในอินเตอรเน็ต การประมูลและการซื้ อขายในอินเตอร
เน็ ต การทําธุ รกิ จในอิ นเตอรเน็ ต เอเจนตในอิ นเตอรเน็ ต ระบบ
มัล ติ มี เดี ย การสงภาพและเสี ย งในอิ น เตอรเน็ ต การสงขอมู
ลแบบ มัล ติ ค าสตและเครื อขาย MBONE เทคโนโลยีแบบพุ ช และ
ระบบความปลอดภัยในอินเตอรเน็ต
ระบบปฏิบัติการเครื อข่ าย
3(1-4-4)
Network Operating System
ศึ ก ษาหลัก การทํา งานของระบบปฏิ บ ัติ ก ารเครื อ ข่ า ย การทํางานแบบ
มัล ติ ท าสกิ ง องค์ ป ระกอบของซอฟต์ แ วร์ ซอฟต์ แ วร์ ไ คล์ เอ็ น ท์ การ
รี ไ ดเร็ ค เตอร์ ไดร์ ฟ ดี สิ ก เนเตอร์ อุ ป กรณ์ พ่วงต่อ ซอฟต์แวร์ เซิ ร์ฟ เวอร์
การจัด การเครื อ ข่ า ย โมดู ล wrap-up ตลอดจนศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ ก ารกับ
ระบบปฏิบตั ิการเครื อข่ายในระดับของผูด้ ูแลระบบอย่างน้อยสองระบบ เช่น
ระบบปฏิ บ ัติ ไ มโครซอฟต์ วิ น โดว์เซิ ร์ ฟ เวอร์ ระบบปฏิ บ ัติ ก ารลี นุ ก ซ์
ระบบปฏิบตั ิการเน็ตแวร์ เป็ นต้น
การประมวลผลสั ญญาณดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital Signal Processing
การประมวลผลสั ญ ญาณดิ จิ ต อลและการประมวลผลสั ญ ญาณเวลาไม่
ต่ อเนื่ อง ระบบเชิ งเสนที่ เวลาไมตอเนื่ อง สมการเชิ ง อนุ พ นั ธ
การแปลงแบบ Z การแปลงฟูเรี ยรของเวลาไมตอเนื่ อง การแปลง
จากอนาล็อกเปน ดิ จิตอล และการแปลงดิ จิตอลเปนอนาล็อก การเพิ่ม
และลดขอมูลโดยอาศัยแนวโนม การออกแบบวงจรกรองดิจิตอล การ
แปลงฟู เรี ย ร แบบไมตอเนื่ อ ง การแปลงฟู เรี ย รแบบเร็ ว การวิ
เคราะหสเปกตรั ม และการประยุก ตใชการประมวลผลสั ญ ญาณ
ดิจิตอล
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เครื อข่ ายการสื่ อสารและสายส่ ง
3(3-0-6)
Communication Networks and Transmission Lines
ทฤษฏีเกี่ยวกับสายส่ ง การใช้สมการทัว่ ไปของสายส่ ง คลื่น กระแส แรงดัน
ในสาย การสะท้อนกลับ ค่าเอสดับเบิลยูอาร์ สมิทชาร์ ท อิมพิแดนซ์ แมซิ ง
อิมเมจ และอินเตอร์ ทีฟพารามิเตอร์ วงจรกรองความถี่ อิควอไลเซอร์ และ
วงจรลดทอนสัญญาณ
ระบบแบบกระจาย
3(2-2-5)
Distributed System
หลัก การและคุ ณ สมบัติ ข องระบบแบบกระจาย การสื่ อสารระหว่ า ง
กระบวนการ การเรี ยกกระบวนการระยะไกล การประสานงานกัน เวลา
และการจัดลําดับเวลาเชิ งตรรกะ ภาวะการกีดกั้นซึ่ งกันและกันแบบกระจาย
การเลื อกกระบวนการ การจัดการรายการเปลี่ ยนแปลง การควบคุ ม ภาวะ
พร้อมกัน การจัดการรายการเปลี่ยนแปลงและการควบคุมภาวะพร้อมกันใน
ระบบแบบกระจาย การจัดลําดับงานแบบกระจาย การทนต่องความผิดพร่ อง
(fault tolerance) การทําสําเนาเพื่อการสํารองในระบบแบบกระจายและการ
ทํารายการเปลี่ ยนแปลง แนวความคิ ดที่ สําคัญในการออกแบบและสร้ าง
ระบบแบบกระจาย หลักการจัดการระบบแบบกระจาย ความปลอดภัยของ
ระบบแบบกระจาย และมาตรฐานต่างๆ ที่จาํ เป็ นในระบบแบบกระจาย
สั ญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Noise Interference in Electronic System
สัญญาณรบกวน การป้ องกันสัญญาณรบกวนในตัวนํา ผลที่ แสดงเป็ นตัว
เก็ บ ประจุ และตัว เหนี่ ย วนํ า ของตัว นํ า ไฟฟ้ า ผลของสนามแม่ เหล็ ก
ตัวประกอบการป้ องกันสั ญ ญาณรบกวน การป้ องกันสั ญญาณรบกวน
แบบไขว้ส ายและแบบอื่ น ๆ การกราวน์ ข องระบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์
การป้ องกันสัญญาณรบกวนของวงจรขยายสัญญาณ การแยกวงจรโดย
ใช้ทรานสฟอร์ มเมอร์ การเชื่ อมโยงโดยใช้อุปกรณ์ทางออปโต การป้ องกัน
สัญญาณรบกวนจากภายนอก ชนิ ดของเคเบิลและตัวเชื่ อม การสมดุ ล การ
เชื่ อ มต่ อ ของอุ ป กรณ์ ป ระเภทแพสซี ส การป้ อ งกัน การสึ กกร่ อ นของ
หน้าสัมผัส การออกแบบวงจรแผ่นพิมพ์
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เทคโนโลยีการเชื่ อมต่ อระหว่างเครื อข่ าย
