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1. ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย   วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ภาษาองักฤษ   Bachelor of Science Program in Information and Communication 

Technology 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเตม็ (ไทย)   วิทยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ช่ือย่อ (ไทย)   วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ช่ือเตม็ (องักฤษ) Bachelor of Science (Information and Communication Technology) 

ช่ือย่อ (องักฤษ) B.Sc. (Information and Communication Technology) 

3. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร  135 หน่วยกติ 

4. ระยะเวลาในการศึกษา  4 ปี 

5. ตวัอย่างวิชาทีน่่าสนใจ 

เทคนิคการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีเหตุผล 

(Problem Solving and Logical Thinking) 

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(Data Communication and Computer Network) 

ระบบธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์

(E-Business Systems) 

การพัฒนาและการดาเนินงานเบื้องต้น 

(Introduction to Development and Operations) (DevOps) 

ระบบคอมพิวเตอร์และการบริหารระบบ 

(Computer Systems and Administration) 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สา หรับอปุกรณส์ื่อสารเคล่ือนที่ 

(Application Development for Mobile Devices) 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

(Management Information Systems) 

เครือข่ายไร้สายและเคล่ือนที่ 

(Mobile and Wireless Network) 

ความมัน่ คงทางด้านสารสนเทศและเครือข่าย 

(Network and Information Security) 

6. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย 

โปรแกรมเมอร์ 

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 

ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 

ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ 



2/2 

ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์ 

นักพัฒนาเวบ็ไซต์ 
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หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2559 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหสัและช่ือหลกัสตูร 

ภาษาไทย :  วทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Science Program in Information and Communication     
 Technology  

 

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

 

3. วิชาเอก/หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสตูร 
ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สามารถประยกุตง์านดา้นระบบ

ซอฟต์แวร ์ระบบสื่อสารขอ้มลู การบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร การจดัการกบัขอ้มลูขนาด
ใหญ่ รวมถงึนกัวทิยาศาสตรข์อ้มลู สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นในองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 

135 หน่วยกติ 
 
 

5. รปูแบบของหลกัสตูร 

5.1 รปูแบบ  

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูร 4 ปี 
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 ผูบ้รหิารโครงการสารสนเทศ 
 นกัพฒันาโปรแกรม/ โปรแกรมเมอร ์
 นกัพฒันาเวบ็ไซต ์
 ผูบ้รหิารโครงการซอฟตแ์วร ์
 ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 นกัวชิาชพีในสถานประกอบการทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารวศิวกรเวบ็ 
 ผูด้แูลระบบฐานขอ้มลู 
 นกัวทิยาศาสตรข์อ้มลู 

 
 

9. ช่ือ ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสตูร 
 

ล าดบั
ท่ี 

ต าแหน่ง ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุ สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษาจากสถาบนั 
ปีท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

1 อาจารย ์ นางสาวปิยะวรรณ 
เกษมศุภกร 

Ph.D. 
วท.ม. 
 
สต.บ. 

Information Science  
การจดัการระบบ-
สารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อธรุกจิ 

University of Pittsburgh, USA. 
สถาบนับณัฑติ 
พฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2555 
2543 

 
2541 

2 ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

นางสาวชฎารตัน์
พพิฒันนนัท์ 

วท. .ม  
 
วท .บ.  

การจดัการระบบ-
สารสนเทศ 
สถติ ิ

สถาบนับณัฑติ 
พฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

2542 
 

2539 

3 ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์
(วทิยาการ

คอมพวิเตอร)์ 

นายเอกรนิทร ์  
วรตุบางกูร 

วท.ม. 
 
วท.บ. 

ระบบสารสนเทศ
คอมพวิเตอร ์
เคมอีุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

2543 
 

2541 

4 อาจารย ์
 
 

นายวรวทิย ์ 
จติรงค ์ 

วท.ม. 
 
วท.บ. 

วทิยาศาสตร์
คอมพวิเตอร ์
วทิยาการคอมพวิเตอร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

2549 
 

2539 
5 อาจารย ์

 
 

นางสาวคดัเคา้  
สนัธนะสขุ 

วท .ม.  
 
วท .บ.  

การจดัการระบบ
สารสนเทศ 
 สถติ ิ

สถาบนับณัฑติ 
พฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2543 
 

2538 

 
10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน  

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
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3.  หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสตูร 

หลกัสูตรแบ่งเป้นหมวดวชิาที่สอดคล้องกบัที่ก าหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ของกระทรวงศกึษาธกิาร ดงัน้ี 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูร 135  หน่วยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร 
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  30  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวชิาภาษา     15  
2) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์   6  
3) กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์     3  
4) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์     3  
5) กลุ่มวชิาพฒันาคุณภาพชวีติ    3  

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ      99 หน่วยกิต 
1) วชิาแกน      15   
2) วชิาเฉพาะดา้น     54   

- กลุ่มประเดน็ดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ  9 
- กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยกุต์      18 
- กลุ่มเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแ์วร ์     18 
- กลุ่มโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ        9 

3) วชิาเลอืก      15  
แบ่งเป็น  2 แผน คอื 
แผนปกติ 
 วชิาเลอืก 15  หน่วยกติ 
แผนมีสหกิจศึกษา 
 วชิาเลอืก    9 หน่วยกติ 
 วชิาสหกจิศกึษา 6 หน่วยกติ 

4) วชิาโท/หรอืวชิาเลอืก    15 
  โดยเลอืก 

- วชิาโทต่างคณะ หรือ วชิาเลอืกในสาขาวชิา จ านวน 15 หน่วยกติ หรือ 
- ในกรณีทีน่ักศกึษาต้องการเรยีนหลกัสูตร “แผนการศึกษาแบบก้าวหน้า” ต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้  ให้สามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑติ (MBA) หรอืหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICTM) จ านวน 15 หน่วยกติ แทน  

1. เป็นนกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ชัน้ปีที ่3 ทีม่ี
ผลการเรยีนสะสมตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไปและลงทะเบยีนเรยีนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ โดยต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชากลุ่ม
พืน้ฐานเฉพาะดา้นและกลุ่มวชิาเอก-บงัคบัตามแผนการศกึษาทีห่ลกัสูตร
ก าหนด หรอื 
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2. เป็นนกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ชัน้ปีที ่3 ทีม่ ี
ผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน และกลุ่มวชิาเอก -
บงัคบัตัง้แต่ 2.75 ขึน้ไป และลงทะเบยีนเรยีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ภาค
การศกึษาปกตติามแผนการศกึษาทีห่ลกัสตูรก าหนด  

3. ในกรณีที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ให้อยู่ ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบณัฑติศึกษาโดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาตามแนว
ทางการจดัการศกึษาตามแนวทางการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบ
กา้วหน้าในสถาบนัอุดมศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  
 

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1 รหสัวิชา 

รหัสวิชาประกอบด้วย 2 หลักแรกเป็นตัวอักษร  และตามด้วยตัวเลข 3 หลัก มี
ความหมายดงันี้ 

1) รหสัวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป (30 หน่วยกิต) 
หลกัท่ี 1 H = รบัผดิชอบโดยคณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์ 

S = รบัผดิชอบโดยคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
B =  รบัผดิชอบโดยคณะบรหิารธุรกจิ 

หลกัท่ี 2 G = หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
หลกัท่ี 3 0 = รายวชิาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
หลกัท่ี 4 - 5 ล าดบัวชิาตัง้แต่ 01 – 99 

2) รหสัวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 
หลกัท่ี 1 - 2 BA = คณะบรหิารธุรกจิ 

AC = คณะบญัช ี
EC = คณะเศรษฐศาสตร ์
HM = คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์ 
SC หรอื ST = คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
CA = คณะนิเทศศาสตร ์
NG = คณะวศิวกรรมศาสตร ์
LW = คณะนิตศิาสตร ์

หลกัท่ี 3 1 = ชัน้ปีที ่1 
2 = ชัน้ปีที ่2 
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3 = ชัน้ปีที ่3 
4 = ชัน้ปีที ่4 

หลกัท่ี 4  
 
หลกัท่ี 5 

ใช้ตัวเลข 6 แทน สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 
ล าดบัวชิาตัง้แต่ 1-9 
 

3) รหสัวิชาเอก  
หลกัท่ี 1 B = คณะบรหิารธุรกจิ 

A = คณะบญัช ี
E = คณะเศรษฐศาสตร ์
H = คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์ 
S = คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
C = คณะนิเทศศาสตร ์
N = คณะวศิวกรรมศาสตร ์
L  =  คณะนิตศิาสตร ์

หลกัท่ี 2 ใช้อกัษรย่อภาษาองักฤษแทนสาขาวชิา (ยกเว้นคณะที่
ไม่มีสาขาวิชา  คือ  คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ ให้ใช้เหมอืนรหสัวิชาแกน คือ AC EC และ 
LW ตามล าดบั) 
W = สาขาวชิาเทคโนโลยเีวบ็และโมไบล ์
P = สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
A = สาขาวชิาคอมพวิเตอรแ์อนิเมชัน่ 
I = สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หลกัท่ี 3 1 = ชัน้ปีที ่1 
2 = ชัน้ปีที ่2 
3 = ชัน้ปีที ่3 
4 = ชัน้ปีที ่4 

หลกัท่ี 4 - 5 ล าดบัวชิาตัง้แต่  01 – 99 
4) รหสัวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) 

หลกัท่ี 1 - 2 BA = คณะบรหิารธุรกจิ 
AC = คณะบญัช ี
EC = คณะเศรษฐศาสตร ์
HM = คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์ 
SC = คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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CA =  คณะนิเทศศาสตร ์
NG = คณะวศิวกรรมศาสตร ์
LW = คณะนิตศิาสตร ์

หลกัท่ี 3 0 = หมวดวชิาเลอืกเสร ี
หลกัท่ี 4 - 5 ล าดบัวชิาตัง้แต่ 01 – 99 

5) รหสัวิชาโท (15 หน่วยกิต) 
หลกัท่ี 1 BA = คณะบรหิารธุรกจิ 

AC = คณะบญัช ี
EC = คณะเศรษฐศาสตร ์
HM = คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์ 
SC = คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
CA = คณะนิเทศศาสตร ์
NG = คณะวศิวกรรมศาสตร ์
LW = คณะนิตศิาสตร ์

หลกัท่ี 2 X = กลุ่มวชิาโท 
หลกัท่ี 3 - 5 ล าดบัวชิาตัง้แต่ 001 เป็นตน้ไป 

6) รหสัของวิชาท่ีขอรบับริการจากคณะอ่ืน 
หลกัท่ี 1 - 2 คณะทีใ่หบ้รกิาร 

BA = คณะบรหิารธุรกจิ 
AC = คณะบญัช ี
EC = คณะเศรษฐศาสตร ์
HM = คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์ 
SC = คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
CA = คณะนิเทศศาสตร ์
NG = คณะวศิวกรรมศาสตร ์
LW = คณะนิตศิาสตร ์

หลกัท่ี 3 9 = วชิาทีใ่หบ้รกิารนอกคณะ 
หลกัท่ี 4 คณะทีเ่ป็นเจา้ของวชิาใชต้วัเลขแทน ดงันี้ 

1 = คณะบรหิารธุรกจิ 
2 = คณะบญัช ี
3 = คณะเศรษฐศาสตร ์
4 = คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์ 
5 = คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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6 = คณะนิเทศศาสตร ์
7 = คณะวศิวกรรมศาสตร ์
8 = คณะนิตศิาสตร ์

หลกัท่ี 5 ล าดบัวชิาตัง้แต่ 1 – 9 

3.1.3.2 รายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษา 15 หน่วยกติ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
Thai for Communication 

3 (3-0-6) - 

HG009 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  1   
English for Communication 1 

3 (3-0-6) - 

HG010 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2  
English for Communication 2 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน HG009 หรอื 
คะแนน TOEIC 250 หรอื

เทยีบเท่า 

HG011 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 3  
English for Communication 3 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน HG010 หรอื 
คะแนน TOEIC 350 หรอื

