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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ภาษาอังกฤษ		 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Information	Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)		 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

	 		 (ชื่อย่อ)		 :			 วท.บ.	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)			 :				 Bachelor	of	Science	(Information	Technology)

	 		 (ชื่อย่อ)				 :	 B.Sc.	(Information	Technology)

หลักสูตร
	 จำานวนหน่วยกิต	รวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		133		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
	 โครงสร้างหลักสูตร	 แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ	

ดังนี้

                              จำานวนหน่วยกิต

  หมวดวิชา  โปรแกรมปกต ิ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 91 หน่วยกิต

  2.1) วิชาแกน  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

	 	 	 -	 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต 70 หน่วยกิต

	 	 	 -	 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ	 	 14	หน่วยกิต	 14	หน่วยกิต

	 	 	 -	 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์	 	 25	หน่วยกิต	 25	หน่วยกิต

	 	 	 -	 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์	 	 18	หน่วยกิต	 18	หน่วยกิต

	 	 	 -	 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ	 	 9	หน่วยกิต	 9	หน่วยกิต

	 	 	 -	 กลุ่มภาษาสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 4	หน่วยกิต	 4	หน่วยกิต

  2.3) วิชาเลือก  12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต

 3. หมวดประสบการณ์วิชาชีพ  6 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

 4. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

              รวมหน่วยกิต   ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 136 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 91  หน่วยกิต

  2.1 วิชาแกน 9  หน่วยกิต 

	 1201	101	 หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Information	Technology

	 1201	103	 วิยุตคณิตสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 	 Discrete	Mathematics	for	Information	

	 	 Technology

	 1201	209	 สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 	 Statistics	and	Research	Methods	for		

	 	 Information	Technology

  2.2 วิชาเฉพาะด้าน 70  หน่วยกิต

   2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

14 หน่วยกิต

	 1201	106	 องค์การและการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 Organizations	and	Management

	 1201	109	 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยี	 2(2-0-4)

	 	 สารสนเทศ

	 	 Legal	and	Ethical	Issues	in	Informatics	

	 	 Profession

	 1201	301	 ตัวแบบและการประยุกต์ในวิทยาการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 Models	and	Application	in	Management	

	 	 Science

	 1201	302	 การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยี	 3(3-0-6)

	 	 สารสนเทศ

	 	 Information	Technology	Project	Management

	 1201	305	 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 	Information	System	for	Business	Management

   2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต ์ 25 หน่วยกิต

	 1201	104	 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Creativity	and	Innovation	Management

	 1201	108	 การออกแบบฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Database	Design

	 1201	204	 เทคโนโลยีเว็บ	 3(2-2-5)

	 	 Web	Technology

	 1201	205	 การจัดการฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Database	Management

	 1201	206	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต	์	 3(2-2-5)

	 	 Application		Development		

	 1201	210	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

	 	 Human	and	Computer	Interaction

	 1201	303	 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 3(2-2-5)

	 	 E-Commerce	Principle

	 1201	308*	โครงงานนิสิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	 1(0-2-0)

	 	 Information	Technology	Senior	Project	1	 					

	 1201	401	 โครงงานนิสิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	 3(0-6-0)

	 	 Information	Technology	Senior	Project	2

   2.2.3 กลุม่เทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟต์แวร์ 18 หน่วยกติ

	 1201	102	 ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา	 3(2-2-5)

	 	 Algorithm	and	Problem	Solving			 	

	 1201	105	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร	์1										 3(2-2-5)

	 	 Computer	Programming	1

	 1201	201	 โครงสร้างข้อมูลและแฟ้มข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Data	and	File	Structures

	 1201	203	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร	์2	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Programming	2

	 1201	208	 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 	 Information	Systems	Analysis	and	Design

	 1201	306	 วิศวกรรมซอฟต์แวร์	 3(2-2-5)

	 	 Software	Engineering

   2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 9  หน่วยกิต

	 1201	107	 เครือข่ายคอมพิวเตอร	์1	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Network	1

	 1201	202	 เครือข่ายคอมพิวเตอร	์2	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Network	2

	 1201	207	 ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร	์3(2-2-5)

	 	 Computer	Network	Security

   2.2.5 กลุม่ภาษาสำาหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 หน่วยกติ

	 1201	304	 ภาษาอังกฤษสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	 2(2-0-4)

	 	 English	for	Information	Technology	1	

	 1201	307	 ภาษาอังกฤษสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	 2(2-0-4)

	 	 English	for	Information	Technology	2

  

  2.3 วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

	 1201	361	 ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ		 3(2-2-5)

	 	 Object-Oriented	Database	(OODB)

	 1201	362	 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ	 3(2-2-5)

	 	 Object-Oriented	Analysis	and	Design	

	 	 (OOAD)

	 1201	363	 คำาสั่งเอสคิวแอลขั้นสูง	 3(2-2-5)

	 	 Advanced	SQL
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	 1201	364	 การเขียนโปรแกรมบัญชี	 3(2-2-5)

	 	 Accounting	Programming

	 1201	365	 การวางแผนทรัพยากรในวิสาหกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Enterprise	Resource	Planning

	 1201	366	 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน	 3(3-0-6)

	 	 Logistics	and	Supply	Chains

	 1201	367	 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	 3(3-0-6)

	 	 Decision	Support	Systems

	 1201	368	 เหมืองข้อมูลประยุกต์	 3(2-2-5)

	 	 Applied	Data	Mining

	 1201	369	 ระบบค้นคืนสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 	 Information	Retrieval	Systems

	 1201	370	 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Platform	Technology

	 1201	371	 ทฤษฎีสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 	 Information	Theories

	 1201	372	 ระบบมัลติเอเจนต์	 3(2-2-5)

	 	 Multi-Agent	Systems

	 1201	373	 ระบบอัจฉริยะ	 3(3-0-6)

	 	 Intelligent	Systems	

	 1201	374	 การประมวลผลภาพดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 Digital	Image	Processing

	 1201	375	 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง	 3(2-2-5)

	 	 Advanced	Computer	Network

	 1201	376	 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และลินุกซ์	 3(2-2-5)

	 	 Unix-Linux	Operating	System

	 1201	377	 การใช้งานคำาสั่งลินุกซ์และการเขียน	 3(2-2-5)

	 	 โปรแกรมด้วยเชลล์สคริปต์

	 	 Linux	Command	Line	and	Shell	Scripting

	 1201	378	 เทคโนโลยีเอ็กเอ็มแอล	 3(2-2-5)

	 	 XML	Technology

	 1201	379	 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส	 3(2-2-5)

	 	 Web	Service	Technology

	 1201	380	 คอมพิวเตอร์ซิมูลชั่น	 3(2-2-5)

														 Computer	Simulation

	 1201	381	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต	์2	 3(2-2-5)

	 	 Application		Development	2

	 1201	382	 การพัฒนาโปรแกรมสื่อประสม	 3(2-2-5)

	 	 Multimedia	Application	Development

	 1201	383	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์	 3(2-2-5)

	 	 บนอุปกรณ์เคลื่อนที	่1

	 	 Application	Development	on	

	 	 Mobile	Devices	1

	 1201	384	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต	์	 3(2-2-5)

	 	 บนอุปกรณ์เคลื่อนที	่2

	 	 Application	Development	on	

	 	 Mobile	Devices	2	

	 1201	385	 การพัฒนาเกมส์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่	 3(2-2-5)

	 	 Games	Development	on	Mobile	Devices

	 1201	386	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์	 3(2-2-5)

	 	 บนอุปกรณ์เคลื่อนที	่	สำาหรับธุรกิจ

	 	 Application	Development	on	Mobile	

	 	 Devices		for	Business

	 1201	387	 เครือข่ายไร้สาย	 3(2-2-5)

	 	 Wireless	Network

	 1201	388	 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Network	Administration

	 1201	389	 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 	 Information	Technology	Entrepreneurship

	 1201	390	 การเรียนรู้ของเครื่องจักร	 3(2-2-5)

	 	 Machine	Learning

	 1201	391	 เรื่องคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 	 Selected	Topics	in	Information	Technology

	 1201	392	 การรู้จำารูปแบบ	 3(2-2-5)

	 	 Pattern	Recognition

	 1201	393	 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง	 3(2-2-5)

	 	 Internet	of	Things	(IOT)

	 1201	394	 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน	 3(2-2-5)

	 	 Python	programming

 3. หมวดประสบการณ์วิชาชีพ                      6 หน่วยกิต

	 	 กำาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่	 2	 

ของป ีการศึกษาที่ 	 4 	 โดยลงทะเบียนเ รียนวิชา 	 1201	 499	 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 (Professional	 Practicum)	 หรือ	 

0199	499	สหกิจศึกษา	(Cooperative	Education)

	 1201	499*	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 6	หน่วยกิต

	 	 Professional	Practicum	 (450	ชั่วโมง)

	 0199	499*	สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education	 (450	ชั่วโมง)

หมายเหตุ		 *	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U

 4. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

	 	 เลอืกเรยีนรายวชิาอืน่ๆ		ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั		ไม่น้อยกว่า		

6		หน่วยกิต		โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
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แผนการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมปกติ)

ชั้นปีที่  1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1201	101 หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Principles	of	Information	Technology

3(3-0-6)

1201	102 ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา
Algorithm	and	Problem	Solving

3(2-2-5)

1201	103 วิยุตคณิตสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Discrete	Mathematics	for	Information	Technology

3(3-0-6)

1201	104 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
Creativity	and	Innovation	Management

3(3-0-6)

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก 2(2-0-4)

รวมจำานวนหน่วยกิต 18

ชั้นปีที่  1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1201	105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร	์1
Computer	Programming	1

3(2-2-5)

1201	106 องค์การและการจัดการ
Organizations	and	Management

3(3-0-6)

1201	107 เครือข่ายคอมพิวเตอร์	1
Computer	Network	1

3(2-2-5)

1201	108 การออกแบบฐานข้อมูล
Database	Design

3(2-2-5)

1201	109 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Legal	and	Ethical	Issues	in	Informatics	Profession

2(2-0-4)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก 2(2-0-4)

รวมจำานวนหน่วยกิต 20
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ชั้นปีที่  2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1201	201 โครงสร้างข้อมูลและแฟ้มข้อมูล

Data	and	File	Structures

3(2-2-5)

1201	202 เครือข่ายคอมพิวเตอร	์2

Computer	Network	2

3(2-2-5)

1201	203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร	์2

Computer	Programming	2

3(2-2-5)