3(2-2-5)
Internetworking Technology
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งเครื อข่ า ยสื่ อสารเฉพาะที่ อาทิ
ทรานส์ พ าเรนต์บ ริ จด์ สวิท ซ์ ซอสเราท์ติง บริ จด์ เน็ ตเวิรก์เลเยอน์ เราท์
เตอร์ ราท์ติงโปรโตคอล โ ปรโตคอลเอ็นเคปซู เลชัน่ มัลติโปรโตคอล การ
เชื่ อ มต่ อ เครื อข่ า ย ข้ อ คิ ด ต่ า ง ๆ ในการเลื อ กใช้ บริ จ ด์ แ ละเราท์ เตอร์
เทคโนโลยีแวน สําหรับการเชื่อมต่อระหว่างเครื อข่าย
โปรโตคอล
3(2-2-5)
Protocol
ทบทวนเกี่ ยวกับ สถาปั ตยกรรมเครื อข่าย มาตรฐานการสื่ อสารโอเอสไอ
โปรโตรคอลแบบที ซี พี ไ อพี เน็ ต ไบออส ไอพี เอ็ก ซ์ /เอสพี เอ็ก ซ์ ศึ ก ษา
ปั ญหาและแนวทางการประยุกต์ใช้ การรักษาความปลอดภัย
ระบบเครื อข่ ายมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Network System
โปรแกรมประยุกต์บนเครื อข่ายมัลติ มีเดี ย การบันทึ กเสี ยงและวิดีโอแบบ
สตรี ม อาร์ ที เอสที ระบบมัล ติ มี เดี ย แบบเวลาจริ ง มัล ติ มี เดี ย เพื่ อ การ
ปฏิ สั ม พัน ธ์ บ นอิ นเตอร์ เน็ ตผ่านโทรศัพ ท์ โปรโตคอลสําหรั บ โปรแกรม
ประยุกต์ที่มีการปฏิสัมพันธ์แบบเวลาจริ ง ได้แก่ อาร์ ทีพี อาร์ ซีทีพี เอสไอพี
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก ารในเครื อ ข่ า ยไอพี กลไกในการ
จัด ลํา ดั บ เวลาและนโยบาย การผสมผสานบริ ก ารงานด้ า นมัล ติ มี เดี ย
สถาปั ตยกรรมแบบดิฟเซิ ร์ฟ ไอดีทีเอฟ
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การบริหารและการจัดการฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
Database Administration and Management
ทบทวนความรู ้พ้ืนฐานด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล อธิ บายรายละเอียด
สถาปั ตยกรรมระบบฐานข้อมู ล การเปิ ด-ปิ ดระบบฐานข้อ มู ล การสร้ า ง
ระบบฐานข้อมูลปฏิ บตั ิการ การสร้างพจนานุ กรมให้ฐานข้อมูล การจัดการ
แฟ้ ม ข้อ มู ล ต่ าง ๆ ในระบบฐานข้อมู ล การเตรี ย มความพร้ อมของระบบ
ฐานข้อมูลในด้านมุมมองเชิ งตรรก การจัดการตารางข้อมูล การจัดการดัชนี
ข้อมู ล การจัดการบู รณภาพของข้อมู ล การจัดการความมัน่ คงของ การ
ควบคุ มการใชงานของผูใช การจัดการสิ ทธิ์ ในการใช้งานข้อมูลใน
ฐานข้ อ มู ล และการถ่ า ยโอนข้ อ มู ล ระหว่ า งฐานข้ อ มู ล การกํ า หนด
กลยุทธในการสํารองข้อมู ล และการกูคืนเมื่อระบบลมเหลว รวมถึ ง
การปรับระบบใหมีประสิ ทธิ ภาพการใชงานดีที่สุด
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Decision Support System
ขบวนการตั ด สิ นใจของมนุ ษ ย์ ระบบ รู ปแบบ และชนิ ด ของระบบ
สนับสนุ นการตัดสิ นใจข้อแตกต่างกับระบบประมวลผลสารสนเทศทัว่ ไป
การสร้างระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ เครื่ องมือช่วยจัดสร้าง รู ปแบบการ
นําเสนอ การหาวิธีที่เหมาะสม รู ปแบบทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวข้อง การจําลอง
และแบบจํา ลองที่ เกี่ ย วข้อ ง การนํา ระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจไปใช้
ประโยชน์ พร้อมทั้งตัวอย่างกรณี ศึกษา
กลยุทธ์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Strategic of Management for Information Technology
การวางกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ วิธีการวางแผนและปั ญหาที่พบ อิทธิ พลที่
สําคัญของการพัฒนายุทธวิธีการวางแผนระบบสารสนเทศ การนําทักษะมา
สู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ และยังรวมถึ งพื้ นฐานปรั ชญาการวางแผนระบบสารสนเทศ
สาระสําคัญ ของทฤษฎี ก ารวางแผน วิธีวางแผน และการวัดจุ ดวิกฤติ การ
ปฏิบตั ิการวางแผน วิธีวางแผนระบบสารสนเทศ