เทยีบเท่า 

HG012 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 4  
English for Communication 4 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน HG011 หรอื 
คะแนน TOEIC 450 หรอื

เทยีบเท่า 
 

หมายเหต ุ ส าหรบักลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC หรอืเทียบเท่า  
ตามที่ระบุไว้ในค าอธิบายรายวิชา  เพื่อขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษได้  โดยต้องยื่นผล
คะแนนสอบ TOEIC ใหเ้สรจ็สิน้ภายในภาคเรยีนที ่2 ของปีการศกึษาที ่2 ทีน่ักศกึษาเขา้ศกึษา  
ในกรณีที่ยื่นผลคะแนน TOEIC 550 หรอืมากกว่า  นักศึกษาสามารถได้รบัการยกเว้นวิชา
ภาษาองักฤษได้ทุกรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  และต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาอื่นๆ ที่
เปิดสอนในมหาวทิยาลยัฯ (ยกเว้นรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป) ทดแทนให้ครบ/ไม่น้อย
กว่าจ านวนหน่วยกิตที่ได้รบัการยกเว้น เพื่อให้มจี านวนหน่วย         กิตครบตามที่หลกัสูตร
ก าหนด 
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- กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ 6 หน่วยกติ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อน
เรียน 

SG004 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
Modern Science and Technology 

3 (3-0-6) - 

SG005 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรบัชวีติประจ าวนั 
Mathematics and Statistics for Daily Life  

3 (3-0-6) - 

SG006 การรูท้างดจิทิลั 
Digital Literacy 

3 (3-0-6) - 

- กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์ 3 หน่วยกติ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อน
เรียน 

BG003 การประกอบการเชงินวตักรรม 
Innovative Entrepreneurship 

3 (3-0-6) - 

 

- กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ 3 หน่วยกติ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อน
เรียน 

HG022 การบรหิารตนเอง 
Self-Management 

3 (3-0-6) - 

- กลุ่มวชิาพฒันาคุณภาพชวีติ 3 หน่วยกติ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อน
เรียน 

HG032 ทกัษะการด ารงชวีติในสงัคมโลก 
Global Life Skills 

3 (3-0-6) - 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ  99  หน่วยกิต 
ก) วิชาแกน 15    หน่วยกิต 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อน
เรียน 

SC169  โลกของเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  
World of Technology and Information 

3 (3-0-6) - 

ST161 คณติศาสตรส์ าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Mathematics for Information Technology 

3 (3-0-6) - 

ST162 สถติสิ าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู 
Statistics for Data Analytics 

3 (3-0-6) - 

ST163 เทคนิคการแก้ปญัหาและการคดิอยา่งมเีหตุผล 
Problem Solving and Logical Thinking 

3 (2-2-5) - 

ST164 การเขยีนโปรแกรมแบบโครงสรา้ง 
Structured Programming 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน ST163 

 
ข) วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต 

 กลุ่มประเดน็ดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ (9 หน่วยกติ) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

SI344 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
Management Information Systems 

3(3-0-6) - 

SI345 การเขยีนและน าเสนอผลงานเชงิเทคนิค 
Technical Writing and Presentation  

3(3-0-6) - 

SI422 จรรยาบรรณและกฎหมายทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
Ethics and Law in Information Technology 

3(3-0-6) - 
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 กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยกุต ์(18 หน่วยกติ) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

SI227 การพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรบัอุปกรณ์
เคลื่อนที ่ 
Application Development for Mobile Devices 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน ST164 

SI228 การปฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนุษยแ์ละคอมพวิเตอร ์
Human-Computer Interaction 

3(3-0-6) - 

SI230 วทิยาการขอ้มลูเบือ้งตน้ 
Introduction to Data Science 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน ST161 และ 
ST162 

SI232 การพฒันาเวบ็ 
Web Development 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน/ ควบคู ่SI224 

SI342 การท าเหมอืงขอ้มลูและการคน้หาองคค์วามรู้ 
Data Mining and Knowledge Discovery 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน ST162 

SI423 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
Project in Information and Communication 
Technology 

3(0-6-3) หน่วยกติสะสมมากกวา่ 
100 หน่วยกติ 

 

 กลุ่มเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแ์วร ์(18 หน่วยกติ) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

SI222 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี 
Data Structures and Algorithms 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน ST164 

SI224 ระบบจดัการฐานขอ้มลู  
Database Management Systems 

3(2-2-5) - 

SI225 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
Systems Analysis and Design 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน SC169 

SI229 การเขยีนโปรแกรมเชงิออ็บเจกต์ 
Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน ST164 

SI322 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ 
Software Engineering 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน SI225 

SI343 การจดัหาและบรูณาการระบบ  
Systems Sourcing and Integration 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน SI225 
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 กลุ่มโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ (9 หน่วยกติ) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

SI223 การสื่อสารขอ้มลูและเครอืข่ายคอมพวิเตอร์  
Data Communication and Computer Network 

3(3-0-6) - 

SI231 ระบบคอมพวิเตอรแ์ละการบรหิารระบบ 
Computer Systems and Administration 

3(2-2-5) - 

SI233 แพลตฟอรม์แบบกระจาย  
Distributed Platforms 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน SI230 และ 
SI231 

 

ค) วิชาเลือก 15 หน่วยกิต 
 ด้านการพฒันาและด าเนินงาน (Development and Operations (DevOps)) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อน
เรียน 

SI321 เทคโนโลยโีทรคมนาคม 
Telecommunication Technology  

3(3-0-6) ศกึษาก่อน SI223 

SI323 การบรหิารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Project Management  

3(3-0-6) ศกึษาก่อน SI225 

SI325 ความมัน่คงทางดา้นสารสนเทศและเครอืขา่ย 
Network and Information Security 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน SI223 

SI327  เครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์ ัน้สงู 
Advanced Computer Network  

3(3-0-6) ศกึษาก่อน SI223 

SI328 เครอืขา่ยไรส้ายและเคลื่อนที ่
Mobile and Wireless Network  

3(3-0-6) ศกึษาก่อน SI223 

SI329 วศิวกรรมความตอ้งการ  
Requirement Engineering 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน SI225 

SI330 การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิออ็บเจกต์ 
Object-Oriented Analysis and Design  

3(3-0-6) ศกึษาก่อน SI229 

SI346 การพฒันาและการด าเนินงานเบือ้งตน้  
Introduction to Development and Operations 
(DevOps) 

3(2-2-5) - 
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SI347 ระบบธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์ 
E-Business Systems 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน SI232 

SI348 อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่  
Internet of Things 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน SI232 

SI349 การโปรแกรมเชงิบรูณาการ 
Integrative Programming 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน SI229 

SI350 การบรหิารเครือ่งแมข่า่ย 1  
Server Administration 1  

3(2-2-5) ศกึษาก่อน 
SI223 

SI351 การบรหิารเครือ่งแมข่า่ย 2  
Server Administration 2 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน 
SI350 

SI352 การจดัการการด าเนินการ  
Operations Management 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน 
BG003 

SI439 การทดสอบและมาตรวดัซอฟตแ์วร ์
Software Testing and Metrics 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน SI322 

SI440 การโจรกรรมและพสิูจน์หลกัฐานทางคอมพวิเตอร์ 
Computer Hacking and Forensics 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน SI223 

SI441 ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์ 
Geographic Information Systems 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน SI224 

SI442 หวัขอ้พเิศษทางดา้นการพฒันาและด าเนินงาน 1 
Special Topic in Development and Operations  
(DevOps) 1 

3(3-0-6) - 

SI443 หวัขอ้พเิศษทางดา้นการพฒันาและด าเนินงาน 2 
Special Topic in Development and Operations  
(DevOps) 2 

3(2-2-5) - 

 ด้านวิทยาการข้อมลู (Data Science)  

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อน
เรียน 

SI353  พชีคณติเชงิเสน้ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู 
Linear Algebra for Data Analytics  

3(3-0-6) - 

SI354 การประมวลผลทางการเงนิ  
Financial Computing 

3(2-2-5) - 
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SI355 การเกบ็และคน้คนืสารสนเทศ  
Information Storage and Retrieval 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน 
SI353 

SI356 การวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่  
Big Data Analytics 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน 
SI233, SI342, 
และ SI353 

SI357 การวเิคราะหก์ราฟ  
Graph Analytics 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน  
ST161 

SI358 การเรยีนรูข้องเครือ่ง 
Machine Learning 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน  
SI353 

SI359 ภาษาโปรแกรมส าหรบังานทางสถติ ิStatistical 
Programming Language 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน  
ST162 

SI360 การวเิคราะหข์อ้มลูแบบเรยีลไทม ์ 
Real Time Analytics 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน  
SI233, SI342, 
และ SI353 

SI444 การสรา้งมโนภาพขอ้มลู 
Data Visualization 

3(3-0-6) - 

SI445 การวเิคราะหก์ารถดถอยและอนุกรมเวลาRegression and 
Time Series Analysis 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน  
ST162 

SI446 หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการขอ้มลู 1 
Special Topic in Data Science 1 

3(3-0-6) - 

SI447 หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการขอ้มลู 2 
Special Topic in Data Science 2 

3(2-2-5) - 

 

 วิชาเลือก (ทัว่ไป) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อน
เรียน 

SI435 สมัมนาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
Seminar in Information and Communication 
Technology  

3(3-0-6) - 

SI448 การศกึษาอสิระ 
Independent Study  

3(3-0-6) ความเหน็ชอบ
จากอาจารยท์ี่

ปรกึษา 

SI449 กลยทุธก์ารซือ้ขายหุน้  
Stock Trading Strategies  

3(3-0-6) - 
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SI400 สหกจิศกึษา 
Co-operative Education 

6(0-40-20) - 

ง) วิชาโทนอกคณะหรือ วิชาเอก-เลือก 15 หน่วยกิต 

นกัศกึษาตอ้งเลอืกเรยีนรายวชิาโทในสาขาใดสาขาหนึ่ง ทีค่ณะวชิาอื่นๆ ในมหาวทิยาลยัเปิดให้
เรยีนเป็นวชิาโท หรอืวชิาเอก-เลอืกในสาขาวชิาไมต่ ่ากว่า 15 หน่วยกติ 

  
จ) วิชาโทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ให้บริการต่าง

คณะ)  

ส าหรบันกัศกึษาต่างคณะทีส่นใจเลอืกเรยีน 15 หน่วยกติ จากรายวชิาดงันี้ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข
ก่อนเรียน 

SX006 จรรยาบรรณและกฎหมายทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
Ethics and Law in Information Technology  

3(3-0-6) - 

SX009 โลกของเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  
World of Technology and Information 

3(3-0-6) - 

SX010 เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต 
Internet Technology  

3(3-0-6) - 

SX011 การจดัการฐานขอ้มลูเบือ้งตน้ 
Introduction to Database Management  

3(2-2-5) - 

SX012 การพฒันาเวบ็และโมไบลแ์อพพลเิคชนัส าหรบั
ผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ 
Web and Mobile Application Development for Young 
Entrepreneurs 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน 
SX011 

SX013 การพฒันาระบบ 
Systems Development  

3(3-0-6) - 

SX014 ระบบธุรกจิอเิลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้ 
Introduction to E-Business Systems 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน
SX012 

SX015 คลาวดเ์ทคโนโลยแีละอนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ 
Cloud Technology and Internet of Things 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน 
SX012 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

นักศกึษาสามารถเลอืกลงทะเบยีนรายวชิาใดๆ ทีเ่ปิดในคณะต่างๆ ของมหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย 

รายวิชาท่ีได้รบัการยกเว้นส าหรบันักศึกษา ปวส. เทียบโอน  

 นกัศกึษา ปวส. เทยีบโอนทีเ่ขา้ศกึษาในหลกัสตูรฯ ใหไ้ดร้บัการยกเวน้รายวชิาดงัต่อไปนี้ 

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 

1.1. กลุ่มวชิาภาษา ไดร้บัการยกเว้น  

- วชิา HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)  

- วชิา HG009 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1  (English for Communication 1) 

1.2. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ไดร้บัการยกเว้นทัง้หมด 

1.3. กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์ไดร้บัการยกเว้นทัง้หมด 

