1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2.

3.
4.
5.

6.

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Bachelor of Science Program in Information and Communication
Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อย่อ (ไทย)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Sc. (Information and Communication Technology)
จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี
ตัวอย่างวิชาทีน่ ่าสนใจ
เทคนิคการแก้ ปัญหาและการคิดอย่างมีเหตุผล
(Problem Solving and Logical Thinking)
การสื่อสารข้ อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communication and Computer Network)
ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
(E-Business Systems)
การพัฒนาและการดาเนินงานเบื้องต้ น
(Introduction to Development and Operations) (DevOps)
ระบบคอมพิวเตอร์และการบริหารระบบ
(Computer Systems and Administration)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สา หรับอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนที่
(Application Development for Mobile Devices)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information Systems)
เครือข่ายไร้ สายและเคลื่อนที่
(Mobile and Wireless Network)
ความมัน่ คงทางด้ านสารสนเทศและเครือข่าย
(Network and Information Security)
อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
โปรแกรมเมอร์
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบฐานข้ อมูล
ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
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ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
นักพัฒนาเว็บไซต์
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หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/สาขาวิ ชา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Bachelor of Science Program in Information and Communication
Technology

2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Information and Communication Technology)
3. วิ ชาเอก/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูท้ างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถประยุกต์งานด้านระบบ
ซอฟต์แวร์ ระบบสื่อสารข้อมูล การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการกับข้อมูลขนาด
ใหญ่ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
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ผูบ้ ริหารโครงการสารสนเทศ
นักพัฒนาโปรแกรม/ โปรแกรมเมอร์
นักพัฒนาเว็บไซต์
ผูบ้ ริหารโครงการซอฟต์แวร์
ผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาชีพในสถานประกอบการทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิศวกรเว็บ
ผูด้ แู ลระบบฐานข้อมูล
นักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล

9. ชื่อ ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ ง

1

อาจารย์

ชื่อ-สกุล
นางสาวปิ ยะวรรณ
เกษมศุภกร

คุณวุฒิ
Ph.D.
วท.ม.
สต.บ.

2

3

4

5

ผูช้ ่วย
นางสาวชฎารัตน์
ศาสตราจารย์ พิพฒ
ั นนันท์
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
ผูช้ ่วย
นายเอกรินทร์
ศาสตราจารย์ วรุตบางกูร
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
อาจารย์

อาจารย์

นายวรวิทย์
จิตรงค์
นางสาวคัดเค้า
สันธนะสุข

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

Information Science
การจัดการระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ
การจัดการระบบสารสนเทศ
สถิติ

University of Pittsburgh, USA.
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555
2543

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2542

ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์
เคมีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2543

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2539
2543

วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การจัดการระบบ
สารสนเทศ
สถิติ

2541

2539

2549

2538

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 3

3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรแบ่งเป้ นหมวดวิชาที่ส อดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ต รวมตลอดหลักสูตร

135 หน่ วยกิ ต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
1) กลุ่มวิชาภาษา
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
5) กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวติ

30 หน่ วยกิ ต
15
6
3
3
3

3.1.2.2 หมวดวิ ชาเฉพาะ
99 หน่ วยกิ ต
1) วิชาแกน
15
2) วิชาเฉพาะด้าน
54
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
18
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟต์แวร์
18
- กลุ่มโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ
9
3) วิชาเลือก
15
แบ่งเป็น 2 แผน คือ
แผนปกติ
วิชาเลือก 15 หน่วยกิต
แผนมีสหกิ จศึกษา
วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
วิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
4) วิชาโท/หรือวิชาเลือก
15
โดยเลือก
- วิชาโทต่างคณะ หรือ วิชาเลือกในสาขาวิชา จานวน 15 หน่ วยกิต หรือ
- ในกรณีทน่ี ักศึกษาต้องการเรียนหลักสูตร “แผนการศึ กษาแบบก้าวหน้ า ” ต้องมี
คุ ณ สมบัติด ัง ต่ อ ไปนี้ ให้ส ามารถเลือ กเรีย นรายวิช าในหลัก สู ต รบริห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณ ฑิต (MBA) หรือ หลักสูต รวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICTM) จานวน 15 หน่วยกิต แทน
1. เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชัน้ ปีท่ี 3 ทีม่ ี
ผลการเรียนสะสมตัง้ แต่ 3.00 ขึน้ ไปและลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อ ย
กว่ า 4 ภาคการศึก ษาปกติ โดยต้อ งศึก ษาและสอบผ่ า นรายวิช ากลุ่ ม
พืน้ ฐานเฉพาะด้านและกลุ่มวิชาเอก-บังคับตามแผนการศึกษาทีห่ ลักสูตร
กาหนด หรือ
10- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559

2. เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชัน้ ปีท่ี 3 ทีม่ ี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน และกลุ่มวิชาเอกบังคับตัง้ แต่ 2.75 ขึน้ ไป และลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ภาค
การศึกษาปกติตามแผนการศึกษาทีห่ ลักสูตรกาหนด
3. ในกรณี ท่ี ไ ม่ ต รงตามหลัก เกณฑ์ ท่ี ก าหนด ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาโดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาตามแนว
ทางการจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบ
ก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3.1.2.3 หมวดวิ ชาเลือกเสรี

6 หน่ วยกิ ต

3.1.3 รายวิ ชา
3.1.3.1 รหัสวิ ชา
รหัส วิช าประกอบด้ว ย 2 หลัก แรกเป็ น ตัว อัก ษร และตามด้ว ยตัว เลข 3 หลัก มี
ความหมายดังนี้
1) รหัสวิ ชาหมวดศึกษาทัวไป
่ (30 หน่ วยกิ ต)
H = รับผิดชอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
หลักที่ 1
S = รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
B = รับผิดชอบโดยคณะบริหารธุรกิจ
G = หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
หลักที่ 2
0 = รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
หลักที่ 3
ลาดับวิชาตัง้ แต่ 01 – 99
หลักที่ 4 - 5
2) รหัสวิ ชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
BA = คณะบริหารธุรกิจ
หลักที่ 1 - 2
AC = คณะบัญชี
EC = คณะเศรษฐศาสตร์
HM = คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
SC หรือ ST = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
CA = คณะนิเทศศาสตร์
NG = คณะวิศวกรรมศาสตร์
LW = คณะนิตศิ าสตร์
1 = ชัน้ ปีท่ี 1
หลักที่ 3
2 = ชัน้ ปีท่ี 2
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หลักที่ 4
หลักที่ 5

3 = ชัน้ ปีท่ี 3
4 = ชัน้ ปีท่ี 4
ใช้ต ัว เลข 6 แทน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ลาดับวิชาตัง้ แต่ 1-9

3) รหัสวิ ชาเอก
หลักที่ 1

B = คณะบริหารธุรกิจ
A = คณะบัญชี
E = คณะเศรษฐศาสตร์
H = คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
S = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
C = คณะนิเทศศาสตร์
N = คณะวิศวกรรมศาสตร์
L = คณะนิตศิ าสตร์
ใช้อกั ษรย่อภาษาอังกฤษแทนสาขาวิชา (ยกเว้นคณะที่
หลักที่ 2
ไม่ ม ี ส าขาวิ ช า คื อ คณะบั ญ ชี เศรษฐศาสตร์ และ
นิติศ าสตร์ ให้ใ ช้เ หมือ นรหัส วิชาแกน คือ AC EC และ
LW ตามลาดับ)
W = สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บและโมไบล์
P = สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
A = สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
I = สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 = ชัน้ ปีท่ี 1
หลักที่ 3
2 = ชัน้ ปีท่ี 2
3 = ชัน้ ปีท่ี 3
4 = ชัน้ ปีท่ี 4
ลาดับวิชาตัง้ แต่ 01 – 99
หลักที่ 4 - 5
4) รหัสวิ ชาเลือกเสรี (6 หน่ วยกิ ต)
BA = คณะบริหารธุรกิจ
หลักที่ 1 - 2
AC = คณะบัญชี
EC = คณะเศรษฐศาสตร์
HM = คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
SC = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559

CA = คณะนิเทศศาสตร์
NG = คณะวิศวกรรมศาสตร์
LW = คณะนิตศิ าสตร์
0 = หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักที่ 3
ลาดับวิชาตัง้ แต่ 01 – 99
หลักที่ 4 - 5
5) รหัสวิ ชาโท (15 หน่ วยกิ ต)
BA = คณะบริหารธุรกิจ
หลักที่ 1
AC = คณะบัญชี
EC = คณะเศรษฐศาสตร์
HM = คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
SC = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
CA = คณะนิเทศศาสตร์
NG = คณะวิศวกรรมศาสตร์
LW = คณะนิตศิ าสตร์
X = กลุ่มวิชาโท
หลักที่ 2
ลาดับวิชาตัง้ แต่ 001 เป็นต้นไป
หลักที่ 3 - 5
6) รหัสของวิ ชาที่ขอรับบริ การจากคณะอื่น
คณะทีใ่ ห้บริการ
หลักที่ 1 - 2
BA = คณะบริหารธุรกิจ
AC = คณะบัญชี
EC = คณะเศรษฐศาสตร์
HM = คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
SC = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
CA = คณะนิเทศศาสตร์
NG = คณะวิศวกรรมศาสตร์
LW = คณะนิตศิ าสตร์
9
=
วิชาทีใ่ ห้บริการนอกคณะ
หลักที่ 3
คณะทีเ่ ป็นเจ้าของวิชาใช้ตวั เลขแทน ดังนี้
หลักที่ 4
1 = คณะบริหารธุรกิจ
2 = คณะบัญชี
3 = คณะเศรษฐศาสตร์
4 = คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
5 = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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6 = คณะนิเทศศาสตร์
7 = คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 = คณะนิตศิ าสตร์
ลาดับวิชาตัง้ แต่ 1 – 9

หลักที่ 5
3.1.3.2 รายวิ ชา

1) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ 30 หน่ วยกิ ต
- กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษา
ด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

HG011

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
English for Communication 3

3 (3-0-6)

HG012

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
English for Communication 4

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน HG009 หรือ
คะแนน TOEIC 250 หรือ
เทียบเท่า
ศึกษาก่อน HG010 หรือ
คะแนน TOEIC 350 หรือ
เทียบเท่า
ศึกษาก่อน HG011 หรือ
คะแนน TOEIC 450 หรือ
เทียบเท่า

