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เจ้าของ

 กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ตำ�บลข�มเรียง		อำ�เภอกันทรวิชัย		จังหวัดมห�ส�รค�ม		รหัสไปรษณีย์		44150

	 โทรศัพท์	:		0-4371-9888	-	89,		0	4371	9889	–	40	ภ�ยใน		1662	–	1699

	 โทรส�ร	:		0-4371-9890

	 http://regpr.msu.ac.th/th/	หรือ		regpr.msu.ac.th

ที่ปรึกษา

	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.จันทร์ทิพย์		ก�ญจนศิลป์	 รองอธกิ�รบดฝี�่ยวชิ�ก�รและนวตักรรมก�รเรยีนรู้
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	 คณะวิทย�ก�รส�รสนเทศ

รวบรวม / เรียบเรียง/ ตรวจรูปแบบ

	 น�งส�วศิริพร			 ไสยรัตน์

	 น�งโรชินี			 ทุ่นทอง

	 น�ยอมต			 ชุมพล

	 น�งส�วสุภ�พร			 ทองส�ดี

	 น�งส�วนิโรบล			 จันทะกล

	 น�งศุภลักษณ์	 ศักดิ์คำ�ดวง

ออกแบบปก

	 น�ยจักรี	 ตั้นภูมี

ปีที่พิมพ์	 2565

จำ�นวน 830	เล่ม

พิมพ์ที่		 โรงพิมพ์คลังน�น�วิทย�	232/199	ถ.ศรีจันทร์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000	

	 โทร.	0-4346-6444	แฟกซ์	0-4346-6863	E-mail	:	Klungpress@hotmail.com
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	 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ปีการศึกษา	 2565	 จัดทำาข้ึน 

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาค้นคว้า	 และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย	 

สาระสำาคัญในเล่มนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร	หมวดรายวิชาต่างๆ	 คำาอธิบายรายวิชา	 จำานวนหน่วยกิต	 

และแผนการศึกษา	 ที่แต่ละหลักสูตรกำาหนดไว้	 ซึ่งนิสิตทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจ	 และเป็นแนวทางในการ 

ดำาเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2565	จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต	คณาจารย์	บุคลากร	และผู้สนใจทุกคน	

กองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค�าน�า
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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 

ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	 

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	111	ตอนที่	54ก	นับเป็นมหาวิทยาลัย

ของรัฐแห่งที่	 22	 ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ท่ี	 เลขที่	 269/2	ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดมหาสารคาม	 บนเนื้อที่	 368	 ไร่	 (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี	 2548	 จ�านวน	 171	 ไร่)	 ห่างจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ	470	กิโลเมตร	 ในปี	พ.ศ.	 2541	 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่	 เลขที่	 40/21	 

ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	บนเนื้อที่	1,300	ไร่	ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ	7	กิโลเมตร	นอกจากที่ตั้งเดิม

และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อื่น	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย 

อีกหลายแห่ง	ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่	650	ไร่	พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่

ประมาณ	273	ไร่	และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 	 41/20	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150

เขตพื้นที่ในเมือง

		 	 269/2	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000

โทรศัพท์	 :	 0-4375-4333	(ระบบอัตโนมัติ	20	คู่สาย)

โทรสาร	 :	 0-4375-4235	(งานสารบรรณ	กองกลาง)

โฮมเพจ		 :	 www.msu.ac.th
อักษรย่อ		 :	 มมส

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อัตลักษณ์
	 นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

เอกลักษณ์
	 การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

ปรัชญา
	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว)

วิสัยทัศน ์

	 มหาวิทยาลัยชั้นน�าของเอเชีย

พันธกิจ
	 1)		 การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	มีคุณลักษณะพึงประสงค์และ 

มีความเป็นผู้ประกอบการ

	 2)		 การพัฒนางานวิจัย	และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

	 3)		 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)		 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	ปกป้อง	เผยแพร่	และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ค่านิยมองค์กร
 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 การได้รับการยอมรับ

	 K	 =	 Knowledge	Based	and	Local	Wisdom	 การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 A	 =	 Academic		 ความเป็นวิชาการ

	 S	 =	 Sufficiency	Economy		 เศรษฐกิจพอเพียง

	 I	 =	 Innovation		 นวัตกรรม

	 L	 =	 Learning	Organization	 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 A	 =	 Achievement		 การมุ่งสู่ความส�าเร็จ

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร ์

	 1)	 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก

	 2)	 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

	 3)	 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม	และภาคประชาสังคม

	 4)	 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ

	 5)	 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
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 ตราสญัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	คอื	”ตราโรจนากร„	ซึง่มคีวามหมายว่า	สญัลกัษณ์แห่งความเจรญิรุง่เรอืง	

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	”พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว„	มีความหมายว่า	”ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน„

 ใบเสมา		 หมายถึง	 ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม 

	 	 และความดีงาม

 สุริยรังสี		 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด		 หมายถึง	 ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ์	คือ	ความเจริญรุ่งเรือง	 อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สีประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง” 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

 “สีเทา” 	 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

 “สีเหลืองเทา” 	 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์ สี ต้นไม้ และพระพุทธรูป
ประจํามหาวิทยาลัย
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หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะนิติศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

คณะ / หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

(สํานักงานอธิการบดี)

ส�านักงานอธิการบดี

กองกลาง

	 งานสารบรรณ

	 งานการประชุม

	 งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

	 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองคลังและพัสดุ

กองบริการการศึกษา

กองทะเบียนและประมวลผล

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	(UIC)

	 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	มมส

	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 โครงการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

	 พระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

	 สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ.)

กองอาคารสถานที่

	 งานบริการหอพักนิสิต	-	อาคารชุดอาศัยบุคลากร

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

	 กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์

	 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
ส�านักตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
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หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)

บัณฑิตวิทยาลัย

ส�านักคอมพิวเตอร์

ส�านักวิทยบริการ

ส�านักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานวิจัย / บริการ / ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

ส�านักบริการวิชาการ

วิทยาเขต / ศูนย์ / ฝ่าย / สมาคม

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี

สภาคณาจารย์

สมาคมศิษย์เก่า

หน่วยงานเสริมศึกษา

ร้านยามหาวิทยาลัย

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ชื่อหลักสูตร

	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

	 ภาษาอังกฤษ		 :	 Bachelor	of	Information	Science	

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 สารสนเทศศาสตรบัณฑิต	(สารสนเทศศาสตร์)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 สท.บ.	(สารสนเทศศาสตร์)

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

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.I.S.	(Information	Science)

หลักสูตร

	 จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	138	หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

แผนการศึกษา 

แบบปกติ

แผนการศึกษา

แบบสหกิจศึกษา

1.	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 	 ไม่น้อยกว่า	 30	หน่วยกิต 	 ไม่น้อยกว่า	 30	หน่วยกิต

2.	หมวดวิชาเฉพาะด้าน	 	 ไม่น้อยกว่า		 96		หน่วยกิต 	 ไม่น้อยกว่า		 96		หน่วยกิต

	2.1	วิชาเอกบังคับ 	 ไม่น้อยกว่า		 87		หน่วยกิต 	 ไม่น้อยกว่า		 87		หน่วยกิต

	2.3	วิชาเอกเลือก 	 ไม่น้อยกว่า		 9		หน่วยกิต 	 ไม่น้อยกว่า		 9		หน่วยกิต

3.	หมวดวิชาเลือกเสรี 	 ไม่น้อยกว่า		 6		หน่วยกิต 	 ไม่น้อยกว่า		 6		หน่วยกิต

4.	หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ* 	 	 6		หน่วยกิต 	 	 9		หน่วยกิต

หน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  141  หน่วยกิต

หมายเหตุ	*	นับหน่วยกิต	ผลการเรียนเป็น	S/U	
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

	 โดยที่นิสิตทุกคนจะต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่น้อย

กว่า	30	หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต  

  2.1 วิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

1202	101 สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี

Information	Science	and	Technology

3(3-0-6)

1202	102 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ

Legal	 and	Ethical	 Issues	 in	 Information	

Profession

3(3-0-6)

1202	103 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบกราฟิก 

เพื่องานสารสนเทศ

Creative	Thinking	and	Graphic	Design	for	

Information	Work

3(2-2-5)

1202	104 การผลิตภาพเคลื่อนไหวเพื่องานสารสนเทศ

Motion	Picture	Development	for	

Information	Work

3(2-2-5)

1202	105 การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการบรรณาธิกร	

Creative	Writing	and	Editing

3(3-0-6)

1202	106 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

Web	Design	and	Development

3(2-2-5)

1202	107 การออกแบบสารสนเทศ

Information	Design

3(2-2-5)

1202	108 ดรรชนีและสาระสังเขป

Indexing	and	Abstracting

3(2-2-5)

1202	201 สถิติสำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ	

Statistics	for	Business	Data	Analytics

3(2-2-5)

1202	202 การโปรแกรมเพื่องานสารสนเทศ

Programming	for	Information	Work

3(2-2-5)

1202	203 การจัดการฐานข้อมูล	

Database	Management	

3(2-2-5)

1202	204 การผลิตสื่อประสมเพื่องานสารสนเทศ

Multimedia	Development	 for	 Information	

Work

3(2-2-5)

1202	205 การวิเคราะห์และนำาเสนอข้อมูลด้วยภาพ	

Data	Analysis	and	Visualization

3(2-2-5)

1202	206 การวิเคราะห์ระบบสำาหรับงานสารสนเทศ	

System	Analysis	for	Information	Work

3(3-0-6)

1202	207 การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศดิจิทัล

Digital	Information	Content	Analysis	

3(3-0-6)

1202	208 การค้นคืนสารสนเทศ	

Information	Retrieval

3(2-2-5)

1202	209 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน

Mobile	Application	Development

3(2-2-5)

1202	301 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ	

Information	Resources	Development

3(2-2-5)

1202	302 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ	1

Information	Resources	Organization	1

3(2-2-5)

1202	303 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน	

Web	Application	Development

3(2-2-5)

1202	304 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

Research	in	Information	Science

3(3-0-6)

1202	305 การออกแบบและบริการสารสนเทศดิจิทัล

Design	and	Digital	Information	Services

3(3-0-6)

1202	306 การวิจัยผู้ใช้เพื่อการออกแบบ	

User	Research	for	Design

3(3-0-6)

1202	307 การทำาเหมืองข้อมูล

Data	Mining

3(2-2-5)

1202	308 พื้นฐานและการออกแบบคลังความรู้ดิจิทัล	

Digital	 Repository	 Fundamentals	 and	

Design

3(2-2-5)

1202	309 การตลาดดิจิทัล

Digital	Marketing

3(3-0-6)

1202	310 การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic	Management

3(3-0-6)

1202	311 ออนโทโลยี

Ontology

3(2-2-5)

1202	312 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์

Seminar	in	Information	Science

1(0-2-6)

1202	401 โครงงานสารสนเทศศาสตร์

Senior	Project	in	Information	Science

2(0-6-12)
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  2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1202	451 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ	2

Information	Resources	Organization	2

3(2-2-5)	

1202	452 ห้องสมุดดิจิทัล

Digital	Library

3(2-2-5)

1202	453 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

Library	Automation	Systems

3(2-2-5)

1202	454 สำานักงานอัตโนมัติ	

Office	Automation

3(2-2-5)

1202	455 การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุทางพิพิธภัณฑ์	

Archive	and	Museum	Object	Management

3(3-0-6)	

1202	456 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น	

Management	of	Local	Information

3(3-0-6)	

1202	461 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

Database	System	Development

3(2-2-5)

1202	462 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ

Data	 Communication	 and	 Information	

Network

3(2-2-5)

1202	463 การเขยีนโปรแกรมทางสถติสิำาหรบัวเิคราะหข์อ้มลู	

Statistical	Programming	for	Data	Analytics

3(2-2-5)

1202	464 การเรียนรู้ของเครื่องสำาหรับงานสารสนเทศศาสตร ์

Machine	Learning	for	Information	Science

3(2-2-5)

1202	465 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล	

Innovation	and	Digital	Technology

3(2-2-5)

1202	471 การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

Electronic	Publishing

3(2-2-5)	

1202	472 การออกแบบเนื้อหาสำาหรับสื่อดิจิทัล	

Content	Design	for	Digital	Media

3(2-2-5)

1202	473 การเล่าเรื่องสำาหรับสื่อดิจิทัล	

Storytelling	for	Digital	Media

3(3-0-6)

1202	481 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

Reading	and	Learning	Promotion

3(3-0-6)

1202	482 การให้คำาปรึกษาสารสนเทศ

Information	Consultancy

3(3-0-6)	

1202	483 การบริการสารสนเทศบนเครือข่ายสังคม

Information	Services	on	Social	Networking

3(2-2-5)

1202	484 อุตสาหกรรมสารสนเทศ

Information	Industries

3(3-0-6)	

1202	485 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Customer	Relationship	Management	

3(3-0-6)	

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  

	 ให้เลอืกเรียนรายวชิาอ่ืนๆ	ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั	โดยผ่านความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา	จำานวนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	

 4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1202	402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	*

Professional	Practicum

6(0-40-0)

0199	499 สหกิจศึกษา	*	

Cooperative	Education

9(0-40-0)

หมายเหตุ	*	นับหน่วยกิต	ผลการเรียนเป็น	S/U	โดยให้นิสิตเลือกเรียน

วิชาใดวิชาหนึ่ง
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แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1202	101 สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี

Information	Science	and	Technology

3(3-0-6)

1202	102 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ

Legal	and	Ethical	Issues	in	Information	Profession

3(3-0-6)

1202	103 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบกราฟิกเพื่องานสารสนเทศ

Creative	Thinking	and	Graphic	Design	for	Information	Work

3(2-2-5)

1202	104 การผลิตภาพเคลื่อนไหวเพื่องานสารสนเทศ

Motion	Picture	Development	for	Information	Work

3(2-2-5)

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 4	หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1202	105 การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการบรรณาธิกร	

Creative	Writing	and	Editing

3(3-0-6)

1202	106 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

Web	Design	and	Development

3(2-2-5)

1202	107 การออกแบบสารสนเทศ

Information	Design

3(2-2-5)

1202	108 ดรรชนีและสาระสังเขป

Indexing	and	Abstracting

3(2-2-5)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 4	หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1202	201 สถิติสำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ	

Statistics	for	Business	Data	Analytics

3(2-2-5)

1202	202 การโปรแกรมเพื่องานสารสนเทศ

Programming	for	Information	Work

3(2-2-5)

1202	203 การจัดการฐานข้อมูล	

Database	Management	

3(2-2-5)

1202	204 การผลิตสื่อประสมเพื่องานสารสนเทศ

Multimedia	Development	for	Information	Work

3(2-2-5)

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 8	หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1202	205 การวิเคราะห์และนำาเสนอข้อมูลด้วยภาพ	

Data	Analysis	and	Visualization

3(2-2-5)

1202	206 การวิเคราะห์ระบบสำาหรับงานสารสนเทศ	

System	Analysis	for	Information	Work

3(3-0-6)

1202	207 การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศดิจิทัล

Digital	Information	Content	Analysis	

3(3-0-6)

1202	208 การค้นคืนสารสนเทศ	

Information	Retrieval

3(2-2-5)

1202	209 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน

Mobile	Application	Development

3(2-2-5)	

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 6	หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1202	301 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ	

Information	Resources	Development

3(2-2-5)

1202	302 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ	1

Information	Resources	Organization	1

3(2-2-5)

1202	303 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน	

Web	Application	Development

3(2-2-5)

1202	304 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

Research	in	Information	Science

3(3-0-6)

1202	305 การออกแบบและบริการสารสนเทศดิจิทัล

Design	and	Digital	Information	Services

3(3-0-6)

1202	306 การวิจัยผู้ใช้เพื่อการออกแบบ	

User	Research	for	Design

3(3-0-6)

1202 xxx วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1202	307 การทำาเหมืองข้อมูล

Data	Mining

3(2-2-5)

1202	308 พื้นฐานและการออกแบบคลังความรู้ดิจิทัล	

Digital	Repository	Fundamentals	and	Design

3(2-2-5)

1202	309 การตลาดดิจิทัล

Digital	Marketing

3(3-0-6)

1202	310 การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic	Management

3(3-0-6)

1202	311 ออนโทโลยี

Ontology

3(2-2-5)

1202	312 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์

Seminar	in	Information	Science

1(0-2-6)

1202 xxx วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต

xxxx xxx เลือกเสรี 2 หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1202	401 โครงงานสารสนเทศศาสตร์

Senior	Project	in	Information	Science

2(0-6-12)

1202 xxx วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต

xxxx xxx เลือกเสรี 4 หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1202	402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	*

Professional	Practicum

6(0-40-0)

0199	499 สหกิจศึกษา	*

Cooperative	Education

9(0-40-0)

หมายเหตุ	*	นับหน่วยกิต	ผลการเรียนเป็น	S/U	โดยให้นิสิตเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
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ค�าอธิบายรายวิชา 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  โดยที่นิสิตทุกคนจะต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	

ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

  2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

1202 101 สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี

Information Science and Technology

3(3-0-6)

หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับสารสนเทศศาสตร	์

การจดัการสารสนเทศ	การวเิคราะห์สารสนเทศ	การออกแบบสารสนเทศ	

การผลติสือ่สารสนเทศ	การบรกิารสารสนเทศ	เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง	ใน

งานสารสนเทศ	อาชีพที่เกี่ยวข้องด้านสารสนเทศ	และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในงานสำานักงาน

Principles	 and	 theory	 of	 information	 science,	

information	management,	information	analysis,	information	

design,	information	media	production,	information	services,	

related	technologies	in	information	work,	information	related	

careers,	and	the	use	of	information	technology	in	the	work

1202 102 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ

Legal and Ethical Issues in Information 

Profession

3(3-0-6)

ความหมาย	 ความสำาคัญของจรรยาบรรณ	 จริยธรรม

วิชาชีพสารสนเทศ	กฎหมายลิขสิทธิ์	สิทธิบัตร	การจัดการลิขสิทธิ์โลก

ออนไลน์ด้วยมาตรฐานสญัญาอนุญาตครเีอทีฟคอมมอนส์	โอเพนซอร์ส

ซอฟต์แวร์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการสารสนเทศ	

Definition,	importance	of	the	ethics,	ethical	issues	

in	 informatics	profession,	copyright	 law,	patent,	copyright	

management	of	the	online	world	with	the	Creative	Commons	

License	 (CC)	 standard,	 open	 source	 software	 (OSS:	Open	

Source	Software)	 and	ethical	 issues	 related	 to	 information	

management

1202 103 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบกราฟิก

เพื่องานสารสนเทศ

Creative Thinking and Graphic Design 

for Information Work

3(2-2-5)

ระบบความคิดสร้างสรรค์	การออกแบบกราฟิกสารสนเทศ	

หลักการ	กระบวนการผลิตกราฟิกสารสนเทศ	และหลักการการจัดการ

องค์ประกอบทางศิลปะในการออกแบบกราฟิกสารสนเทศ	ระบบสญัญะ

วิทยากับการสื่อสาร	และการประเมินการใช้งานกราฟิกสารสนเทศ	

Creative	 thinking	 system,	 information	 graphic	

design,	principles,	process	of	information	graphic	production,	

and	principle	of	art	composition	management	for	designing	

in	formation	graphic,	semiotic	system	with	communication,	

and	usability	testing	with	information	graphic

1202 104 การผลิตภาพเคลื่อนไหวเพื่องานสารสนเทศ

Motion Picture Development for 

Information Work

3(2-2-5)

หลักการในการผลิตภาพน่ิง	 และภาพเคลื่อนไหว	 การ

จัดการองค์ประกอบการผลิต	 ภาพ	 วิดีทัศน์	 และเสียงในโปรแกรม

ประยุกต์	กระบวนการวิเคราะห์	และวิจารณ์ความเหมาะสม	ในการใช้

งานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในงานสารสนเทศ	

Principle	 of	 photographic	 and	motion	 picture	

productions,	compositing	of	productive	management	with	

photography,	video	and	sound	in	software,	process	of	analytic	

and	reviewing	the	suitable	work	of	photography	and	motion	

picture	in	information	works

1202 105 การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการบรรณาธิกร 

Creative Writing and Editing

3(3-0-6)

ข้อความ	บริบท	และแนวคิดทีส่ำาคัญในการเขยีนและจดัทำา

เอกสารทั้งในรูปแบบ	กระดาษและดิจิทัล	หลักการเขียนเชิงสร้างสรรค์	

การใช้ภาษาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์	 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อ

การสือ่สารสารสนเทศผ่านสือ่ทัง้ออฟไลน์และออนไลน์	แนวคดิเกีย่วกบั

การบรรณาธกิรและการปรับแต่งจดัหน้าข้อมูล	การบรรณาธกิรข้อมลูใน

รูปแบบต่างๆ	คุณธรรม	จริยธรรม	ในการบรรณาธิกรอย่างสร้างสรรค์

Texts,	 contexts	 and	 concepts	 important	 to	

writing	and	produce	documents	for	both	paper	and	digital	

distribution,	principles	of	creative	writing;	use	of	language	

in	creative	writing;	creative	Writing	for	communication	via	

offline	and	online	media,	concepts	about	the	editing	and	data	

layout	customization;	editing	information	in	various	forms;	

morality	and	ethics	in	creative	editing
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1202 106 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

Web Design and Development

3(2-2-5)

หลกัการออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์	โดยใช้ภาษาเอชทเีอม็

แอล	ซเีอสเอส	จาวา	สครปิ	และรปูแบบภาษาอืน่	ตลอดจนการประยกุต์

ใช้เครื่องมือในการสร้างเว็บ	 ออกแบบเพื่อตอบสนองอุปกรณ์ต่างๆ	

จดัการโครงสร้างข้อมลูเวบ็ไซต์	จดัการเน้ือหาตามมาตรฐานสำาหรบัการ

สืบค้นขั้นสูง	การออกแบบแนวทางการใช้งานเว็บไซต์และเข้าถึงได้ง่าย	

รวมทั้งการบำารุงรักษา	การเผยแพร่	และบริหารเว็บไซต์ 

Principles	of	web	design	and	development	website	

using	HTML,	Cascading	 Style	 Sheets	 (CSS),	 JavaScript	

and	 various	 styling	 languages	 and	 tools.	 Implementing	

responsive	web	design,	web	content	management,	and	web	

design	 standards	 for	 Search	Engine	Optimization	 (SEO).	