1.4. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ไดร้บัการยกเว้นทัง้หมด  

1.5. กลุ่มวชิาพฒันาคุณภาพชวีติ ไดร้บัการยกเว้นทัง้หมด 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 
- สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามระเบียบมหาวทิยาลยัหอการค้าไทยว่าด้วยการ
เทียบโอนหน่วยกิตในการเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี พ .ศ. 2548 และระเบียบ
มหาวทิยาลยัว่าดว้ยการเทยีบโอนความรูท้กัษะและประสบการณ์จากการศกึษานอกระบบ 
และ/หรอื การศึกษาตามอธัยาศยัเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลกัสูตรปรญิญาตรแีละ
ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2547  
- รายวชิาในกลุ่มวชิาโท ไดร้บัการยกเว้นทัง้หมด  

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไดร้บัการยกเว้นทัง้หมด 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
นักศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารสามารถลงทะเบยีนในช่วง 4 ปีการศกึษา 

ดงันี้ 

หลกัสตูร 4 ปี (แผน ก ปกติ) 

ชัน้ปี 1 / ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG009 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  1   
English for Communication 1 

3 (3-0-6) - 

SG006 การรูท้างดจิทิลั 
Digital Literacy 

3 (3-0-6) - 

BG003 การประกอบการเชงินวตักรรม 
Innovative Entrepreneurship 

3 (3-0-6) - 

SC169 โลกของเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
World of Technology and Information 

3 (3-0-6) - 

ST161 คณติศาสตรส์ าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Mathematics for Information Technology 

3 (3-0-6) - 

ST163 เทคนิคการแกป้ญัหาและการคดิอย่างมเีหตุผล 
Problem Solving and Logical Thinking 

3 (2-2-5) - 

รวม 18  

 
ชัน้ปี 1 / ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG010 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 2  
English for Communication 2 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน HG009 หรอื 
คะแนน TOEIC 250 หรอื

เทยีบเท่า 
HG022 การบรหิารตนเอง 

Self-Management 
3 (3-0-6) - 

ST162 สถติสิ าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู  
Statistics for Data Analytics 

3 (3-0-6) - 

ST164 การเขยีนโปรแกรมแบบโครงสรา้ง  
Structured Programming 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน  
ST163 

SI223 การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ 
Data Communication and Computer Network  

3(3-0-6) - 

SI228 การปฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนุษยแ์ละคอมพวิเตอร ์
Human-Computer Interaction 

3 (3-0-6) - 

รวม 18  
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ชัน้ปี 2 / ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG011 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 3  
English for Communication 3 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน HG010 หรอื 
คะแนน TOEIC 350 หรอื

เทยีบเท่า 
HG008 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  

Thai for Communication  
3 (3-0-6) - 

SI222 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี
Data Structures and Algorithms 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน  
ST164 

SI229 การเขยีนโปรแกรมเชงิออ็บเจกต์ 
Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน  
ST164 

SI230 วทิยาการขอ้มลูเบือ้งตน้ 
Introduction to Data Science 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
ST161 และ ST162 

SI231 ระบบคอมพวิเตอรแ์ละการบรหิารระบบ 
Computer Systems and Administration 

3 (2-2-5) - 

รวม 18  

 
ชัน้ปี 2 / ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG012 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 4  
English for Communication 4 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน HG011 หรอื 
คะแนน TOEIC 450 หรอื

เทยีบเท่า 
HG032 ทกัษะการด ารงชวีติในสงัคมโลก 

Global Life Skills 
3(3-0-6) - 

SI224 ระบบจดัการฐานขอ้มลู 
Database Management Systems 

3 (2-2-5) - 

SI225 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ  
Systems Analysis and Design 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SC169 

SI232 การพฒันาเวบ็  
Web Development 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน/ ควบคู่  
SI224 

SI233 แพลตฟอรม์แบบกระจาย  
distributed Platforms 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน  
SI230 และ SI231 

 วชิาโท หรอืวชิาเอก-เลอืก 1 วชิา (แผนปกติ)  หรอื 3  - 
 วชิาเลอืกเสร ี1 วชิา (แผนการศึกษาแบบก้าวหน้า) 3 - 

รวม 21  
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ชัน้ปี 3 / ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

SI227 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์ส าหรบัอุปกรณ์สือ่สาร
เคลือ่นที ่ 
Application Development for Mobile Devices 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน  
ST164 

SI342 การท าเหมอืงขอ้มลูและการคน้หาองคค์วามรู ้
Data Mining and Knowledge Discovery 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน 
ST162 

SI344  ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 
Management Information Systems 

3(3-0-6) - 

 วชิาเอก-เลอืก 1 วชิา  3 - 
 วชิาเลอืกเสร ี1 วชิา (แผนปกติ) 3 - 

 วชิาโท หรอื วชิาเอก-เลอืก1 วชิา  (แผนปกติ) 3 - 
 วชิาจาก MBA หรอื ICTM 2 วชิา  

(แผนการศึกษาแบบก้าวหน้า) 
6 - 

รวม 18  

 
 

ชัน้ปี 3 / ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

SG004 
 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีมยัใหม ่ 
Modern Science and Technology  

3 (3-0-6) - 

SI322 วศิวกรรมซอฟต์แวร ์
Software Engineering 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน  
SI225 

SI343 การจดัหาและบรูณาการระบบ  
Systems Sourcing and Integration 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน  
SI225 

SI345 การเขยีนและน าเสนอผลงานเชงิเทคนิค 
Technical Writing and Presentation  

3(3-0-6) - 

 วชิาเอก-เลอืก 1 วชิา 3 - 
 วชิาโท หรอืวชิาเอก-เลอืก 1 วชิา (แผนปกติ) 3 - 
 วชิาจาก MBA หรอื ICTM 1 วชิา  

(แผนการศึกษาแบบก้าวหน้า) 
3 - 

รวม 18  
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ชัน้ปี 4 / ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

SI422 
 

จรรยาบรรณและกฎหมายทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Ethics and Law in Information Technology 

3(3-0-6) - 

 วชิาเอก-เลอืก 2 วชิา 6 - 
 วชิาเลอืกเสร ี1 วชิา 3 - 
 วชิาโท หรอืวชิาเอก-เลอืก 1 วชิา (แผนปกติ) 3 - 
 วชิาจาก MBA หรอื ICTM 1 วชิา  

(แผนการศึกษาแบบก้าวหน้า) 
3 - 

รวม 15  

 
 

ชัน้ปี 4 / ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

SI423 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
Project in Information and Communication Technology 

3(0-6-3) หน่วยกติสะสมมากกว่า 
100 หน่วยกติ 

    
 วชิาเอก-เลอืก 1 วชิา 3 - 
 วชิาโท หรอืวชิาเอก-เลอืก 1 วชิา (แผนปกติ)  หรอื 3 - 
 วชิาจาก MBA หรอื ICTM 1 วชิา  

(แผนการศึกษาแบบก้าวหน้า) 
3 - 

รวม 9  
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หลกัสตูร 4 ปี (แผนมีสหกิจศึกษา) 
  

ชัน้ปี 1 / ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG009 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  1   
English for Communication 1 

3 (3-0-6) - 

SG006 การรูท้างดจิทิลั 
Digital Literacy 

3 (3-0-6) - 

BG003 การประกอบการเชงินวตักรรม 
Innovative Entrepreneurship 

3 (3-0-6) - 

SC169 โลกของเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
World of Technology and Information 

3 (3-0-6) - 

ST161 คณติศาสตรส์ าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Mathematics for Information Technology 

3 (3-0-6) - 

ST163 เทคนิคการแกป้ญัหาและการคดิอย่างมเีหตุผล 
Problem Solving and Logical Thinking 

3 (2-2-5) - 

รวม 18  

 
 

ชัน้ปี 1 / ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG010 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 2  
English for Communication 2 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน HG009 หรอื 
คะแนน TOEIC 250 หรอื

เทยีบเท่า 
HG022 การบรหิารตนเอง 

Self-Management 
3 (3-0-6) - 

ST162 สถติสิ าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู  
Statistics for Data Analytics 

3 (2-2-5) - 

ST164 การเขยีนโปรแกรมแบบโครงสรา้ง  
Structured Programming 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน  
ST163 

SI223 การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ 
Data Communication and Computer Network  

3 (3-0-6) - 

SI228 การปฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนุษยแ์ละคอมพวิเตอร ์
Human-Computer Interaction 

3 (2-2-5) - 

รวม 18  
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ชัน้ปี 2 / ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG011 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 3  
English for Communication 3 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน HG010 หรอื 
คะแนน TOEIC 350 หรอื

เทยีบเท่า 
HG008 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  

Thai for Communication  
3 (3-0-6) - 

SI222 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี
Data Structures and Algorithms 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน  
ST164 

SI229 การขยีนโปรแกรมเชงิออ็บเจกต์ 
Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน  
ST164 

SI230 วทิยาการขอ้มลูเบือ้งตน้ 
Introduction to Data Science 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
ST161 และ ST162 

SI231 ระบบคอมพวิเตอรแ์ละการบรหิารระบบ 
Computer Systems and Administration 

3(2-2-5) - 

รวม 18  

 
 

ชัน้ปี 2 / ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG012 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 4  
English for Communication 4 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน HG011 หรอื 
คะแนน TOEIC 450 หรอื

เทยีบเท่า 
HG032 ทกัษะการด ารงชวีติในสงัคมโลก 

Global Life Skills 
3 (3-0-6) - 

SI224 ระบบจดัการฐานขอ้มลู 
Database Management Systems 

3(2-2-5) - 

SI225 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ  
Systems Analysis and Design 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SC169 

SI232 การพฒันาเวบ็  
Web Development 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน/ ควบคู่  
SI224 

SI233 แพลตฟอรม์แบบกระจาย  
Distributed Platforms 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน  
SI230 และ SI231 

 วชิาโท หรอืวชิาเอก-เลอืก 1 วชิา (แผนปกติ) หรอื 3  - 
 วชิาเลอืกเสร ี1 วชิา (แผนการศึกษาแบบก้าวหน้า) 3 - 

รวม 21  
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ชัน้ปี 3 / ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

SI227 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์ส าหรบัอุปกรณ์สือ่สาร
เคลือ่นที ่ 
Application Development for Mobile Devices 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน  
ST164 

SI342 การท าเหมอืงขอ้มลูและการคน้หาองคค์วามรู ้
Data Mining and Knowledge Discovery 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน 
ST162 

SI344  ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 
Management Information Systems 

3 (3-0-6) - 

 วชิาเอก-เลอืก 1 วชิา  3  - 
 วชิาเลอืกเสร ี1 วชิา (แผนปกติ) 3  - 

 วชิาโท หรอ วชิาเอก-เลอืก1 วชิา  (แผนปกติ) หรอื 3  - 
 วชิาจาก MBA หรอื ICTM 2 วชิา  

(แผนการศึกษาแบบก้าวหน้า) 
6 - 

รวม 18  

 
 

ชัน้ปี 3 / ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

SG004 
 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีมยัใหม ่ 
Modern Science and Technology  

3 (3-0-6) - 

SI322 วศิวกรรมซอฟต์แวร ์ 
Software Engineering 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน  
SI225 

SI343 การจดัหาและบรูณาการระบบ  
Systems Sourcing and Integration 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน  
SI225 

SI345 การเขยีนและน าเสนอผลงานเชงิเทคนิค 
Technical Writing and Presentation  

3(3-0-6) - 

 วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3 - 
 วชิาโท หรอืวชิาเอก-เลอืก 1 วชิา (แผนปกติ)  หรอื 3 - 
 วชิาจาก MBA หรอื ICTM 1 วชิา  

(แผนการศึกษาแบบก้าวหน้า) 
3 - 

รวม 18  
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ชัน้ปี 4 / ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

SI422 
 

จรรยาบรรณและกฎหมายทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
Ethics and Law in Information Technology 

3(3-0-6) - 

SI423 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
Project in Information and Communication Technology 

3(0-6-3) หน่วยกติสะสมมากกว่า 
100 หน่วยกติ 

 วชิาเอก-เลอืก 1 วชิา 3 - 
 วชิาเลอืกเสร ี1 วชิา  3 - 
 วชิาโท หรอื วชิาเอก-เลอืก 2 วชิา (แผนปกติ)  หรอื 6 - 
 วชิาจาก MBA หรอื ICTM 2 วชิา  

