
รายละเอียดของหลกัสตูร 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2555 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวทิยาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดท่ี  1  ข้อมลูทัว่ไป 

1.รหสัและช่ือหลกัสตูร  
ภาษาไทย : หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology  
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเตม็ (ไทย) : วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศ)  
ชื่อยอ่ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
ชื่อเตม็ (องักฤษ)  : Bachelor of Science (Information Technology) 
ชื่อยอ่ (องักฤษ) :   B.Sc. (Information Technology) 
 

3. หน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 
127 หน่วยกติ 
 

4. รปูแบบของหลกัสตูร 
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี หลกัสตูร  4  ปี 

 
5. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 

(1) นกัวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบงาน 
(2) นกัพฒันาโปรแกรม 
(3) นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์
(4) ผูด้แูลและบรหิารจดัการระบบฐานขอ้มลู 
(5) ผูด้แูลและบรหิารจดัการระบบเครอืขา่ย 
(6) นกัทดสอบระบบ 
(7) นกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(8) นกัวชิาชพีในสถานประกอบการทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 
 
 



6. ช่ือ  นามสกลุ  เลขประจาํตวับตัรประชาชน  ตาํแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

ที ่ ตาํแหน่งทางวชิาการ ชื่อ-สกุล คุณวฒุกิารศกึษา 

1 อาจารย ์ อุบลรตัน์ พาชยิานุกลู วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ), 2546 
2 อาจารย ์ ธรรมรงค ์พพิฒัน์ธนอุดมด ี วศ.ม. (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์, 2545 
3 อาจารย ์ ทรงพล รืน่สขุ วท.ม (เทคโนโลยสีารสนเทศ), 2544 

 
7. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร  เลขที ่ 140 ถนนเชื่อมสมัพนัธ ์แขวงกระทุม่ราย เขตหนองจอก กรงุเทพฯ 
 

หมวดท่ี  2  ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 

 
1.  ปรชัญา 

การมุง่มัน่ในการผลติบณัฑติใหเ้ป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถทัง้ทางดา้นทฤษฎแีละทางดา้นปฏบิตั ิมจีรยิธรรมและ
คุณธรรมทีด่งีาม เพือ่นําความรูอ้อกไปรบัใชส้งัคมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 2. วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ผลติบุคลากรระดบับณัฑติในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่คีวามรูค้วามสามารถพรอ้มทีจ่ะนําไป
ประยกุตใ์ชไ้ดท้นัทอียา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. เพือ่ผลติบุคลากรระดบับณัฑติทีม่จีรยิธรรมและคุณธรรมในการประกอบวชิาชพี 
3. เพือ่สง่เสรมิการศกึษา การพฒันาและการวจิยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อสภาพ

เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 

หมวดท่ี  3  ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ  
การจดัการศกึษาเป็นแบบทวภิาค  เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร  วา่ดว้ยการศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ี พ.ศ.  2550  (ภาคผนวก ก) 
 

1.2  การจดัการศึกษาภาคการศึกษาฤดรู้อน  
มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคการศกึษาฤดรูอ้น 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ไมม่ ี

 
 



2. การดาํเนินการหลกัสตูร 
2.1 วนั - เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน  
 ภาคการศกึษาที ่ 1 เดอืนมถุินายน – กนัยายน 
 ภาคการศกึษาที ่ 2 เดอืนตุลาคม – กุมภาพนัธ ์
 ภาคการศกึษาฤดรูอ้น เดอืนมนีาคม – พฤษภาคม 

 
2.2  คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  

1. สาํเรจ็การศกึษาไม่ตํ่ากว่าระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิารหรอืมคีวามรู้
เทยีบเทา่ เชน่ สาํเรจ็ ปวช. ในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

2. เป็นผูไ้มม่โีรคตดิต่ออยา่งรา้ยแรง ไมเ่ป็นโรคเรือ้น วณัโรค โรคตดิยาเสพตดิ โรคพษิสุราเรือ้รงั  และแพทยม์ี
ความเหน็วา่มสีขุภาพเหมาะสมทีจ่ะเขา้เรยีนได ้

3. เป็นผู้มคีวามประพฤติเรยีบร้อยไม่บกพร่องต่อศลีธรรม   อนัด ี มเีหตุมผีลและพร้อมที่จะปฏิบตัิตนอยู่ใน
ระเบยีบวนิยัของมหาวทิยาลยัฯ และสงัคมทัว่ไป 

4. มผีูใ้หก้ารรบัรองความประพฤต ิ และผูร้บัรองจะตอ้งเป็น ผูท้ีท่างมหาวทิยาลยัฯ สามารถตดิต่อไดต้ลอดเวลา 
 

การคดัเลอืกผูเ้ขา้ศกึษา 

- นกัเรยีนทีเ่ขา้ศกึษาโดยระบบคดัเลอืกของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 
- นกัเรยีนทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร เป็นผูด้าํเนินการคดัเลอืกเอง  

 
3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสตูร  
3.1.1 จาํนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลกัสตูร   127   หน่วยกติ 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร 

 (1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป        33 หน่วยกิต 
(1.1)  กลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์      9 หน่วยกติ 
(1.2)  กลุม่วชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์    12  หน่วยกติ 
(1.3)  กลุม่วชิาภาษา       12  หน่วยกติ 
 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ       88 หน่วยกิต  
(2.1) กลุม่วชิาแกน                  9   หน่วยกติ   

 - คณิตศาสตรแ์ละสถติสิาํหรบันกัเทคโนโลยสีารสนเทศ     6 หน่วยกติ   
 - พืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ       3 หน่วยกติ   

(2.2) กลุม่วชิาเฉพาะดา้น       64 หน่วยกติ  
 - กลุม่ประเดน็ดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ    12  หน่วยกติ  
 - กลุม่เทคโนโลยเีพือ่งานประยกุต ์      26 หน่วยกติ  

- กลุม่เทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแ์วร ์     14 หน่วยกติ  
- กลุม่โครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ      12 หน่วยกติ  

(2.3) กลุม่วชิาเลอืก        15 หน่วยกติ 



 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี           6 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา  
 (1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป    จาํนวน  33   หน่วยกติ    

   (1.1)  กลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ จาํนวน   9   หน่วยกติ    
        จาํนวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 

MATH0100 คณิตศาสตร ์1  3(3-0-6) 
 (Mathematics 1)  
MATH0200 คณิตศาสตร ์2  3(3-0-6) 
 (Mathematics 2)  
SCMA0100 ฟิสกิสพ์ืน้ฐานสาํหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(3-0-6) 
 (Fundamental of Physics for Information Technology)  

 
(1.2)  กลุม่วชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ จาํนวน  12   หน่วยกติ   

  โดยศกึษาจาํนวน 9 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี 
จาํนวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 

SOHU0027 การพฒันาทกัษะทางสงัคมเพือ่การทาํงาน 3(3-0-6) 
 (Social Skills Development for Careers)  
SOHU0038 การจดัการองคก์ารกบัเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 (Organization Management and Technology)  
SOHU0039     การพฒันาทกัษะในการแกป้ญัหา 3(2-2-5) 
         (Problem Solving Skill Development)  

 
     และเลอืกศกึษาอกี 3 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี  

จาํนวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 

SOHU0001 สงัคมกบักฎหมาย   3(3-0-6) 

 (Society and Laws)  

SOHU0002   สงัคมกบัเศรษฐกจิ 3(3-0-6) 

 (Society and Economics)  

SOHU0003 มนุษยก์บัสงัคม   3(3-0-6) 

 (Man and Society)  

SOHU0004 วทิยาศาสตรก์บัสงัคม 3(3-0-6) 

 (Science and Society)  

SOHU0005 วศิวกรรมศาสตรก์บัสงัคม 3(3-0-6) 

 (Engineering and Society)  

SOHU0006    คณิตศาสตรก์บัสงัคม   3(3-06) 

 (Mathematics and Society)  



SOHU0007 คอมพวิเตอรก์บัสงัคม 3(3-0-6) 

 (Computer and Society)  

SOHU0008   สงัคมกบัการปกครอง 3(3-0-6) 

 (Society and Government)  

SOHU0009 จติวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 (General Psychology)  

SOHU0010 ปรชัญากบัชวีติ 3(3-0-6) 

 (Philosophy and Life)  

SOHU0011 ชวีติกบัศาสนา 3(3-0-6) 

 (Life and Religions)  

SOHU0012 วฒันธรรมไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Culture)  

SOHU0013 อารยธรรมทัว่ไป 3(3-0-6) 

 (General Civilization)  

SOHU0014 แรงงานสมัพนัธก์บัสงัคม 3(3-0-6) 

 (Labour Relations and Society)  

SOHU0020 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล 3(3-0-6) 

 (Man and Reasoning)  

SOHU0021   จติวทิยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 (Industrial Psychology)  

SOHU0022   การรูส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information Literacy)  

SOHU0023   การพฒันาตนเองและความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ 3(3-0-6) 

       (Self Development and Creative Thinking)  

SOHU0024   ทรพัยส์นิทางปญัญา 3(3-0-6) 

 (Intellectual Property)  

SOHU0025   สงัคมกบัการสือ่สาร 3(3-0-6) 

 (Society and Communication)  

SOHU0026   ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 3(3-0-6) 

 (Thai Language for Communication)  

SOHU0028        เทคโนโลยกีบัสงัคม 3(3-0-6) 

 (Technology and Society)    

SOHU0029       ทกัษะการวจิยัเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

 (Basic Research Skills)    



SOHU0030       เศรษฐศาสตรแ์ละธุรกจิ   3(3-0-6) 

 (Economics and Business)    

SOHU0031       ทกัษะในการสือ่สาร   3(3-0-6) 

 (Communication Skills)    

SOHU0032       สงัคมกบัสิง่แวดลอ้ม    3(3-0-6) 

 (Society and Environment)    

SOHU0033 ศลิปนิยม 3(3-0-6) 

 (Art Appreciation)  

SOHU0034 การพฒันาทกัษะกฬีาเพือ่สขุภาพ 3(2-3-5) 

 (Sport Skills Development for Health)  

SOHU0035     การจดัการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม  3(3-0-6) 

                      (Small and Medium Enterprises Management)  

SOHU0036     ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและการพฒันาอยา่งยัง่ยนื   3(3-0-6) 

                      (Sufficiency Economy and Sustainable Development)  

SOHU0037     หน้าทีแ่ละการจดัการองคก์าร 3(3-0-6) 

 (Organization Functions and Management)  

SOHU0040 อาเซยีนศกึษา 3(3-0-6) 

        (ASEAN Study)  
 

   (1.2)  กลุม่วชิาภาษา    จาํนวน  12   หน่วยกติ    
โดยศกึษาจาํนวน 8 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี 

        จาํนวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
ENGL1101     ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2(2-1-3) 

 (Fundamental English)  

ENGL1102    พืน้ฐานภาษาองักฤษวชิาการ 2(2-0-4) 

 (Fundamental English for Academic Purposes)  

ENGL2101    พืน้ฐานภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 2(2-0-4) 

 (Fundamental English Communication)  

ENGL2102     ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในทีท่าํงาน       2(2-0-4) 

 (English Communication in the Workplace)  

 
และเลอืกศกึษาอกี 4 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี 

       จาํนวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 

ENGL1305 ภาษาองักฤษสาํหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 2(2-0-4) 

  (English for Information Technology)    



ENGL1308 ภาษาองักฤษเพือ่การทาํงาน 2(2-0-4) 

  (English for Future Careers)  

ENGL1309  ทกัษะการเรยีนภาษาองักฤษ 2(2-0-4) 

 (Study Skills in English)  

ENGL1310  ทกัษะการอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ 2(2-0-4) 

  (English Reading and Writing Skills)  

ENGL1311 ภาษาองักฤษสาํหรบัการอ่านเชงิวชิาการ 2(2-0-4) 

 (English for Academic Reading)  

ENGL2303  การออกเสยีงและการสนทนาภาษาองักฤษ 2(2-0-4) 

 (English Pronunciation and Conversation)  

ENGL2305  ภาษาองักฤษสือ่สารสาํหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  2(2-0-4) 

  (English Communication for Information Technology)  
 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      จาํนวน  88   หน่วยกติ 

(2.1) กลุม่วชิาแกน     จาํนวน   9    หน่วยกติ  
- คณิตศาสตรแ์ละสถติสิาํหรบันกัเทคโนโลยสีารสนเทศ   จาํนวน  6  หน่วยกติ   

        จาํนวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
ITEC0200 คณิตศาสตรไ์มต่่อเน่ือง  3(3-0-6) 
 (Discrete Mathematics)  

ITEC0300 ความน่าจะเป็นและสถติ ิ 3(3-0-6) 

 

(Probability and Statistics)  
 

 

 - พืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ       จาํนวน  3  หน่วยกติ    
         จาํนวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 

ITEC0100 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 3(2-2-5) 
 (Introduction to Computers)  

 
 

ITEC0301 การฝึกงานอุตสาหกรรม 0(0-40-0) 
 (Industrial Training) 

 
 

 (2.2) กลุม่วชิาเฉพาะดา้น    จาํนวน  64    หน่วยกติ 
- กลุม่ประเดน็ดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ       จาํนวน  12  หน่วยกติ      

         จาํนวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
ITEC1302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 
 (Management Information Systems)  
ITEC1305 ความมัน่คงปลอดภยัในเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
 (Security in Information Technology)  



ITEC1306 การบรหิารจดัการระบบฐานขอ้มลู 3(3-0-6) 
 (Database System Administration)  
ITEC1308 กฎหมายกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Laws and Information Technology)  

  
- กลุม่เทคโนโลยเีพือ่งานประยุกต ์   จาํนวน  26  หน่วยกติ  

         จาํนวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
ITEC1200 การปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 2(0-4-2) 
 (Information Technology Laboratory 1)  
ITEC1202 เทคโนโลยกีารเชื่อมต่อระบบเครอืขา่ย 3(2-2-5) 
 (Internetworking Technology)  
ITEC1203 การปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 2(0-4-2) 
 (Information Technology Laboratory 2)  
ITEC1301 การสรา้งระบบเชงิวตัถุ 3(3-0-6) 
 (Object-oriented System Construction)  
ITEC1303 การพฒันาโปรแกรมบนเครอืขา่ย 3(2-2-5) 
 (Network Programming)  
ITEC1304 ระบบสือ่ประสมและการประยกุตใ์ชง้าน 3(2-2-5) 
 (Multimedia Systems and Applications)  
ITEC1307 แบบจาํลองธุรกจิและพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
 (Electronic Commerce and Business Models)  
ITEC1309 ดไีซน์แพตเทริน์ 3(2-2-5) 
 (Design Patterns)  
ITEC1400 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1  2(0-4-2) 
 (Information Technology Project 1)  
ITEC1401 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 2(0-4-2) 
 (Information Technology Project 2)  

 
 

- กลุม่เทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแ์วร ์      จาํนวน  14  หน่วยกติ   
        จาํนวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 

ITEC1100 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 3(2-2-5) 
 (Introduction to Computer Programming)  
ITEC1102 อลักอรทิมึเบือ้งตน้สาํหรบัโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 2(0-4-2) 
 (Introduction to Algorithms for computer programs)  
ITEC1204 การออกแบบและวเิคราะหร์ะบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Information System Analysis and Design)  
ITEC1206 การเขยีนโปรแกรมภาษารว่มสมยั 3(2-2-5) 
 (Modern Language Programming)  



ITEC1300 หลกัการของวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ 3(3-0-6) 
 (Principle of Software Engineering)  

   
- กลุม่โครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ       จาํนวน  12  หน่วยกติ   

        จาํนวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
ITEC1101 ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้  3(3-0-6) 
 (Introduction to Computer Network Systems)  
ITEC1201 โครงสรา้งขอ้มลูและอลักอรทิมึ  3(2-2-5) 
 (Data Structures and Algorithms)  
ITEC1205 ระบบฐานขอ้มลูเบือ้งตน้ 3(2-2-5) 
 (Introduction to Database Systems)  
ITEC1207 ระบบปฏบิตักิาร 3(2-2-5) 
 (Operating Systems)  

