คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิทยำกำรสื่ อสำร
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ และวิทยำกำรสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
117-101 ศำสตร์ พระรำชำและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
3((3)-0-6)
King’s Philosophy and the Benefit of Mankind
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ และเป้ าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์ พระราชาและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และการวิเคราะห์การนาศาสตร์ พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ระดับบุคคล องค์กรธุ รกิ จ หรื อชุ มชนใน
ระดับท้องถิ่น หรื อประเทศ การทากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู ้ เน้น (ตาม) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
Definition, principle, concept, importance and target of sufficiency economy philosophy; His
Majesty the king working principles and Royal Initiative of His Majesty: understand, achieve and develop;
development according to King’s philosophy and sustainability development; analysis on the application
of King’s philosophy to personnel level, business organization, local community, and national levels;
conducting activities in the aspect of knowledge integration focusing on (following) the principle of
sufficient economy philosophy for the benefit of mankind
สำระควำมเป็ นพลเมืองและชีวิตที่สันติ
117-103 จิตวิวัฒน์ และคิด-ทำ-นำสุ ข
3((3)-0-6)
New Consciousness and Living a Peaceful Life
การมีสติ การทาจิตให้สงบและเห็นความสงบของจิต การประยุกต์ใช้สติในการเรี ยนและทา
กิจกรรมต่างๆ นาสติไปใคร่ ครวญดูความคิดและอารมณ์ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ มีความสุข มี
การแบ่งปัน คุณค่าของชีวิตและความเป็ นมนุษย์ การรู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น เจตคติที่ดี การเข้าใจและ
ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อและค่านิยม การอยูร่ ่ วมกันบนพื้นฐานทางจริ ยธรรม
ทักษะการสื่ อสารอย่างสันติและทักษะพหุวฒั นธรรม การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี เพื่อประยุกต์ใช้ให้
เกิดแนวทางการดาเนินชีวิตที่เป็ นสุขและสันติ
Consciousness, mind calmness and apprehension of peace; able to emply consciousness in
studying and conduction activities, including cogitating upon thought and emotion; able to understand
change in emotional state, being happy, learning to share and acknowledging value of life and humanness;
self-perception and understand others; having positive attitude; understand and accept differences in

culture, idea belief and value; state of coexistence with ethics, peaceful communication skill and
multiculturalism skill; conflict management and non-violent method to apply into the state of living
life in happiness and peace
196-101 ควำมเป็ นพลเมือง
2((2)-0-4)
Citizenship
แนวคิด หลักการ คุณสมบัติและความสาคัญของความเป็ นพลเมืองภายใต้หลักการประชาธิปไตย
ในระดับชุมชน สังคมโลกและสังคมออนไลน์ (สังคมเสมือน) การเคารพกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม
Concept, principle, characteristic and significance of citizenship in democratic community,
global and virtual society; law-abidingness; social responsibility
993-172 จิตสำธำรณะในภำวะวิกฤต
1((1)-0-2)
Social Engagement in Crisis
แนวคิดและหลักการของการช่วยฟื้ นคืนชีพเบื้องต้น การช่วยเหลือดูแลสุ ขภาพแก่บุคคลอื่นและ
การปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นคืนชีพจากสถานการณ์จาลอง บาเพ็ญประโยชน์กบั ผูอ้ ื่นโดยใช้หลักการช่วยฟื้ นคืนชีพ
เบื้องต้นและการช่วยเหลือดูแลสุ ขภาพ
Concepts and principles of CPR (Cardiopulmonary resuscitation); public health care; CPR
simulation training; public service
สำระกำรเป็ นผู้ประกอบกำรกับกำรคิดเชิงระบบ
001-103 ไอเดียสู่ ควำมเป็ นผู้ประกอบกำร
1((1)-0-2)
Idea to Entrepreneurship
การเป็ นผูป้ ระกอบการ การประเมินสภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การ
จัดทาแนวคิดธุรกิจด้วยเครื่ องมือทางธุรกิจสมัยใหม่
Introduction to new entrepreneur creation; business environment opportunity analysis; using
business models with modern business tools
117-115 กำรคิดและกำรตัดสินใจ
2((2)-0-4)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและข่าวสาร
ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กระบวนการตัดสิ นใจ กระบวนการแสวงหาความรู ้ การรู ้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่ งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
Principles and processes of systematic thinking; creative thinking; data and information analysis;
logic and reasoning; decision-making process; search of knowledge; literacy and application of social and
environmental change

สำระกำรอยู่อย่ ำงรู้ เท่ ำทัน และกำรรู้ ดิจิทัล
117-116 กำรรู้ เท่ ำทันดิจิทัล
2((2)-0-4)
Digital Environment Literacy
เทคโนโลยีอจั ฉริ ยะ ปัญญาประดิษฐ์ จริ ยธรรมและกฎหมายในสังคมไซเบอร์ แนวคิดและ
ความสาคัญของสื่ อและข่าวสารในยุคดิจิทลั ภูมิทศั น์การสื่ อสารสมัยใหม่ ผลกระทบจากสื่ อและพฤติกรรม
การสื่ อสารในสื่ อดิจิทลั สิ ทธิส่วนบุคคลและการละเมิด ภูมิสารสนเทศและผลกระทบด้านปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติเพื่อการดาเนินชีวิต การสื บค้นและการเข้าถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การใช้สารสนเทศเพื่อการ
แสวงหาความรู ้ตลอดชีวิต การอ้างอิง และการนาเสนอสารสนเทศ
Technology; artificial Intelligence; cyber ethics and regulations; concepts and significance of
media and information in digital age; modern communication landscape; media impacts; communication
behaviors in digital media; private right and violation; access to information; use of information for
lifelong learning; citation; information presentation
299-104 รู้ คิด รู้ เท่ ำทัน
2((2)-0-4)
Values of the Wise and Deliberation
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Scientific thinking process; progress in science and technology; impacts of science and
technology on way of life; economy, society and environment; preventing and solving problem arising
from science and technology impact
สำระกำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
746-103 ฟิ นแมท
2((2)-0-4)
FinMath
การประยุกต์ใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ในด้านการเงิน คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐานด้านการเงิน การคิด
อัตราดอกเบี้ย การวางแผนการเงินส่ วนบุคคล การผ่อนชาระสิ นค้า และการลงทุนด้านการเงินเบื้องต้น
Application of mathematical knowledge in finance; basic financial mathematics; interest rate
calculation; personal financial planning; installment payment; and basic investments