(แผนการศึกษาแบบก้าวหน้า) 
6 - 

รวม 18  

 
 

ชัน้ปี 4 / ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

SI400 สหกจิศกึษา 6(0-40-20)  
รวม 6  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  30  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา  15  หน่วยกิต 

HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
Thai for Communication 

3 (3-0-6) 

พฒันาทกัษะการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน หลกัการฟงั การพูด การอ่าน และการ
เขยีน  การใช้ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคดิอย่างเป็นระบบให้สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

HG009 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  1   
English for Communication 1 

3 (3-0-6) 

พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในชวีติประจ าวนั  โดยเน้น
ทกัษะการฟงัเพื่อจบัใจความส าคญัและรายละเอยีดจากขอ้ความหรอืบทสนทนาสัน้ๆ การ
พูดทกัทาย เริม่ต้นสนทนา แนะน าตนเอง  ต้อนรบั  ถามและตอบขอ้มลูอย่างง่าย  การอ่าน
ข้อความระดบัย่อหน้าอย่างง่ายๆ เพื่อจบัใจความส าคญัและแสดงความคดิเห็น การเขยีน
ขอ้ความสัน้ ๆ ในรปูแบบทัว่ไปและผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

HG010 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2  
English for Communication 2 

3 (3-0-6) 

ศกึษาก่อน HG009 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  1 หรอื คะแนน TOEIC 250 หรอืเทยีบเท่า 
พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในชวีติประจ าวนั  โดยเน้นทกัษะ

การฟงัเพื่อจบัใจความส าคญัและรายละเอยีดจากขอ้ความหรอืบทสนทนาทีซ่บัซอ้นขึน้ การมี
ส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคดิเห็น  การพูดในสถานการณ์
ต่างๆ ทีพ่บในชวีติประจ าวนั รวมทัง้การน าเสนอและเปรยีบเทยีบขอ้มลูทางธุรกจิอย่างง่าย  
การอ่านขอ้ความในหวัขอ้ทีห่ลากหลาย และสามารถสรุปเรื่องได้ การเขยีนขอ้ความในหวัขอ้
ทีห่ลากหลายทัง้ในรปูแบบทัว่ไปและผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

HG011 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 3  
English for Communication 3 

3 (3-0-6) 

 ศกึษาก่อน HG010 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรอื คะแนน TOEIC 350 หรอืเทยีบเท่า 
 พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งเป็น

การบูรณาการทกัษะการฟงั พูด อ่าน และเขยีน  โดยเน้นการสนทนาทางโทรศพัท์  การน าเสนอ
ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั สนิคา้ และบรกิาร  การเปรยีบเทยีบและวเิคราะหข์อ้มลูทางธุรกจิ  การเขยีน
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บนัทกึ  ภายในและจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์  การอ่านขา่วทีเ่กีย่วกบัธุรกจิและสรปุใจความส าคญัใน
เรือ่งทีอ่า่น 

HG012 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 4  
English for Communication 4 

3 (3-0-6) 

ศกึษาก่อน HG011 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หรอื คะแนน TOEIC 450 หรอืเทยีบเท่า 
พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิในชวีติประจ าวนั  ซึง่เป็น

การบูรณาการทกัษะการฟงั พูด อ่าน และเขยีน  โดยเน้นการประชุม การเจรจาต่อรองทาง
ธุรกจิเบื้องต้น และ การสมัภาษณ์งานในสถานการณ์จ าลอง  การเขยีนจดหมายสมคัรงาน 
และประวตัิส่วนตวัในรูปแบบทัว่ไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การอ่านบทความและสรุป
ความเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจในปจัจุบัน  รวมทัง้การสื่อสารทางธุรกิจในวฒันธรรมที่
แตกต่าง 

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ 6  หน่วยกิต 

SG004 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
Modern Science and Technology 

3 (3-0-6) 

วทิยาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่ นวตักรรม และการสร้างองค์
ความรู ้ ความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ผีลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม และ
การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติในการรองรบัความต้องการของมนุษย์ เทคโนโลยชีวีภาพ 
วสัดุศาสตร ์พลงังานทดแทน นาโนเทคโนโลย ี

SG0 50  คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรบัชวีติประจ าวนั  
Mathematics and Statistics for Daily Life 

3 (3-0-6) 

ความส าคญัของคณิตศาสตร์และสถิติ บทบาทของคณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ใน
ชวีติประจ าวนัและในทางธุรกจิ การวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งต้นและการแปลผลโดยใชโ้ปรแกรม
ประยกุตท์ีท่นัสมยั 

SG0 60  การรูท้างดจิทิลั 
Digital Literacy 

3 (3-0-6) 

การใช้สื่อดจิทิลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และ
ท างานร่วมกนั การใชเ้ครื่องมอืและแหล่งทรพัยากรดจิทิลัในการคน้คว้า รวบรวม วเิคราะห์
และประเมนิขอ้มลู เพื่อการตดัสนิใจและแก้ปญัหา การศกึษาองคค์วามรูใ้หม่ การสรา้งสรรค์
และน าเสนอผลงานดจิทิลั จรยิธรรมและความปลอดภยัในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร ตลอดจนผลกระทบ ของสื่อดจิทิลัทีม่ต่ีอบุคคล ธุรกจิ และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 



 
รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2) - 33 

 

1.3 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์  3  หน่วยกิต 

BG003 การประกอบการเชงินวตักรรม 
Innovative Entrepreneurship 

3 (3-0-6) 

หลกัการและการประยกุตใ์ชค้วามรูท้างดา้นนวตักรรมการประกอบการ  รปูแบบการ
ท าธุรกจิสมยัใหม่  ความรูเ้บือ้งต้นดา้นการเงนิ  การตลาด  บญัช ี เศรษฐศาสตร ์ กฎหมาย
ธุรกิจ  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  หลกัธรรมาภิบาลในองค์การ  จรรยาบรรณทางธุรกิจ  
รวมทัง้เศรษฐกจิพอเพยีง  เศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค์  เศรษฐกจิสเีขยีว  ความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม  และวสิาหกจิสงัคม 

1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  3  หน่วยกิต 

HG022 การบรหิารตนเอง  
Self-Management 

3 (3-0-6) 

หลกัการและการประยุกต์ใชค้วามรูเ้รื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลทางจติวทิยา  
พฤตกิรรมทางสงัคมของบุคคลและกลุ่มเกี่ยวกบัการรบัรู้  การเรยีนรู ้ แรงจงูใจ  ความฉลาด
ทางอารมณ์  การมวีุฒภิาวะ และสุขภาวะ มคีวามอดทน ใจกวา้ง ยอมรบัฟงัความคดิเห็นที่
แตกต่าง  การน าและการท างานเป็นทมี การจดัการความขดัแยง้อย่างสรา้งสรรค์  หลกัการ
คิดและการใช้เหตุผล  การวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์และน าไปสู่การรู้จกั
ตนเอง เขา้ใจผูอ้ื่น และปรบัตวัได ้ มคีุณธรรมและจรยิธรรมในการด าเนินชวีติ 

1.5 กลุ่มวิชาพฒันาคณุภาพชีวิต   3   หน่วยกิต 

HG032 ทกัษะการด ารงชวีติในสงัคมโลก   
Global Life Skills 

3 (3-0-6) 

ความรูแ้ละทกัษะที่จ าเป็นในการด ารงชวีติทัง้ของตนเองและทางสงัคม ระบบทาง
สังคม โครงสร้างและสถาบันทางสังคม ความเป็นพลเมืองในสังคมภายใต้ระบอบ
ประชาธปิไตย การเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลกและกลุ่มประเทศอาเซียนที่มต่ีอสงัคมไทย 
ตลอดจนศลิปะและวฒันธรรมที่หลากหลายในสงัคมโลก รวมทัง้การพฒันาบุคลกิภาพ เพื่อ
เสรมิสร้างทกัษะในการอยู่ร่วมกันในสงัคมและการพฒันาสงัคมให้อยู่ดีมสีุข รวมทัง้สร้าง
ความเขา้ใจอนัดรีะหว่างประเทศ  
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2. หมวดวิชาเฉพาะ  99  หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน   15   หน่วยกิต 

SC169 โลกของเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
World of Technology and Information 

3 (3-0-6) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความส าคัญ วิว ัฒนาการ 
องคป์ระกอบและความสมัพนัธ ์พืน้ฐานการสื่อสารขอ้มลู ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ความ
ปลอดภยัของขอ้มูล เวบ็ อนิเทอรเ์น็ต บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อ
หน่วยงานด้านอื่นๆ ขัน้ตอนการพฒันาระบบสารสนเทศ การพฒันาระบบแบบให้ผู้ใช้เป็น
ศูนยก์ลาง การใชง้านโปรแกรมส าเรจ็รปูทีส่ าคญั  

ST161 คณติศาสตรส์ าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Mathematics for Information Technology 

3 (3-0-6) 

องคป์ระกอบของตรรกะ การคดิใหเ้หตุผลและการเขยีนตรรกะของประพจน์ แนวคดิ
ของเซตและฟงักช์นั  การแกร้ะบบสมการเบือ้งตน้ หลกัการนบัเบือ้งตน้ กราฟ ตน้ไม ้อนุพนัธ์
และปรพินัธข์องฟงักช์นั การหาค่าสงูสุดต ่าสุดของฟงักช์นั 

ST162 สถติสิ าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู  
Statistics for Data Analytics 

3 (3-0-6) 

ความรูเ้บื้องต้นทางสถติ ิเช่น การสุ่มตวัอย่าง สถติเิชงิพรรณนา การประมาณค่า 
การทดสอบสมมตฐิาน ความน่าจะเป็นเบือ้งต้นและกฎของเบย ์การวเิคราะหส์หสมัพนัธแ์ละ
การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้ 

ST163 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคการแก้ปญัหาและการคดิอยา่งมเีหตุผล  
Problem Solving and Logical Thinking 

3 (2-2-5) 

ทกัษะและแนวคดิในการแก้ปญัหาทัว่ไป ประเภทของปญัหา ตรรกศาสตรแ์ละการ
ให้เหตุผล ขัน้ตอนการแก้ปญัหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุปญัหา การวิเคราะห์ปญัหา 
หลกัการพืน้ฐานและเครื่องมอืทีใ่ช้ในการคดิแบบขัน้ตอนวธิก่ีอนการเขยีนโปรแกรม ผงังาน 
รหสัเทยีม การตรวจสอบความถูกต้องของขัน้ตอนวธิ ีหลกัการสรา้งโปรแกรมคอมพวิเตอร์
เบือ้งตน้ การแกป้ญัหาดว้ยโครงสรา้งแบบลา้ดบั โครงสรา้งแบบตดัสนิใจ และโครงสรา้งแบบ
วนซ้้า การเขยีนส่วนยอ่ยของโปรแกรม การเรยีนรูแ้ละฝึกฝนทกัษะการแกป้ญัหาดว้ยโจทยท์ี่
ใช้คอมพวิเตอรเ์ป็นเครื่องมอืในการแก้ปญัหา และน าไปปฏบิตัจิรงิด้วยการเขยีนโปรแกรม
ภาษาระดบัสงู  

ST164 การเขยีนโปรแกรมแบบโครงสรา้ง 
Structured Programming 

3 (2-2-5) 

ศกึษาก่อน ST163 เทคนิคการแกป้ญัหาและการคดิอย่างมเีหตุผล  
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ไวยากรณ์ขัน้พืน้ฐานของภาษาระดบัสงู ชนิดและการก าหนดค่าของตวัแปร เงือ่นไข 
และการโครงสร้างการควบคุมการท างานแบบวนรอบ การรบัข้อมูลและการแสดงผลลพัธ์
เบือ้งตน้ ฟงักช์นัและการส่งผ่านค่าพารามเิตอร ์ 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน  54  หน่วยกิต 
 กลุ่มประเดน็ดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ (9 หน่วยกติ) 

SI344 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
Management Information Systems 