 
(2.3) กลุม่วชิาเลอืก    จาํนวน   15   หน่วยกติ 

        จาํนวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
ITEC2400 การปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 (Human Computer Interaction)  
ITEC2401 ระบบชว่ยสนบัสนุนในการตดัสนิใจ 3(2-2-5) 
 (Decision Support Systems)  
ITEC2402 ปญัญาประดษิฐเ์บือ้งตน้ 3(3-0-6) 
 (Introduction to Artificial Intelligence)  
ITEC2405 การวางแผนระบบสารสนเทศเชงิกลยทุธ ์ 3(3-0-6) 
 (Strategic Information Systems Planning)  
ITEC2406 ระบบการสบืคน้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Information Retrieval Systems)  

ITEC2407 ระบบการมองเหน็ของคอมพวิเตอร ์   3(3-0-6) 
 (Computer Vision Systems)  
ITEC2408 คอมพวิเตอรก์ราฟิก 3(2-2-5) 
 (Computer Graphics)  
ITEC2409 แนวความคดิและการออกแบบระบบแบบกระจาย 3(3-0-6) 
 (Distributed Systems Concepts and Design)  
ITEC2410 การบรหิารจดัการระบบเครอืขา่ย  3(2-2-5) 
 (Network Management and Administration)  
ITEC2411 แนวปฏบิตัแิละการบรหิารจดัการโครงการ 3(3-0-6) 
 (Project Management and Practice)  
ITEC2412 การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Information Technology Management)  
   



ITEC2413 หลกัการของการประมวลผลภาพ  3(3-0-6) 
 (Principle of Image Processing)  
ITEC2414 การประกนัคุณภาพระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Quality Assurance for Information Systems)  
ITEC2415 หวัขอ้พเิศษทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Information Technology)  
ITEC2416 หวัขอ้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้สงู 3(3-0-6) 
 (Advanced Topics in Information Technology)  
ITEC2417 ระบบสารสนเทศระดบัองคก์ร      3(2-2-5) 
 (Enterprise Information Systems)    
ITEC2418 ระบบเครอืขา่ยแบบไรส้ายและเคลื่อนที ่ 3(3-0-6) 
 (Wireless Networks and Mobility)  
ITEC2419 การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์พกพา 3(2-2-5) 
 (Application Development on Mobile Devices)  
ITEC2420 สถาปตัยกรรมซอฟตแ์วร ์ 3(3-0-6) 
 (Software Architecture)  

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    จาํนวน   6   หน่วยกติ 
วชิาเลือกเสร ี ศึกษาจํานวน 6 หน่วยกิต หมายถึง วิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกเรยีนวชิาใด ๆ               

ทีท่างมหาวทิยาลยัฯ เปิดดาํเนินการสอน 

3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
ชัน้ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหสัรายวชิา ชื่อรายวชิา หน่วยกติ 
ENGL1101 
ITEC0100 
SCMA0100 
MATH0100 
SOHU0039 
SOHUxxxx 

ภาษาองักฤษพืน้ฐาน  
คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้     
ฟิสกิสพ์ืน้ฐานสาํหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ   
คณิตศาสตร ์1      
การพฒันาทกัษะในการแกป้ญัหา    
วชิาทางกลุม่วชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  

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

รวมจาํนวนหน่วยกติ 17(15-4-32) 
ชัน้ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี  2 
รหสัรายวชิา ชื่อรายวชิา หน่วยกติ 
ENGL1102 
MATH0200 
ITEC1100 
ITEC1101 
ITEC1102 
SOHU0038 

พืน้ฐานภาษาองักฤษวชิาการ  
คณิตศาสตร ์2   
การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้   
ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้     
อลักอรทิมึเบือ้งตน้สาํหรบัโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
การจดัการองคก์ารกบัเทคโนโลย ี   

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

รวมจาํนวนหน่วยกติ 16(13-6-29) 
  



ชัน้ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหสัรายวชิา ชื่อรายวชิา หน่วยกติ 
ENGL2101   
ITEC0200 
ITEC1200 
ITEC1201 
ITEC1202 
xxxxxxxx 

พืน้ฐานภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
คณิตศาสตรไ์มต่่อเน่ือง  
การปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 1  
โครงสรา้งขอ้มลูและอลักอรทิมึ    
เทคโนโลยกีารเชื่อมต่อระบบเครอืขา่ย   
วชิาเลอืกเสร ี

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

รวมจาํนวนหน่วยกติ 16(12-8-28) 
 
ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี  2 
รหสัรายวชิา ชื่อรายวชิา หน่วยกติ 
ENGL2102    
ITEC1203 
ITEC1204 
ITEC1205 
ITEC1206 
ITEC1207 

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในทีท่าํงาน  
การปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 2   
การออกแบบและวเิคราะหร์ะบบสารสนเทศ   
ระบบฐานขอ้มลูเบือ้งตน้     
การเขยีนโปรแกรมภาษารว่มสมยั    
ระบบปฏบิตักิาร      

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

รวมจาํนวนหน่วยกติ 16(11-10-27) 
 
ชัน้ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหสัรายวชิา ชื่อรายวชิา หน่วยกติ 
ITEC1300 
ITEC1301 
ITEC1302 
ITEC1303 
ITEC1304 
ITEC0300 

หลกัการของวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์     
การสรา้งระบบเชงิวตัถุ     
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ    
การพฒันาโปรแกรมบนเครอืขา่ย    
ระบบสือ่ประสมและการประยกุตใ์ชง้าน   
ความน่าจะเป็นและสถติ ิ            

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

รวมจาํนวนหน่วยกติ 18(16-4-34) 
ชัน้ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี  2 
รหสัรายวชิา ชื่อรายวชิา หน่วยกติ 
ENGLXXXX 
ITEC1305 
ITEC1306 
ITEC1307 
ITEC1308 
ITEC1309 

รายวชิาเลอืก –กลุม่วชิาภาษา  
ความมัน่คงปลอดภยัในเทคโนโลยสีารสนเทศ   
การบรหิารจดัการระบบฐานขอ้มลู    
แบบจาํลองธุรกจิและพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์   
กฎหมายกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ    
ดไีซน์แพตเทริน์   

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

รวมจาํนวนหน่วยกติ 17(14-6-31) 
 



ชัน้ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาฤดรู้อน 
รหสัรายวชิา ชื่อรายวชิา หน่วยกติ 
ITEC0301 การฝึกงานอุตสาหกรรม     0(0-40-0) 

รวมจาํนวนหน่วยกติ 0(0-40-0) 
ชัน้ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหสัรายวชิา ชื่อรายวชิา หน่วยกติ 
ITEC1400 
ITEC2xxx 
ITEC2xxx 
ITEC2xxx 
 SOHU0027 

โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1     
วชิาเลอืก(เฉพาะสาขา)     
วชิาเลอืก(เฉพาะสาขา)     
วชิาเลอืก(เฉพาะสาขา) 
การพฒันาทกัษะทางสงัคมเพือ่การทาํงาน                

2(0-4-2) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(3-0-6) 

รวมจาํนวนหน่วยกติ 14(x-x-x) 
ชัน้ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  2 
รหสัรายวชิา ชื่อรายวชิา หน่วยกติ 
ENGLXXXX 
ITEC1401 
ITEC2xxx 
ITEC2xxx 
xxxxxxxx 

รายวชิาเลอืก –กลุม่วชิาภาษา 
โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2     
วชิาเลอืก(เฉพาะสาขา)     
วชิาเลอืก(เฉพาะสาขา) 
วชิาเลอืกเสร ี     

2(2-0-4) 
2(0-4-2) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

รวมจาํนวนหน่วยกติ 13(x-x-x) 
 

3.1.5  คาํอธิบายรายวิชา  
 ดใูนภาคผนวก  (ภาคผนวก  ข) 

  
 

4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)   (ถา้ม)ี 
จากความตอ้งการทีบ่ณัฑติควรมปีระสบการณ์ในวชิาชพีก่อนเขา้สูก่ารทาํงานจรงิ ดงันัน้หลกัสตูรไดก้าํหนดรายวชิา

ฝึกงานทางวชิาชพีเป็นวชิาบงัคบั โดยการฝึกงานภาคการศกึษาฤดูรอ้น ใชเ้วลาฝึกงานในบรษิทัหรอืโรงงานอุตสาหกรรม 
หรอืในหอ้งปฏบิตักิาร ไมน้่อยกวา่ 1 เดอืน  
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวงัในผลการเรยีนรูป้ระสบการณ์ภาคสนามของนกัศกึษา มดีงัน้ี 
(1) ทกัษะในการปฏบิตังิานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมคีวามเขา้ใจในหลกัการ ความจาํเป็นในการเรยีนรู้

ทฤษฎมีากยิง่ขึน้ 
(2) บรูณาการความรูท้ีเ่รยีนมาเพือ่นําไปแกป้ญัหาทางธุรกจิโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครื่องมอืไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
(3) มมีนุษยสมัพนัธแ์ละสามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดด้ ี
(4) มรีะเบยีบวนิยั ตรงเวลา เขา้ใจวฒันธรรมและสามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานประกอบการได ้
(5) มคีวามกลา้ในการแสดงออก และนําความคดิสรา้งสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได ้

 



4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ของชัน้ปีที ่3 (ฝึกงาน) 

 
4.3 การจดัเวลาและตารางสอน  

          จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศกึษา 
5. ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจยั   

ขอ้กําหนดในการทําโครงงาน ต้องเป็นหวัขอ้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาซอฟต์แวรห์รอืการประยุกต์เทคโนโลยเีพื่อ
การใชง้านจรงิในอุตสาหกรรม เพือ่การศกึษา และคาดวา่จะนําไปใชง้านหากโครงงานสาํเรจ็ โดยมจีาํนวนผูร้ว่มโครงงาน 1-
3 คน และมรีายงานทีต่อ้งนําสง่ตามรปูแบบและระยะเวลาทีห่ลกัสตูรกําหนด อยา่งเครง่ครดั หรอืเป็นโครงงานทีมุ่ง่เน้นการ
สรา้งผลงานวจิยัเพือ่พฒันางานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
5.1 คาํอธิบายโดยย่อ  

โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศทีน่กัศกึษาสนใจ สามารถอธบิายทฤษฎทีีนํ่ามาใชใ้นการทาํโครงงาน ประโยชน์ทีจ่ะ
ไดร้บัจากการทาํโครงงาน มขีอบเขตโครงงานทีส่ามารถทาํเสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นักศกึษาสามารถทํางานเป็นทมี มคีวามเชี่ยวชาญในการใชเ้ครื่องมอื โปรแกรม ในการทําโครงงาน และสามารถ
นําเสนอทัง้ในรปูแบบเอกสารและรปูแบบการบรรยาย   โครงงานสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อได ้

 
5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศกึษาที ่1, 2   ของชัน้ปีที ่4 
 
5.4 จาํนวนหน่วยกิต 
4 หน่วยกติ 

 
5.5 การเตรียมการ  

มกีารกาํหนดชัว่โมงการประชุมนกัศกึษา การใหค้าํปรกึษา จดัทาํบนัทกึการใหค้าํปรกึษา ใหข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบั
โครงงานทางเวบ็ไซต ์และปรบัปรงุใหท้นัสมยัเสมอ อกีทัง้มตีวัอยา่งโครงงานใหศ้กึษา 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน ที่บนัทึกในเอกสารให้คําปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ประเมนิผลจากรายงานที่ไดก้ําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอแนวคดิและวธิกีารออกแบบระบบ พรอ้ม
กําหนดขอบเขตของโครงงานทีช่ดัเจน และทาํตน้แบบโปรแกรมในโครงงาน 1 ทําการพฒันาระบบตามทีไ่ดอ้อกแบบ และ
ทําการสอบสาธติการนําเสนอโปรแกรมและการทํางานของระบบ ก่อนขึน้สอบโครงงาน 2 โดยโครงงานที่สอบผ่าน ต้อง
สามารถทาํงานไดอ้ยา่งสมบรูณ์ และผา่นการจดัสอบและนําเสนอทีม่อีาจารยค์ุมสอบไมต่ํ่ากวา่ 4 คน  

 
 

 
 
 
 



 
 
 

  
 
 
 
 
 ภาคผนวก  ข 

คาํอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
(1.1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
MATH0100 คณิตศาสตร ์1       3(3-0-6) 
  (Mathematics 1) 
  วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี

Prerequisite:  None 
  ลมิติ ความต่อเน่ือง การหาอนุพนัธแ์ละปรพินัธข์องฟงัก์ชนัค่าจรงิตวัแปรเดยีวและการนําไปใช ้การหา
อนุพนัธแ์ละปรพินัธข์องฟงัก์ชนัค่าเวกเตอรข์องตวัแปรค่าจรงิและการนําไปใช ้การประยุกต์อนุพนัธ ์รปูแบบยงัไม่กําหนด 
เทคนิคการหาปรพินัธ์ ปรพินัธ์ไม่ตรงแบบ เป็นวชิาที่มุ่งเสรมิสรา้งความใฝ่รูแ้ละคดิแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะ
ทางดา้นคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน  
  Limitation, Continuity, Differentiation and integration of real valued function of real variables and 
vectors, Application of derivative and integral, Indeterminate forms, Techniques of integration, Improper integral. 
 
MATH0200 คณิตศาสตร ์2       3(3-0-6) 
  (Mathematics 2) 
  วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่น MATH0100 คณิตศาสตร ์1 
  Prerequisite:  MATH0100 Mathematics 1 

แนวความคดิพื้นฐานของเมทรกิซ์ การกลบัเมทรกิซ์ การหาดเีทอร์มแินนท์ การหาแรงค์ของเมทรกิซ ์
พชีคณิตของเวกเตอร์ ผลคูณเชงิสเกลาร์ของเวกเตอร์ การหาค่าไอเกน การหาเวกเตอร์ไอเกน แคลคูลสัของฟงัก์ชนัค่า
เวกเตอร ์คอมเพลกนมัเบอร ์และ ระนาบแบบคอมเพลก เป็นวชิาทีมุ่ง่เสรมิสรา้งความใฝรู่แ้ละคดิแกป้ญัหาอยา่งเป็นระบบ
โดยเฉพาะทางดา้นคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน  

Theory of matrix, Determinant and inverse matrix, Rank of matrix, Vector operations, Scalar 
and vector product, Eigen values and vectors, Calculus of vector function, Complex number, Complex plane. 

 

SCMA0100 ฟิสกิสพ์ืน้ฐานสาํหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ    3(3-0-6) 
  (Fundamental of Physics for Information Technology) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
ศกึษาหลกัการทางฟิสกิสเ์บื้องต้น หลกักลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ กฏการเคลื่อนที่ของนิวตนั 

การชนกนัของวตัถุ พลงังาน กฏการอนุรกัษ์พลงังาน โมเมนตมั กฏการอนุรกัษ์โมเมนตมั การประยุกต์ใชฟิ้สกิส ์กบังาน
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ   

An introduction to fundamental physics including mechanics, Newton's laws of motion, object 
collision, conservation of energy and momentum. Applications of physics to information technology are 
presented. 

 
 
 



(1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
SOHU0001 สงัคมกบักฎหมาย       3(3-0-6) 
  (Society and Laws) 
  วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี

Prerequisite:  None 
ววิฒันาการของกฎหมาย  บอ่เกดิของกฎหมาย ขอบเขตการบงัคบัใชข้องกฎหมาย  แนวคดิพืน้ฐานทาง

กฎหมาย  ลกัษณะของกฎหมายและความสมัพนัธ์ของกฎหมายกบักฎเกณฑ์ในส้งคม  การจําแนกประเภทกฎหมาย  
บุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล  สทิธติามกฎหมายเอกชน นิตวิธิตีามหลกักฎหมายเอกชน  หลกัการพื้นฐานของกฎหมาย
มหาชน  ขอบเขตและลกัษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน  ความหมายองคป์ระกอบและรปูแบบของรฐั  การกระทาํของรฐั  
สทิธติามกฎหมายมหาชน  และนิตวิธิใีนการใชก้ฎหมายมหาชน 

Evolution of laws; Origin of laws; Scope of law enforcement; Basic concepts of laws; 
Characteristics of laws and relationship between laws and other related disciplines in society;     Types of laws; 
Persons and juristic persons; Rights under private law; Juristic method under private law; Principles of public law; 
Scope and specific characteristics of public law; Meanings, elements and forms of state; Act of state; Rights 
under public law; Juristic method in public law application. 