สำระภำษำและกำรสื่ อสำร
ภำษำอังกฤษ
417-101 ไฮ-อิงลิช
2((2)-0-4)
Hi ! English
การฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ฝึ กทักษะการออกเสี ยงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
เรี ยนรู ้ทกั ษะการสนทนาภาษาอังกฤษผ่านสื่ อที่หลากหลาย เช่น การ์ตูน นิทาน บทเพลง ภาพยนตร์และบท
บรรยายสั้น ๆ
Practice of English conversation in daily life; practice of English pronunciation; learning English
through media such as English cartoons, fairy tales, songs, movies and short descriptions
417-102 เพ็นแอนด์ โพสต์
2((2)-0-4)
Pen and Post
การพัฒนาทักษะการอ่าน เน้นการหาหัวข้อ ใจความสาคัญ และรายละเอียดของบทอ่าน ขยายวง
คาศัพท์ พัฒนาทักษะการเขียนประเภทต่างๆ ในระดับประโยคและข้อความสั้นๆ
Developing reading skills focusing on identifying topics, main ideas and details; vocabulary
improvement; developing grammatical and meaningful sentences and short paragraph writing skills
ภำษำไทย
411-102 สนทนำภำษำไทย 4.0
2((2)-0-4)
4.0 Thai Conversation
ภาษากับการนาเสนอความคิดด้วยการพูดอย่างมีข้นั ตอนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ และเหมาะสมกับ
บริ บททางสังคมวัฒนธรรม และสถานการณ์การสื่ อสาร บุคลิกภาพและอวัจนภาษาเพื่อสัมฤทธิผลในการพูด
การรับสารด้วยการฟังเพื่อคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการเรี ยนรู ้และการ
ดาเนินชีวิตได้
Language and expression of ideas via appropriate use of verbal communication process in
accordance with socio-cultural contexts and situations under different objectives; personality and
nonverbal language for speaking achievement; listening for information critically for learning and living
application
สำระสุ นทรียศำสตร์ และกีฬำ
สุ นทรียศำสตร์
125-101 หัตถกรรมสร้ ำงสรรค์
1((1)-0-2)
Creative Craft
การคิด การใช้ทกั ษะ และการจัดการภูมิปัญญา หัตถกรรมท้องถิ่น การผลิตผลงานสร้างสรรค์ เกิด
นวัตกรรมนาไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

Thoughts, skills, and knowledge management of local handicraft; creative work and innovation
for value creation and economic value
277-103 สวยด้ วยเศษวัสดุ
1((1)-0-2)
Craft Appreciation
การนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เพื่อให้เกิดความสวยงามและนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
Creative use of waste material
277-104 กำร์ ตูนหรรษำ
1((1)-0-2)
Cartoon Appreciation
การวาดรู ปการ์ตูนเบื้องต้นและนาการ์ตูนไปตกแต่งบนของใช้ในชีวิตประจาวัน
Drawing cartoons for beginners; decorative cartoons
411-103 สีสันบันเทิงคดี
1((1)-0-2)
Colorful Fiction
ความเข้าใจโลกและชีวิต ความจรรโลงใจ คุณค่าด้านความงาม สังคม และวัฒนธรรมผ่านงาน
สร้างสรรค์ที่ใช้ภาษาในรู ปแบบต่างๆ เช่น นวนิยาย เรื่ องสั้น บทเพลง บทละคร
Life experience, inspiration, aesthetic, social and cultural appreciation through novels, short
stories, songs, and plays
412-123 ศิลปะแดนมังกร
1((1)-0-2)
Chinese Art
ศิลปวัฒนธรรมจีนด้านต่าง ๆ เช่น การตัดกระดาษ ศิลปะการเขียนพู่กนั จีน ลูกคิด ศิ ลปะการชงชา
และอาหารจีน เป็ นต้น
Chinese art and culture such as paper cutting, the art of Chinese Calligraphy, abacus, the art of
tea and food
413-242 เสน่ ห์มลำยู
1((1)-0-2)
Malay Enchantment
ชนชาติ ประเพณี วัฒนธรรมของชาวมลายูในประเทศไทยและอาเซียน
Race, culture and traditions Malay in Thailand and ASEAN
415-140 เปิ ดประตูส่ ู ญี่ปุ่น
1((1)-0-2)
What’s Japan
สังคม วัฒนธรรมญี่ปุ่นและศิลปะด้านต่างๆ ฝึ กวิเคราะห์ขอ้ แตกต่างระหว่างสังคมญี่ปุ่นและ
สังคมไทย
Japanese Society; culture and art in many aspects; analyzing the difference between Thai society
and Japanese society

416-146 ท่องแดนกิมจิ
1((1)-0-2)
Get to Know Korea
ศิลปวัฒนธรรมเกาหลีดา้ นต่าง ๆ เช่น การทาอาหารเกาหลี วัฒนธรรมการร่ ายราดั้งเดิมของชาว
เกาหลี กระแสเกาหลี และการพับกระดาษต่างๆ เป็ นต้น
Korean Art and Culture: Korean Cooking, Korean Traditional Dance, Korean Wave, fole paper
437-111 ศิลปะบำบัด
1((1)-0-2)
Arts Therapy
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์และสติปัญญา การบริ หารจัดการ
ความรู ้สึก การแสดงออกและสื่ อสารด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ เสริ มสร้างความมัน่ ใจในตัวเองและพัฒนาการ
ตระหนักรู ้ในตัวตนในระดับลึกซึ้ง
Arts and creative activities for improve emotional and mental well-being. Learn to manage the
feelings, expression and communication in more positive way. Increasing self-confident and develop a
greater self-awareness
910-114 เพลินเพลงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
1((1)-0-2)
PSU Songs Appreciation
ประวัติความเป็ นมา คุณค่า การวิจารณ์ และสุนทรี ยะของบทเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
การขับร้องบทเพลงมหาวิทยาลัยโดยอาศัยวิธีการร้องเพลงต่างๆ
Background; value; criticism and appreciation of PSU’s song; singing PSU’s song in difference
way
กีฬำ
117-118 โยคะ
1((1)-0-2)
Yoga
ความรู ้และทักษะโยคะ การออกกาลังกายด้วยโยคะ การประยุกต์ใช้โยคะไปสู่การออกกาลังกาย
เพื่อส่งเสริ มสุขภาพในชีวิตประจาวัน
Knowledge and yoga skill, exercise with yoga, applying yoga to promote health in daily life
281-204 ลีลำศ
1((0)-2-1)
Social Dance
ทักษะเบื้องต้นและมารยาทในการลีลาศ เพลงที่ใช้ในการลีลาศ เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ
Basic social dance skills and etiquette; social dance music; emphasis on practice
281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ
1((0)-2-1)
Rhythmic Activities
ความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรมประกอบจังหวะ ทักษะในการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ เพลงที่ใช้ใน
กิจกรรมประกอบจังหวะ เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ

Knowledge of rhythmic activities; rhythmic movement skills; music for rhythmic activities;
emphasis on practice
281-207 บำสเกตบอล
1((0)-2-1)
Basketball
ความรู ้และทักษะกีฬาบาสเกตบอลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกาและการแข่งขัน
Basic basketball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition
281-209 วอลเล่ย์บอล
1((0)-2-1)
Volleyball
ความรู ้และทักษะกีฬาวอลเล่ยบ์ อลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกาและการแข่งขัน
Basic volleyball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition
281-210 แฮนด์บอล
1((0)-2-1)
Handball
ความรู ้และทักษะกีฬาแฮนด์บอลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกา และการแข่งขัน
Basic handball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition
281-215 เทเบิลเทนนิส
1((0)-2-1)
Table Tennis
ความรู ้และทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกาและการแข่งขัน
Basic table tennis knowledge and skills; teaching methods; practical drill; rules and Competition
281-216 แบดมินตัน
1((0)-2-1)
Badminton
ความรู ้และทักษะแบดมินตันเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกาและการแข่งขัน
Basic badminton knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and Competition
281-219 ว่ำยน้ำ
1((0)-2-1)
Swimming
ความรู ้และทักษะกีฬาว่ายน้ าเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกาและการแข่งขัน
Basic swimming knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and Competition
281-220 เปตอง
1((0)-2-1)
Petongue
ความรู ้และทักษะกีฬาเปตองเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกาและการแข่งขัน
Basic petongue knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition

281-223 มวยไทย
1((0)-2-1)
Thai Boxing
ความรู ้และทักษะกีฬามวยไทยเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกาและการแข่งขัน
Basic This boxing knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and
competition
281-225 เทควันโด
1((0)-2-1)
Taekwondo
ความรู ้และทักษะกีฬาเทควันโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกาและการแข่งขัน
Basic taekwondo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition
281-226 ไอกิโด
1((0)-2-1)
Aikido
ความรู ้และทักษะกีฬาไอกิโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกาและการแข่งขัน
Basic aikido knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and Competition
281-227 ยูโด
1((0)-2-1)
Judo
ความรู ้และทักษะกีฬายูโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึ กปฏิบตั ิ กติกาและการแข่งขัน
Basic judo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and Competition
หมวดวิชำเฉพำะ
กลุ่มวิชำพื้นฐำนคณะ
872-100 วิทยำกำรสื่ อสำร
3(3-0-6)
Communication Sciences
แนวคิดการสื่ อสารและการสื่ อสารเชิ งบูรณาการ ภูมิทศั น์การสื่ อสารและเทคโนโลยีการสื่ อสาร
สมัยใหม่ ความสาคัญของข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศประเภทและรู ปแบบการสื่ อสาร ความคิดสร้างสรรค์
ในงานสื่ อสารที่สัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบของการสื่ อสารต่อบุคคลและ
สังคม การฝึ กทักษะการสื่ อสารเชิงบูรณาการ
Concepts of communication and integrated communication; landscape of communication and
new communication technologies; importance of news and information; types and forms of
communication; creativity in communication related to economic and social changes; impacts of
communication on individuals and society; integrated communication skills training

872-200 กำรจัดกำรควำมรู้ และทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์
3(3-0-6)
Knowledge Management and Critical Thinking Skills
หลักการ กระบวนการและกลยุทธ์การจัดการความรู ้ การแลกเปลี่ยนความรู ้และชุมชนนักปฏิบตั ิ
กระบวนการสื่ อสารในที่สาธารณะ หลักการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ แนวทางการพัฒนาความคิด
เชิงวิพากษ์ กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคม เครื่ องมือและเทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสารและ
การจัดการความรู ้
Principles, processes and strategies of knowledge management; knowledge sharing and
communities of practice; public communication process; principles and processes of critical thinking;
guideline for developing critical thinking; scientific and social problem solving processes; tools and
technologies for communication and knowledge management
กลุ่มวิชำเฉพำะด้ ำนบังคับ
871-110 คณิตศำสตร์ สำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3(3-0-6)
Mathematics for Information Technology
เลขฐาน การคานวณทางคณิ ตศาสตร์ ของเลขฐาน การนับ การแปลงค่าระหว่างเลขฐาน วิธีการ
คานวณ ตัวเลขแบบมีจุดทศนิยม ข้อผิดพลาดต่างๆ จากการคานวณ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ดิจิทลั เบื้องต้น เกท
และวงจรต่างๆในการคานวณทางคอมพิวเตอร์ ความน่าจะเป็ นและการนับเบื้องต้น
Base number; arithmetic of base number; counting; base transformation; arithmetic of floating
point number; errors from computation; Introduction to logic; introduction to digital; gate and gate circuits
for computer computation; introduction to probability and counting
871-111 ภำษำอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3(3-0-6)
English for Information Technology
การพัฒนาทักษะด้านการฟั ง พู ด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่ใ ช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมุ่งเน้นศัพ ท์เฉพาะทางที่ เกี่ ยวกับ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการสื่ อสารข้อมูล การอ่านบทความด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม
Development of English listening, speaking, reading and writing skills used in information technology
focusing on technical words in hardware, software and data communication, reading of information
technology articles and programming error reports
871-112 กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3((2)-2-5)
Computer Programming
เทคนิ คการแก้ปัญหา ผังงานโปรแกรมและขั้นตอนวิธี กระบวนการเขียนโปรแกรม ชนิ ดข้อมูล
และตัวแปร โครงสร้ า งควบคุ ม แถวล าดับ ชนิ ด ข้อ มู ล แบบก าหนดเอง ฟั งก์ชัน พอยน์ เ ตอร์ การเข้า ถึ ง
แฟ้มข้อมูล