HG008
HG009
HG010

ชื่อวิ ชา

15 หน่วยกิต

หมายเหตุ ส าหรับกลุ่ มวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC หรือ เทียบเท่า
ตามที่ระบุไว้ใ นค าอธิบายรายวิชา เพื่อขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษได้ โดยต้องยื่นผล
คะแนนสอบ TOEIC ให้เสร็จสิน้ ภายในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 ทีน่ ักศึกษาเข้าศึกษา
ในกรณีท่ยี ่นื ผลคะแนน TOEIC 550 หรือ มากกว่า นักศึกษาสามารถได้รบั การยกเว้นวิช า
ภาษาอังกฤษได้ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่
เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยฯ (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป)
่
ทดแทนให้ครบ/ไม่น้อย
กว่าจานวนหน่ วยกิตที่ได้รบั การยกเว้น เพื่อให้มจี านวนหน่ วย
กิตครบตามที่หลักสูต ร
กาหนด
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- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

6 หน่วยกิต
เงื่อนไขก่อน
เรียน

SG004

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
Modern Science and Technology

3 (3-0-6)

-

SG005

คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับชีวติ ประจาวัน
Mathematics and Statistics for Daily Life

3 (3-0-6)

-

SG006

การรูท้ างดิจทิ ลั
Digital Literacy

3 (3-0-6)

-

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิ ชา
BG003

ชื่อวิ ชา
การประกอบการเชิงนวัตกรรม
Innovative Entrepreneurship

3 หน่วยกิต
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3 (3-0-6)

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิ ชา
HG022

ชื่อวิ ชา
การบริหารตนเอง
Self-Management

HG032

-

3 หน่วยกิต
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อน
เรียน

3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวติ

รหัสวิ ชา

เงื่อนไขก่อน
เรียน

ชื่อวิ ชา
ทักษะการดารงชีวติ ในสังคมโลก
Global Life Skills

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3 (3-0-6)

3 หน่วยกิต
เงื่อนไขก่อน
เรียน
-
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2) หมวดวิ ชาเฉพาะ 99
หน่ วยกิ ต
ก) วิ ชาแกน 15 หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อน
เรียน

SC169

โลกของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
World of Technology and Information

3 (3-0-6)

-

ST161

คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology

3 (3-0-6)

-

ST162

สถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
Statistics for Data Analytics
เทคนิคการแก้ปญั หาและการคิดอย่างมีเหตุผล
Problem Solving and Logical Thinking

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-

การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง
Structured Programming

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน ST163

ST163
ST164

ข)

รหัสวิ ชา

วิ ชาเฉพาะด้าน
54 หน่ วยกิ ต
 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ (9 หน่วยกิต)
จานวนหน่ วยกิ ต
ชื่อวิ ชา
เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

SI344
SI345
SI422

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
การเขียนและนาเสนอผลงานเชิงเทคนิค
Technical Writing and Presentation
จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Ethics and Law in Information Technology

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-
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รหัสวิ ชา

 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ (18 หน่วยกิต)
จานวนหน่ วยกิ ต
ชื่อวิ ชา
เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

SI227

SI228
SI230
SI232
SI342
SI423

รหัสวิ ชา

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่
Application Development for Mobile Devices
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
วิทยาการข้อมูลเบือ้ งต้น
Introduction to Data Science
การพัฒนาเว็บ
Web Development
การทาเหมืองข้อมูลและการค้นหาองค์ความรู้
Data Mining and Knowledge Discovery
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Project in Information and Communication
Technology

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน ST164

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน ST161 และ
ST162

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน/ ควบคู่ SI224

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน ST162

3(0-6-3)

หน่ วยกิตสะสมมากกว่า
100 หน่ วยกิต

 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟต์แวร์ (18 หน่วยกิต)
จานวนหน่ วยกิ ต
ชื่อวิ ชา
เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

SI222
SI224
SI225
SI229
SI322
SI343

โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธ ี
Data Structures and Algorithms
ระบบจัดการฐานข้อมูล
Database Management Systems
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
Object-Oriented Programming
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
การจัดหาและบูรณาการระบบ
Systems Sourcing and Integration

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน ST164

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน SC169

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน ST164

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน SI225

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน SI225
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 กลุ่มโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ (9 หน่วยกิต)
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

SI223

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network
ระบบคอมพิวเตอร์และการบริหารระบบ
Computer Systems and Administration
แพลตฟอร์มแบบกระจาย
Distributed Platforms

SI231
SI233

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน SI230 และ
SI231

ค) วิ ชาเลือก 15
หน่ วยกิ ต
 ด้านการพัฒนาและดาเนิ นงาน (Development and Operations (DevOps))
จานวนหน่ วยกิ ต เงื่อนไขก่อน
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ เรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
SI321
SI323
SI325
SI327
SI328
SI329
SI330
SI346

เทคโนโลยีโทรคมนาคม
Telecommunication Technology
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
ความมันคงทางด้
่
านสารสนเทศและเครือข่าย
Network and Information Security
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนั ้ สูง
Advanced Computer Network
เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่
Mobile and Wireless Network
วิศวกรรมความต้องการ
Requirement Engineering
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์
Object-Oriented Analysis and Design
การพัฒนาและการดาเนินงานเบือ้ งต้น
Introduction to Development and Operations
(DevOps)

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน SI223

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน SI225

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน SI223

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน SI223

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน SI223

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน SI225

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน SI229

3(2-2-5)

-
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SI347
SI348
SI349
SI350
SI351
SI352
SI439

ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
E-Business Systems
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่
Internet of Things
การโปรแกรมเชิงบูรณาการ
Integrative Programming
การบริหารเครือ่ งแม่ขา่ ย 1
Server Administration 1
การบริหารเครือ่ งแม่ขา่ ย 2
Server Administration 2
การจัดการการดาเนินการ
Operations Management
การทดสอบและมาตรวัดซอฟต์แวร์
Software Testing and Metrics

SI440

การโจรกรรมและพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์
Computer Hacking and Forensics
SI441 ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์
Geographic Information Systems
SI442 หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาและดาเนินงาน 1
Special Topic in Development and Operations
(DevOps) 1
SI443 หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาและดาเนินงาน 2
Special Topic in Development and Operations
(DevOps) 2
 ด้านวิ ทยาการข้อมูล (Data Science)
รหัสวิ ชา
SI353
SI354

ชื่อวิ ชา
พีชคณิตเชิงเส้นสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
Linear Algebra for Data Analytics
การประมวลผลทางการเงิน
Financial Computing

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน SI232

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SI232

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน SI229

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน
SI223

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน
SI350

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
BG003

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน SI322

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน SI223

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SI224

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

จานวนหน่ วยกิ ต เงื่อนไขก่อน
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ เรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-
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การเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
Information Storage and Retrieval
การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน
SI353

3(2-2-5)

SI357

การวิเคราะห์กราฟ
Graph Analytics

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
SI233, SI342,
และ SI353
ศึกษาก่อน
ST161

SI358

การเรียนรูข้ องเครือ่ ง
Machine Learning

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน
SI353

SI359

ภาษาโปรแกรมสาหรับงานทางสถิติ Statistical
Programming Language
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบเรียลไทม์
Real Time Analytics

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน
ST162

3(2-2-5)

SI444

การสร้างมโนภาพข้อมูล
Data Visualization

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
SI233, SI342,
และ SI353
-

SI445

การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลาRegression and
Time Series Analysis

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
ST162

SI446

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 1
Special Topic in Data Science 1

3(3-0-6)

-

SI447

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 2
Special Topic in Data Science 2

3(2-2-5)

-

SI355
SI356

SI360

 วิ ชาเลือก (ทัวไป)
่
รหัสวิ ชา
SI435

SI448
SI449

ชื่อวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อน
เรียน

สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Seminar in Information and Communication
Technology
การศึกษาอิสระ
Independent Study

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

กลยุทธ์การซือ้ ขายหุน้
Stock Trading Strategies

3(3-0-6)

ความเห็นชอบ
จากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา
-

20- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559

SI400

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6(0-40-20)

ง) วิ ชาโทนอกคณะหรือ วิ ชาเอก-เลือก

15

หน่ วยกิ ต

นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาโทในสาขาใดสาขาหนึ่ง ทีค่ ณะวิชาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเปิดให้
เรียนเป็นวิชาโท หรือวิชาเอก-เลือกในสาขาวิชาไม่ต่ากว่า 15 หน่วยกิต
จ) วิ ช าโทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ให้ บริ การต่ า ง
คณะ)
สาหรับนักศึกษาต่างคณะทีส่ นใจเลือกเรียน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
จานวนหน่ วยกิ ต
เงื่อนไข
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
SX006 จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Ethics and Law in Information Technology
SX009

โลกของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
World of Technology and Information

3(3-0-6)

-

SX010

เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต
Internet Technology

3(3-0-6)

-

SX011

การจัดการฐานข้อมูลเบือ้ งต้น
Introduction to Database Management

3(2-2-5)

-

SX012

การพัฒนาเว็บและโมไบล์แอพพลิเคชันสาหรับ
ผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่
Web and Mobile Application Development for Young
Entrepreneurs

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน
SX011

SX013

การพัฒนาระบบ
Systems Development

3(3-0-6)

-

SX014

ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น
Introduction to E-Business Systems

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
SX012

SX015

คลาวด์เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่
Cloud Technology and Internet of Things

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน
SX012
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3) หมวดวิ ชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิ ต
นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิดในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย
รายวิ ชาที่ได้รบั การยกเว้นสาหรับนักศึกษา ปวส. เทียบโอน
นักศึกษา ปวส. เทียบโอนทีเ่ ข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ให้ได้รบั การยกเว้นรายวิชาดังต่อไปนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
1.1. กลุ่มวิชาภาษา ได้รบั การยกเว้น
- วิชา HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
- วิชา HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (English for Communication 1)
1.2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้รบั การยกเว้นทัง้ หมด
1.3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ได้รบั การยกเว้นทัง้ หมด
1.4. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ได้รบั การยกเว้นทัง้ หมด
1.5. กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้รบั การยกเว้นทัง้ หมด
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- สามารถเทียบโอนหน่ ว ยกิตได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้ว ยการ
เทีย บโอนหน่ ว ยกิ ต ในการเข้ า ศึ ก ษาหลัก สู ต รปริญ ญาตรี พ . ศ . 2548 และระเบีย บ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการเทียบโอนความรูท้ กั ษะและประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ
และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
- รายวิชาในกลุ่มวิชาโท ได้รบั การยกเว้นทัง้ หมด
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ได้รบั การยกเว้นทัง้ หมด
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถลงทะเบียนในช่วง 4 ปี การศึกษา
ดังนี้
หลักสูตร 4 ปี (แผน ก ปกติ )
ชัน้ ปี 1 / ภาคต้น
รหัสวิ ชา
HG009
SG006
BG003
SC169
ST161
ST163