76

7124314

7124315

7124316

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Resource Management
ศึ ก ษาการจัดการทรั พ ยากรสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ เรี ย นรู ้ ถึ ง วิ ธี ก าร
วางแผน และทํา โครงการ ทราบผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการดํา เนิ น การตาม
โครงการนั้น โดยการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการประมวลผล
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาด้านการตลาด วิศวกรรมและการเงิน
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Security
ศึ ก ษาถึ ง แนวโน้ ม ของความไม่ ป ลอดภัย ในสภาวะการประมวลผลด้ว ย
คอมพิ ว เตอร์ การวางแผนและจัด การระบบความปลอดภัย ในระบบ
ฐานข้อมู ล ความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ ส่วนบุ คคล พื้นฐานความรู ้ดา้ น
เครื อข่ายเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัย ความปลอดภัยในโครงข่ายการ
สื่ อสารข้อมูล การป้ องกันทางกายภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ ยง ประเด็น
ในแง่กฎหมายและจรรยาบรรณในเรื่ องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
นโยบายและการกําหนดนโยบายเพื่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
คลังข้ อมูล
3(2-2-5)
Data Warehousing
แนวคิ ดเกี่ ยวกับดาต้าแวร์ เฮ้าส์ ซิ่ง ลักษณะของดาต้าแวร์ เฮ้าส์ ซิ่ ง อุ ป สรรค
และข้อเสี ยของดาต้าแวร์ เฮ้าส์ ซ่ิ ง สถาปั ตยกรรมของดาต้าแวร์ เฮ้าส์ ซ่ิ ง การ
ออกแบบข้อมูลภายในดาต้าแวร์ เฮ้าส์ ซ่ิ ง โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลภายใน
ดาต้า แวร์ เฮ้า ส์ ซ่ิ ง การรวมข้อ มู ล เพื่ อ จัด เก็ บ ในดาต้า แวร์ เฮ้า ส์ ซิ่ ง ความ
ซับ ซ้อนและเทคนิ ค การสร้ างข้อมู ล ที่มี คุณภาพ ดาต้ามาร์ ท ดาต้ามายนิ่ ง
ดาต้าเว็บเฮ้าส์ซ่ิง เว็บมายนิ่ง
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การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(2-2-5)
Project Management in Information and Communication Technology
ความหมายของโครงการและการบริ หารโครงการ ทักษะที่สาํ คัญเพื่อนําไปสู่
ความสําเร็ จของโครงการ ประกอบด้วย ทักษะด้านกําหนดเป้ าหมาย กําหนด
แผนงาน และการปฏิ บตั ิงานตามแผน รวมทั้งทักษะด้านการบริ หารบุ คคล
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การแยกกิ จ กรรมย่อ ยจากตัว โครงการ เพื่ อ ช่ ว ยกํา หนด
ทรั พ ยากรที่ ตอ้ งใช้ การกําหนดความรั บผิดชอบ และการสร้ างตารางเวลา
ทํางาน แนวคิ ด การสร้ า งผัง งานลํา ดับ ก่ อ นหลัง ของกิ จกรรมต่ า ง ๆ การ
จัดการแผนงานด้วยเทคนิ คซี พีเอ็ม เพิร์ท และแกนท์ชาร์ท การติดตามและ
การประเมินผลโครงการ การบริ หารการเปลี่ยนแปลง และการปิ ดโครงการ
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ เพื่อการบริ หารโครงการ
นโยบายและกฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Policy and Laws in Information and Communication Technology
ศึกษาถึงกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายไทย การออกกฎหมาย