Problem-solving techniques; flowchart and algorithm; programming process; data types and
variables; control structures; arrays; user-defined data types; functions; pointer; file accessing
871-210 สถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3((2)-2-5)
Computer Architecture
ระบบคอมพิวเตอร์ หน่ วยความจา ระบบบัส หน่ วยรับข้อมูล หน่ วยแสดงผลหน่ วยประมวลผล
กลาง โครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยประมวลผลกลางการคานวณทางคณิ ตศาสตร์ รู ปแบบคาสั่ง โหมดการ
อ้างอิงหน่ วยความจาหน่ วยควบคุม การประมวลผลแบบขนาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ แ ละการโปรแกรม
สถาปั ตยกรรมการประมวลผลแบบคลาวด์ โครงสร้างพื้ นฐานของคลาวด์ การจัดเก็บและการรั กษาความ
ปลอดภัยแบบคลาวด์
Computer system; memory; bus system; input and output unit; processing unit; structure
and functions of CPU; arithmetic computation; instruction format; memory addressing mode;
control unit; parallel processing; microcontroller and programming; cloud computing architecture; cloud
computing infrastructure; cloud storage and security
871-211 ระบบปฏิบัติกำร
3((2)-2-5)
Operating System
หน้าที่ของระบบปฏิบตั ิการ กระบวนการและการจัดการกระบวนการ การจัดการหน่วยความจา
การจัดการอุปกรณ์และการจัดแฟ้ม ระบบปฏิบตั ิการแบบเปิ ด ระบบปฏิบตั ิการสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Functions of operating system; process and process management; memory management; device
and file management; open operating system; mobile operating system
871-212 โครงสร้ ำงข้ อมูลและขั้นตอนวิธี
3((2)-2-5)
Data Structures and Algorithms
ข้อมู ล และโครงสร้ างข้อมู ล โครงสร้ างข้อมู ล แบบแถวล าดับ การท างานแบบวนซ้ า กองซ้ อน
แถวคอย ลิส ต์ ต้น ไม้แ ละกราฟ การเรี ย งล าดับ และการค้น หา ขั้นตอนวิธี และการตรวจสอบขั้น ตอนวิ ธี
ฟังก์ชนั บิ๊กโอ
Data and data structures; arrays, iterations, stacks, queues, lists, trees and graphs; sorting and
searching; algorithms and algorithm verification; Big–O function
871-213 ดิจิทัลกรำฟิ กและกำรออกแบบ
3((2)-2-5)
Digital Graphics and Design
ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิ ก อุปกรณ์นาเข้าและส่งออกสาหรับการสร้างกราฟิ ก การจัดองค์ประกอบ
ภาพ ทฤษฎีสี การคิดเชิงออกแบบ การสร้างกราฟิ กและการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมประยุกต์สาหรับศิลปะ
ดิจิทลั
Computer graphic systems; input and output devices for graphic creation; graphic composition;
color theory; design thinking; graphic creation; graphic retouch with digital art software

871-214 หลักกำรจัดกำร
3(3-0-6)
Principles of Management
บทบาทและหน้าที่ขององค์การ หลักการจัดการ ผูบ้ ริ หารและภาวะผูน้ า จริ ยธรรมในการบริ หาร
การวางแผนและการควบคุม กระบวนการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจูงใจและการทางาน
เป็ นทีม การสื่ อสารองค์การ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Roles and functions of organization; management principles; manager and leadership;
managerial ethics; planning and control; management process and human resource development;
motivation and team working; organizational communication and change management
871-215 เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต
3((2)-2-5)
Internet Technology
ระบบเครื อข่ายเบื้ องต้นและระบบอิ นเทอร์ เน็ต เทคโนโลยีเว็บร่ วมสมัย โปรโตคอลต่างๆ บน
ระบบอินเทอร์เน็ต ภาษาสาหรับเขียนโปรแกรมบนเว็บ ระบบชื่อโดเมน โปรแกรมอานวยความสะดวกใน
การใช้งาน การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
Introduction to network and Internet systems; contemporary web technology; Internet protocols;
web programming languages; domain name systems; Internet utility software; internet applications
871-216 กำรสื่ อสำรข้ อมูลและเครื อข่ ำยคอมพิวเตอร์
3((2)-2-5)
Data Communication and Computer Networks
หลัก การพื้ น ฐานการสื่ อสารข้อมู ล การรั บ ส่ ง ข้อมู ล แบบอนาล็ อกและดิ จิท ัล สื่ อและอุ ป กรณ์
เครื อข่าย เครื อข่ายแบบท้องถิ่น เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เครื อข่ายสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีระบบ
เครื อข่าย สถาปัตยกรรมลาดับชั้นของเครื อข่าย การสื่ อสารไร้สายเบื้องต้น
Fundamentals of data communication; analog and digital transmission; media and network
devices; local area network; the Internet; mobile networks; network technologies; layered network
architecture; introduction to wireless communications
871-217 กำรจัดกำรฐำนข้ อมูล
3((2)-2-5)
Database Management
แนวคิดและหลักการของฐานข้อมูล สถาปัตยกรรม 3 ระดับของฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล
เชิ ง ตรรก แผนภาพอี อ าร์ ระบบฐานข้อ มู ล เชิ งสั ม พัน ธ์ ภาษาเอสคิ ว แอลส าหรั บ การจัด การฐานข้อ มู ล
การจัดการข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ เครื่ องมือในการจัดการข้อมูลที่ไม่ใช่เชิ งสัมพันธ์ การบารุ งรักษาการ
จัดการและการบริ หารฐานข้อมูล
Concepts and principles of database; 3-level database architecture; logical database design; E-R
diagram; relational database; SQL language for database management; NoSQL management; NoSQL
tools; database management and administration; system maintenance