1201	204 เทคโนโลยีเว็บ

Web	Technology

3(2-2-5)

1201	205
การจัดการฐานข้อมูล

Database	Management
3(2-2-5)

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษาไทย 2(2-0-4)

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)

รวมจำานวนหน่วยกิต 21

ชั้นปีที่  2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1201	206 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

Application		Development

3(2-2-5)

1201	207 ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer	Network	Security

3(2-2-5)

1201	208 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

Information	Systems	Analysis	and	Design

3(3-0-6)

1201	209 สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Statistics	and	Research	Methods	in	Information	Technology

3(3-0-6)

1201	210 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

Human	and	Computer	Interaction

3(3-0-6)

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มสหศาสตร์ 2(2-0-4)

รวมจำานวนหน่วยกิต 21
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หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชั้นปีที่  3  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1201	301 ตัวแบบและการประยุกต์ในวิทยาการจัดการ

Models	and	Application	in	Management	Science

3(3-0-6)

1201	302 การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information	Technology	Project	Management

3(3-0-6)

1201	303 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

E-Commerce	Principle

3(2-2-5)

1201	304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ	1

English	for	Information	Technology	1

2(2-0-4)

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)

รวมจำานวนหน่วยกิต 17

ชั้นปีที่  3  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1201	305 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ

Information	System	for	Business	Management

3(2-2-5)

1201	306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Software	Engineering

3(2-2-5)

1201	307 ภาษาอังกฤษสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ	2

English	for	Information	Technology	2

2(2-0-4)

1201	308 โครงงานนิสิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	1

Information	Technology	Senior	Project	1

1(0-2-0)

1201	xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 6

รวมจำานวนหน่วยกิต 15
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หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชั้นปีที่  4  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1201	401 โครงงานนิสิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	2

Information	Technology	Senior	Project	2

3(0-6-0)

1201	xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 6

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

รวมจำานวนหน่วยกิต 15

ชั้นปีที่  4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1201	499* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Professional	Practicum

6

รวมจำานวนหน่วยกิต 6

หมายเหตุ  *	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมสหกิจศึกษา)

ชั้นปีที่  1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1201	101 หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Principles	of	Information	Technology

3(3-0-6)

1201	102 ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา
Algorithm	and	Problem	Solving

3(2-2-5)

1201	103 วิยุตคณิตสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Discrete	Mathematics	for	Information	Technology

3(3-0-6)

1201	104 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
Creativity	and	Innovation	Management

3(3-0-6)

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก 2(2-0-4)

รวมจำานวนหน่วยกิต 18
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หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชั้นปีที่  1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1201	105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร	์1
Computer	Programming	1

3(2-2-5)

1201	106 องค์การและการจัดการ
Organizations	and	Management

3(3-0-6)

1201	107 เครือข่ายคอมพิวเตอร์	1
Computer	Network	1

3(2-2-5)

1201	108 การออกแบบฐานข้อมูล
Database	Design

3(2-2-5)

1201	109 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Legal	and	Ethical	Issues	in	Informatics	Profession

2(2-0-4)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก 2(2-0-4)

รวมจำานวนหน่วยกิต 20

ชั้นปีที่  2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1201	201 โครงสร้างข้อมูลและแฟ้มข้อมูล

Data	and	File	Structures

3(2-2-5)

1201	202 เครือข่ายคอมพิวเตอร์	2

Computer	Network	2

3(2-2-5)

1201	203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร	์2

Computer	Programming	2

3(2-2-5)

1201	204 เทคโนโลยีเว็บ

Web	Technology

3(2-2-5)

1201	205
การจัดการฐานข้อมูล

Database	Management
3(2-2-5)

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษาไทย 2(2-0-4)

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)

รวมจำานวนหน่วยกิต 21
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หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชั้นปีที่  2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1201	206 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

Application		Development

3(2-2-5)

1201	207 ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer	Network	Security

3(2-2-5)

1201	208 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

Information	Systems	Analysis	and	Design

3(3-0-6)

1201	209 สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Statistics	and	Research	Methods	in	Information	Technology

3(3-0-6)

1201	210 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

Human	and	Computer	Interaction

3(3-0-6)

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มสหศาสตร์ 2(2-0-4)

รวมจำานวนหน่วยกิต 21

ชั้นปีที่  3  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1201	301 ตัวแบบและการประยุกต์ในวิทยาการจัดการ

Models	and	Application	in	Management	Science

3(3-0-6)

1201	302 การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information	Technology	Project	Management

3(3-0-6)

1201	303 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

E-Commerce	Principle

3(2-2-5)

1201	304 ภาษาอังกฤษสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ	1

English	for	Information	Technology	1

2(2-0-4)

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)

รวมจำานวนหน่วยกิต 17
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หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชั้นปีที่  3  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1201	305 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ

Information	System	for	Business	Management

3(2-2-5)

1201	306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Software	Engineering

3(2-2-5)

1201	307 ภาษาอังกฤษสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ	2

English	for	Information	Technology	2

2(2-0-4)

1201	308 โครงงานนิสิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	1

Information	Technology	Senior	Project	1

1(0-2-0)

1201	xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 6

รวมจำานวนหน่วยกิต 15

ชั้นปีที่  4  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1201	401 โครงงานนิสิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	2

Information	Technology	Senior	Project	2

3(0-6-0)

1201	xxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 6

xxxx	xxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

รวมจำานวนหน่วยกิต 15

ชั้นปีที่  4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวมจำานวนหน่วยกิต 9

หมายเหตุ		*	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U
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หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำาอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต

  2.1 วิชาแกน  9  หน่วยกิต

 1201 101 หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

  Principles of Information Technology

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ	

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	อัลกอริทึมและการโปรแกรม	 ระบบ

ซอฟต์แวร์ทั้งระบบเดี่ยวและเครือข่ายขนาดใหญ่	 ระบบซอฟต์แวร์

สำาหรับองค์การขนาดใหญ่	มือถือ	ระบบฝังตัว

	 	 Introduction	to	an	overall	system	of	information	

technology;	computer	systems	and	networks;	algorithm	and	

programming;	 software	 application	 for	 homogeneous	 and	

heterogeneous	 system,	 and	 enterprise	 software;	mobile	 

application;	and	embedded	systems

 1201 103  วิยุตคณิตสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)

  Discrete Mathematics for Information 

  Technology     

	 	 ตรรกวทิยาเบ้ืองต้น			ข้อพิสจูน์เชงิอปุนัย			ระบบจำานวน

ไม่ต่อเนื่อง	 การจัดหมู่เบื้องต้น	 (เทคนิคการแจกแจง	และฟังก์ชันก่อ

กำาเนดิ)	ฟังก์ชนัเชงิอนพุนัธ์	ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนือ่ง	ทฤษฎกีราฟ

มูลฐาน	(ต้นไม้แบบทอดข้าม	วิถี	วงจร	เมตริกซ์ของกราฟ)	โครงสร้าง

เชิงพีชคณิตบางแบบ		(กลุ่ม	วง	สนาม)

	 	 Elementary	 logics;	 inductive	 proof;	 discrete	

number	 system;	 elementary	 permutation	 (i.e.	 distributive	

techniques	 and	generating	 functions;	 software	 functions;	

discrete	 probability;	 fundamental	 graph	 theory	 (spanning	

tree,	path,	circle,	graph	matrix);	and	related	algebra	structures	

(e.g.	group,	circle,	and	field)

 1201 209 สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลย ี 3(3-0-6)

  สารสนเทศ

  Statistics and Research Methods 

  in Information Technology   

	 	 การประยุกต์งานทางสถิติสำาหรับงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ด้านธุรกิจ	และวิทยาศาสตร	์ความน่าจะเป็น	การกระจาย	

การสุ ่ม	 ตัวอย่างการกระจาย	 การทดสอบ	 สมมติฐาน	 การค้นหา	

ออกแบบ	และประมวลผลประสิทธภิาพของงานวจิยัทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	การเสนอแผนงานวิจัย	 ผลงานวิจัย	 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	

จรรยาบรรณการวิจัย	การพัฒนาผลงานวิจัย

	 	 Applications	 of	 statistic	 for	 information	 

technology,	business,	and	science;	probability;	distribution;	

sampling,	 samples	 of	 distribution;	 experiments	 and	 

hypothesis;	 Searching,	 designing	 and	 processing	 for	 the	 

effectiveness	of	 research	papers	 in	 the	field	of	 information	

technology;	presentation	of	personal	research	plan	and	results;	

research	papers	related	to	the	field	of	information	technology;	

and	development	of	the	research	outcome

  2.2 วิชาเฉพาะด้าน 70  หน่วยกิต

   2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

14 หน่วยกิต 

 1201 106 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)

  Organizations and Management             

				 	 องค์การและการจดัการ	พฤตกิรรมองค์การ	การกำาหนด

เป้าหมาย	การวางแผน	การจดัองค์การ	การควบคมุ	การอำานวยการ	การ

จูงใจ	 การสร้างวัฒนธรรมในองค์การและการเป็นผู้นำา	 การจัดสรร

บุคลากร	เข้าทำางาน	การพยากรณ์ความต้องการบุคลากร	การประเมิน

ผลงาน	 การบริหาร	 การเปลี่ยนแปลง	 การคัดเลือก	 การฝึกอบรม	 

ค่าตอบแทนบุคลากร	 องค์การกับการเรียนรู้	 การพัฒนาองค์การ	 

กรณีศึกษา

	 	 Organization	 and	management;	 organization	

theories;	 organization	 behavior;	 objective	 determination;	

planning;	organizing;	controlling;	administration;	persuasion;	

establishment	 of	 organizational	 culture	 and	 leadership;	 

allocation	 of	 human	 resources;	 forecast	 of	 personnel’s	 

needs;	 job	 evaluation;	 change	management;	 qualification,	

training,	and	personal	incentive;	organization	and	learning;	

organization	development;	case	studies

 1201 109 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยี 2(2-0-4)

  สารสนเทศ

  Legal and Ethical Issues in Informatics 

  Profession

	 	 กฎหมายลขิสทิธิ	์จริยธรรมในวชิาชพีทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	การศึกษาเฉพาะกรณีในสาขาวิชาชีพ

	 	 Copyright	 law,	 legal	 and	 ethical	 issues	 in 

information	technology	profession;	case	studies	relating	to	

the	profession
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 1201 301 ตัวแบบและการประยุกต์ในวิทยาการจัดการ 3(3-0-6)