Design	Usability	guidelines	for	the	web	interface	and	web	

accessibility.	Design	to	Usability	guidelines	for	web	interfaces	

and	web	accessibility.	Including	maintenance,	dissemination	

and	website	administration

1202 107 การออกแบบสารสนเทศ

Information Design

3(2-2-5)

แนวคิด	ทฤษฎีการออกแบบสารสนเทศ	 วิวัฒนาการการ

ออกแบบสารสนเทศ	 หลักการออกแบบสารสนเทศ	 การออกแบบ

สารสนเทศสือ่ดจิทิลัในรปูแบบต่างๆ	จรยิธรรมการออกแบบสารสนเทศ	

หลักการและแนวคิดการโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งานขั้น

พื้นฐาน	การโต้ตอบแบบกราฟิก	และแบบเว็บไซต์	การเก็บพฤติกรรม

ผู้ใช้	 ทฤษฎีพ้ืนฐานของการออกแบบระบบการติดต่อโต้ตอบ	ภาษา

เพื่อการแสดงผล	

Concepts,	theory	of	Information	Design,	evolution	

of	information	design,	Information	design	principles,	design	

of	 digital	media	 information	 in	 various	 formats,	 ethics	 of	

information	design,	principles	and	concepts	of	the	interaction	

between	computer	users	with	basic;	The	 interactive	Web	

graphics;	The	storing	user	behavior;	Basic	theory	of	design,	

interactive	communication	system;	Tools	and	standards	of	

interaction;	Language	for	interactive	display

1202 108 ดรรชนีและสาระสังเขป

Indexing and Abstracting

3(2-2-5)

ความหมาย	 ความสำาคัญ	 ลักษณะและประเภทของ

บรรณานุกรม	 สาระสังเขป	 ดรรชนีและสาระสังเขป	 หลักการเขียน

บรรณานุกรม	การจัดทำาดรรชนีและการบริการดรรชนี	การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในงานดรรชนีและสาระสังเขป

Definition,	importance	characteristics	and	types	of	

bibliography,	indexes	and	abstract.	Principles	of	bibliography	

writing	 Indexing	 and	 indexing	 services,	 application	 of	

information	technology	in	index	and	abstract	work

1202 201 สถิติส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 

Statistics for Business Data Analytics

3(2-2-5)

แนะนำาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจและการตัดสินใจ	การ

รวบรวมข้อมูล	การสำารวจข้อมูลและการสรุปข้อมูล	การใช้หลักสถิติ

มาประยกุต์ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูทางธรุกจิ	ได้แก่	การวเิคราะห์สถติิ

เชิงพรรณนา	การทดสอบสมมติฐาน	การวิเคราะห์ความแปรปรวน	การ

วเิคราะห์สหสมัพนัธ์	การวเิคราะห์เชงิถดถอย	การพยากรณ์	และอนกุรม

เวลา	ฝึกปฏบิตักิารใช้โปรแกรมสำาเร็จรปูในการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิ

Introduction	 to	 business	 data	 analytics	 and	

decision	making,	 gathering	 data,	 exploring	 data,	 and	

summarizing	data,	statistical	analysis	in	business	including:	

descriptive	statistics,	hypothesis	testing,	analysis	of	variance,	

correlation	analysis,	regression	analysis,	forecasting	and	time	

series,	using	statistical	software

1202 202 การโปรแกรมเพื่องานสารสนเทศ

Programming for Information Work

3(2-2-5)

แนวคดิการโปรแกรมภาษาไพธอน	ตวัแปร	การควบคมุการ

วนรอบ	การสร้างฟังก์ชนั	แอนโนนีมสัฟังก์ชนั	การจดัการไฟล์	การสกดั

ข้อมลูแบบมโีครงสร้างและไม่มโีครงสร้างด้วยการประมวลผลข้อความ

และเรกูล่าเอ็กเพรสชัน	การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง	

อาทิ	 ลิเนียร์รีเกรสชัน	การตัดสินใจด้วยโครงสร้างต้นไม้	 นิวรอนเน็ต

เวอร์คและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน	

Python	 programming	 concepts,	 variables,	

loop	 control,	 function	 creation	 anonimus	 function,	 file	

management,	structured	and	unstructured	data	extraction	

with	text	processing	and	regular	expression,	data	analysis	

using	machine	learning	such	as	linear	regression,	decision	

tree,	neuron	network	and	support	vector	machine	

1202 203 การจัดการฐานข้อมูล 

Database Management 

3(2-2-5)

การจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง	 แบบ

จำาลองฐานข้อมูล	 ระบบจัดการฐานข้อมูล	 แบบจำาลองฐานข้อมูลเชิง

สมัพนัธ์	กฎความคงสภาพของข้อมลู	แบบจำาลองความสมัพนัธ์ระหว่าง

เอนทิตี	 นอร์มัลไลซ์เซชัน	 เอสคิวแอล	 ระบบฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิง

สัมพันธ์
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Structured	and	unstructured	data	management,	

database	model,	 database	management	 system,	 relational	

database	model,	data	integrity	rules,	entity	relationship	model,	

normalization,	SQL,	NoSQL	database

1202 204 การผลิตสื่อประสมเพื่องานสารสนเทศ

Multimedia Development for 

Information Work

3(2-2-5)

แนวคิด	หลักการ	ความสำาคัญ	และบทบาทของสารสนเทศ

ดจิทิลัในรปูแบบของสือ่ประสม	องค์ประกอบและขัน้ตอนการสร้างและ

พัฒนาสือ่ประสม	การนำาเสนอ	การออกแบบและการพัฒนาสือ่ประสมใน

รูปแบบต่างๆ	การประยุกต์ใช้สื่อประสมเพื่องานสารสนเทศ

Concept,	theory,	importance	and	role	of	multimedia	

information,	 component	 and	 process	 of	 multimedia	

production,	presentation,	design	and	development	of	various	

multimedia,	application	of	multimedia	for	information	work

1202 205 การวิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูลด้วยภาพ 

Data Analysis and Visualization

3(2-2-5)

หลักการพื้นฐานของวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้

ทางธุรกิจ	 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล	ประกอบไปด้วย	การวิเคราะห์

เชิงพรรณนา	 การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย	การวิเคราะห์เชิงทำานาย	 และ

การวิเคราะห์แบบให้คำาแนะนำา	 แนวคิดของธุรกิจอัจฉริยะ	คลังข้อมูล	

การบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ	การออกแบบตัวชี้วัดด้าน

สมรรถภาพของธุรกิจ	 การใช้โปรแกรมประยุกต์และเครื่องมือเข้ามา

ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล	สกัด	 เปลี่ยนแปลง	บันทึก	แสดงผลข้อมูล

ด้วยภาพ	และการออกแบบแดชบอร์ด	

Fundamental	of	data	science	and	its	application	

to	the	business,	types	of	data	analytic	including:	descriptive	

analytics,	 diagnostic	 analytics,	 predictive	 analytics	 and	

prescriptive	 analytics,	 principles	 of	 business	 intelligence,	

data	warehousing,	 data	 Integration	 from	various	 sources,	

key	performance	 indicator	design,	application	and	 tool	 for	

data	analytic,	data	extraction,	transformation,	loading,	data	

visualization	and	dashboard	design

1202 206 การวิเคราะห์ระบบส�าหรับงานสารสนเทศ 

System Analysis for Information Work

3(3-0-6)

ทฤษฎี	 และ	 เทคนิคการวิเคราะห์ระบบ	 เช่น	 การทำางาน

แบบอาไจล์	 การทำางานแบบลำาดับขั้นและวงจรการพัฒนาระบบ	 การ

ออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้	 พื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูลและ	

ตัวอย่างกรณีศึกษา

Principles	 of	 systems	 analysis	 concepts	 and	
techniques	i.e.	Agile	approach,	waterfall	or	iterative	system	
development	 life	 cycle	 (SDLC),	 user	 interface	 design,	
foundation	of	database	design	and	case	studies

1202 207 การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศดิจิทัล

Digital Information Content Analysis

3(3-0-6)

แนวคิด	หลกัการ	ความสำาคญัและขัน้ตอนของการวเิคราะห์
เนือ้หาสารสนเทศดจิทิลั	การสร้างตวัแทนเนือ้หาสารสนเทศ	การเลอืกใช้
คำาสำาหรบัจดัทำาเอสอโีอ	การใช้แฮชแทก็	ความสำาคญัของการใช้แฮชแทก็
และการใช้ประโยชน์ของแฮชแทก็	การวเิคราะห์เนือ้หาสารสนเทศดจิทิลั
เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์และพัฒนาสื่อในรูปแบบต่างๆ	

Principles	 and	 theories,	 importance	and	 step	of	
digital	information	content	analysis,	creating	representative,	
word	selection	for	creating	search	engine	optimization,	using	
hashtags,	the	importance	of	using	hashtags	and	the	use	of	
hashtags,	digital	information	content	analysis	for	using	and	
development	of	media	in	various	forms

1202 208 การค้นคืนสารสนเทศ 

Information Retrieval

3(2-2-5)

ความ รู ้ เ บื้ อ งต ้น เกี่ ย วกั บการค ้นคืนสารสน เทศ	
สถาปัตยกรรมของระบบค้นคืนสารสนเทศ	 ตัวแบบการค้นคืน
สารสนเทศ	 การประเมินผลระบบค้นคืนสารสนเทศ	 การจัดลำาดับ
ผลลัพธ์การค้นคืน	ดัชนีและการค้นหา	ภาษาสอบถาม	พฤติกรรมการ
ค้นหาสารสนเทศ	ส่วนต่อประสานการค้นคืน	 การค้นคืนสารสนเทศ
ทางอนิเทอร์เนต็และการประเมินสารสนเทศ	การค้นคนืเชงิความหมาย	

Introduction	to	information	retrieval,	architecture	
of	information	retrieval	systems,	information	retrieval	models,	
evaluation	 of	 information	 retrieval	 system,	 search	 results	
ranking	algorithm,	indexing	and	searching,	query	language,	
information	search	behavior,	user	interfaces	to	information	
retrieval	 systems,	 information	 retrieval	 on	 internet	 and	
information	evaluation,	semantic	search	

1202 209 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน

Mobile Application Development

3(2-2-5)

พัฒนารูปแบบการทำางานของโมบายแอปพลิเคชัน	
สถาปัตยกรรม	ออกแบบ	 เทคนิคและกระบวนการพัฒนาโมบายแอป
พลิเคชัน	 ออกแบบและพัฒนาสนับสนุนหลายแพลตฟอร์มและระบบ
ปฏบิตักิารในอุปกรณ์ไร้สาย	สมาร์ทโฟน	ด้วยภาษาสำาหรบัออกแบบส่วน
ประสานผู้ใช้	 จัดการข้อมูลร่วมกับการบริการคลาวด์และอินเทอร์เน็ต
ของทุกสรรพสิ่ง	 การเผยแพร่	 การใช้งาน	 การบำารุงรักษาและจัดการ
สำาหรับโมบายแอปพลิเคชัน	
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Mobile	application	development	framework,	design	

and	 techniques,	methodologies	 for	mobile	 application	

development,	 design	 and	develop	 applications	 that	work	

across	multiple	platforms	and	operating	systems,	including	

wireless	 devices,	 smartphones	 using	 programming	

Languages	for	mobile	application,	concept	of	user-interface	

design,	managing	application	data	and	integrating	with	cloud	

services	and	building	Internet	of	Things	(IoT)	systems.	Pub-

lishing,	 deployment,	maintenance	 and	management	 for	

mobile	applications

1202 301 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

Information Resources Development

3(2-2-5)

การประเมินทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเลือกทรัพยากร

สารสนเทศสำาหรับบริการแก่ผู้ใช้ของสถาบันบริการสารสนเทศ	การ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	 การซื้อหรือเช่า	 การได้เปล่า	 การแลก

เปลีย่น	การจดัทำาเอง	ระเบยีบปฏบิติัขององค์กรในการจดัหาทรพัยากร

สารสนเทศ	การประเมินความคุ้มค่าของทรัพยากรสารสนเทศที่นำามา

ให้บริการวิชาการ	การคัดออกและการทดแทนทรัพยากรสารสนเทศ	

The	appraisal	of	information	materials	for	academic	

selecting	 in	 information	 service	 organization,	 information	

materials	acquisition;	purchase	or	rental,	compliments	or	free,	

exchange	 or	 barter,	 create	 and	 self-made,	 organization	

regulation	 for	 information	material,	 acquisition,	 value	

appraisal	 for	 information	materials	 on	 services	 academic,	

weeding	and	replace	for	information	materials

1202 302 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 1

Information Resources Organization 1

3(2-2-5)

ความหมายและความสำาคัญของการจัดระบบสารสนเทศ	

แนวคิดเก่ียวกับการจัดหมวดหมู่และทำารายการวัสดุสารสนเทศ	 โดย

เน้นวัสดุตีพิมพ์	การจัดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้	การวิเคราะห์เนื้อหา

สารสนเทศ	 การกำาหนดหัวเร่ือง	 อรรถาภิธานและคำาสำาคัญ	 การใช้

เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับงานวิเคราะห์	 และการจัด

ระบบสารสนเทศ

Definition	and	importance	of	organizing	information	

systems,	concepts	of	classification	and	listing	of	information	

materials;	with	 emphasis	 on	publications	Dewey	Decimal	

System	Classification,	information	content	analysis,	subject	

heading,	thesaurus,	keyword,	using	of	tools	and	information	

technology	 for	 analysis	 work	 and	 information	 system	

organization

1202 303 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

Web Application Development

3(2-2-5)

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชัน	 การเขียน

โปรแกรมของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บไคลแอนท์	การเชื่อมต่อฐานข้อมูล

บนเว็บเซิร์ฟเวอร์	 กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันสำาหรับระบบงาน

สารสนเทศ	 การออกแบบและการสร้างส่วนโต้ตอบผู้ใช้	 พื้นฐานของ

แนวความคิดสำาหรับการออกแบบเชงิวตัถ	ุและหลกัการเขยีนโปรแกรม

เชิงวัตถุบนเว็บ	การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการทำางานได้หลากหลาย

แพลตฟอร์ม

Basic	 concepts	 of	web	 application,	 server-side	

and	client-side,	programming,	connectivity	of	database	on	

the	web	 server,	web	application	development	process	 for	

information	systems,	designing	and	creating	user	interface.	

Fundamentals	of	concepts	for	object-oriented	design	methods	

and	structure	of	object-oriented	programming	on	the	web,	

development	of	web	applications	to	implement	on	multiple	

platforms

1202 304 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

Research in Information Science

3(3-0-6)

หลักและความสำาคัญของการวิจัย	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย

ทางสารสนเทศศาสตร์	การฝึกปฏิบัติ	การวิเคราะห์และการเลือกหัวข้อ

วิจัย	 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ภูมิหลัง	 ความมุ่งหมาย	ความ

สำาคัญ	 สมมุติฐานการวิจัย	 ขอบเขต	 นิยามศัพท์	 วิธีดำาเนินการวิจัย	

แหล่งข้อมูล	การวิจัย	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	วิธีเก็บ

ข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การนำาเสนอผลการวิจัย	การรายงานผลการ

วิจัยและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยตลาด

Foundation	and	importance	of	research,	research	

methodology	in	information	science,	practice,	analysis	and	

selection	 of	 research	 topics,	 documents	 and	 literatures	

reviews,	 background,	 objectives,	 significance,	 research	

hypotheses,	 scopes,	 definitions,	 research	methodology,	

research	 resources,	 tools	 used	 for	 data	 collection,	 data	

collection	method,	 data	 analysis,	 research	 presentation,	

reporting	of	research	results,	application	in	market	research

1202 305 การออกแบบและบริการสารสนเทศดิจิทัล

Design and Digital Information Services

3(3-0-6)

แนวคิด	หลักการ	ความสำาคัญ	องค์ประกอบและบทบาท

ของการบริการสารสนเทศดิจิทัล	 การออกแบบระบบการให้บริการ

สารสนเทศดิจิทัล	และการประเมินประสิทธิภาพในการให้บริการ	
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Principles	and	theories,	importance,	components,	

roles	 of	 digital	 information	 services.	 Design	 of	 digital	

information	service	system,	evaluating	service	performance

1202 306 การวิจัยผู้ใช้เพื่อการออกแบบ 

User Research for Design

3(3-0-6)

แนวคิดการวิจัยผู้ใช้	 วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในวงจรชีวิต

การออกแบบปฏสิมัพนัธ์ตัง้แต่การรวบรวมข้อมลูไปจนถึงการประเมนิ

ผล	ประเดน็ทางทฤษฎ	ีและระเบยีบวธิทีีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบและ

ประเมินผล	 แนวคิดและกรอบการทำางานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างความต้องการและประสบการณ์ของผู้ใช้	 วิธีการและ

เทคนคิทีส่นบัสนนุความเข้าใจของผู้ใช้เฉพาะและบรบิทการใช้งาน	การ

พัฒนาแนวคิดการออกแบบสำาหรับความต้องการของผู้ใช้ในอนาคต	

วิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่ใช้วิธีการและเทคนิคดังกล่าว

User	research	concepts,	methods	and	techniques	

applied	in	interaction	design	lifecycle	from	data	collection	to	

evaluation,	theoretical	and	methodological	issues	related	to	

design	and	evaluation,	concepts	and	frameworks	employed	

in	 the	 analysis	 of	 the	 relationship	 between	 needs	 and	

experience	of	users,	methods	and	techniques	supporting	the	

understanding	 of	 specific	 user	 and	 usage	 contexts,	 the	

development	 of	 design	 concepts	 for	 future	 user	 needs,	

analyzed	concrete	examples	of	such	methods	and	techniques

1202 307 การท�าเหมืองข้อมูล

Data Mining

3(2-2-5)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและเทคนิคการทำาเหมือง

ข้อมูลเพื่อการค้นพบองค์ความรู้	 รวมถึงการพัฒนาวิธีการทางสถิต	ิ

วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 การเรียนรู้ของเครื่องจักร	 จดจำารูปแบบ	

ปัญญาประดิษฐ์สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจำานวนมากแบบอัตโนมัติ

หรือก่ึงอัตโนมัติเพ่ือแยกรูปแบบที่น่าสนใจที่ไม่รู ้จักมาก่อน	 การ

วิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย	ประมวลผลข้อมูล	จำาแนกข้อมูลการเชื่อง

โยงและกฎความสมัพนัธ์	การจดักลุม่	ตรวจหาค่าผดิปกต	ิและแนวโน้ม

ของการทำาเหมืองข้อมูล	

Introduction	 to	 data	 mining	 concepts	 and	

techniques	 for	 the	 discovery	 of	 knowledge,	 including:	

methods	 development	 in	 the	 fields	 of	 statistics,	 big	 data	

analytics,	machine	 learning,	 pattern	 recognition,	 artificial	

intelligence	 for	 automated	 or	 semi-automated	 big	 data	

analysis	for	extract	previously	unknown	interesting	patterns,	

analysis	 of	 various	data,	 data	processing,	 classification	of	

data,	links,	relationship	rules,	grouping,	trend	of	data	mining	

1202 308 พื้นฐานและการออกแบบคลังความรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)

Digital Repository Fundamentals and Design

ขอบเขตและแนวคิดของคลังความรู้ดิจิทัล	 ประเภทของ

คลังความรู้ดิจิทัล	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนโยบายการจัดการคลัง

ความรู้ดิจิทัล	 แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรในคลังความรู้ดิจิทัล	

มาตรฐานสำาหรับคลังความรู้ดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ	ความรู้พื้นฐานในการ

เลือก	ออกแบบ	และใช้โซลูชันคลังความรู้ดิจิทัลที่เหมาะสมกับแต่ละ

โครงการ	 การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส	

ความหมาย	ประเภท	และรูปแบบของเมทาดาทา	ศัพท์และไวยากรณ์

ของเมทาดา	การประยกุต์ใช้เมทาดาทากบัการจดัการสารสนเทศดจิทิลั	

และข้อกำาหนดเมทาดาทาสำาหรับการพรรณนาการสารสนเทศดิจิทัล

Scope	and	concepts	of	digital	repositories;	types	of	

digital	repositories;	stakeholders	and	policy	management	for	

digital	repositories;	approaches	to	collection	development	in	

digital	repositories;	standards	for	reliable	digital	repositories;	

the	fundamentals	of	selecting,	designing,	and	implement	the	

digital	repository	solution	that	is	suitable	for	particular	project;	

digital	repositories	development	using	open	source	software,	

definition,	function	and	type	of	metadata,	metadata	syntax	and	

schema,	metadata	schemes	for	digital	information	description,	

application	of	metadata	for	digital	information	management

1202 309 การตลาดดิจิทัล

Digital Marketing

3(3-0-6)

แนวคดิและหลกัการเกีย่วกับการตลาดดจิทิลั	ความสำาคญั

ของการตลาดในองค์กรสารสนเทศ	 การวิจัย	 การวางแผนกลยุทธ์

ทางการตลาดดิจิทัล	 กระบวนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 และการ

ตลาดลูกค้าสัมพันธ์

Principles	 and	 concepts	 of	 digital	marketing,	

importance	 of	marketing	 in	 information	 organizations,	

marketing	 processes,	 marketing	 research	 and	 digital	

marketing	 strategy	 e-business	 and	 customer	 relationship	

marketing

1202 310 การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic Management

3(3-0-6)

การจัดการและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ	

กระบวนการจดัการ	(การวางแผนเชงิกลยทุธ์	การจดัองค์กร	การนำา	และ

การควบคมุ)	และทกัษะในการจดัการเชงิกลยทุธ์	เช่น	ทกัษะดจิทิลั	การ

วางแผนเชิงกลยุทธ์	 การสร้างทีมงานและการทำางานเป็นทีม	การมอบ

หมายงาน	การสื่อสารสร้างพลังงานบวก	การสร้างความสัมพันธ์	ความ

คิดเชิงระบบ	ความคิดเชิงกลยุทธ์	 การแก้ปัญหาและตัดสินใจ	 การ

บริหารและการวดัผลปฏบิตังิานองค์กร	และทกัษะการบรหิารโครงการ	
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Management	and	elements	related	to	management,	

management	process;	strategic	planning,	organizing,	leading	

and	controlling,	strategic	management	skills,	such	as	digital	

skills,	 strategic	 planning,	 creating	 teamwork,	working	

teamwork,	 assignment,	 communication	 to	 create	positive	

energy,	 creating	 relationship,	 system	 thinking,	 strategic	

thinking,	problem	solving	and	decision	making,	administration,	

organizational	 performance	 measurement,	 project	

management	skills

1202 311 ออนโทโลยี

Ontology

3(2-2-5)