 
SOHU0002 สงัคมกบัเศรษฐกจิ       3(3-0-6) 
  (Society and Economics) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
ความหมาย และความสาํคญัของเศรษฐกจิ  ประเภทของระบบเศรษฐกจิ  การประกอบธุรกจิในสงัคม 

รปูแบบขององคก์รธุรกจิ การคา้การลงทุน  การบรหิารจดัการดา้นการผลติ  การบรหิารจดัการดา้นการตลาด  ความรว่มมอื
ทางเศรษฐกจิ    สทิธปิระโยชน์ทางการคา้และสทิธพิเิศษทางศุลกากร  การสง่เสรมิและการกดีกนัทางการคา้  เอกสารทาง
ธรุกจิ และความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการ  
  Definitions and importance of economics; Types of economic systems; Business in society; 
Types of business organizations; Trading and investment;  Production management; Marketing management; 
Economic cooperation; Trading privilege and customs privilege; Promotion and barriers in trading; Business 
documents; Corporate Social Responsibility (CSR).    

 
SOHU0003 มนุษยก์บัสงัคม       3(3-0-6) 
  (Man and Society) 
  วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี

Prerequisite:  None 
แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ลกัษณะทางสงัคมวทิยา การจดัระเบยีบทางสงัคม   

การขดัเกลาทางสงัคม  สถาบนัทางสงัคม  สถาบนัครอบครวั  สถาบนัการเมือง  สถาบนัเศรษฐกิจ  สถาบนัศาสนา 
สถาบนัการศกึษา  มนุษยก์บัวฒันธรรม ความหมาย ลกัษณะ หน้าที ่องคป์ระกอบและประเภทของวฒันธรรม วฒันธรรม
กบัสงัคม  สงัคมกบัการพฒันา การกลายเป็นเมอืง การเสยีระเบยีบทางสงัคม พฤตกิรรมเบีย่งเบน   ปญัหาสงัคม  การ
เปลีย่นแปลงทางสงัคม 
  



Basic concepts of Sociology and Anthropology; Characteristics of  Sociology;  Social 
organization; Socialization; Social institutions: Family institution, political institution, economic institution,  religion 
institution, education institution; Human and culture; Meanings, characteristics, roles, elements and types of 
culture; Culture and society; Society and development; Urbanization, Anomy; Deviant behaviours; Social 
problems; Social changes. 

 
SOHU0004 วทิยาศาสตรก์บัสงัคม      3(3-0-6) 
  (Science and Society) 

วชิาบงัคบัก่อน :   ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
ประวัติการพัฒนาวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคม  เทคโนโลยแีละการเปลีย่นแปลงทางสงัคม  ผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตี่อสงัคมและ
สมาชกิของสงัคม 

History of scientific development; Science and technology; Scientific knowledge and social 
changes; Technology and social changes; Impacts of science and technology on society and its members. 

 
SOHU0005 วศิวกรรมศาสตรก์บัสงัคม                3(3-0-6) 
  (Engineering and Society) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

ประวตักิารพฒันาและความหมายของวศิวกรรมศาสตรแ์ขนงต่างๆ  จรรยาบรรณวชิาชพีวศิวกร สมาคมวชิาชพี
ทางวศิวกรรมศาสตรใ์นระดบัชาตแิละนานาชาตทิี่น่าสนใจ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัวชิาชพีและงานทางวศิวกรรม  การ
คุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา  ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมทีน่่าสนใจ  มาตรฐานความปลอดภยัในงานวศิวกรรมทีค่วร
รบัผดิชอบต่อสงัคม เศรษฐศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบังานวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรการสือ่สารในเชงิวชิาชพีวศิวกรกบัสงัคม 
ผลกระทบของงานวิศวกรรมต่อมนุษย์ สงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อมในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการพจิารณาป้องกนั
ผลกระทบเชงิลบ 
History, development, and definition of engineering in various areas; engineering ethics; local and international 
professional organizations; relevant laws and regulations; intellectual property right; industry standard; safety and 
responsibility to the public; introduction to economics relating to engineering; impact of engineering to human, 
public, and environment as well as preventive action to those impacts. 

 
SOHU0006    คณิตศาสตรก์บัสงัคม        3(3-06) 
  (Mathematics and Society) 

วชิาบงัคบัก่อน :   ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

  ประวตักิารพฒันาทางคณิตศาสตร์  ยุคโบราณ ยุคเรอเนซอง และยุคปจัจุบนั การพฒันาของแคลคูลสั 
การพฒันาของวธิเีชงิตวัเลข การพฒันาของระบบไมเ่ชงิเสน้  ความอลวน  ผลกระทบของคณิตศาสตรต่์อสงัคม  



History of mathematics development: the ancient age, the Renaissance age and the modern 
age; Development of calculus; Development of the numerical methods; Mathematics of non-linear systems; 
Chaos; Impacts of mathematics on society. 

 
SOHU0007 คอมพวิเตอรก์บัสงัคม      3(3-0-6) 
  (Computer and Society) 
  วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี

Prerequisite:  None 
ประวัติการพัฒนาของคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ยุคเครื่องกล  คอมพิวเตอร์ยุคอิเล็กทรอนิกส ์          

ผลกระทบของการใชค้อมพวิเตอรต่์อสงัคม เศรษฐกจิและการเมอืง   คอมพวิเตอรก์บัสงัคมในอนาคต 
History of  computer development; Computers in the mechanical age;  Computers  in  the 

electronic age; Impacts of  the use of computers on society, economics and politics;  Computers and society in 
the future. 

 
SOHU0008   สงัคมกบัการปกครอง      3(3-0-6) 
  (Society and Government) 

วชิาบงัคบัก่อน  :  ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

  วิว ัฒนาการของการปกครองไทย ตัง้แต่อดีตถึงปจัจุบัน รูปแบบ ลักษณะและการปกครองแบบ
ประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข  ลกัษณะของกฎหมายรฐัธรรมนูญ สทิธเิสรภีาพและหน้าทีข่องชนชาว
ไทย องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ  สทิธมินุษยชน  ปญัหาการฉ้อราษฎรบ์งัหลวงและแนวทางแกไ้ข  
  Evolution of Thai government from the past to the present; Democratic form of government with 
the King as Head of State; Characteristics of constitutional law; Rights, liberty and civic duties of Thai people; 
Independent organizations; Human rights; Problems of corruption and preventive solutions.      
 

SOHU0009 จติวทิยาทัว่ไป       3(3-0-6) 
  (General Psychology) 

วชิาบงัคบัก่อน  :  ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

  คาํจาํกดัความและประวตัขิองวชิาจติวทิยา  วธิกีารของวชิาจติวทิยา ววิฒันาการและหลกัการพนัธุกรรม  
พฒันาการมนุษย ์อตัมโนทศัน์ กระบวนการรบัความรูส้กึ  การรบัรู ้ หลกัการเรยีนรู ้ การจําและการลมื จติวทิยากบัการ
พฒันาเจตคตแิละค่านิยม จติวทิยากบัการพฒันาแรงจูงใจ ความคดิสรา้งสรรค์          เชาวน์ปญัญาและความฉลาดทาง
อารมณ์ พฤตกิรรมปกตกิบัพฤตกิรรมอปกต ิจติวทิยากบัการพฒันาบุคลกิภาพ  จติวทิยากบัการพฒันาทกัษะการสรา้ง
มนุษยสมัพนัธ ์  จติวทิยากบัระบบสงัคม  

Definitions and history of Psychology; Methods of Psychology; Development and principles of 
human genetics; Human development; Self-concept; Psychophysiology; Perception; Principles of learning; 
Remembering and forgetting; Psychology and attitude and value development; Psychology and motivation 
development; Creativity; Intelligence quotient and emotional quotient; Normal behaviour and abnormal  



behaviour; Psychology and personality development; Psychology and human relation development; Psychology 
and social systems. 

  
SOHU0010 ปรชัญากบัชวีติ       3(3-0-6) 
  (Philosophy and Life) 

วชิาบงัคบัก่อน :   ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

  แนวทางและวธิกีารทางปรชัญา แนวคดิของนักปรชัญาทีส่าํคญัของโลก ผลกระทบทางปรชัญาทีม่ต่ีอ
การดําเนินชวีติ ในดา้นความเชื่อ ศาสนา ค่านิยมและประเพณี ประเดน็ปญัหาร่วมสมยัเกี่ยวกบัจรยิธรรมและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม การนําภมูปิญัญาของปราชญท์ีส่าํคญัมาเป็นแนวทางในการแกป้ญัหา 
  Concepts and philosophical methods; Concepts of important world philosophers;  Philosophical 
impacts on way of life, beliefs, religions, values and customs; Contemporary issues concerning ethics and social 
responsibility; Application of important philosophers’ intellectual for solving problems.    
 
SOHU0011 ชวีติกบัศาสนา       3(3-0-6) 
  (Life and Religions) 

วชิาบงัคบัก่อน :   ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

  ลกัษณะแนวคดิ คาํสอนสาํคญั ความเชื่อและพฒันาการของศาสนาสาํคญัในโลก ความแตกต่างระหวา่ง
แนวคดิและคําสอนของศาสนาต่างๆ   อทิธพิลของศาสนาต่อสงัคม วฒันธรรมและการดํารงชวีติ การวเิคราะห์ประเด็น
ปญัหาสงัคมต่างๆ ในปจัจุบนัดว้ยแนวคดิทางศาสนา และการนําคาํสอนของศาสนามาเป็นแนวทางในการดาํเนินชวีติ 
  Concepts, teachings, beliefs and development of major world religions; Differences among 
concepts and teachings of various religions; Influences of religions on society, culture and way of life; Analysis of 
current social problems by using religion principles; Application of religious teachings for way of life. 
 
SOHU0012 วฒันธรรมไทย       3(3-0-6) 
  (Thai Culture) 

วชิาบงัคบัก่อน :   ไมม่ ี 
Prerequisite:  None 

  ความหมายของวฒันธรรม  ววิฒันาการของวฒันธรรมไทยตัง้แต่ยุคโบราณจนถงึยุคปจัจุบนั วเิคราะห์
ปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลทาํใหเ้กดิการพฒันาทางเศรษฐกจิ สงัคม ศาสนา  ความเชื่อ การแสดง และการสรา้งสรรคส์งัคมไทย 

Meanings of culture; Evolution of Thai culture from the past to the present; Analysis of various 
factors affecting the development of economics, society, religions, beliefs, performances and Thai socio - cultural 
creations. 

 

SOHU0013 อารยธรรมทัว่ไป       3(3-0-6) 
  (General Civilization) 

วชิาบงัคบัก่อน  :   ไมม่ ี
Prerequisite:  None 



  กําเนิดของอารยธรรมต่างๆ ของทัง้ตะวนัออกและตะวนัตกในเชงิเปรยีบเทยีบกนั ทัง้ทางดา้นความคดิ 
ความเชื่อ ศาสนา การเมอืง การปกครอง และทางด้านเศรษฐกจิ เน้นถงึอารยธรรมตะวนัตกในสมยัปฏวิตัอุิตสาหกรรม
จนถงึปจัจุบนั  และอารยธรรมตะวนัออกในสมยัหลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 จนถงึปจัจุบนั 
  Comparative study on the western and eastern civilization concerning the origins, thoughts, 
beliefs, religions, politics, government, and economics; Western civilization from the Industrial revolution to the 
present time; Eastern civilization from the post World War I to the present time. 
 

SOHU0014 แรงงานสมัพนัธก์บัสงัคม      3(3-0-6) 
  (Labour Relations and Society) 

วชิาบงัคบัก่อน  :  ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

  ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบักฎหมายแรงงาน เศรษฐกจิและสงัคม  ประวตัคิวามเป็นมาของกฎหมายแรงงานใน
ประเทศไทย สาระสําคัญและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการทํางาน  มาตรฐานแรงงานไทยและสากล  กฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์ การเจรจาต่อรอง  บทบาทของ
องคก์ารฝา่ยนายจา้ง   และองคก์ารฝา่ยลกูจา้ง แนวทางสง่เสรมิแรงงานสมัพนัธท์ีด่ ี  และกระบวนการพจิารณาคดแีรงงาน  
กฎหมายเงนิทดแทน  และกฎหมายประกนัสงัคม 

General knowledge about labour law, economics and society; History of labour law in Thailand; 
Significant and practical methods of labour protection law; Safety, occupational health and working environment; 
Thai and international labour standards; Labour relations law, Collective bargaining, Roles of employer’s 
organization and employee’s organization; Promotion of good labour relations; Labour court procedures; Worker’s 
compensation law; Social security law. 

 

SOHU0020 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล      3(3-0-6) 
  (Man and Reasoning) 

วชิาบงัคบัก่อน  :  ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

  การใชเ้หตุผลของมนุษย ์  นิรนัย  อุปนัย  การอนุมาน แนวคดิทฤษฏสีาํคญัเกี่ยวกบัการใชเ้หตุผล       
การใช้เหตุผลตามแนวเหตุผลนิยม การใช้เหตุผลตามแนวประสบการณ์นิยม การใช้เหตุผลตามแนวปฏบิตัินิยม การใช้
เหตุผลตามแนวประโยชน์นิยม การใชเ้หตุผลตามแนวมนุษยนิยม  การวเิคราะหก์ารใชเ้หตุผลในภาษาทีใ่ชป้ระจาํวนั 
  Reasoning of human; Deduction; Induction; Inference; Major reasoning concepts and theories: 
Rationalism, empiricism, pragmatism, utilitarianism, humanism; Analysis of arguments in everyday language. 

 

SOHU0021   จติวทิยาอุตสาหกรรม               3(3-0-6) 
(Industrial Psychology) 
วชิาบงัคบัก่อน :   ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัจติวทิยาอุตสาหกรรม ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการทํางาน พฤตกิรรม
มนุษยใ์นองคก์าร  ค่านิยมในการทํางาน ทศันคตแิละความพงึพอใจในการทํางาน  แรงจูงใจในการทํางาน ขวญัในวงการ



ธุรกจิอุตสาหกรรม  การตดิต่อสื่อสารในการทํางาน  มนุษยสมัพนัธ์ในการทํางาน ลกัษณะของผูนํ้า   สภาพแวดลอ้มและ
ปญัหาสุขภาพจติในโรงงานอุตสาหกรรม  พฤตกิรรมที่เหมาะสมในการทํางาน  จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวงการ
อุตสาหกรรม 
  Fundamentals of industrial psychology; Individual differences in the workplace; Human 
behaviours in organization; Values; Attitudes and job satisfaction; Motivation; Morale in business industry; 
Organizational communication; Human relations; Leadership; Environment and mental health problems in 
factories; Appropriate working behaviours; Industrial morality and ethics. 

 

SOHU0022   การรูส้ารสนเทศ       3(3-0-6) 
  (Information Literacy) 

วชิาบงัคบัก่อน  :  ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

  ทกัษะการเรยีนและการใชช้วีติในมหาวทิยาลยั  รูปแบบการเรยีนรู ้ เทคนิควธิเีรยีนแบบต่างๆ เทคนิค
การทําขอ้สอบ  การรูส้ารสนเทศ  ตลอดจนศกึษาวธิสีบืค้นทรพัยากรการเรยีนรูรู้ปแบบต่างๆ หนังสอือ้างองิ  การเขยีน
รายงานทางวชิาการ   การเขยีนปรญิญานิพนธ ์ การอา้งองิและการเขยีนเอกสารอา้งองิ 
  Study skills and life in campus; Learning styles; Learning techniques; Test taking techniques; 
Information and knowledge retrieval;  Reference books;  Academic report writing; Senior project writing; Citation 
and citation writing.  