  Models and Application in Management 

  Science

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 103 วิยุตคณิตสำาหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 Prerequisite : 1201 103 Discrete 

   Mathematics for Information 

Technology

	 	 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประยุกต์เทคนิคของการ

วิจัยดำาเนินงานในการตัดสินปัญหาหรือเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ	 

ยกตัวอย่างเช่น	วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ	เครื่องมือในการวิเคราะห์	

ตัวแบบทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อช่วยตัดสิน

ปัญหาในเชิงธุรกิจ

	 	 Introduction	of	operational	research	techniques	

and	 their	 applications	 to	 help	 evaluating	 and	 solving	 

business	 problems,	 e.g.	 quantitative	methods,	 analytical	 

tools,	 computer	 and	 information	 technology	models	 in	 

business	problem	evaluation

 1201 302 การจัดการโครงการด้านเทคโนโลย ี 3(3-0-6)

  สารสนเทศ 

  Information Technology Project 

  Management

	 	 กระบวนการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ	กระบวนการวางแผน	และ

ควบคุมขอบเขตของโครงการ	 การบริหารจัดการต้นทุน	 การบริหาร

จัดการเวลา	 การบริหารจัดการคุณภาพ	การบริหารจัดการทรัพยากร	

การจัดการความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในโครงการ		การประสานประโยชน์ใน

ระหว่างผู้เกี่ยวข้องโครงการ	กระบวนการจัดทำาสัญญาว่าจ้างในธุรกิจ	

อุตสาหกรรม	และหน่วยงานราชการ

	 	 A	 complete	 administrative	 process	 of	 

information	 technology	 project;	 project	 planning	 and	 

controls;	financial	management;	time-duration	management;	 

project-quality	 management;	 resource	 management,	 

management	 of	 possible	 risks;	 coordination	 among	 the	 

stakeholders	 involved	 in	 the	project;	 procedure	 of	 service	

contacts	 in	 terms	 of	 business,	 industry,	 and	 the	 related	 

government	organizations

 1201 305 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 3(2-2-5)

  Information System for Business 

  Management

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 106 องค์การและการจดัการ  

 Prerequisite : 1201 106 Organizations and 

Management

	 	 แนวคิดกระบวนการทางธุรกจิ	การระบกุระบวนการทาง

ธุรกิจ	 การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ	 ระบบย่อยของระบบ

สารสนเทศเพือ่การจดัการ	การจดัการความรู	้ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ	

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ

	 	 The	 concept	 of	 the	 business	 processes.	 

Identifying	 business	 processes.	 Design	 business	 

processes.	 Subsystem	management	 information	 systems.	

Knowledge	management	 business	 information	 systems.	

Decision	 support	 system.	 Information	 technology	with	 

business	strategy

   2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 25  หน่วยกิต

 1201 104  การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  3(3-0-6)

  Creativity and Innovation Management   

	 	 ตัวแบบจำาลองและวิธีการจัดการความคิดสร้างสรรค	์

กระบวนการอันก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์	ที่ส่งเสริมสนับสนุนและ

เพิ่มพูนประสิทธิผลขององค์การ	โดยใช้เทคนิคการจัดการที่เหมาะสม

	 	 Creativity	models	and	management;	processes	

of	 creative	 thinking	 to	 foster,	 support,	 and	 empower	 the	 

effectiveness	 of	 an	 organization,	with	 optimal	managerial	

techniques

 1201 108  การออกแบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)

  Database Design  

	 	 การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ	หลักการและ

สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมลู	ระบบจดัการฐานข้อมลูเชงิสมัพนัธ์	

ภาษาฐานข้อมูลเอสคิวแอล	กระบวนการนอร์มัลไลเซชัน	การออกแบบ

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	 โดยใช้แผนภาพอี-อาร์	 (E-R	Diagram)	 และ

เทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	(RDBMS)

	 	 Management	of	data	and	information;	principles	

and	 architecture	 of	 databases;	 relational	 databases;	 SQL	

structured	query	language;	normalization	process;	creation	

of	 relational	database	by	Entity	Relationship	Diagram	 (ER	

Diagram);	 and	 application	 techniques	 for	 Relational	 

Databases	Management	System	(RDBMS)
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 1201 204 เทคโนโลยีเว็บ  3(2-2-5)

  Web Technology 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 101 หลักการเทคโนโลยี

สารสนเทศ  หรือ 

   1201 105 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 1

 Prerequisite : 1201 101 Principles of  

Information Technology or  

   1201 105 Computer

   Programming 1 

	 	 เทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็	สถาปัตยกรรมของเวลิด์ไวด์เวบ็	

ทฤษฎกีารออกแบบเวบ็เพจ	มาตรฐานเกีย่วกบัการพฒันาเวบ็	การสร้าง

เว็บเพจพลวัต	การรักษาความม่ันคงเว็บ	 งานวิจัยและประเด็นสำาคัญ 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเว็บ

	 	 Internet	 technology;	 architecture	 of	World	 

Wide	 Web;	 web	 design	 theories;	 web	 development	 

theories;	 standardization	 of	 web	 development;	 web	 

dynamicity	 creation;	web	 security;	 research	 and	 current	 

issues	in	web	technology	

 1201 205 การจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)

  Database Management  

 เง่ือนไขของรายวิชา : 1201 108 การออกแบบฐานข้อมลู

 Prerequisite : 1201 108 Database Design

	 	 เทคนิคการทำากระบวนการสอบถาม	ให้มีการทำางานที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด	 แนวคิดของทรานแซคชั่น	 เทคนิคการควบคุม

การเข้าถงึพร้อม	ๆ 	กนัของผูใ้ช้หลายคน	ระบบความปลอดภยัฐานข้อมูล	

การคืนสภาพของฐานข้อมูลเมื่อเกิดความเสียหาย	 การออกแบบฐาน

ข้อมูลระดับกายภาพ	การจัดการบัฟเฟอร	์แนวความคิดของฐานข้อมูล	

การโปรแกรมด้วยภาษาพีแอลเอสคิวแอวเบื้องต้น	 และเทคโนโลยี 

ใหม	่ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล

	 	 Techniques	for	query	optimization;	concepts	of	

transactions;	 concurrency	control	 of	multi-users;	 database	

security;	backup	and	recovery	of	the	damaged	data;	physical	

databases	design;	buffer	management;	concepts	of	database;	

basic	 PL/SQL	 programming;	 and	modern	 technologies	 

related	to	databases

 1201 206  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์       3(2-2-5)

  Application Development          

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 101 หลักการเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือ 

   1201 102 ขั้นตอนวิธีและการ

แก้ปัญหา 

 Prerequisite : 1201 101 Principles of  

Information Technology or 

   1201 102 Algorithm and 

Problem Solving

	 	 หลักการวิเคราะห์	 ออกแบบและการพัฒนาระบบงาน	

ลักษณะการเขียนโปรแกรมประเภท	 Event-Driven	 การออกแบบ

โปรแกรมย่อย	การสร้างส่วนการติดต่อกับผู้ใช้	 เขียนโปรแกรมแบบ

ข่ายงานและการเชื่อมต่อฐานข้อมูล	 พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ให้

สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และออกแบบ

	 	 Principles	of	analysis,	designs,	and	development	

of	working	system;	event-driven	programming;	sub-program	

design;	user	 interface	creation;	network	programming	and	

database	 connection;	 and	 development	 of	 application	 

programs	in	compliance	with	the	results	of	the	analysis	and	

designs

 1201 210 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)

  Human and Computer Interaction  

	 	 หลักการออกแบบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

คอมพวิเตอร์	อิทธพิลทีส่่งผลต่อการใช้งานและยอมรบัระบบสารสนเทศ	

วงจรชีวิตการพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	

การทำาต้นแบบ	อุปกรณ	์ เว็บ	 โปรแกรมธุรกิจ	 เกม	วิธีการและเทคนิค

การประเมินผลส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน

 	 Relation	 and	 principles	 of	 Human-Computer	 

interaction	designs;	user-centered	designs;	influences	toward	

applications	and	acceptance	of	information	systems;	life	circles	

of	 Human-Computer	 interaction;	 different	 contexts	 of	 

Human-Computer	 interaction	 e.g.	 from	 a	 group	 of	 users,	 

organization,	 devices,	website,	 business	 application,	 game;	

methods	and	techniques	of	information	systems	evaluation

 1201 303 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์               3(2-2-5)

  E-Commerce Principle  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 204  เทคโนโลยีเว็บ

 Prerequisite : 1201 204 Web Technology

	 	 ความหมายของพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์	สถาปัตยกรรม

เทคโนโลยีสำาหรับพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์	 ประเภทการพาณิชย์ 
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อิเลคทรอนิกส์	 การโฆษณาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 ระบบการชำาระเงิน	

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค	กฎหมายและจรยิธรรม	ระบบรักษาความปลอดภยั	

การพัฒนาและติดตั้งใช้งาน	การออกแบบไซด์	การออกแบบโซลูชั่น	

	 	 Electronic	 commerce	 economics,	 technology	

architectures	 for	 electronic	 commerce,	 type	 of	 electronic	

commerce,	 electronic	 commerce	Advertising,	 payment	 

systems, 	 consumer 	 behavior 	 wi th in 	 e lect ronic	 

environments,	 legal	 and	 ethical	 issues,	 information	 

privacy	 and	 security,	 solution	 planning,	 Implementation	 

and	rollout,	site	design

 1201 308 โครงงานนิสิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1(0-2-0)

  Information Technology Senior Project 1

	 	 ฝึกให้นิสิตได้นำาความรู้ท่ีได้เรียนมาพัฒนาให้ได้โครง

งานที่ใช้งานได้จริง	 โครงงานอาจจะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	หรือเป็นการศึกษาค้นคว้า	

และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	นิสิตจะต้องรายงานความ

ก้าวหน้าของโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ	ๆ	และต้องจัดทำา

รายงานความก้าวหน้าของโครงงาน	และนำาเสนอผลการดำาเนนิงานเพือ่

พัฒนาต่อในวิชาโครงงานนิสิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	2

	 	 Train	 students	 to	 use	 their	 knowledge	 to	 

develop	a	practical	project.	The	project	can	be	either	applying	

information	 technology	 to	develop	 information	systems,	or	

research	 and	 development	 in	 information	 technology.	 