871-310 กำรวิเครำะห์ และออกแบบระบบสำรสนเทศในองค์กร
3((2)-2-5)
Information System Analysis and Design in Organization
โครงสร้า งและการจัดการองค์ก ร กระบวนการพัฒ นาระบบสารสนเทศ กระบวนการคิ ดเชิ ง
ออกแบบ SDLC Agile Scrum การวิ เคราะห์ แ ละออกแบบระบบ เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค การวิ เคราะห์
การออกแบบส่วนนาเข้าและส่วนแสดงผล การพัฒนา การบารุ งรักษาและการประเมินผล
Organization structure and management; information system development process; design thinking
process; SDLC; Agile; Scrum; system analysis and design; tools and analysis techniques; input and output
design; development; system maintenance and assessment
871-311 กำรออกแบบและกำรโปรแกรมเชิงวัตถุ
3((2)-2-5)
Design and Object-Oriented Programming
แนวคิดและวิธีการโปรแกรมเชิ งวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิ งวัตถุ ยูเอ็มแอล วัตถุ
คลาส การสื บ ทอดคุ ณ สมบัติ การสื่ อสารระหว่างวัตถุ โพลิมอฟิ ซึ ม โอเวอร์ โหลด หลักภาษาโปรแกรม
ระดับสูงสาหรับการโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-oriented programming concepts and methods; object-oriented system analysis and
design; UML; object; class; inheritance; message passing; polymorphism; overloading; high-level objectoriented programming language
871-312 ชุดวิชำกำรออกแบบและพัฒนำแอปพลิเคชันบนเว็บ
6((4)-4-10)
Web Application Design and Development
หลักการของเทคโนโลยีเว็บ องค์ประกอบของเว็บเพจและเว็บไซต์ การออกแบบเว็บที่สนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้ หลักการออกแบบกราฟิ กสาหรับเว็บไซต์ การสร้างเว็บแบบไดนามิค การโปรแกรมเว็บฝั่ง
เซิร์ฟเวอร์ การจัดการเซสชัน การออกแบบฐานข้อมูล การเชื่อมต่อฐานข้อมูลและบริ หารจัดการ ภาษาเอสคิว
แอล การพัฒนาเว็บด้วยเฟรมเวิร์ค
Principles of web technology; website and web page components; user interface design
application; principle of graphic design for website; dynamic web development; Server-side web
programming; session management; database design; database connection and administration; SQL
language; web development with framework
871-313 กำรวิเครำะห์ เชิงปริมำณทำงกำรจัดกำร
3((2)-2-5)
Quantitative Analysis in Management
หลัก การและการวิ เคราะห์ เชิ งปริ มาณเพื่ อใช้ในการวิเคราะห์ปั ญ หาและการตัดสิ น ใจทางการ
จัดการ ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ทางสถิติ เพื่อใช้กาหนดแนวทางการจัดการที่เหมาะสม
Principles and quantitative analysis for management problem analysis and decision making;
theories and statistical techniques for appropriate management

871-314 กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร
3(3-0-6)
Managerial Accounting
การใช้บญั ชีเพื่อการจัดการ ต้นทุนและการวิเคราะห์การงบประมาณ การตั้งราคาสิ นค้าและบริ การ
งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์และการตัดสิ นใจเลือกโครงการลงทุน
Management accounting; capital investment and analysis; budgeting; product and service
pricing; statement of cash flows; investment project analysis and investment decision-making
871-315 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร
3(3-0-6)
Management Information System
บทบาทและหน้าที่ ของระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการภายในองค์การ ความส าคัญของระบบ
สารสนเทศกับองค์การธุรกิจ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจในการบริ หาร
Roles and responsibilities of management information system within organization; importance of
information systems to business organization; application of information systems for administration
decision-making
871-316 กำรบริหำรและจัดกำรระบบ
3((2)-2-5)
System Administration and Management
หน้ า ที่ ข องผู บ้ ริ ห ารระบบ การจัด การผู ้ใ ช้ ระบบรั ก ษาความมั่น คงบนเครื อ ข่ าย การจัด การ
ทรัพยากรระบบ การสารองและกูค้ ืนระบบ การติดตั้งและดูแลเซิ ร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ สาหรับการตรวจสอบ
ระบบเครื อข่าย
Functionality of system administrator; user management; network security system; system
resource management; backup and recovery system; server setting and maintenance; network monitoring
software
871-317 กำรปฏิสัมพันธ์ ระหว่ ำงมนุษย์ และคอมพิวเตอร์
3((2)-2-5)
Human Computer Interaction
แนวคิดการปฏิ สัม พันธ์ระหว่างคอมพิ วเตอร์ กับ มนุ ษ ย์ ความส าคัญของการออกแบบตัวเชื่ อม
ประสาน การออกแบบตัวเชื่ อมประสานและการปฏิสัมพันธ์ หลักการและวิธีการออกแบบตัวเชื่อมประสาน
ที่เน้นผูใ้ ช้เป็ นศูนย์กลาง การวิเคราะห์และประเมินการออกแบบตัวเชื่อมประสาน
Conceptual models of human and computer interaction; importance of user interface design;
user interface and interactive system design; user-centered design principles and methods; analysis and
evaluation of user interface design