ความหมายและองค์ประกอบของออนโทโลยี	 ประเภทขอ

งออนโทโลยี	 การประยุกต์ใช้ออนโทโลยี	 ขั้นตอนการออกแบบและ

พัฒนาออนโทโลยี	 การประเมินออนโทโลยี	 ภาษาโอดับบิวแอล	อาร์ดี

เอฟ	สปาร์เคิล	เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างออนโทโลยี

Definition	 of	 ontology,	 ontology	 components,	

type	 of	 ontology,	 applications	 of	 ontology,	 ontology	 life	

cycle,	ontology	evaluation,	Ontology	Web	Language:	OWL,	

Resource	Description	Framework:	RDF,	SPARQL,	ontology	

development	tools

1202 312 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์

Seminar in Information Science

1(0-2-6)

	หลกัการและกระบวนการในการจัดการสมัมนา	และการนำา

เสนอผลการศึกษา	กรณีคัดสรรทางสารสนเทศศาสตร์	

Principle	and	process	of	seminar	and	presenting	

the	study	of	selected	topics	in	information	science

1202 401 โครงงานสารสนเทศศาสตร์

Senior Project in Information Science

2(0-6-12)

ประเด็นคัดสรรทางสารสนเทศศาสตร์	 โดยความเห็นชอบ

ของอาจารย์ทีป่รกึษาและกรรมการจดัทำาวตัถปุระสงค์แผนงาน	ขัน้ตอน

การดำาเนินงานโครงงาน	ดำาเนินโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์	เขียนรายงาน

ที่สมบูรณ์และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานที่ทำา

Selected	topic	of	student’s	interest	in	information	

science	under	the	supervision	of	an	advisor	and	committee,	

define	 the	 project	 objective,	 plan	 and	 process	 of	 project	

proposal,	students	undertake	the	project,	writing	full	report	

and	oral,	presentation	of	complete	project

 2.2 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1202 451 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 2

Information Resources Organization 2

3(2-2-5) 

ความหมายและความสำาคัญของการจัดระบบสารสนเทศ	

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่และทำารายการวัสดุสารสนเทศ	 โดย

เน้นวัสดุตีพิมพ์	การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน	 ระบบการจัด

หมู่แบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน	การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ	

การกำาหนดหัวเร่ือง	 อรรถาภิธานและคำาสำาคัญ	การใช้เคร่ืองมือและ

เทคโนโลยสีารสนเทศสำาหรับงานวเิคราะห์	และการจดัระบบสารสนเทศ

Definition	 and	 importance	 of	 information	

organization,	printed	materials	cataloging,	Library	of	Congress	

Classification	 System	 (LC),	 National	 Library	 of	Medicine	

Classification	System	(NLM),	content	analysis,	subject	heading,	

thesaurus,	keyword	analysis,	tool	and	information	technology	

employed	 in	 classification	 and	 cataloging.	 Information	

materials	record	system

1202 452 ห้องสมุดดิจิทัล

Digital Library

3(2-2-5)

ความหมาย	 ประวัติ	 พัฒนาการ	 แนวคิด	 องค์ประกอบ	

รูปแบบ	และโปรโตคอล	ของห้องสมุดดิจิทัล	มาตรฐานและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง	การจัดหา	การพัฒนา	การเลือกใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลที่มี

ในปัจจุบัน	แนวโน้มและทิศทางของห้องสมุดดิจิทัลในอนาคต

Definition,	 history,	 development,	 theory,	

component,	format	and	protocols	of	digital	library,	standard	

and	information	center,	acquisition,	implement	and	selection	

of	digital	library	system,	trend	of	digital	library

1202 453 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

Library Automation Systems

3(2-2-5)

แนวคิดพื้นฐาน	ประวัติ	 เทคโนโลยี	 สถานะปัจจุบัน	 และ

วิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติในห้องสมุดและศูนย์

สารสนเทศ	หลักการในการจัดการโครงการระบบห้องสมุด	 รวมถึงการ

วางแผน	การยา้ยโอนขอ้มูล	การออกแบบและพฒันา	และการดำาเนินการ	

แนวโนม้เทคโนโลยใีนปจัจบุนั	และปญัหาในระบบคอมพวิเตอรอ์ตัโนมตั	ิ

การแก้ปัญหาในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและผู้ใช้ห้องสมุด

Fundamental	 concepts,	 history,	 technologies,	

current	state	and	evaluation	of	computer	systems	automation	

in	libraries	and	information	centers.	Principles	of	managing	a	

library	system	project	including	planning,	migration,	design	

and	development,	and	implementation,	current	technology	

trends	and	issues	in	computer	systems	automation,	future	

solutions	involving	libraries	and	their	end	users
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1202 454 ส�านักงานอัตโนมัติ 

Office Automation

3(2-2-5)

แนวคิดเกี่ยวกับสำานักงานและงานสำานักงาน	 การมอบ

หมายงานสำานักงาน	 การบริหารสำานักงาน	 ระบบการจัดการภายใน

สำานักงาน	 การจัดการสำานักงานอัตโนมัติ	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในสำานักงาน	 และแนวโน้มการปรับปรุงระบบการจัดการ

สำานักงาน	

Concepts	of	office	and	office	work,	job	delegation,	

office	management,	 internal	 office	management	 system,	

management	of	office	automation,	applications	of	information	

technology	 in	 office;	 trends	 in	 development	 of	 office	

management	system

1202 455 การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุทาง  3(3-0-6)

พิพิธภัณฑ์ 

Archive and Museum Object Management

ความรู ้ เบื้องต ้นเกี่ยวกับจดหมายเหตุและวัตถุทาง

พพิิธภณัฑ์	จดหมายเหตุและวตัถทุางพพิธิภณัฑ์ในองค์การและสถาบนั

ต่างๆ	การรวบรวม	การจดัระบบ	การเผยแพร่และให้บรกิารจดหมายเหตุ	

และวัตถุทางพิพิธภัณฑ์	การสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล	กฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับจดหมายเหตุและวัตถุทางพิพิธภัณฑ์	

Fundamental	 knowledge	 of	 archival	 information	

and	museum	objects;	 sources	 of	 archival	 information	 and	

museum	 objects	 in	 the	 organizations	 and	 institutions;	

management	 of	 archival	 and	museum	 objects;	 digital	

preservation;	laws	related	to	archival	and	museum	object	

1202 456 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 

Management of Local Information

3(3-0-6) 

หลักการและกระบวนการจัดหา	การจัดเก็บ	วิเคราะห์	การ

ค้นคืน	การอนุรักษ์และการบำารุงรักษาสารสนเทศท้องถิ่น	การบริการ

สารสนเทศท้องถ่ิน	 และการดำาเนินงานสารสนเทศท้องถิ่นให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม	แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น	การสร้างความร่วม

มือกับแหล่งสารสนเทศต่างๆ	 รวมถึงการนำาเทคโนโลยีมาช่วยในการ

ดำาเนินงาน	

Principles	and	process	of	acquisition,	storage	and	

retrieval,	preservation	and	maintenance	of	local	information,	

local	wisdom	 services,	management	 of	 local	 information	

effectively	 for	 the	 society,	 local	 information	 sources,	

cooperation	of	information	sources,	application	of	technology	

for	management

1202 461 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

Database System Development

3(2-2-5)

หลักการของระบบฐานข ้อมูล	 สถาป ัตยกรรมของ

แอปพลิเคชัน	การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลฝึกปฏิบัติการ

เขียนโปรแกรมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบแสตนด์อโลน

Principles	 of	 database	 application,	 application	

architecture,	design	and	development	of	database	systems,	

and	 programming	 experiment	 for	 stand-alone	 database	

system	development

1202 462 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ

Data Communication and Information 

Network

3(2-2-5)

ความหมายของการสือ่สารข้อมลู	สถาปัตยกรรมการสือ่สาร

และโปรโตคอล	 ระบบการส่งข้อมูล	 แนวคิดเกี่ยวกับระบบเครือข่าย	

ระบบเครือข่ายสารสนเทศ	 ลักษณะของเครือข่ายประเภทของระบบ

เครือข่าย	การเชือ่มโยงเครอืขา่ยภายในและภายนอก	แหล่งสารสนเทศ	

ข้อดีและข้อเสียของข่ายงานสารสนเทศที่ใช้ในปัจจุบัน

Definition	of	data	communication,	communication	

architecture	 and	protocols,	 data	 transmission,	 concept	 of	

network,	 information	 network,	 network	 topology,	 type	 of	

network.	 Network	 connection	 inside	 and	 outside	 of	

information	source,	current	strength	and	weakness	of	network

1202 463 การเขียนโปรแกรมทางสถิติส�าหรับวิเคราะห์ 3(2-2-5)

ข้อมูล 

Statistical Programming for Data Analytics

แนะนำาการเขียนโปรแกรมทางสถิติ	 การใช้งานโปรแกรม

อาร์และอาร์สตูดิโอเบื้องต้น	ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์	 และสถิติ	 ชนิด

ข้อมลู	ตวัแปรอาร์เรย์	เมตริกซ์	ข้อมูลรายการและเฟรมข้อมูล	โครงสร้าง

การควบคุม	การวนลูป	การพล๊อตกราฟและกราฟิก	การจัดการข้อมูล	

การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์จากข้อมลูขนาดใหญ่	การจำาแนกกลุม่ข้อมลู

และการทำานาย	

Overview	of	statistical	programming,	Introduction	

to	R	and	RStudio,	math	and	statistical	functions,	data	type,	

arrays,	matrices,	lists	and	data	frames,	control	structures,	loop	

functions,	plotting	and	graphics,	data	management,	analysis	

of	 relationships	 from	 big	 data,	 data	 classification	 and	

prediction	
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1202 464 การเรียนรู้ของเครื่องส�าหรับ 3(2-2-5)

งานสารสนเทศศาสตร์ 

Machine Learning for Information Science

ความหมาย	ความสำาคญั	และประเภทการเรยีนรูข้องเครือ่ง	

การวิเคราะห์	 การจัดหมวดหมู่	 การพยากรณ์และนำาเสนอด้วยเทคนิค

ที่ทันสมัยในการเรียนรู้ของเครื่องสำาหรับงานสารสนเทศศาสตร์

Definition,	 significance	 and	 types	 of	machine	

learning,	classification	analysis	 forecasting	and	presenting	

using	machine	learning	for	information	science

1202 465 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 

Innovation and Digital Technology

3(2-2-5)

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล	 บทบาท	

ผลกระทบ	การฝึกทักษะ	การใช้เทคโนโลยดีจิทัิลในงานสารสนเทศเพือ่

สร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการและให้บริการสารสนเทศ

Concepts	 of	 innovation	 and	digital	 technology,	

roles,	effects,	training	of	digital	technology	skills	in	information	

work	 for	 innovation	 in	 the	management	 and	provision	 of	

information	services

1202 471 การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

Electronic Publishing

3(2-2-5) 

คำาจำากัดความและแนวคิดของการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส	์

ประเภทของทรัพยากรสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์	 รูปแบบของการพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์	 กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตสิ่งพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์	 ประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจของการพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์

Definition	and	concepts	of	electronic	publishing;	

types	 of	 electronic	 printed	 resources	 format	 of	 electronic	

publishing;	 process	 and	 technology	 for	 electronic	 printed	

production;	 social	 and	 economic	 issues	 of	 electronic	

publishing

1202 472 การออกแบบเนื้อหาส�าหรับสื่อดิจิทัล 

Content Design for Digital Media

3(2-2-5)

การวางแผน	การออกแบบ	และการนำาเสนอเนื้อหาสำาหรับ

สือ่ดจิทิลั	เช่น	งานกราฟิก	อนเิมชนั	แอปพลเิคชนัสำาหรบัอปุกรณ์สือ่สาร

เคลื่อนที่	 เว็บไซต์	สื่อที่มีดนตรีประกอบและสื่อเพื่อการศึกษา	เป็นต้น	

การพัฒนาทกัษะการรวบรวมข้อมลู	การกำาหนดกลุม่เป้าหมาย	การสร้าง

เรื่องราว	ที่เหมาะสมกับสื่อดิจิทัลที่จะผลิต	ความเข้าใจเรื่องตลาดและ

ช่องทางการเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล	การประเมินความสำาเร็จของเนื้อหา

และสื่อที่ผลิต

Planning,	 designing	 and	 the	 presentation	 of	

content	for	digital	media,	such	as	graphic	works,	animation,	

mobile	application,	websites,	music	and	educational	media;	

developing	 skills	 in	 information	 gathering,	 targeting,	

storytelling	suitable	for	selected	digital	medium	for	the	project;	

understanding	 of	marketing	 and	 distribution	 channels	

through	digital	media;	evaluating	the	achievement	of	content	

design	and	media	production

1202 473 การเล่าเรื่องส�าหรับสื่อดิจิทัล 

Storytelling for Digital Media

3(3-0-6)

แนวคดิและรปูแบบการเล่าเรือ่งในสือ่ดจิทิลั	การออกแบบ

และสร้างสรรค์การเล่าเรื่องแบบดิจิทัล	ประกอบด้วย	การใช้ภาษา	การ

สือ่สาร	การวางโครงเร่ืองเพ่ือใช้กบัสือ่สมยัใหม่	กลยทุธ์การเล่าเร่ือง	การ

เลือกสื่อในการนำาเสนอ	การประยุกต์ใช้การสร้างสรรค์เรื่องราวในสื่อ

ดิจิทัลต่างๆ	อย่างมีประสิทธิภาพ	

Concepts	and	styles	of	storytelling	in	digital	media,	

design	and	create	digital	storytelling;	topics	include	language,	

interpretation,	story	 layout	for	new	media,	and	storytelling	

techniques,	 choose	 proper	media	 to	 present,	 applying	 to	

create	story	in	digital	media	effectively

1202 481 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

Reading and Learning Promotion

3(3-0-6)

ความหมายและความสำาคัญของการอ่านและการเรียนรู้	

กลวธีิอ่าน	พฤติกรรม	ความสนใจและปัญหาในการอ่านของบคุคลกลุ่ม

ต่างๆ	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

Definition	and	importance	of	reading	and	learning,	

reading	techniques,	behavior,	reading	interests	and	reading	

problems	of	various	groups,	activities	of	reading	and	learning	

promotion

1202 482 การให้ค�าปรึกษาสารสนเทศ

Information Consultancy

3(3-0-6) 

หลักการและทฤษฎีการให้คำ าปรึกษา	 รูปแบบการ

ให้คำาปรึกษาสารสนเทศ	 เครื่องมือการให้คำาปรึกษา	 การให้บริการให้

คำาปรึกษาด้านสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบเครือข่าย
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Principles	and	theories	of	information	consultancy,	

models	 of	 information	 consultancy,	 tools	 for	 information	

consultancy,	consultancy	on	using	 information	 technology	

and	communication

1202 483 การบริการสารสนเทศบนเครือข่ายสังคม 3(2-2-5)

Information Services on Social Networking

การบริการสารสนเทศภายใต้กรอบการติดต่อสื่อสารแบบ

เครือข่ายออนไลน์	 เครื่องมือสื่อสังคม	 การระบุเครือข่ายสังคมที่

เหมาะสมสำาหรับการบริการสารสนเทศ	การใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการ

บริการสารสนเทศ	และการประเมินประสิทธิภาพในการให้บริการ

Information	 services	 provided	 under	 the	

communications	 network,	 social	media	 tools,	 identifying	

appropriate	social	networks	for	information	services,	use	of	

social	networks	 for	 information	services,	and	evaluation	of	

services

1202 484 อุตสาหกรรมสารสนเทศ

Information Industries

3(3-0-6) 

	ความหมาย	ความสำาคัญ	และขอบข่ายของอุตสาหกรรม

สารสนเทศ	ประเภทและรปูแบบของอตุสาหกรรมสารสนเทศ	วงจรของ

อุตสาหกรรมสารสนเทศ	 การประกอบการ	 การวิจัยตลาด	 แนวโน้ม

อุตสาหกรรมสารสนเทศ	

	Definition,	importance,	and	scope	of	information	

industry,	 type	and	 format	of	 information	 industry,	cycle	of	

information	 industry,	 information	 industry	 entrepreneur,	

marketing	research,	trend	of	information	industry

1202 485 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Customer Relationship Management 

3(3-0-6) 

แนวคิด	ความหมาย	องค์ประกอบและประโยชน์ของการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์	 แบบจำาลองการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า	การ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและองค์กร	กลยุทธ์การบริหารลูกค้า

สมัพนัธ์	กระบวนการบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์	การจดัการข้อร้องเรยีน	การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์	การเลือกเครื่องมือ

หรือออกแบบกิจกรรมสำาหรับนำามาใช้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

Concepts,	definitions,	components	and	benefits	of	

customer	 relationship	 management,	 model	 to	 build	

relationships	with	 customers,	 establishing	 relationships	

between	customers	and	organizations,	customer	relationship	

management	strategies,	customer	relationship	management	

process,	 complaint	 handling,	 application	 of	 technology	 in	

customer	 relationship	management,	 choosing	 tools	 or	

designing	activities	 for	 use	 in	building	 relationships	with	

customers

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 	 นิสิตต้องเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1202 402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ *

Professional Practicum

6(0-40-0)

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีในหน่วยงานต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง

กบังานสารสนเทศ	จำานวน	480	ชัว่โมง	เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	3	เดอืน	

และเสนอรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Professional	practicum	in	the	work	place,	related	

to	information	work,	480	hours,	at	least	3	month,	writing	full	

report	and	oral	presentation	of	professional	practicum

0199 499 สหกิจศึกษา *

Cooperative Education

9(0-40-0)

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	มีความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิต

ให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำางานในสถาน

ประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่าง

มีระบบ	การสงัเกต	การตดัสนิใจ	ทกัษะในการวเิคราะห์และการประเมิน

ผล	นสิติมคุีณภาพตรงตามความต้องการสถานประกอบการและตลาด

แรงงาน	ปฏบิตังิาน	จำานวน	640	ชัว่โมง	มกีารจดัทำาโครงงานและนำาเสนอ

โครงงาน	

Working	 in	 the	 workplace	 systematically,	

cooperation	between	the	university	and	the	work	places,	to	

develop	both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	

place,	 self-development	 ability,	 systematic	 thinking,	

observation,	decision	making,	analytical	and	evaluation	skills,	

quality	students,	as	required	for	the	workplaces	and	the	labor	

market,	working	 640	hours,	 creating	project,	 presentation	

project
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

รหัสและชื่อหลักสูตร
	 รหัส	 	 :		 25500211107074				

	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

	 ภาษาอังกฤษ		 :		 Bachelor	of	Communication	Arts	Program

  

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 นิเทศศาสตรบัณฑิต

	 		 (ชื่อย่อ)	 :		 นศ.บ.

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)		 :	 Bachelor	of	Communication	Arts

	 	 (ชื่อย่อ)			 :		 B.Comm.Arts

 

หลักสูตร
	 จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า	120	หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร
	 มี	2	โครงสร้างคือโครงสร้างโปรแกรมปกติ	มีจำานวนหน่วยกิตรวม	ไม่น้อยกว่า	120	หน่วยกิต		และโครงสร้างโปรแกรมสห

กิจศึกษา	มีจำานวนหน่วยกิตรวม	ไม่น้อยกว่า	126	หน่วยกิต
 

หมวดวิชา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรที่เสนอ

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 72  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า    84  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า   90  หน่วยกิต

				2.1	วิชาพื้นฐาน 42		หน่วยกิต 48		หน่วยกิต

				2.2	วิชาเฉพาะด้าน 30		หน่วยกิต 30		หน่วยกิต

				2.3	วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า				12		หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า			12		หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต       

หน่วยกิตรวม 120  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า   120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
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รายวิชา
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร	

ดังนี้	

 1.  หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 	 เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 (ฉบับปรับปรุง	พ.ศ. 2563)	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 -	 โปรแกรมปกติ	 ไม่น้อยกว่า	84	หน่วยกิต

	 	 -	 โปรแกรมสหกิจศึกษา										ไม่น้อยกว่า	90	หน่วยกิต

 (1) วิชาพื้นฐาน

	 	 -	 โปรแกรมปกติ				 				42	หน่วยกิต	

	 	 -	 โปรแกรมสหกิจศึกษา										 48	หน่วยกิต

	 1203	101	 หลักนิเทศศาสตร์	 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Communication	Arts

	 1203	102	 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์	 3(2-2-5)

	 	 Art	and	Creative	Thinking

	 1203	103	 การถ่ายภาพนิ่ง	 3(2-2-5)	

	 	 Photography

	 1203	104	 การเขียนเพื่อการสื่อสาร	 3(2-2-5)	

	 	 Writing	for	Communication

	 1203	105	 การถ่ายภาพเคลื่อนไหว	 3(2-2-5)	

	 	 Motion	Picture

	 1203	106	 ทฤษฎีและนวัตกรรมการสื่อสาร	 3(3-0-6)

	 	 Theory	and	Communication	Innovation

	 1203	201	 คอมพิวเตอร์กราฟิก	 3(2-2-5)	

	 	 Computer	Graphics

	 1203	202	 การสื่อสารชุมชน	 3(3-0-6)	

	 	 Community	Communication	

	 1203	203	 การวิพากษ์สื่อ	 3(3-0-6)	

	 	 Media	Criticism

	 1203	301	 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน	 	3(3-0-6)

	 	 Law	and	Ethics	of	Mass	Media

	 1203	302	 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน	 3(3-0-6)

	 	 Analysis	of	Current	Affairs

	 1203	303	 การวิจัยเพื่อการสื่อสาร	 3(2-2-5)	

	 	 Communication	Research

	 1203	401	 ภาษาอังกฤษในงานนิเทศศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Communication	Arts

	 1203	402	 การฝึกวิชาชีพ	 3(0-40-0)

	 	 Professional	Practicum

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

  Cooperative	Education

หมายเหตุ		 *นิสิตที่เรียนในโปรแกรมปกติต้องลงทะเบียนเรียน

รายวิชา	1203	402	การฝึกวิชาชีพ

	 	 **นสิติทีเ่รยีนในโปรแกรมสหกจิศกึษาต้องลงทะเบยีน

เรียนรายวิชา 0199	499	สหกิจศึกษา

 (2)  วิชาเฉพาะด้าน จ�านวน  30 หน่วยกิต

  นิสิตต้องเรียนวิชาเฉพาะด้านในกลุ ่มที่	 1, 2	 หรือ	 3 

เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น	

  กลุ่มที่	 1	 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านทางด้านสื่อดิจิทัล	 (Digital	