Students	must	 report	 the	 progress	 of	 their	work	 to	 their	 

advisors	 periodically	 and	must	 provide	 presentation	 and	

progressive	 reports	 of	 the	 project,	 which	 is	 to	 be	 

implemented	in	the	Information	Technology	Senior	Project	 

2	course

 1201 401 โครงงานนิสิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(0-6-0)

  Information Technology Senior Project 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 308 โครงงานนิสิตทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

 Prerequisite : 1201 308 Information Tech-

nology Senior Project 1

	 	 โครงงานนิสิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2	 เป็นการ

ดำาเนินงานพัฒนาโครงงานนิสิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 1	 ต่อ 

จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์	 โดยมีการจัดทำารายงานฉบับสมบูรณ์พร้อม

การนำาเสนอผลงาน

	 	 Information	Technology	Senior	Project	 2	 is	 to	

continue	developing	Information	Technology	Senior	Project	

1	to	completion.	Deliver	final	report	and	presentation

   2.2.3 กลุม่เทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟต์แวร์ 18 หน่วยกติ

 1201 102 ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา 3(2-2-5)

  Algorithm and Problem Solving

	 	 หลกัการทำางานของคอมพวิเตอร์	ขอบเขตความสามารถ

ในการทำางานของคอมพิวเตอร์		การจัดการเลขฐาน	ตรรกศาสตร์	ชนิด

ข้อมลู	การกำาหนดขอบเขตของปัญหา	การวเิคราะห์ปัญหา	การวเิคราะห์

ข้อมูลเข้าและข้อมูลออก	 การเขียนลำาดับขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ 

ผังงาน	และรหัสเทียม	

	 	 Principles	 of	 computer	 operation;	 computer	

working	performance;	management	of	base	number;	logics;	

data	types;	problem	determination;	problem	analysis;	input	

and	 output	 analysis;	 flowchart	 of	 problem	 solving;	 and	

pseudo	code	

 1201 105  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1   3(2-2-5)

  Computer Programming 1  

	 	 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น	 องค์ประกอบภาษา

โปรแกรม	ชนิดของข้อมูล	ตัวแปรและค่าคงที่	 คำาสั่งรับข้อมูลจากผู้ใช้	

การคำานวณ	การแสดงผล	การเขียนโปรแกรมด้วยโครงสร้างควบคุม	

โปรแกรมย่อย	ฟังก์ชัน	การส่งผ่านพารามิเตอร์และชนิดการคืนค่า	การ

อ่านเขียนแฟ้ม	และการประยุกต์ใช้

	 	 Pr incip les	 of 	 programming	 language;	 

programming-language	 components;	 types	 of	 data	 

variables	and	constants;	data	input	commands;	calculation;	

output	 displaying;	 control	 statements	 programming;	 

subprogram;	functions;	parameter	passing	and	return	type;	

read-write	file;	application

 1201 201  โครงสร้างข้อมูลและแฟ้มข้อมูล 3(2-2-5) 

  Data and File Structures

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 105 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 1

 Prerequisite : 1201 105 Computer

   Programming 1

	 	 แนวคิดการจัดโครงสร้างข้อมูล	 เช่น	อาร์เรย์	ลิงค์ลิสต์	

สแตก	คิว	ทรี	 กราฟ	 เป็นต้น	แฟ้มข้อมูล	การจัดการแฟ้มข้อมูลแบบ 

ต่าง	ๆ 	เช่น	การเรยีงลำาดบัข้อมลู	และการค้นหาข้อมลูในแฟ้มข้อมลู	และ

การประยุกต์การจัดการแฟ้มข้อมูลในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 The	concept	of	data	structured	including	array,	

linked	 list,	 queue,	 stack,	 tree	 and	graphs.	 	Data	 files.	 File	

management	such	as	sorting	and	searching	data.	Applied	

data	file	management	in	information	technology
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 1201 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2     3(2-2-5)

  Computer Programming 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 105 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 1

 Prerequisite : 1201 105 Computer Program-

ming 1

	 	 หลักการเขียน	 การออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ	 ความ 

แตกต่างระหว่างโปรแกรมเชิงโครงสร้างและโปรแกรมเชิงวัตถุ	 

องค์ประกอบของคลาส	หลักการห่อหุ้ม	การสืบทอด		และการทำางานได้

หลายรปูแบบ	เทคนิคการเขยีนโปรแกรมด้วยภาษาเชงิวตัถ	ุAPI	ของภาษา	

การสร้างเมธอด	การส่งผ่านพารามเิตอร์แบบค่าและแบบอ้างอิง	การทำางาน

หลายอย่างด้วยการเขียนโปรแกรมแบบขนาน	สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ

กราฟิก	การเขยีนโปรแกรมเพ่ือจดัการเหตกุารณ์	การเขยีนโปรแกรมวาด

ภาพ	เครื่องมือสร้างภาพเคลื่อนไหว	และการโปรแกรมฐานข้อมูล

	 	 Principles	of	object	oriented	programming	and	

design;	differences	between	structural	and	object-oriented	

programming;	class	components;	principles	of	encapsulation,	

inheritance,	and	polymorphism;	object-oriented	programming	

techniques;	 Application	 Programming	 Interface	 (API);	

method	creation;	parameter	passing	by	value	and	reference;	

multi-tasking	with	 concurrent	programming;	 graphic	user	

interface;	event-driven	programming;	graphic	programming;	

animation	tools;	database	programming

 1201 208  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ    3(3-0-6)

  Information Systems Analysis and Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 108 การออกแบบฐานข้อมลู

 Prerequisite : 1201 108 Database Design

	 	 ระบบและรปูแบบของระบบสารสนเทศ	วฏัจกัรของการ

พัฒนาซอฟต์แวร	์การสืบค้นและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ	

แผนภาพการไหลของข้อมลู	พจนานกุรมข้อมลู	การอธบิายการประมวล

ผล	การออกแบบแฟ้มข้อมูล	 ฐานข้อมูล	 และส่วนติดต่อกับผู้ใช้	 การ

พัฒนาซอฟต์แวร์	การทดสอบระบบ	การนำาระบบไปใช้งาน	การจัดทำา

เอกสาร	การวดัและการประเมนิผลระบบ	การดแูลและบำารงุรกัษาระบบ	

กรณีศึกษา

	 	 The	 systems	 and	 patterns	 of	 information	 

systems;	the	life	cycles	of	software	development;	searching	

and	analyzing	of	the	users’	needs;	data	flow	diagram;	data	

dictionary;	 description	 of	 the	 processing;	 designs	 of	 file, 

database,	and	user	interface;	software	development,	software	

testing,	software	practical	implementation;	documentation;	

software	assessment	and	evaluation;	software	maintenance;	

and	related	case	studies

 1201 306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)

  Software Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 208 การวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบสารสนเทศ

 Prerequisite : 1201 208 Information 

   Systems Analysis and 

   Design  

	 	 หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 	 ความหมายและ

คณุลกัษณะของซอฟต์แวร์	วงจรชวีติการพฒันาซอฟต์แวร์	การวิเคราะห์

ความต้องการซอฟต์แวร์	การวางแผนและจดัการโครงการ	การประเมิน

เวลาและค่าใช้จ่าย	 เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์	การ

พัฒนาซอฟต์แวร์	 การตรวจสอบและการทวนสอบซอฟต์แวร์	 การนำา

ซอฟต์แวร์ไปใช้งาน	 การบำารุงรักษาซอฟต์แวร์	 การบริหารความ

เปลี่ยนแปลง	 	 ตลอดจนการจัดทำา	 เอกสารประกอบการพัฒนาระบบ

และการควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์

	 	 Principles	 of	 software	 engineering;	 definition	

and	 attributes	 of	 software;	 l ife	 circle	 of	 software	 

development;	needs	analysis	for	software;	project	planning	

and	management;	 estimation	 of	 duration	 and	 expense;	 

useful	 techniques	 for	 software	 analysis	 and	 designs;	 

software	 development;	 software	 testing	 and	 validation;	 

practical	 use	 of	 software;	 software	maintenance;	 change	

management;	 documentation	 of	 software’s	 development;	 

and	software-quality	control

   2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  9 หน่วยกิต

 1201 107 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1  3(2-2-5)

  Computer Networks 1

	 	 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	

แบบจำาลองโอเอสไอ	การทำางานของอุปกรณ์เครือข่าย	 (เช่น	 อุปกรณ์

เลือกเส้นทาง	 สวิทช์เลเยอร์สอง	 สวิทช์เลเยอร์สาม	 และไฟร์วอลล์)		 

เครือ่งแม่ข่าย (เช่น	เวบ็เซร์ิฟเวอร์	ดีเอนเอสเซร์ิฟเวอร์	และเมล์เซิร์ฟเวอร์)	

เครื่องลูกข่าย	 และโพรโทคอล	 (เช่น	 เอชทีทีพี	 ดีเอ็นเอส	 เอสเอ็มทีพ	ี 

ทีซีพี	 และยูดีพี)	 โดยมุ่งเน้นไปที่การทำางานของโพรโทคอลในระดับ 

แอปพล์เคชั่นเลเยอร์และทรานสปอร์ตเลเยอร	์	

								 Introduction	 of	 computer	 networks,	 OSI	 

reference	model,	operations	of	network	devices	(e.g.,	router,	

layer-2	switch,	layer-3	switch	and	firewall),	network	servers	

(e.g.,	web	server,	DNS	server	and	mail	server),	clients	and	

protocols	(e.g.,		HTTP,	DNS,	SMTP,	TCP	and	UDP)	emphasiz-

ing	on	mechanisms	of	Application	layer	and	Transport	layer		
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 1201 202 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2   3(2-2-5)

  Computer Networks 2 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 107 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1

 Prerequisite : 1201 107 Computer Networks 1 

	 	 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	

แบบจำาลองโอเอสไอ	การทำางานของอปุกรณ์เครอืข่าย	(เช่น	สวทิช์เลเยอร์

สอง	อุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบไร้สาย	และสายสญัญาณแบบต่างๆ)	

เครื่องแม่ข่าย	(เช่น	ดีเอชซีพีเซิร์ฟเวอร์)	เครื่องลูกข่าย	และโพรโทคอล	

(เช่น	ไอพ	ีไอซีเอ็มพ	ีอาร์ไอพี	และเออาร์พี)		โดยมุ่งเน้นไปที่การทำางาน

ของโพรโทคอลในระดับเน็ตเวิร ์กเลเยอร ์	 ดาต้าลิงค ์	 เลเยอร ์	 

และฟิสิคอลเลเยอร์		

	 	 Introduction	of	computer	networks,	OSI	reference	

model,	operations	of	network	devices	 (e.g.,	 layer-2	switch,	

wireless	 access	point,	 and	 cables),	 network	 servers	 (e.g.,	

DHCP	servers),	clients	and	protocols	(e.g.,	IP,	ICMP,	RIP	and	

ARP)	emphasizing	on	mechanisms	of	Network	layer,	Data-link	

layer	and	Physical	layer

 1201 207 ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย 3(2-2-5)