 

SOHU0023   การพฒันาตนเองและความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์    3(3-0-6) 
       (Self Development and Creative Thinking)      

วชิาบงัคบัก่อน  :  ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

  การเขา้ใจตนเอง: ธรรมชาตขิองมนุษย์ การทํางานของร่างกายและจติใจ บุคลกิภาพ การพฒันา
บุคลกิภาพ การพฒันาศกัยภาพของตนเอง: ความคดิและพฤตกิรรมสู่ความสําเรจ็ การพฒันาความสามารถในการคดิ 
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละการพฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การวางแผนปฏบิตังิานและแกป้ญัหาอย่างเป็นระบบ การ
เขา้ใจผูอ้ื่น และการประสานประโยชน์ร่วมกนั: วุฒภิาวะทางอารมณ์ การทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น การเสรมิสรา้งบุคลกิภาพใน
การเป็นผูนํ้า   จรรยาบรรณของผูป้ฏบิตังิาน 

Understanding oneself: Human nature, functions of body and mind, personality and personality 
development; Developing one’s potential: Thoughts and behaviours for success, developing thinking ability, 
creative thinking and development of creative thinking, planning and systematic problem solving; Understanding 
others and cooperating for mutual social benefits: Emotional quotient, cooperating with others, enhancing 
leadership personality, employee ethics. 

 

 

 

 



SOHU0024   ทรพัยส์นิทางปญัญา      3(3-0-6) 
 (Intellectual Property) 

วชิาบงัคบัก่อน :   ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

  ทรพัย์สนิทางปญัญาประเภทต่างๆ  ได้แก่ ลขิสทิธิ ์ สทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร เครื่องหมายการค้า  การ
คุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาในประเทศไทย   การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ “ทรปิส”์ การ
คุม้ครองลขิสทิธิเ์กีย่วกบังานจดัเกบ็ในรปูของดจิทิลัและหลกัการใชง้านโดยธรรม 
  Types of intellectual property: copyrights, patents, petty patents, trademarks; Intellectual 
property protection in Thailand; International agreement: “TRIPS”; Copyright protection on digital works and fair 
use of intellectual property. 

 

SOHU0025   สงัคมกบัการสือ่สาร      3(3-0-6) 
 (Society and Communication) 

วชิาบงัคบัก่อน :   ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

  ความสําคญัของการสื่อสารต่อสงัคม  เศรษฐกิจและการเมอืง  หลกัการและทฤษฎีการสื่อสาร  การ
สือ่สารระหวา่งบุคคล  การสือ่สารภายในองคก์ร  การสือ่สารทางธุรกจิ  การสือ่สารการตลาด  การสือ่สารต่างวฒันธรรม 
  Importance of communication to society, economics, and politics; Principles and theories of 
communication; Personal communication; Organizational communication; Business communication;  Marketing 
communication;  Intercultural communication. 

 

SOHU0026   ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร      3(3-0-6) 
  (Thai Language for Communication) 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

  ความสาํคญัของภาษา  ววิฒันาการของภาษา   วจันภาษาและอวจันภาษา  ภาษาพูดและภาษาเขยีน 
หลกัการอ่าน การฟงั การพดู และการเขยีนภาษาไทย       

Importance of language;  Evolution of language;  Verbal and non-verbal communication;  
Spoken and written language; Principles of reading, listening, speaking and writing in the Thai language. 

 

SOHU0027       การพฒันาทกัษะทางสงัคมเพือ่การทาํงาน       3(3-0-6) 
            (Social Skills Development for Careers) 

วชิาบงัคบัก่อน  :  ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

  บุคลากรที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ  ความสําคัญของบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ  
มารยาทในการเขา้สงัคมและวฒันธรรมไทย  มนุษยสมัพนัธแ์ละการสือ่สารในการทํางาน   คุณธรรมจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชพี ความเป็นผูนํ้า การพฒันาความสามารถในการคดิ แผนธุรกจิ ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัระบบ



บรหิารคุณภาพ ISO9000 กฎหมายแรงงานทีค่วรทราบ เทคนิคการสมคัรงาน การเขยีนจดหมายสมคัรงาน ใบ
ประวตัยิอ่ และการกรอกใบสมคัร  เทคนิคการสมัภาษณ์งาน  ประสบการณ์การทาํงานของบณัฑติ 
  Desirable personnel in modern organizations; Importance of personality and personality 
development; Etiquette and Thai culture;  Human relation and organizational communication; Morality, 
ethics and professional ethics; Leadership; Thinking ability development; Business plan; Quality 
management system ISO9000; Labour law; Job application: writing cover letter, résumé and filling job 
application form; Job interview; Job application and working experiences of the graduate.  

 

SOHU0028       เทคโนโลยกีบัสงัคม         3(3-0-6) 
            (Technology and Society)   

วชิาบงัคบัก่อน :   ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจากอดีตสู่ปจัจุบนั เทคโนโลยีกับผลกระทบกับศาสตร์สาขาต่างๆ  

เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงและการเปลีย่นแปลงทางสงัคม  ขอ้ด-ีขอ้เสยีของเทคโนโลยทีีม่ต่ีอสงัคม ผลกระทบของเทคโนโลยี
ต่อสงัคมและสมาชกิของสงัคม พฤตกิรรมของสงัคมทีม่ต่ีอเทคโนโลย ีการบรโิภคเทคโนโลยใีนสงัคม 
  Technological changes from the past to the present; Technology and its impacts on various 
sciences; Changed technology and social changes;  Advantages and disadvantages of technology to  society;  
Impacts of technology on society and its members; Social behaviours towards technology; Technology 
consumption in society. 

 

SOHU0029       ทกัษะการวจิยัเบือ้งตน้      3(3-0-6) 
            (Basic Research Skills)   

วชิาบงัคบัก่อน :   ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

  การแสวงหาความรู ้ ลกัษณะทัว่ไปของการวจิยั  ลําดบัขัน้ตอนการวจิยั  การตรวจสอบเอกสารขอ้มูล 
เทคนิคการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู    วธิกีารรวบรวมขอ้มลู    การวเิคราะหข์อ้มลูและการแปล
ความหมายขอ้มลู  การเขยีนรายงานการวจิยั 
  Inquiry; Types of research; Research process;  Literature review; Sampling techniques; 
Research tools; Data collection; Data analysis and interpretation; Report writing. 
 

SOHU0030       เศรษฐศาสตรแ์ละธุรกจิ        3(3-0-6) 
           (Economics and Business)   

วชิาบงัคบัก่อน  :  ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
พื้นฐานทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  ทฤษฎีราคา  การวิเคราะห์อุปสงค์  อุปทาน และดุลยภาพ  รายได้

ประชาชาติ ดชันีราคาสนิค้า อตัราดอกเบี้ย  เงนิเฟ้อ การว่างงาน  ภาษี  การกระจายรายได้  คุณภาพชวีติ เศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศเบือ้งตน้ การประเมนิราคาหลกัทรพัย ์ค่าเช่าเบือ้งตน้  รปูแบบการออม  การประกนัชวีติและการลงทุนใน



ตลาดหลกัทรพัย ์สนิเชื่อผูบ้รโิภคและธุรกจิ  ความรูพ้ืน้ฐานในการบรหิารธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม  การวเิคราะหแ์ละ
ประเมนิโครงการเบือ้งตน้  แผนธุรกจิ 

Fundamentals of economic theory; Price theory; Analysis of demand, supply and equilibrium; 
National income; Price index; Interest rate; Inflation; Unemployment; Tax; Distribution of income; Quality of life; 
Fundamentals of international economic; Security valuation; Rent; Saving; Life insurance and investment in the 
stock exchange; Loan for consumers and business; Fundamentals of SME management; Basic project analysis 
and evaluation; Business plan. 

 

SOHU0031       ทกัษะในการสือ่สาร         3(3-0-6) 
           (Communication Skills)   

วชิาบงัคบัก่อน :   ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

  ประวตัแิละววิฒันาการการสือ่สาร  กระบวนการสือ่สารและการพฒันาเทคนิคในการสือ่สารทัง้ทางดา้น 
วจันภาษา  เชน่  การฟงั  พดู  อ่านและเขยีน  และอวจันภาษา เช่น  การแปลความหมายภาษาท่าทาง  การสงัเกตอารมณ์
และความรูส้กึ   จติวทิยาการสื่อสาร  อุปสรรคในการสื่อสาร  การสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ  เทคนิคการนําเสนอโดยใชส้ื่อ
ประสมต่างๆ    กระบวนการสื่อความหมายเชงิสญัญะวทิยา  สื่อสมยัใหม่ทีม่อีทิธพิลในการสื่อสารทัง้ในระดบัสงัคมธุรกจิ   
วฒันธรรม และ สงัคมสารสนเทศ 

History and evolution of communication; Communication process and communication skills 
development through verbal language i.e. listening, speaking, and writing and non-verbal language i.e. body 
language decoding; Observation of emotions and feelings; Communication psychology; Communication barriers;  
Effective communication;  Multimedia presentation techniques; Semiotics process; New media influencing 
communication in business society, culture and information society.          

 

SOHU0032        สงัคมกบัสิง่แวดลอ้ม         3(3-0-6) 
            (Society and Environment)   

วชิาบงัคบัก่อน  :  ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

  ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ระบบนิเวศวทิยา  ประชากรกบัสิง่แวดลอ้ม มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม การ
พฒันาของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสิง่แวดล้อม วฒันธรรมกบั
สิง่แวดลอ้ม การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กฎหมายและมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ระบบ ISO14000 
  General knowledge of environment; Ecology system; Population and environment; Man and 
environment; Impacts of technological and industrial development on environment; Changes of environment; 
Culture and environment; Conservation of natural resources and environment; Laws and environmental quality 
standards; Environment management standard ISO14000.                                                                                           

 

 

 



SOHU0033 ศลิปนิยม         3(3-0-6) 
            (Art Appreciation) 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

  พืน้ฐานความเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎศีลิปะและประสบการณ์ทางสนุทรยีะ ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ศลิปกรรม
ตะวนัตก ศลิปกรรมตะวนัออก ศลิปกรรมรว่มสมยั ศลิปะกบังานสาขาต่างๆ คุณคา่ทางทศันศลิป์แขนงต่างๆ เช่น จติรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปตัยกรรม การออกแบบ วสัดุ และวิธีการ การวิจารณ์และการประเมินคุณค่าของงานศิลปะ 
ความสาํคญัของศลิปะกบัความเป็นอยูข่องมนุษยใ์นแต่ละยคุ การนําศลิปะมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์กบัชวีติประจาํวนั 
  Fundamentals of art theories and aesthetic experiences; History of arts; the Western arts; the 
Eastern arts; Contemporary arts;  Arts and various branches of arts; Value of various visual arts i.e. painting, 
sculpture, and architecture; Design, materials and methods; Critic and evaluation of art works; Importance of arts 
and people’s way of life  in each era; Applications of arts in everyday life.   
 

SOHU0034 การพฒันาทกัษะกฬีาเพือ่สขุภาพ        3(2-3-5) 
(Sport Skills Development for Health) 
วชิาบงัคบัก่อน :  ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
ประวตัคิวามเป็นมา  ประโยชน์  ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบักฬีาและทกัษะทางกฬีา กฎกตกิามารยาทใน

การแข่งขนักีฬา  ความปลอดภยัในการเล่นกีฬา  กีฬากบัการปลูกฝงัคุณธรรมจรยิธรรมและความมน้ํีาใจเป็นนักกีฬา  
หลกัการออกกําลงักายเพื่อเสรมิสรา้งสุขภาพ โภชนาการกบัสุขภาพเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติ  การฝึกทกัษะการเล่นกฬีา
ประเภทต่างๆ เชน่ แบดมนิตนั วอลเลยบ์อล  เปตอง  เทนนิส  ฟุตบอล  มวยสากล  มวยไทยสมคัรเลน่ เป็นตน้ 

History, benefits and fundamentals of sports and sports skills; Rules and regulations in sports;  
Safety in sports;  Sports virtue and sportsmanship;  Exercise principles for health promotion; Nutrition and health 
for quality of life development;  Practice in various kinds of sports such as badminton, volleyball, petanque, 
tennis, football, boxing, Thai boxing. 

 

SOHU0035     การจดัการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม    3(3-0-6)  
                     (Small and Medium Enterprises Management)    
                      วชิาบงัคบัก่อน :   ไมม่ ี

Prerequisite:  None 
ความเป็นมาและความสาํคญัของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม ประเภทของอุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดย่อม  การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ  การเขยีนแผนธุรกจิ  การสนับสนุนของรฐับาล  กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ อุปสรรคของการประกอบธุรกจิและแนวทางการแก้ไข  การจดัการทางการเงนิและสภาพ
คล่องในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว  การหาแหล่งเงนิทุน  การจดัการการผลติ  การลดและควบคุมตน้ทุนการผลติ  
เทคนิคการเพิม่ผลผลติ  การจดัการการตลาด  ความรูเ้บือ้งตน้ในการสง่ออก   

Background and importance of small and medium enterprises; Types of small and medium 
enterprises; Project feasibility study; Business plan development; Governmental support; Laws related to 
enterprises management; Barriers of business management and solutions;  Financial management; Capital 



seeking; Production management; Production cost control; Productivity techniques; Marketing management; 
Basic knowledge about export. 

 

SOHU0036     ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและการพฒันาอยา่งยัง่ยนื     3(3-0-6) 
                       (Sufficiency Economy and Sustainable Development)  
                      วชิาบงัคบัก่อน  :  ไมม่ ี

Prerequisite:  None 
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง แนวคดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื การดาํเนินธุรกจิอุตสาหกรรมตามหลกัธรรมาภิ

บาลกบัเศรษฐกจิพอเพยีงและการพฒันาอย่างยัง่ยนื  หลกัการใชป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและการพฒันาอย่างยัง่ยนืใน
การดาํเนินชวีติ  กรณีศกึษาเศรษฐกจิพอเพยีงและการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

 Philosophy of sufficiency economy; Sustainable economic development;  Relationship between 
corporate good governance and sufficient economy and sustainable development; Applications of sufficient 
economy and sustainable development in everyday life; Case studies on sufficient economy and sustainable 
development. 

 

SOHU0037     หน้าทีแ่ละการจดัการองคก์าร     3(3-0-6) 
         (Organization Functions and Management) 
          วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี

Prerequisite:  None 
พืน้ฐานของหลกัการสาํคญัต่างๆ ในการบรหิารทัว่ไป ความหมายขององคก์าร องคป์ระกอบขององคก์าร  

การจดัองคก์ารลกัษณะต่างๆ  การจดัแบ่งหน่วยงาน  สายการบงัคบับญัชา ลกัษณะงานของแต่ละสว่นงานในองคก์าร การ
มอบหมายอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ วฒันธรรมองคก์าร พฤตกิรรมของมนุษยใ์นองคก์าร 

Principles of general management; Definitions of organization; Components of organization; 
Organization structures; Departmentalization; Chain of commandment; Job description of each department; 
Authorities and responsibilities;  Organizational culture; Organizational behaviours. 

 

SOHU0038     การจดัการองคก์ารกบัเทคโนโลย ี        3(3-0-6) 
         (Organization Management and Technology) 

        วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
พื้นฐานของทฤษฎีการจดัโครงสร้างและการบรหิารจดัการองค์การ พื้นฐานความรู้เทคโนโลยใีนด้าน

ต่างๆ โดยมุง่เน้นเรื่องของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเป็นหลกั การเชื่อมโยงแนวความคดิของการบรหิารจดัการ
องค์การกบัการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล รวมทัง้การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
นวตักรรมการบรหิารจดัการและกลยุทธ์องค์การ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในองค์การอย่างมจีรยิธรรม
และการสรา้งความมัน่คงใหก้บัขอ้มลูขา่วสารขององคก์าร 

Fundamentals of organization management; Basic knowledge of information technology and 
communication;  IT strategies and the idea and innovation management including the use of IT applications to 



effectively and efficiently support an organization; Ethics and principles of conduct associated with IT and 
communication for an organization. 