การบัง คับ ใช้ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งกฎหมายไทยกับ นโยบายทางด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาถึ งแหล่งกฎหมาย สนธิ สัญญาและข้อตกลง
ระหว่างประเทศ และความสั ม พัน ธ์ ก ับ กฎหมายไทย เน้น การศึ ก ษาใน
กฎหมายที่ สํ า คัญ เช่ น กฎหมายทางด้า นการสื่ อ สาร และโทรคมนาคม
กฎหมายทางด้านการควบคุ ม และส่ ง เสริ ม การใช้อิ น เตอร์ เน็ ต กฎหมาย
ทางด้านการค้าอิเล็กทรอนิ กส์ กฎหมายทางด้านการคุ ม้ ครองทรัพย์สินทาง
ปั ญญา และกฎหมายทางด้านการคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวและปลอดภัยใน
ข้อ มู ล ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การจัด การสารสนเทศและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็ นต้น ร่ างข้อตกลงทัว่ ๆไป และข้อตกลงพิ เศษ
ตลอดจนเจรจาทําความตกลงเกี่ ยวกับ การพั ฒนาซอฟต์แวร์ และเผยแพร่
ข้อตกลงที่จดั ทําขึ้น
ระบบฐานข้ อมูลเชิ งวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Database
เทคโนโลยี เชิ ง วัต ถุ ปั ญ หาของระบบฐานข้อ มู ล ทั่ว ไป สถาปั ต ยกรรม
ฐานข้อมู ล เชิ งวัตถุ โมเดลข้อมู ล เชิ งวัตถุ ภาษาเชิ งวัตถุ ฐานข้อมู ล เชิ ง
วัตถุ -สั ม พัน ธ์ การออกแบบฐานข้อมู ล เชิ ง วัตถุ รู ป แบบการรั ก ษาความ
ปลอดภัยพื้นฐานสองแบบคื อ Discretionary และ Mandatory แนวความคิ ด
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วิสัยทัศน์ คอมพิวเตอร์ ข้ ันพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Fundamental of Computer Vision
เปาหมายการเห็ น ภาพเบื้ อ งตน ขอบเขตของการใหความหมาย
ระดับ สู ง และระดับ ตํ่า บทบาทของคอมพิ ว เตอร อิ ม เมจฟอรเมชัน
การคนหาขอบภาพ ลายพื้ น ผิ ว ภาพเคลื่ อ นไหว โครงสรางแบบ
เรขาคณิ ต โครงสรางแบบสัมพัทธ การวิจยั สาขาคอมพิวเตอรวิชั่น
และการประยุกตใชงานคอมพิวเตอรวิชนั่
การรู้ จํารู ปแบบขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Fundamental of Pattern Recognition
ภาพโดยรวมของทฤษฎี การประมวลรู ป ภาพ การหาความเหมื อนโดยใช้
หน้ากาก การประมวลผลเบื้องต้นสําหรับระบบการจดจําตัวอักษร การทํา
รู ปแบบสองระดับ การทําให้บาง การแบ่งกลุ่มสําหรับการจดจํา การจัด
กลุ่มของรู ปแบบโดยใช้วิธีการของ Baysean เทคนิ คในการแบ่งระบบที่เป็ น
เชิ งเส้นย่อย การตัดสิ นใจของระบบเชิ งเส้นย่อยการตัดสิ นใจโดยใช้พีชคณิ ต
บูลีน และการตัดสิ นใจที่เป็ นลําดับ
การเข้ ารหัสลับและการบีดอัดข้ อมูล
3(2-2-5)
Data Encryption and Compression
ทฤษฎี พ้ืนฐานและอัลกอริ ทึมในการปฏิ บตั ิ เพื่อการบี บอัดขอมูล ได
แก การการเขารหั ส แบบไมมี ก ารสู ญ เสี ย เชน การเขารหัส
แบบฮัฟแมน และ แลมแพลซิ ฟ รวมทั้งการเขารหัส แบบมีการสู ญเสี ย เช
น การเขารหัสแบบ สเกลารควอนไตเซอร นอกจากนี้ ให้ศึกษา
ถึงรู ปแบบจัดเก็บข้อมูลของแฟ้ มข้อมูลภาพชนิ ดต่างๆ ตลอดจนอัลกอริ ทึม
และเครื่ องมือที่ใช้ในการแปลงแฟ้มข้อมูลภาพ
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การเขียนโปรแกรมสํ าหรับเครื อข่ าย
3(2-2-5)
Network Programming
การเขียนโปรแกรมเพื่อติดตอระหวางโพรเซส เทคนิ คในการทํางานร
วมกันระหวางโพรเซส การบริ หารหนวยความจําขั้นสู ง การจัดการ
กับระบบไฟล ความปลอดภัยในการทํางานแบบไคลเอนตเซิ รฟเว