  คอมพิวเตอร์

  Computer Network Security   

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 202 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2

 Prerequisite : 1201 202 Computer Networks 2

	 	 พืน้ฐานความปลอดภยัของระบบคอมพวิเตอร์และเครอืข่าย 

ทฤษฎีการเข้ารหัสทั้งในยุคด้ังเดิมและยุคปัจจุบัน	 การย่อยข้อมูล	 

การเข้ารหัสแบบสมมาตรและอสมมาตร	 การพิสูจน์ทราบตัวตน	 

ลายเซน็ดจิทิลั	ความปลอดภยัของเวบ็	จดุอ่อนของเวบ็และการป้องกนั	

(เช่น	เอสคิวแอลอินเจ็คชั่น	เซ็สชั่นไฮแจ็คกิ้ง	และครอสไซต์สคริปติ้ง)	

ความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่ายวินโดวส์และลินุกซ์	 ความปลอดภัย

ของเครื่องลูกข่าย	 ความปลอดภัยของระบบแลนรวมท้ังแลนไร้สาย	 

การโจมตีโพรโทคอลเออาร์พี	ระบบบันทึกล็อกและ	พรบ	คอมพิวเตอร์

	 	 Fundamental	 of	 computers	 and	 networks	 

security;	theories	of	both	classic	and	modern	cryptography;	

data	 hashing;	 symmetric	 and	 asymmetric	 encryption;	 

authentication;	 digital	 signature;	 web	 security;	 web	 

vulnerabilities	and	defending	methods	(e.g.,	SQL	injection,	

session	hijacking	 and	 cross	 site	 scripting);	Windows	 and	

Linux	 security,	wired	 and	wireless	 LAN	 security;	 ARP	 

attacking;	logging	system	and	related	computer	acts

   2.2.5 กลุม่ภาษาสำาหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 หน่วยกติ

 1201 304  ภาษาอังกฤษสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2(2-0-4)

  English for Information Technology 1  

	 	 ความรู้ภาษาอังกฤษขัน้พืน้ฐานสำาหรับการสือ่สารในการ

ทำางานทีเ่กีย่วข้องกบัระบบสารสนเทศ	ทกัษะทีจ่ำาเป็นในการสือ่สารด้วย

วาจาและการอ่านด้วยเน้ือหาทีเ่กีย่วข้องจะเป็นภาระงานทีต้่องทำาในการ

ปฏิบัติงานประจำาวันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ	 เช่น	ฝ่ายสนับสนุน	

การติดตั้งซอฟต์แวร์	การออกแบบซอฟต์แวร์

	 	 Fundamental	English	skills	for	communicating	

in	 IT	 environment;	 practices	 of	 necessary	 English	 skills	 

focusing	on	verbal	communication	and	reading	via	contents	

related	 to	daily	 authentic	works	 of	 IT	 staffs	 e.g.	helpdesk,	

software	installation,	and	software	design

 1201 307  ภาษาอังกฤษสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2   2(2-0-4)

  English for Information Technology 2

	 	 การเขยีนคำาแนะนำาหรอืคำาอธบิายสัน้ๆ	สำาหรบัผูใ้ช้หรอื

เพือ่นร่วมงาน	การพฒันาทกัษะด้านฟัง	พดู	และอ่าน	การเขยีน	ทีก่ระชบั

และสือ่ความหมายทีส่มบรูณ์เพือ่การสือ่สารในงานสารสนเทศ	เช่น	การ

เขียนคอมเมนต์ในโปรแกรม	การทำา	walk	through	ในการดีบัก	และ	

การเขียนใบสมัครงาน

	 	 Writing	 short	 instructions	 or	 description	 

reasonably	 explaining	 details	 for	 users	 and	 colleagues; 

improvement	 of	English	 skills	 i.e.	 listening,	 speaking,	 and	

reading;	writing	a	concise	passage	with	meaningful	contents	

for	 communicating	 in	 information	 technology	 tasking	 e.g.	

program	commenting	and	walk	through	in	debugging	and	

Fill	in	Application	form

 3) วิชาเลือก  12  หน่วยกิต

 1201 361  ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ 3(2-2-5)

  Object-Oriented Database (OODB)

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 108 การออกแบบ

   ฐานข้อมูล

 Prerequisite : 1201 108 Database Design

	 	 ข้อมูลและโครงสร้างเชิงวัตถุ	 Unified	Modeling	

Language	(UML)	ระบบฐานข้อมลูเชงิวตัถ	ุและการประยุกต์ใช้ระบบ

จัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุในงานด้าน	Data	warehouse

	 	 Object-oriented	 data	 and	 structure;	 Unified	

Modeling	Language	(UML);	object-oriented	database	system;	

and	applications	of	object-oriented	database	management	

for	data	warehouse	tasking
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 1201 362  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ   3(2-2-5)

  Object-Oriented Analysis and Design 

  (OOAD)

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 208 การวิเคราะห์และ

   ออกแบบระบบสารสนเทศ หรือ 

   1201 361 ระบบฐานข้อมลูเชงิวตัถุ

 Prerequisite  : 1201 208 Information Systems 

Analysis and Design or 

   1201 361 Object-Oriented 

   Database (OODB)

	 	 ข้อมลูและโครงสร้างเชงิวตัถ	ุภาษาการสร้างแบบจำาลอง

แบบครบวงจร	เช่น	แผนภาพคลาส	แผนภาพวัตถ	ุแผนภาพท่ีแสดงการ

ทำางานของผู้ใช้ระบบ	แผนภาพกิจกรรม	และแผนกภาพการปรับใช	้

เป็นต้น	ระบบฐานข้อมลูเชิงวตัถุ	และการพฒันาระบบจดัการฐานข้อมูล

เชิงวัตถุในงานด้านต่างๆ	

	 	 Data	 and	 object-oriented	 data	 structure;	 

Unified	Modelling	 Language	 such	 as	 class	 diagrams,	 

object	 diagrams,	 use	 case	 diagrams	 activity	 diagram	 

and	 deployment	 diagrams;	 object-oriented	 database;	 

development	of	the	application	of	object-oriented	database	

in	 various	 fields.guidance	of	 object-oriented	analysis	 and	

designs;	 and	 an	 analysis	 and	 designs	 of	 object-oriented	

software	by	using	UML	and	UP

 1201 363 คำาสั่งเอสคิวแอลขั้นสูง   3(2-2-5)

  Advanced SQL

   เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 205 การจดัการฐานข้อมลู

 Prerequisite : 1201 205 Database 

   Management  

	 	 การเขียนชุดคำาสั่งเอสคิวแอลขั้นสูง	 การเขียนคำาสั่ง 

เอสคิวแอลเชิงสถิติ	 การเขียนคำาสั่งแบบ	Sub	queries	 ระบบธุรกิจ

อัจฉริยะด้วยภาษาเอสคิวแอล	 การจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา 

พีแอลเอสคิวแอล	 เอ็กเอมแอลกับฐานข้อมูล	 การปรับแต่งชุดคำาสั่ง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

	 	 Writng	advanced	SQL;	Writing	statistical	SQL;	

Writing	 sub	queries;	 Intelligent	Business	process	by	SQL;	

Database	management	 by	 PL/SQL;	 XML	 and	 database;	 

commands	tuning	to	empower	the	performance	of	the	system

 1201 364  การเขียนโปรแกรมบัญช ี 3(2-2-5)

  Accounting Programming 

	 	 หลักการบัญชี	 กระบวนการบันทึกบัญชี	 การจัดทำา

กระดาษทำาการ	การปรับปรุงรายการบัญชี	การเปิดบัญชี	และการจัดทำา

งบการเงนิของกจิการขายสนิค้า	กจิการผลติสนิค้า	และกจิการให้บริการ	

รวมถึงการจัดทำาสมุดรายวันเฉพาะ	บัญชีคุมยอด	และบัญชีย่อย	และ

การพัฒนาโปรแกรมตามกระบวนการจัดทำาบัญชี

	 	 Principles	of	accounting;	procedure	of	accounting	

records;	 preparation	 of	 working	 papers;	 adjustment	 of	 

accounting	transaction;	closing	of	accounts;	establishing	of	

financial	statements	for	trading,	manufacturing,	and	servicing;	

preparation	 of	 specific	 journal	 entry;	 accounts	 for	 

transactional	 control;	 and	 subsidiary	 accounts	 and	 

development	for	accounting	programming

 1201 365  การวางแผนทรัพยากรในวิสาหกิจ 3(3-0-6) 

  Enterprise Resource Planning

	 	 แนวคิดการวางแผนทรัพยากรขององค์กร	ความสำาคัญ

ของการบรูณาการณ์ระบบสารสนเทศในองค์กรโดยมงุเน้นเกีย่วกบัภาพ

รวม	ตั้งแต่การจัดชื้อ	การผลิต	และกระบวนการขาย	โดยการประยุกต์

ใช้	ฮาร์ดแวร	์ซอฟต์แวร์	และการจัดการความมั่นคงของแอพพลิเคชั่น	

ที่สนับสนุนการดำาเนินงานขององค์กรขนาดใหญ	่

	 	 Concepts	of	Enterprise	Resource	Planning	(ERP);	

the	 importance	 of	 integrated	 information	 systems	 in	 an	 

organization,	 focusing	 the	 procurement,	 production	 and	 

sale,	via	the	use	of	hardware,	software,	and	security	of	the	

application	supporting	the	large-scale	organizations	

 1201 366 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  3(3-0-6)

  Logistics and Supply Chains

	 	 ความหมายและบทบาทที่สำาคัญการจัดการโซ่อุปทาน

และโลจิสติกส์	 ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อุปทานและกลยุทธ์ของ

ธุรกิจ	 การพัฒนาเครื่องมือและทักษะที่จำาเป็นในการพัฒนาผลลัพธ ์

ทีห่ลากหลายของห่วงโซ่อปุทานและโลจสิตกิส์	การให้บริการลกูค้า	การ

ปรับปรุงการให้บริการลูกค้า	การพิจารณาผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบ	ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์	 การจัดการสินค้าคงคลัง	 การ