ชื่อวิ ชา
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 1
English for Communication 1
การรูท้ างดิจทิ ลั
Digital Literacy
การประกอบการเชิงนวัตกรรม
Innovative Entrepreneurship
โลกของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
World of Technology and Information
คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
ั
เทคนิคการแก้ปญหาและการคิ
ดอย่างมีเหตุผล
Problem Solving and Logical Thinking
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-
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ชัน้ ปี 1 / ภาคปลาย
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HG010

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2
English for Communication 2

HG022

การบริหารตนเอง
Self-Management
สถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
Statistics for Data Analytics
การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง
Structured Programming
การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
รวม

ST162
ST164
SI223
SI228

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน HG009 หรือ
คะแนน TOEIC 250 หรือ
เทียบเท่า
-

3 (3-0-6)

-

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

ศึกษาก่อน
ST163
-

3 (3-0-6)

-
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ชัน้ ปี 2 / ภาคต้น
รหัสวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

ชื่อวิ ชา

HG011

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 3
English for Communication 3

HG008

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
Thai for Communication
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
Object-Oriented Programming
วิทยาการข้อมูลเบือ้ งต้น
Introduction to Data Science
ระบบคอมพิวเตอร์และการบริหารระบบ
Computer Systems and Administration
รวม

SI222
SI229
SI230
SI231

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

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน HG010 หรือ
คะแนน TOEIC 350 หรือ
เทียบเท่า
ศึกษาก่อน
ST164
ศึกษาก่อน
ST164
ศึกษาก่อน
ST161 และ ST162
-
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ชัน้ ปี 2 / ภาคปลาย
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HG012

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 4
English for Communication 4

HG032

ทักษะการดารงชีวติ ในสังคมโลก
Global Life Skills
ระบบจัดการฐานข้อมูล
Database Management Systems
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design
การพัฒนาเว็บ
Web Development
แพลตฟอร์มแบบกระจาย
distributed Platforms
วิชาโท หรือวิชาเอก-เลือก 1 วิชา (แผนปกติ ) หรือ
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา (แผนการศึกษาแบบก้าวหน้ า)
รวม

SI224
SI225
SI232
SI233

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน HG011 หรือ
คะแนน TOEIC 450 หรือ
เทียบเท่า
-

3 (2-2-5)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน
SC169
ศึกษาก่อน/ ควบคู่
SI224
ศึกษาก่อน
SI230 และ SI231
-

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
3
21
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ชัน้ ปี 3 / ภาคต้น
รหัสวิ ชา
SI227

SI342
SI344

ชื่อวิ ชา
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สอ่ื สาร
เคลือ่ นที่
Application Development for Mobile Devices
การทาเหมืองข้อมูลและการค้นหาองค์ความรู้
Data Mining and Knowledge Discovery
ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
Management Information Systems
วิชาเอก-เลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา (แผนปกติ )
วิชาโท หรือ วิชาเอก-เลือก1 วิชา (แผนปกติ )
วิชาจาก MBA หรือ ICTM 2 วิชา
(แผนการศึกษาแบบก้าวหน้ า)
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน
ST164

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
ST162
-

3
3
3
6

-
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ชัน้ ปี 3 / ภาคปลาย
รหัสวิ ชา
SG004
SI322
SI343
SI345

ชื่อวิ ชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
Modern Science and Technology
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
การจัดหาและบูรณาการระบบ
Systems Sourcing and Integration
การเขียนและนาเสนอผลงานเชิงเทคนิค
Technical Writing and Presentation
วิชาเอก-เลือก 1 วิชา
วิชาโท หรือวิชาเอก-เลือก 1 วิชา (แผนปกติ )
วิชาจาก MBA หรือ ICTM 1 วิชา
(แผนการศึกษาแบบก้าวหน้ า)
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
SI225
ศึกษาก่อน
SI225
-

3
3
3

-

3(3-0-6)
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ชัน้ ปี 4 / ภาคต้น
รหัสวิ ชา
SI422

ชื่อวิ ชา
จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Ethics and Law in Information Technology
วิชาเอก-เลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
วิชาโท หรือวิชาเอก-เลือก 1 วิชา (แผนปกติ )
วิชาจาก MBA หรือ ICTM 1 วิชา
(แผนการศึกษาแบบก้าวหน้ า)
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
6
3
3
3

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

15

ชัน้ ปี 4 / ภาคปลาย
รหัสวิ ชา
SI423

ชื่อวิ ชา
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
Project in Information and Communication Technology
วิชาเอก-เลือก 1 วิชา
วิชาโท หรือวิชาเอก-เลือก 1 วิชา (แผนปกติ ) หรือ
วิชาจาก MBA หรือ ICTM 1 วิชา
(แผนการศึกษาแบบก้าวหน้ า)
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(0-6-3)

3
3
3

เงื่อนไขก่อนเรียน
หน่วยกิตสะสมมากกว่า
100 หน่วยกิต
-

9

26- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559

หลักสูตร 4 ปี (แผนมีสหกิ จศึกษา)
ชัน้ ปี 1 / ภาคต้น
รหัสวิ ชา
HG009
SG006
BG003
SC169
ST161
ST163

ชื่อวิ ชา
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 1
English for Communication 1
การรูท้ างดิจทิ ลั
Digital Literacy
การประกอบการเชิงนวัตกรรม
Innovative Entrepreneurship
โลกของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
World of Technology and Information
คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
ั
เทคนิคการแก้ปญหาและการคิ
ดอย่างมีเหตุผล
Problem Solving and Logical Thinking
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-
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ชัน้ ปี 1 / ภาคปลาย
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HG010

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2
English for Communication 2

HG022

การบริหารตนเอง
Self-Management
สถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
Statistics for Data Analytics
การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง
Structured Programming
การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
รวม

ST162
ST164
SI223
SI228

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน HG009 หรือ
คะแนน TOEIC 250 หรือ
เทียบเท่า
-

3 (2-2-5)

-

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

ศึกษาก่อน
ST163
-

3 (2-2-5)

-
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ชัน้ ปี 2 / ภาคต้น
รหัสวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

ชื่อวิ ชา

HG011

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 3
English for Communication 3

HG008

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
Thai for Communication
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
การขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
Object-Oriented Programming
วิทยาการข้อมูลเบือ้ งต้น
Introduction to Data Science
ระบบคอมพิวเตอร์และการบริหารระบบ
Computer Systems and Administration
รวม

SI222
SI229
SI230
SI231

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

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน HG010 หรือ
คะแนน TOEIC 350 หรือ
เทียบเท่า
ศึกษาก่อน
ST164
ศึกษาก่อน
ST164
ศึกษาก่อน
ST161 และ ST162
-

18

ชัน้ ปี 2 / ภาคปลาย
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HG012

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 4
English for Communication 4

HG032

ทักษะการดารงชีวติ ในสังคมโลก
Global Life Skills
ระบบจัดการฐานข้อมูล
Database Management Systems
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design
การพัฒนาเว็บ
Web Development
แพลตฟอร์มแบบกระจาย
Distributed Platforms
วิชาโท หรือวิชาเอก-เลือก 1 วิชา (แผนปกติ ) หรือ
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา (แผนการศึกษาแบบก้าวหน้ า)
รวม

SI224
SI225
SI232
SI233

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน HG011 หรือ
คะแนน TOEIC 450 หรือ
เทียบเท่า
-

3(2-2-5)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน
SC169
ศึกษาก่อน/ ควบคู่
SI224
ศึกษาก่อน
SI230 และ SI231
-

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
3
21

28- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559

ชัน้ ปี 3 / ภาคต้น
รหัสวิ ชา
SI227

SI342
SI344

ชื่อวิ ชา
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สอ่ื สาร
เคลือ่ นที่
Application Development for Mobile Devices
การทาเหมืองข้อมูลและการค้นหาองค์ความรู้
Data Mining and Knowledge Discovery
ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
Management Information Systems
วิชาเอก-เลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา (แผนปกติ )
วิชาโท หรอ วิชาเอก-เลือก1 วิชา (แผนปกติ ) หรือ
วิชาจาก MBA หรือ ICTM 2 วิชา
(แผนการศึกษาแบบก้าวหน้ า)
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (2-2-5)

3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน
ST164

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน
ST162
-

3
3
3
6

-
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ชัน้ ปี 3 / ภาคปลาย
รหัสวิ ชา
SG004
SI322
SI343
SI345

ชื่อวิ ชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
Modern Science and Technology
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
การจัดหาและบูรณาการระบบ
Systems Sourcing and Integration
การเขียนและนาเสนอผลงานเชิงเทคนิค
Technical Writing and Presentation
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโท หรือวิชาเอก-เลือก 1 วิชา (แผนปกติ ) หรือ
วิชาจาก MBA หรือ ICTM 1 วิชา
(แผนการศึกษาแบบก้าวหน้ า)
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
SI225
ศึกษาก่อน
SI225
-

3
3
3

-

3(2-2-5)

18
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ชัน้ ปี 4 / ภาคต้น
รหัสวิ ชา
SI422
SI423

ชื่อวิ ชา
จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Ethics and Law in Information Technology
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Project in Information and Communication Technology
วิชาเอก-เลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
วิชาโท หรือ วิชาเอก-เลือก 2 วิชา (แผนปกติ ) หรือ
วิชาจาก MBA หรือ ICTM 2 วิชา
(แผนการศึกษาแบบก้าวหน้ า)
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3
3
6
6

เงื่อนไขก่อนเรียน
หน่วยกิตสะสมมากกว่า
100 หน่วยกิต
-
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ชัน้ ปี 4 / ภาคปลาย
รหัสวิ ชา
SI400

ชื่อวิ ชา
สหกิจศึกษา
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-40-20)
6

เงื่อนไขก่อนเรียน

30- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559

3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา
1. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ 30 หน่ วยกิ ต
1.1 กลุ่มวิ ชาภาษา 15 หน่ วยกิ ต
HG008

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Thai for Communication
พัฒนาทัก ษะการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน หลัก การฟ งั การพูด การอ่ าน และการ
เขียน การใช้ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคิดอย่างเป็ นระบบให้สามารถสื่อสารได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ

HG009

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
English for Communication 1
พัฒนาทัก ษะการใช้ภ าษาอัง กฤษเพื่อ การสื่อ สารในชีว ติ ประจ าวัน โดยเน้ น
ทัก ษะการฟ งั เพื่อจับใจความสาคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสัน้ ๆ การ
พูดทักทาย เริม่ ต้นสนทนา แนะนาตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย การอ่าน
ข้อความระดับย่อหน้ าอย่างง่ายๆ เพื่อจับใจความสาคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียน
ข้อความสัน้ ๆ ในรูปแบบทัวไปและผ่
่
านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

HG010

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
English for Communication 2
ศึกษาก่อน HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรือ คะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจาวัน โดยเน้นทักษะ
การฟงั เพื่อจับใจความสาคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาทีซ่ บั ซ้อนขึน้ การมี
ส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น การพูดในสถานการณ์
ต่างๆ ทีพ่ บในชีวติ ประจาวัน รวมทัง้ การนาเสนอและเปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย
การอ่านข้อความในหัวข้อทีห่ ลากหลาย และสามารถสรุปเรื่องได้ การเขียนข้อความในหัวข้อ
ทีห่ ลากหลายทัง้ ในรูปแบบทัวไปและผ่
่
านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

HG011

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
3 (3-0-6)
English for Communication 3
ศึกษาก่อน HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรือ คะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า
พัฒ นาทักษะการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุ ร กิจ ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็ น
การบูรณาการทักษะการฟงั พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นการสนทนาทางโทรศัพท์ การนาเสนอ
ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั สินค้า และบริการ การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจ การเขียน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 31

บันทึก ภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านข่าวทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจและสรุปใจความสาคัญใน
เรือ่ งทีอ่ า่ น

HG012

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
3 (3-0-6)
English for Communication 4
ศึกษาก่อน HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หรือ คะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในชีวติ ประจาวัน ซึง่ เป็ น
การบูรณาการทักษะการฟงั พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นการประชุม การเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจเบื้องต้น และ การสัมภาษณ์งานในสถานการณ์จาลอง การเขียนจดหมายสมัครงาน
และประวัติส่วนตัวในรูปแบบทัวไปและผ่
่
านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การอ่านบทความและสรุป
ความเกี่ยวกับสถานการณ์ ธุ รกิจในป จั จุบ ัน รวมทัง้ การสื่อ สารทางธุ รกิจในวัฒ นธรรมที่
แตกต่าง

1.2 กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ 6 หน่ วยกิ ต
SG004

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Modern Science and Technology
วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม และการสร้างองค์
ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทม่ี ผี ลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และ
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในการรองรับความต้องการของมนุ ษย์ เทคโนโลยีชวี ภาพ
วัสดุศาสตร์ พลังงานทดแทน นาโนเทคโนโลยี

SG005

คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
Mathematics and Statistics for Daily Life
ความส าคัญ ของคณิต ศาสตร์และสถิติ บทบาทของคณิต ศาสตร์และสถิติ ท่ใี ช้ใ น
ชีวติ ประจาวันและในทางธุรกิจ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นและการแปลผลโดยใช้โปรแกรม
ประยุกต์ทท่ี นั สมัย

SG006

การรูท้ างดิจทิ ลั
3 (3-0-6)
Digital Literacy
การใช้ส่อื ดิจทิ ลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ทางานร่วมกัน การใช้เครื่องมือและแหล่งทรัพยากรดิจทิ ลั ในการค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์
และประเมินข้อมูล เพื่อการตัดสินใจและแก้ปญั หา การศึกษาองค์ความรูใ้ หม่ การสร้างสรรค์
และนาเสนอผลงานดิจทิ ลั จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตลอดจนผลกระทบ ของสื่อดิจทิ ลั ทีม่ ตี ่อบุคคล ธุรกิจ และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ

32- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559

1.3 กลุ่มวิ ชาสังคมศาสตร์ 3 หน่ วยกิ ต
BG003

การประกอบการเชิงนวัตกรรม
3 (3-0-6)
Innovative Entrepreneurship
หลักการและการประยุกต์ใช้ความรูท้ างด้านนวัตกรรมการประกอบการ รูปแบบการ
ทาธุรกิจสมัยใหม่ ความรูเ้ บือ้ งต้นด้านการเงิน การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย
ธุ รกิจ สภาพแวดล้อ มทางธุ รกิจ หลักธรรมาภิบาลในองค์การ จรรยาบรรณทางธุ ร กิจ
รวมทัง้ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสีเขียว ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และวิสาหกิจสังคม

1.4 กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์ 3 หน่ วยกิ ต
HG022

การบริหารตนเอง
3 (3-0-6)
Self-Management
หลักการและการประยุกต์ใช้ความรูเ้ รื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลทางจิตวิทยา
พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่มเกี่ยวกับการรับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาด
ทางอารมณ์ การมีวุฒภิ าวะ และสุขภาวะ มีความอดทน ใจกว้าง ยอมรับฟงั ความคิดเห็นที่
แตกต่าง การนาและการทางานเป็ นทีม การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ หลักการ
คิดและการใช้เ หตุ ผ ล การวิเ คราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของมนุ ษ ย์และนาไปสู่การรู้จกั
ตนเอง เข้าใจผูอ้ ่นื และปรับตัวได้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชีวติ

1.5 กลุ่มวิ ชาพัฒนาคุณภาพชี วิต
HG032

3

หน่ วยกิ ต

ทักษะการดารงชีวติ ในสังคมโลก
3 (3-0-6)
Global Life Skills
ความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็ นในการดารงชีวติ ทัง้ ของตนเองและทางสังคม ระบบทาง
สัง คม โครงสร้ า งและสถาบัน ทางสัง คม ความเป็ น พลเมือ งในสัง คมภายใต้ ร ะบอบ
ประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและกลุ่มประเทศอาเซียนที่มตี ่อสังคมไทย
ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคมโลก รวมทัง้ การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อ
เสริมสร้างทักษะในการอยู่ร่ว มกันในสังคมและการพัฒนาสังคมให้อยู่ดีมสี ุ ข รวมทัง้ สร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
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2. หมวดวิ ชาเฉพาะ 99 หน่ วยกิ ต
2.1 วิ ชาแกน
15
หน่ วยกิ ต
SC169 โลกของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
3 (3-0-6)
World of Technology and Information
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยีส ารสนเทศ ความส าคัญ วิ ว ัฒ นาการ
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ พืน้ ฐานการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความ
ปลอดภัยของข้อมูล เว็บ อินเทอร์เน็ต บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
หน่ วยงานด้านอื่นๆ ขัน้ ตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบแบบให้ผู้ใ ช้เป็ น
ศูนย์กลาง การใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปทีส่ าคัญ
ST161

คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Mathematics for Information Technology
องค์ประกอบของตรรกะ การคิดให้เหตุผลและการเขียนตรรกะของประพจน์ แนวคิด
ของเซตและฟงั ก์ชนั การแก้ระบบสมการเบือ้ งต้น หลักการนับเบือ้ งต้น กราฟ ต้นไม้ อนุพนั ธ์
และปริพนั ธ์ของฟงั ก์ชนั การหาค่าสูงสุดต่ าสุดของฟงั ก์ชนั

ST162

สถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3 (3-0-6)
Statistics for Data Analytics
ความรูเ้ บื้องต้นทางสถิติ เช่น การสุ่มตัวอย่าง สถิตเิ ชิงพรรณนา การประมาณค่า
การทดสอบสมมติฐาน ความน่ าจะเป็ นเบือ้ งต้นและกฎของเบย์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
เทคนิคการแก้ปญั หาและการคิดอย่างมีเหตุผล
3 (2-2-5)
Problem Solving and Logical Thinking
ทักษะและแนวคิดในการแก้ปญั หาทัวไป
่ ประเภทของปญั หา ตรรกศาสตร์และการ
ั หาด้ว ยคอมพิว เตอร์ การระบุ ปญั หา การวิเ คราะห์ ป ญ
ั หา
ให้เ หตุ ผ ล ขัน้ ตอนการแก้ป ญ
หลักการพืน้ ฐานและเครื่องมือทีใ่ ช้ในการคิดแบบขัน้ ตอนวิธกี ่อนการเขียนโปรแกรม ผังงาน
รหัสเทียม การตรวจสอบความถูกต้องของขัน้ ตอนวิธ ี หลักการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบือ้ งต้น การแก้ปญั หาด้วยโครงสร้างแบบล้าดับ โครงสร้างแบบตัดสินใจ และโครงสร้างแบบ
วนซ้้า การเขียนส่วนย่อยของโปรแกรม การเรียนรูแ้ ละฝึกฝนทักษะการแก้ปญั หาด้วยโจทย์ท่ี
ใช้คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่องมือในการแก้ปญั หา และนาไปปฏิบตั จิ ริงด้วยการเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง

ST163

ST164

การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง
Structured Programming
ศึกษาก่อน ST163 เทคนิคการแก้ปญั หาและการคิดอย่างมีเหตุผล

3 (2-2-5)
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ไวยากรณ์ขนั ้ พืน้ ฐานของภาษาระดับสูง ชนิดและการกาหนดค่าของตัวแปร เงือ่ นไข
และการโครงสร้างการควบคุมการทางานแบบวนรอบ การรับข้อมูลและการแสดงผลลัพธ์
เบือ้ งต้น ฟงั ก์ชนั และการส่งผ่านค่าพารามิเตอร์
2.2 วิ ชาเฉพาะด้าน 54 หน่ วยกิ ต
 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ (9 หน่วยกิต)
SI344
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information Systems
การค้นคว้าและวิเคราะห์หลักการ เครื่องมือ ประเด็นการบริหารระบบสารสนเทศ
ภายในองค์ก ร ประเภทของระบบของข้อ มูล ข่า วสารในธุ ร กิจ ขัน้ ตอนการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ บทบาทของผู้บริหารในการพัฒ นาระบบ การยอมรับนวัต กรรม
การบริห ารความเปลี่ย นแปลงในมุ ม มองของบุ ค คลในองค์ก ร ที่ม ีต่ อ ระบบสารสนเทศ
จริยธรรมทางระบบสารสนเทศ ศึกษาและวิเคราะห์กรณีศกึ ษาด้วยกระบวนการศึกษาค้นคว้า
เก็บข้อมูล พร้อมทัง้ รายงานและนาเสนอร่วมกัน
SI345
การเขียนและนาเสนอผลงานเชิงเทคนิค
3(3-0-6)
Technical Writing and Presentation
หลักการเขียนเชิงเทคนิค การตัง้ วัตถุประสงค์ของการเขียนเชิงเทคนิค การวิเคราะห์
พื้นความรูข้ องผู้อ่าน โครงสร้างของงานเขียนเชิงเทคนิค กระบวนการเขียน การใช้รูปภาพ
ตารางและกราฟ การใช้ ภ าษาไทยที่ถู ก ต้ อ งในการเขีย นเชิง เทคนิ ค หลัก การเขีย น
เอกสารอ้างอิง เทคนิคการนาเสนอ ลักษณะการนาเสนอที่ดี การเตรียมเนื้อหาที่จะนาเสนอ
การตอบคาถามในการนาเสนอ โดยการนาเสนอจริง บันทึกวีดโี อและได้รบั คาวิจารณ์ เ ชิง
สร้างสรรค์เพื่อนาไปปรับปรุงการนาเสนอให้ดขี น้ึ
SI422
จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Ethics and Law in Information Technology
ความเสีย่ งและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศกับคุณภาพชีวติ การทางานและ
ั หาต่ า งๆ ที่เ กิด จากการใช้
การศึก ษากฎหมายเกี่ย วข้อ งกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศ ป ญ
ทรัพยากรสารสนเทศ การกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การละเมิด
ลิขสิทธิ ์ การคุม้ ครองข้อมูล การคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัว รวมถึงจรรยาบรรณในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และจรรยาบรรณในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ (18 หน่วยกิต)
SI227
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Application Development for Mobile Devices
ศึกษาก่อน ST164 การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง
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SI228