อร โพรเซสแบบ มัลติเธรด และเทคนิ คตาง ๆ ในการสื่ อสารผ
านเครื อ ขาย การพัฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์แ บบ 32 บิ ต การเขี ย น
โปรแกรมแบบ DLL การเขี ย นโปรแกรมบริ การเว็ บ การกํ า หนด
ความสําคัญกับเธรดเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ การเขียนโปรแกรมไคลเอนต
/เซิ รฟเวอรโดยใชวินโดวส ซอกเก็ต การใชเนมไปป
ในการสื่ อสารระหวางโพรเซส การใชงานคอมโพเนนตแบบ
กระจายโดยใช DCOM และการเขียนคอมโพเนนตแบบ .NET โดยใช
 SOAP
การประมวลผลแบบเคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Processing
ศึกษาการทํางานของอุปกรณพกพาตาง ๆ เชน โทรศัพทมือถือ พี
ดีเอ ปาลมท็อปและคอมพิวเตอรโนตบุค ในลักษณะของการ
ทํางานรวมกับเครื อขาย การสร้างฐานขอมูล และระบบไคลเอนต
เซิ รฟเวอรบนเว็บ การทํางานในสภาพแวดลอมแบบไรสาย
โดยกล่ า วถึ ง แนวคิ ด พื้ น ฐานของการประมวลผลบนอุ ป กรณพกพา
รวมถึงสถาปั ตยกรรมดานซอฟตแวร และระบบสนับสนุน การแทน
ข่าวสาร การเผยแพรและการจัดการ การจัดการที่อยู การทํางานรวม
กันและการกูคืน เทคโนโลยีการสื่ อสารไรสาย โปรโตคอลที่ใช้กบั การ
ประมวลผลแบบโมบาย แวป ไอ-โหมด โมบายไอพี และการทํางานของ
โปรโตคอลทีซีพีในสภาพแวดลอมแบบไรสาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ใช้
ในการประมวลผลแบบเคลื่อนที่
ระบบผู้เชี่ ยวชาญ
3(2-2-5)
Expert System
ประวัติ ข องระบบผู เ้ ชี่ ย วชาญ ฐานความรู ้ การแสวงหาความรู ้ การแทน
ความรู ้ ความไม่ แ น่ น อน กลไกการตัด สิ น ใจ การทํา โครงงานทางด้า น
ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
ความหมายของปั ญญาประดิ ษฐ์ แผนการแก้ปัญหา การค้นหาแบบสเตท
กราฟ การกําหนดขั้นปั ญหา จุดประสงค์ยอ่ ย และโครงการย่อย การแทนที่
ความรู ้ โปรแกรมการเล่นเกม โดยใช้ฮิวริ สติกส์ รู ปแบบการจําได้และการ
เรี ยนรู ้ หุ่นยนต์ ลอจิคการคํานวณ วิธีแก้ปัญหาในปั ญญาประดิ ษฐ์ การรับรู ้
ภาพ การแทนความรู ้และระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับชุ มชน
Computer System Development for Community
ศึกษาลักษณะของชุ มชน ความต้องการของชุ มชน และการเสนอแนวคิดใน
การนําเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารไปใช้ในชุ ม ชน การจัด ทํา
โครงการ การวางแผน การออกแบบระบบ การพั ฒ นาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ สาํ หรับชุมชนอย่างน้อยหนึ่งระบบ
ทักษะการสร้ างสรรค์ สื่อมัลติมีเดีย
Creative Multimedia Skill
หลัก การ กลยุ ท ธ์ และเทคนิ ค วิ ธี ก ารสร้ า งสรรค์ง านมัล ติ มี เดี ย โดย
ประยุ ก ต์ล ัก ษณะของสื่ อ เพื่ อ ใช้ในการสื่ อสารอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เน้ น
ทั ก ษะในการสร้ า งสรรค์ และนํ า เสนอศู น ย์ ร วมแนวคิ ด หลั ก ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ
การสร้ างภาพยนต์
Movies Creation
ประวัติและวิวฒั นาการของภาพยนตร์ หลักพื้นฐานที่เกี่ยวกับกระบวน การ
ผลิตภาพยนตร์ การวางแผนการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์และกระบวนการถ่ายทํา
ศิลปะการจัดแสดง เสี ยง จิตวิทยา และศัพท์วชิ าการด้านภาพยนตร์ ตลอดจน
การฝึ กปฏิบตั ิเพื่อการถ่ายทําภาพยนต์ การตัดต่อและการเขียนบทภาพยนตร์
เบื้องต้น