พยากรณ์การขนส่งและการบริการ	อปุกรณ์ต่างๆ	ทีจ่ำาเป็นในการจดัการ

โลจิสติกส์	 การจัดซื้อในโซ่อุปทาน	 การจัดองค์กรโลจิสติกส์ที่มี

ประสิทธิภาพ	ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและประเด็นความร่วมมือกัน

ภายในบริษัท	และระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง

	 	 Definition	and	significant	role	of	supply	chain	

and	logistics	management;	connection	between	supply	chains	

and	business	strategies;	the	developments	of	tools	and	skills	

required	in	developing	the	various	results	of	supply	chains	

and	logistics;	customers	services;	customer	service	improvement; 

qualification	 of	 the	 supplier;	 information	 technology	 for	 

logistics;	inventory	management;	forecasting	of	transportations 
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and	services;	equipments	required	for	logistics	management;	

sales	 within	 supply	 chains;	 management	 of	 effective	 

logistical	 organizations;	 as	well	 as	 problem	 solving	 and	 

issues	 of	 cooperation	 in	 an	 organization,	 and	with	 the	 

related	organization

 1201 367 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6)

  Decision Support Systems  

	 	 หลกัการและแนวคดิของการ	ดำาเนนิการตดัสนิใจ	ทฤษฎี

การตดัสนิใจขัน้สงู	ปัญหาการวางเส้นทางขนส่ง	ทฤษฎเีกมแบบร่วมมอื	

ชนิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	การสำารวจ	การออกแบบ	การ

แปลงปัญหา	และการพฒันาระบบเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการตดัสนิ

ใจ	ตลอดจนตัวอย่างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

	 	 Principles	 and	 concepts	 of	 decision	making;	

theories	of	advanced	decision	making;	transportation	routing	

problems;	cooperative	game	theories;		type	of	decision	support	

system;	survey;	designs;	problem	transformation	and	system	

development	 to	 enhance	 effective	 decision	making;	 and	 

examples	of	decision	support	system

 1201 368  เหมืองข้อมูลประยุกต์   3(2-2-5)

  Applied Data Mining  

	 	 หลักการพื้นฐานการทำาเหมืองข้อมูล	 การใช้เครื่อง 

เรียนรู้	การแสดงความรู้จากการทำาเหมืองข้อมูล	ขั้นตอนและวิธีการทำา

เหมอืงข้อมลู	การตรวจสอบการเรยีนรูจ้ากข้อมูล	การจำาแนกข้อมูล	การ

แบ่งกลุม่ข้อมลู	กฎความสมัพนัธ์ของข้อมลู	การประยกุต์การทำาเหมอืง

ข้อมูล

	 	 Basic	principles	of	data	mining;	use	of	learning	

tools;	presentation	of	knowledge	gained	from	data	mining;	

methodologies	of	data	mining	creation;	learning	evaluation	

from	the	data;	data	distribution;	data	clustering;	rules	of	data	

relation;	and	applications	of	data	mining

 1201 369 ระบบค้นคืนสารสนเทศ 3(3-0-6)

  Information Retrieval Systems

	 	 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการค้นคืนสารสนเทศ	 การ

วิเคราะห์ข้อความแบบอัตโนมัติ	 การวิเคราะห์คำาสั่งและสตอบลิส	 

ขั้นตอนวีธีสเตมมิง	 	 การจัดทำาอรรถาภิทาน	 	หลักการค้นคืนแบบบูล		

การหาเลขที่อยู่แบบแฮช		ขั้นตอนวิธีการจัดหมู	่	โครงสร้างแฟ้มข้อมูล		

แฟ้มผกผัน		แฟ้มซิกเนเจอร์	แพททรี	การประเมินผลและการจัดลำาดับ

	 	 Introduction	 to	 information	 retrieval	 system;	

automatic	 text	 analysis;	 an	 analysis	 of	 commands	 and	

stoplists;	methodologies	of	stemming;	glossary	construction;	

Boolean	 searching	 strategies;	 hashing	 address	 searching;	

procedure	of	categorization,	structures	of	data	file,	inverted	

file,	signature	file,	and	PAT	tree;	evaluation	and	ranking	

 1201 370 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5)

  Computer Platform Technology 

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการโครงสร้างของ

ระบบคอมพวิเตอร์		การติดตัง้ระบบปฏบิตักิาร	การจัดการหน่วยความ

จำา	การตดิตัง้ระบบเครอืข่าย	การตดิต่อสือ่สารต่างระบบปฏบิตักิาร	การ

แก้ปัญหา	ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ	เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ

ระบบปฏิบัติการ

	 	 Introduction		to	operating	system;	structure	of	

computers	and	operating	systems;	management	of	memory	

unit;	 data	 communication	 and	 network	 installation;	 

procedures	 and	 solutions	 to	 the	 problems	 related	 to	 the	 

operating	 systems;	 comparison	 of	 operating	 systems;	 

and	communication	among	operating	systems

 1201 371 ทฤษฎีสารสนเทศ   3(3-0-6) 

  Information Theories    

	 	 ทฤษฎีความสัมพันธ์ของข้อมูลและวิชาการสาขาอื่น 

ที่ เกี่ยวข้อง	 ปริมาณพื้นฐาน	 การลดการสูญเสียจากการบีบอัด	 

การสูญเสียที่เกิดจากการบีบอัด	 ทฤษฎีอัตราการสูญเสีย	 ทฤษฎี

สารสนเทศและสถิติ

	 	 Theories	 of	 relation	 between	 information	 

and	 other	 related	 fields;	 fundamental	 quantities;	 

compression-caused	 loss	 reduction;	 compression-caused	 

loss;	 loss-rate	 theory;	 and	 theories	 of	 information	 

technology	and	statistics	

 1201 372 ระบบมัลติเอเจนต์ 3(2-2-5)

  Multi-Agent Systems 

	 	 ทฤษฎีเกม	เกมของการแข่งขันกัน	 เกมของการร่วมมือ

กัน	การสื่อสาร	การประสานงาน	การรวมกลุ่ม	การจัดสรรทรัพยากร	

การต่อรอง	การโต้แย้ง	พื้นฐานทางตรรกะ	การโปรแกรม	การจำาลอง

	 	 Game	 theory;	 Non-cooperative	 games;	 

Cooperative	games;	Communication;	Coordination;	Coalition	

formation;	Resource	allocation;	Negotiation;	Argumentation;	

Logical	foundation;	Multi-agent	programming;	Simulation
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 1201 373 ระบบอัจฉริยะ  3(3-0-6) 

   Intelligent Systems 

	 	 การให้เหตุผล	 การทำาให้บรรลุเงื่อนไข	 การวางแผน

อตัโนมตั	ิอลักอรทิมึสำาหรบัการวางแผน	เฟิร์สออเดอร์โลจกิ	การจดัเกบ็

ความรู้	 การแปลความหมาย	 พฤติกรรมท่ีเหมาะสม	 การตัดสินใจ 

เชิงลำาดับที่เหมาะสม	ชนิดของปัญหาการเรียนรู้	อัลกอริทึมการเรียนรู้

	 	 Reasoning;	 condition-based	 achievement;	 

automatic	planning;	algorithms	for	planning;	first	order	logic;	

knowledge	storage;	interpretation;	optimal	behavior;	optimal	

sequential	 decision	making;	 sorts	 of	 problematic	 learning;	

and	learning	algorithms

 1201 374 การประมวลผลภาพดิจิทัล  3(2-2-5)

  Digital Image Processing   

	 	 การประมวลผลภาพดิจิทัลเบื้องต้น	หลักการแสดงผล

ของภาพ	การปรับปรุงคุณภาพของภาพ	การเรียกคืนคุณภาพของภาพ	

การบบีอดัและการขยายกลบัคืนของภาพ	การแบ่งตัดภาพ	การบรรยาย

และการเสนอความหมายของภาพ	 และวิธีการวิเคราะห์อัลกอริทึม

สำาหรับการประยุกต์ใช้ในการประมวลผลภาพ

	 	 Basic	processing	of	digital	image;	principles	of	

image	display,	image	enhancement;	image	restoration;	image	

compression	and	image	decompression;	image	segmentation;	

description	and	meaning	transmission	of	the	image;	algorithm	

for	digital	image	processing

 1201 375 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5)

  Advanced Computer Network 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 206  การพฒันาโปรแกรม

ประยุกต์

 Prerequisite : 1201 206 Application 

   Development

	 	 หลักการออกแบบและกลไกการทำางานของระบบเครือ

ข่ายขนาดกลางและขนาดใหญ่,	 VLAN,	 Routing	 Protocol	 (RIP,	

IGRP,	OSPF)	การแบ่งสับเน็ต	การตั้งค่าคอนฟิกกุเรชั่นของอุปกรณ	์

Switch	และ	Router	การทำางานของ	NAT	และ	Firewall	(เช่น	ACL:	

Access	Control	List)	การแก้ไขปัญหาระบบเครือ	ข่าย	การปรับปรุง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย

	 	 Principles	of	designing	and	mechanism	of	the	

medium/large	enterprise	networks;	VLAN;	routing	protocols	

(RIP,	 IGRP,	 OSPF);	 sub-netting;	 switching	 and	 router	 

configuration;	NAT	and	Firewalls	(e.g.	ACL:	Access	Control	

List),	network	trouble	shooting,	and	the	network	performance	

improvement				

 1201 376 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และลินุกซ์    3(2-2-5)

  Unix-Linux Operating System

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 207 ความมัน่คงปลอดภยั

ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1201 207 Computer

   Network Security

	 	 การบูตและดาวน์ระบบ,	การใช้งานระดับ	Super-user,	

การตัง้ค่าวนัและเวลาระบบ,	ระบบไฟล์,	การสร้างและจดัการแอคเคาน์,	

การจัดการอีเมล์,	 เอกสารออนไลน์,	 การสำารองและกู ้คืนระบบ,	 

การจัดการ	crash	dumps,	การใช้งาน	Crontab,	หลักการเน็ตเวิร์ค,	

การเมาท์	 (mount)	 ระบบไฟล์และเน็ตเวิร์ค,	 โปรแกรมด้านเน็ตเวิร์ค,	

การจัดการระบบผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค,	การพิมพ์และใช้งานเทอมินัล

และโมเด็ม,	 การปรับปรุงและคอมไพล์เคอร์เนล,	 การโหลดเคอร์เนล,	

โครงสร้างไฟล์

	 	 System	 booting	 and	 downing;	 functions	 for	

super-users;	date	and	time	setting	for	the	system;	file	system;	

accounting	creation	and	management;	e-mail	management;	

online	document;	 system	 reservation	 and	 recovery;	 crash	

dump	management;	 use	 of	 Crontab;	 principal	 network; 

mounting;	 file	 and	 network	 systems;	 network	 programs;	

system	management	 via	 network;	 printing	 and	 use	 of	 

terminal	 and	modem;	 development	 and	 compile-kernel;	

kernel	loading;	and	file	structure

 1201 377 การใช้งานคำาสั่งลินุกซ์และ 3(2-2-5)

  การเขียนโปรแกรมด้วยเชลล์สคริปต์

  Linux Command Line and Shell Scripting

	 	 ความรู้พื้นฐานของระบบปฏิบัติการลินุกซ์	 การใช้งาน 

คำาสัง่ลนิกุซ์เพือ่ควบคมุการทำางานของระบบปฏบิตักิารลนิกุซ์	โดยเน้น

การควบคุมผ่านหน้าจอเทอมินอล	 เขียนโปรแกรมเชลล์เบื้องต้นเพื่อ

ควบคุมการทำางานของระบบปฏิบัติการลินุกซ์	 ได้แก่	 คำาสั่งนำาเข้าและ

แสดงผล	การควบคุมการไหล	 (ได้แก่	 if,	case	และ	while)	และการ

เขียนโปรแกรมฟังก์ชัน

	 	 The	 fundamentals	of	Linux	operating	system.	