SI230

SI232

SI342

สถาปตั ยกรรม คุณลักษณะและข้อจากัดของอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนที่ เครื่องมือและ
ภาษาทีใ่ ช้สาหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนที่
ส่วนติดต่อระบบสาหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่ วยความจาและส่วนเก็บบันทึกข้อ มูล
การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การ
จาลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ความมันคงของโปรแกรมประยุ
่
กต์สาหรับ
อุปกรณ์ส่อื สารเคลื่อนที่
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Human-Computer Interaction
แบบจาลองของการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุ ษย์และคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ รูปแบบ
ของการออกแบบโปรแกรมให้สอดคล้องกับกระบวนการรับรู้ และการคิดของมนุ ษย์ในสังคม
เครื่อ งมือ ช่ ว ยออกแบบและพัฒ นาการส่ ว นต่ อ ประสานที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ เทคนิ ค การ
ประเมินผลและการพัฒนาซอฟต์แวร์ท่มี มี นุ ษ ย์เ ป็ นศูนย์กลาง การเข้าถึงมุมมองของการ
ประยุกต์ใช้ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทเ่ี กิดขึน้ ใหม่
วิทยาการข้อมูลเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Data Science
ศึกษาก่อน ST161 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ST162 สถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลักการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิคทางสถิตแิ ละการเรียนรูข้ อง
เครื่อง การสร้างมโนภาพ เพื่อนาเสนอข้อ มูลและผลลัพธ์ กรอบแนวคิดการจัดการข้อ มูล
ขนาดใหญ่
การพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
Web Development
ศึกษาก่อน/ ควบคู่ SI224 ระบบจัดการฐานข้อมูล
กลไกพื้นฐานและส่วนประกอบของอินเทอร์เน็ตและเว็บ สถาปตั ยกรรมของเครื่อง
บริการเว็บ โครงสร้างของภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ การสร้างหน้ าเว็บ เทคนิคการเขียน
ั ่ กข่ายและแม่ข่าย โปรแกรมสาหรับจาลองแม่ข่ายเว็บ การเขียน
โปรแกรมคาสังที
่ ท่ างานฝงลู
โปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล การใช้เซสชัน และคุกกี้ แนะนาการเขียนโปรแกรมเว็บโดยใช้
การเขียนโปรแกรมและภาษามาร์คอัพที่ทนั สมัย เช่น เอกซ์เอ็มแอล หลักการพื้นฐานของ
เอกซ์เอ็มแอล องค์ประกอบและเทคนิคบนพื้นฐานของเอกซ์เอ็มแอล ดีทดี ี เอกซ์เอ็มแอลสกี
มา
การทาเหมืองข้อมูลและการค้นหาองค์ความรู้
3(2-2-5)
Data Mining and Knowledge Discovery
ศึกษาก่อน ST162 สถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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SI423

SI222

SI224

SI225

ขัน้ ตอนต่ างๆ ในกระบวนการค้นหาองค์ความรู้ เช่น การจัดเตรียมข้อ มูล การทา
เหมืองข้อมูล และการประเมินรูปแบบองค์ความรู้ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ในการทาเหมือง
ข้อมูลเพื่อใช้ใ นการพยากรณ์ การจาแนก หรือการจัดกลุ่ ม โดยเทคนิค ที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย ต้นไม้ตดั สินใจ เพื่อนบ้าน
ทีใ่ กล้เคียงทีส่ ุด การจาแนกแบบเบย์อย่างง่าย โครงข่ายประสาทเทียม และการจัดกลุ่ม
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(0-6-3)
Project in Information and Communication Technology
เงือ่ นไขก่อนเรียน: หน่วยกิตสะสมมากกว่า 100 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาทางานเดีย่ วหรือมีการจัดกลุ่มเพื่อทาโครงงานเฉพาะเกีย่ วกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาปญั หา วิเคราะห์ปญั หา และออกแบบวิธ ีก าร
แก้ปญั หาโดยประยุกต์ใช้ความรูท้ ่เี รียนมาในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ
โครงงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีต่างๆ ทางสารสนเทศและการสื่อสาร
 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟต์แวร์ (18 หน่วยกิต)
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธ ี
3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
ศึกษาก่อน ST164 การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง
โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ 1 มิติ อาร์เรย์ 2 มิติ อาร์เรย์หลายมิติ สแต็ก คิว ลิงค์
ลิส ต์ โครงสร้า งข้อ มูล แบบต้น ไม้ โครงสร้า งต้น ไม้แ บบทวิภ าค โครงสร้า งต้น ไม้นิ พ จน์
โครงสร้า งต้ น ไม้ค วามสู ง สมดุ ล หรือ ต้ น ไม้เ อวีแ อล การเขีย นฟ งั ก์ ช ัน แบบเรีย กซ้ า การ
วิเคราะห์ขนั ้ ตอนวิธกี ารเรียงลาดับ การค้นหาข้อมูล และเทคนิคการแฮชชิง
ระบบจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Management Systems
การเปรียบเทียบระหว่างการประมวลผลแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล สถาปตั ยกรรม
ของระบบฐานข้อมูล รูปแบบฐานข้อมูล แบบลาดับขัน้ แบบข่ายงาน และแบบสัมพันธ์ ภาษา
เอสคิวแอล การออกแบบฐานข้อมูล ฟงั ก์ชนั การขึน้ ต่อกัน รูปแบบที่เป็ นบรรทัดฐาน โมเดล
จาลองความสัมพันธ์ของข้อมูล ประเภทของข้อมูล กระบวนการสอบถามข้อมูล การป้องกัน
ข้อมูล กฎความคงสภาพ การควบคุมภาวะพร้อมกัน ระบบความมันคง
่ โครงสร้างการจัดเก็บ
ข้อมูลเชิงกายภาพ ดัชนี การบริหารฐานข้อมูล กรณีศกึ ษาการใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
และโครงงาน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(3-0-6)
Systems Analysis and Design
ศึกษาก่อน SC169 โลกของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
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SI229

SI322

SI343

SI223

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และออกแบบ การกาหนดระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ และโมเดลข้อมูล การศึกษาความเป็ นไปได้ การกาหนดความ
ต้องการระบบ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การนาหลักการของระบบสารสนเทศมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการวิเ คราะห์ แ ละออกแบบ วงจรการพัฒ นาระบบและการท าต้ น แบบ
กรณีศกึ ษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
3(2-2-5)
Object-Oriented Programming
ศึกษาก่อน ST164 การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง
หลักการเบื้องต้นและการออกแบบในการโปรแกรมคาสังเชิ
่ งอ็อบเจกต์ โครงสร้าง
และไวยากรณ์ การห่อหุม้ และการซ่อนข้อมูลสารสนเทศ การสืบทอดและการแทนที่ ภาวะพหุ
สัณฐาน โอเวอร์ไรด์และโอเวอร์โหลด การสร้างคลาสและคลาสย่อย ตัวสร้างเมธอด การ
เข้าถึงแบบพับบลิค ไพรเวท และการใช้ไลบารีมาตรฐาน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Engineering
ศึกษาก่อน SI225 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ขัน้ ตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ วงจรชีวติ
ของซอฟต์แวร์ และการจัดการซอฟต์แวร์ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ เครื่องมือ
และเทคนิค ที่ใ ช้ใ นการพัฒ นาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ การวัดซอฟต์แวร์และการควบคุ ม
คุณภาพ การจัดการโครงการด้านซอฟต์แวร์ กรณีตวั อย่างและโครงงาน
การจัดหาและบูรณาการระบบ
3(3-0-6)
Systems Sourcing and Integration
ศึกษาก่อน SI225 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การจัดหาและการบูรณาการตลอดจนการปรับใช้ระบบ การบริหารจัดการโครงการ
การทดสอบและการประกันคุณภาพ บริบทขององค์กร และสถาปตั ยกรรมระบบ
 กลุ่มโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ (9 หน่วยกิต)
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Data Communication and Computer Network
ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวกลาง
และอุปกรณ์สาหรับการสื่อสารข้อมูลแบบอนาลอกและดิจ ิทลั การส่งข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล
และการควบคุมความผิดพลาด สถาปตั ยกรรมและพิธกี ารของเครือข่ายหลายชัน้ การสื่อสาร
ข้อมูลระยะใกล้และระยะไกล เครือข่ายแบบต่างๆ สถาปตั ยกรรมในระดับชัน้ ของเครือข่าย
และโปรโท-คอล การเชื่อมระหว่างเครือข่าย ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ การจัดการระบบความ
มันคงของเครื
่
อข่าย การจัดการเครือข่ายและการประยุกต์ใช้งาน
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SI231