3(2-2-5)

3(1-4-4)

3(2-2-5)

3(1-4-4)
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การประกอบธุรกิจคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Business
บทบาทหน้าที่ และความสําคัญ ของนัก ประกอบการ การวางแผนก่ อตั้ง
ธุ รกิจขนาดเล็ก กลยุทธ์ในการจัดการการแข่งขัน การตลาดและการบริ หาร
การเงิ น การกํา หนดราคา การโฆษณาและการสนั บ สนุ น การขาย การ
ควบคุ มคุ ณภาพและการวิเคราะห์ ลูกค้า การบริ หารคลังสิ นค้าและเทคนิ ค
คลังสิ นค้าต่อเนื่ อง ( just – in – time ) การบริ หารความเสี่ ยงและความสําเร็ จ
การบริ หารบุคคล ทั้งนี้ให้มีการวิเคราะห์ ประเมินจากองค์การทางธุ รกิจด้าน
คอมพิวเตอร์ เป็ นตัวอย่างกรณี ศึกษาทั้งธุ รกิจด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ ตแวร์ และ
การบริ หารตามประเด็นต่างๆ ข้างต้น รวมทั้งศึกษาวิธีการใหม่ ๆ ในการทํา
ธุ ร กิ จ เช่ น ศู น ย์ บ ริ การลู ก ค้ า ทางโทรศั พ ท์ (call center) การพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และการเลือกซื้ อสิ นค้าแบบออนไลน์ เป็ นต้น
การบริหารศูนย์ สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Center Management
ความหมายของศู น ย์ส ารสนเทศ โครงสร้ า ง และองค์ป ระกอบของศู น ย์
สารสนเทศ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของศู น ย์ส ารสนเทศ การจัด เตรี ย ม
สถานที่ การให้การสนับสนุ นด้านฮาร์ ดแวร์ การคัดเลื อก และประเมิ นผล
ซอฟต์แวร์ การเข้าถึงข้อมูล และความมัน่ คงของข้อมูล การให้คาํ ปรึ กษาด้าน
เทคนิ ค และการฝึ กอบรมบุ คลากร ทั้งในฐานะที่ เป็ นศู นย์ส ารสนเทศของ
องค์ ก ารใดโดยเฉพาะ หรื อ ศู น ย์ส ารสนเทศระดับ ท้อ งถิ่ น บทบาทของ
บุคลากรในศูนย์สารสนเทศทั้งในด้านระบบเครื อข่าย และการพัฒนาระบบ
ช่วยการตัดสิ นใจ โดยเน้นในด้านการบริ การแก่ผใู ้ ช้
การประยุกต์ ใช้ ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Application of Artificial Intelligence
การประยุกตใชตรรกศาสตรกับปั ญญาประดิษฐ การสื่ อสารระหว
างเอเจนตหลาย ๆ ตัว การคนหาที่ชาญฉลาด การวางแผนขั้นสู ง การ
เรี ยนรู ขั้นสู ง การเขาใจภาษาธรรมชาติ ระบบผูเชี่ ยวชาญ การประ
ยุกตใชโครงขายนิ วรอลและเจนเนติอลั กอริ ทึม การประยุกตใช
ปั ญญาประดิษฐในคอมพิวเตอรสาขาอื่น ๆ เชน วิศวกรรมซอฟต
แวรการสื่ อสารคอมพิวเตอร การจัดการฐาน ขอมูล ฯลฯ
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การสร้ างการ์ ตูน
3(1-4-4)
Cartoon Creation
ศึ ก ษาหลัก การคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก การสร้ างภาพเคลื่ อ นไหว ตลอดจน
เทคนิ ค ในการวาดตัวการ์ ตูน ได้แก่ การวาดการ์ ตูนจากรู ป ทรงเรขาคณิ ต
โครงสร้างตัวการ์ ตูน การเคลื่อนไหวของตัวการ์ ตูน การดัดแปลงภาพคนเป็ น
ตัวการ์ ตู น อารมณ์ ข องการ์ ตู น เป็ นต้น การสร้ างการ์ ตู น และภาพยนต์
การ์ ตูน ทั้งนี้อาจศึกษาถึงการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้องด้วย
การจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Business Management with Computer
ทฤษฎีและแนวคิดทางด้านการจัดการเกี่ยวกับธุ รกิจทางด้านสารสนเทศ หรื อ
ธุ รกิจที่ใช้สารสนเทศเป็ นหลัก เช่น ธุ รกิจการบริ การโทรคมนาคม และการ
บริ การเสริ มประเภทต่างๆ ธุ รกิจซอฟต์แวร์ ธุ รกิจการขายข้อมู ลข้อสนเทศ
ธุ ร กิ จ งานวิ จ ัย ธุ ร กิ จ การบริ ก ารข่ า วสารและความบัน เทิ ง ธุ ร กิ จ การจัด
สัมมนาฝึ กอบรม และธุ รกิจการศึกษา เป็ นต้น โดยศึกษาถึ งการจัดการธุ รกิ จ
สารสนเทศในภาพรวมทั้งหมด เช่นคุณลักษณะและคุ ณค่าของสารสนเทศ
การจัดองค์กรสารสนเทศ การตลาดสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การประเมินโครงการทางด้านสารสนเทศ การนําเสนอโครงการธุ รกิจที่ มี
การจัดการด้วยคอมพิวเตอร์ หนึ่งโครงการ
การบริหารและการบริการอินเตอร์ เน็ต
3(2-2-5)
Internet Administration and Services
หลัก การบริ ห ารเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ต กลไกการควบคุ ม การเข้าใช้ง าน
โดเมนเนมและการให้บ ริ ก ารแปลงชื่ อโฮสท์ องค์ป ระกอบต่ างๆสําหรั บ
ผูจ้ ดั บริ การอินเตอร์ เน็ต (ISP) การจัดการด้านความปลอดภัย ระบบไฟร์ วอล
คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก าร ทั้งนี้ รวมถึ งศึ ก ษาเกี่ ย วกับ อุ ป กรณ์ และการจัดการ
อุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การให้ บ ริ ก าร การปรั บ แต่ งไฟล์ ส คริ ป ต์ใ นงานที่