871-318 กฎหมำย จริยธรรม และประเด็นทำงวิชำชีพ
3(3-0-6)
Laws, Ethics and Professional Issues
กฎหมายและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร ความลับทางการค้า กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และประเด็นทางวิชาชีพ
Laws and ethics related to Computer and Informatics for Management; intellectual property;
copyrights; patents; trade secret; electronic commerce laws; professional issues
871-319 สัมมนำทำงคอมพิวเตอร์ และวิทยำกำรสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร
ไม่นับหน่ วยกิต
Seminar in Computer and Informatics for Management
(1 คำบ/สั ปดำห์ )
ศึ ก ษาและเสวนาในประเด็นและแนวโน้ม ด้านคอมพิ วเตอร์ และวิท ยาการสารสนเทศเพื่ อการ
จัดการ การวัดและประเมินผลใช้สัญลักษณ์ S และ U
Study and discussion on issues and trends related to Computer and Informatics for
Management; performance appraisal using S and U
871-410 โครงงำนรำยบุคคล
4(0-12-0)
Independent Project
การค้นคว้าและการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น การเลือกหัวข้อโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ และวิทยการ
สารสนเทศเพื่อการจัดการด้วยการสารวจปัญหาจากสถานประกอบการจริ ง การพัฒนาและนาเสนอโครงร่ าง
การพัฒ นาโครงงานภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาและการเสนอแนะจากสถานประกอบการ
การนาเสนอโครงงานและการทารายงานฉบับสมบูรณ์
Exploration and collection of basic data; topic selection on computer and informatics for
management; proposal development and presentation; project development under advisor’s supervision;
final project presentation and report
871-411 ควำมมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ และกำรสื่ อสำรข้ อมูล
3((2)-2-5)
Computer System and Data Communication Security
ระบบความมั่ น คงของระบบปฏิ บ ั ติ ก าร ระบบแฟ้ ม ข้อ มู ล และฐานข้ อ มู ล การเข้า รหั ส
การวิเคราะห์การเข้ารหัส มาตรฐานความมัน่ คงปลอดภัย และเทคนิ คการเข้ารหัสข้อมูล ข้อตกลงในการ
สื่ อสาร การประยุกต์ใช้รหัสในการจัดการระบบรหัสสาธารณะ ลายเซ็นแบบดิจิทลั
Operating system security; file system security; database security; encryption; cryptanalysis;
security standared and encryption techniques; communication protocols; application of public key
encryption; digital signature

871-412 สหกิจศึกษำ
6(0-36-0)
Cooperative Education
การปฏิ บ ัติ ง านในหน่ ว ยงานราชการรั ฐ วิส าหกิ จหรื อ สถานประกอบการที่ ใ ช้ทัก ษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการปฏิ บตั ิงานเสมือนเป็ นบุคลากรในหน่วยงานเป็ นเวลา
ไม่ น้อยกว่า 16 สัป ดาห์ต่อเนื่ อง หรื อ 1 ภาคการศึก ษาภายใต้การให้ค าปรึ กษาของคณาจารย์ที่ รับผิดชอบ
มีผูน้ ิ เทศงาน การติดตามและมีผลการประเมินการปฏิบตั ิงานโดยหน่ วยงานนั้น มีการรายงาน การนาเสนอ
ผลสาเร็จโครงงานสหกิจศึกษา การวัดและประเมินผลใช้สัญลักษณ์ G P และ F
Working in information and communication field at enterprise under sup vision of lecturer and
adviser from organization; report and presentation of cooperative success; performance appraisal using G
P and
กลุ่มวิชำเอกเลือก
870-200 ภำษำอังกฤษหรรษำ
ไม่นับหน่ วยกิต
English for Fun I
(2 คำบ/สั ปดำห์ )
คาศัพท์พ้นื ฐาน คาศัพท์ สานวน คาสแลง และฝึ กการสนทนาในชีวิตประจาวัน เช่น การซื้อของ
อาหาร กีฬา และบันเทิง ฝึ กอ่านข้อความสั้น เช่น ป้าย ประกาศ ฉลากสิ นค้า โฆษณา ฝึ กฟังจากสื่ อต่าง ๆ ฝึ ก
เขียนแนะนาตัวและแสดงความคิดเห็นอย่างง่าย ฝึ กการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การนาเสนอข้อมูล
การแสดงความคิดเห็น และการสัมภาษณ์ ฝึ กอ่านและเขียนข้อความและเรื่ องเพื่อการสื่ อสาร การวัดและ
ประเมินผลใช้สัญลักษณ์ S และ U
Basic vocabulary, vocabulary, idiom, slang and everyday expression on various topics such as
shopping, food, sport and entertainment; reading of short messages such as signs, announcements, product
labels, advertisements; listening; writing self-introduction and comments; conversation practicing in
different situation such as presentation, opinion expression and interview; reading and writing messages
for communication; performance appraisal using S and U
870-220 กำรตลำดออนไลน์
3(3-0-6)
Online Marketing
ความหมาย แนวคิดของการตลาดออนไลน์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์กลยุทธ์การตลาด
ออนไลน์การสร้างและสื่ อสารตราสิ นค้าออนไลน์เทคโนโลยีดิจิทลั ในงานด้านการตลาดออนไลน์เครื่ องมือ
และช่องทางการตลาดออนไลน์ การดาเนิ นกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ เช่น เสิ ร์ชเอนจินและการตลาด
ที่ทาผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ กฎหมาย จริ ยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
Concept of online marketing; online marketing mix; online marketing strategy and creating
brand; digital technology in online marketing; tools and marketing channels; online marketing activities
such as search engines and marketing through social media; related laws, ethics and professional ethics

871-220 กำรจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
3((2)-2-5)
Computer Modeling
หลักการจาลองด้วยคอมพิวเตอร์ การจาลองพื้นผิวด้วยโพลิกอน เนิ ร์บส์และซับดิวิชนั ลายผิวและ
วัสดุ แสงและกล้อง ซอฟต์แวร์สาหรับการจาลองด้วยคอมพิวเตอร์
Principles of computer modeling; surfaces modeling in polygons, NURBS and subdivision;
textures and materials; lights and cameras; computer modeling software
871-221 วีดิโอและออดิโอสำหรับมัลติมีเดีย
3((2)-2-5)
Video and Audio for Multimedia
แนวคิดเกี่ยวกับวิดีโอและออดิโอ การบันทึก สร้างและแก้ไขแฟ้มวิดีโอและแฟ้มเสี ยงสาหรับใช้
ในการผลิตมัลติมีเดีย อุปกรณ์สาหรับบันทึกวิดีโอและตัดต่อวิดีโอและออดิโอ การตัดต่อวิดีโอและการตัดต่อ
ออดิโอ โปรแกรมประยุกต์สาหรับตัดต่อวิดีโอและออดิโอ
Video and audio concepts; recording, creating and editing video and audio files for multimedia
works; video and audio recording and editing hardware; video editing and audio editing; application
software for video and audio editing
871-222 ชุดวิชำพำนิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และลูกค้ ำสั มพันธ์
6((4)-4-10)
E-Commerce and Customer Relationship Management
แนวคิ ด และหลัก การของพาณิ ชย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ รู ป แบบและโครงสร้ า งการท าธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิ กส์ ระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์ มาตรการการรักษาความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์
และอุปกรณ์เครื อข่ายที่ใช้สาหรับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ แนวคิดการบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์การ
บริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ในทางธุ รกิจ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริ หารงานลูกค้า
สัมพันธ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ ระบบการบริ หารงานลูกค้า
สัมพันธ์ออนไลน์ ซอฟต์แวร์ในงานบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบนั ประเด็นทางด้านกฎหมาย
และจริ ยธรรม สิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การฉ้อโกงบนอินเทอร์เน็ต การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและผูข้ าย
Concepts and principles of electronic commerce; electronic transaction models and structures; electronic
money transfer; security issues; software, hardware and facilities for electronic commerce; principles of
customer relationship management; customer relationship management strategies in business; application
of information technology in customer relationship management; online customer relationship
management system; widespread software used for managing customer relationship; laws, legal and ethical
issues; intellectual property rights; fraud on the Internet; consumer and seller protection

871-223 กำรโปรแกรมร่ วมสมัย
3((2)-2-5)
Contemporary Programming
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงหรื อเทคโนโลยีการโปรแกรมสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยม
Widespread use of high-level programming language or modern programming technology
ความหมายและประเภทของทรั พ ยากรสารสนเทศ เครื่ อ งมื อ ช่ วยในการเลื อกแหล่งผลิ ต และ
จาหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ความร่ วมมือและเครื อข่ายด้านการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
Definition and categories of information resources; tools of production and distribution of
alternative sources of information; information resource management process; cooperation and
networking of information resources management; technology to manage information resources
871-224 กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในองค์กร
3(3-0-6)
Information Resources Management in Organization
ความหมายและประเภทของทรั พ ยากรสารสนเทศ เครื่ อ งมื อ ช่ วยในการเลื อกแหล่งผลิ ต และ
จาหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ความร่ วมมือ และเครื อข่ายด้านการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
Definition and categories of information resources; tools of production and distribution of
alternative sources of information; information resource management process; cooperation and
networking of information resources management; technology to manage information resources
871-225 กำรจัดกำรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Administration
ความรู ้ เบื้ องต้น เกี่ ย วกับ ธุ รกิ จ โครงสร้ าง ลัก ษณะธุ รกิ จและการดาเนิ น งานขององค์ก รธุ รกิ จ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ รู ปแบบต่างๆ ของธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจ หลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจ
สถาบันการเงิน จรรยาบรรณทางธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
Introduction to business; structure, nature and operation of business organization; business
environment, type of business, economic system, principles and processes of business administration,
financial institution, ethics and law in business
871-320 กำรโปรแกรมเครื อข่ำย
3((2)-2-5)
Network Programming
เครื อข่ายแบบทีซีพี/ไอพี ยูดีพี แนวคิดและหลักการในการเขียนโปรแกรมประยุกต์เครื อข่ายแบบ
ทีซีพี/ไอพี การสื่ อสารระหว่างกระบวนการ การเขียนโปรแกรมระดับชั้นการเชื่อมต่อของทีซีพี/ไอพี การ
โปรแกรมแบบซ็อกเก็ต การโปรแกรมระดับชั้นแอพพลิเคชัน

TCP/IP, UDP networks; concepts and principles of application programming for TCP/IP
networks, process communication, TCP/IP layer interface programming, socket programming, application
layer programming
871-321 ระบบกำรสื่ อสำรแบบไร้ สำย
3((2)-2-5)
Wireless Communication System
แนวคิดการสื่ อสารแบบไร้สาย สถาปัตยกรรมของระบบการสื่ อสารแบบไร้สาย การจัดการสภาพ
การเคลื่อนที่ โปรโตคอลสาหรับโปรแกรมประยุกต์ไร้สาย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารแบบไร้สาย
Concepts of wireless communication; architecture of wireless communication systems; mobility
management; wireless application protocols; applications of wireless communication technologies
871-322 กำรประมวลผลภำพ
3((2)-2-5)
Image Processing
หลักการพื้นฐานการประมวลผลภาพดิจิทลั การประมวลผลภาพแบบจุด การประมวลผลแบบ
บริ เวณจุด การแปลงภาพ การปรับปรุ งภาพ การเรี ยกคืนภาพ การบีบอัดภาพ การแบ่งอาณาเขตภาพ
Fundamentals of digital image processing; point processing; neighborhood processing; image
transformation, enhancement, restoration, compression and segmentation
871-323 กำรโปรแกรมเกม
3((2)-2-5)
Game Programming
ประวัติเกม กระบวนการพัฒนาเกม หลักการออกแบบเกม การโปรแกรมเกมด้วยภาษาระดับสูง
การโปรแกรมเกม 2 และ 3 มิติ การใส่ พ้นื ผิว การสร้างฉากภูมิประเทศ
History of games; game development process; principles of game design; game programming
with high level language ; 2D and 3D game programming; textures; terrain
871-324 กำรออกแบบระบบเครื อข่ำยสำหรับองค์กร
3((2)-2-5)
Network Design for Organization
หลักการของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื อข่าย วิเคราะห์และ
ประเมินความต้องการระบบเครื อข่าย การออกแบบระบบเครื อข่ายและเครื อข่ายเสมือน เครื่ องมือในการ
ออกแบบระบบเครื อข่าย ประเด็นในการออกแบบเครื อข่าย
Principles of computer network in organization; networking devices; network requirement
analysis and evaluation; design of networking system and virtual network; network design tools; network
design issues

871-325 ชุดวิชำกำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ สำหรับอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง
6((4)-4-10)
Internet of Things Application Development
การเลื อกใช้อุปกรณ์ อินเทอร์ เน็ ตของสรรพสิ่ งและอุป กรณ์ ต่อพ่ วง การเขียนโปรแกรมควบคุ ม
อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง การเขียนโปรแกรมเพื่อตอบโต้กบั อุปกรณ์ อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง การพัฒนา
โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อควบคุมอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง
Internet of Things (IOTs) and peripheral selection; IOTs programming; application development
for interface with IOTs; mobile application development for controlling IOTs
871-326 ชุดวิชำกำรจัดกำรธุรกิจสำหรับผู้ประกอบกำร
6((4)-4-10)
Business Management for Entrepreneurs
ทฤษฎีความเป็ นผูป้ ระกอบการ การพัฒนาความเป็ นผูป้ ระกอบการ การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน
การพัฒนาและการสร้างความคิดสร้างสรรค์ การแสวงหาและประเมินโอกาสทางธุ รกิจ ขั้นตอนการเริ่ มธุรกิจ
ใหม่และการจัดทาแผนธุรกิจ มูลค่ าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ การกาหนดราคาสิ นค้า ฟั งก์ชนั่ การผลิต ต้นทุนที่
ใช้ในการตัดสิ นใจ การสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน การกาหนดจุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์ การพัฒนา การ
นากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิและการทบทวนเชิงกลยุทธ์ การบริ หารระบบคุณภาพ
Entrepreneurship theories; entrepreneurship development; strengths and weakness analysis;
creativity development; seeking and assessment of business opportunity; initiating new businesses and
business plan; economic value added; product pricing; production function; costs in decisions making;
competitive advantage; setting strategic objective; strategic development implementation and control;
quality system administration
871-327 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
แนวคิดและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การกาหนดรายละเอียดของงานและ
คุ ณ สมบัติ ข องผูป้ ฏิ บ ัติ ง าน การสรรหาและการคัด เลื อ ก การจู งใจ การฝึ กอบรมและพัฒ นาบุ ค ลากร
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และระบบค่ าตอบแทน สุ ขภาวะและความปลอดภัยในการทางาน แรงงาน
สัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Concepts and principles of human resource management; job analysis; job description and staff
qualifications; recruitment and selection; motivation; training and development of personnel; performance
evaluation and compensation system; health and safety; labour relations and related legal issues

871-328 กำรบริหำรโครงกำร
3(3-0-6)
Project Management
หลักการวางแผนและการพัฒนาโครงการ การจัดการทรัพยากรและการบริ หารโครงการ บทบาท
และหน้าที่ของผูบ้ ริ หารโครงการ การพัฒนาทีมงาน การควบคุมและการประเมินโครงการ การใช้ซอฟต์แวร์
ประยุกต์สาหรับการบริ หารโครงการ
Principles of project planning and development; resource management and project
administration; roles and functions of project executives; team development; project control and
assessment; application software for project management
871-420 กำรโปรแกรมกรำฟิ ก
3((2)-2-5)
Graphics Programming
หลักการโปรแกรมกราฟิ ก 2 และ 3 มิติ การโปรแกรมกราฟิ กด้วยกราฟิ ก เอพีไอ รู ปทรงพื้นฐาน
ทางเรขาคณิ ต การเปลี่ยนแปลงรู ปทรงกราฟิ ก การกาหนด สี พื้นผิวและแสง เส้นโค้งและพื้นผิว กราฟิ กแบบ
โต้ตอบ
Principles of two and three dimension graphics programming; graphics programming with
graphics API; geometric primitives; geometric transformations; color, materials, and lighting; curve and
surfaces, interactive graphics
871-421 กำรทำเหมืองข้ อมูล
3((2)-2-5)
Data Mining
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทาเหมืองข้อมูล คลังข้อมูล ประเภทของข้อมูล การเตรี ยมข้อมูล การ
รวบรวมข้อมูล การกรองข้อมูล การประยุกต์ใช้งาน การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและการอภิปรายผลข้อมูลเบื้องต้น เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลเบื้องต้น ต้นไม้การตัดสิ นใจ
กฎความสัมพันธ์การทาเหมืองข้อมูล
Knowledge discovery in data mining, data warehouse, characteristics of data, data preparation
and cleansing, data integration, data selection and filtering, utilisation of data analytics tools and visual
presentation of analytics results. Introduction to data mining techniques, decision tree and data mining
association rule.
871-422 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
3((2)-2-5)
Data Analytics
รวบรวมและการจัดเตรี ยมข้อมูล การใช้เครื่ องมือเพื่อการประมวลผลข้อมูลการแบ่งกลุ่มข้อมูลและ
การจัดกลุ่มข้อมูล การอภิปรายผลข้อมูล การทานาย การตรวจสอบโมเดลในการทานายผล การวิเคราะห์
ข้อมูลสาหรับการตัดสิ นใจและการแสดงผลข้อมูล

Data gathering and preparation; data segmentation; data analytics tools and techniques including
data clustering and data classification; data interpretation, prediction, model evaluation, data analysis for
decision making and data visualization
871-423 เศรษฐศำสตร์ เพื่อกำรจัดกำร
3(3-0-6)
Managerial Economics
ความรู ้เบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์การจัดการ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์อุปสงค์และ
ความยืดหยุ่น โครงสร้างตลาดกับ การกาหนดราคาสิ นค้าและปริ มาณการผลิต ฟั งก์ชันการผลิต แนวคิด
เกี่ยวกับต้นทุนที่ ใช้ในการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ การวิเคราะห์และการพยากรณ์ตน้ ทุนการผลิต การวิเคราะห์
การลงทุน การสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน บทบาทของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
Introduction to managerial economics; economic value added; demand and elasticity; market
structure, product pricing and quantity; production function; concepts of costs in decisions making;
analysis and forecast of production costs; investment analysis; sustainable competitive advantage; role of
government in business
873-225 กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
3((2)-2-5)
Package Design
ทฤษฎี และการฝึ กปฎิบตั ิการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ระดับสากล ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์ การจัดแสดง ผูใ้ ช้ และการตลาด การศึกษาบริ บทของการผลิตที่มีอยู่และเทคโนโลยีเข้ามาใหม่
เพื่อการพัฒนาไปสู่กระบวนการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
Theories and practice of international package design; relationship between products, packaging,
product display, users and market; studying the context of current production and new production
technology to develop packaging design process to meet industry standards