Using	Linux	command	lines	to	control	the	operating	system	

with	 emphasize	on	 the	Linux	 terminal.	The	basic	 of	 shell	

script,	including	input/output	command,	flow	control	(such	

as	if,	case,	and	while),	and	function	program
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 1201 378 เทคโนโลยีเอ็กเอ็มแอล   3(2-2-5)

  XML Technology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 204 เทคโนโลยีเว็บ

 Prerequisite : 1201 204 Web Technology

	 	 ภาษาที่ใช้สำาหรับอธิบายข้อมูล	คุณสมบัติของเอกสาร	

XML	การอ้างองิถงึ	Element	ด้วย	Namespace	โครงสร้าง	ไวยากรณ์	

และการจัดการเอกสาร	XML	มาตรฐาน	DTD	และ	XML	Schema	

การประกาศ	 การกำาหนด	DTD	 ในเอกสาร	 การสร้างเอกสาร	XSD	

มาตรฐานของเอกสาร	XML	องค์ประกอบของ	XSL	การใช้	XPATH	

ความสัมพันธ์กับฐานข้อมูล	การประยุกต์ใช้

	 	 Language	for	data	description;	XML	document	

property;	element	reference	with	namespace;	grammatical	

structure	and	XML	document	management;	DTD	standard	

and	 XML	 schema;	 DTD	 declaration	 and	 definition	 in	 

document;	 XSD	 document	 creation;	 XML	 document	 

standard;	 XSL	 components;	 use	 of	 XPATH;	 relation	 to	 

databases;	practical	application

 1201 379 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 3(2-2-5)

  Web Service Technology 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 204  เทคโนโลยีเว็บ

 Prerequisite : 1201 204 Web Technology

	 	 โพรโทคอลมาตรฐานของระบบการให้บริการผ่านเว็บ	

เช่น	เอ็กซ์เอ็มแอล,	JSON,	SOAP,	RESTful	และเทคโนโลย	ีที่ทำาให้

โปรแกรมติดต่อกันได้บนอินเทอร์เน็ต	ส่วนประกอบมาตรฐานแต่ละ

ชนิดของระบบการให้บริการผ่านเว็บ	 รวมถึงวิธีการนำาระบบการให้

บริการผ่านเว็บไปใช้อย่างเหมาะสมและมีศักยภาพในกระบวนการทาง

ธุรกิจ

	 	 Standard	protocol	 of	web	 services,	 e.g.	XML,	

JSON,	 SOAP,	 RESTful	 and	 associated	 technologies	 

connecting	 various	 software	 applications	 through	 the	 

Internet;	standard	components	of	web	service	system;	optimal	

use	of	web	service	to	achieve	the	effective	performance	of	

business	processes

 1201 380 คอมพิวเตอร์ซิมูลชั่น 3(2-2-5)

  Computer Simulation

	 	 เทคนิคการทำาโมเดลในคอมพิวเตอร์สำาหรับการจำาลอง

พฤติกรรมของระบบมัลติเอเจนต์ในสภาพแวดล้อมจริง	 เทคนิควิธี

สำาหรับการสร้างโมเดล	การตั้งค่า	 การเขียนสคริปต	์การตัดสินใจและ

วางแผน	ตวัจำาลอง	การทำาภาพเคลือ่นไหว	การแสดงผล	และการทำาการ

ทดลอง	 สภาพแวดล้อมรวมเอา	 การจำาลองฝูงชน	 การจำาลองยุทธ์	 

ภัยพิบัติ	ห่วงโซ่อุปทาน	โลจิสติกส	์ฯลฯ

	 	 Computer-modeling	techniques	for	simulating	

the	behavior	of	multiagent	systems	in	real	world	environment.	

Methods	 for	modeling,	 configuration,	 scripting,	making	 

decision	and	planning,	 simulator,	 animation,	 visualization	

and	experiments.	Environments	 include	crowd	simulation,	

combat	simulation,	disaster,	supply	chains,	logistics,	etc.

 1201 381 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 2   3(2-2-5) 

  Application Development 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 203 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 2  

 Prerequisite : 1201 203 Computer 

   Programming 2

	 	 การทำาแอพพลิเคชั่นแบบดิสทริบิวเต็ดมัลติเทียร	์

เอ็นเตอร์ไพรซ์คอมโพเนนต์	 เว็บไคลเอนต์	 แอพพลิเคชั่นไคลเอนต์		 

บิสซิเนสคอมโพเนนต์	 เอนเตอร์ไพรซ์	 อินฟอร์เมชั่นซีสเต็มเทียร	์

คอนเทนเนอร์เซอร์วิส	ชนิดของคอนเทนเนอร	์การรวมเอนเตอร์ไพรซ์

แอพพลิเคชั่นและใช้งาน	การสนับสนุนเว็บเซอร์วิส

	 	 Creation	 of	 distributed-multitier	 application;	

enterprise	 components;	web	 clients;	 application	 clients;	 

business	 components;	 enterprise	 information	 system	 tier;	

container	 services;	 container	 types;	 enterprise	 application	

compilation	and	deployment;	and	web	services	support

 1201 382 การพัฒนาโปรแกรมสื่อประสม   3(2-2-5)

  Multimedia Application Development 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 204 เทคโนโลยีเว็บ

 Prerequisite : 1201 204 Web Technology

	 	 เทคโนโลยสีือ่ดจิทิลั	รูปแบบสือ่ชนดิต่างๆ	การสร้าง	การ

ดัดแปลงแก้ไข	หลักการโต้ตอบระหว่างสื่อกับผู้ใช้งาน	การผสมผสาน

สื่อหลายชนิดในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์	 และการประยุกต์ใช้สื่อ

ประสมบนเว็บ

	 	 Digital	 media	 technology;	 multiple	media	 

types;	modification;	principles	of	media	and	user	interaction;	

multimedia	used	as	application	programs;	and	multimedia	

used	on	web
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 1201 383 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์ 3(2-2-5)

  บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 1

  Application Development on Mobile

  Devices 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 105 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 1

 Prerequisite : 1201 105 Computer

   Programming 1

	 	 หลักการเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์

เคลื่อนที่	โดยใช้ภาษาออปเจคทีฟซ	ีและจาวา	การกำาหนดตัวแปร	ชนิด

ของตวัแปร	การแสดงผลข้อมลู	โครงสร้างควบคุม	เช่น	การเลือกทำา	และ

การทำาซำา้	การสร้างฟังก์ชัน่	การสร้างตวัแปรแบบผูใ้ช้กำาหนดเอง	ตวัแปร

แบบอาร์เรย์	พอยต์เตอร์

	 	 Basic	principles	of	mobile-device	programming	

by	Objective	C	and	java;	determination	of	variables	and	type	

of	variable;	output	display;	controlling	structure	e.g.	selection,	

repetition;	 function	 creation;	 creation	 of	 user-defined	 

variables;	as	well	as	array	and	pointer	variables

 

 1201 384 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์ 3(2-2-5)

  บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2  

  Application Development on 

  Mobile Devices 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 383 การพฒันาโปรแกรม

ประยกุต์บนอปุกรณ์เคลือ่นที ่1

    Prerequisite : 1201 383 Application 

   Development on Mobile  

Devices 1

	 	 การออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์บนอปุกรณ์เคลือ่นท่ี

เชิงวัตถุ	โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถ	ุความหมายของวัตถุและ

กลุม่ของวตัถ	ุคณุลกัษณะและพฤตกิรรมของวตัถ	ุการสบืทอด		การนำา

เอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก	 เชื่อมต่อฐานข้อมูล	 

การอัพโหลดไฟล์	และการจัดการทรัพยากรหรือหน่วยความจำา

	 	 Object	oriented	software	design	and	development 

on	mobile	devices;	programming	structure	in	object	oriented	

language;	 definitions	 and	 classes	 of	 the	 objects;	 object	 

attributes	 and	 behavior;	 inheritance;	 reuse	 of	 software	 

components;	connection	to	database;	file	uploading;	and	the	

management	of	resources	and	memory	unit

 1201 385 การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่   3(2-2-5)

  Games Development on Mobile Devices 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 203 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 2

 Prerequisite : 1201 203 Computer 

   Programming 2

	 	 ลักษณะและประเภทต่างๆ	 ของเกม	 การวิเคราะห์

พฤตกิรรมของผูเ้ล่นเกม	แนวคดิและหลกัการออกแบบเกม	ขัน้ตอนใน

การออกแบบเกม	การสร้างโครงเร่ืองในเกม	แนวคดิเรือ่งระดบัของเกม	

หลักการวิจารณ์เกม	การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์มือถือ

	 	 Various	styles	and	types	of	games,	behavioral	

analysis	of	gamers.	Concepts	and	principles	of	game	design.	