 

SOHU0039     การพฒันาทกัษะในการแกป้ญัหา     3(2-2-5) 
        (Problem Solving Skill Development )     

          วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
วิธีการคิดในเชิงบวก การประสานงาน การให้ความร่วมมือในการทํางานเป็นทีม การประยุกต์ใช้

เครื่องมอืทีเ่กี่ยวขอ้งในการสรา้งแนวความคดิและเสนอแนวความคดิ การคน้หาและเตรยีมขอ้มลู การนําแนวความคดิมา
เป็นขอ้เสนอโครงงาน การวเิคราะหป์ญัหาและวางแผนในการแกไ้ขปญัหาอยา่งเป็นระบบเพื่อนําเทคโนโลยมีาเป็นเครื่องมอื
ในการแกป้ญัหา  

Positive thinking methods; Cooperation and working as a team; Application of tools used for 
new idea creation and presentation; Information researching and data preparation; Project proposal preparation; 
Analyzing and systematic solving problems by using technology as tools. 

 

SOHU0040   อาเซยีนศกึษา       3(3-0-6) 
        (ASEAN Study) 
       วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี

Prerequisite:  None 
เหตุผลและความจาํเป็นในการรวมกลุ่มทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง   ความเป็นมาและพฒันาการ

ของประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community: AC)  ผลกระทบต่อปจัเจกบุคคล ธุรกจิอุตสาหกรรม และประเทศโดยรวม   
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศผู้นําเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน อินเดีย  การวิเคราะห์เชิง
เปรยีบเทยีบความเหมอืนและความแตกต่างของประเทศในกลุม่ประชาคมอาเซยีนในดา้นต่างๆ เช่น สภาพเศรษฐกจิ สงัคม 
ภาษา วฒันธรรม การปกครอง   
  Rationale and necessities of integration for social, economic, and political purposes;  
Background and development of ASEAN Community (AC); Impacts of AC on individuals, business and 
industries, and country as a whole;  Co-operation between ASEAN and Asian emerging economies such as 
China, India; Comparative analysis on the similarities and the differences of ASEAN countries in the aspects of 
economics, society, language, culture, government, etc. 
 
(1.3) กลุ่มวิชาภาษา 
ENGL1101  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน        2(2-1-3) 

(Fundamental English)  
 วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี

Prerequisite:  None 
รายวิชาน้ีมุ่งเน้นการศึกษาและฝึกฝนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษขัน้พื้นฐาน โดยอาศยัการศึกษา

ไวยากรณ์ของภาษาเป็นรากฐาน ได้แก่ ชนิดของคํา คํานามและคํานําหน้านาม คํากรยิา คําคุณศพัท์ คํากรยิาวเิศษณ์  
โครงสรา้งประโยคพืน้ฐาน โครงสรา้งประโยคแบบปจัจุบนั อดตี ประโยคคําถาม ประโยคบอกเล่า และประโยคปฏเิสธ เพื่อ



ช่วยใหส้ามารถใชภ้าษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง ในลกัษณะเชื่อมโยงเขา้กบัทกัษะการฟงั การพูด และการเขยีน และใหก้ารฝึก
ปฏบิตัทิีศ่นูยก์ารเรยีนภาษาดว้ยตนเองตามทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นสว่นหน่ึงของการเรยีน 
 
  This course is a study and practice of basic English reading with the assistance of English 
grammar including Parts of Speech, Nouns and Articles, Verbs, Adjectives, Adverbs, Sentence Patterns, Present 
Simple Tense, Present Continuous Tense, Past Simple Tense, Question Forms, Affirmative Forms and Negative 
Forms. Topics are integrated with listening, speaking and writing skills.  Self-access learning and practices are 
assigned as parts of the course. 
 
ENGL1102  พืน้ฐานภาษาองักฤษวชิาการ     2(2-0-4) 

(Fundamental English for Academic Purposes)  
 วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี

Prerequisite:  None 
รายวิชาน้ีมุ่งเพิ่มพูนความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยอาศัยการศึกษา

ไวยากรณ์เป็นรากฐาน ไดแ้ก่ โครงสรา้งการออกคาํสัง่และการขอรอ้ง โครงสรา้งประโยคแบบอนาคต ประโยคแสดงเงือ่นไข 
ประโยคปจัจุบนัสมบูรณ์ คําสนัธาน กรยิาทีแ่สดงถงึความรูส้กึ อนิฟินิทฟี เจอรนัด์ ประโยคกรรมวาจก ประโยคแสดงการ
เปรยีบเทยีบ สรรพนามสมัพนัธ ์เพื่อช่วยใหส้ามารถใชแ้ละเขา้ใจภาษาไดอ้ย่างถูกต้อง ในลกัษณะเชื่อมโยงเขา้กบัทกัษะ
การฟงั และการพูด และใหฝึ้กปฏบิตัทิี่ศูนยก์ารเรยีนภาษาดว้ยตนเองตามงานทีไ่ดร้บัมอบหมายซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการ
เรยีน 
  This course extends students’ competence and accuracy of more advanced English reading 
and writing skills with the assistance of English grammar including Imperatives and Requests, Future Simple 
Tense, Conditional Sentences, Present Perfect Tense, Conjunctions, Feeling Verbs, Infinitives and Gerunds, 
Passive Voice, Comparisons, and Relative Pronouns. Topics are integrated with listening, speaking and writing 
skills.  Self-access learning and practices are assigned as parts of the course. 
 
ENGL1305 ภาษาองักฤษสาํหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ    2(2-0-4) 
  (English for Information Technology) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี     
Prerequisite:  None 
รายวชิาน้ีมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในลกัษณะบูรณาการกบัทกัษะการพูดและการ

เขยีนเพือ่การสือ่สาร พรอ้มทัง้เพิม่พนูความรูด้า้นคาํศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
This course is aimed at developing students’ English reading skills by integrating with 

communicative speaking and writing skills, as well as expanding their vocabulary related to information 
technology.  
 
 ENGL1308  ภาษาองักฤษเพือ่การทาํงาน     2(2-0-4) 
  (English for Future Careers) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
  Prerequisite:  None 



  รายวชิาน้ีมุ่งเน้นการปูพืน้ฐานทกัษะความสามารถทางภาษาองักฤษเชงิสื่อสาร  แบบบูรณาการทกัษะ
การฟงั พดู อ่าน และเขยีนใหส้อดคลอ้งกบัการทํางาน เช่น การสมคัรงาน การสอบสมัภาษณ์งาน การใชภ้าษาองักฤษใน
สาํนักงาน การนําเสนอ การประชุมและการนัดหมาย แผนงานและกําหนดการ  โดยฝึกฝนการใช้ภาษาจากสถานการณ์
สมมต ิ 
  This course is aimed at preparing students for communicative competence in English 
integrating listening, speaking, reading, and writing with workplace skill. Topics include: Job application, Job 
Interview, Presentation, Meeting and Arrangement, Plans and Schedules. Language is presented through 
authentic situations. 
 
ENGL1309  ทกัษะการเรยีนภาษาองักฤษ     2(2-0-4) 
  (Study Skills in English) 
  วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
  Prerequisite:  None 
  รายวชิาน้ีมุ่งเน้นการปูพืน้ฐานทกัษะการเรยีนภาษาองักฤษแบบบูรณาการทกัษะการฟงั พูด อ่าน และ
เขยีนใหส้อดคล้องกบัชวีติการเรยีน และชวีติประจําวนั ได้แก่ การวเิคราะห์พื้นฐานและความต้องการด้านภาษาองักฤษ 
ทกัษะพื้นฐานด้านการเรยีนภาษาองักฤษ การสรา้งคลงัความรูด้้านคําศพัท์ ทกัษะการอ่านเบื้องต้น การใช้พจนานุกรม 
ภาษาองักฤษจากสื่อรอบตวัต่างๆ เช่น ภาพยนตร ์เพลง ขา่ว ฉลากสนิคา้และผลติภณัฑ ์สื่อคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
มุง่เน้นใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะกระบวนการในการคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง สามารถพฒันาเครื่องมอืในการเรยีนรู้
และประยกุตใ์ชค้วามรูจ้ากสิง่รอบตวัในการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษไดเ้หมาะสมกบัตนเองแบบเรยีนรูต้ลอดชวีติ  
  This course is aimed at preparing students with study skills in English by integrating listening, 
speaking, reading, and writing with academic skills and life skills. Topics include: Need Analysis and Goal 
Setting, Basic Study Skills, Building Vocabulary, Reading Basics, Using Dictionary, English through Surroundings 
such as Movies, Songs, Product Labels, Computers and Internet.  It fosters students learning processes, 
research skills and knowledge organization. It also provides students with guidelines for developing tools for 
autonomous learning and applying knowledge from environments to life-long increase their own English 
proficiency. 
 
ENGL1310  ทกัษะการอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ    2(2-0-4) 
  (English Reading and Writing Skills) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
รายวชิาน้ีมุ่งเน้นการเพิม่พนูทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชงิสื่อสารทีจ่ําเป็นต่อการปฏบิตังิาน โดยเน้น

การฝึกปฏบิตัดิว้ยการฝึกอ่านจบัใจความสาํคญั เทคนิคการอ่านแบบกวาดสายตา การเดาคําศพัทจ์ากบรบิท การอ่านคู่มอื   
พรอ้มทัง้ฝึกปฏบิตักิารเขยีนเชงิกระบวนการ ทัง้วางแนวทางการเขยีน รปูแบบ เรยีบเรยีง ตรวจทาน และฝึกปฏบิตัจิรงิโดย
การเขยีนจดหมาย  บนัทกึขอ้ความ และรายงานแบบต่างๆ 

This course extends the students’ communicative competence in English emphasizing the 
practices in reading skills needed for occupational purposes.  The reading practices include reading for main 
ideas, skimming, scanning, guessing meaning from contexts, and reading manuals.  The writing practices are 



also included.  They emphasize the writing process by providing pre-writing, writing formats, revising, editing, and 
proofreading activities through authentic situations such as writing business letters, memos, and reports. 

 
ENGL1311 ภาษาองักฤษสาํหรบัการอ่านเชงิวชิาการ    2(2-0-4) 
  (English for Academic Reading) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

  รายวชิาน้ีมุง่เน้นพฒันาทกัษะการอ่านเชงิวชิาการ โดยเน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูค้าํศพัทท์างวชิาการทัว่ไป 
และศพัทเ์ฉพาะทาง และบรูณาการภาษาองักฤษกบัสาขาวชิาต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสฝึกฝนทกัษะการอ่านวชิาการ 
และสามารถสรปุประเดน็สาํคญัของเรือ่งทีอ่่าน และนําไปใช ้กบัการทาํงานในอนาคต 

This course is aimed at developing reading skills for academic purposes. The course 
emphasizes academic and technical terms, and an integration of English with particular disciplines. This is to 
enable students to read academic articles, summarize, and apply in their future works. 
 
ENGL2101 พืน้ฐานภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร      2(2-0-4)           
  (Fundamental English Communication) 
  วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี                           

Prerequisite:  None 
รายวชิาน้ีมุ่งเน้นการกระตุ้นความสามารถการใช้ความรู้ภาษาองักฤษพื้นฐานที่นักศกึษาเคยเรยีนใน

สถานการณ์ชวีติประจําวนัต่างๆ  โดยบูรณาการทกัษะการฟงั พดู อ่าน เขยีน ตลอดจนเพิม่พนูความรูด้า้นคําศพัทแ์ละ
ไวยากรณ์ ผา่นการอ่านเน้ือเรือ่งในบรบิททีม่คีวามเกีย่วขอ้งและใชป้ระโยชน์ได ้
  This course is aimed at encouraging students to use the basic English they already know in 
everyday-life situations by integrating listening, speaking, reading, and writing skills, increasing the students’ 
knowledge of vocabulary and grammar, and presenting readings in relevant and usable contexts.  
 
ENGL2102 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในทีท่าํงาน     2(2-0-4)   
  (English Communication in the Workplace) 
  วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี                    

Prerequisite:  None      
รายวชิาน้ีมุ่งเน้นการพฒันาและเพิม่พูนทกัษะภาษาองักฤษที่ใชใ้นสถานที่ทํางาน ในลกัษณะบูรณาการ

ทกัษะการฟงั พดู  อ่าน และเขยีน ตลอดจนเพิม่พนูความรูด้า้นคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ในระดบัสงูขึน้  
  This course is aimed at developing and increasing students’ English language skills: listening, 
speaking, reading, and writing, relevant to workplace situations, as well as expanding their vocabulary and 
grammar.  
 
ENGL2303  การออกเสยีงและการสนทนาภาษาองักฤษ    2(2-0-4)   

(English Pronunciation and Conversation)     
วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี  
Prerequisite:  None                    



  รายวชิาน้ีมุ่งเน้นการฝึกฝนทกัษะการแยกแยะเสยีงและการออกเสยีงคําในภาษาองักฤษ โดยมุ่งเน้น
ปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งในดา้นทีม่คีวามสาํคญัยิง่ต่อการสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งในการสื่อสาร ใหเ้กดิความชดัเจน และใหม้ี
ความใกลเ้คยีงกบัการออกเสยีงของเจา้ของภาษา ไดแ้ก่ การออกเสยีงพยญัชนะและสระ การเน้นพยางคใ์นคาํและวล ีโทน
เสยีง และจงัหวะในการพดู และนําไปประยกุตใ์ชใ้นการสนทนาทัว่ไป 

This course emphasizes sound discrimination and pronunciation practice to improve the clarity 
of students’ English speech. The primary focus of the course is improvement in the areas that are most important 
in making speech more understandable and native-like: consonant and vowel sounds, word-stress and phrase-
stress, intonation, and the rhythm of English speech and their applications in general conversation. 
 
ENGL2305 ภาษาองักฤษสือ่สารสาํหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ       2(2-0-4)  
  (English Communication for Information Technology) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี      
Prerequisite:  None                      
รายวชิาน้ีมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะการอ่าน การเขยีน การพูด และการสื่อสาร  พรอ้มทัง้เพิม่พูน

ความรูด้า้นคําศพัท์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนฝึกฝนการอ่านและทําความเขา้ใจตํารา
ภาษาองักฤษ และการเขยีนภาษาองักฤษในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศไดถ้กูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 

This course is aimed at developing students’ reading and writing skills and increasing their 
speaking and communication skills, as well as expanding their vocabulary related to information technology. 
Students are trained to read and understand textbooks written in English, as well as to write English 
grammatically correctly in information technology-related contexts. 
 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ   

(2.1) กลุ่มวิชาแกน 

- คณิตศาสตรแ์ละสถิติสาํหรบันักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ITEC0300  ความน่าจะเป็นและสถติ ิ      3(3-0-6) 
    (Probability and Statistics) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 

  ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การอนุมานเชงิสถติ ิการวเิคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและ
สหสมัพนัธ ์การประยกุตว์ธิกีารเชงิสถติ ิ  

Probability theory; Random variables; Statistic inference; Analysis of variance; Regression and 
correlation; Statistical method applications 
 

ITEC0200 คณิตศาสตรไ์มต่่อเน่ือง           3(3-0-6) 
(Discrete Mathematics) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 



  ทฤษฎีเซต ฟงัก์ชัน่และซีเควนซ์  การนับ ตรรกศาสตร์และอินดกัชัน่ รเีลชัน่ เทคนิคการพสิูจน์แบบ
ต่างๆ กราฟ ตน้ไม ้และ พชีคณิตบลูลนี  
  Set theory; Functions and sequences; Counting; Logic and induction; Relation; Mathematical 
Proofs; Graph; Tree; Boolean Algebra; 
 
- พืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ITEC0100 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้        3(2-2-5) 
(Introduction to Computers) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
ความรูพ้ืน้ฐานทีส่าํคญัในการเขา้ใจการทาํงานหลกัของระบบคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยทีางดา้นฮารด์แวร์

และซอฟตแ์วรพ์ืน้ฐานเกีย่วกบัโครงสรา้งของระบบเครอืขา่ยและระบบอนิเตอรเ์น็ต หน้าทีห่ลกัของระบบปฏบิตักิาร รวมทัง้
กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ ระบบการจดัการฐานขอ้มูลเบื้องตน้ และสามารถประยุกต์นําเอา
เทคโนโลยต่ีาง ๆ มาใชง้านชวีติประจําวนัไดอ้ย่างเหมาะสมเป็นไปตามทฤษฎีการเรยีนรูต้ามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงและ
พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิทางคอมพวิเตอร ์พรอ้มทัง้ทราบถงึผลกระทบของสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพวิเตอรใ์นปจัจุบนั  

Important basic knowledge of fundamental operation of computer systems; Basic hardware and 
software technologies related to internet and network systems; Principle functions of operating systems; 
Development processes of information systems, application programs, database systems; Appropriate 
applications of various technologies in daily life based on sufficient economy theory and computer crime laws; 
Impact of using computer systems to the environment. 
 