เกี่ยวข้อง
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เทคโนโลยีไมโครเวฟ
3(3-0-6)
(Microwave Technology)
ทฤษฎี ไมโครเวฟ เวฟไกด์และแควิต้ ี ผลที่ เกิ ดจากสเป ชาร์ จไคลสตรอน
การเปรี ยบเที ยบระหว่างสายส่ งกับ ท่อไมโครเวฟ การสั่นของพลาสมา
พาราเมตริ กแอบปลิ ไฟเออร์ การกําเนิ ดและการขยายคลื่นไมโครเวฟที่เกิ ด
ในรอยต่ อ ในเนื้ อ ของสารกึ่ ง ตัว นํา ระบบไมโครเวฟ การเลื อ กเส้ น ทาง
ไมโครเวฟ สถานี ท วนสั ญ ญาณ การคํา นวณระบบทั้ง ภาคพื้ น ดิ น และ
ดาวเทียม
เทคโนโลยีโทรศัพท์
3(3-0-6)
(Telephone Technology)
แนะนําเกี่ ยวกับระบบโทรศัพท์ เทคนิ คการให้สัญญาณและสวิทชิ่ ง ทฤษฎี
ทราฟฟิ ก ข่ายวงจรโทรศัพท์ ระบบสวิทชิ่งแบบกลไฟฟ้ า ระบบสวิทชิ่งซึ่ ง
ควบคุ มด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบตูโ้ ทรศัพท์สาขา เทเลค แนะนําเกี่ยวกับการ
สื่ อสารโดยใช้แสง
เทคโนโลยีการสื่ อสารเส้ นใยแก้วนําแสง
3(3-0-6)
(Optic Fiber Communication Technology)
พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการสื่ อสารเส้ นใยแก้วนําแสง การแพร่ กระจายแสง
ต้นกําเนิ ดแสงที่ใช้ในระบบสื่ อสารเส้นใยแก้วนําแสง คุณสมบัติของเส้น
ใยแก้วนําแสง การมัลติเพล็กซิ่ ง และดีมลั ติเพล็กซิ่งและการใช้งาน หน่วยที่
ใช้วดั แสงไฟในเส้ นใยแก้วนําแสง แหล่งกําเนิ ดแสงและอุป กรณ์ รับ แสง
แบบสารกึ่งตัวนํา ผลึกเหลว วงจรต่างๆของอุปกรณ์รับและส่ ง
เทคโนโลยีการสื่ อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
(Satellite Communications Technology)
ระบบการสื่ อสารดาวเทียมเบื้ องต้น วงโคจรของดาวเทียม โครงสร้างของ
ยานอวกาศ การออกแบบรั บ -ส่ ง สั ญ ญาณ ทั้ง up-link และ down-link
เทคนิ คการผสมสัญญาณ การรวมสัญญาณ(Multiplexing) การเข้ารหัสและ
การถอดรหัสของสัญญาณข้อมูล การออกแบบสถานีดาวเทียมพื้นดิ น การ
จัดเครื อข่ายของการสื่ อสารดาวเทียม
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ทฤษฎีแถวคอยและการประยุกต์ ในระบบเครื อข่ าย
3(3-0-6)
Queuing Theory and Application in Network System
การจําแนกของแบบแถวคอยที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายสื่ อสาร
ระบบของสายงาน กระบวนการเฟ้นสุ่ ม การแจกแจงแบบเอ็กซ์โปเนนเชี ยล
กระบวนการและคุ ณ สมบัติ แ บบปั ว ส์ ซ อง กระบวนการแบบมาร์ ค อฟ
ระบบแถวคอยแบบมาร์ คอฟ และแบบอื่น ๆ ระบบแถวคอยที่มีการกระจาย
การให้บ ริ การแบบทัว่ ไป โครงข่ายของแถวคอย และ แถวคอยแบบมี การ
จัดลําดับความสําคัญและแอปพลิเคชัน่
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
3(2-2-5)
Distance Education Technology
วิ ธี ก ารของระบบการศึ ก ษาทางไกลแนวคิ ด การประสานเทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร์ เข้า กับ การสื่ อ สารโทรคมนาคม เพื่ อ การเรี ย นการสอนใน
ระยะไกลหรื อเพื่ อเสริ ม การเรี ย นการสอนในชั้น เรี ย น เทคโนโลยีเหล่ า นี้
ได้แก่ เทคโนโลยีโทรศัพท์ โทรทัศน์ตามสาย การสื่ อสารดาวเทียม วีดิทศั น์
การประชุ ม ทางไกลด้วยภาพ สื่ อการสอนคอมพิ วเตอร์ และ/หรื อ การใช้
คอมพิวเตอร์ ออนไลน์เพื่อการสื่ อสารข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต
การบริหารและการออกแบบระบบเครื อข่ าย
3(2-2-5)
Network Administration and Design
พื้นฐานการออกแบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์
ความต้องการของผูใ้ ช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่าย การรวบรวม
ข้อมูลความต้องการ การวิเคราะห์คุณลักษณะการถ่ายเทข้อมูล การเลื อกใช้
เทคโนโลยีระบบเครื อข่าย การออกแบบการเชื่ อมโยงของอุ ปกรณ์ ส วิท ช์
และเราท์เตอร์ การจัดการระบบเครื อข่าย และการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อ มู ล ผ่า นระบบเครื อ ข่ า ย การออกแบบการวางสายและจุ ด ติ ด ตั้ง ของ
อุปกรณ์ การกําหนดแอดเดรสของอุปกรณ์ในระบบเครื อข่าย การศึกษาถึ ง
ซอฟต์แวร์ ที่ ใช้สําหรั บ การบริ ห ารดู แ ละระบบเครื อข่ า ย ทั้ง นี้ รวมถึ ง การ
วางแผน ควบคุ ม จัดการองคการ และการตัดสิ นใจสําหรั บ เครื อขาย
โทรคมนาคม ครอบคลุมถึง การจัดการทรัพยากรมนุ ษย การวางแผนและ
ควบคุ มงบประมาณ การตลาด การวิเคราะหตนทุ นและผลประโยชน
ที่ไดรับการจัดตาราง การประเมิน และการวิเคราะหมูลคา
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7124901