ระบบคอมพิวเตอร์และการบริหารระบบ
3(2-2-5)
Computer Systems and Administration
สถาปตั ยกรรมคอมพิวเตอร์ หน่ วยประมวลผลกลางและหน่ วยความจา องค์ประกอบ
ของระบบปฏิบ ัติก าร แพลตฟอร์ม ของระบบคอมพิว เตอร์ เรีย นรู้ร ะบบการท างานของ
ระบบปฏิบ ัติก ารส าหรับ แพลตฟอร์ม แบบต่ า งๆ การจัด การกระบวนการ อัล กอริธ ึม การ
จัดลาดับการทางาน การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย การจัดการสิทธิการเข้าถึง การจัดการ
เครือ่ งแม่ขา่ ยเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
SI233
แพลตฟอร์มแบบกระจาย
3(2-2-5)
Distributed Platforms
ศึกษาก่อน SI230 วิทยาการข้อมูลเบือ้ งต้น และ
SI231 ระบบคอมพิวเตอร์และการบริหารระบบ
ส่วนประกอบและกระบวนต่างๆ ของสถาปตั ยกรรมแบบกระจาย ชัน้ ของซอฟต์แวร์
และสภาพแวดล้อมเพื่อการปฏิบตั กิ ารบนแพลตฟอร์มแบบกระจาย การใช้เครื่องมือต่างๆ ที่
สนั บ สนุ น การประมวลผลแบบกระจาย เพื่อ ประมวลผลข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.3 วิ ชาเลือก จานวน 15 หน่ วยกิ ต
แผนปกติ เลือกในกลุ่มวิชาเลือก จานวน 15 หน่วยกิต
แผนสหกิ จศึ กษาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกจานวน 9 หน่ วยกิตและวิชาสหกิจศึกษาจานวน 6
หน่วยกิต
โดยเลือกจากวิชาเลือก ดังนี้
ด้านการพัฒนาและดาเนิ นงาน (Development and Operations: DevOps)
SI321 เทคโนโลยีโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
Telecommunication Technology
ศึกษาก่อน SI223 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบหรือรูปแบบในการสื่อสาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมในระบบการ
สื่อ สารต่ า งๆ ความรู้ท วั ่ ไปเกี่ย วกับ ระบบรับ / ส่ ง สัญ ญาณ การจ าแนกรูป แบบของสัญ ญาณ
เทคโนโลยีแ บบต่ างๆ ในระบบโทรคมนาคม เช่น ระบบชุมสายโทรศัพท์ สายสัญ ญาณ การ
ให้บริก ารทางด้านโทรคมนาคมในรูปแบบต่ างๆ แนวทางการพัฒนา รูปแบบของเทค โนโลยี
โทรคมนาคม เช่น วีดโี อเทกซ์ เอชดีทวี ี การกระจายสัญญาณผ่านดาวเทียม บริการทางด้าน
โทรคมนาคมแบบต่างๆ และผลกระทบ
SI323 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Project Management
ศึกษาก่อน SI225 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
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ภาพรวมของการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การทางานเป็ นขัน้ เป็นตอน การ
ติดตาม
การกากับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประมาณการโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การศึกษาความเป็นไปได้ การศึกษาความต้องการ การประเมินและบริหารความเสีย่ ง
การประเมินหลังส่งมอบโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
SI325

ความมันคงทางด้
่
านสารสนเทศและเครือข่าย
Network and Information Security
ศึกษาก่อน SI223 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3 (2-2-5)

แนวคิด และความจ าเป็ น ของการรัก ษาความมัน่ คง ของทรัพ ยากรสารสนเทศและ
เครือข่าย การรักษาความมันคงของคอมพิ
่
วเตอร์ ภาวะส่วนตัว การวางแผน การนาและการติดตัง้
ระบบการรักษาความมันคง
่ การรักษาความมันคงในส่
่
วนของเครื่องและอุปกรณ์ ความมันคงของ
่
ข้อมูล การเข้ารหัสลับและถอดรหัสลับ การรักษาความมันคงในระบบฐานข้
่
อมูล การรักษาความ
มันคงของระบบการปฏิ
่
บตั กิ าร การรักษาความมันคงในข้
่
อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมันคง
่
ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รูปแบบและเทคนิคในการบุกรุกต่างๆ การวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยง การกาหนดนโยบายในการรักษาความมันคงของทรั
่
พยากรสารสนเทศ
และเครือข่าย และจริยธรรมในการรักษาความมันคงของทรั
่
พยากรและสารสนเทศ
SI327

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนั ้ สูง
3 (3-0-6)
Advanced Computer Network
ศึกษาก่อน SI223 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การวิเ คราะห์เ ครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการติดต่อ สื่อสารข้อมูล การวิเ คราะห์
รายละเอียดของมาตรฐานการติดต่อสื่อสารยุคใหม่ ระบบโปรโทคอลและการนาไปใช้งาน การ
ตรวจสอบความผิดพลาด ลักษณะของเครือข่าย อัลกอริธมึ การเชื่อมต่อเส้ นทาง จุดปลายทาง
การโอนไฟล์ โปรโทคอลสาหรับงานทีห่ ่างไกลออกไป การส่งข้อมูลเป็ นก้อน การออกแบบระบบ
เครือข่าย การจัดการระบบเครือข่ายต่างๆ และโปรโทคอลทีม่ คี วามเร็วสูง
SI328 เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่
3 (3-0-6)
Mobile and Wireless Network
ศึกษาก่อน SI223 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คุ ณ สมบัติท่ีส าคัญ ของไอพีส าหรับ เครือ ข่า ยไร้ส ายและเคลื่อ นที่ ที่แ ตกต่ า งไปจาก
คุ ณ สมบัติข องไอพีท ัว่ ไปในแง่ มุ ม ของการบริห ารจัด การ และแนวคิด ของเครือ ข่ า ยไร้ส าย
เครือข่ายเคลื่อนที่ เทคนิคการสื่อสารไร้สาย การประเมินสมรรถนะของเครือข่ายไร้สาย เครือข่าย
บริเวณกว้างและนครหลวงแบบไร้สาย เครือข่ายไร้สายชนิดพิเศษ เครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจและ
เกณฑ์วธิ ี
SI329 วิศวกรรมความต้องการ
3 (3-0-6)
Requirements Engineering
40- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559

SI330

SI346

SI347

SI348

ศึกษาก่อน SI225 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
หลัก การและขัน้ ตอนการจัดการความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ การ
วิเ คราะห์ปญั หาและความต้องการที่แ ท้จริง การกาหนดข้อ จากัดและขอบเขตของระบบ การ
ตรวจสอบความถูกต้องของความต้องการ การจัดการความต้องการทีไ่ ม่แน่ นอน การจัดเก็บข้อมูล
ความต้องการทีส่ ามารถสืบย้อนได้ การกาหนดคุณลักษณะของระบบ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
และวิเคราะห์ความต้องการ กรณีศกึ ษาต่างๆ
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์
3 (3-0-6)
Object-Oriented Analysis and Design
ศึกษาก่อน SI229 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
ความรูพ้ น้ื ฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบเชิงอ็อบเจกต์ พืน้ ฐานแนวความคิดสาหรับตัว
แบบและวิธกี ารออกแบบอ็อบเจกต์ การออกแบบเชิงโครงสร้างเทียบกับการออกแบบเชิงอ็ อ บ
เจกต์และการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบยูเอ็มแอล การนาเอาคอมโพเนนท์ของ
ซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก ภาษาเชิงอ็อบเจกต์ กรณีศกึ ษา และการนามาใช้พฒ
ั นาโปรแกรมเชิง
อ็อบเจกต์
การพัฒนาและการดาเนินงานเบือ้ งต้น
3 (2-2-5)
Introduction to Development and Operations (DevOps)
วิธ ีก ารพัฒ นาและวิธ ีก ารด าเนิ น งาน การปรับ ปรุ ง คุ ณ ลัก ษณะ ความถู ก ต้ อ งของ
ซอฟต์แวร์และเสถียรภาพของระบบ การพัฒนาและการดาเนินงาน การใช้เครื่องมือและเทคนิค
ต่างๆ สหวิทยาการของการพัฒนาซอฟแวร์ การดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ประกันคุณภาพ การลดอุปสรรคในการดาเนินโครงการ การปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจ และการ
ปรับปรุงประสบการณ์ของผูใ้ ช้
ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
E-Business Systems
ศึกษาก่อน SI232 การพัฒนาเว็บ
พืน้ ฐานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบธุรกิจสาหรับการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ การค้าปลีก
บนอิน เทอร์เ น็ ต การวิเ คราะห์ลู ก โซ่ ข องมู ล ค่ า สถาป ตั ยกรรมทางเทคโนโลยีส าหรับ ธุ ร กิจ
อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าแบบออนไลน์ การจัดการลูกโซ่ของอุปทาน การ
ประมูลออนไลน์ พฤติกรรมของลูกค้าภายใต้สงิ่ แวดล้อมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจ่ายเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งสินค้า ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม ความปลอดภัยและความเป็ น
ส่วนตัวของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมของระบบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในอนาคต
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่
3 (2-2-5)
Internet of Things
ศึกษาก่อน SI232 การพัฒนาเว็บ
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SI349

หลักการของอินเตอร์เน็ตของสรรพสิง่ เทคโนโลยีท่ชี ่วยให้สรรพสิง่ รับรูข้ อ้ มูลในบริบท
แวดล้อม เทคโนโลยีการสื่อสารทัง้ แบบมีสายและไร้สาย เครือข่ายเซ็นเซอร์ การแลกเปลีย่ นข้อมูล
ระหว่างระบบปฏิบตั กิ ารแบบต่างๆ และเทคโนโลยีทช่ี ่วยให้สรรพสิง่ ประมวลผลข้อมูลของตนเอง
ได้ กรณีศกึ ษาแอพพลิเคชันเกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ ที่มอี ยู่จริงในปจั จุบนั การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์เบือ้ งต้นสาหรับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิง่
การโปรแกรมเชิงบูรณาการ
3 (2-2-5)
Integrative Programming
ศึกษาก่อน SI229 การเขียนโปรแกรมเชิงอ๊อบเจกต์
การสื่อสารระหว่างซอฟต์แวร์ หลักการและมาตรฐานของเว็บเซอร์วสิ การแปลงข้อมูล
และการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์ โปรโทคอลและภาษาโปรแกรมทีเ่ กี่ยวข้อง การเขียน
โปรแกรมเพื่อประสานระบบเข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยีต่างๆ การรักษาความปลอดภัยและความ
มันคงในซอฟต์
่
แวร์

SI350

การบริหารเครือ่ งแม่ขา่ ย 1
3 (2-2-5)
Server Administration 1
ศึกษาก่อน SI223 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย และเครื่องลูกข่าย การติดตัง้ และการ
กาหนดค่าบนระบบปฏิบตั กิ ารสาหรับเครื่องแม่ข่าย การจัดการและกาหนดค่าขัน้ สูงให้กบั บริการ
ในระบบปฏิบตั กิ ารสาหรับเครื่องแม่ข่าย การแก้ไข เพิม่ เติม อุปกรณ์และผู้ใช้ใหม่ในระบบ การ
เขียนคาโพรไฟล์ การสารองข้อมูลและการคืนข้อมูล การแก้ไขปญั หาในเครือข่าย และปฏิบตั กิ าร
ด้านการบริห ารจัดการเครือ ข่า ยที่หลากหลาย รวมทัง้ เตรียมสอบใบประกาศนียบัต รส าหรับ
ผูบ้ ริหารระบบ