ITEC0301 การฝึกงานอุตสาหกรรม           0(0-40-0) 

(Industrial Training)  
วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
การฝึกงานแบบเตม็เวลาในอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสาขาวชิาและมหาวทิยาลยัฯ ใหก้ารรบัรองเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 6 สปัดาห์ติดต่อกนั ทัง้น้ีเพื่อให้นักศกึษาได้ทดลองใช้ความรู้พื้นฐานที่เรยีนมาในงานจรงิและเพื่อให้
นกัศกึษาไดร้บัประสบการณ์พืน้ฐานจากการทาํงานจรงิ  
(นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนวชิาน้ี จะตอ้งมเีกรดเฉลีย่สะสมและหน่วยกติสะสมเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาขาวชิา) 

  Six consecutive weeks of full time industrial training related to the area of study and approved 
by the university;.Trial to use basic knowledge in real work and experience learning from practices;  
 
(2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
- กลุ่มประเดน็ด้านองคก์ารและระบบสารสนเทศ  
ITEC1302 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ     3(3-0-6) 

(Management Information Systems) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 



  เป็นการศกึษาถงึการนําเอาระบบสารสนเทศเขา้มาประยุกตใ์ชเ้พื่อช่วยในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ เพื่อ
ช่วยในการวางกลยุทธ์ หรอืเพื่อช่วยในด้านการบรหิารจดัการด้านต่างๆ ของผู้บรหิารในองค์กร โครงสร้างองค์กร การ
ดาํเนินธุรกจิและการบรหิารจดัการในองคก์ร การจดัการองคค์วามรูข้ององคก์ร การพฒันาและการจดัการระบบสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและทศิทางของการบรหิารจดัการองค์กร การเขา้ใจถงึประโยชน์และการลงทุนของเทคโนโลย ี 
กรณีศกึษาของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ระบบสารสนเทศทางดา้นการเงนิ ระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคล และ
ระบบสารสนเทศทางการตลาด ระบบเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ รวมทัง้ใหเ้หน็ภาพรวมของ
ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการทัง้หมดทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองกนั    

Applications of information systems in solving problems, creating business strategy and helping 
managers in managing organizations; Organization Structures; Business operations and management in 
organizations; Organizational knowledge management; Development and management of information systems 
aligning to the goals and directions of organization management; Understanding the benefits from and the 
investment of technology; Case studies in management information systems, financial managemet information 
systems, human resource management information systems and marketing information systems; Social network 
and its impact on business operations; Overall picture of interrelated MISs.  
 
ITEC1305 ความมัน่คงปลอดภยัในเทคโนโลยสีารสนเทศ    3(2-2-5)    

(Security in Information Technology)  
วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่น ITEC1101 ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 
Prerequisite: ITEC1101 Introduction to Computer Network Systems 

  การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบคอมพวิเตอร์และระบบเครอืข่าย การป้องกนัไวรสัและภยั
คุกคามในรูปแบบต่างๆ นโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั การควบคุมการเขา้ใชง้านอุปกรณ์เครอืข่าย เทคโนโลย ี
Authentication, Authorization และ Accounting เทคโนโลยไีฟรว์อลล ์ระบบป้องกนัการบุกรุก วทิยาการเขา้รหสัลบั การ
ออกแบบระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ 
  Security in computer and network systems; Virus and threat protection methods; Security 
policy; Technologies of authentication, authorization and accounting; Firewall technology; Intrusion prevention 
systems; Cryptography; Design of computer networks.  
 
ITEC1306 การบรหิารจดัการระบบฐานขอ้มลู     3(3-0-6) 
  (Database System Administration)   

วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่น ITEC1205 ระบบฐานขอ้มลูเบือ้งตน้        
Prerequisite: ITEC1205 Introduction to Database Systems 

  เทคนิคการทําคําสัง่สอบถามขอ้มูลให้มกีารทํางานที่มปีระสทิธภิาพมากที่สุด แนวความคดิของทราน
แซคชัน่ เทคนิคการควบคุมการเขา้ถงึพรอ้มๆกนัของผูใ้ชห้ลายคน เทคนิคการกูฐ้านขอ้มลู ระบบความปลอดภยัฐานขอ้มลู 
การออกแบบฐานขอ้มูลระดบักายภาพ การจดัการบฟัเฟอร ์แนวความคดิของฐานขอ้มูลแบบกระจาย ฐานขอ้มูลเชงิวตัถุ 
และ ดาตา้แวรเ์ฮา้ส ์ ศกึษาเทคโนโลยใีหมข่องฐานขอ้มลูและการประยกุต ์   

Techniques of query optimization; Concept of transactions; Multi-user concurrency control; 
Database Discovery; Database security; Physical database design; Buffer management; Concepts of distributed 
databases, object-oritented databases and data warehouses; New database technology and applications.  

 



ITEC1308 กฎหมายกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ      3(3-0-6) 
  (Laws and Information Technology) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี       
Prerequisite:  None 

  กฎหมายว่าด้วยการทําธุระกรรมต่างๆบนระบบเครือข่าย กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ ์สิทธิบตัร ของ
นวตักรรมและประดษิฐกรรมทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวั กฎหมายการละเมดิสทิธแิละ
การบุกรุกบนระบบเครอืขา่ย กฎหมายเกีย่วกบัสื่อ กฎหมายทางดา้นโทรคมนาคมและคอมพวิเตอร ์กฎหมายเกี่ยวกบัการ
จดัตัง้องค์กรทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การเปรยีบเทยีบขอ้กฎหมายเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศกบั
กฎหมายในต่างประเทศ  
  Laws in various subjects related to information technology: e-business, copyrights and piracy, 
patents, privacy, network hacking and intrusion, media, telecommunication and computers, founding information 
technology organizations; Comparisons of domestic and international laws; Laws, security issues and information 
technology concerns of e-commerce in Today's market will be explained. 
 
- กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยกุต ์
ITEC1200 การปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 1       2(0-4-2) 
  (Information Technology Laboratory 1) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี       
Prerequisite:  None 

  ศึกษาและทดลองเทคนิคต่างๆเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
ภาษาคอมพวิเตอร์ในรูปแบบต่างๆที่นิยมแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม และเรียนรู้กรณีศึกษาของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาคธุรกจิเพื่อเอาเทคนิควธิเีหล่านัน้ไปปรบัแก้และเพิม่เสรมิประสทิธภิาพของการทํางานของภาคธุรกจิได้
อยา่งเหมาะสม  
  Study of and experimentation on various techniques widely employed for developing IT-based 
systems with computer programming languages; Learning the techniques from case studies of IT-based systems 
in the business sector that can be improved and increase efficiency and productivity for business. 
 
ITEC1202 เทคโนโลยกีารเชื่อมต่อระบบเครอืขา่ย    3(2-2-5)    

(Internetworking Technology)  
วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่น ITEC1101 ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 
Prerequisite: ITEC1101 Introduction to Computer Network Systems 

  ศกึษาเทคโนโลยต่ีางๆของการเชื่อมต่อระบบเครอืข่ายต่างๆเขา้ด้วยกนัทัง้ที่ใช้ในปจัจุบนัและอนาคต 
ไดแ้ก่ ระบบเครอืขา่ยแบบ Wide Area Network ระบบ Multicast ระบบ Voice over IP ซึง่เป็นการรวมทัง้ Voice และ 
Data Firewall และ IP Layer 3 Switching เป็นตน้ โดยสามารถนําเอาหลกัการเทคโนโลยนีัน้ไปใชง้านไดใ้นอนาคต รวมทัง้
ศกึษาถงึหลกัการการทํางานภายในของซอฟต์แวรป์ระยุกต์ต่างๆที่ใชบ้นระบบอนิเตอรเ์น็ต เช่น ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 
และ FTP เป็นตน้  
  Current and future internetworking technologies and applications: wide area network (WAN), 
multicast, voice over IP including voice and data; Firewall and IP Layer 3 Switching; Principle of internet-based 
application software: e-mail and FTP. 



ITEC1203 การปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 2    2(0-4-2) 
  (Information Technology Laboratory 2)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี       
Prerequisite:  None 

  ศกึษาและทดลองปฏิบตัิการใช้ซอฟต์แวร์สําเรจ็รูปประเภทต่าง ๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการ
พฒันาระบบสารสนเทศในองค์กรและบนระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น เครื่องมอืที่ใช้สรา้งเวบ็ไซต์ เครื่องมอืจดัการระบบ
ฐานขอ้มลู รวมไปถงึเครื่องมอืและเทคโนโลยอีื่นๆ ทีส่ามารถอํานวยความสะดวกในการจดัการสารสนเทศทีเ่ป็นที่นิยมใน
ปจัจุบนั  
  Study of and experimentation on various kinds of software packages that can be used as tools 
in developing enterprise systems and internet-based systems: website development tools, database management 
tools including other commonly used tools and technologies    
 
ITEC1301 การสรา้งระบบเชงิวตัถุ             3(3-0-6) 
  (Object-oriented Systems Construction) 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่น ITEC1206  การเขยีนโปรแกรมภาษารว่มสมยั  
Prerequisite: ITEC1206 Modern Language Programming       
ศึกษาเทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบโดยใช้แบบจําลองระบบเชิงวัตถุ แนวความคิดของ

คุณลกัษณะของการจําลองเชงิวตัถุ การจําลองกระบวนการทางธุรกจิโดยใชแ้บบจําลองเชงิวตัถุ การพฒันาซอฟต์แวรใ์ห้
เป็นไปตามทีไ่ดอ้อกแบบโดยแบบจาํลองเชงิวตัถุ การออกแบบรปูแบบของฐานขอ้มลูโดยใชแ้บบจาํลองเชงิวตัถุ แบบจาํลอง
เชงิวตัถุทีใ่ชต้อ้งไดร้บัการยอมรบัอยา่งแพรห่ลายในอุตสาหกรรมและมคีวามทนัสมยั เช่น Unified Modeling Language 
(UML) เป็นตน้  
  Design and development of systems using object-oriented model; Concept and features of 
object-oriented modeling; Business modeling using object-oriented model; Object-oriented software development; 
Design of object-oriented databases, Modern object-oriented models widely-accepted in the industry sector such 
as Unified Modeling Language (UML). 
 
ITEC1303 การพฒันาโปรแกรมบนเครอืขา่ย     3(2-2-5)    

(Network Programming) 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่น ITEC1101 ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 
Prerequisite: ITEC1101 Introduction to Computer Network Systems 

  ศกึษาขัน้ตอนการออกแบบและการพฒันาการโปรแกรมสาํหรบัการตดิต่อสื่อสารบนระบบเครอืขา่ยทซีี
พไีอพ ีการเขยีนโปรแกรมตดิต่อซ๊อกเกต็และวนิซ๊อกเอพไีอ การเขยีนโปรแกรมไคลแอนตเ์ซริฟ์เวอรท์ัง้แบบคอนเน็กชนัโอ
เรยีนเตด็และคอนเน็กชนัเลส การเขยีนโปรแกรมสาํหรบัโปรโตคอลในชัน้เน็ตเวริค์เลเยอร ์ทรานสปอร์ตเลเยอรแ์ละแอพ
พลเิคชนัเลเยอร์ เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของการรบัส่งขอ้มูล การออกแบบโปรแกรมตดิต่อสื่อสารให้มคีวาม
ความปลอดภัยรวมไปถึงการออกแบบโปรโตคอลและการพฒันาโปรแกรมสําหรบัการสื่อสารสําหรบังานเฉพาะด้าน
  Design and development of data communication programms on the TCP/IP network; Socket 
and Winsock API programming; Connection-oriented and connectionless-oriented client-server programming;  
Network, transport and application layers programming; Techniques of data validation; Secure communication 
program design; Protocol design and software development for specific-purpose communication. 



ITEC1304 ระบบสือ่ประสมและการประยกุตใ์ชง้าน    3(2-2-5)    
  (Multimedia Systems and Applications) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี       
Prerequisite:  None 

  ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของการใช้ระบบสื่อประสม  วทิยาการและจติวทิยาของการสื่อสารด้วยการ
มองเหน็และการได้ยนิสยีง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพฒันาระบบสื่อประสม การพฒันาและทฤษฎีการสื่อสาร
ภายใตก้ารใชส้ื่อประสม การพฒันาและพืน้ฐานของวทิยาการคอมพวิเตอรภ์ายใตก้ารใชส้ื่อประสม การออกแบบระบบสื่อ
ประสม วศิวกรรมซอฟตแ์วรแ์ละการบรหิารจดัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบสือ่ประสม เน้ือหาทางกฎหมายและสงัคมทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสือ่ประสม ตวัอยา่งการใชง้านของระบบและเน้ือหาทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นระบบสือ่ประสม  
  Evolutionary of multimedia systems; Science and psychology of communication by vision and 
hearing; Hardware and software used for multimedia system development; Development and theory of 
communications based on the use of multimedia systems; Development and fundamental of computer science 
based on the use of multimedia systems; Software engineering and management related to multimedia systems; 
Laws and social issues related to multimedia systems; Examples of multimedia system applications and their 
emerging issues. 
 
ITEC1307 แบบจาํลองธุรกจิและพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์    3(2-2-5)    
   (Electronic Commerce and Business Models) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี       
Prerequisite:  None  

  ศกึษาถงึแบบจาํลองธุรกจิแบบต่างๆทีเ่หมาะสมกบัการนําระบบเครอืขา่ยทีเ่ชื่อมต่อทัว่โลกมาประยุกตใ์ช้
ในการสนบัสนุน การเปลีย่นแปลงและการขยายแนวทางการดาํเนินงาน เช่น ธุรกจิการประมลูอเิลก็ทรอนิกส ์ตลาดการเงนิ
อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ การตดิต่อใชบ้รกิารพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ระบบความปลอดภยัของการชําระเงนิ องคป์ระกอบทีม่ี
ผลต่อความน่าเชื่อถอืและความเสีย่งของการทาํธุรกรรมพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์  
  Business models suitable for world-wide networking systems; Change and expansion of 
business operations: business of electronic auction, electronic money market; Topics including electronic 
commerce, transaction security, reliability factors and risks in e-commerce businesses. 
 
ITEC1309 ดไีซน์แพตเทริน์       3(2-2-5)    

(Design Patterns)        
วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่น ITEC1206  การเขยีนโปรแกรมภาษารว่มสมยั  
Prerequisite: ITEC1206 Modern Language Programming         

  ศึกษาการทํางานและโครงสร้างของดีไซน์แพตเทิร์นรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐาน เช่น Factory, 
Facade, Singleton, Observer, Composite, Adapter ซึง่สง่เสรมิใหเ้กดิการออกแบบทีเ่ป็นระบบ มกีารออกแบบระดบัของ 
abstraction ทีเ่หมาะสม และ ก่อใหเ้กดิการนํากลบัมาใชใ้หม ่(reuse) ในการพฒันาระบบสารสนเทศโดยใชภ้าษาการเขยีน
โปรแกรมเชงิวตัถุ (object-oriented programming language)  
  Functions and structures of standard design patterns such as Factory, Façade, Singleton, 
Observer, Composite, Adapter. Appropriate abstraction design that can be reused for information system 
development using object-oriented programming language. 



ITEC1400 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1     2(0-4-2) 
(Information Technology Project 1) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี       
Prerequisite: None  

  โครงงานวจิยัและพฒันาระบบทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งนักศกึษาตอ้งใชค้วามรูใ้นเชงิทฤษฎีที่
ได้ศกึษามานํามาประยุกต์ใช้กบังานจรงิ ในช่วงปลายภาคการศกึษานักศึกษาจะต้องนําเสนอรายงานเป็นเอกสารและ
สมัมนาในสิง่ทีไ่ดด้าํเนินการมาตลอดทัง้ภาคการศกึษา โดยนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนศกึษาวชิาน้ี จะตอ้งมเีกรดเฉลีย่สะสมและ
หน่วยกติสะสมเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาขาวชิา  
  IT-related system research and development project; Practical use of theoretical knowledge and 
lessons learned to develop a real project; Submission of final report and provision of oral presentations.  
 