3(3-0-6) 

การค้นคว้าและวเิคราะห์หลกัการ เครื่องมอื ประเด็นการบรหิารระบบสารสนเทศ 
ภายในองค์กร ประเภทของระบบของข้อมูลข่าวสารในธุรกิจ ขัน้ตอนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ บทบาทของผู้บรหิารในการพฒันาระบบ การยอมรบันวตักรรม 
การบริหารความเปลี่ยนแปลงในมุมมองของบุคคลในองค์กร  ที่มีต่อระบบสารสนเทศ 
จรยิธรรมทางระบบสารสนเทศ ศกึษาและวเิคราะห์กรณีศกึษาดว้ยกระบวนการศกึษาคน้ควา้ 
เกบ็ขอ้มลู พรอ้มทัง้รายงานและน าเสนอรว่มกนั    

SI345 การเขยีนและน าเสนอผลงานเชงิเทคนิค 
Technical Writing and Presentation 

3(3-0-6) 

หลกัการเขยีนเชงิเทคนิค การตัง้วตัถุประสงคข์องการเขยีนเชงิเทคนิค การวเิคราะห์
พื้นความรูข้องผู้อ่าน โครงสรา้งของงานเขยีนเชงิเทคนิค กระบวนการเขยีน การใช้รูปภาพ 
ตารางและกราฟ การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการเขียนเชิงเทคนิค หลักการเขียน
เอกสารอ้างองิ เทคนิคการน าเสนอ ลกัษณะการน าเสนอที่ด ีการเตรยีมเนื้อหาที่จะน าเสนอ 
การตอบค าถามในการน าเสนอ โดยการน าเสนอจรงิ บนัทกึวดีโีอและได้รบัค าวจิารณ์เชิง
สรา้งสรรคเ์พื่อน าไปปรบัปรงุการน าเสนอใหด้ขีึน้ 

SI422 จรรยาบรรณและกฎหมายทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
Ethics and Law in Information Technology 

3(3-0-6) 

ความเสีย่งและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศกบัคุณภาพชวีติ การท างานและ
การศึกษากฎหมายเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ปญัหาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้
ทรพัยากรสารสนเทศ การกระท าผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ ไวรสัคอมพวิเตอร์ การละเมดิ
ลขิสทิธิ ์การคุม้ครองขอ้มลู การคุม้ครองความเป็นส่วนตวั รวมถงึจรรยาบรรณในการพฒันา
ระบบสารสนเทศ และจรรยาบรรณในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ช้ 
 กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยกุต ์(18 หน่วยกติ) 

SI227 การพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที่  
Application Development for Mobile Devices 

3(2-2-5) 

ศกึษาก่อน ST164 การเขยีนโปรแกรมแบบโครงสรา้ง 
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สถาปตัยกรรม คุณลกัษณะและขอ้จ ากดัของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เครื่องมอืและ
ภาษาทีใ่ชส้ าหรบัพฒันาโปรแกรมประยกุต ์หลกัการของโปรแกรมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที ่
ส่วนตดิต่อระบบส าหรบัโปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจ าและส่วนเก็บบนัทกึข้อมูล 
การติดต่อกบัผู้ใช้ การสื่อสารกบัระบบภายนอก การเชื่อมโยงกบัระบบคอมพวิเตอร์ การ
จ าลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพวิเตอร ์ความมัน่คงของโปรแกรมประยุกตส์ าหรบั
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที ่

SI228 การปฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนุษยแ์ละคอมพวิเตอร ์
Human-Computer Interaction 

3(3-0-6) 

แบบจ าลองของการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละคอมพวิเตอรแ์บบต่างๆ รูปแบบ
ของการออกแบบโปรแกรมใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการรบัรู้ และการคดิของมนุษยใ์นสงัคม 
เครื่องมือช่วยออกแบบและพัฒนาการส่วนต่อประสานที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการ
ประเมนิผลและการพฒันาซอฟต์แวร์ที่มมีนุษย์เป็นศูนย์กลาง การเข้าถึงมุมมองของการ
ประยกุตใ์ชป้ฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนุษยแ์ละคอมพวิเตอร ์และเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ใหม ่ 

SI230 วทิยาการขอ้มลูเบือ้งตน้ 
Introduction to Data Science  

3(3-0-6) 

ศกึษาก่อน ST161 คณติศาสตรส์ าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  และ 
              ST162 สถติสิ าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู 

หลกัการจดัการขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชเ้ทคนิคทางสถติแิละการเรยีนรูข้อง
เครื่อง การสร้างมโนภาพ เพื่อน าเสนอข้อมูลและผลลพัธ์ กรอบแนวคดิการจดัการข้อมูล
ขนาดใหญ่ 

SI232 การพฒันาเวบ็ 
Web Development 

3(2-2-5) 

ศกึษาก่อน/ ควบคู่ SI224 ระบบจดัการฐานขอ้มลู  
กลไกพื้นฐานและส่วนประกอบของอินเทอรเ์น็ตและเว็บ สถาปตัยกรรมของเครื่อง

บรกิารเวบ็ โครงสรา้งของภาษาที่ใช้ในการพฒันาเวบ็ การสรา้งหน้าเว็บ เทคนิคการเขยีน
โปรแกรมค าสัง่ทีท่ างานฝ ัง่ลูกข่ายและแม่ข่าย  โปรแกรมส าหรบัจ าลองแม่ข่ายเวบ็ การเขยีน
โปรแกรมตดิต่อกบัฐานขอ้มลู การใชเ้ซสชนั และคุกกี้ แนะน าการเขยีนโปรแกรมเวบ็โดยใช้
การเขยีนโปรแกรมและภาษามาร์คอพัที่ทนัสมยั เช่น เอกซ์เอ็มแอล หลกัการพื้นฐานของ
เอกซเ์อม็แอล องคป์ระกอบและเทคนิคบนพื้นฐานของเอกซเ์อ็มแอล ดทีดี ีเอกซเ์อม็แอลสกี
มา 

SI342 การท าเหมอืงขอ้มลูและการคน้หาองคค์วามรู้ 
Data Mining and Knowledge Discovery  

3(2-2-5) 

ศกึษาก่อน ST162 สถติสิ าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู 
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ขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการค้นหาองค์ความรู้ เช่น การจดัเตรยีมข้อมูลการท า
เหมอืงขอ้มูล และการประเมนิรูปแบบองค์ความรู ้ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ในการท าเหมอืง
ข้อมูลเพื่อใช้ในการพยากรณ์ การจ าแนก หรอืการจดักลุ่ม โดยเทคนิคที่นิยมใช้กันอย่าง
แพรห่ลายไดแ้ก่ การวเิคราะหส์หสมัพนัธ ์การวเิคราะหก์ารถดถอย ตน้ไมต้ดัสนิใจ เพื่อนบา้น
ทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ด การจ าแนกแบบเบยอ์ยา่งงา่ย โครงขา่ยประสาทเทยีม และการจดักลุ่ม 

SI423 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
Project in Information and Communication Technology 

3(0-6-3) 

เงือ่นไขก่อนเรยีน: หน่วยกติสะสมมากกว่า 100 หน่วยกติ 
ใหน้ักศกึษาท างานเดีย่วหรอืมกีารจดักลุ่มเพื่อท าโครงงานเฉพาะเกีย่วกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาปญัหา วเิคราะห์ปญัหา และออกแบบวธิีการ
แก้ปญัหาโดยประยุกต์ใช้ความรูท้ี่เรยีนมาในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศ หรอื
โครงงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยต่ีางๆ ทางสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 กลุ่มเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแ์วร ์(18 หน่วยกติ) 

SI222 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี 
Data Structures and Algorithms 

3(2-2-5) 

ศกึษาก่อน ST164 การเขยีนโปรแกรมแบบโครงสรา้ง 
โครงสรา้งขอ้มูลแบบอารเ์รย ์1 มติ ิอารเ์รย ์2 มติ ิอารเ์รยห์ลายมติ ิสแต็ก ควิ ลงิค์

ลิสต์ โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ โครงสร้างต้นไม้แบบทวิภาค โครงสร้างต้นไม้นิพจน์ 
โครงสร้างต้นไม้ความสูงสมดุลหรือต้นไม้เอวีแอล การเขียนฟงัก์ชันแบบเรียกซ ้า การ
วเิคราะหข์ัน้ตอนวธิกีารเรยีงล าดบั การคน้หาขอ้มลู และเทคนิคการแฮชชงิ 

SI224 ระบบจดัการฐานขอ้มลู  
Database Management Systems 

3(2-2-5) 

การเปรยีบเทยีบระหว่างการประมวลผลแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล สถาปตัยกรรม 
ของระบบฐานขอ้มลู รปูแบบฐานขอ้มลู แบบล าดบัขัน้ แบบข่ายงาน และแบบสมัพนัธ ์ภาษา
เอสควิแอล การออกแบบฐานขอ้มูล ฟงัก์ชนัการขึน้ต่อกนั รูปแบบที่เป็นบรรทดัฐาน โมเดล
จ าลองความสมัพนัธ์ของขอ้มลู ประเภทของขอ้มลู กระบวนการสอบถามขอ้มลู การป้องกนั
ขอ้มลู กฎความคงสภาพ การควบคุมภาวะพรอ้มกนั ระบบความมัน่คง โครงสรา้งการจดัเกบ็
ขอ้มลูเชงิกายภาพ ดชันี การบรหิารฐานขอ้มลู กรณีศกึษาการใชร้ะบบฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ์
และโครงงาน 

SI225 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
Systems Analysis and Design 

3(3-0-6) 

ศกึษาก่อน SC169 โลกของเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการวเิคราะห์ และออกแบบ การก าหนดระบบสารสนเทศ 
การวเิคราะหร์ะบบสารสนเทศ และโมเดลขอ้มลู การศกึษาความเป็นไปได้ การก าหนดความ
ต้องการระบบ การวเิคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การน าหลกัการของระบบสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบ วงจรการพัฒนาระบบและการท าต้นแบบ 
กรณศีกึษาการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

SI229 การเขยีนโปรแกรมเชงิออ็บเจกต์  
Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

ศกึษาก่อน ST164 การเขยีนโปรแกรมแบบโครงสรา้ง 
หลกัการเบื้องต้นและการออกแบบในการโปรแกรมค าสัง่เชงิอ็อบเจกต์  โครงสรา้ง

และไวยากรณ์ การห่อหุม้และการซ่อนขอ้มลูสารสนเทศ การสบืทอดและการแทนที ่ภาวะพหุ
สณัฐาน โอเวอร์ไรด์และโอเวอร์โหลด การสร้างคลาสและคลาสย่อย ตวัสร้างเมธอด การ
เขา้ถงึแบบพบับลคิ ไพรเวท และการใชไ้ลบารมีาตรฐาน 

SI322 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์
Software Engineering 

3(3-0-6) 

ศกึษาก่อน SI225 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ขัน้ตอนการพฒันาซอฟตแ์วร ์วงจรชวีติ

ของซอฟต์แวร์ และการจดัการซอฟต์แวร ์คุณลกัษณะของซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ เครื่องมอื
และเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาและปรบัปรุงซอฟต์แวร์ การวดัซอฟต์แวร์และการควบคุม
คุณภาพ การจดัการโครงการดา้นซอฟตแ์วร ์กรณตีวัอยา่งและโครงงาน 

SI343 การจดัหาและบรูณาการระบบ  
Systems Sourcing and Integration 

3(3-0-6) 

ศกึษาก่อน SI225 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
การจดัหาและการบูรณาการตลอดจนการปรบัใช้ระบบ การบรหิารจดัการโครงการ 

การทดสอบและการประกนัคุณภาพ บรบิทขององคก์ร และสถาปตัยกรรมระบบ 
 

 กลุ่มโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ (9 หน่วยกติ) 
SI223 การสื่อสารขอ้มลูและเครอืข่ายคอมพวิเตอร์  

Data Communication and Computer Network 
3(3-0-6) 

ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัระบบการสื่อสารขอ้มูลและเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ตวักลาง
และอุปกรณ์ส าหรบัการสื่อสารขอ้มลูแบบอนาลอกและดจิิทลั การส่งขอ้มลู การเขา้รหสัขอ้มลู
และการควบคุมความผดิพลาด สถาปตัยกรรมและพธิกีารของเครอืข่ายหลายชัน้การสื่อสาร
ขอ้มูลระยะใกล้และระยะไกล เครอืข่ายแบบต่างๆ สถาปตัยกรรมในระดบัชัน้ของเครอืข่าย
และโปรโท-คอล การเชื่อมระหว่างเครอืข่าย ข่ายงานบรเิวณเฉพาะที ่การจดัการระบบความ
มัน่คงของเครอืขา่ย การจดัการเครอืขา่ยและการประยกุตใ์ชง้าน 
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SI231 ระบบคอมพวิเตอรแ์ละการบรหิารระบบ 
Computer Systems and Administration 

3(2-2-5) 

สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอร ์หน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจ า องคป์ระกอบ
ของระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์มของระบบคอมพิวเตอร์ เรียนรู้ระบบการท างานของ
ระบบปฏิบัติการส าหรบัแพลตฟอร์มแบบต่างๆ การจดัการกระบวนการ อัลกอริธึมการ
จดัล าดบัการท างาน การรกัษาความมัน่คงปลอดภยั การจดัการสทิธกิารเขา้ถงึ การจดัการ
เครือ่งแมข่า่ยเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

SI233 แพลตฟอรม์แบบกระจาย  
Distributed Platforms 

3(2-2-5) 

ศกึษาก่อน SI230 วทิยาการขอ้มลูเบือ้งตน้  และ  
              SI231 ระบบคอมพวิเตอรแ์ละการบรหิารระบบ 

ส่วนประกอบและกระบวนต่างๆ ของสถาปตัยกรรมแบบกระจาย ชัน้ของซอฟต์แวร ์
และสภาพแวดลอ้มเพื่อการปฏบิตักิารบนแพลตฟอรม์แบบกระจาย การใชเ้ครื่องมอืต่างๆ ที่
สนับสนุนการประมวลผลแบบกระจาย เพื่อประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

2.3 วิชาเลือก จ านวน  15  หน่วยกิต 
 แผนปกติ เลอืกในกลุ่มวชิาเลอืก จ านวน 15 หน่วยกติ  

แผนสหกิจศึกษาเลอืกในกลุ่มวชิาเลอืกจ านวน 9 หน่วยกติและวชิาสหกิจศึกษาจ านวน 6 

หน่วยกติ  
โดยเลอืกจากวชิาเลอืก ดงันี้ 

ด้านการพฒันาและด าเนินงาน (Development and Operations: DevOps) 
SI321 เทคโนโลยโีทรคมนาคม 

Telecommunication Technology  
3 (3-0-6) 

ศกึษาก่อน SI223 การสื่อสารขอ้มลูและเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ 
ระบบหรอืรูปแบบในการสื่อสาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยโีทรคมนาคมในระบบการ

สื่อสารต่างๆ ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับระบบรบั / ส่งสัญญาณ การจ าแนกรูปแบบของสัญญาณ 
เทคโนโลยแีบบต่างๆ ในระบบโทรคมนาคม เช่น ระบบชุมสายโทรศัพท์ สายสญัญาณ การ
ให้บรกิารทางด้านโทรคมนาคมในรูปแบบต่างๆ แนวทางการพฒันา รูปแบบของเทคโนโลยี
โทรคมนาคม เช่น วดีโีอเทกซ์ เอชดทีวี ีการกระจายสญัญาณผ่านดาวเทยีม บรกิารทางด้าน
โทรคมนาคมแบบต่างๆ และผลกระทบ  

SI323 การบรหิารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Project Management 

3 (3-0-6) 

 ศกึษาก่อน SI225 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ  
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 ภาพรวมของการบรหิารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ การท างานเป็นขัน้เป็นตอน การ
ตดิตาม การก ากบัโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ การประมาณการโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การศกึษาความเป็นไปได ้การศกึษาความต้องการ การประเมนิและบรหิารความเสีย่ง 
การประเมนิหลงัส่งมอบโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

SI325 ความมัน่คงทางดา้นสารสนเทศและเครอืขา่ย 
Network and Information Security 

3 (2-2-5) 

 ศกึษาก่อน SI223 การสื่อสารขอ้มลูและเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ 

 แนวคิดและความจ าเป็นของการรักษาความมัน่คง ของทรพัยากรสารสนเทศและ
เครอืขา่ย การรกัษาความมัน่คงของคอมพวิเตอร ์ภาวะส่วนตวั การวางแผน การน าและการตดิตัง้
ระบบการรกัษาความมัน่คง การรกัษาความมัน่คงในส่วนของเครื่องและอุปกรณ์ ความมัน่คงของ
ขอ้มลู การเขา้รหสัลบัและถอดรหสัลบั การรกัษาความมัน่คงในระบบฐานขอ้มลู การรกัษาความ
มัน่คงของระบบการปฏบิตักิาร การรกัษาความมัน่คงในขอ้มลูส่วนบุคคล  การรกัษาความมัน่คง
ในเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต รูปแบบและเทคนิคในการบุกรุกต่างๆ การวเิคราะห์
และประเมนิความเสี่ยง การก าหนดนโยบายในการรกัษาความมัน่คงของทรพัยากรสารสนเทศ
และเครอืขา่ย และจรยิธรรมในการรกัษาความมัน่คงของทรพัยากรและสารสนเทศ   

SI327 เครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์ ัน้สงู 
Advanced Computer Network   

3 (3-0-6) 

ศกึษาก่อน SI223 การสื่อสารขอ้มลูและเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ 
การวิเคราะห์เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ และระบบการติดต่อสื่อสารข้อมูล การวิเคราะห์

รายละเอยีดของมาตรฐานการติดต่อสื่อสารยุคใหม่ ระบบโปรโทคอลและการน าไปใช้งาน การ
ตรวจสอบความผดิพลาด ลกัษณะของเครอืข่าย อลักอรธิมึการเชื่อมต่อเส้นทาง จุดปลายทาง 
การโอนไฟล ์โปรโทคอลส าหรบังานทีห่่างไกลออกไป การส่งขอ้มลูเป็นก้อน การออกแบบระบบ
เครอืขา่ย การจดัการระบบเครอืขา่ยต่างๆ และโปรโทคอลทีม่คีวามเรว็สงู 

SI328 เครอืขา่ยไรส้ายและเคลื่อนที ่
Mobile and Wireless Network    

3 (3-0-6) 

ศกึษาก่อน SI223 การสื่อสารขอ้มลูและเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ 
คุณสมบัติที่ส าคัญของไอพีส าหรับเครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่ ที่แตกต่างไปจาก

คุณสมบัติของไอพีทัว่ไปในแง่มุมของการบริหารจัดการ และแนวคิดของเครือข่ายไร้สาย 
เครอืขา่ยเคลื่อนที ่เทคนิคการสื่อสารไรส้าย การประเมนิสมรรถนะของเครอืข่ายไรส้าย เครอืข่าย
บรเิวณกวา้งและนครหลวงแบบไรส้าย เครอืข่ายไรส้ายชนิดพเิศษ เครอืข่ายไรส้ายเฉพาะกจิและ
เกณฑว์ธิ ี

SI329 วศิวกรรมความตอ้งการ 
Requirements Engineering     

3 (3-0-6) 
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ศกึษาก่อน SI225 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ  
หลกัการและขัน้ตอนการจดัการความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ การ

วิเคราะห์ปญัหาและความต้องการที่แท้จรงิ การก าหนดข้อจ ากัดและขอบเขตของระบบ การ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของความตอ้งการ การจดัการความตอ้งการทีไ่มแ่น่นอน การจดัเกบ็ขอ้มลู
ความต้องการทีส่ามารถสบืยอ้นได ้การก าหนดคุณลกัษณะของระบบ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา
และวเิคราะหค์วามตอ้งการ กรณศีกึษาต่างๆ  

SI330 การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิออ็บเจกต ์
Object-Oriented Analysis and Design      

3 (3-0-6) 

ศกึษาก่อน SI229 การเขยีนโปรแกรมเชงิออ็บเจกต ์ 
ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัการวเิคราะหร์ะบบเชงิอ็อบเจกต ์พืน้ฐานแนวความคดิส าหรบัตวั

แบบและวธิกีารออกแบบอ็อบเจกต์ การออกแบบเชงิโครงสร้างเทยีบกบัการออกแบบเชงิอ็อบ
เจกต์และการใช้เครื่องมอืในการวเิคราะห์และออกแบบยูเอ็มแอล การน าเอาคอมโพเนนท์ของ
ซอฟต์แวรก์ลบัมาใช้อีก ภาษาเชงิอ็อบเจกต์ กรณีศกึษา และการน ามาใช้พฒันาโปรแกรมเชิง 
ออ็บเจกต ์ 

SI346 การพฒันาและการด าเนินงานเบือ้งตน้  
Introduction to Development and Operations (DevOps) 

3 (2-2-5) 

วิธีการพัฒนาและวิธีการด าเนินงาน การปรับปรุงคุณลักษณะ ความถูกต้องของ
ซอฟต์แวรแ์ละเสถยีรภาพของระบบ การพฒันาและการด าเนินงาน การใชเ้ครื่องมอืและเทคนิค
ต่างๆ สหวทิยาการของการพฒันาซอฟแวร ์การด าเนินงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
ประกนัคุณภาพ การลดอุปสรรคในการด าเนินโครงการ การปรบัปรุงผลลพัธท์างธุรกจิ และการ
ปรบัปรงุประสบการณ์ของผูใ้ช ้ 

SI347 ระบบธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์ 
E-Business Systems 

3 (3-0-6) 

ศกึษาก่อน SI232 การพฒันาเวบ็ 
พืน้ฐานธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ รปูแบบธุรกจิส าหรบัการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์การคา้ปลกี

บนอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ลูกโซ่ของมูลค่าสถาปตัยกรรมทางเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจ
อเิลก็ทรอนิกส์ การบรหิารความสมัพนัธ์ลูกค้าแบบออนไลน์ การจดัการลูกโซ่ของอุปทาน การ
ประมูลออนไลน์ พฤตกิรรมของลูกค้าภายใต้สิง่แวดล้อมแบบอเิลก็ทรอนิกส์ ระบบการจ่ายเงนิ
อเิลก็ทรอนิกส ์การจดัส่งสนิคา้ ประเดน็ทางกฎหมายและจรยิธรรม ความปลอดภยัและความเป็น
ส่วนตวัของขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส ์นวตักรรมของระบบการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นอนาคต  

SI348 อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ 
Internet of Things 

3 (2-2-5) 

ศกึษาก่อน SI232 การพฒันาเวบ็ 
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หลกัการของอนิเตอรเ์น็ตของสรรพสิง่ เทคโนโลยทีี่ช่วยให้สรรพสิง่รบัรูข้อ้มูลในบรบิท
แวดลอ้ม เทคโนโลยกีารสื่อสารทัง้แบบมสีายและไรส้าย เครอืขา่ยเซน็เซอร ์การแลกเปลีย่นขอ้มลู
ระหว่างระบบปฏบิตักิารแบบต่างๆ และเทคโนโลยทีีช่่วยใหส้รรพสิง่ประมวลผลขอ้มลูของตนเอง
ได้ กรณีศกึษาแอพพลเิคชนัเกี่ยวกบัอนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ที่มอียู่จรงิในปจัจุบนั การพฒันา
โปรแกรมประยกุตเ์บือ้งตน้ส าหรบัอนิเตอรเ์น็ตของสรรพสิง่ 

SI349 การโปรแกรมเชงิบรูณาการ  
Integrative Programming 

3 (2-2-5) 

ศกึษาก่อน SI229 การเขยีนโปรแกรมเชงิอ๊อบเจกต ์
การสื่อสารระหว่างซอฟต์แวร ์หลกัการและมาตรฐานของเวบ็เซอรว์สิ การแปลงขอ้มูล

และการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างซอฟตแ์วร ์โปรโทคอลและภาษาโปรแกรมทีเ่กี่ยวขอ้ง การเขยีน
โปรแกรมเพื่อประสานระบบเขา้ดว้ยกนัดว้ยเทคโนโลยต่ีางๆ การรกัษาความปลอดภยัและความ
มัน่คงในซอฟตแ์วร ์

SI350 การบรหิารเครือ่งแมข่า่ย 1  
Server Administration 1  

3 (2-2-5) 

ศกึษาก่อน SI223 การสื่อสารขอ้มลูและเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ 
การบรหิารเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์เครื่องแม่ข่าย และเครื่องลูกข่าย การตดิตัง้และการ

ก าหนดค่าบนระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องแม่ข่าย การจดัการและก าหนดค่าขัน้สูงใหก้บับรกิาร
ในระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่องแม่ข่าย การแก้ไข เพิม่เตมิ อุปกรณ์และผู้ใช้ใหม่ในระบบ การ
เขยีนค าโพรไฟล ์การส ารองขอ้มลูและการคนืขอ้มลู การแก้ไขปญัหาในเครอืข่าย และปฏบิตักิาร
ด้านการบรหิารจดัการเครอืข่ายที่หลากหลาย รวมทัง้เตรยีมสอบใบประกาศนียบตัรส าหรับ
ผูบ้รหิารระบบ 

SI351 การบรหิารเครือ่งแมข่า่ย 2  
Server Administration 2 

3 (2-2-5) 

ศกึษาก่อน SI350 การบรหิารเครือ่งแมข่่าย 1  
การออกแบบและการจดัเตรยีมโครงสรา้งพื้นฐานเซริฟ์เวอร์ เน้นการปฏบิตักิารส าหรบั

การจดัเตรยีมโครงสรา้งพื้นฐานเซริฟ์เวอรข์ ัน้สูง และการเตรยีมสอบใบประกาศนียบตัรส าหรบั
ผูบ้รหิารระบบขัน้สงู 

SI352 การจดัการการด าเนินงาน  
Operations Management  

3 (3-0-6) 

ศกึษาก่อน BG003 การประกอบการเชงินวตักรรม 
ลักษณะและความส าคัญของการปฏิบัติการในธุรกิจและการจัดการการผลิต การ

พยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรกิาร การตดัสนิใจในการผลติ 
การเลือกสถานที่ตัง้โรงงานและรูปแบบของโรงงาน การจดัการโครงการ การจดัการห่วงโซ่
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อุปทาน การจดัการด้านความปลอดภยัใน โรงงาน กระบวนการจดัซือ้ กระบวนการการควบคุม
สนิค้าคงคลงั กระบวนการการบ ารุงรกัษา การวางแผนวตัถุดบิ รูปแบบการขนส่ง การจดัการ
คุณภาพ และการใชซ้อฟตแ์วรก์ารจดัซือ้เพื่อสนบัสนุนการผลติ 

SI439 การทดสอบและมาตรวดัซอฟตแ์วร ์
Software Testing and Metrics 

3 (2-2-5) 

ศกึษาก่อน SI322 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์
ความรูพ้ื้นฐานในการทดสอบซอฟต์แวร ์การทดสอบ ตลอดจนวงจรชวีติของซอฟแวร์ 

เทคนิคการทดสอบแบบสถติยวสิยัและแบบจลนวสิยั เทคนิคการออกแบบการทดสอบ การจดัการ
การทดสอบ เครือ่งมอืสนบัสนุน ส าหรบัการทดสอบ และมาตรวดัต่างๆ ส าหรบัซอฟตแ์วร์ 

SI440 การโจรกรรมและพสิูจน์หลกัฐานทางคอมพวิเตอร์  
Computer Hacking and Forensics 

3 (3-0-6) 

ศกึษาก่อน SI223 การสื่อสารขอ้มลูและเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ 
หลกัการการพสิูจน์หลกัฐานคอมพวิเตอร์ จรยิธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกบัการพิสูจน์

หลกัฐานคอมพวิเตอร ์วธิกีารและกระบวนการตรวจสอบขอ้มูล การได้มาของขอ้มูล การพสิูจน์
ข้อมูลในฮาร์ดดิสต์ เครื่องมือทางซอฟต์แวร์ที่ ใช้ในการพิสูจน์หลักฐาน การตรวจสอบ
ระบบปฏบิตักิาร Windows และ Linux การพสิจูน์หลกัฐานบนระบบเครอืขา่ย การพสิจูน์หลกัฐาน
อเีมล์ และอนิเทอรเ์น็ต การรวบรวมหลกัฐานแบบทนัท่วงทบีนระบบปฏบิตักิาร Windows และ 
Linux การรายงานเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

SI441 ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์ 
Geographic Information Systems 

3 (2-2-5) 

ศกึษาก่อน SI224 ระบบจดัการฐานขอ้มลู 
ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์  ค าจ ากดัความ แนวคดิ และการ

ประยุกต์ ซอฟต์แวร์เครื่องมอืช่วยพฒันาระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ ข้อมูลเชงิพื้นที่การ
จดัการและการจดัด าเนินการฐานขอ้มลู หลกัการแผนที ่และระบบภาพฉาย การแปลงขอ้มลูเป็น
ดจิทิลั การแก้ไข และการบูรณาการขอ้มูลเชงิพื้นที่การลงทะเบยีนภาพแรสเตอร์การวเิคราะห์ 
ตวัตนชนิดไม่ต่อเนื่องในปรภิูม ิ การวเิคราะหต์วัตนชนิดต่อเนื่องในปรภิูม ิการวเิคราะหเ์ชงิสถติิ
ส าหรบัระบบภูมสิารสนเทศ  ระบบการวดัต าแหน่งบนโลก กระบวนการสรา้งขอ้มลูใหมโ่ดยอาศยั
หลกัการซอ้นทบัรปู แนวโน้ม ประโยชน์และการประยกุตใ์ชเ้ครือ่งแมข่่ายแผนทีบ่นเวบ็ 

SI442 หวัขอ้พเิศษทางดา้นการพฒันาและด าเนินงาน 1 
Special Topic in Development and Operations (DevOps) 1 

3(3-0-6) 

หวัข้อทางด้านการพฒันา และด าเนินงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศที่น่าสนใจ เป็น
ประโยชน์ หรอืเป็นทีต่อ้งการในตลาดแรงงาน 
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SI443 หวัขอ้พเิศษทางดา้นการพฒันาและด าเนินงาน 2 
Special Topic in Development and Operations (DevOps) 2 

3(2-2-5) 

หวัข้อทางด้านการพฒันา และด าเนินงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศที่น่าสนใจ เป็น
ประโยชน์ หรอืเป็นทีต่อ้งการในตลาดแรงงาน 

ด้านวิทยาการข้อมลู (Data Science)  

SI353 พชีคณติเชงิเสน้ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู 
Linear Algebra for Data Analytics 

3(3-0-6) 

 ระบบสมการเชงิเส้นและเมทรกิซ์ ปรภิูมเิวกเตอร์ การหามุมและระยะห่างระหว่าง
เวกเตอร์ ค่าลกัษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ การแปลงเชงิเส้น การวเิคราะห์
องคป์ระกอบหลกั 

SI354 การประมวลผลทางการเงนิ  
Financial Computing 

3(2-2-5) 

การเขยีนโปรแกรมส าหรบัการประมวลผลขอ้มูลทางการเงนิ  การสรา้งขัน้ตอนวธิี
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเ งิน เชิง เทคนิคที่ เ ป็นที่นิ ยม  ได้แ ก่  ค่ า เฉลี่ย
เคลื่อนที่  ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทาง แยกทาง ดชันีก าลงัสมัพทัธ์  การแกว่งตัวสโตแค-
สตกิ   แถบโบลงิเจอร ์และอื่น ๆ   รวมถงึการทดสอบขัน้ตอนวธิยีอ้นหลงั 

SI355 การเกบ็และคน้คนืสารสนเทศ  
Information Storage and Retrieval 

3(2-2-5) 

ศกึษาก่อน SI353 พชีคณติเชงิเสน้ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู 
กระบวนการและทฤษฏพีื้นฐานในการจดัการขอ้มูล ตัง้แต่การออกแบบและจดัการ

ฐานขอ้มลู การดงึขอ้มลู การแปลงขอ้มลู การท าความสะอาดขอ้มลู การน าขอ้มลูเขา้สู่แหล่ง
จดัเก็บ การค้นหาและค้นคนืขอ้มูล กระบวนการการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ที่อาศยัโมเดล 
MapReduce เพื่อจดัการและค้นหาข้อมูลที่ไม่มโีครงสรา้งและมขีนาดใหญ่มาก และการใช้
งานเครือ่งมอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการขอ้มลูขนาดใหญ่ 

SI356 การวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่  
Big Data Analytics 

3(2-2-5) 

ศกึษาก่อน SI233 แพลตฟอรม์แบบกระจาย   
              SI342 การท าเหมอืงขอ้มลูและการคน้หาองคค์วามรู้ และ 
              SI353 พชีคณติเชงิเสน้ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู 

เทคนิคการวเิคราะหข์อ้มลูขัน้สูงส าหรบัขอ้มลูขนาดใหญ่ และมคีวามหลากหลายซึง่
อาจเป็นขอ้มลูแบบมโีครงสรา้งหรอืไม่มโีครงสรา้ง  โดยขอ้มลูขนาดใหญ่ดงักล่าวอาจมทีี่มา
จาก อุปกรณ์เซน็เซอร ์แฟ้มวดีทิศัน์หรอืเสยีงจ านวนมาก หรอื แฟ้มบนัทกึการใช้งาน เวบ็ 
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หรอื สื่อสงัคม ซึ่งมกัถูกสร้างขึ้นเป็นจ านวนมากแบบเรยีลไทม์  โดยอาจวเิคราะห์ข้อมูล
ดังกล่าวด้วยเทคนิคประเภทต่าง ๆ เช่น การประมวลผลข้อความ การประมวลผล
ภาษาธรรมชาต ิการเรยีนรูข้องเครือ่ง การท าเหมอืงขอ้มลู สถติ ิและการพยากรณ์ 

SI357 การวเิคราะหก์ราฟ  
Graph Analytics 

3(3-0-6) 

ศกึษาก่อน ST161 คณติศาสตรส์ าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทฤษฏเีบือ้งตน้เกีย่วกบักราฟ การแทนขอ้มลูในรปูแบบกราฟ การจดัเกบ็และค้นคนื

ข้อมูลกราฟ และการวเิคราะห์กราฟ ได้แก่ การวดัโครงสร้างกราฟ  การเกาะกลุ่มกนัของ
โหนด และกระบวนการบนกราฟ เช่น กระบวนการแพรก่ระจาย  

SI358 การเรยีนรูข้องเครือ่ง 
Machine Learning 

3(2-2-5) 

ศกึษาก่อน SI353 พชีคณติเชงิเสน้ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู 
หลกัการเรยีนรู้ของเครื่อง การเรยีนรู้แบบมผีู้สอน แบบกึ่งมผีู้สอน และแบบไม่มี

ผู้สอน อลักอรทิมึการเรยีนรูข้องเครื่อง การสกดัฟีเจอร ์และการน าการเรยีนรูข้องเครื่องมา
ประยกุตใ์ชใ้นงานจรงิผ่านการใชเ้ครือ่งมอืส าเรจ็รปู 

SI359 ภาษาโปรแกรมส าหรบังานทางสถติ ิ
Statistical Programming Language 

3(2-2-5) 

ศกึษาก่อน ST162 สถติสิ าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู 
หลกัการเขยีนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การอ่านข้อมูลเข้ามาใน

โปรแกรม การแปลงขอ้มูล การเขยีนฟงัก์ชัน่เพื่อท าการค านวณและวเิคราะห์ขอ้มูล การใช้
ไลบรารเีพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และการจดัเก็บผลลพัธ์การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่
เหมาะสม 

 

SI360 การวเิคราะหข์อ้มลูแบบเรยีลไทม ์ 
Real Time Analytics 

3(2-2-5) 

ศกึษาก่อน SI233 แพลตฟอรม์แบบกระจาย  
              SI342 การท าเหมอืงขอ้มลูและการคน้หาองคค์วามรู ้และ 
              SI353 พชีคณติเชงิเสน้ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู 