SI351

การบริหารเครือ่ งแม่ขา่ ย 2
3 (2-2-5)
Server Administration 2
ศึกษาก่อน SI350 การบริหารเครือ่ งแม่ข่าย 1
การออกแบบและการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเซิรฟ์ เวอร์ เน้นการปฏิบตั กิ ารสาหรับ
การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเซิรฟ์ เวอร์ขนั ้ สูง และการเตรียมสอบใบประกาศนียบัตรสาหรับ
ผูบ้ ริหารระบบขัน้ สูง

SI352

การจัดการการดาเนินงาน
3 (3-0-6)
Operations Management
ศึกษาก่อน BG003 การประกอบการเชิงนวัตกรรม
ลัก ษณะและความส าคัญ ของการปฏิบ ัติก ารในธุ ร กิจ และการจัด การการผลิต การ
พยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การตัดสินใจในการผลิต
การเลือ กสถานที่ต งั ้ โรงงานและรูปแบบของโรงงาน การจัดการโครงการ การจัดการห่ว งโซ่

42- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559

อุปทาน การจัดการด้านความปลอดภัยใน โรงงาน กระบวนการจัดซือ้ กระบวนการการควบคุม
สินค้าคงคลัง กระบวนการการบารุงรักษา การวางแผนวัตถุดบิ รูปแบบการขนส่ง การจัดการ
คุณภาพ และการใช้ซอฟต์แวร์การจัดซือ้ เพื่อสนับสนุนการผลิต
SI439

การทดสอบและมาตรวัดซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
Software Testing and Metrics
ศึกษาก่อน SI322 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ความรูพ้ ้นื ฐานในการทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบ ตลอดจนวงจรชีวติ ของซอฟแวร์
เทคนิคการทดสอบแบบสถิตยวิสยั และแบบจลนวิสยั เทคนิคการออกแบบการทดสอบ การจัดการ
การทดสอบ เครือ่ งมือสนับสนุน สาหรับการทดสอบ และมาตรวัดต่างๆ สาหรับซอฟต์แวร์

SI440

การโจรกรรมและพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
Computer Hacking and Forensics
ศึกษาก่อน SI223 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หลักการการพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับ การพิสูจน์
หลักฐานคอมพิวเตอร์ วิธกี ารและกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การได้มาของข้อมูล การพิสูจน์
ข้ อ มู ล ในฮาร์ ด ดิส ต์ เครื่อ งมือ ทางซอฟต์ แ วร์ ท่ี ใ ช้ ใ นการพิสู จ น์ ห ลัก ฐาน การตรวจสอบ
ระบบปฏิบตั กิ าร Windows และ Linux การพิสจู น์หลักฐานบนระบบเครือข่าย การพิสจู น์หลักฐาน
อีเมล์ และอินเทอร์เน็ต การรวบรวมหลักฐานแบบทันท่วงทีบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows และ
Linux การรายงานเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้

SI441

ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์
3 (2-2-5)
Geographic Information Systems
ศึกษาก่อน SI224 ระบบจัดการฐานข้อมูล
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ คาจากัดความ แนวคิด และการ
ประยุกต์ ซอฟต์แวร์เครื่องมือ ช่วยพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ก าร
จัดการและการจัดดาเนินการฐานข้อมูล หลักการแผนที่ และระบบภาพฉาย การแปลงข้อมูลเป็ น
ดิจทิ ลั การแก้ไข และการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่การลงทะเบียนภาพแรสเตอร์การวิเคราะห์
ตัวตนชนิดไม่ต่อเนื่องในปริภูม ิ การวิเคราะห์ตวั ตนชนิดต่อเนื่องในปริภูม ิ การวิเคราะห์เชิงสถิติ
สาหรับระบบภูมสิ ารสนเทศ ระบบการวัดตาแหน่งบนโลก กระบวนการสร้างข้อมูลใหม่โดยอาศัย
หลักการซ้อนทับรูป แนวโน้ม ประโยชน์และการประยุกต์ใช้เครือ่ งแม่ข่ายแผนทีบ่ นเว็บ

SI442

หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาและดาเนินงาน 1
3(3-0-6)
Special Topic in Development and Operations (DevOps) 1
หัว ข้อ ทางด้านการพัฒนา และดาเนินงานทางเทคโนโลยีส ารสนเทศที่น่าสนใจ เป็ น
ประโยชน์ หรือเป็นทีต่ อ้ งการในตลาดแรงงาน
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SI443

หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาและดาเนินงาน 2
3(2-2-5)
Special Topic in Development and Operations (DevOps) 2
หัว ข้อ ทางด้านการพัฒนา และดาเนินงานทางเทคโนโลยีส ารสนเทศที่น่าสนใจ เป็ น
ประโยชน์ หรือเป็นทีต่ อ้ งการในตลาดแรงงาน

ด้านวิ ทยาการข้อมูล (Data Science)
SI353

พีชคณิตเชิงเส้นสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3(3-0-6)
Linear Algebra for Data Analytics
ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ปริภูมเิ วกเตอร์ การหามุมและระยะห่างระหว่าง
เวกเตอร์ ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลกั ษณะเฉพาะ การแปลงเชิงเส้น การวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก

SI354

การประมวลผลทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Computing
การเขียนโปรแกรมสาหรับการประมวลผลข้อมูลทางการเงิน การสร้างขัน้ ตอนวิธ ี
โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น เชิ ง เทคนิ ค ที่ เ ป็ นที่ นิ ย ม ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย
เคลื่อ นที่ ค่ าเฉลี่ยเคลื่อ นที่ร่ว มทาง แยกทาง ดัชนีกาลังสัมพัทธ์ การแกว่งตัว สโตแคสติก แถบโบลิงเจอร์ และอื่น ๆ รวมถึงการทดสอบขัน้ ตอนวิธยี อ้ นหลัง

SI355

การเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Storage and Retrieval
ศึกษาก่อน SI353 พีชคณิตเชิงเส้นสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
กระบวนการและทฤษฏีพ้นื ฐานในการจัดการข้อมูล ตัง้ แต่การออกแบบและจัดการ
ฐานข้อมูล การดึงข้อมูล การแปลงข้อมูล การทาความสะอาดข้อมูล การนาข้อมูลเข้าสู่แหล่ง
จัดเก็บ การค้นหาและค้นคืนข้อมูล กระบวนการการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ท่อี าศัยโมเดล
MapReduce เพื่อจัดการและค้นหาข้อมูลที่ไม่มโี ครงสร้างและมีขนาดใหญ่มาก และการใช้
งานเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

SI356

การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
3(2-2-5)
Big Data Analytics
ศึกษาก่อน SI233 แพลตฟอร์มแบบกระจาย
SI342 การทาเหมืองข้อมูลและการค้นหาองค์ความรู้ และ
SI353 พีชคณิตเชิงเส้นสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลขัน้ สูงสาหรับข้อมูลขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายซึง่
อาจเป็ นข้อมูลแบบมีโครงสร้างหรือไม่มโี ครงสร้าง โดยข้อมูลขนาดใหญ่ดงั กล่าวอาจมีท่มี า
จาก อุปกรณ์เซ็นเซอร์ แฟ้มวีดทิ ศั น์ หรือเสียงจานวนมาก หรือ แฟ้มบันทึกการใช้งาน เว็บ
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หรือ สื่อสังคม ซึ่งมักถูกสร้างขึ้นเป็ นจานวนมากแบบเรียลไทม์ โดยอาจวิเคราะห์ข้อ มูล
ดัง กล่ า วด้ ว ยเทคนิ ค ประเภทต่ า ง ๆ เช่ น การประมวลผลข้อ ความ การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ การเรียนรูข้ องเครือ่ ง การทาเหมืองข้อมูล สถิติ และการพยากรณ์
SI357

การวิเคราะห์กราฟ
3(3-0-6)
Graph Analytics
ศึกษาก่อน ST161 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทฤษฏีเบือ้ งต้นเกีย่ วกับกราฟ การแทนข้อมูลในรูปแบบกราฟ การจัดเก็บและค้นคืน
ข้อมูลกราฟ และการวิเคราะห์กราฟ ได้แก่ การวัดโครงสร้างกราฟ การเกาะกลุ่มกันของ
โหนด และกระบวนการบนกราฟ เช่น กระบวนการแพร่กระจาย

SI358

การเรียนรูข้ องเครือ่ ง
3(2-2-5)
Machine Learning
ศึกษาก่อน SI353 พีชคณิตเชิงเส้นสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลักการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน แบบกึ่งมีผู้สอน และแบบไม่ม ี
ผู้สอน อัลกอริทมึ การเรียนรูข้ องเครื่อง การสกัดฟี เจอร์ และการนาการเรียนรูข้ องเครื่องมา
ประยุกต์ใช้ในงานจริงผ่านการใช้เครือ่ งมือสาเร็จรูป

SI359

ภาษาโปรแกรมสาหรับงานทางสถิติ
3(2-2-5)
Statistical Programming Language
ศึกษาก่อน ST162 สถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลัก การเขียนโปรแกรมเพื่อ การวิเ คราะห์ข้อ มูล ได้แก่ การอ่ านข้อ มูล เข้ามาใน
โปรแกรม การแปลงข้อมูล การเขียนฟงั ก์ชนเพื
ั ่ ่อทาการคานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูล การใช้
ไลบรารีเ พื่อ การวิเ คราะห์ข้อ มูล และการจัดเก็บผลลัพธ์การวิเ คราะห์ข้อ มูล ในรูป แบบที่
เหมาะสม

SI360

การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบเรียลไทม์
3(2-2-5)
Real Time Analytics
ศึกษาก่อน SI233 แพลตฟอร์มแบบกระจาย
SI342 การทาเหมืองข้อมูลและการค้นหาองค์ความรู้ และ
SI353 พีชคณิตเชิงเส้นสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบเรียลไทม์ ตัง้ แต่การนาเข้าและจัดเก็บข้อมูลที่ไหล
เข้ามาตลอดเวลา การจัดเก็บข้อมูลและประมวลข้อมูลแบบในหน่วยความจา การเชื่อมต่อกับ
แหล่ งเก็บข้อ มูล ประเภทฐานข้อ มูล เชิงสัมพันธ์ หรือ คลังข้อ มูล การวิเ คราะห์ข้อ มูล แบบ
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ออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง และการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลแบบ
เรียลไทม์ในรูปแบบของหน้าจอแสดงภาพรวมข้อมูลหรือรูปแบบอื่นๆ ทีเ่ หมาะสม
SI444