ITEC1401 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2     2(0-4-2) 

(Information Technology Project 2) 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่น ITEC1400 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1       
Prerequisite: ITEC1400 Information Technology Project 1 

  เป็นการทําโครงงานที่ต่อเน่ืองจาก ITEC1400 ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ นักศกึษาจะต้องทํารายงานเป็นรูปเล่ม
และมกีารนําเสนอในลกัษณะของการสมัมนาในชว่งปลายภาคการศกึษา  
  Completing IT-related system research and development project continuing from ITEC1400; 
Submission of final report and provision of oral presentations. 
 
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแ์วร ์
ITEC1100 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้    3(2-2-5)    
   (Introduction to Computer Programming) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี       
Prerequisite:  None 

  การออกแบบอลักอรทิมึแบบบนลงล่างเพื่อใช้แก้ปญัหา การเขยีนโฟลว์ชาร์ตขัน้ตอนการทํางานของ
โปรแกรม การศกึษาภาษาทีเ่ป็นแบบโครงสรา้ง โครงสรา้งของภาษา ความหมายและประเภทชนิดของขอ้มลู คําสัง่ต่างๆ 
ในภาษาที่ใช ้คําสัง่แบบเงื่อนไขและการวนซํ้า การสรา้งโครงสรา้งขอ้มูลพืน้ฐานต่างๆ การทําขบวนการทางคณิตศาสตร์
และตรรกศาสตร ์การใชโ้ครงสรา้งขอ้มลูและการจดัการแฟ้มขอ้มลูเบือ้งตน้  
  Design of top-down algorithms for problem solving; Drawing flow-charts of programming 
procedures; Structured programming languages; Structures of languages; Data types and semantic; 
Programming language commands; Conditional and looping statements; Basic data structures; Arithematic and 
logic operations; Basic data structure usage and file management. 
 
ITEC1102 อลักอรทิมึเบือ้งตน้สาํหรบัโปรแกรมคอมพวิเตอร ์    2(0-4-2) 

(Introduction to Algorithms for computer programs) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี       
Prerequisite:  None    



  ศึกษาการพฒันาขัน้ตอนวธิี และสามารถตรวจสอบความสอดคล้องกบัความต้องการของโปรแกรม 
ศกึษาวธิกีารเปลี่ยนขัน้ตอนวธิไีปสู่การพฒันาโปรแกรมประยุกต์ โดยใช้เครื่องมอืในการพฒันาภาษาทางคอมพวิเตอร์
สมยัใหม ่

Development of algorithms and their implementation in computer programming; Design of 
algorithms for solving certain programming tasks; Modern tools to developing computer programs and 
applications. 
 
ITEC1204 การออกแบบและวเิคราะหร์ะบบสารสนเทศ    3(3-0-6) 
  (Information Systems Analysis and Design) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี       
Prerequisite:  None 

  ศกึษาวฏัจกัรของการพฒันาระบบงานสารสนเทศบนคอมพวิเตอร์และบทบาทของนักวเิคราะห์ระบบ 
ศกึษาวธิกีารและเครือ่งมอืต่างๆ ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหป์ญัหาและหาความตอ้งการของระบบ ศกึษาแนวทางการดาํเนินงานที่
เป็นไปได้ การวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบของระบบงาน การนําเสนองานเพื่อให้ได้รบัการยอมรบั การออกแบบ
ระบบงาน การสรา้งและนําระบบไปใชง้าน การประเมนิผลระบบงาน การจดัทําเอกสารและการควบคุมจดัการกระบวนการ 
การประกนัคุณภาพระบบงานและกระบวนการ  
  System development life cycle; Roles of systems analysts; Tools and methods for problem 
analysis and system requirement determination; Feasibility study; Work process modeling and analysis; 
Presentation for stakeholders’ acceptance; System design; System deployment; System evaluation; Document 
management and process control; Process and system quality assurance. 
 
ITEC1206 การเขยีนโปรแกรมภาษารว่มสมยั     3(2-2-5)    
  (Modern Language Programming) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี       
Prerequisite:  None 

  เพื่อศกึษาถงึหลกัการของภาษาคอมพวิเตอรท์ีส่นับสนุนรปูแบบการเขยีนโปรแกรมร่วมสมยั และเป็นที่
นิยมใชใ้นการพฒันาระบบสารสนเทศในปจัจุบนั เช่น Object-oriented Programming การเปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีของการ
เขยีนโปรแกรมแบบดงักลา่วกบัการเขยีนโปรแกรมแบบโครงสรา้ง อธบิายถงึหลกัการและคุณลกัษณะทีส่าํคญัของการเขยีน
โปรแกรมรว่มสมยั เชน่ encapsulation, composition, inheritance, polymorphism ศกึษาถงึกรณีศกึษาในการนําเอาภาษา
น้ีไปใชง้านในดา้นต่างๆ ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  
  Principle of computer languages for modern programming: object-oriented programming; 
Comparisons of modern programming and structured programming; Important features and concept of modern 
programming: encapsulation, composition, inheritance, polymorphism, etc; Case study of using the language in 
IT-based systems. 
 
ITEC1300 หลกัการของวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์     3(3-0-6)   
  (Principle of Software Engineering) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี       
Prerequisite:  None 



  ศกึษาถงึกระบวนการในการพฒันาซอฟต์แวรด์ว้ยหลกัการของวศิวกรรมซอฟต์แวร ์แบบจําลองในการ
พฒันาซอฟต์แวรแ์บบต่างๆ เทคนิคการจดัการและบรหิารทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ เทคนิคทีใ่ชใ้นการพฒันาซอฟต์แวร ์มาตร
วดัซอฟต์แวร์ กลยุทธ์และยุทธวธิทีี่ใช้ในการทดสอบซอฟต์แวร์ วธิกีารทดสอบซอฟต์แวร์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อหาความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขัน้ตอนการพฒันาซอฟต์แวร์ วิธีการวางแผนและการประเมินค่าใช้จ่ายในการพฒันา
ซอฟต์แวร์ ชนิดของโปรแกรมที่เป็นเครื่องมอืช่วยในกระบวนการต่างๆ ทางด้านวศิวกรรมซอฟต์แวร์ นอกจากน้ีเน้ือหา
บางส่วนจะเกี่ยวข้องกบัหลกัการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ร่วมสมยั เพื่อให้เห็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงและการพฒันา
ซอฟตแ์วรใ์นอนาคต  
  Processes in software development based on software engineering principle; Models in 
software developments; Efficient techniques for team management; Software development techniques; Software 
measures; Software testing strategy; Different software testing methods; Planning and cost estimation techniques 
in software development; Software engineering tools; Evolutionary of software engineering discipline;  
 
- กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ 
ITEC1101 ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้     3(3-0-6) 
  (Introduction to Computer Network Systems) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี       
Prerequisite:  None 

  วชิาน้ีศกึษาถงึภาพรวมพืน้ฐานการทาํงานระบบเครอืขา่ย  แบบจาํลองการทาํงานระบบเครอืขา่ยแบบ ที
ซีพี/ไอพ ีและแบบโอเอสไอ  การทํางานของโปรโตคอลในชัน้ต่างๆ การทํางานบนระบบอินเตอร์เน็ต การทํางานบน
เครอืขา่ยทอ้งถิน่ รวมถงึการทาํงานของเครอืขา่ยทอ้งถิน่แบบไรส้าย   

Basic network operation; TCP/IP and ISO network models; Functions of protocol layers; 
Internet; Local area network; Wireless LAN. 
 
ITEC1201 โครงสรา้งขอ้มลูและอลักอรทิมึ     3(2-2-5)    
  (Data Structures and Algorithms)  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่น ITEC1100  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 
Prerequisite: ITEC1100 Introduction to Computer Programming        

  รายวชิากล่าวถงึโครงสรา้งขอ้มลูและอลักอรทิมึต่างๆทีจ่ะนําไปใชใ้นการจดัการขอ้มลูใหม้ปีระสทิธภิาพ 
โครงสรา้งของขอ้มูลจะแบ่งออกเป็นลเินียและนอนลเินีย โครงสรา้งขอ้มูลดงักล่าวประกอบไปด้วย สแตกซ์ ควิ ลงิค์ลสิต ์
โครงสรา้งแบบตน้ไม ้และกราฟ สว่นของอลักอรทิมึจะเป็นอลักอรทิมึทีใ่ชก้ารจดัการโครงสรา้งขอ้มลูแบบต่างๆ เช่น การ
ค้นหาข้อมูล และการจดัเรียงข้อมูล เป็นต้น อลักอรทิึมของโปรแกรมแบบย้อนกลบั และการวเิคราะห์การทํางานของ
อลักอรทิมึ  
  Linear and non-linear data structures: stack, queue, linked list, tree and graphs. Algorithms for 
manipulating data structures: rmation searching/storing and algorithm analysis for effective information 
management. 
 
ITEC1205 ระบบฐานขอ้มลูเบือ้งตน้          3(2-2-5)    
  (Introduction to Database Systems) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี       
Prerequisite:  None  



  นิยามคําศพัท์ที่เกี่ยวขอ้งและขอ้ดขีองฐานขอ้มูล สถาปตัยกรรมและแนวความคดิของระบบฐานขอ้มูล 
แบบจาํลองขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์ภาษาทีใ่ชใ้นการจดัการฐานขอ้มลูทัง้ในเชงิทฤษฎแีละปฏบิตั ิกระบวนการออกแบบฐานขอ้มลู 
การออกแบบฐานขอ้มลูโดยใชแ้บบจาํลองขอ้มลูระดบัสงู การนอรม์ลัไลเซชัน่ ความปลอดภยัและความคงสภาพของขอ้มลู 
กรณีศกึษาของการออกแบบฐานขอ้มลูทีส่ามารถนําไปใชง้านไดจ้รงิกบัระบบงาน   

Advantages of database approach and definitions of technical terms; Database system concept 
and architecture; Relational data model; Theoritical and practical manipulation languages; Database design 
process; High-level data model in database design; Normalization;  Data security and integrity; Case study of 
database design for a real system. 
 
ITEC1207 ระบบปฏบิตักิาร       3(2-2-5)    

(Operating Systems) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี       
Prerequisite:  None  

  ศกึษาถงึประเภทของระบบจดัการการทาํงานของระบบ จุดมุง่หมาย ฟงักช์นัต่างๆ ในการใชง้านและการ
จดัการระบบ   การใช้ระบบพร้อมกนัมากกว่าหน่ึงโปรแกรม การซิงโครไนซ์เซชนั บรเิวณวกิฤต เซมาฟอร์ การจดัคิว 
บฟัเฟอรข์องขอ้มลู  การตดิขดั การจดัการกบักระบวนการ การจดัการหน่วยความจํา การจดัการหน่วยอุปกรณ์อื่นๆ การ
จดัการไฟลแ์ละการป้องกนัระบบ  
  Task management systems; Goal and functions of system management; Multitasking; 
Synchronization; Critical section; Semaphore; Queue management; Data buffering; Process management; 
Memory management; Management of pheriferal units;  File management; System protection. 
  
(2.3) กลุ่มวิชาเลือก 
ITEC2400 การปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัคอมพวิเตอร ์    3(3-0-6) 

(Human Computer Interaction) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
มุมมองเชิงทฤษฎีของปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รบัข้อมูลเข้าและอุปกรณ์

แสดงผล รปูแบบปฏบิตัสิมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัคอมพวิเตอร ์พาราไดมข์องสว่นต่อประสานกบัผูใ้ช ้การออกแบบสว่นต่อ
ประสานกบัผูใ้ช ้ตวัแบบจนิตภาพ การประเมนิความสามารถในการใชง้านได ้ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศและวธิี
ปฏบิตังิานดา้นซอฟตแ์วรท์ีม่ต่ีอบุคคล กลุ่ม องคก์ร และสงัคมโดยรวม ประเดน็ดา้นปจัจยัเชงิมนุษยใ์นกระบวนการพฒันา
ซอฟตแ์วร ์

The fundamental theory of human and computer interaction; Input/output devices; Types of 
human computer interaction; Paradigms of user interfaces; Designs of user interfaces; Visual model; Assessment 
of usability;  Impact of information technology and software operation to people, organization, and society; Issues 
on human factors in software development process. 

 
 
 
 



ITEC2401 ระบบชว่ยสนบัสนุนในการตดัสนิใจ     3(2-2-5) 
(Decision Support Systems) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
รายละเอียดของรายวิชาจะกล่าวถึงแนวคิดของระบบช่วยตัดสินใจและการประยุกต์ใช้ในองค์กร 

กระบวนการในการตดัสนิใจ การตดัสนิใจในองค์กร กระบวนการในการสรา้งแบบจําลองการตดัสนิใจ เทคโนโลยทีี่ช่วย
สนับสนุนการตดัสนิใจแบบกลุ่ม การออกแบบและสรา้งระบบช่วยตดัสนิใจ ระบบสารสนเทศสาํหรบัผูบ้รหิาร ระบบช่วยใน
การตดัสนิใจโดยใชฐ้านความรูแ้ละเทคนิคต่างๆทางดา้นปญัญาประดษิฐ์  การเชื่อมต่อและรวมระบบช่วยในการตดัสนิใจ
หลาย ๆ ระบบเขา้ดว้ยกนั แนวความคดิของระบบดาตา้แวรเ์ฮาส ์และการทาํดาตา้มายน่ิง  

Decision support systems and applications in an organization; Decision making processes; 
Organizational decision making activities; Process of decision modeling, Technology for group decision support 
systems; Design of decision support systems; Executive information systems; Systems supporting decision using 
knowledge base and AI techniques; Integration of multi decision support systems; Concepts of data warehouse 
and data mining. 
 
ITEC2402 ปญัญาประดษิฐเ์บือ้งตน้      3(3-0-6) 

(Introduction to Artificial Intelligence) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
ศกึษาทฤษฎีและแนวคดิของปญัญาประดษิฐ์และตวัอย่างการประยุกต์ใชง้านดา้นต่างๆ ขอบเขตของ

ปญัหา การกําหนดโมเดลในการแกไ้ขปญัหา ความรูท้างตรรกะ เทคนิคการคน้หาแบบต่างๆ การแทนและการรวบรวม
ฐานขอ้มลูความรูแ้บบต่างๆ กฎและสญัลกัษณ์ความไมแ่น่นอน การสรา้งเครอืขา่ยของปญัญาประดษิฐ ์ปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
เรยีนรูข้องปญัญาประดษิฐ ์และการนําปญัญาประดษิฐม์าชว่ยแกไ้ขปญัหา  

Introduction of theory and concept of artificial intelligence; AI applications and their examples; 
Problem domains; Problem solving model determination; Knowledge on logics; Searching techniques; Knowledge 
representations and collection; Uncertainty laws and symbols; AI networking; Factors effecting learning 
performance in AI; Applications of AI in solving problem. 
 
ITEC2405 การวางแผนระบบสารสนเทศเชงิกลยทุธ ์    3(3-0-6) 
  (Strategic Information Systems Planning) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
วชิาน้ีจะศกึษาถงึกระบวนการการวางแผนงานของทรพัยากรสารสนเทศเพื่อใชใ้นการสนบัสนุนกลยุทธท์ี่

จะสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัใหก้บัองคก์ร การวเิคราะหป์ระเมนิทรพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร การ
กําหนดวสิยัทศัน์และสถาปตัยกรรมของเทคโนโลยสีารสนเทศ การกําหนดกลยุทธส์ารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธท์าง
ธุรกจิ การวางแผนเชงิกลยุทธแ์ละเชงิปฏบิตักิารทัง้ระยะสัน้และระยะยาว บทบาทของผูบ้รหิารทางธุรกจิและบทบาทของ
ผูบ้รหิารทางเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ต่ีอกระบวนการทัง้หมด กระบวนการตดัสนิใจในการจดัจา้งหรอืการจดัการพฒันาเอง 
เกณฑท์ีค่วรพจิารณาในการจดัจา้งทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 



Information resource planning process for supporting organizational strategy; Strategic 
information systems planning for competitive organizations; Analysis and assessment of information technology 
resources; IT visions and architectures; Alignment of IT strategy and business strategy; Strategic planning and 
operation planning for both short and long terms; Roles of business and IT executives; Decision making process 
and factors in IT-based system acquisition. 