7124902

7124903

7124904

7124905

การสั มมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Seminar in Information Technology
ศึกษาและสัมมนาเกี่ยวกับความก้าวหน้า แนวคิดที่แปลกใหม่และผลงานที่
มีคุณค่าทางเทคโนโลยีสารสนเทศจากเอกสาร วารสาร งานวิจยั หรื อการที่
ปฏิบตั ิงานจริ ง โดยให้มีการจัดการสัมมนาในรู ปแบบต่างๆในชั้นเรี ยน การ
สัมมนาออนไลน์ และการจัดสัมมนาแบบให้ชุมชนมีส่วนร่ วม
หัวข้ อพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Special Topics in Information Technology
ศึกษาปั ญหาหรื อความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน เฉพาะ
เรื่ อง เช่ น ข้อสนเทศและข้อมูล ซอฟท์แวร์ ทฤษฎี และการคํานวณ ระเบียบ
วิธีก าร การประยุก ต์ใช้งาน ฮาร์ ดแวร์ และระบบเครื่ อง เป็ นต้น โดยเน้น
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแขนงวิชาที่เรี ยน
โครงการนักศึกษาด้ านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Student Project in Multimedia Technology
ศึกษางานวิจยั หรื อโครงงานพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมลั ติมีเดี ยที่ทาํ สําเร็ จ
แล้ว นํา เอาความรู ้ ที่ ไ ด้ศึ ก ษาทั้ง ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ นํา มาสร้ า งเป็ น
โครงงานพัฒนาหรื องานวิจยั ของนักศึกษา เพือ่ นําไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง
โครงงานนักศึกษาด้ านเทคโนโลยีเครื อข่ ายและการสื่ อสาร
Student Project in Network and Communication Technology
ศึ ก ษางานวิจยั หรื อ โครงงานพัฒ นาทางด้านเทคโนโลยีเครื อข่ ายและการ
สื่ อสารที่ ท าํ สําเร็ จแล้ว นําเอาความรู ้ ที่ ได้ศึ ก ษาทั้ง ภาคทฤษฎี และปฏิ บ ัติ
นํ า มาสร้ า งเป็ นโครงงานพัฒ นาหรื อ งานวิ จ ัย ของนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ นํ า ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริ ง
โครงงานนักศึกษาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์
Student Project in Apply Information Technology
ศึกษางานวิจยั หรื อโครงงานพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิ งธุ รกิจที่
ทําสําเร็ จแล้ว นําเอาความรู ้ที่ได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และปฏิ บตั ิ นํามาสร้าง
เป็ นโครงงานพัฒนาหรื องานวิจยั ของนักศึกษา เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง

1(0-2-1)

2(1-2-3)

3(1-6-2)

3(1-6-2)

3(1-6-2)
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7124906

โครงงานนักศึกษาด้ านเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ
3(1-6-2)
Student Project in Information Management Technology
ศึกษางานวิจยั หรื อโครงงานพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทาํ สําเร็ จ
แล้ว นํา เอาความรู ้ ที่ ไ ด้ศึ ก ษาทั้ง ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ นํา มาสร้ า งเป็ น
โครงงานพัฒนาหรื องานวิจยั ของนักศึกษา เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง

17.6.2.3 วิชาวิทยาการจัดการ
3501001

ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-6)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุ รกิจประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ใช้ใน
การประกอบธุ รกิจ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การ
บริ หารบุ คคล การบริ หารสํานักงาน ซึ่ งครอบคลุ มถึ งเอกสารทางธุ รกิ จ
ประเภทต่ า ง ๆ แนวทางการประกอบธุ ร กิ จ ตลอดจนศึ ก ษาปั ญ หาที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินธุ รกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

3561101

องค์ การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ลักษณะโครงสร้ างขององค์การธุ รกิจทัว่ ไป การวางแผน การจัดสายงาน
หลักเกณฑ์และแนวความคิ ดในการจัดตั้งองค์การธุ รกิ จ ลักษณะประเภท
ของการประกอบธุ รกิ จ หลักการบริ หารและหน้าที่สําคัญของฝ่ ายบริ หาร
ทุ กๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าทํางาน การสั่งงาน การจูงใจ
คนทํา งาน การควบคุ ม การปฏิ บ ัติ ง านต่ า ง ๆ ให้ บ รรลุ เป้ า หมาย และ
นโยบายที่ต้ งั ไว้
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3562111

เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Information Technology Economic
ทฤษฎี และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ นวัตกรรมและ
การเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยีข องนักเศรษฐศาสตร์ สํานักต่างๆ เช่ น สํานัก
คลาสสิ ก นี โ อคลาสสิ ก ชุ ม ปี เตอร์ และนี โ อ-ชุ ม ปี เตอร์ ผลกระทบจาก
แนวคิ ดและทฤษฎี ดังกล่ าวที่ เกี่ ยวกับ นโยบายและการพัฒ นาเทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ ร ว ม ทั้ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร
เปลี่ ย นแปลง เทคโนโลยี ต่ อ นโยบายต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรมการจ้างงาน การเจริ ญเติบโตของธุ รกิ จ ประสิ ทธิ ภาพในการ
ผลิต การพัฒนากําลังคน โครงสร้างภาษี การถ่ายทอดเทคโนโลยี
17.6.2.3 วิชาพืน้ ฐานและวิชาชีพ

7124801

7124802

2(90)
การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Preparation for Professional Experience in Information and
Communication Technology
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พ ในด้า นการรั บ รู ้ ล ัก ษณะและโอกาสของการประกอบอาชี พ การ
พัฒนาตัวผูเ้ รี ยน ให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุ ณลักษณะที่
เหมาะสมกับ วิ ช าชี พ ทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยการกระทําใน
สถานการณ์ หรื อรู ปแบบต่ า ง ๆ ซึ่ งเกี่ ย วข้ อ งทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5(450)
การ ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Field Experience in Information and Communication Technology
วิชาที่ต้ องเสอบผ่ านมาก่ อ น 7124801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
จัดให้นักศึ กษาได้ฝึกประสบการณ์ วิชาชี พ ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ใน
องค์ก าร หรื อหน่ วยงานหรื อสถานประกอบการธุ รกิ จที่ เหมาะสมเพื่ อให้
ได้รับความรู ้ ทักษะเจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ
17.6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรื อหลักสู ตร
ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เรี ยนมาแล้ว
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