Steps	in	Game	Design	Creating	storylines	in	the	game.	Game	

level	concept	Game	Criticism	Principles	Developing	games	

on	mobile	devices

 1201 386 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์      3(2-2-5)

  บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำาหรับธุรกิจ 

          Application Development on Mobile 

  Devices for Business

	 	 ความหมายของธุรกิจ	แบบจำาลองของธุรกิจ	ซอฟต์แวร์

ประยกุต์บนอปุกรณ์เคลือ่นที	่หลกัการตลาดและการวเิคราะห์ธรุกจิทาง

ด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่	การออกแบบและพัฒนา

ซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

	 	 Definition	 of	 business;	 business	 models;	 

application	 software	 on	mobile	 devices;	 principles	 of	 

marketing	and	business	analysis	of	application	software	on	

mobile	device;	designs	and	development	of	mobile-device	

application

 1201 387 เครือข่ายไร้สาย       3(2-2-5)

  Wireless Network

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 206 การพฒันาโปรแกรม

ประยุกต์

 Prerequisite : 1201 206 Application 

   Development

	 	 ความสำาคัญของระบบเครือข่ายไร้สาย	การประยุกต์ใช้

งานเครอืข่ายไร้สายในอนาคต	ระบบเครือข่ายเคลือ่นทีแ่บบทนัททีนัใด	

ระบบเซ็นเซอร์	ระบบเครือข่ายไร้สายแบบอืน่ๆ	กลไกการบริหารจดัการ	

การควบคุม	ประเด็นด้านความม่ันคงของระบบไร้สายต่างๆ	การปรับ

เครือข่ายไร้สายให้มีประสิทธิภาพ

	 	 Significance	 of	wireless	 networking,	 future	 

wireless	applications,	mobile	ad	hoc	network,	sensor	system,	
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other	 wireless	 networks,	 management	 and	 control	 

mechanisms,	security	 issues	of	wireless	systems,	wireless	

network	performance	tune-up

 1201 388 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

  Computer Network Administration

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 206 การพฒันาโปรแกรม

ประยุกต์

 Prerequisite : 1201 206 Application 

   Development

	 	 การบรหิารเครอืข่ายคอมพวิเตอร์	การบรหิารจดัการศนูย์

ข้อมูล	การบริหารเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย	การแก้ไข	 เพ่ิมเติม	

อปุกรณ์และผูใ้ช้ใหม่ในระบบ		การสร้างสครปิโพรไฟล์	การสำารองข้อมลู

และการคืนขอ้มูล	การแก้ไขปญัหาในเครือข่าย	และปฏิบัติการด้านการ

บริหารจัดการเครือข่ายที่หลากหลาย	(เช่น	การติดตั้งเครื่องแม่ข่ายเว็บ	

ระบบพร็อกซี่	 ดีเอชซีพี	 เครื่องแม่ข่ายบริการไฟล์	 และ	 เครื่องแม่ข่าย

บรกิารดเีอน็เอส	เป็นต้น)	การตัง้ค่าและปรบัแต่งอปุกรณ์เครอืข่าย		(เช่น	

เร้าเตอร์	สวิทช์	เป็นต้น)	ปฏิบัติการดูแลเครือข่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์และ

ฮาร์ดแวร์แบบระบบเปิดเผยโค้ดต้นแบบและอุปกรณ์ทางพาณิชย	์

	 	 Computer	network	administration,	data	centre	

management,	 server	 and	 client	 administration,	 additional	

management	of	equipment	and	users,	profile	script	creation,	

data	 backup	 and	 recovery,	 network	 trouble	 shooting	 and	

various	network	administrator	labs	(such	as	web	server,	proxy,	

DHCP	server,	file	server,	DNS	server),	configuration	&	setup	

network	 devices	 (such	 as	 routers,	 switches),	 network	 

supervision	 laboratory	 using	 both	 commercial	 and	 

open-source	software

 1201 389 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

   Information Technology Entrepreneurship

	 	 กระบวนการในการเริ่มต้นเป็นผู ้ประกอบการ	 การ

ประสบความสำาเรจ็ของผูป้ระกอบการ	การประเมนิและการตระหนกัถงึ	

โอกาสของธุรกิจ	กลยุทธ์สำาหรับก่อตั้งและพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจ

สำาหรับผู้ประกอบการ	 รูปแบบของการลงทุนแบบใหม่	 ๆ	 การลงทุน

สำาหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	การลงทุนในองค์กรทีม่ขีนาด

ใหญ่ขึ้น	

	 	 Entrepreneurial	 opportunity	 recognition	 and	

evaluation,	 strategies	 for	 establishing	 and	 developing	 

successful	entrepreneurial	business	ventures,	newly	formed	

ventures,	 small	 to	medium	 size	 ventures,	 entrepreneurial	

ventures	within	larger	organizations	

 1201 390 การเรียนรู้ของเครื่องจักร 3(2-2-5)

  Machine Learning

	 	 ภาพรวม	 แนวคิด	 เทคนิค	 และอัลกอริทึ่มของ 

การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร	 โดยเป็นการนำาเสนอแนวความคิดพื้นฐาน 

ของการเรียนรู้ของเคร่ือง	 ซึ่งมุ่งเน้นเน้ือหาในส่วนของ	 การเรียนรู้ 

แบบมีผู ้สอนแบบมีผู ้สอน	 การเรียนรู ้แบบไม่มีผู ้สอน	 อธิบายถึง 

วิธีการสร้างระบบการเรียนรู ้	 และการนำาไปประยุกต์ใช ้กับงาน 

ด้านต่าง	ๆ

	 	 An	 overview	 of	 concepts,	 techniques,	 and	 

algorithms	in	machine	learning.	Focuses	on	the	basic	contents	

of	 supervised	 and	unsupervised	 learning.	 Explain	 how	 to	

create	learning	systems	and	apply	it	to	other	areas

 1201 391 เรื่องคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

  Selected Topics in Information Technology

  ศกึษาและวจิยัในหวัข้อใหม่	ๆ 	ทีน่่าสนใจทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ		

	 	 Study	 and	 research	 on	 interesting	modern	 

topics	in	Information	Technology	

 1201 392 การรู้จำารูปแบบ 3(2-2-5)

  Pattern Recognition

	 	 ความรู้พืน้ฐานของการรู้จำารูปแบบ	และคณุลกัษณะของ

วัตถุที่ให้สนใจ	ประกอบด้วย	วิธีการ	เทคโนโลยี	และขั้นตอนวิธีต่าง	ๆ	

ของการรู้จำารูปแบบ	 โดยมุ่งเน้นเนื้อหาในส่วนของ	การหาตัวแทนของ

รูปแบบ	การสกัดและการคัดเลือกคุณลักษณะพิเศษ	การจัดหมวดหมู่	

และการจัดกลุ่ม	 อธิบายถึงวิธีการนำาการรู้จำารูปแบบไปประยุกต์ใช้กับ

งานด้านต่าง	ๆ

	 	 The	fundamentals	of	recognizing	patterns	and	

features	 of	 interest	 object,	 including	 the	methodologies,	

technologies,	and	algorithms	of	pattern	recognition.	Focus	

on	pattern	representation,	feature	extraction	and	selection,	

classification	and	clustering.	Explain	how	to	apply	pattern	

recognition	to	the	real-world	problems

 1201 393 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 3(2-2-5)

  Internet of Things (IoT)

	 	 ภาพรวม	 แนวคิด	 และเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับ

อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง	 กระบวนทัศน์ของการคิดวิเคราะห์	 และ

สร้างสรรค์นวัตกรรม	อธิบายถึงวิธีการนำาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 

ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง	ๆ

	 	 An	overview	study	of	concepts	and	technologies	

of	 the	 Internet	 of	 things	 (IoT).	The	paradigm	of	 analytical	
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thinking	and	IoT	innovation.	Explain	how	to	apply	the	IoT	to	

other	areas

 1201 394 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 3(2-2-5)

  Python programming

	 	 หลักการเขียนโปรแกรม	 และแก้ไขปัญหาด้วยภาษา

ไพธอน	หลักการของการพัฒนา	และการทดสอบซอฟต์แวร	์การเขียน

โปรแกรมภาษาไพธอนขั้นพื้นฐาน	ได้แก่	อาเรย์	การควบคุมการทำางาน

ของโปรแกรม	(เช่น	if,	for	และ	while)	ขั้นตอนวิธี	กระบวนการ	และ

ฟังก์ชัน	และการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนขั้นสูง	 ได้แก่	การจัดการ

ข้อมูลที่เป็นข้อความและรูปภาพ	

	 	 Programming	and	problem	solving	using	Python.	

Principles	of	software	development	and	testing.	Basic	topics	

in	Python	 include	arrays,	 control	 flow	 (such	as	 if,	 for,	 and	

while),	algorithms,	procedures	and	function.	Advanced	topics	

in	Python	include	text	and	image	manipulation

 3. หมวดประสบการณ์วิชาชีพ 6 หรือ 9 หน่วยกิต

 1201 499 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต

  Professional Practicum (450 ชั่วโมง)

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 401 โครงงานนิสิตทาง

   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2

 Prerequisite : 1201 401 Information 

   Technology Senior Project 2 

	 	 เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางด้านอาชีพแก่นิสิต	พร้อมท้ัง

เปิดโอกาสให้หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนได้มส่ีวนร่วมในการพฒันา

คุณภาพของนิสิต	 ขณะเดียวกันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ

	 	 To	enhance	students’	professional	experience;		

allows	government	units	 and	private	 companies	 to	 assist	

developing	quality	 of	 students	 as	well	 as	 developing	 the	 

relationship	between	the	University	and	private	companies

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education (450 ชั่วโมง)

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1201 401 โครงงานนิสิตทาง

   เทคโนโลยีสารสนเทศ 2

 Prerequisite : 1201 401 Information 

   Technology Senior Project 2

	 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนา

นสิติให้มคีวามรูท้างวชิาการและทกัษะทีเ่กีย่วข้องกบัการทำางานในสถาน

ประกอบการ	 	 การพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ	การ

สังเกต		การตัดสินใจ		ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมิน

ตามความต้องการของสถานประกอบการ		และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision		of		work-based		learning		

in	 	 the	 	work	 	place	 	 for	 	students	 	with	 	 the	 	cooperation		

between		the		university		and		the		work		places		to		allow		the		

students		to		develop		both		academic		and		work-related		skills		

in		the		work		place.		This		procedure		will		help		the		students		

in	 	 self-development	 	 in	 	 terms	 	 of	 	 systematic	 	 thinking,		

observation,		decision		making,		analytical		and		evaluation		

skills.		Also		it		will		result		in		high		quality		graduates		who		

are	 	most	 	suitable	 	 for	 	the		work		places		and		the		 labor		

market

 4. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  เลอืกเรยีนรายวชิาอืน่ๆ		ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั		ไม่น้อยกว่า		

6		หน่วยกิต		โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา




