คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิทยำกำรสื่ อสำร
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรเพื่อกำรจัดกำร
วิชำพื้นฐำนคณะ
872-100
3(3-0-6)
วิทยำกำรสื่ อสำร
(Communication Sciences)
แนวคิ ด การสื่ อ สารและการสื่ อ สารเชิ ง บู ร ณาการ ภู มิ ทั ศ น์
การสื่ อสารและเทคโนโลยีการสื่ อสารสมัยใหม่ ความสาคัญ
ของข้อ มู ลข่ าวสารและสารสนเทศประเภทและรู ป แบบการ
สื่ อ สาร ความคิ ดสร้ างสรรค์ในงานสื่ อสารที่ สัมพัน ธ์กับ การ
เปลี่ ย น แป ลงท างเศรษฐกิ จและสั ง คม ผลกระทบ ของ
การสื่ อสารต่อบุ คคลและสังคม การฝึ กทักษะการสื่ อสารเชิ ง
บูรณาการ
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
3(3-0-6)
กำรจัดกำรควำมรู้ และทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์
(Knowledge Management and Critical Thinking Skills)
ห ลั ก การ กระบ วน การและกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การความรู ้
การแลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละชุ ม ชนนั ก ปฏิ บัติ กระบวนการ
สื่ อสารในที่สาธารณะ หลักการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์
แนวทางการพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์ กระบวนการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ และสังคม เครื่ องมื อและเทคโนโลยีเพื่อการ
สื่ อสารและการจัดการความรู ้
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
วิชำเฉพำะด้ ำน (วิชำเอกบังคับ)
871-110
3(3-0-6)
คณิตศำสตร์ สำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
เพื่อกำรจัดกำร
(Mathematics for Information and Communication
Technology)
เลขฐาน การคานวณทางคณิ ตศาสตร์ ของเลขฐาน การนับ
การแปลงค่าระหว่างเลขฐาน วิธีการคานวณ ตัวเลขแบบมี
จุดทศนิยม ข้อผิดพลาดต่างๆ จากการคานวณ ตรรกศาสตร์
เบื้ อ งต้น ดิ จิ ต อลเบื้ อ งต้น เกทและวงจรต่ า งๆ ในการ
ค านวณทางคอมพิ ว เตอร์ ความน่ า จะเป็ นและการนั บ
เบื้องต้น
Base number; arithmetic of base number; counting; base
transformation; arithmetic of floatingpoint number; errors
from computation; Introduction to logic; introduction to
digital; gate and gate circuits for computer computation;
introduction to probability and counting
871-111
3(2-2-5)
กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Programming I
การโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ พ้ื น ฐาน กระบวนการเขี ย น
โปรแกรม ผังงานโปรแกรมและขั้น ตอนวิธี ชนิ ดข้อมู ล
และตัวแปร โครงสร้างควบคุมแบบเลื อกและแบบทาซ้ า
แถวลาดับ ฟั งก์ชัน การส่ งผ่านค่าให้โปรแกรมย่อยแบบ
ต่างๆ การจัดการข้อมูลเข้าและการแสดงผล
Fundamentals of computer programming; programming
process; flowchart and algorithm; data types and
variables; selection and repetition control structures;

arrays; functions; parameter parsing; input and output
management
871-210
3(3-0-6)
ภำษำอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
English for Information Technology
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เกี่ ย วกับ ฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์แ วร์ และการสื่ อ สาร
ข้อมูล
Development of English skills used in information technology
focusing on technical words in hardware, software and data
communication
871-211
3(2-2-5)
กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Programming II
รำยวิ ช ำบั ง คั บ เรี ย นผ่ ำนก่ อน : 871-111 กำรโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1 และจะต้ องได้ รับระดับขั้นไม่ ตำ่ กว่ ำ D
แถวลาดับแบบหลายมิ ติ ชนิ ดข้อมูลแบบกาหนดเอง ฟั งก์ชัน
การใช้คลังคาสั่ง พอยน์เตอร์ การเข้าถึงแฟ้มข้อมูล การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์
Prerequisite : 871-111 Computer Programming I with the
minimum grade of D
Multi-dimension arrays; user-defined data types; functions;
library using; pointer; file accessing ; application program
development
871-212
3(2-2-5)
ดิจทิ ลั กรำฟิ กและกำรออกแบบ
Digital Graphics and Design
ระบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก อุปกรณ์ นาเข้าและส่ งออกสาหรั บ
การสร้างกราฟิ ก การจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎี สี การสร้าง
กราฟิ กและการตกแต่ ง ภาพด้ว ยโปรแกรมประยุก ต์ส าหรั บ
ศิลปะดิจิทลั
Computer graphic systems; input and output devices for
graphic creation; graphic composition; color theory; graphic
creation; graphic retouch with digital art software

871-213
3(2-2-5)
สถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Architecture
ระบบคอมพิ วเตอร์ หน่ ว ยความจ า ระบบบัส หน่ ว ยรั บ
ข้อมูล หน่ วยแสดงผลหน่ วยประมวลผลกลาง โครงสร้าง
และหน้าที่ ข องหน่ วยประมวลผลกลางการค านวณทาง
คณิ ตศาสตร์ รู ปแบบคาสั่ง โหมดการอ้างอิงหน่วยความจา
ห น่ ว ย ค ว บ คุ ม ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ บ บ ข น า น
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการโปรแกรม
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
871-214
3(2-2-5)
ระบบปฏิบัตกิ ำร
Operating System
หน้ า ที่ ข องระบบปฏิ บั ติ ก าร โปรเซสและการจัด การ
โปรเซส การจัดการหน่วยความจา การจัดการอุปกรณ์และ
การจัดแฟ้ ม ระบบปฏิ บัติการแบบเปิ ด ระบบปฏิ บัติการ
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Functions of operating system; process and process
management; memory management; device and file
management; open operating system; mobile operating
system
871-215
3(2-2-5)
กำรออกแบบและพัฒนำเว็บ
Web Design and Development
โครงสร้ างอิ น เทอร์ เน็ ต และเวิร์ ล ไวด์เว็บ หลัก การของ
เทคโนโลยีเว็บ องค์ประกอบของเว็บเพจและเว็บไซต์ การ
จัด รู ป แบบข้อ ความ ตาราง เฟรม ฟอร์ ม และสไตล์ชี ต
รู ปแบบของแฟ้ มภาพกราฟิ กและแฟ้ มเสี ยง การออกแบบ
กราฟิ ก การออกแบบเว็บ ที่ สนองความต้องการของผูใ้ ช้
ภาพเคลื่อนไหวและแผนที่ ภาพลักษณ์ การออกแบบหน้า
เว็บที่ ใช้กบั อุปกรณ์ เคลื่ อนที่ ซอฟต์แวร์ ประยุกต์สาหรั บ
การพัฒนาเว็บ

Structure of Internet and World Wide Web; principles of web
technology; website and web page components; text, table,
frame, form and style sheet formatting; graphic and sound file
formats; graphic designs; responsive design; video file and
image map; mobile interface design; application software for
web development
871-216
3(2-2-5)
กำรจัดกำรฐำนข้ อมูล
Database Management
แนวคิดและหลักการของฐานข้อมูล สถาปั ตยกรรม 3 ระดับของ
ฐานข้อ มู ล การออกแบบฐานข้อมู ลเชิ งตรรก แผนภาพอี อ าร์
ระบบฐานข้อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ การจัด การและการบริ ห าร
ฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวแอลสาหรับการจัดการฐานข้อมูล การ
บารุ งรักษา
Concepts and principles of database; 3-level database
architecture; logical database design; E-R diagram; relational
database; database management and administration; SQL
language for database management; system maintenance
871-217
3(2-2-5)
โครงสร้ ำงข้ อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
ข้อมูลและโครงสร้ างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบแถวลาดับ
การท างานแบบวนซ้ า สแตค คิ ว ลิ ส ต์ ต้น ไม้และกราฟ การ
เรี ยงลาดับและการค้นหา ขั้นตอนวิธีและการตรวจสอบขั้นตอน
วิธี ฟังก์ชนั บิกโอ
Data and data structures; arrays, iterations, stacks, queues,
lists, trees and graphs; sorting and searching; algorithms and
algorithm verification; Big–O function
871-218
3(2-2-5)
กำรสื่ อสำรข้ อมูลและเครื อข่ ำยคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Networks
หลัก การพื้ น ฐานการสื่ อ สารข้อ มู ล การรั บ ส่ ง ข้อ มู ล แบบ
อนาล็อกและดิ จิทัลสื่ อและอุป กรณ์ เครื อ ข่าย เครื อข่ ายแบบ
ท้องถิ่น เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เครื อข่ายสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เทคโนโลยีระบบเครื อข่าย สถาปั ตยกรรมลาดับชั้นของเครื 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
871-219
3(3-0-6)
หลักกำรจัดกำร
Principles of Management
บทบาทและหน้าที่ ขององค์การ หลักการจัดการ ผูบ้ ริ หาร
และภาวะผูน้ า จริ ยธรรมในการบริ หาร การวางแผนและ
การควบคุม กระบวนการจัดการและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การจูงใจและการทางานเป็ 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
871-310
3(2-2-5)
กำรปฏิสัมพันธ์ ระหว่ ำงมนุษย์ และคอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction
แนวคิ ด การปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่างคอมพิ ว เตอร์ กับ มนุ ษ ย์
ค วาม ส าคั ญ ข อ งก ารอ อ ก แบ บ ตั ว เชื่ อ ม ป ระส าน
การออกแบบตั ว เชื่ อ มประสานและการปฏิ สั ม พั น ธ์
หลักการและวิธีการออกแบบตัวเชื่ อมประสานที่ เน้นผูใ้ ช้
เป็ นศู น ย์กลาง การวิเคราะห์ แ ละประเมิ น การออกแบบ
ตัวเชื่อมประสาน
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

871-311
3(2-2-5)
เทคโนโลยีอนิ เทอร์ เน็ต
Internet Technology
ระบบเครื อข่ายเบื้องต้นและระบบอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีเว็บ
ร่ วมสมัย โปรโตคอลต่างๆ บนระบบอินเทอร์เน็ต ภาษาสาหรับ
เขี ยนโปรแกรมบนเว็บ ระบบชื่ อโดเมน โปรแกรมอ านวย
ความสะดวกในการใช้งาน การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
Introduction to network and Internet systems; contemporary
web technology; Internet protocols; web programming
languages; domain name systems; Internet utility software;
internet applications

871-314
3(2-2-5)
กำรโปรแกรมเว็บและฐำนข้ อมูลบนเว็บ
Web Programming and Web Database
การโปรแกรมเว็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การสร้างเว็บแบบไดนามิค
ฟอร์มและการโต้ตอบ การจัดการเซสชัน การเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลและภาษาเอสคิวแอล การพัฒนาเว็บด้วยเฟรม
เวิร์ค
Server-side web programming; dynamic web
development; form and interaction; session management;
database connection and SQL language; web
development with framework

871-312
3(2-2-5)
กำรวิเครำะห์ และออกแบบระบบสำรสนเทศในองค์ กร
Information System Analysis and Design in Organization
โครงสร้ างและการจัด การองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่ อการ
จัด การในองค์กร วงจรการพัฒ นาระบบ การวิเคราะห์ แ ละ
ออกแบบระบบ เครื่ องมื อ และเทคนิ คการวิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบระบบเชิ งโครงสร้ าง การออกแบบส่ วนนาเข้าและ
ส่ ว นแสดงผล การพัฒ นา การบ ารุ ง รั ก ษา และการประเมิ น
ระบบ
Organization structure and management; management
information system for organizations; system development
life cycle; system analysis and design; tools and techniques
and design; input and output design; system development,
system maintenance and assessment

871-315
3(3-0-6)
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร
Management Information System
บทบาทและหน้าที่ ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภายในองค์ก าร ความส าคัญ ของระบบสารสนเทศกับ
องค์การธุ รกิ จ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสิ 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

871-313
3(2-2-5)
กำรออกแบบและกำรโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
Design and Object-Oriented Programming
แนวคิ ดและวิธีการโปรแกรมเชิ งอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบเชิ ง อ็ อ บเจกต์ ยูเอ็ ม แอล อ็ อ บเจกต์ คลาส
การสื บทอดคุณสมบัติ การสื่ อสารระหว่างอ็อบเจกต์ โพลิมอฟิ
ซึ ม โอเวอร์ โหลด หลักภาษาโปรแกรมระดับ สู งสาหรั บ การ
โปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
Object-oriented programming concepts and methods; objectoriented system analysis and design; UML; object; class;
inheritance; message passing; polymorphism; overloading;
high-level object-oriented programming language

871-316
3(2-2-5)
กำรวิเครำะห์ เชิงปริมำณทำงกำรจัดกำร
Quantitative Analysis in Management
หลั ก การและการวิ เ คราะห์ เชิ ง ปริ มาณเพื่ อ ใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ ปั ญ หาและการตัดสิ น ใจทางการจัดการ ทฤษฎี
และเทคนิ ค ต่ างๆ ทางสถิ ติ เพื่ อ ใช้ก าหนดแนวทางการ
จัดการที่เหมาะสม
Principles and quantitative analysis for management
problem analysis and decision making; theories and
statistical techniques for appropriate management

871-317
3(3-0-6)
กฎหมำย จริยธรรม และประเด็นทำงวิชำชีพ
Laws, Ethics and Professional Issues
กฎหมายและจริ ยธรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา ลิ ข สิ ท ธิ์
สิ ทธิ บตั ร ความลับทางการค้า กฎหมายพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
และประเด็นทางวิชาชีพ
Laws and ethics related to information and communication
technology; intellectual property; copyrights; patents; trade
secret; electronic commerce laws; professional issues
871-318
3(3-0-6)
กำรจัดกำรธุรกิจ
Business Administration
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ โครงสร้าง ลักษณะธุรกิจและการ
ดาเนินงานขององค์กรธุรกิจ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ รู ปแบบ
ต่างๆ ของธุ รกิ จ ระบบเศรษฐกิ จ หลัก การและกระบวนการ
จัด การธุ รกิ จ สถาบัน การเงิ น จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
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
871-319
ไม่ นับหน่ วยกิต
สั ม มนำทำงเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำรเพื่ อ กำร
จัดกำร
Seminar in Information and Communication Technology
ศึ ก ษาและเสวนาในประเด็ น และแนวโน้ ม ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
Study and discussion on issues and trends related to
information and communication technology
871-410
4(1-6-5)
โครงงำนรำยบุคคล
Independent Project
การค้น คว้าและการรวบรวมข้อ มู ล เบื้ อ งต้น การเลื อ กหัว ข้อ
โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการ
จัดการ การพัฒ นาและน าเสนอโครงร่ างการพัฒ นาโครงงาน

ภายใต้ ค าแนะน าของอาจารย์ที่ ป รึ กษา การน าเสนอ
โครงงานและการทารายงานฉบับสมบูรณ์
Exploration and collection of basic data; topic selection
on information and communication technology; proposal
development and presentation; project development under
advisor’s supervision; final project presentation and
report
871-411
3(2-2-5)
ควำมมัน่ คงของระบบคอมพิวเตอร์ และกำรสื่ อสำรขัอมูล
Computer System and Data Communication Security
ระบบความมัน่ คงของระบบปฏิบตั ิการ ระบบแฟ้มข้อมูล
และฐานข้อมูล การเข้ารหัส การวิเคราะห์ รหัส มาตรฐาน
ความมั่ น คงปลอดภั ย และเทคนิ ค การเข้า รหั ส ข้อ มู ล
ข้อตกลงในการสื่ อสาร การประยุกต์ใช้รหัสในการจัดการ
ระบบรหัสสาธารณะ ลายเซ็นแบบดิจิตอล
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
กำรฝึ กงำน
Field Work
การฝึ กการทางานในหน่ วยงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องไม่น้อย
กว่า 1 ภาคการศึกษา
Work training in relevant organization for a full semester
871-413
6(0-36-0)
สหกิจศึกษำ
ไม่ นับหน่ วยกิตสะสม
Cooperative Education
การปฏิ บัติ ง านทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารเพื่อการจัดการ ณ สถานประกอบการ ภายใต้การ
ดูแลและแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิ จศึ กษาและที่
ปรึ กษาจากสถานประกอบการ การรายงาน/การนาเสนอ
ผลสาเร็ จโครงงานสหกิจศึกษา การวัดและการประเมินผล
โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ 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 F
กลุ่มวิชำเฉพำะด้ ำน (วิชำเอกเลือก)
870-221
3(3-0-6)
หลักกำรตลำด
Principles of Marketing
แนวคิด หลักการ และความสาคัญของการตลาด ส่ วนผสมทาง
การตลาด การบริ ห ารต้น ทุ น งบประมาณ บัญ ชี แ ละงบดุ ล
เบื้องต้น กฎหมายและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concept, principle and importance of marketing; marketing
mix; cost management, budget, account and balance sheet
basics; related law and ethics
871-220
3(3-0-6)
กำรบัญชีทวั่ ไป
General Accounting
แนวคิ ด และหลัก การพื้ น ฐานของการบัญ ชี ลัก ษณะทั่ว ไป
ทางการบัญ ชี แม่ บ ทการบัญ ชี หลัก การบัญ ชี คู่ วงจรบัญ ชี
การจัดทางบทดลอง กระดาษทาการ งบการเงินสาหรับกิ จการ
ซื้อขายสิ นค้าและกิจการให้บริ การ ระบบใบสาคัญ
The fundamental concepts in accounting and the accounting
nature; accounting Framework, double entry system,
accounting cycle, trial balance, work sheet, Financial
Statement for service and sale business, voucher systems
871-221 3(2-2-5)
กำรโปรแกรมฝังตัว
Embedded Programming
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ เบื้ องต้ น ส าหรั บ ไมโครคอนโทรลเลอร์
ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เล อ ร์ ช นิ ด ต่ าง ๆ ภ าษ าซี ส าห รั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อินพุทและเอาท์พุทแบบดิจิทลั อินพุท
อนาล็อก เอาท์พุทแบบพีดบั เบิ้ลยูเอ็ม อินเทอร์ รัพท์ เคาน์เตอร์
การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
Introduction to electronics for microcontroller; type of
microcontrollers; C language for microcontroller; digital input

and output; analog input; PWM output; interrupts;
counters; application of microcontroller
871-222
3(2-2-5)
กำรจำลองด้ วยคอมพิวเตอร์
Computer Modeling
หลักการจาลองด้วยคอมพิวเตอร์ การจาลองพื้นผิวด้วยโพ
ลิ ก อน เนิ ร์ บ ส์ แ ละซับ ดิ วิชัน ลายผิ วและวัส ดุ แสงและ
กล้อง ซอฟต์แวร์สาหรับการจาลองด้วยคอมพิวเตอร์
Principles of computer modeling; surfaces modeling in
polygons, NURBS and subdivision; textures and
materials; lights and cameras; computer modeling
software
871-223
3(2-2-5)
วิดโี อและออดิโอสำหรับมัลติมเี ดีย
Video and Audio for Multimedia
แนวคิ ดเกี่ ยวกับ วิดีโอและออดิ โอ การบัน ทึ ก สร้ างและ
แก้ไ ขแฟ้ ม วิ ดี โ อและแฟ้ ม เสี ย งส าหรั บ ใช้ใ นการผลิ ต
มัล ติ มี เดี ย อุ ป กรณ์ ส าหรั บ บัน ทึ ก วิดีโอและตัด ต่อ วิดีโ อ
และออดิ โ อ การตั ด ต่ อ วิ ดี โ อและการตั ด ต่ อ ออดิ โ อ
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
871-224
3(2-2-5)
กำรโปรแกรมร่ วมสมัย
Contemporary Programming
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับสู งหรื อเทคโนโลยีการโปรแกรม
สมัยใหม่ที่ได้รับความนิยม
Widespread use of high-level programming language or
modern programming technology

871-225
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน
Computer Animation
คอมพิวเตอร์ แอนิ เมชันเบื้ องต้น ซอฟต์แวร์ สาหรับแอนิ เมชัน
อิ น เตอร์ โพเลชัน และเทคนิ ค พื้ น ฐานส าหรั บ แอนิ เมชัน การ
สร้างแอนิเมชันแบบโครงร่ างและหลักการทางฟิ สิ กส์
Introduction to computer animation; computer animation
softwares; interpolation and basic techniques; skeletal and
physics-based animation
871-226
3(2-2-5)
กำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ สำหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่
Mobile Application Development
แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ สถาปั ตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีการ
สื่ อสารไร้สายส่วนบุคคล การเขียนโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่
Concepts of mobile application development; architecture of
mobile devices; personal wireless communication
technologies; programming for mobile devices
871-320
3(3-0-6)
กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
หลักการและกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์การ
แข่งขันทางธุ รกิ จ ระดับกลยุทธ์ การวางแผนเชิ งกลยุทธ์ การ
นาไปปฏิบตั ิ การประเมินผลและการควบคุมเชิงกลยุทธ์
Principles and process of strategic management, business
competition analysis, hierarchical levels of strategy, strategic
planning, strategic implementation and strategic control and
evaluation
871-321
3(3-0-6)
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
Human Resource Management
แนวคิดและหลักการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ การวิเ คราะห์งาน
การกาหนดรายละเอียดของงานและคุณสมบัติของผูป้ ฏิบตั ิงาน
การสรรหาและการคัดเลือก การจูงใจ การฝึ กอบรมและพัฒนา
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และระบบค่าตอบแทน

สุขภาวะและความปลอดภัยในการทางาน แรงงานสัมพันธ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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
871-322
3(3-0-6)
กำรจัดกำรคุณภำพ
Quality Management
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การคุ ณ ภาพ ต้ น ทุ น คุ ณ ภาพ
พัฒ นาการของการจัดการคุ ณภาพ เครื่ องมื อ และเทคนิ ค
กระบวนการบริ ห ารคุ ณ ภาพ แนวทางการปฏิ บัติ ปั จจัย
มนุ ษ ย์แ ละวัฒ นธรรมองค์การ ปั ญ หาและแนวโน้ ม ใน
อนาคต
Concepts of quality management; quality cost; historical
development of quality management, tools and
techniques, quality management processes; course of
action, human factors and organization culture; problems
and trends in the future
871-323
3(2-2-5)
กำรบริหำรและจัดกำรระบบ
System Administration and Management
หน้าที่ ข องผูบ้ ริ ห ารระบบ การจัด การผูใ้ ช้ ระบบรั กษา
ความมัน่ คงบนเครื อข่าย การจัดการทรัพยากรระบบ การ
ส ารองและกู้คื น ระบบ การติ ด ตั้ง และดู แ ลเซิ ร์ ฟ เวอร์
ซอฟต์แวร์สาหรับการตรวจสอบระบบเครื อข่าย
Functionality of system administrator; user management;
network security system; system resource management;
backup and recovery system; server setting and
maintenance; network monitoring software

871-324
3(2-2-5)
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนลูกค้ ำสัมพันธ์
Information Technology for Customer Relationship
Management
แนวคิ ดการบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ องค์ประกอบหลักของ
การบริ ห ารงานลู กค้าสั ม พัน ธ์ กลยุท ธ์ การบริ ห ารงานลู กค้า
สั ม พัน ธ์ ใ นทางธุ ร กิ จ โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในงานบริ ห ารงานลูกค้าสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ ระบบ
การบริ ห ารงานลู ก ค้าสั ม พัน ธ์ อ อนไลน์ ซอฟต์แ วร์ ใ นงาน
บริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ที่นิยมใช้ในปั จจุบนั
Principles of customer relationship management; main
components of customer relationship management; customer
relationship management strategies in business; technology
infrastructure in customer relationship management;
application of information technology in customer
relationship management; online customer relationship
management system; widespread software used for managing
customer relationship
871-325
3(2-2-5)
กำรพำณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
แนวคิดและหลักการของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ รู ปแบบและ
โครงสร้างการทาธุ รกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ ระบบการชาระเงิ น
อิเล็กทรอนิ กส์ มาตรการการรักษาความปลอดภัย ซอฟต์แวร์
ฮาร์ ด แวร์ และอุ ป กรณ์ เครื อข่ า ยที่ ใช้ ส าห รั บ พ าณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ ประเด็นทางด้านกฎหมายและจริ ยธรรม สิ ทธิ
ในทรั พ ย์สิ น ทางปั ญญา การฉ้ อ โกงบนอิ น เทอร์ เน็ ต การ
คุม้ 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; related laws; legal and ethical Issues; intellectual
property rights; fraud on the Internet; consumer and seller
protection

871-326
3(2-2-5)
กำรโปรแกรมเครื อข่ ำย
Network Programming
เครื อข่ายแบบทีซีพี/ไอพี ยูดีพี แนวคิดและหลักการในการ
เขี ย นโปรแกรมประยุก ต์เครื อ ข่ ายแบบที ซี พี /ไอพี การ
สื่ อสารระหว่างกระบวนการ การเขียนโปรแกรมระดับชั้น
การเชื่ อมต่อของที ซีพี /ไอพี การโปรแกรมแบบซ็ อกเก็ ต
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
871-327
3(3-0-6)
กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร
Managerial Accounting
การใช้ บั ญ ชี เพื่ อ การจัด การ ต้น ทุ น และการวิ เคราะห์
การงบประมาณ การตั้งราคาสิ นค้าและบริ การ งบกระแส
เงินสด การวิเคราะห์และการตัดสิ นใจเลือกโครงการลงทุน
Management accounting; capital investment and analysis;
budgeting; product and service pricing; statement of cash
flows; investment project analysis and investment
decision-making
871-328
3(2-2-5)
ระบบกำรสื่ อสำรแบบไร้ สำย
Wireless Communication System
แนวคิ ดการสื่ อสารแบบไร้สาย สถาปั ตยกรรมของระบบ
การสื่ อ สารแบบไร้ ส าย การจัด การสภาพการเคลื่ อ นที่
โ ป ร โ ต ค อ ล ส าห รั บ โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต์ ไ ร้ ส าย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารแบบไร้สาย
Concepts of wireless communication; architecture of
wireless communication systems; mobility management;
wireless application protocols; applications of wireless
communication technologies

871-329
3(2-2-5)
กำรโปรแกรมกรำฟิ ก
Graphics Programming
หลักการโปรแกรมกราฟิ ก 2 และ 3 มิติ การโปรแกรมกราฟิ ก
ด้ ว ยกราฟิ ก เอพี ไ อ รู ปทรงพื้ นฐานทางเรขาคณิ ต การ
เปลี่ยนแปลงรู ปทรงกราฟิ ก การกาหนด สี พื้นผิวและแสง เส้น
โค้งและพื้นผิว กราฟิ กแบบโต้ตอบ
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

871-422
3(2-2-5)
กำรประมวลผลภำพ
Image Processing
ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ าน ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ภ า พ ดิ จิ ทั ล
การประมวลผลภาพแบบจุด การประมวลผลแบบบริ เวณ
จุ ด การแปลงภาพ การปรั บ ปรุ ง ภาพ การฟื้ นคื น ภาพ
การบีบอัดภาพ การแบ่งอาณาเขตภาพ
Fundamentals of digital image processing; point
processing;
neighborhood processing; image
transformation, enhancement, restoration, compression
and segmentation

871-420
3(2-2-5)
กำรโปรแกรมเกม
Game Programming
ประวัติเกม กระบวนการพัฒนาเกม หลักการออกแบบเกม การ
โปรแกรมเกมด้วยภาษาระดับ สู ง การโปรแกรมเกม 2 และ 3
มิติ การใส่พ้นื 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

871-423
3(2-2-5)
กำรออกแบบระบบเครื อข่ ำยสำหรับองค์ กร
Network Design for Organization
หลักการของระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ ภายในองค์ก ร
อุ ป กรณ์ เชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ าย วิเคราะห์ แ ละประเมิ น ความ
ต้องการระบบเครื อข่าย การออกแบบระบบเครื อข่ายและ
เครื อข่ายเสมือน เครื่ องมือในการออกแบบระบบเครื 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

871-421
3(3-0-6)
กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในองค์ กร
Information Resources Management in Organization
ความหมายและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ เครื่ องมื อ
ช่วยในการเลือกแหล่งผลิตและจาหน่ ายทรัพยากรสารสนเทศ
กระบวนการจัดการทรั พ ยากรสารสนเทศ ความร่ วมมื อและ
เครื อข่ายด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีใน
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
Definition and categories of information resources, tools of
production and distribution of alternative sources of
information, the Information resource management process,
cooperation and networking of information resources
management, technology to manage information resources

871-424
3(3-0-6)
หลัก การวางแผนและการพัฒ นาโครงการ การจัด การ
ทรัพยากรและการบริ หารโครงการ บทบาทและหน้าที่ของ
ผูบ้ ริ ห ารโครงการ การพัฒ นาที ม งาน การควบคุ ม และ
การประเมิ นโครงการ การใช้ซอฟต์แวร์ ประยุกต์สาหรั บ
การบริ 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