Media)

  กลุม่ที	่2	กลุม่วชิาเฉพาะด้านทางด้านประชาสมัพนัธ์ดจิทิลั

และสือ่สารการตลาดดจิทิลั	(Digital	Public	Relations	and	Market-

ing	Communication)

   กลุ่มที่	 3	 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านทางด้านภาพยนตร์ดิจิทัล	

(Digital	Film)

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านทางด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media)

 1203	204	 การคิดและการเล่าเรื่องจากประเด็น 3(2-2-5)

	 	 Creating	and	Storytelling	from	Issues

	 1203	205	 การสื่อสารด้วยภาพ	 	3(2-2-5)

	 	 Visual	Communication

	 1203	206	 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5)

	 	 Creative	Writing

	 1203	207	 การพูดเชิงสร้างสรรค์	 3(2-2-5)

	 	 Creative	Speaking

	 1203	304	 การผลิตสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)

	 	 Digital	Media	Production

	 1203	305	 การรายงานข่าวดิจิทัล 3(2-2-5)

	 	 Digital	News	Reporting

	 1203	306	 การผลิตสื่อกระจายภาพและเสียงและการสตรีม 3(2-2-5)

	 	 Broadcasting	and	Streaming	Media	Production

	 1203	307	 การผลิตเนื้อหาเชิงธุรกิจเพื่อสังคม 	3(2-2-5)

	 	 Content	Production	for	Social	Enterprise

	 1203	308 การจัดการธุรกิจสื่อสาร 3(3-0-6)

	 	 Communication	Business	Management

	 1203	309	 การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล	 	3(2-2-5)

	 	 Digital	Media	Literacy

	 1203	403	 โครงงานด้านสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)

  Digital	Media	Project
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 กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านทางด้านประชาสัมพันธ์ดิจิทัลและ

สือ่สารการตลาดดจิทิลั (Digital Public  Relations and Marketing 

Communication)

 1203	208 การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)

  Public	Relations	in	the	Digital	Age

	 1203	209   หลักการตลาด 3(2-2-5)

  Principles	of	Marketing

	 1203	210 การสร้างสรรค์เนื้อหาเชิงกลยุทธ์ 	3(2-2-5)

  Strategic	Content	Creation

	 1203	310	 การสื่อสารแบรนด์ 	3(2-2-5)	

  Brand	Communication

	 1203	311	 การวางแผนและการผลิตสื่อในยุคดิจิทัล 	3(2-2-5)	

  Media	Planning	and	Production	in	the	

	 	 Digital	Age

	 1203	312	 การบริหารประเด็นและการสื่อสาร 3(2-2-5)	

	 	 ในภาวะวิกฤต

  Issues	Management	and	Crisis	Communication

	 1203	313 การจัดการรณรงค์ 3(2-2-5)

  Campaign	Management

	 1203	314 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3(2-2-5)

  Integrated	Marketing	Communication

	 1203	315	 การจัดการกิจกรรมพิเศษ 	3(2-2-5)

  Event	Management

	 1203	404	 โครงงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 3(2-2-5)

	 	 การตลาด

  Public	Relations	and	Marketing	

	 	 Communication	Project

 กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านทางด้านภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital 

Film)

	 1203	211	 การเล่าเรื่องในงานภาพยนตร์ดิจิทัล 3(2-2-5)	

	 		 Storytelling	for	Digital	Films

	 1203	212	 การออกแบบงานสร้างในงานภาพยนตร์ดิจิทัล 	3(2-2-5)

	 	 Production	Design	for	Digital	Film

	 1203	213	 การถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล 	3(2-2-5)

	 	 Digital	Cinematography

	 1203	316	 การกำากับภาพยนตร์ 	3(2-2-5)

	 	 Film	Directing

	 1203	317	 การเขียนบทภาพยนตร์ 	3(2-2-5)

	 	 Screenwriting

	 1203	318	 การตัดต่อภาพยนตร์ดิจิทัล 	3(2-2-5)

	 	 Digital	Film	Editing

	 1203	319	 การตลาดเพื่องานภาพยนตร์ดิจิทัล 	3(2-2-5)

	 	 Marketing	for	Digital	Film

	 1203	320 การออกแบบเครื่องแต่งกายในงาน	 3(2-2-5)

	 	 ภาพยนตร์ดิจิทัล

	 	 Costume	Design	for	Digital	Film

	 1203	321	 การแต่งหน้าและเทคนิคพิเศษในงาน 	3(2-2-5)

	 	 ภาพยนตร์ดิจิทัล

	 	 Make-up	Artist	for	Digital	Film

	 1203	405	 โครงงานด้านภาพยนตร์ 3(2-2-5)

	 	 Film	Projects

 (3) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

	 1203	214	 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร 	3(2-2-5)

	 	 Personality	Development	for	Communication

	 1203	215	 การเขียนข้อความเพื่องานโฆษณา 3(2-2-5)

	 	 Messages	Writing	for	Advertising

	 1203	216	 จิตวิทยาการสื่อสาร 	3(3-0-6)

	 	 Communication	Psychology

	 1203	217	 ดนตรีเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

	 	 Music	for	Communication

	 1203	218	 วัฒนธรรมประชานิยมศึกษา 	3(3-0-6)

	 	 Popular	Culture	Study

	 1203	219	 การถ่ายภาพเชิงพาณิชย์	 3(2-2-5)

	 	 Commercial	Photography

	 1203	220	 การถ่ายภาพสร้างสรรค์ 	3(2-2-5)

	 	 Creative	Photography

	 1203	221	 การสื่อสารการกีฬา 	3(2-2-5)

	 	 Sport	Communication

	 1203	222	 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 	3(2-2-5)

	 	 Tourism	Communication

	 1203	223	 สุนทรียะในการอ่าน 	3(2-2-5)

	 	 Aesthetic	Reading

	 1203	224	 การวิเคราะห์ผู้รับสาร 	3(3-0-6)

	 	 Audience	Analysis

	 1203	225	 อีสานศึกษาในงานนิเทศศาสตร์ 	3(3-0-6)

	 	 E-san	Study	for	Communication	Arts

	 1203	226	 การพากย์และการใช้เสียงประกอบ 	3(2-2-5)

	 	 Dubbing	and	Sound	Effect

	 1203	322	 การสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 	3(2-2-5)

	 	 Activity	Creation	of	Marketing	Promotion

	 1203	323	 การสื่อสารการตลาดเพื่อการประกอบการธุรกิจ 	3(2-2-5)

	 	 Marketing	Communication	for	Entrepreneurship
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	 1203	324	 การสื่อสารภายในองค์กร 	3(2-2-5)

	 	 Internal	Communication

	 1203	325	 การสื่อสารทางการเมือง 	3(2-2-5)

	 	 Political	Communication

	 1203	326	 การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร 	3(2-2-5)

 	 Corporate	Image	and	Reputation	Management

	 1203	327	 การจัดการความสัมพันธ์ 	3(2-2-5)

	 	 Relationship	Management

	 1203	328	 การผลิตภาพยนตร์เสมือนจริง 	3(2-2-5)

	 	 Virtual	Reality	Film	Production

	 1203	329	 การผลิตเนื้อหาวิดีโอเพื่อการสื่อสาร 	3(2-2-5)

	 	 Video	Production	for	Communication

	 1203	330	 การผลิตนิตยสารออนไลน์	 	3(2-2-5)

	 	 Online	Magazine	Production

	 1203	331	 การเป็นผู้ประกาศและพิธีกร 	3(2-2-5)

	 	 Announcer	and	Master	Ceremony

	 1203	332	 การแปลในงานนิเทศศาสตร์ 	3(2-2-5)

	 	 Translation	for	Communication	Arts

	 1203	333	 การเคลื่อนไหวทางสังคมศึกษา 	3(3-0-6)

	 	 Social	Movement	Study

	 1203	334	 การรายงานข่าวในภาวะวิกฤต 	3(2-2-5)

	 	 Crisis	Reporting

	 1203	335	 การผลิตรายการบันเทิง 	3(2-2-5)

	 	 Entertainment	Program	Production

	 1203	336	 แอนิเมชันและโมชั่นกราฟิกเพื่อการสื่อสาร 	3(2-2-5)

	 	 Animation	and	Motion	Graphic	for	

	 	 Communication

	 1203	337	 การวิจารณ์ภาพยนตร์ 3(2-2-5)

	 	 Film	Criticism

	 1203	338	 เทคนิคการสัมภาษณ์ในงานนิเทศศาสตร์ 	3(2-2-5)

	 	 Interview	Technique	for	Communications	Arts

	 1203	339	 เรื่องคัดสรรทางด้านนิเทศศาสตร์	 	3(2-2-5)

	 	 Selected	Topics	in	Communication	Arts

  

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 	 โดยผ่าน

ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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แผนการศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
ปกติ

(หน่วยกิต)

สหกิจศึกษา

(หน่วยกิต)

1203	101 หลักนิเทศศาสตร์

Principles	of	Communication	Arts

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

1203	102 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์

Art	and	Creative	Thinking

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

1203	103 การถ่ายภาพนิ่ง

Photography

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

xxxx		xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษาอังกฤษ 2 2

xxxx		xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 2

xxxx		xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 2

xxxx		xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 2 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17 17

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
ปกติ

(หน่วยกิต)

สหกิจศึกษา

(หน่วยกิต)

1203	104 การเขียนเพื่อการสื่อสาร

Writing	for	Communication

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

1203	105 การถ่ายภาพเคลื่อนไหว

Motion	Picture

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

1203	106 ทฤษฎีและนวัตกรรมการสื่อสาร

Theory	and	Communication	Innovation

3(3-0-6) 3(3-0-6)

xxxx		xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษาอังกฤษ 2 2

xxxx		xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่น	ๆ 2 2

xxxx		xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 2

xxxx		xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17 17
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
ปกติ

(หน่วยกิต)

สหกิจศึกษา

(หน่วยกิต)

1203	201 คอมพิวเตอร์กราฟิก

Computer	Graphics

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

1203	202 การสื่อสารชุมชน

Community	Communication	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

1203	xxx วิชาเลือก	1 3 3

xxxx		xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษาอังกฤษ 2 2

xxxx		xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่น	ๆ 2 2

xxxx		xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 2

xxxx		xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17 17

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
ปกติ

(หน่วยกิต)

สหกิจศึกษา

(หน่วยกิต)

1203	203 การวิพากษ์สื่อ

Media	Criticism

3(3-0-6) 3(3-0-6)

1203	xxx วิชาเฉพาะด้าน	1 3 3

1203	xxx วิชาเฉพาะด้าน	2 3 3

1203	xxx วิชาเลือก	2 3 3

xxxx		xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 2 2

xxxx		xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม 2 2

xxxx		xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มสหศาสตร์ 2 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 18
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
ปกติ

(หน่วยกิต)

สหกิจศึกษา

(หน่วยกิต)

1203	301 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน

Laws	and	Ethics	of	Mass	Communication

3(3-0-6) 3(3-0-6)

1203	302 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน

Analysis	of	Current	Affairs	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

1203	xxx วิชาเฉพาะด้าน	3 3 3

1203	xxx วิชาเฉพาะด้าน	4 3 3

1203	xxx วิชาเฉพาะด้าน	5 3 3

1203	xxx วิชาเลือก	3 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
ปกติ

(หน่วยกิต)

สหกิจศึกษา

(หน่วยกิต)

1203	303 การวิจัยเพื่อการสื่อสาร

Communication	Research

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

1203	xxx วิชาเฉพาะด้าน	6 3 3

1203	xxx วิชาเฉพาะด้าน	7 3 3

1203	xxx วิชาเฉพาะด้าน	8	 3 3

1203	xxx วิชาเลือก	4 3 3

xxxx		xxx เลือกเสรี	1 2 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17 17
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
ปกติ

(หน่วยกิต)

สหกิจศึกษา

(หน่วยกิต)

1203	401 ภาษาอังกฤษในงานนิเทศศาสตร์

English	for	Communication	Arts

3(3-0-6) 3(3-0-6)

1203	xxx วิชาเฉพาะด้าน	9 3 3

1203	xxx วิชาเฉพาะด้าน	10 3 3

xxxx		xxx เลือกเสรี	2 2 2

xxxx		xxx เลือกเสรี	3 2 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 13 13

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
ปกติ

(หน่วยกิต)

1203	402 การฝึกวิชาชีพ

Professional	Practicum

3(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 3

หรือ ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา

(หน่วยกิต)

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐาน 42 หน่วยกิต

 1203 101 หลักนิเทศศาสตร์  3(3-0-6) 

  Principles of Communication Arts

	 	 แนวคิดพ้ืนฐานของการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน	

องค์ประกอบและกระบวนการของการสื่อสาร	ทฤษฎีและแบบจำาลอง

ทางการส่ือสาร	 หลักการสื่อสาร	 ปัจจัยท่ีกำาหนดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการสื่อสาร	 บทบาทของการสื่อสารและการสื่อสาร

มวลชนต่อสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	และวัฒนธรรม

	 	 Basic	 concepts	 of	 communication	 and	mass	

communication,	components	and	processes	of	communication,	

communication	 theories	 and	models,	 communication	

principles,	 factors	 that	 determine	 the	 effectiveness	 and	

efficiency	of	communication,	role	of	communication	and	mass	

communication	in	society,	economy,	politics	and	culture

 1203 102 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์  3(2-2-5)

  Art and Creative Thinking

	 	 ความหมายและความสำาคัญของศิลปะและความคิด

สร้างสรรค์ในงานนเิทศศาสตร์	องค์ประกอบศลิป์	ศลิปะทีเ่กีย่วข้องกบั

งานนเิทศศาสตร์	เช่น	ทศันศลิป์	ดนตร	ีวรรณกรรม	การประยกุต์ศลิปะ

และความคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์

	 	 Meaning	 and	 importance	 of	 art	 and	 creative	

thinking	in	communication	arts,	composition,	art	in	related	

to	 communication	 such	 as	 visual	 arts,	music,	 literature,	

applying	art	and	creative	thinking	in	communication	arts

 1203 103 การถ่ายภาพนิ่ง 3(2-2-5) 

  Photography

	 	 หลักการพื้นฐานของการถ่ายภาพ	เทคโนโลยี	แนวโน้ม

พัฒนาการของการถ่ายภาพในรูปแบบดิจิทัล	กล้องถ่ายภาพ	อุปกรณ์

เสรมิ	หลกัการทำางาน	การจดัเกบ็ในรปูแบบดจิทิลั	เทคนคิการถ่ายภาพ	

การจดัวางองค์ประกอบ	การสือ่ความหมายด้วยภาพ	และจรรยาบรรณ

ช่างภาพ

  Fundamentals	 of	 photography,	 technology,	

development	 trends	 of	 digital	 photography,	 cameras,	

accessories,	 digital	 working	 and	 storage	 principles.	

photography	techniques,	composition,	visual	interpretation	

and	photographer	ethics

 1203 104 การเขียนเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
  Writing for Communication

	 	 หลักการเขียนเพื่อการสื่อสารสำาหรับวิชาชีพด้าน
นิเทศศาสตร์	 ประเภท	กระบวนการโครงสร้าง	องค์ประกอบ	 เทคนิค	
การหาแหล่งความคิด	ประเด็น	และการใช้ภาษาทางด้านนิเทศศาสตร์	
	 	 Principles	 of	writing	 for	 communication	 for	
communication	 arts	 professionals;	 types,	 processes,	
structures,	elements,	techniques,	source	of	ideas,	issues	and	
use	of	language	in	communication	arts

 1203 105 การถ่ายภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5)

  Motion Picture 
  หลักการและทฤษฎีการถ่ายภาพเคลื่อนไหว	การทำางาน
ของกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว	และอุปกรณ์ถ่ายภาพต่างๆ	อิทธิพลของ
ภาพเคลื่อนไหวที่มีต่อการสื่อความหมาย
	 	 Principle	and	theory	for	motion	picture,	principle	
for	digital	video	camera	work	and	motion	picture	equipment,	
motion	picture	influent	that	affect	interpretation		

 1203 106 ทฤษฎีและนวัตกรรมการสื่อสาร 3(3-0-6)

  Theory and Communication Innovation 
 	 แนวคดิและทฤษฎกีารสือ่สาร	พฒันาการของทฤษฎกีาร
สื่อสาร	 แนวทางการศึกษาการสื่อสารด้วยมุมมองของสำานักคิดต่างๆ	
อทิธพิลของเทคโนโลยกีารสือ่สารและนวตักรรมการสือ่สารในยคุดจิทิลั 
เมตาเวิร์ส รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ	
	 	 Concepts	 and	 theories	 of	 communication,	
evolution	of	communication	theory,	communication	studies	
with	many	 perspectives	 of	 various	 schools	 of	 thought,	
influence	of	communication	technology	and	communication	
innovation	 in	 the	 digital	 age,	metaverse	 including	 new	
advancements	in	communication	technology	

 1203 201 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 

  Computer Graphics

 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก	 ระบบสี	
RGB	CMYK การใช้ทฤษฎีสีในการออกแบบกราฟิก	 ประเภทของ
กราฟิก	 บิตแมป	 เวกเตอร์	 การเลือกใช้ฟอนต์	 การจัดองค์ประกอบ
กราฟิก	การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลิตสื่อประเภทต่างๆ	การสร้าง
งานกราฟิกสำาหรับสื่อออฟไลน์และออนไลน์
 	 Introduction	to	computer	graphics,	RGB	CMYK	
color	system,	color	theory	in	graphic	design,	types	of	graphics:	
bitmap	vector,	typography,	graphics	composition,	computer	
programs	 for	 produce	 different	 types	 of	media,	 creating	

graphics	for	offline	and	online	media
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 1203 202 การสื่อสารชุมชน  3(3-0-6) 

  Community Communication 

	 	 แนวคดินเิวศสือ่	ปรากฏการณ์ทางสงัคมในกระแสความ

เปล่ียนแปลงของผู้ใช้สื่อ	 สื่อ	 และภูมิทัศน์สื่อ	 วิถีพลเมืองดิจิทัล	

การสือ่สารทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างความเป็นพลเมอืง	ช่องทางการสือ่สาร

ของพลเมืองผ่านช่องทางส่ือชุมชน	 ส่ือสังคมออนไลน์	 และส่ือมวลชน

กระแสหลัก	การสร้างชุมชนและเมืองที่นับรวมทุกคน

	 	 Media	 ecosystem	 social	 phenomenon	 in	 the	

midst	of	change	of	media	user,	media	and	media	landscape	

digital	 citizenship	 communication	 related	 to	 building	

citizenship	 communication	 channel	 of	 citizen	 trough	

community	channel	social	media	mainstream	media	building	

Inclusive	cities

 1203 203 การวิพากษ์สื่อ  3(3-0-6) 

  Media Criticism

  หลักและวิธีการวิพากษ์โครงสร้างและอุตสาหกรรมสื่อ	

ระบบการควบคุมและกำากับดูแลส่ือ	 เสรีภาพส่ือ	การนำาเสนอเนื้อหาที่

ละเมิด	 สิทธิมนุษยชน	การรู้เท่าทันสื่อ	 จริยธรรม	จรรยาบรรณ	และ

ผลกระทบของสื่อที่มีต่อสังคม

	 	 Concept	and	how	to	critique	focused	on	critique	

of	 print	media	 business	 structure,	media	 control	 system,	

freedom	of	the	press,	portrayal	of	woman,	children,	subculture	

in	media,	ethics	and	the	impact	of	media	on	Thai	society

 1203 301 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน 3(3-0-6)

  Law and Ethics of Mass Media

	 	 หลักกฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

ที่เก่ียวข้องกับการทำางานด้านวารสารศาสตร์	 การสื่อสารมวลชน	

การส่ือสารดิจิทัลและเสมือนจริง	 ภาพยนตร์	 การประชาสัมพันธ์	

การโฆษณา	การสือ่สารการตลาดในบรบิทไร้พรมแดนของสือ่ใหม่	และ

การรู้เท่าทันสื่อ

	 	 Principles	 of	 laws	 and	 ethics	 related	 to	

professional	occupation	in	journalism,	mass	communication,	

digital	 and	 virtual	 communication,	 film,	 public	 relations,	

advertising,	marketing	communication	in	the	context	of	new	

media	borderless and	media	literacy

 1203 302 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน  3(3-0-6)

  Analysis of Current Affairs

	 	 หลกัการวเิคราะห์การจดัระบบความคิด	และการนำาเสนอ

ความคิดศึกษาและ	 ตีความเหตุการณ์ร ่วมสมัยที่มีความสำาคัญ	

โดยคำานึงถึงปัจจัยทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและ	เทคโนโลยี

	 	 Concept	 of	 analysis	 and	 system	 thinking	

for	 presentation,	 focusing	 and	 interpreting	 of	 special	

contemporary	 affairs	 in	 term	 of	 various	 factors;	 politics,	

economics,	and	social	impact	on	affairs

 1203 303 การวิจัยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

  Communication Research

	 	 กระบวนการและวิทยาระเบียบวิธีการวิจัยทางสื่อสาร

มวลชน	การตั้งปัญหานำาวิจัย	ตัวแปรประเภทต่างๆ	การตั้งสมมติฐาน

การวิจัย	ความเที่ยงและความตรงในการวิจัย	การเก็บรวบรวมข้อมูล	

เครื่องมือในการวิจัย	ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง	การวิเคราะห์ข้อมูล	

การเขียนรายงานวิจัย	 และการนำาเสนองานวิจัยเพื่อประโยชน์ทาง

วิชาการ

  Process	and	methodology	of	mass	communication	

research;	problem	statement,	kind	of	variables,	hypothesis,	

validity	and	reliability,	data	collection,	research	equipment, 

population	and	sampling,	data	analysis,	research	writing	and	

research	presentation	for	academic	benefit

 1203 401 ภาษาอังกฤษในงานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)

  English for Communication Arts

  พัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ	 การพูด	

การอ่าน	การเขียน	การแปล	เพื่องานนิเทศศาสตร์

  Improve	 english	 skills	 for	 communication;	

speaking,	reading,	writing	and	translation	for	communication	

arts

 1203 402 การฝึกวิชาชีพ 3(0-40-0)

  Professional Practicum

  ฝึกประสบการณ์วชิาชพีในองค์กรสือ่สารมวลชน	องค์กร

ทีเ่กีย่วข้อง	หรอืองค์กรทีน่ำาวชิาชพีด้านการสือ่สารไปใช้ในกระบวนการ

ทำางาน	และนำาเสนอผลการฝึกวิชาชีพตามรูปแบบที่ภาควิชากำาหนด

  Professional	training	in	organizations	related	to	

media;	presentation	of	the	practicum	experience	discussion	

analysis	state	of	communication	arts	working

 0199 499 สหกิจศึกษา  9(0-40-0)