 
ITEC2406 ระบบการสบืคน้สารสนเทศ      3(3-0-6) 
  (Information Retrieval Systems) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
ศกึษาเกี่ยวกบัหลกัการทัว่ไปของระบบการสบืค้นสารสนเทศ ศกึษาและเปรยีบเทยีบการทํางานของ

อลักอรทิมึและเทคนิคต่างๆ ที่ใชใ้นการแบ่งประเภทและการจดัเก็บเอกสารอตัโนมตั ิรวมทัง้อลักอรทิมึต่างๆที่ใช้ในการ
สบืคน้และการจดักลุม่สารสนเทศเพือ่การสบืคน้ทีม่ปีระสทิธภิาพ อลักอรทิมึสาํหรบัสารสนเทศในฐานขอ้มลูแบบกระจาย 

Principle of information retrieval systems; Comparisons of algorithms and techniques for 
automatic information categorization and storing; Information searching and classifying algorithms; Algorithms for 
information in distributed databases. 
 
ITEC2407 ระบบการมองเหน็ของคอมพวิเตอร ์     3(3-0-6) 
  (Computer Vision Systems) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึแนวคดิ ทฤษฎ ี และการทํางานของวธิกีารต่างๆในระบบการมองเหน็ของคอมพวิเตอร ์

เช่น  การเปรยีบเทยีบภาพ การรูจ้าํภาพ การวเิคราะหภ์าพ การวเิคราะหร์ปูทรง การแยกแยะรปูภาพ การรูจ้าํตวัอกัษร        
การรูจ้าํภาพใบหน้า การคน้หาภาพใบหน้า การรูจ้าํลายน้ิวมอื การรูจ้าํมา่นตา การรูจ้าํกริยิาของภาพใบหน้า และ การรูจ้าํ
เสยีง  

Concepts, theories and processes of computer vision systems: image matching, image 
recognition, image analysis, shape analysis, image identification; character recognition; face recognition; facial 
image retrieval; retina recognition; voice recognition. 

 
ITEC2408 คอมพวิเตอรก์ราฟิก      3(2-2-5)  

(Computer Graphics) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
ศกึษาระบบราสเตอร์และเวคเตอร์กราฟิก พื้นฐานทางฮารด์แวรข์องระบบกราฟิกและกราฟิกไปป์ไลน์ 

พืน้ฐานทางคณิตศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งภาพกราฟิก 2 มติ ิและ 3 มติ ิการทาํทรานสฟ์อรม์เมชนัสองมติแิละสามมติิ
ทางเรขาคณิต การกําหนดมุมมองของกล้อง การกําหนดแสงสแีละวสัดุให้กบัภาพ การใช้งานซีบฟัเฟอร์ การกําหนด
ลวดลายใหก้บัภาพ การประยุกต์ใชห้ลกัการทางฟิสกิส ์และ การสรา้งภาพเคลื่อนไหว การใชก้ราฟิกไลบรารรี่วมกบัภาษา
ทางคอมพวิเตอรท์ีเ่หมาะสมในงานพฒันางานทางดา้นคอมพวิเตอรก์ราฟิก 



Raster and vector graphics; Basic hardware and graphics pipeline; Basic mathematics for 2D 
and 3D graphics construction; 2D and 3D geometrical transformations; Specifying camera angles; Specifying 
color, light and objects for images; Usage of Z-buffer; Pattern design for images; Application of physics; Moving 
picture creation; Usage of graphic library and appropriate languages in computer graphic development. 
 
ITEC2409 แนวความคดิและการออกแบบระบบแบบกระจาย   3(3-0-6) 
  (Distributed Systems Concepts and Design) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
วชิาน้ีจะศกึษาระบบและการออกแบบระบบแบบกระจายทีใ่ชใ้นการสรา้งระบบต่างๆผ่านระบบเครอืขา่ย

ขนาดใหญ่ ศกึษาการหาเสน้ทางแบบพลวตัร ระบบ Global namespace เทคนิคการจองทรพัยากร ระบบรกัษาความ
ปลอดภยั และการตรวจสอบผูใ้ชง้านแบบกระจาย ปญัญาประดษิฐแ์บบกระจาย ฐานขอ้มลูแบบกระจาย 

Concepts of distributed systems; Design of distributed systems on large network systems; 
Dynamic routing; Global namespace systems; Resource reservation techniques; Security systems; Monitoring of 
distributed systems’ users; Distributed AI; Distributed databases. 
 
ITEC2410 การบรหิารจดัการระบบเครอืขา่ย     3(2-2-5) 

(Network Management and Administration) 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นวชิา ITEC1202 เทคโนโลยกีารเชื่อมต่อระบบเครอืขา่ย 
Prerequisite:  ITEC1202 Internetworking Technology 
วชิาน้ีศกึษาหลกัการและทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการการทาํงานภายในระบบเครอืขา่ย โดยแนะนํา

ถงึการจดัการโดยใชโ้ปรโตคอลเอสเอน็เอม็พ ี(SNMP) และโปรโตคอลอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โมเดลของการบรหิารจดัการใน
ลกัษณะต่างๆ เชน่ เอฟแคป (FCAPS) รวมไปถงึมมุมองทางดา้นการบรหิารเครอืขา่ย 

Network configuration management and administration; Administration and management tools: 
SNMP protocols and other related protocols; Models of management and administration such as FCAPS.    
 
ITEC2411 แนวปฏบิตัแิละการบรหิารจดัการโครงการ    3(3-0-6) 

(Project Management and Practice) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
ศกึษาถงึการกาํหนดเป้าหมายและวางแผนงานสาํหรบัโครงงาน การจดัโครงสรา้งโครงงาน การแบ่งแยก

งานและการกําหนดแผนการดาํเนินงาน การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย ์ การควบคุมโครงงานใหเ้ป็นไปตามขอบเขต
และแผนงาน การวเิคราะหป์ระเมนิค่าใชจ้่ายและประโยชน์ทีไ่ดร้บั การจดัสรรทรพัยากร การพจิารณาซอฟตแ์วรใ์นเชงิ
เทคนิค การวเิคราะหแ์ละวดัความกา้วหน้าของโครงการ การประสานงาน การควบคุมคุณภาพ การจดัทาํเอกสารและการ
นําเสนอ การทาํคูม่อืใหผู้ใ้ช ้การปิดโครงงาน  

Defining project goal and planing; Organizing project; Work breakdown and scheduling; Human 
resource management; Scope and schedule control; Cost and benefit estimation; Resource allocation; Technical 
determination of software; Progress measure of projects; Quality control; Documentation and presentation; 
Creating user manuals; Closing projects; 



ITEC2412 การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ    3(3-0-6) 
  (Information Technology Management) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศในยุคปจัจุบนั การทํางานในยุคสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยี

สารสนเทศในองคก์ร การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยภีายในองคก์รและระหวา่งองคก์ร การจดัหาทรพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใชง้าน กระบวนการทีใ่ชใ้นการกําหนดทศิทางสาํหรบัทรพัยากรสารสนเทศเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และกลยุทธเ์ชงิ
ธุรกจิ การบรหิารจดัการทรพัยากรขอ้มลู โครงสรา้งทางกายภาพของเทคโนโลยสีารสนเทศ การบรหิารจดัการหน่วยงานที่
ดแูลรบัผดิชอบทางเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร 

Roles of information technology in the present era; Working in the information era; Roles of IT 
in organizations and inter-organizations; IT resource acquisition; Aligning information resources with business 
strategy and vision; Data resource management; Physical structure of IT; Management of IT units in 
organizations. 
 
ITEC2413 หลกัการของการประมวลผลภาพ     3(3-0-6) 

(Principle of Image Processing) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึการประมวลผลภาพดว้ยวธิกีารต่าง ๆ เช่น การหาค่าเฉลีย่ของภาพ การกรองภาพ การ

ทาํฮสิโตแกรม การคน้หาขอบภาพ การแยกวตัถุออกจากภาพ การทาํวตัถุในภาพใหบ้าง การเปลีย่นรปูของภาพดว้ยวธิกีาร
ของฟูเรยีรแ์ละลาปลาส การปรบัปรุงภาพ การทาํภาพใหเ้บลอ การอธบิายภาพดว้ยขอ้มลูทางสถติ ิและ การซ่อมแซมภาพ 
การทาํเทรชโฮล เป็นตน้ 

Image processing methods: mean values of images, image filtering, histogram, boundary 
detection, object separation from images, Fourier transformation, Laplace transformation, image improvement, 
blurring technique, statistical analysis of image, images, image restoration, thresholding. 
 
ITEC2414 การประกนัคุณภาพระบบสารสนเทศ     3(3-0-6) 
  (Quality Assurance for Information Systems) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
ศกึษาถงึกระบวนการในการทําประกนัคุณภาพสาํหรบัระบบสารสนเทศ  บทบาทของกลุ่มบุคคลที่มี

หน้าทีท่าํการประกนัคุณภาพ เทคนิคและเครือ่งมอืต่างๆทีใ่ชใ้นการตรวจสอบการประกนัคุณภาพในแต่ละขัน้ตอน หลกัการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการทาํการประกนัคุณภาพของระบบสารสนเทศ กระบวนการตดิตามและปรบัปรุงการ
ประกันคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการปรบัปรุงการประกันคุณภาพ การรายงานผลของการประกนัคุณภาพ  
ตวัอยา่งของคูม่อืการประกนัคุณภาพ กระบวนการประกนัคุณภาพมาตรฐานทีม่ใีชใ้นองคก์ร   

Processes of quality assurance (QA) in information systems; Roles of QA team members; 
Techniques and tools for QA audits; Concepts of data collection for QA in information systems; Monitoring and 
approving processes in QA; QA tools; QA reporting; Examples of QA manuals; Standards of QA in organizations. 
 



ITEC2415 หวัขอ้พเิศษทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ    3(3-0-6) 
(Special Topics in Information Technology) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
วชิาน้ีจะศกึษาถงึหวัขอ้ต่างๆที่ทนัสมยัตามเทคโนโลยแีละความก้าวหน้าทางวชิาการที่น่าสนใจ ซึ่งถูก

เลอืกโดยอาจารยผ์ูส้อนในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Selected topics which are of interest and contemporary.  

 
ITEC2416 หวัขอ้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้สงู    3(3-0-6) 

(Advanced Topics in Information Technology) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
วชิาน้ีจะศกึษาเน้ือหาเชงิลกึในหวัขอ้ต่างๆทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและเป็นหวัขอ้ทีม่คีวามทนัสมยั

และมคีวามน่าสนใจสาํหรบัผูเ้รยีน 
Deeply subjects of modern and interesting topics in information technology. 
 

ITEC2417 ระบบสารสนเทศระดบัองคก์ร             3(2-2-5) 
(Enterprise Information Systems) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
Prerequisite:  None 
วชิาน้ีศกึษาระบบสารสนเทศสาํหรบัองคก์รชนิดต่างๆ ตัง้แต่ขนาดเลก็จนถงึขนาดใหญ่ ศกึษาถงึแนวคดิ

ของการบรูณาการซอฟตแ์วรเ์พื่อใชเ้ป็นแกนหลกัของการจดัการภายในองคก์รอนัไดแ้ก่ Enterprise Resource Planning 
และระบบการจดัการระหวา่งองคก์ร ไดแ้ก่ Customer Relationship Management, Supply-chain Management, Supplier 
Relationship Management เป็นต้น รวมทัง้การใชง้าน ศกึษาถงึปจัจยัแวดลอ้มทีม่ผีลต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ
สาํหรบัองคก์ร 

Enterprise information systems for organizations of all sizes; Concept of software integration for 
organization management: enterprise resource planning; Inter-enterprise information systems: customer 
relationship management, supply-chain management and supplier relationship management; Facters affecting the 
use of enterprise information systems. 

 
ITEC2418 ระบบเครอืขา่ยแบบไรส้ายและเคลื่อนที ่    3(3-0-6) 

(Wireless Networks and Mobility) 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นวชิา ITEC1202 เทคโนโลยกีารเชื่อมต่อระบบเครอืขา่ย 
Prerequisite:  ITEC1202 Internetworking Technology 
ศกึษาสถาปตัยกรรมและการทาํงานของการสือ่สารไรส้าย เช่น เครอืขา่ยไรส้ายทอ้งถิน่ และ เครอืขา่ยไร้

สายขนาดใหญ่ โปรโตคอลทีใ่ชง้านบนเครอืขา่ยไรส้าย เช่น IEEE802.11 ไวแมกซ์ (WiMAX) จพีอีารเ์อส (GPRS)                
ซดีเีอม็เอ (CDMA) บลทูธู (Bluetooth) ทีใ่ชง้านในปจัจุบนัและอนาคต นอกจากนัน้ศกึษาลกัษณะการทาํงานแบบเคลื่อนที ่
รวมถงึการออกแบบระบบเครอืขา่ยไรส้าย 



Architectures and principle of wireless communications such as local wireless network and 
large wireless network; Wireless network protocols: IEEE802.11, WiMAX, GPRS, CDMA, Bluetooth. Mobility and 
its characteristics; Wireless network design. 
 
ITEC2419 การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์พกพา    3(2-2-5) 
  (Application Development on Mobile Devices)  
  วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี
  Prerequisite:  None 

เป็นการศกึษาการพฒันาซอฟต์แวรบ์นอุปกรณ์พกพาขนาดเลก็ เช่น โทรศพัท์มอืถอื หรอื เครื่องพดีเีอ 
โดยเลอืกใชภ้าษาโปรแกรมทีม่ลีกัษณะเป็นการพฒันาซอฟแวรแ์บบเชงิวตัถุ มกีารศกึษาถงึกรอบการพฒันาซอฟต์แวรใ์ห้
สอดคลอ้งและสามารถทาํงานรว่มกบัระบบปฏบิตักิารของอุปกรณ์พกพาขนาดเลก็ทีม่แีพลทฟอรม์ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ
ตลาด ศกึษาถงึการพฒันาซอฟแวรใ์หม้คีวามสามารถในการทํางานเพื่อสนับสนุนธุรกรรมในเชงิธุรกจิ หรอืเป็นซอฟตแ์วร์
เกีย่วขอ้งกบันนัทนาการและบนัเทงิ  

Software development on mobile devices using object oriented programming language; 
Software development frameworks on operating systems widely used on modern mobile devices; Mobile 
application development which focuses on attracting customers in the mobile web markets for business, 
entertainment, education, etc. 

 
ITEC2420 สถาปตัยกรรมซอฟตแ์วร ์      3(3-0-6) 
  (Software Architecture) 
  วชิาบงัคบัก่อน : ไมม่ ี

Prerequisite:  None 
ศกึษาเกี่ยวกบัทฤษฎ ีโครงสรา้ง และสถาปตัยกรรมของระบบซอฟต์แวรป์ระเภทต่างๆทีม่กีารใชง้านใน

ปจัจุบนั รวมถงึการออกแบบโมดูลของระบบซอฟต์แวรแ์ละความสมัพนัธ์ระหว่างโมดูลของระบบซอฟต์แวรต์ลอดจนการ
ทํางานร่วมกนัของโมดูลต่างๆ  รู้จกัเครื่องมือที่ใช้ประกอบในการออกแบบระบบซอฟต์แวร์เข้าใจถึงการใช้งาน และ 
ความสาํคญัของรปูแบบของการออกแบบ (Design patterns) สถาปตัยกรรมของระบบซอฟตแ์วร ์ทราบผลกระทบของการ
เลอืกใชท้ี่ผดิพลาดหรอืไม่เหมาะสมทัง้หมดเพื่อใหส้ามารถออกแบบระบบซอฟต์แวรท์ี่มปีระสทิธภิาพ ยดืหยุ่น น่าเชื่อถอื
และยงัสามารถนําโมดลูทีส่รา้งนํากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้

Theory, structure and architecture of current software systems; Software module design and 
interoperability;  Tools for software design; Importance of design pattern; Software architecture; Effective use of 
tools and techniques in software design; Software reusability.  

 