กระบวนการวเิคราะหข์อ้มลูแบบเรยีลไทม์ ตัง้แต่การน าเขา้และจดัเกบ็ขอ้มลูที่ไหล
เขา้มาตลอดเวลา การจดัเกบ็ขอ้มลูและประมวลขอ้มลูแบบในหน่วยความจ า การเชื่อมต่อกบั
แหล่งเก็บข้อมูลประเภทฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ หรอืคลงัข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
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ออนไลน์โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้ของเครื่อง และการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลแบบ
เรยีลไทมใ์นรปูแบบของหน้าจอแสดงภาพรวมขอ้มลูหรอืรปูแบบอื่นๆ ทีเ่หมาะสม 

SI444 การสรา้งมโนภาพขอ้มลู  
Data Visualization 

3(3-0-6) 

หลกัการพืน้ฐานในการสรา้งมโนภาพ และแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการน าเสนอขอ้มลูทัง้เชงิ
สถติและโตต้อบ ไดแ้ก่ หลกัการออกแบบเชงิกราฟิก ทฤษฏกีารรบัรูข้องมนุษย ์ทฤษฏสี ีและ
เทคนิคการเล่าเรือ่งอยา่งมปีระสทิธภิาพ การใชไ้ลบรารมีโนภาพเพื่อสรา้งภาพกราฟิกทัง้
แบบเชงิสถติและโตต้อบ 

SI445 การวเิคราะหก์ารถดถอยและอนุกรมเวลา  
Regression and Time Series Analysis 

3(3-0-6) 

ศกึษาก่อน ST162 สถติสิ าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู 
การวิเคราะห์การถดถอย ช่วงความเชื่อมัน่และการพยากรณ์ แบบจ าลองข้อมูล

อนุกรมเวลาเชงิเดีย่ว แบบจ าลองขอ้มลูอนุกรมเวลาทีม่คีวามถี่สูง แบบจ าลองขอ้มลูอนุกรม
เวลาเชงิพหุ การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองเพื่อการพยากรณ์ 

SI446 หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการขอ้มลู 1  
Special Topic in Data Science 1 

3(3-0-6) 

หัวข้อทางด้านวิทยาการข้อมูลที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ หรือเป็นที่ต้องการใน
ตลาดแรงงาน 

SI447 หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการขอ้มลู 2  
Special Topic in Data Science 2 

3(2-2-5) 

หัวข้อทางด้านวิทยาการข้อมูลที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ หรือเป็นที่ต้องการใน
ตลาดแรงงาน 

 

วิชาเลือกทัว่ไป  

SI435 สมัมนาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
Seminar in Information and Communication Technology  

3(3-0-6) 

นกัศกึษาทุกคนตอ้งน าเสนอและบรรยายผลงานของตนเอง และรว่มอภปิรายผลงาน
ของผูอ้ื่น ผลงานทีน่กัศกึษาน าเสนออาจจะเป็นผลทีไ่ดจ้ากงานวจิยั หรอืประสบการณ์การ
ฝึกงานจากหน่วยงานคอมพวิเตอรต่์างๆ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา 
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SI448 การศกึษาอสิระ                                                                                 3(3-0-6) 
Independent Study 

 เงือ่นไขก่อนเรยีน: ความเหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษา 
            นักศกึษาเลอืกหวัขอ้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตนเองสนใจเป็น
พเิศษและท าการศกึษาอย่างละเอยีดจากอาจารยท์ีป่รกึษาซึง่เป็นผูดู้แลการศกึษาหวัขอ้นัน้ๆ 
ตลอดภาคการศกึษา พรอ้มทัง้ท ารายงานการศกึษา หรอืเขยีนผลงานวชิาการเพื่อเผยแพร่
ต่อไป 

SI449 กลยทุธก์ารซือ้ขายหุน้ 
Stock Trading Strategies 

3 (3-0-6) 

ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัการซื้อขายหุ้นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูล
ส าคญัทีค่วรพจิารณาในการซือ้ขายหุ้น เช่น ราคาเริม่ต้น ราคาปิดต่อก าไรสุทธ ิและราคาปิด
ต่อมลูค่าตามบญัช ีกลยุทธก์ารซือ้ขายหุน้แบบต่างๆ เช่น การซือ้และถอืไว ้การซือ้ขายระยะ
สัน้ และการซือ้ขายแบบรายวนั การวเิคราะหเ์ชงิเทคนิคทีเ่ป็นทีน่ิยม ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่เคลื่อนที ่
ค่าเฉลีย่เคลื่อนทีร่่วมทางแยกทาง ดชันีก าลงัสมัพทัธ ์การแกว่งตวัสโตแคสตกิ และแถบโบลงิ
เจอร ์โดยเน้นการอ่านค่าดชันีต่างๆ เพื่อประกอบการตดัสนิใจในการซือ้และขายหุน้ 

SI400 สหกจิศกึษา 
Co-operative Education   

6(0-40-20) 

การปฏิบตัิงานจรงิในสถานประกอบการอย่างมรีะบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็น
ระยะเวลา 1 ภาคการศกึษา ในฐานะพนกังานชัว่คราว นกัศกึษาจะตอ้งเขา้รบัการเตรยีมความ
พร้อมทัง้ทางด้านวิชาการและการปฏิบัติตนในสงัคมการท างาน รวมทัง้ด าเนินการตาม
ขัน้ตอนของสหกจิศกึษาทีม่หาวทิยาลยัก าหนด การปฏบิตังิานและการประเมนิผลอยู่ภายใต้
การก ากบัดูแลของอาจารยท์ีป่รกึษาของสาขาวชิาและพนักงานทีป่รกึษาทีส่ถานประกอบการ
มอบหมาย  
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กลุ่มวิชาโทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ให้บริการต่างคณะ) 15 หน่วยกิต  

SX006 จรรยาบรรณและกฎหมายทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Ethics and Law in Information Technology 

3(3-0-6) 

ความเสีย่งและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศกบัคุณภาพชวีติ การท างานและ
การศกึษา กฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิจากการ
ใช้ทรพัยากรสารสนเทศ เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ไวรสัคอมพิวเตอร์ การละเมดิ
ลขิสทิธิ ์การคุม้ครองขอ้มลู การคุม้ครองความเป็นส่วนตวั รวมถงึจรรยาบรรณในการพฒันา
ระบบสารสนเทศ และจรรยาบรรณในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ช้ 

SX009 โลกของเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  
World of Technology and Information 

3(3-0-6) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความส าคัญ วิว ัฒนาการ 
องคป์ระกอบและความสมัพนัธ ์พืน้ฐานการสื่อสารขอ้มลู ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ความ
ปลอดภยัของขอ้มูล เวบ็ อนิเทอรเ์น็ต บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อ
หน่วยงานด้านอื่นๆ ขัน้ตอนการพฒันาระบบสารสนเทศ การพฒันาระบบแบบให้ผู้ใช้เป็น
ศูนยก์ลาง การใชง้านโปรแกรมส าเรจ็รปูทีส่ าคญั 

SX010 เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต 
Internet Technology  

3(3-0-6) 

ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาตรฐานการสื่อสารในเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ต การสื่อสารขอ้มูลในระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ กลไกการท างานของบรกิาร
ต่างๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีต่างๆ ใน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต หลกัปฏบิตักิารใชบ้รกิารเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต จรยิธรรมในการใช้งาน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ศกึษาและวเิคราะหด์ว้ย กระบวนการ ศกึษาคน้ควา้และสมัมนา พรอ้ม
ทัง้การรายงานและน าเสนอรว่มกนั 

SX011 การจดัการฐานขอ้มลูเบือ้งตน้ 
Introduction to Database Management 

3(2-2-5) 

การค้นคว้าและวิเคราะห์แนวคิดเบื้ อ งต้นเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล 
สถาปตัยกรรมฐานขอ้มูล โครงสรา้งการเก็บขอ้มูล ชนิดของขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มลู 
เรยีนรูโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปส าหรบัการจดัการฐานขอ้มูล การดูแลระบบฐานขอ้มูล ศกึษาและ
วเิคราะหด์ว้ยกระบวนการ ศกึษากรณศีกึษา พรอ้มทัง้การรายงานและน าเสนอรว่มกนั 

SX012 การพฒันาเวบ็และโมไบลแ์อพพลเิคชนัส าหรบัผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ 
Web and Mobile Application Development for Young Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

ศกึษาก่อน SX011 การจดัการฐานขอ้มลูเบือ้งตน้ 
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โลกของเทคโนโลยสีารสนเทศในด้านโครงข่ายเว็บ ววิ้ฒนาการของอินเทอร์เน็ต 
รวมถงึการแนะน าสถาปตัยกรรมอนิเทอรเ์น็ต โครงสรา้งการท างานระหว่างเครือ่งบรกิารเวบ็
และเวบ็เบราเซอร ์การสื่อสารขอ้มลูและเครอืข่ายขอ้มลู การแนะน าถงึเทคโนโลยขีองขอ้มูล
แบบสื่อผสม การสรา้งเอกสารเว็บเบื้องต้น ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัเทคโนโลยไีรส้ายและ
อุปกรณ์เคลื่อนที่  องค์ประกอบของเทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้องกับเครอืข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที ่ระบบปฎบิตักิารและแพลตฟอรม์ การพฒันาโปรแกรมเบือ้งต้น
บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่

SX013 การพฒันาระบบ 
Systems Development 

3(3-0-6) 

การค้นคว้าและวเิคราะห์ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัการวเิคราะห์และออกแบบระบบ  
วฎัจกัรการพฒันาระบบ เทคนิคการใช้เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วเิคราะห์
ปญัหาและกระบวนการท างานของระบบงาน เขยีนแผนภาพอธบิายผงังานของระบบ การ
ออกแบบระบบงาน การออกแบบฐานข้อมูล จ าลองสถานการณ์ของระบบงานที่เหมาะสม 
ศกึษากรณศีกึษา เกบ็ขอ้มลู พรอ้มทัง้การรายงานและน าเสนอรว่มกนั 

SX014 ระบบธุรกจิอเิลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้ 
Introduction to E-Business Systems 

3(3-0-6) 

ศกึษาก่อน SX012 การพฒันาเวบ็และโมไบลแ์อพพลเิคชนัส าหรบัผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ 
พืน้ฐานธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ รปูแบบธุรกจิส าหรบัการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์การคา้

ปลกีบนอนิเทอรเ์น็ต การวเิคราะหล์กูโซ่ของมลูค่าสถาปตัยกรรมทางเทคโนโลยสี าหรบัธุรกจิ
อเิลก็ทรอนิกส์ การบรหิารความสมัพนัธ์ลูกค้าแบบออนไลน์ การจดัการลูกโซ่ของอุปทาน 
การประมูลออนไลน์ พฤตกิรรมของลูกค้าภายใต้สิง่แวดล้อมแบบอเิลก็ทรอนิกส์ ระบบการ
จ่ายเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์การจดัส่งสนิค้า ประเดน็ทางกฎหมายและจรยิธรรม ความปลอดภยั
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  นวัตกรรมของระบบการพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสใ์นอนาคต 

SX015 คลาวดเ์ทคโนโลยแีละอนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ 
Cloud Technology and Internet of Things 

3 (2-2-5) 

ศกึษาก่อน SX012 การพฒันาเวบ็และโมไบลแ์อพพลเิคชนัส าหรบัผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ 
เขา้ใจหลกัการของคลาวดเ์ทคโนโลยแีละอนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ องคป์ระกอบและ

เทคโนโลยทีีจ่ าเป็นต่อการรองรบัการเชื่อมโยงอุปกรณ์และทุกสิง่ทุกอย่างในชวีติของคนเรา
กับอินเทอร์เน็ต  การควบคุมอุปกรณ์และทุกสิ่งทุกอย่างจากระยะไกลโดยไม่ต้องมีสาย
เชื่อมโยง การสื่อสารและแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างระบบปฎบิตังิานต่างๆ (Interoperability)  
ของเทคโนโลย ี การประยกุตใ์ชห้ลกัการของอนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ และกรณศีกึษา 
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