  Cooperative Education

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดย

ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัสถานประกอบการเพือ่พฒันานิสติ

ให้มีความรู ้ทางวิชาการและทักษะที่ เกี่ยวข้องกับการทำางานใน

สถานประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิด

อย่างเป็นระบบ	 การสังเกตการณ์ตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการ

วิเคราะห์และประเมิน	ทำาให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของ

สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
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   A	systematic	provision	of	work-based	learning	

in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	

the	university	and	the	work	places	to	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	this	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	

of	 systems	 of	 systematic	 thinking,	 observation,	 decision	

making,	analytical	and	evaluation	skills,	also	it	will	result	in	

high	quality	graduates	who	are	most	suitable	for	the	work	

 

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านทางด้านสื่อดิจิทัล (Digital 

Media)

 1203 204 การคิดและการเล่าเรื่องจากประเด็น  3(2-2-5)

  Creating and Storytelling from Issues

	 	 ความสำาคัญของประเด็น	การคิดและสร้างประเด็นเพื่อ

ใช้ในงานนเิทศศาสตร์	การสบืค้นข้อมลูจากประเดน็	การสร้างโครงเรือ่ง

และเล่าเรื่องจากประเด็น

	 	 Importance	of	issues,	create	issues,	searching	

info	from	issues,	create	plot	and	storytelling	from	issues

 1203 205 การสื่อสารด้วยภาพ 3(2-2-5)

  Visual Communication 

 	 การส่ือสารผ่านการมองเห็น	 วัฒนธรรมทางสายตา	

การเล่าเรื่องผ่านภาพถ่าย	 การใช้ภาพประกอบ	 องค์ประกอบใน

การออกแบบกราฟิก	การเลือกใช้แบบตัวอักษร	ทฤษฎีสี	การออกแบบ 

อินโฟกราฟิก	การใช้เครื่องมือและโปรแกรมสำาเร็จรูปในการออกแบบ

สื่อหลากหลายฐานช่องทาง

 	 Visual	communication,	visual	culture,	storytelling	

through	photography,	illustration,	graphic	design	elements	

and	principles,	 typography,	 principle	 of	 color,	 infographic	

design,	tool	and	software	for	design	in	various	types	of	media	

platform

 1203 206 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5)

  Creative Writing

	 	 หลักการเขียนสำาหรับงานบันเทิงคดี	 การเขียนเรื่องสั้น	

นวนิยาย	 คอลัมน์ประเภทต่างๆ	 การเขียนบทละครวิทยุโทรทัศน์	

สื่อออนไลน์	การใช้ความคิดสร้างสรรค์	การเลือกประเด็น	การรวบรวม

ข้อมูล	การประเมินคุณค่า	และการปฏิบัติจริง

	 	 Principle	of	non-fiction	stories	writing	and	fiction	

writing;	 short	 stories,	 novels,	 article	writing,	 and	different	

types	of	columns,	script	writing	for	broadcast,	online	media,	

creative	 thinking,	 selection	 of	 issues,	 data	 collection,	

evaluation	and	practice	in	the	field

 1203 207 การพูดเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5)

  Creative Speaking

	 	 หลักการพูดพื้นฐาน	ท่าทางและบุคลิกภาพในการพูด	

การเตรียมตวัและการฝึกฝนการพดูตามวตัถปุระสงค์และโอกาสทีแ่ตก

ต่างกัน	ศิลปะการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ	 เทคนิคการเจรจาต่อรอง	การนำา

เสนอความคิดผ่านการพูด	และการวิเคราะห์ผู้ฟัง	

	 	 Basic	speech	principles,	gestures	and	personality	

in	speaking,	preparing	and	practicing	speaking	for	different	

purposes	 and	 occasions,	 the	 art	 of	 persuasive	 speaking,	

negotiation	techniques,	presenting	ideas	through	speaking 

and	audience	analysis

 1203 304 การผลิตสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)

  Digital Media Production

	 	 กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล	 การเลือกสื่อ	 วิธีในการเล่า

เรื่องให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย	ระบบนิเวศของสื่อ	การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล

เชิงบูรณาการระหว่างเทคโนโลยี	การตลาด	และการสื่อสาร	 โดยคำานึง

ถึงจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 	 Digital	 media	 production	 process,	 media	

selection,	messaging	for	the	target	audience,	media	ecosystem,	

creation	 of	 integrated	digital	media	between	 technology,	

marketing	and	communication,	ethics	and	related	laws

 1203 305 การรายงานข่าวดิจิทัล  3(2-2-5)

  Digital News Reporting

	 	 ความหมาย	ความสำาคญั	การรวบรวมข้อมลู	การวนิจิฉยั

ประเด็นข่าว	 การคัดเลือกข่าว	 การประเมินเบาะแสและแหล่งข่าว	

กระบวนการรายงานข่าวในฐานช่องทางต่างๆ	ในยคุดจิทิลั	บทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบและจริยธรรมผู้สื่อข่าวดิจิทัล

	 	 Definition,	 importance,	 news	 gathering,	

diagnosis	 of	 news	 issues,	 news	 selection,	 assessing	 the	

credibility	 of	 tips	 and	news	 source,	 the	 process	 of	 news	

reporting	in	various	platforms	in	digital	age,	role,	job	duties,	

responsibilities	and	the	professional	codes	of	ethic	of	digital	

reporter

 1203 306 การผลิตสื่อกระจายภาพและเสียงและ 3(2-2-5)

  การสตรีม

  Broadcasting and Streaming Media Production

  กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทศัน์ประเภทต่างๆ	หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่างๆ	ฝึกปฏบิตักิาร

สร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	ทั้งแบบระบบ

ออกอากาศ	และระบบสตรีมมิ่ง
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	 	 Process	of	various	broadcasting	program	types,	

job	duties	and	responsibility	of	broadcasting	process,	practice	

as	broadcasting	and	streaming	program	production

 1203 307 การผลิตเนื้อหาเชิงธุรกิจเพื่อสังคม  3(2-2-5)

  Content Production for Social Enterprise

	 	 แนวคิดการทำาธุรกิจเพื่อสังคม	การใช้ยุทธศาสตร์แบบ

กลไกตลาดเพ่ือเป้าหมายทางสังคม	 ระบบนิเวศของส่ือในฐานช่องทาง

ต่างๆ	การกำาหนดกลุม่เป้าหมาย	การกำาหนดตวัชีวั้ดความสำาเรจ็	การวาง

กลยุทธ์เนื้อหา	การวางแผนและการผลิตสื่อ	การใช้เครื่องมือในการวัด

และประเมินผล

	 	 Social	 enterprise	 concept,	 digital	 platform	

ecosystem,	target	group	persona,	key	performance	indicator,	

content	 strategy,	 content	 plan,	 creating	 original	 content,	

measurement	tool

 1203 308 การจัดการธุรกิจสื่อสาร  3(3-0-6)

  Communication Business Management

	 	 ความหมาย	แนวคิด	ความสำาคัญ	 โครงสร้างเก่ียวกับ

การจัดการธุรกิจการสื่อสาร	 บทบาทหน้าท่ีและการดำาเนินงานของ

องค์การ	และการเป็นผู้ประกอบการในกิจการต่างๆ	ของสื่อดิจิทัล

	 	 Meaning,	 concepts,	 importance,	 structure	 of	

communication	 business	management,	 roles,	 duties	 and	

operations	of	the	organization,	entrepreneurship	in	various	

businesses	of	digital	media

 1203 309 การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)

  Digital Media Literacy

	 	 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบับรบิทสือ่ดจิทิลัและการรูเ้ท่า

ทันสื่อ	 อิทธิพลและผลกระทบของส่ือ	จริยธรรมและความรับผิดชอบ

ของสือ่	การคดิเชงิวพิากษ์เพือ่การรูเ้ท่าทนัสือ่	และการใช้ประโยชน์จาก

สื่อ	การผลิตสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม

	 	 Concepts	and	theories	of	digital	media	context,	

media	literacy	influence	and	impact	of	the	media	Media	ethics	

and	 responsibility	 critical	 thinking	 for	media	 literacy	 and	

media	utilization	producing	media	for	social	movement

 1203 403 โครงงานด้านสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)

  Digital Media Project

  การนำาเสนอแนวคิด	ขั้นตอน	และการผลิตผลงานตาม

หวัข้อหรอืประเดน็ทีค่ดัเฉพาะรายบคุคล	โดยอยูภ่ายใต้การกำากบัดแูล

และประเมินผลของคณะกรรมการภาควิชา

  Presenting	 concepts,	 process	 and	producing	

broadcasting	works	in	selective	topics	under	the	supervision	

and	evaluation	of	the	department	committee

   

  กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านทางด้านประชาสัมพันธ์ดิจิทัล

และสื่อสารการตลาด (Digital Public Relations and Marketing 

Communication)

 1203 208 การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล  3(2-2-5)

  Public Relations in the Digital Age

	 	 หลกัการประชาสมัพนัธ์	การวางแผนการประชาสมัพนัธ์

เชิงกลยุทธ์	กระบวนการในการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์	แนวทางการ

ประเมินผลด้านการประชาสัมพันธ์ในบริบทของยุคดิจิทัล

	 	 Principles	 of	public	 relations,	 strategic	public	

relations	 planning,	 process	 of	 operating	 public	 relations,	

guidelines	for	evaluation	of	public	relations	in	the	digital	age

 1203 209 หลักการตลาด 3(2-2-5)

  Principles of Marketing

  ความหมาย	แนวคิดและความสำาคัญของหลกัการตลาด	

สิ่งแวดล้อมทางการตลาด	การแบ่งส่วนตลาด	พฤติกรรมผู้บริโภค	

การวางตำาแหน่งผลิตภัณฑ์	 ส่วนผสมทางการตลาด	 การวิเคราะห์

สถานการณ์ทางการตลาด	กลยุทธ์การตลาด	แผนการตลาด	กิจกรรม

ทางการตลาด

	 	 Meaning,	concept	and	importance	of	marketing	

principles,	marketing	environment,	market	 segmentation,	

consumer	 behavior,	 product	 positioning,	 marketing	

ingredients,	market	situation	analysis,	marketing	strategy,	

marketing	plan	and	marketing	activities

 1203 210 การสร้างสรรค์เนื้อหาเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5)

  Strategic Content Creation

  การสร้างสรรค์	เทคนิคการเล่าเรื่อง	และผลิตเนื้อหาใน

ฐานช่องทางต่างๆ	โดยเฉพาะฐานช่องทางดจิทิลัเพือ่งานประชาสมัพันธ์

และการสื่อสารการตลาด	การกำาหนดเป้าหมายของกลยุทธ์การผลิต

เนื้อหา	การกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย	 	พฤติกรรมทางด้านดิจิทัลของกลุ่ม

เป้าหมาย	การสร้างปฏิทินเนื้อหา	

การประเมินผล

  Creation, storytelling	 techniques	 and	 the	

production	of	content	on	various	platforms	especially	digital	

platforms	for	public	relations	and	marketing	communications,	

targeting	 of	 content	 production	 strategies,	 targeting	 the	

target	audience,	digital	behavior,	creating	content	calendar	

and	evaluation
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 1203 310 การสื่อสารแบรนด์  3(2-2-5) 

  Brand Communication

  ความหมาย	องค์ประกอบของแบรนด์	บทบาทและความ

สำาคัญของแบรนด์ในชวีติประจำาวัน	ประเภทแบรนด์	การสร้างสรรค์สาร

และจุดสัมผัสแบรนด์เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย

  Definition,	 brand	 composition,	 the	 role	 and	

importance	of	brands	in	everyday	life,	brand	types,	creation	

of	messages	and	brand	contact	points	to	communicate	to	the	

target	audiences

 1203 311 การวางแผนและการผลิตสื่อในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 

  Media Planning and Production in the Digital Age

  กระบวนการในการวางแผนและตัดสินใจเลือกใช้สื่อ	

ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์	 กลยุทธ์ในการใช้สื่อ	 การคำานวณพื้นฐาน

ประกอบการเลอืกสือ่	การประเมนิผลสือ่	การออกแบบสือ่	และการผลติ

สือ่สิง่พิมพ์	สือ่อเิลก็ทรอนกิส์	และสือ่ดจิทิลั	เพือ่การประชาสมัพนัธ์และ

การสื่อสารการตลาด 

	 	 The	process	of	planning	and	deciding	on	media;	

both	 online	 and	 offline	media,	 the	 strategy	 about	 basic	

calculation	 of	media	 selection,	media	 evaluation,	media	

design	and	printed	media	production,	electronic	media	and	

digital	media	for	public	relations	and	marketing	communication

 1203 312 การบริหารประเด็นและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

  ในภาวะวิกฤต

  Issues Management and Crisis Communication

  การบรหิารประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของ

องค์กร	การจัดการภาวะวิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง	ภาพลักษณ์

ขององค์กร	การวเิคราะห์ประชาชนผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	การวเิคราะห์สาเหตุ

และผลกระทบของประเด็นปัญหา	การบริหารประเด็นเพื่อสร้างโอกาส

สำาหรับการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	 การจัดการกับภาวะวิกฤตเม่ือต้อง

ประชาสัมพันธ์เชิงรับเพื่อกอบกู้สถานการณ์	 ชื่อเสียง	ภาพลักษณ์ของ

องค์กรให้กลับคืนมา	 โดยเน้นการประยุกต์ทฤษฎีเข้ากับกรณีศึกษา

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

  Management	of	issues	affecting	the	operations	

of	 the	 organization,	 	management	 of	 crisis	 affecting	 the	

reputation	 and	 corporate	 image,	 analysis	 of	 stakeholders,	

analysis	of	 the	cause	and	effect	of	 the	problem,	managing	

issues	to	create	opportunities	 for	proactive	publicity	crisis	

management	when	 it	comes	to	passive	public	 relations	to	

restore	 the	 situation,	 the	 reputation	 and	 image	 of	 the	

organization	back,	emphasizes	the	application	of	theory	into	

case	studies	to	create	learning	and	critical	thinking

 1203 313 การจัดการรณรงค์ 3(2-2-5)

  Campaign Management

  กระบวนการวางแผนรณรงค์	 ซึ่งประกอบไปด้วย

กิจกรรมการสื่อสาร	การจัดกิจกรรมพิเศษ	การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล	

การใช้ผู้ทรงอิทธิพล	การสร้างกิจกรรมทางสังคม	การประชาสัมพันธ์

เชงิกลยทุธ์ทัง้เชงิรุกและเชงิรับ	โดยมกีารคดิวเิคราะห์รวมกบัการฝึกฝน	

ทักษะการบริหารจัดการจากกรณีศึกษา

  Campaign	 planning	 process	which	 includes	

communication	activities;	special	events,	digital	communication,	

using	an	influencer,	creating	social	activities,	proactive	and	

reactive	strategic	public	relations	purposes	with	analytical	

thinking	combined	with	practice	the	management	skills	from	

case	studies

 1203 314 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3(2-2-5)

  Integrated Marketing Communication

  แนวคดิและหลกัการทางการสือ่สารการตลาด	เคร่ืองมือ

การสื่อสารการตลาด	 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย	 การวางแผนและ

การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการด้วยแนวคิดการ

ตลาดแบบร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัล

  Concepts	 and	 principles	 of	 marketing	

communication,	marketing	 communication	 tools,	 target	

audience	analysis.	 strategic	planning	and	development	 of	

integrated	marketing	communication	with	contemporary	and	

digital	marketing	concepts

 1203 315 การจัดการกิจกรรมพิเศษ  3(2-2-5)

  Event Management

  กระบวนการจดักจิกรรมพเิศษ	การวเิคราะห์สถานการณ์	

การวางแผนกลยุทธ์	 และการออกแบบกลวิธี	 เพื่อดำาเนินการส่งเสริม

ตราสนิค้า	การบริการ	หรือองค์กร	การประเมินผลการจดักจิกรรมพเิศษ

  Special	 event	 process,	 situation	 analysis,	

strategic	 planning	 and	 design	 strategies	 to	 carry	 out	

promotion	of	 related	brands,	services	or	organizations,	 the	

evaluation	of	special	events

 1203 404 โครงงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  3(2-2-5)

  การตลาด

  Public Relations and Marketing 

  Communication Project

  การบูรณาการศาสตร์และความรู ้ต ่างๆ	 ทางการ

ประชาสมัพันธ์และการสือ่สารการตลาดมาประยกุต์ใช้ในโครงงานต่างๆ	

รวมถงึการฝึกทกัษะการสือ่สาร	การวางแผน	การประเมนิผล	การทำางาน

แบบเป็นกระบวนการครบวงจร	ซึง่เกีย่วข้องและจำาเป็นต่อการประกอบ

อาชีพด้านทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการตลาด
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  Integrating	science	and	knowledge	about	public	

relations	 and	marketing	 communication	 to	 be	 applied	 in	

various	projects,	training	the	communication	skills,	planning,	

evaluation	working	as	a	complete	process,	which	are	relevant	

and	necessary	for	a	career	in	public	relations	and	marketing	

communication

   

  กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านทางด้านภาพยนตร์ดิจิทัล 

(Digital Film)

 1203 211 การเล่าเรื่องในงานภาพยนตร์ดิจิทัล  3(2-2-5)       

  Storytelling for Digital Films

  แก่นความคิด	 จุดขายของเรื่อง	 การหาแนวคิดในการ

ถ่ายทอดของเรื่องราวในงานภาพยนตร์		โครงสร้างของเรื่อง	การเขียน

บทภาพยนตร์	โครงสร้างและองค์ประกอบของบทภาพยนตร์	กลวธิกีาร

เล่าเรื่องในลักษณะต่างๆ	จุดขายเชิงการตลาดในเรื่องเล่า		

  Theme,	logline,	finding	ideas	for	storytelling	in	

films,	 story	 structure,	 screenplay,	 screenplay	element	 and	

structure,	storytelling	strategies,	marketing	in	storytelling

 1203 212 การออกแบบงานสร้างในงานภาพยนตร์ดิจิทัล  3(2-2-5)

  Production Design for Digital Film

  ทฤษฎีสี	 องค์ประกอบศิลป์	 การตีความบทภาพยนตร์	

การตคีวามเครือ่งแต่งกาย	การตคีวามการแต่งหน้าทรงผมของตัวละคร	

การตีความฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก	 เน้นการออกแบบฉาก	

การเตรียมฉากอุปกรณ์ประกอบฉาก	 การสร้างเทคนิคพิเศษในฉาก	

การควบคุมบรรยากาศในฉาก

  Color	 theory, 	 composition,	 screenplay	

interpretation,	costume	interpretation,	make-up	interpretation,	

set	 and	prop	 interpretation,	 especially	 set	design,	 set	 and	

prop	prepare,	special	effect	in	set,	set	atmosphere	control

 1203 213 การถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล 3(2-2-5)

  Digital Cinematography

  บทบาท	หน้าท่ี	รปูแบบ	แนวคิด	การตีความบทภาพยนตร์

ให้เป็นภาพ	 และวิธีการทำางานของผู้กำากับภาพ	 อุปกรณ์ในการถ่าย

ภาพยนตร์	ฝึกปฏิบัติในด้านการจัดแสง	และการเล่าเรื่องด้วยภาพ

  Role,	 function,	 format,	concept,	 interpretation	

of	screenplay	to	moving	picture	meaning	and	how	to	director	

of	 photography	work,	 films	equipment,	 lighting	 technique	

and	storytelling	by	moving	picture	practice

 1203 316 การก�ากับภาพยนตร์  3(2-2-5)

  Film Directing

  คุณสมบัติของผู้กำากับภาพยนตร์	 บทบาทหน้าท่ีของ

ผู้กำากับภาพยนตร์	 ผู้กำากับภาพยนตร์กับการทำางานร่วมกับบุคลากร

ภาพยนตร์	 	การกำากับภาพยนตร์กับหน่วยพิเศษ	การแก้ปัญหาในการ

กำากับภาพยนตร์

  Film	 director	 role,	 coworking	 between	 film	

directors	and	film	personnel,	film	directing	with	special	unit,	

solving	problems	in	film	directing

 1203 317 การเขียนบทภาพยนตร์  3(2-2-5)

  Screenwriting

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบทภาพยนตร์	 คุณสมบัติของบท

ภาพยนตร์ทีด่	ี	โครงสร้างของบทภาพยนตร์	การฝึกปฏบิตักิารเขยีนบท

ภาพยนตร์	การวิเคราะห์และการตีความบทภาพยนตร์	เน้นภาพยนตร์

เชิงพาณิชย์	 การทำาแผนการถ่ายทำา	 จุดขายเชิงการตลาดในบท

ภาพยนตร์

  General	knowledge	about	the	screenplay,	good	

screenplay	features,	screenplay	structure,	screenplay	practice,	

analysis	 and	 interpretation	 of	 screenplay	 especially	

commercial	films,	shooting	planning,	marketing	in	screenplay

 1203 318 การตัดต่อภาพยนตร์ดิจิทัล  3(2-2-5)

  Digital Film Editing

  ความหมาย	ความสำาคญั	และหลกัการตดัต่อภาพยนตร์

ทั้งภาพและเสียง	 การใช้โปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์	 หลักการด้าน

คอมพิวเตอร์กราฟิก	กระบวนการและขั้นตอนการทำาเทคนิคพิเศษทาง

ภาพแบบ	2	มิติ	และ	3	มิติ	ภาพเคลื่อนไหวสำาหรับใช้ในงานภาพยนตร์

เทคนิคการปรับแต่งภาพเคลื่อนไหวในงานภาพยนตร์

  Meaning,	 significance	and	principles	 of	 films	

editing,	both	audio	and	video,	computer	graphic	principle,	

process	 and	procedures	 for	 2D	 and	 3D	visual	 and	 special	

effect,	motion	 technique	 for	 film	 such	 as	 color	 correction,	

digital	compositing	for	film

 1203 319 การตลาดเพื่องานภาพยนตร์ดิจิทัล  3(2-2-5)

  Marketing for Digital Film

	 	 แนวคิดและทฤษฎีด ้านการตลาด	 การวิ เคราะห ์

พฤติกรรมผู้บริโภค	 เพ่ือนำาไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำาแผนธุรกิจหรือ

แผนการตลาดสำาหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นตลาดภาพยนตร์

ดิจิทัล	

	 	 Concepts	and	theories	of	marketing,	analysis	of	

consumer	behavior	to	apply	and	use	for	business	or	marketing	

plans	for	creative	industries	especially	on	the	digital	film	market
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 1203 320 การออกแบบเครื่องแต่งกายในงาน  3(2-2-5)

  ภาพยนตร์ดิจิทัล

  Costume Design for Digital Film

	 	 ทฤษฎสี	ีองค์ประกอบศิลป์	การวเิคราะห์ตัวละครในบท

ภาพยนตร์	 เทคนิคพิเศษสำาหรับการสร้าง	การออกแบบและประยุกต	์

เครื่องแต่งกายของตัวละคร	 เพ่ือให้สอดคล้องกับบทภาพยนตร์	

ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกายตัวละครในบทภาพยนตร์

	 	 Color	 theory, 	 composition,	 screenplay	

interpretation,	costume	interpretation,	make-Up	interpretation,	

set	 and	prop	 interpretation,	 especially	 set	design,	 set	 and	

prop	prepare,	special	effect	in	set,	set	atmosphere	control

 1203 321 การแต่งหน้าและเทคนิคพิเศษในงาน  3(2-2-5)

  ภาพยนตร์ดิจิทัล

  Make-up Artist for Digital Film

	 	 ทฤษฎสี	ีองค์ประกอบศิลป์	การวเิคราะห์ตัวละครในบท

ภาพยนตร์	 เทคนิคพิเศษสำาหรับการออกแบบและประยุกต์คุณสมบัติ

ด้านกายภาพของตวัละคร	เพือ่ให้สอดคล้องกบับทภาพยนตร์	ฝึกปฏบิตัิ

การออกแบบการแต่งหน้าและเทคนิคพิเศษของตัวละครในบท

ภาพยนตร์

	 	 Color	theory,	composition,	character	analysis	in	

screenplay	special	technique	for	character	design	and	apply	

physical	characteristics	to	match	the	screenplay,	especially	

designing	makeup	and	special	effects	for	movie	characters	

practice

 1203 405 โครงงานด้านภาพยนตร์  3(2-2-5)

  Film Projects

	 	 การนำากระบวนการพฒันาความคดิสร้างสรรค์อย่างเป็น

ระบบ	กำาหนดหัวข้อ	 เพื่อการศึกษา	วิเคราะห์ในรูปแบบ	เน้นการสร้าง

ภาพยนตร์ที่เป็นรูปแบบของตนเอง	 โดยเขียนเป็นภาคนิพนธ์และ

ผลิตภาพยนตร์พร้อมทั้งนำาเสนอต่อสาธารณชน

	 	 Adopting	 creative	 development	 process	

systematically;	select	topic	and	analysis	forms	the	film	focuses	

on	a	form	of	its	own;	writing	a	term	paper	and	film	production	

and	presentation	to	the	public	

  2.3 วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 1203 214 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Personality Development for Communication

 	 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบับคุลกิภาพ	เทคนคิการพฒันา

บคุลกิภาพ	การพฒันาท่วงท่าอิริยาบถ	การใช้เสยีง	เทคนิคการนำาเสนอใน

รูปแบบต่างๆ	เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในงานประชาสัมพันธ์	การสื่อสารการ

ตลาด	ตลอดจนการแพร่ภาพและเสียงในแพลตฟอร์มดิจิทัล

	 	 Concepts	 and	 theories	 about	 personality,	

techniques	 for	 personality	 development,	 development	 of	

gestures,	use	of	sound,	and	presentation	techniques	in	various	

forms	to	be	applied	in	public	relations	profession,	marketing	

communication	as	well	as	broadcasting	in	the	digital	platforms

 1203 215 การเขียนข้อความเพื่องานโฆษณา  3(2-2-5)

  Messages Writing for Advertising

	 	 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย	ตลาด	และสถานการณ์ที่

เกีย่วข้องเพือ่กำาหนดทศิทางของงานโฆษณา	การวางกลยุทธ์และการใช้

ความคิดสร้างสรรค์	 องค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนข้อความ

สำาหรบังานโฆษณาในแต่ละประเภทสือ่	ทกัษะการเขยีนบทโฆษณาเพือ่

บรรลุวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 Analysis	of	target	audience,	target	market	and	

related	situation	to	determine	advertising	direction,	strategy	

and	 creativity,	 composition	 and	 writing	message	 for	

advertising	style	for	each	media	platform,	script	writing	skills	

to	effectively	achieve	different	goals

 1203 216 จิตวิทยาการสื่อสาร 3(3-0-6)

  Communication Psychology

	 	 แนวคิดและองค์ประกอบทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา	

ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมาย	ประยุกต์แนวคิด

เพื่อออกแบบการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่สามารถส่งผลต่อทัศนคติและ

พฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ผู้ส่งสารตั้งไว้

	 	 Concepts	 and	 elements	 in	 psychology	 and	

sociology	 related	 to	 target	 communication	behavior	 apply	

concepts	 to	 design	 strategic	 communications	 that	 can	

influence	attitudes	and	behaviors	 that	are	consistent	with	

the	goals	set	by	the	messenger

 1203 217 ดนตรีเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Music for Communication

	 	 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับดนตรีและการสื่อสาร	

ประวัติศาสตร์	อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมและอิทธิพลของสังคมที่

มีต่อดนตรี	ดนตรีในบริบทของสังคมที่แตกต่างกัน	การวิเคราะห์และ

ตีความบทเพลงเชิงสร้างสรรค์

	 	 Theories	 and	 concepts	 of 	 music	 and	

communication,	history,	influence	of	music	on	society	and	

influence	 of	 society	 on	music	 in	 different	 social	 contexts	

creative	music	analysis	and	interpretation
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 1203 218 วัฒนธรรมประชานิยมศึกษา  3(3-0-6)

  Popular Culture Study

	 	 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่ก่ียวข้องกบัวฒันธรรมประชานยิม	

วัฒนธรรมย่อย	ปรากฏการณ์ในสื่อแนวประชานิยม	ประเด็นทางการ

เมืองและสังคม

	 	 Theories	 and	 concepts	 of	 popular	 culture	

subculture,	phenomenon	in	popular	media	political	and	social	

issues

 1203 219 การถ่ายภาพเชิงพาณิชย์  3(2-2-5)

  Commercial Photography

	 	 ประเภทของการถ่ายภาพเชิงพาณิชย์	 การใช้ความคิด

สร้างสรรค์และจินตนาการในการถ่ายภาพเพื่อใช้ในงานเชิงพาณิชย์	

บทบาทของช่างภาพเชงิพาณชิย์	การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ	กฎหมาย

ลิขสิทธิ์

	 	 Type	of	commercial	photography,	creativity	and	

imagination	 in	photography	 for	 commercial	 use,	 role	 of	 a	

commercial	photographer,	photo	editor	program,	copyright	law

 1203 220 การถ่ายภาพสร้างสรรค์ 3(2-2-5)

  Creative Photography

	 	 การถ่ายภาพเชิงทดลอง	 การถ่ายภาพด้วยเทคนิค

สร้างสรรค์	 การนำาเสนอประเด็นทางสังคมผ่านภาพถ่ายสร้างสรรค	์

การใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ในกระบวนการผลิตภาพถ่าย		

	 	 Experimental	 photography,	 developing	

conceptual	 skills	 in	 creative	photography,	 presentation	 of	

social	issues,	computer	techniques	in	creative	photography	

production

 1203 221 การสื่อสารการกีฬา  3(2-2-5)

  Sport Communication

	 	 หลักการและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการกีฬา	

ความสำาคัญของการสื่อสารการกีฬา	 รูปแบบและเทคนิค	กรณีศึกษา

การสื่อสารการกีฬา

	 	 Concepts	of	sport	communication,	importance,	

forms	and	technique	and	case	study	of	sport	communication

 1203 222 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  Tourism Communication

	 	 หลักและแนวคิดของการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว	

การสร้างสรรค์งานประเภทต่างๆ	 ทางด้านการท่องเท่ียว	 การผลิตสื่อ

เพ่ือการท่องเที่ยว	 การผลิตรายการหรือสารคดีด้านการท่องเที่ยว	

และการโฆษณารณรงค์ด้านการท่องเที่ยว

	 	 Concepts	of	tourism	communication,	creation	

of	different	types	of	work	in	the	tourism	field;	production	of	

tourism	media,	production	of	travel	programs	or	documentaries	

and	tourism	campaign	advertising

 1203 223 สุนทรียะในการอ่าน 3(2-2-5)

  Aesthetic Reading

  หลักการอ่าน	แนวคิด	ความสำาคัญของการอ่านซึ่งเป็น

พื้นฐานสู่การเขียนในอนาคต	ประเภทของการอ่าน	อาทิ	การอ่านจับใจ

ความ	 การอ่านตีความ	 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	 และการอ่าน

วิเคราะห์	 การประเมินคุณค่าและความงามจากการอ่านประเภทต่างๆ	

ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี	

  Principles	of	reading,	concepts,	the	importance	

of	reading	as	the	basis	 for	 future	writing.	types	of	reading	

such	 as	 reading	 comprehension,	 reading	 interpretation,	

critical	reading	and	reading	analysis.	evaluation	of	value	and	

aesthetic	from	different	types	of	readings	such	as	non-fiction	

and	fiction

 1203 224 การวิเคราะห์ผู้รับสาร 3(3-0-6)

  Audience Analysis

	 	 แนวคิดและพัฒนาการของผู้รับสาร	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	

การศกึษาผู้รบัสารตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์	พฤตกิรรมศาสตร์	

และจิตวิทยา

	 	 Concept	and	development	of	the	audiences,	the	

related	theories,	the	study	of	the	audiences	by	demographic	

characteristics,	behavioral	science	and	psychology

 1203 225 อีสานศึกษาในงานนิเทศศาสตร์  3(3-0-6)

  E-san Study for Communication Arts

	 	 อีสานศึกษาในบริบทของกลุ ่มสังคมวัฒนธรรม	

ภมูปัิญญา	วถิชีวีติ	อดุมการณ์	ทนุทางวฒันธรรม	การวเิคราะห์วาทกรรม

เชิงวิพากษ์	เพื่อใช้ในงานนิเทศศาสตร์	

	 	 E-san	 study	 in	 context;	 sociocultural	groups;	

local	wisdom;	 livelihood;	 ideology;	 cultural	 capital;	 critical	

discourse	analysis	for	use	in	communication	arts

 1203 226 การพากย์และการใช้เสียงประกอบ  3(2-2-5)

  Dubbing and Sound Effect

	 	 หลักการและการฝึกพากย์เสียงตัวละครและเสียง

บรรยาย	ทั้งในสื่อประเภทเสียง	และสื่อประเภทภาพเคลื่อนไหว	การใช้

เสียงประกอบ
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	 	 Concept	and	practice	of	narrative	for	characters	

and	audio	commentary	in	audio	media	and	motion	picture,	

use	sound	effect

 1203 322 การสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 3(2-2-5)

  Activity Creation of Marketing Promotion

	 	 แนวคิดการสื่อสารด ้วยกิจกรรมทางการตลาด	

การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการตลาดประเภทต่างๆ	 การสร้าง

ประสบการณ์กบัสนิค้าและบรกิาร	การแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ขององค์กร	การสร้างคุณค่าร่วม	การวิเคราะห์สถานการณ์	การกำาหนด

วัตถุประสงค์	 แนวคิดและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด	การออกแบบ

สร้างสรรค์องค์ประกอบต่างๆ	 ของกิจกรรมให้เหมาะสมกับสินค้า

หรือบริการ	สอดคล้องกับความต้องการกลุ่มผู้บริโภคและสังคม

	 	 Communication	 concept	 using	 promotion	

strategy	 and	marketing	 communication	 tools,	 experience	

marketing,	 corporate	 social	 responsibility,	 creating	 share	

value,	base	on	marketing	situation	analysis	to	build	the	value	

for	consumer

 1203 323 การสื่อสารการตลาดเพื่อการประกอบการธุรกิจ  3(2-2-5)

  Marketing Communication for Entrepreneurship

	 	 ความสำาคัญ	 บทบาท	 หลักการและรูปแบบของการ

ดำาเนินงานการส่ือสารการตลาดเพื่อการประกอบการของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม	รวมทัง้	การวเิคราะห์สถานการณ์และกลุม่เป้าหมาย	

การกำาหนดกลยุทธ์	 เนื้อหาสาร	 เทคนิคและเครื่องมือการส่ือสาร

การตลาดอย่างสร้างสรรค์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	ประกอบตัวอย่าง

และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

	 	 Meaning,	concept	and	the	model	of	marketing	

communication	 to	build	SME	 (Small	Medium	Enterprise),	

situation	 and	 consumer	 analysis,	message	 and	 content	

strategy	for	marketing	communication	strategy			

 1203 324 การสื่อสารภายในองค์กร  3(2-2-5)

  Internal Communication

	 	 แนวคิด	ทฤษฎีด้านการจัดการและการสื่อสารภายใน

องค์กร	 โครงสร้างขององค์กรและรูปแบบการส่ือสารภายในองค์กร	

การไหลเวียนของข่าวสาร	พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร	การจัด

ทำาแผนการส่ือสารในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร

ภายในให้แก่องค์กร

	 	 Concepts	 and	 theories	 of	management	 and	

communication	in	organization,	organizational	structure	and	

communication	model,	flow	of	information	and	communication	

behavior	 in	 organization,	manipulation	of	 communication	

plan	to	increase	the	efficiency	of	communication	within	the	

organization

 1203 325 การสื่อสารทางการเมือง  3(2-2-5)

  Political Communication

	 	 วิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนงานด้านการเมือง	

การรณรงค์หาเสยีงของพรรคการเมอืง	การสร้างภาพลกัษณ์ให้ผูส้มคัร

รับเลือกตั้งหรือผู้แทนราษฎร	การจูงใจประชาชนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

	 	 Public	 relations	methods	 to	 support	 Political	

party’s	political	work,	the	campaign	to	create	an	image	for	a	

candidate	or	a	representative,	motivating	people	to	exercise	

the	right	to	vote

 1203 326 การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร   3(2-2-5)

  Corporate Image and Reputation Management

	 	 ความหมาย	 องค์ประกอบ	 กระบวนการ	 บทบาท	

ความเหมือนและต่างของภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร	 ตลอดจน

สามารถวเิคราะห์	ประเมนิสถานการณ์	และหาแนวทางการบรหิารจดัการ

สื่อสารภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรในสถานการณ์ต่างๆ

	 	 Definition,	 components,	 processes,	 roles,	

similarities	and	differences	of	corporate	image	and	reputation,	

as	well	as	being	able	to	analyze,	assess	the	situation	and	find	

the	management	guidelines	for	communicating	the	image	

and	reputation	of	the	organization	in	various	situations

 1203 327 การจัดการความสัมพันธ์  3(2-2-5)

  Relationship Management

	 	 การวางกลยุทธ์การสร้างและดำารงสัมพันธภาพระหว่าง

องค์กรกบักลุม่เป้าหมายของการสือ่สารองค์กรต่างๆ	เพือ่ให้เป็นองค์กร

บรรษัทภิบาล	ดำารงธรรมมาภิบาลมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของสังคมตามแนวคิดองค์กรสหประชาชาติและแนวคิด

ความรับผิดชอบต่อสังคม	เพื่อสร้างการยอมรับในภาพลักษณ์ชื่อเสียง

และตราสินค้าขององค์กรในสายตาสาธารณชน	 ที่เอ้ือต่อการพัฒนา

ความก้าวหน้าเจริญเติบโตและความภักดีองค์กร

	 	 Strategic	planning	and	formulating,	relationship	

building	and	maintenance	between	organization	and	target	

groups	 to	 be	 the	 corporate	 governance,	 corporate	 good	

governance,	 participation	 in	development	 and	 life	 quality	

assurance	 according	 to	 the	 united	 nation	 and	 social	

responsibility	concept	to	build	acceptance	in	the	corporate	

image,	prestige	and	trademark	for	publics	to	encourage	to	be	

corporate	loyalty
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 1203 328 การผลิตภาพยนตร์เสมือนจริง 3(2-2-5)

  Virtual Reality Film Production

	 	 กระบวนการ	 หลักการ	 แนวคิดการผลิตภาพยนตร์

เสมอืนจรงิ	เครือ่งมอืในการผลติภาพยนตร์เสมอืนจรงิ	การใช้โปรแกรม

ในการฝึกปฏิบัติผลิตภาพยนตร์เสมือนจริง	

	 	 Process,	 principle	 and	 virtual	 reality	 films	

production	concept,	virtual	reality	film	production	equipment,	

using	the	program	in	a	virtual	reality	film	production	practice

 1203 329 การผลิตเนื้อหาวิดีโอเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Video Production for Communication

	 	 แนวคดิเกีย่วกบัการตลาดเชงิเน้ือหา	ลกัษณะเฉพาะของ

คอนเทนต์วิดีโอในแพลตฟอร์มต่างๆ	การวางกลยุทธ์ในการผลิตวิดีโอ

คอนเทนต์	กระบวนการผลิตคอนเทนต์วิดีโอ	และการวัดผล

	 	 Content	marketing	 ideas	 characteristics	 of	

video	 content	 across	platforms,	 strategy	 in	 video	 content	

production,	 video	 content	 production	 and	measurement	

processes

 1203 330 การผลิตนิตยสารออนไลน์ 3(2-2-5)

  Online Magazine Production

	 	 กระบวนการ	 องค์ประกอบ	 และแนวคิดในการผลิต

นิตยสารออนไลน์	 บทบาทและลักษณะเฉพาะของนิตยสารออนไลน์

แต่ละประเภท	การใช้โปรแกรมในการออกแบบและตกแต่งนิตยสาร

ออนไลน์	

	 	 Process,	 composition	 and	 concept	 of	 online	

magazine	production,	role	and	characteristics	of	each	type	

of	online	magazine.	using	the	program	to	design	and	decorate	

online	magazines

 1203 331 การเป็นผู้ประกาศและพิธีกร 3(2-2-5)

  Announcer and Master Ceremony

	 	 หลักการเป็นผู้ประกาศและพิธีกร	 การออกเสียงที่ถูก

ต้องตามหลักภาษาไทย	 ทักษะการเป็นผู้ประกาศและพิธีกรทางวิทยุ

กระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์ งานพิธีการ	งานกิจกรรมพิเศษ

	 	 Principles	of	announcer	and	master	ceremony,		

correct	pronunciation	according	to	Thai	principles,	skills	as	

an	 announcer	 and	master	 ceremony	 on	 radio,	 television	

broadcasting,	ceremony,	special	event

 1203 332 การแปลในงานนิเทศศาสตร์  3(2-2-5)

  Translation for Communication Arts

	 	 หลักการแปลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	กระบวนการแปล	

เครื่องมือของนักแปล	ไวยากรณ์	การแปลข่าว	บทความ	สารคดี	และ

บทโทรทัศน์

	 	 Principles	 of	 translation	 and	 related	 theories,	

translation	process,	translator	tools,	grammar,	news	translation,	

article,	documentary	and	script	writing	for	broadcast

 1203 333 การเคลื่อนไหวทางสังคมศึกษา  3(3-0-6)

  Social Movement Study

	 	 แนวคดิและพฒันาการของการเคลือ่นไหวทางสงัคมทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ	ความสำาคัญของสิทธิ	 พื้นที่สาธารณะ	

ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม	วารสารศาสตร์ภาคประชาชน	และการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

	 	 Concepts	of	social	movements,	 importance	of	

rights,	 public	 space,	 group	 of	 social	movement,	 public	

journalism	and	the	political	participation

 1203 334 การรายงานข่าวในภาวะวิกฤต 3(2-2-5)

  Crisis Reporting

	 	 แนวคิดและแนวทางการรายงานข่าวในภาวะวิกฤตของ

สังคม	การคิดประเด็น	การรวบรวมข้อมูล	การประเมินคุณค่าข่าว	และ

การปฏิบัติจริง

	 	 Concept	 of	 news	 reporting	 in	 a	 social	 crisis,	

issues	thinking,	news	gathering,	news	valuation	and	practice	

in	the	field

 1203 335 การผลิตรายการบันเทิง  3(2-2-5)

  Entertainment Program Production

	 	 การคดิ	ออกแบบ	กระบวนการผลติรายการรปูแบบต่างๆ	

การสร้างสรรค์รายการที่มีเนื้อหาบันเทิง	ศิลปวัฒนธรรม	อาทิ	ละครชุด	

มิวสิกวิดีโอ	รายการเกมโชว์	วาไรตี้โชว์	ทอล์กโชว์

	 	 Thinking,	design	process	programs	production,	

creation	entertainment	content	such	as	series,	music	video,	

games	show,	variety	show,	talk	show

 1203 336 แอนิเมชันและโมชั่นกราฟิกเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)

  Animation and Motion Graphic for 

  Communication

	 	 หลักการ	 แนวคิด	 และกระบวนการในการสร้างภาพ

เคลื่อนไหวในลักษณะแอนิเมชันและโมชั่นกราฟิกเพื่อการสื่อสาร				

	 	 Principles,	concepts	and	processes	for	creating	

animation	and	motion	graphics	for	communication
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 1203 337 การวิจารณ์ภาพยนตร์ 3(2-2-5)

  Film Criticism

	 	 ศึกษาทฤษฎีภาพยนตร ์ 	 และทฤษฎีการวิจารณ์

ภาพยนตร์	การเขยีนบทวจิารณ์ภาพยนตร์	จรรยาบรรณของนกัวจิารณ์	

ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์

	 	 Study	film	theory,	film	Criticism	theory,	writing	

a	movie	 review,	 ethics	 of	 critics	 practice,	 analyzing	 film	

reviews

 1203 338 เทคนิคการสัมภาษณ์ในงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)

  Interview Technique for Communications Arts

	 	 ความหมาย	ความสำาคญั	และกระบวนการสัมภาษณ์ใน

งานนเิทศศาสตร์	ทกัษะทีจ่ำาเป็นในการสมัภาษณ์	การจดัทำาบทสมัภาษณ์

เพื่อนำาเสนอในฐานช่องทางที่หลากหลาย	จรรยาบรรณของผู้สัมภาษณ์	

	 	 Definition,	 importance,	 interview	process	 for	

communication	arts,	necessary	skills	to	interview,	preparing	

interviews	 to	be	presented	on	various	platforms,	 ethics	 of	

interviewer

 1203 339 เรื่องคัดสรรทางด้านนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)