การสร้างมโนภาพข้อมูล
3(3-0-6)
Data Visualization
หลักการพืน้ ฐานในการสร้างมโนภาพ และแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการนาเสนอข้อมูลทัง้ เชิง
สถิตและโต้ตอบ ได้แก่ หลักการออกแบบเชิงกราฟิก ทฤษฏีการรับรูข้ องมนุษย์ ทฤษฏีส ี และ
เทคนิคการเล่าเรือ่ งอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ไลบรารีมโนภาพเพื่อสร้างภาพกราฟิกทัง้
แบบเชิงสถิตและโต้ตอบ

SI445

การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา
3(3-0-6)
Regression and Time Series Analysis
ศึกษาก่อน ST162 สถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเ คราะห์ก ารถดถอย ช่ว งความเชื่อ มันและการพยากรณ์
่
แบบจาลองข้อ มูล
อนุ กรมเวลาเชิงเดีย่ ว แบบจาลองข้อมูลอนุ กรมเวลาทีม่ คี วามถี่สูง แบบจาลองข้อมูลอนุ กรม
เวลาเชิงพหุ การประยุกต์ใช้แบบจาลองเพื่อการพยากรณ์

SI446

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 1
3(3-0-6)
Special Topic in Data Science 1
หัว ข้อ ทางด้า นวิท ยาการข้อ มูล ที่น่ า สนใจ เป็ น ประโยชน์ หรือ เป็ น ที่ต้อ งการใน
ตลาดแรงงาน

SI447

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 2
3(2-2-5)
Special Topic in Data Science 2
หัว ข้อ ทางด้า นวิท ยาการข้อ มูล ที่น่ า สนใจ เป็ น ประโยชน์ หรือ เป็ น ที่ต้อ งการใน
ตลาดแรงงาน

วิ ชาเลือกทัวไป
่
SI435

สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Seminar in Information and Communication Technology
นักศึกษาทุกคนต้องนาเสนอและบรรยายผลงานของตนเอง และร่วมอภิปรายผลงาน
ของผูอ้ ่นื ผลงานทีน่ กั ศึกษานาเสนออาจจะเป็ นผลทีไ่ ด้จากงานวิจยั หรือประสบการณ์การ
ฝึกงานจากหน่วยงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
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SI448

SI449

SI400

การศึกษาอิสระ
3(3-0-6)
Independent Study
เงือ่ นไขก่อนเรียน: ความเห็นชอบของอาจารย์ทป่ี รึกษา
นักศึกษาเลือกหัวข้อทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตนเองสนใจเป็ น
พิเศษและทาการศึกษาอย่างละเอียดจากอาจารย์ทป่ี รึกษาซึง่ เป็ นผูด้ ู แลการศึกษาหัวข้อนัน้ ๆ
ตลอดภาคการศึกษา พร้อมทัง้ ทารายงานการศึกษา หรือเขียนผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่
ต่อไป
กลยุทธ์การซือ้ ขายหุน้
3 (3-0-6)
Stock Trading Strategies
ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล
สาคัญทีค่ วรพิจารณาในการซือ้ ขายหุ้น เช่น ราคาเริม่ ต้น ราคาปิดต่อกาไรสุทธิ และราคาปิ ด
ต่อมูลค่าตามบัญชี กลยุทธ์การซือ้ ขายหุน้ แบบต่างๆ เช่น การซือ้ และถือไว้ การซือ้ ขายระยะ
สัน้ และการซือ้ ขายแบบรายวัน การวิเคราะห์เชิงเทคนิคทีเ่ ป็ นทีน่ ิยม ได้แก่ ค่าเฉลีย่ เคลื่อนที่
ค่าเฉลีย่ เคลื่อนทีร่ ่วมทางแยกทาง ดัชนีกาลังสัมพัทธ์ การแกว่งตัวสโตแคสติก และแถบโบลิง
เจอร์ โดยเน้นการอ่านค่าดัชนีต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซือ้ และขายหุน้
สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
Co-operative Education
การปฏิบตั ิงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็ น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานชัวคราว
่
นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความ
พร้อ มทัง้ ทางด้า นวิช าการและการปฏิบ ัติต นในสัง คมการท างาน รวมทัง้ ด าเนิ น การตาม
ขัน้ ตอนของสหกิจศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด การปฏิบตั งิ านและการประเมินผลอยู่ภายใต้
การกากับดูแลของอาจารย์ทป่ี รึกษาของสาขาวิชาและพนักงานทีป่ รึกษาทีส่ ถานประกอบการ
มอบหมาย
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กลุ่มวิ ชาโทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ให้บริ การต่างคณะ) 15 หน่ วยกิ ต
SX006

จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Ethics and Law in Information Technology
ความเสีย่ งและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศกับคุณภาพชีวติ การทางานและ
การศึกษา กฎหมายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดจากการ
ใช้ทรัพ ยากรสารสนเทศ เช่น อาชญากรรมคอมพิว เตอร์ ไวรัส คอมพิว เตอร์ การละเมิด
ลิขสิทธิ ์ การคุม้ ครองข้อมูล การคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัว รวมถึงจรรยาบรรณในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และจรรยาบรรณในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้

SX009

โลกของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
3(3-0-6)
World of Technology and Information
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยีส ารสนเทศ ความส าคัญ วิ ว ัฒ นาการ
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ พืน้ ฐานการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความ
ปลอดภัยของข้อมูล เว็บ อินเทอร์เน็ต บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
หน่ วยงานด้านอื่นๆ ขัน้ ตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบแบบให้ผู้ใ ช้เป็ น
ศูนย์กลาง การใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปทีส่ าคัญ

SX010

เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต
3(3-0-6)
Internet Technology
ความรู้ท วั ่ ไปเกี่ย วกับ เครือ ข่า ยอิน เทอร์เ น็ ต มาตรฐานการสื่อ สารในเครือ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูล ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลไกการทางานของบริการ
ต่ า งๆ ในเครือ ข่า ยอิน เทอร์เ น็ ต การใช้ง านเครือ ข่า ยอิน เทอร์เ น็ ต เทคโนโลยีต่ า งๆ ใน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักปฏิบตั กิ ารใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จริยธรรมในการใช้งาน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศึกษาและวิเคราะห์ดว้ ย กระบวนการ ศึกษาค้นคว้าและสัมมนา พร้อม
ทัง้ การรายงานและนาเสนอร่วมกัน

SX011

การจัดการฐานข้อมูลเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Database Management
การค้ น คว้ า และวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การจัด การฐานข้ อ มู ล
สถาปตั ยกรรมฐานข้อมูล โครงสร้างการเก็บข้อมูล ชนิดของข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล
เรียนรูโ้ ปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับ การจัดการฐานข้อมูล การดูแลระบบฐานข้อมูล ศึกษาและ
วิเคราะห์ดว้ ยกระบวนการ ศึกษากรณีศกึ ษา พร้อมทัง้ การรายงานและนาเสนอร่วมกัน
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การพัฒนาเว็บและโมไบล์แอพพลิเคชันสาหรับผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่
Web and Mobile Application Development for Young Entrepreneurs
ศึกษาก่อน SX011 การจัดการฐานข้อมูลเบือ้ งต้น

3(2-2-5)

48- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559

โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านโครงข่ายเว็บ วิว้ฒนาการของอินเทอร์เ น็ ต
รวมถึงการแนะนาสถาปตั ยกรรมอินเทอร์เน็ต โครงสร้างการทางานระหว่างเครือ่ งบริการเว็บ
และเว็บเบราเซอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล การแนะนาถึงเทคโนโลยีของข้อมูล
แบบสื่อผสม การสร้างเอกสารเว็บเบื้องต้น ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สายและ
อุ ปกรณ์ เ คลื่อ นที่ องค์ประกอบของเทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้องกับเครือข่ายอุปกรณ์ เคลื่อนที่
ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฎิบตั กิ ารและแพลตฟอร์ม การพัฒนาโปรแกรมเบือ้ งต้น
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
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การพัฒนาระบบ
3(3-0-6)
Systems Development
การค้นคว้าและวิเคราะห์ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
วัฎจักรการพัฒนาระบบ เทคนิคการใช้เครื่องมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บรวบรวมข้อ มูล วิเคราะห์
ปญั หาและกระบวนการทางานของระบบงาน เขียนแผนภาพอธิบายผังงานของระบบ การ
ออกแบบระบบงาน การออกแบบฐานข้อมูล จาลองสถานการณ์ของระบบงานที่เหมาะสม
ศึกษากรณีศกึ ษา เก็บข้อมูล พร้อมทัง้ การรายงานและนาเสนอร่วมกัน
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ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to E-Business Systems
ศึกษาก่อน SX012 การพัฒนาเว็บและโมไบล์แอพพลิเคชันสาหรับผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่
พืน้ ฐานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบธุรกิจสาหรับการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ การค้า
ปลีกบนอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ลกู โซ่ของมูลค่าสถาปตั ยกรรมทางเทคโนโลยีสาหรับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าแบบออนไลน์ การจัดการลูกโซ่ของอุ ปทาน
การประมูลออนไลน์ พฤติกรรมของลูกค้าภายใต้สงิ่ แวดล้อมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการ
จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งสินค้า ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม ความปลอดภัย
และความเป็ น ส่ ว นตัว ของข้อ มูล ทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ นวัต กรรมของระบบการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
คลาวด์เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่
3 (2-2-5)
Cloud Technology and Internet of Things
ศึกษาก่อน SX012 การพัฒนาเว็บและโมไบล์แอพพลิเคชันสาหรับผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่
เข้าใจหลักการของคลาวด์เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ องค์ประกอบและ
เทคโนโลยีทจ่ี าเป็ นต่อการรองรับการเชื่อมโยงอุปกรณ์และทุกสิง่ ทุกอย่างในชีวติ ของคนเรา
กับอินเทอร์เ น็ ต การควบคุ มอุ ปกรณ์ และทุกสิ่งทุกอย่างจากระยะไกลโดยไม่ต้อ งมีส าย
เชื่อมโยง การสื่อสารและแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างระบบปฎิบตั งิ านต่างๆ (Interoperability)
ของเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้หลักการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ และกรณีศกึ ษา
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