  Selected Topics in Communication Arts

	 	 แนวคิด	 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คัดสรรด้าน

นิเทศศาสตร์	 	 การศึกษาค้นคว้า	 วิเคราะห์	 อภิปราย	และการนำาเสนอ

แนวคิด	แนวโน้มในประเด็นที่ศึกษา	

	 	 Concepts,	theories	related	to	the	selected	topics	

in	 communication	 arts,	 	 study,	 analysis,	 discussion	 and	

presentation	of	concept,	trends	in	issues	studied
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ภาษาอังกฤษ		 :		 Bachelor	of	Science	Program	in	Information	Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 ชื่อเต็ม	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

	 	 ชื่อย่อ	 :	 วท.บ.	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

	 ภาษาอังกฤษ	ชื่อเต็ม	 :	 Bachelor	of	Science	(Information	Technology)

	 	 ชื่อย่อ	 :	 B.Sc.	(Information	Technology)

หลักสูตร
	 จำานวนหน่วยกิต	ไม่น้อยกว่า	133	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
	 โครงสร้างหลักสูตร	 แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ	

ดังนี้

หมวดวิชา เณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาคอมพิวเตอร์

หลักสูตร

ที่เสนอ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 30 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

-	 กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ

-	 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

-	 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

-	 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

3) กลุ่มวิชาเลือก 

ไม่น้อยกว่า 72 ไม่น้อยกว่า 84 

9

45 

9	

18 

12	

6	

88

11

65

14

23

22

6

12

4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

-	 สหกิจศึกษา 9 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 120 133
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รายวิชาในหลักสูตร 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต

  1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 11 หน่วยกิต

	 1201	111	 หลักการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Information	Technology

	 1201	112	 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับ	 3(3-0-6)

	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 Mathematics	and	Statistics	for	Information	

	 	 Technology

	 1201	113	 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน	 3(2-2-5)

	 	 Python	Programming

	 1201	322	 ภาษาอังกฤษสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)

	 	 English	for	Information	Technology

  2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 65 หน่วยกิต

  - กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ 14 หน่วยกิต

	 1201	122	 องค์การและการจัดการสมัยใหม่	 3(3-0-6)

	 	 Organizations	and	Modern	Management	

	 1201	225	 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Information	System	in	Business	Management

	 1201	313	 ดิจิทัลสตาร์ตอัป	 3(3-0-6)

	 	 Digital	Startup

	 1201	411	 เตรียมความพร้อมสำาหรับสหกิจศึกษา	 2(2-0-4)

	 	 Preparing	for	Cooperative	Education

	 1201	412	 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 	 Information	Technology	Project	Management	

  - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 23 หน่วยกิต

	 1201	114	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกส์	 2(1-2-3)

	 	 Computer	Graphics	Technology

	 1201	123	 การออกแบบฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Database	Design

	 1201	213	 การจัดการฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Database	Management

	 1201	215	 การเขียนโปรแกรมเว็บ	 3(2-2-5)

	 	 Web	Programming

	 1201	221	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เดสก์ท็อป	 3(2-2-5)

	 	 Desktop	Application	Development

	 1201	311	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์	 3(2-2-5)

	 	 เคลื่อนที่

	 	 Mobile	Application	Development

	 1201	312	 เฟรมเวิร์กสำาหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต	์3(2-2-5)

	 	 Frameworks	for	Application	Development	

	 1201	413	 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(0-6-6)

	 	 Information	Technology	Project

  - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 22 หน่วยกิต

	 1201	121	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธ	ี3(2-2-5)

	 	 Computer	Programming	and	Algorithms

	 1201	124	 ระบบปฏิบัติการและคำาสั่งพื้นฐาน	 3(2-2-5)

	 	 Operating	Systems	and	Basic	Command	Line

	 1201	211	 โครงสร้างข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Data	Structures

	 1201	212	 การออกแบบตามประสบการณ์และส่วนต่อ	 2(1-2-3)

	 	 ประสานผู้ใช้งาน

	 	 User	Experience	and	User	Interface	Design

	 1201	222	 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	 3(2-2-5)

	 	 Object	Oriented	Programming

	 1201	223	 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 	 Information	System	Analysis	and	Design

	 1201	321	 สัมมนาสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)

	 	 Seminar	for	Information	Technology

	 1201	323	 วิศวกรรมซอฟต์แวร์	 3(3-0-6)

	 	 Software	Engineering

  - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต

	 1201	214	 เครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Networks

	 1201	224	 ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย	 3(2-2-5)

	 	 คอมพิวเตอร์

	 	 Computer	Network	Security

  

 3) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

  กลุ่มปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์วิทัศน์

	 1201	331	 การวิเคราะห์รูปภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์	 3(2-2-5)

	 	 Image	Analysis	and	Computer	Vision

	 1201	332	 การเรียนรู้เชิงลึก	 3(2-2-5)

	 	 Deep	Learning

	 1201	333	 การเรียนรู้เครื่องจักร	 3(2-2-5)

	 	 Machine	Learning	

	 1201	334	 ปัญญาประดิษฐ์สำาหรับภาพทางการแพทย์	 3(2-2-5)

	 	 ขั้นแนะนำา

	 	 Introduction	of	Artificial	Intelligence	for	

	 	 Medical	Imaging
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	 1201	335	 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ	 3(2-2-5)

	 	 Natural	Language	Processing

	 1201	336	 เรื่องคัดสรรทางด้านปัญญาประดิษฐ์และ	 3(2-2-5)

	 	 คอมพิวเตอร์วิทัศน์

	 	 Selected	Topics	in	Artificial	Intelligence	and	

	 	 Computer	Vision	 	

  กลุ่มเหมืองข้อมูลและวิทยาศาสตร์ข้อมูล

	 1201	337	 ระบบฐานความรู้	 3(2-2-5)

	 	 Knowledge	Based	Systems

	 1201	338	 โปรแกรมประยุกต์สำาหรับปัญหาการจำาแนก	 3(2-2-5)

	 	 ประเภท

	 	 Application	for	Classification	Problems

	 1201	339	 เหมืองข้อมูล 3(2-2-5)

	 	 Data	Mining	

	 1201	340	 การวิเคราะห์ข้อมูลมหัต 3(2-2-5)

	 	 Big	Data	Analytics

	 1201	341	 วิทยาศาสตร์ข้อมูลขั้นแนะนำา	 3(2-2-5)

	 	 Introduction	of	Data	Science

	 1201	342	 วิทยาศาสตร์ข้อมูลสำาหรับธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Data	Science	for	Business

	 1201	343	 เรื่องคัดสรรทางด้านเหมืองข้อมูลและ	 3(2-2-5)

	 	 วิทยาศาสตร์ข้อมูล

	 	 Selected	Topics	in	Data	Mining	and	Data	Science

  กลุ่มการจ�าลองอัจฉริยะแบบหลายเอเจนต์

	 1201	344	 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน	 3(2-2-5)

	 	 Logistics	and	Supply	Chains

	 1201	345	 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	 3(2-2-5)

	 	 Decision	Support	Systems

	 1201	346	 ระบบอัจฉริยะ 3(2-2-5)

	 	 Intelligent	Systems

	 1201	347	 ระบบมัลติเอเจนต์ 3(2-2-5)

	 	 Multiagent	Systems

	 1201	348	 เรื่องคัดสรรทางด้านการจำาลองอัจฉริยะ	 3(2-2-5)

	 	 แบบหลายเอเจนต์

	 	 Selected	Topics	in	Multiagent	Intelligent	

	 	 Simulation

  กลุ่มมัลติมีเดียและเกม

	 1201	349	 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 Digital	Media	Design	and	Development	

	 1201	350	 การพัฒนาเกมสองมิติ	 3(2-2-5)

	 	 2D	Game	Development

	 1201	351	 การพัฒนาเกมสามมิติ	 3(2-2-5)

	 	 3D	Game	Development

	 1201	352	 วิชวลเอฟเฟกต์สำาหรับวิดีโอและเกม	 3(2-2-5)	

	 	 Visual	Effects	for	Videos	and	Games

	 1201	353	 การจัดการอีสปอร์ต	 3(2-2-5)

		 	 E-sports	Management

	 1201	354	 เรื่องคัดสรรทางด้านมัลติมีเดียและเกม	 3(2-2-5)

	 	 Selected	Topics	in	Multimedia	and	Games

  กลุ่มการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการธุรกิจ

	 1201	355	 การตลาดเชิงเนื้อหาดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 Digital	Content	Marketing

	 1201	356	 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 3(2-2-5)

	 	 E-commerce	

	 1201	357	 เรื่องคัดสรรทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	

  และการจัดการธุรกิจ	 3(2-2-5)	

	 	 Selected	Topics	in	Information	Technology	

	 	 Management	and	Business	Management

  กลุ่มการเขียนโปรแกรมประยุกต์

	 1201	358 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5)

  Internet	of	Things

	 1201	359	 การเขียนโปรแกรมภาษาโก	 3(2-2-5)	

	 	 Go	Programming	Language

	 1201	360	 การเขียนโปรแกรมสำาหรับการซื้อขายอัตโนมัต	ิ3(2-2-5)

	 	 Programming	for	Automated	Trading	

	 1201	361	 ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล	 3(2-2-5)	

	 	 Hospital	Management	Systems

	 1201	362	 เว็บเซอร์วิสและการเขียนโปรแกรมประยุกต์	 3(2-2-5)

	 	 ส่วนประสาน

	 	 Web	Service	and	Application	Programming	

	 	 Interface

	 1201	363	 เรื่องคัดสรรทางด้านการเขียนโปรแกรม	 3(2-2-5)	

	 	 ประยุกต์

	 	 Selected	Topics	in	Applied	Programming

  กลุ่มการจัดการฐานข้อมูล 

	 1201	364	 ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ	 3(2-2-5)

	 	 Object	Oriented	Database

	 1201	365	 การออกแบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล	 3(2-2-5)

	 	 Hospital	Database	Design	
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	 1201	366	 การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงกระบวนการ	 3(2-2-5)	

	 	 ของเอสคิวแอล

	 	 Procedural	Language	SQL	Programming

	 1201	367	 เรื่องคัดสรรทางด้านการจัดการฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Selected	Topics	in	Database	Management	

  

  กลุม่เครอืข่ายคอมพวิเตอร์และการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั

	 1201	368	 เทคโนโลยีบล็อกเชน	 3(2-2-5)	

	 	 Blockchain	Technology

	 1201	369	 เทคโนโลยีคริปโทเคอร์เรนซี	 3(2-2-5)	

	 	 Cryptocurrency	Technology

	 1201	370	 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการจู่โจม	 3(2-2-5)

	 	 ไซเบอร์	

	 	 Cyber	Security	and	Cyber	Attacks

	 1201	371	 เรื่องคัดสรรทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 และความมั่นคงปลอดภัย	

	 	 Selected	Topics	in	Computer	Network	

	 	 and	Security

 

 ค. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)*

	 	 Cooperative	Education

 ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 ไม่น้อยกว่า	

6	หน่วยกิต	โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
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แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

(ชั่วโมง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

หมวดวิชาเฉพาะ 1201	111 หลักการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Principles	of	Information	Technology

3(3-0-6)

1201	112 คณิตศาสตร์และสถิติสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mathematics	and	Statistics	for	Information	Technology

3(2-2-5)

1201	113 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน

Python	Programming	

3(2-2-5)

1201	114 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

Computer	Graphics	Technology

2(1-2-3)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17

ปีที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

(ชั่วโมง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2

0041	043 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

หมวดวิชาเฉพาะ 1201	121 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี

Computer	Programming	and	Algorithms

3(2-2-5)

1201	122 องค์การและการจัดการสมัยใหม่

Organizations	and	Modern	Management	

3(3-0-6)

1201	123 การออกแบบฐานข้อมูล

Database	Design	

3(2-2-5)

1201	124 ระบบปฏิบัติการและคำาสั่งพื้นฐาน

Operating	Systems	and	Basic	Command	Line

3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18
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ปีที่ 2 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

(ชั่วโมง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 2

หมวดวิชาเฉพาะ 1201	211 โครงสร้างข้อมูล

Data	Structures

3(2-2-5)

1201	212 การออกแบบตามประสบการณ์และส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน	

User	Experience	and	User	Interface	Design

2(1-2-3)

1201	213 การจัดการฐานข้อมูล

Database	Management

3(2-2-5)

1201	214 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer	Networks

3(2-2-5)

1201	215 การเขียนโปรแกรมเว็บ

Web	Programming

3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ปีที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

(ชั่วโมง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2

หมวดวิชาเฉพาะ 1201	221 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เดสก์ท็อป

Desktop	Application	Development

3(2-2-5)

1201	222 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

Object	Oriented	Programming

3(2-2-5)

1201	223 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

Information	Systems	Analysis	and	Design

3(3-0-6)

1201	224 ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer	Network	Security

3(2-2-5)

1201	225 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ

Information	System	in	Business	Management

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19
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ปีที่ 3 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

(ชั่วโมง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2

หมวดวิชาเฉพาะ 1201	311 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Mobile	Application	Development

3(2-2-5)

1201	312 เฟรมเวิร์กสำาหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

Frameworks	for	Application	Development

3(2-2-5)

1201	313 ดิจิทัลสตาร์ตอัป

Digital	Startup

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเลือก 1201	xxx เลือกจากวิชาเลือก	1	รายวิชา 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ปีที่ 3 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

(ชั่วโมง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2

หมวดวิชาเฉพาะ 1201	321 สัมมนาสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Seminar	for	Information	Technology

2(2-0-4)

1201	322 ภาษาอังกฤษสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

English	for	Information	Technology

2(2-0-4)

1201	323 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Software	Engineering

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเลือก 1201	xxx เลือกจากวิชาเลือก	1	รายวิชา 3

หมวดวิชาเลือกเสรี 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18
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ปีที่ 4 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

(ชั่วโมง)

หมวดวิชาเฉพาะ 1201	411 เตรียมความพร้อมสำาหรับสหกิจศึกษา

Preparing	for	Cooperative	Education

2(0-2-0)

1201	412 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ		

Information	Technology	Project	Management

3(3-0-6)

1201	413 Information	Technology	Project

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(0-6-6)

กลุ่มวิชาเลือก 1201	xxx เลือกจากวิชาเลือก	2	รายวิชา 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 14

ปีที่ 4 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต

(ชั่วโมง)

หมวดวิชาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

0199	499	* สหกิจศึกษา	

Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9

หมายเหตุ	 *	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต

 2)  หมวดวิชาเฉพาะ 88 หน่วยกิต

  (1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 11 หน่วยกิต

 1201 111  หลักการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)

  Principles of Information Technology

  ววิฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ	องค์ประกอบของ

ระบบคอมพวิเตอร์	ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	และระบบปฏิบัติการ	ระบบ

ประมวลผลข้อมูล	 ระบบเลขจำานวน	ตรรกศาสตร์	 ชนิดข้อมูล	 ข้อมูล

และการแทนค่าข้อมูล	การจัดการข้อมูล	 ระบบเครือข่าย	การคำานวณ

แบบคลาวด์	อินเทอร์เน็ต	กฎหมายจริยธรรม

	 	 Evolution	of	information	technology;	computer	

system	components,	hardware	and	software,	and	operating	

systems;	data	processing	system;	number	system;	logic;	data	

types;	 data	 and	 data	 representation;	 data	management;	

network	systems;	cloud	computing;	Internet;	ethical	law

 

 1201 112 คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับ 3(3-0-6)

  เทคโนโลยีสารสนเทศ

  Mathematics and Statistics for Information 

  Technology

 	 ตรรกวทิยา	ข้อพสิจูน์เชงิอปุนยั	การจดัหมู	่ทฤษฎกีราฟ	

ความน่าจะเป็น	กลุ่มตัวอย่าง	การประมาณค่า	การทดสอบสมมติฐาน	

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์	การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย

	 	 Logic;	inductive	proof;	grouping;	graph	theory;	

probability;	 sampling;	 estimation;	 hypothesis	 testing;	

correlation	analysis;	correlation	analysis	and	regression

 

 1201 113 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 3(2-2-5)

  Python programming

 	 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนขั้นแนะนำา	 โครงสร้าง

ข้อมลู	การควบคมุการทำางานของโปรแกรม	การแก้ไขปัญหา	ขัน้ตอนวธิ	ี

กระบวนการ	ฟังก์ชัน	การจัดการข้อความและรูปภาพ

	 	 Introduction	 of	 Python	 programming;	 data	

structures;	 control	 flows;	 problem	 solving;	 algorithms;	

procedures;	functions;	text	and	image	manipulation

 

 1201 322 ภาษาอังกฤษส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4)

  English for Information Technology

 	 ภาษาอังกฤษสำาหรบัการสือ่สารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การอ่าน	การเขียน	การพูด	และการฟัง	การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน	

	 	 English	 for	 communication	 in	 information	

technology,	 reading,	 writing,	 speaking,	 and	 listening;	

communication	with	coworkers

  (2)  วิชาเฉพาะด้าน  65 หน่วยกิต

 1201 114 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 2(1-2-3)

  Computer Graphics Technology

 	 การออกแบบกราฟิกส์สำาหรับงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 การออกแบบตัวอักษร	 การออกแบบเครื่องหมาย	

การออกแบบสัญลักษณ์	การออกแบบตราสินค้า	การออกแบบไอคอน	

การตกแต่งและตัดต่อภาพ	การออกแบบภาพ	3	มิติ	

	 	 Graphic	design	for	information	technology,	font	

design,	 symbol	 design,	 brand	 design,	 logo	 design,	 icon 

design; retouching	and	editing	photo;	3D	design

 

 1201 121 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธ ี3(2-2-5)

  Computer Programming and Algorithms

 	 หลักการทำางานของคอมพิวเตอร	์ความสามารถในการ

ทำางานของคอมพิวเตอร์	 ระบบเลขฐาน	 ตรรกศาสตร์	 ชนิดข้อมูล	

การกำาหนดขอบเขตของปัญหา	การวเิคราะห์ปัญหา	การวเิคราะห์ข้อมลู

เข้าและข้อมูลออก	การแก้ปัญหาโดยใช้ผังงาน	 รหัสเทียม	การเขียน

โปรแกรมด้วยภาษาโครงสร้าง

	 	 Principles	 of	 computer	 operation;	 computer	

capabilities;	base	number	system;	logics;	data	types;	problem	

scope	determination;	 problem	analysis;	 input	 and	 output	

analysis;	 problem	 solving	using	 flow	chart;	 pseudo	 code;	

structured	programming	language

 

 1201 122 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  Organizations and Modern Management   

 		 องค์การและการจัดการ	 ทฤษฎีองค์การ	 พฤติกรรม

องค์การ	การกำาหนดเป้าหมาย	การวางแผน	การจดัองค์การ	การควบคุม	

การอำานวยการ	การจูงใจ	การสร้างวัฒนธรรมในองค์การและการเป็น

ผูน้ำา	การจดัสรรบคุลากรเข้าทำางาน	การพยากรณ์ความต้องการบคุลากร	

การประเมินผลงาน	การบริหารการเปลี่ยนแปลง	การคัดเลือก	การฝึก

อบรม	ค่าตอบแทนบุคลากร	องค์การการเรียนรู้	การพัฒนาองค์การ	

	 	 Organization	 and	management;	 organization	

theories;	 organization	 behaviors;	 objective	 determination;	

planning;	organizing;	controlling;	administration;	persuasion;	

establishment	 of	 organizational	 culture	 and	 leadership;	

allocation	of	human	resources;	personnel	need	forecasting;	

job	evaluation;	change	management;	qualification,	training;	

personal	 incentive;	 organization	 learning;	 organization	

development
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 1201 123 การออกแบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)

  Database Design  

 	 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ	สถาปัตยกรรมของ

ระบบฐานข้อมลู	ระบบจดัการฐานข้อมลู	เชงิสมัพนัธ์	ภาษาสอบถามเชิง

โครงสร้าง	 กระบวนการนอร์มัลไลเซชัน	 การออกแบบฐานข้อมูลเชิง

สมัพันธ์	แบบจำาลองความสมัพนัธ์เอนทิต	ีการใช้ระบบจัดการฐานข้อมลู

เชิงสัมพันธ์

	 	 Management	of	data	and	information;	architecture	

of	database	system;	relational	database	management	system;	

structured	query	language;	normalization	process;	relational	

database	 design;	 entity	 relationship	 diagram;	 the	 use	 of	

relational	database	management	system

 

 1201 124 ระบบปฏิบัติการและค�าสั่งพื้นฐาน 3(2-2-5)

  Operating Systems and Basic Command Line

	 	 ระบบปฏบัิติการ	ทรพัยากร	การบรกิาร	ส่วนต่อประสาน	

กระบวนการ	คำาสัง่คดักรอง	การจดัการหน่วยความจำา	ระบบไฟล์ยนิูกซ์	

การจัดการผู้ใช้	คำาสั่งยูนิกซ์	ระบบแบบกระจาย	ความมั่นคงปลอดภัย	

การติดตั้งซอฟต์แวร์

	 	 Operating	 systems;	 resources,	 services;	

interfaces;	processes;	filter	commands;	memory	management;	

UNIX	 file	 system;	 user	management;	 UNIX	 commands;	

distributed	systems;	security;	software	installation

 

 1201 125 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5)

  Web Programming

 	 เทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็	สถาปัตยกรรมของเวล์ิดไวด์เวบ็	

ภาษาเอชทเีอม็แอล	ภาษาซเีอสเอส	ภาษาจาวาสครปิต์	และภาษาเอแจ๊กซ์	

การพัฒนาเว็บพลวัต	 การเขียนโปรแกรมเชื่อมต ่อฐานข ้อมูล	

การออกแบบรายงาน

	 	 Internet	technology;	architecture	of	world	wide	

web;	 HTML,	 CSS,	 JAVA	 script,	 and	 AJAX	 languages;	

development	 of	 dynamic	 web;	 database	 connection	

programming;	report	design

 

 1201 211 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)

  Data Structures

 	 การจัดการโครงสร้างข้อมูล	การเรียงลำาดับ	การจัดการ

ข้อมูลด้วยอาร์เรย์	พอยต์เตอร์	ลิงค์ลิสต์	สแตก	คิว	ต้นไม้	และกราฟ	

การพัฒนาโครงสร้างข้อมูลสำาหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 Data	structure	management;	data	sorting;	data	

management	using	arrays,	pointers,	link	lists,	stacks,	queues,	

trees,	and	graphs;	data	structure	development	for	information	

technology	tasks

 

 1201 212 การออกแบบตามประสบการณ์และส่วนต่อ 2(1-2-3)

  ประสานผู้ใช้งาน

  User Experience and User Interface Design

 	 หลักการการออกแบบตามประสบการณ์และส่วนต่อ

ประสานผู้ใช้งาน	 วงจรการออกแบบ	ตามประสบการณ์และส่วนต่อ

ประสานผู้ใช้งาน	ปัจจัยที่มีต่อประสบการณ์และส่วนต่อประสานผู้ใช้

งาน	 แนวโน้มการออกแบบประสบการณ์และส่วนต่อประสานผู้ใช้	

การออกแบบประสบการณ์และส่วนต่อประสานผู้ใช้

	 	 Principles	of	user	experience	and	user	interface	

design;	user	experience	and	user	interface	design	life	cycle;	

factors	of	user	experience	and	user	interface;	design	trends	

of	user	experience	and	user	interface;	user	experience	and	

user	interface	design

 

 1201 213 การจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)

  Database Management

 	 การออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพ	 การเพิ่ม

ประสทิธภิาพการสบืค้น	ทรานแซคชนั	การเข้าถงึพร้อมกนัของผูใ้ช้หลาย

คน	ความม่ันคงปลอดภัยฐานข้อมลู	การคนืสภาพของข้อมูล	การจดัการ

บัฟเฟอร์	 การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงกระบวนการของเอสคิวแอล

ขั้นแนะนำา	

	 	 Physical	database	design;	query	optimization;	

transactions;	concurrency	of	multi-users;	database	security;	

data	recovery;	buffer	management;	introduction	of	procedural	

language	SQL	programming

 

 1201 214 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  Computer Networks

 	 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นแนะนำา	 แบบจำาลอง

โอเอสไอ	การทำางานของอปุกรณ์เครอืข่าย	การทำางานของเครือ่งแม่ข่าย	

การทำางานของเครื่องลูกข ่าย	 การทำางานของโพรโทคอลในชั้น

แอปพลิเคชัน	ชั้นทรานสปอร์ต	

	 		 Introduction	of	computer	network;	OSI	model;	

operation	of	network	devices;	operation	of	network	servers,	

operation	 of	 clients;	 operation	 of	 protocols	 in	 application	

layer	mechanism;	transport	layer	

 

 1201 221 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เดสก์ท็อป 3(2-2-5)

  Desktop Application Development

 	 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวลข้ันแนะนำา	 การพัฒนา

ซอฟต์แวร์สำาหรับเดสก์ท็อป	การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน	

การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล	 การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ

ในเครือข่าย
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	 	 Introduction	of	visual programming; development	

of	 desktop	 application; user	 interface	 design;	 database	

connection	programming; network	connection	programming 

   

 1201 222 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)

  Object Oriented Programming

 	 การพัฒนาโปรแกรมเชงิวัตถขุัน้แนะนำา	คลาส	วตัถ	ุแพก็

เกจ	ส่วนต่อประสาน	การห่อหุ้ม	โพลิมอร์	ฟิซึม	การสืบทอด	การพัฒนา

โปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้เอพีไอ	การพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้งานแบ

บกราฟิกส์	ระบบมัลติทาสก์	การปฏิสัมพันธ์ระหว่างอ็อบเจกต์

	 	 Introduction	 of	 object	 oriented	 Programming	

development;	 classes;	 objects;	 packages;	 interfaces;	

encapsulation; polymorphism;	inheritance;	object oriented	

programming	using	APIs;	graphical	user	interface development;	

multitasking	systems;	interaction	between	objects 

 

 1201 223 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)

  Information System Analysis and Design

 	 ระบบสารสนเทศขั้นแนะนำา 	 ประเภทของระบบ

สารสนเทศ	 วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์	 การวิเคราะห์ความต้องการ

ของผู้ใช้	 แผนภาพการไหลของข้อมูล	พจนานุกรมข้อมูล	การอธิบาย

การประมวลผล	 การออกแบบแฟ้มข้อมูล	 การออกแบบฐานข้อมูล	

การออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ช้งาน	การพฒันาซอฟต์แวร์	การทดสอบ

ระบบ	การนำาระบบไปใช้งาน	การจัดทำาเอกสาร	การวัดและการประเมิน

ระบบ	การบำารุงรักษาระบบ

	 	 Introduction	 of	 information	 systems;	 types	 of	

information	 system;	 software	development	 life	 cycle;	 user	

requirement	 analysis;	 data	 flow	diagram;	data	dictionary;	

process	 description;	 file	 design;	 database	 design;	 user	

interface	design;	 software	development;	 software	 testing;	

software	deployment;	documentation	management;	software	

assessment	and	evaluation;	software	maintenance

 

 1201 224 ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย 3(2-2-5)

  คอมพิวเตอร์

  Computer Network Security

	 	 ความม่ันคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือ

ข่ายขัน้แนะนำา	การเข้ารหสัข้อมลูในยคุดัง้เดิมและยคุปัจจุบนั	การย่อย

ข้อมูล	การเข้ารหัสแบบสมมาตรและอสมมาตร	การพิสูจน์ทราบตัวตน

ลายเซ็นดิจิทัล	 ความมั่นคงปลอดภัยของเว็บ	 จุดอ่อนของเว็บและ

การป้องกัน	ความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย	

ความปลอดภัยของระบบแลนและแลนไร้สาย	การโจมตีโพรเออาร์พี	

ระบบบันทึกล็อก	และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดทาง

คอมพิวเตอร์

	 	 Introduction	of	computer	and	network	security;	

traditional	 and	modern	 cryptographies;	 data	 hashing;	

symmetric	 and	asymmetric	 encryptions;	 authentication	of	

digital	 signature;	web	 security;	web	 vulnerabilities	 and	

defending;	server	and	client	security;	wired	and	wireless	LAN	

security;	ARP	attacking;	logging	systems;	computer	acts

 

 1201 225 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  Information System in Business Management

 	 กระบวนการทางธุรกิจ	 การออกแบบกระบวนการทาง

ธุรกิจ	 ระบบย่อยของระบบสารสนเทศ	 เพื่อการจัดการทางธุรกิจ	

การจัดการความรู้	ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	เทคโนโลยีสารสนเทศ

กับกลยุทธ์ธุรกิจ

	 	 Business	processes;	business	process	design;	

subsystem	of	 business	management	 information	 systems;	

knowledge	 management;	 decision	 support	 systems;	

information	technology	with	business	strategies

 

 1201 311 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ 3(2-2-5)

  เคลื่อนที่

  Mobile Application Development

 	 ฮาร ์ดแวร ์และซอฟต ์แวร ์ของอุปกรณ์ เคลื่อนที่	

การพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือ่นที	่การออกแบบส่วนต่อประสาน

ผู้ใช้งาน	การจัดการกับข้อมูล	การเขียนโปรแกรมเช่ือมต่อฐานข้อมูล	

ระบบ	ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

	 Mobile	device	hardware	and	software;	mobile	application	

development;	 user	 interface	 design;	 data	management;	

database	 connection	 programming;	 security	 and	privacy	

systems

 

 1201 312 เฟรมเวิร์กส�าหรับการพัฒนาโปรแกรม 3(2-2-5)

  ประยุกต์

  Frameworks for Application Development

  การออกแบบซอฟต์แวร์ด้วยเฟรมเวิร ์กขั้นแนะนำา	

การจัดการซอฟต์แวร์	 การควบคุมเวอร์ชัน	การพัฒนาระบบส่วนหลัง	

การพัฒนาระบบส่วนกลาง	 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน	 การพัฒนา

แอปพลเิคชนั	บนอปุกรณ์เคลือ่นที	่การใช้งานเอพไีอ	การเรยีกใช้เซอร์วสิ	

	 	 Introduction	of	software	design	using	frameworks;	

software	management;	version	control;	backend	development;	

Middletier	 development;	web	 application	 development;	

mobile	application	development;	API	calls;	service	calls
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 1201 313 ดิจิทัลสตาร์ตอัป 3(3-0-6)

  Digital Startup 

 	 กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์	 ธุรกิจดิจิทัล

แพลตฟอร์ม	การสำารวจตลาดและการวเิคราะห์ความได้เปรยีบทางการ

แข่งขัน	 การสร้างดิจิทัลสตาร์ตอัปสำาหรับผู้บริโภค	นวัตกรรมโมเดล

ธุรกิจ	การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล	 การจัดหาเงินทุนสำาหรับดิจิทัลส

ตาร์ตอัป	

	 	 Processes	 of	 creative	 thinking	 development;	

digital	business	platforms;	market	 survey	and	competitive	

advantage	analysis;	 lean	digital	 startups;	 business	model	

innovation;	digital	product	analysis;	 fundraising	 for	digital	

startups

 

 1201 321 สัมมนาส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4)

  Seminar for Information Technology

 	 การเลอืกหวัข้อทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	การเขียน

ข้อเสนอโครงงานทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	การเขียนบทนำา	ทบทวน

วรรณกรรม	 ทฤษฎี	 และกระบวนการ	 การนำาเสนอหัวข้อโครงงาน	

สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย	

	 	 Information	technology	topic	selection;	writing	

proposal	in	information	technology,	introduction,	related	work,	

theory,	and	process;	project	proposal	presentation;	seminar	

on	modern	information	technology

 

 1201 323 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)

  Software Engineering 

 	 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นแนะนำา	 กระบวนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์	การบริหารโครงการซอฟต์แวร์	การประมาณการต้นทุนของ

ซอฟต์แวร์	วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์	การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์

และการออกแบบเชงิสถาปัตยกรรม	การพฒันาซอฟต์แวร์	การออกแบบ

ส่วนต่อประสานผูใ้ช้งาน	การทดสอบซอฟต์แวร์	การนำาซอฟต์แวร์ไปใช้

งาน	 การบำารุงรักษาซอฟต์แวร์	 การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์	

การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์	

	 	 Introduction	of	software	engineering;	software	

development	 processes;	 software	 project	management;	

software	cost	estimation;	software	requirement	engineering;	

software	analysis	design	and	architecture	design;	software	

development;	user	interface	design;	software	testing;	software	

usage;	software	maintenance;	software	quality	management;	

software	process	improvement

 

 1201 411 เตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา 2(2-0-4)

  Preparing for Cooperative Education

 	 การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

ขั้นแนะนำา	 ขั้นตอนการออกฝึกปฏิบัติ	 สหกิจศึกษา	 โอกาสของ

การประกอบวิชาชีพ	 การพัฒนาทักษะและเจตคติ	 คุณลักษณะที่

เหมาะสมกับวิชาชีพ

	 	 Introduction	 of	 preparing	 for	 cooperative	

education;	 cooperative	 education	 processes;	 professional	

practice	 opportunities;	 skill	 and	 attitude	 development;	

professional	qualifications

 

 1201 412 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

  Information Technology Project Management

 	 การจัดการโครงการ	การวางแผนโครงการ	การควบคุม

ขอบเขตของโครงการ	การจัดการต้นทุน	การจัดการเวลา	การจัดการ

คุณภาพ	 การจัดการทรัพยากร	 การจัดการความเสี่ยง	 การประสาน

ประโยชน์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องโครงการ	การจัดทำาสัญญาว่าจ้างในธุรกิจ

	 	 Project	management;	project	planning;	project	

specification	controls;	cost	management;	time	management;	

quality	management;	resource	management;	risk	management;	

benefit	of	stakeholder	collaboration;	employment	contracts	

in	business	

 

 1201 413 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-6-6)

  Information Technology Project

  การออกแบบโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ	การพฒันา

โครงงาน	การทดสอบโครงงาน	การประเมนิโครงงาน	การจดัทำาเอกสาร

โครงงาน	การนำาเสนอโครงงาน

	 	 Information	technology	project	design;	project	

development;	 project	 testing;	 project	 evaluation;	 project	

presentation

 

 (3) กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 รายวิชาเลือกกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 

 1201 331 การวิเคราะห์รูปภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3(2-2-5)

  Image Analysis and Computer Vision 

	 	 การวิเคราะห์รูปภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นแนะนำา	

การวิเคราะห์และประมวลผลรูปภาพ	 การค้นหาขอบภาพ	 การสกัด

คณุลกัษณะพเิศษ	การจบัคูร่ปูภาพ	การค้นหาและการตดิตามวตัถ	ุการรู้

จำารปูแบบ	การประยกุต์ใช้การวเิคราะห์รปูภาพและคอมพวิเตอร์วทิศัน์

กับงานที่เกี่ยวข้อง
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	 	 Introduction	 of	 image	analysis	 and	computer	

vision;	image	analysis	and	image	processing;	edge	detection;	

feature	 extraction;	 image	matching;	 object	 detection	 and	

tracking;	 pattern	 recognition;	 applied	 image	 analysis	 and	

computer	vision	for	related	tasks

 

 1201 332 เรียนรู้เชิงลึก 3(2-2-5)

  Deep Learning

 	 การเรียนรู้เชิงลึกขั้นแนะนำา	 ประเภทของการเรียนรู้

เชิงลึก	หลักการเบื้องต้นของโครงข่ายประสาทเทียม	โครงข่ายประสาท

แบบคอนโวลูชัน	 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน	

การประยุกต์	 ใช้โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันกับงานด้านการรู้จำา

และการค้นหาวัตถุ

	 	 Introduction	 of	 deep	 learning;	 types	 of	 deep	

learning;	 fundamental	 of	 artificial	 neural	 networks;	

convolutional	neural	networks;	convolutional	neural	network	

architectures;	applied	convolutional	neural	networks	in	image	

classification	and	object	detection

 

 1201 333 การเรียนรู้เครื่องจักร 3(2-2-5)

  Machine Learning

 	 การเรยีนรู้เครือ่งจกัรขัน้แนะนำา	การเรยีนรู้แบบมผีูส้อน	

การเรียนรู ้แบบไม่มีผู ้สอน	 การเรียนรู ้ 	 แบบเสริมกำาลัง	 การวัด

ประสิทธิภาพของโมเดล	การประยุกต์ใช้การเรียนรู้เครื่องจักรกับงานที่

เกี่ยวข้อง

  Introduction	 of	machine	 learning;	 supervised	

learning;	 unsupervised	 learning;	 reinforcement	 learning;	

model	evaluation; applied	machine	learning	for	related	tasks

 

 1201 334 ปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับภาพทางการแพทย์ 3(2-2-5)

  ขั้นแนะน�า

  Introduction of Artificial Intelligence for 

  Medical Imaging

	 	 ปัญญาประดิษฐ์สำาหรับภาพทางการแพทย์ขั้นแนะนำา	

การนำาปัญญาประดิษฐ์ไปใช้กับภาพ	 ทางการแพทย์	 การปรับปรุง

คุณภาพของรูปภาพ	การวิเคราะห์รูปภาพ	การรู้จำารูปภาพ	การค้นหา

วัตถุจากภาพ	การแบ่งส่วนภาพ

	 	 Introduction	of	artificial	intelligence	for	medical	

imaging;	applied	artificial	intelligence	for	medical	imaging;	

image	 enhancement;	 image	 analysis;	 image	 recognition;	

object	detection	in	image;	image	segmentation

 

 1201 335 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(2-2-5)

  Natural Language Processing

 	 การประมวลผลภาษาธรรมชาตข้ัินแนะนำา	กระบวนการ

ทำางานของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ	การสกัดคุณลักษณะพิเศษ

จากข้อความ	การเรียนรู้เคร่ืองจกัร	การสร้างโมเดลสำาหรับการจดัหมวด

หมู่ข้อมูล	 การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติกับงานที่

เกี่ยวข้อง

	 	 Introduction	 of	 natural	 language	 processing;	

natural	 language	processing	processes;	 feature	 extraction	

from	text	data;	machine	learning;	model	creation	for	classifi-

cation;	applied	natural	language	processing	for	related	tasks

 

 1201 336 เรื่องคัดสรรทางด้านปัญญาประดิษฐ์และ 3(2-2-5)

  คอมพิวเตอร์วิทัศน์

  Selected Topics in Artificial Intelligence and 

  Computer Vision 

	 	 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับหัวข้อที่น่าสนใจ	

การพัฒนาแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์	กับงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 Applied	 artificial	 intelligence	 to	 interesting	

topics, development	of	artificial	intelligence	applications	for	

related	tasks

 

 รายวิชาเลือกกลุ่มเหมืองข้อมูลและวิทยาศาสตร์ข้อมูล

 1201 337 ระบบฐานความรู้ 3(2-2-5)

  Knowledge Based Systems

 	 ระบบฐานความรู้ข้ันแนะนำา	 แนวคิดระบบฐานความรู	้

การออกแบบฐานความรู้	 การประยุกต์ใช้ระบบฐานความรู้สำาหรับ

การตัดสินใจ

	 	 Introduction	 of	 knowledge	 based	 systems;	

concepts	 of	 knowledge	based	 systems;	 knowledge	based	

design;	applied	knowledge	based	systems	for	decision	making

 

 1201 338 โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับปัญหา 3(2-2-5)

  การจ�าแนกประเภท

  Application for Classification Problems

	 	 การจำาแนกประเภทขั้นแนะนำา	 แนวคิดการจำาแนก

ประเภท	เทคนิคการจำาแนกประเภท	การออกแบบและการพฒันาระบบ

การจำาแนกประเภท	การพฒันาแอปพลเิคชนัการจำาแนกประเภทกบังาน	

ที่เกี่ยวข้อง

	 	 Introduction	 of	 classification;	 concepts	 of	

classification;	 classification	 techniques;	 design	 and	

development	 of	 classification	 systems;	 development	 of	

classification	applications	for	related	tasks	
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 1201 339 เหมืองข้อมูล 3(2-2-5)

  Data Mining

 	 เหมืองข้อมูลขั้นแนะนำา	 แนวคิดการทำาเหมืองข้อมูล	

กระบวนการทำาเหมืองข้อมูล	 เทคนิคเหมืองข้อมูล	 การวิเคราะห์และ

การวัดประสิทธิภาพ	 การพัฒนาแอปพลิเคชันเหมืองข้อมูลกับงาน	

ที่เกี่ยวข้อง

	 	 Introduction	of	data	mining;	concepts	of	data	

mining;	 data	mining	processes;	 data	mining	 techniques;	

analysis	 and	measurement;	 development	 of	 data	mining	

applications	for	related	tasks

 

 1201 340 การวิเคราะห์ข้อมูลมหัต 3(2-2-5)

  Big Data Analytics

 	 การวิเคราะห์ข้อมูลมหัตขั้นแนะนำา	 แหล่งข้อมูลมหัต	

กระบวนการในการวเิคราะห์ข้อมูลมหัต	เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูลมหัต	

การบริหารข้อมูลมหัต	การประยุกต์ใช้ข้อมูลมหัตกับงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 Introduction	 of	 big	 data	 analytics;	 big	 data	

resources;	big	data	analytics	processes;	big	data	analytics	

techniques;	big	data	management;	applied	big	data	for	related	

tasks	

 

 1201 341 วิทยาศาสตร์ข้อมูลขั้นแนะน�า 3(2-2-5)

  Introduction of Data Science

 	 วิทยาศาสตร์ข้อมูลขั้นแนะนำา	 การรวบรวมข้อมูล	

การวเิคราะห์ปัญหาของข้อมลู	การแก้ไขปัญหา	การสร้างและใช้งานแบบ

จำาลอง	การปรับแต่งแบบจำาลอง	การพัฒนาแอปพลิเคชันวิทยาศาสตร์

ข้อมูลกับงาน	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 Introduction	 of	 data	 science;	 data	 collection;	

data	problem	analysis;	building	and	using	models;	 tuning	

model;	development	of	data	science	applications	for	related	

tasks

 

 1201 342 วิทยาศาสตร์ข้อมูลส�าหรับธุรกิจ 3(2-2-5)

  Data Science for Business

	 	 เทคนคิในการจดัการข้อมูลทางธรุกจิ	การประเมนิข้อมูล

เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ	 การพยากรณ์	 โปรแกรมประยุกต์การ

ตัดสินใจเพื่อธุรกิจ	เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจ	

	 	 Business	data	management	 techniques;	data	

evaluation	 for	 business	 decisions;	 forecasting;	 business	

decision	support	application;	business	analytics	tools	

 

 1201 343 เรื่องคัดสรรทางด้านเหมืองข้อมูลและ 3(2-2-5)

  วิทยาศาสตร์ข้อมูล

  Selected Topics in Data Mining and Data Science 

	 	 การประยกุต์ใช้เหมอืงข้อมลูและวทิยาศาสตร์ข้อมลูกบั

หวัข้อทีน่่าสนใจ	การพฒันาแอปพลเิคชันเหมืองข้อมูลและวทิยาศาสตร์

ข้อมูลกับงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 Applied	 data	mining	 and	 data	 science	 to	

interesting	 topics;	 development	 of	 data	mining	 and	data	

science	applications	for	related	tasks

 

 รายวิชาเลือกกลุ่มการจ�าลองอัจฉริยะแบบหลายเอเจนต์

 1201 344 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  3(2-2-5)

  Logistics and Supply Chains 

  การจัดการโซ ่อุปทานและโลจิสติกส ์ขั้นแนะนำา	

ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อุปทานและกลยุทธ์	ของธุรกิจ	การพัฒนา

เครือ่งมอืและทกัษะของห่วงโซ่อปุทานและโลจสิตกิส์	ระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ	 โลจิสติกส์	การจัดการสินค้าคงคลัง	การพยากรณ์การ

ขนส่งและการบริการ	การจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ	การแก้ไข

ปัญหาประเด็นความร่วมมือกันภายในบริษัทและระหว่างบริษัทที่

เกี่ยวข้อง

	 	 Introduction	 of	 supply	 chain	 and	 logistics	

management;	 relationship	 between	 supply	 chains	 and	

business	 strategies;	 tool	 and	 skill	 development	 of	 supply	

chains	 and	 logistics;	 information	 technology	management	

systems	for	logistics;	inventory	management;	forecasting	of	

transportations	and	services;	efficient	logistics	management;	

problem	solving	 issues	 of	 cooperation	 in	 organization	 and	

with	related	organization

 

 1201 345 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5)

  Decision Support Systems  

	 	 หลักการและแนวคิดการดำาเนินการตัดสินใจ	 ทฤษฎี

การตดัสนิใจขัน้สงู	ปัญหาการวางเส้นทางขนส่ง	ทฤษฎเีกมแบบร่วมมอื	

ประเภทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	 การสำารวจ	 การออกแบบ	

การแปลงปัญหา	 การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ

ตัดสินใจ

	 	 Principles	 and	 concepts	 of	 decision	making;	

theories	of	advanced	decision	making;	transportation	routing	

problems;	 cooperative	 game	 theories;	 types	 of	 decision	

support	systems;	surveys;	designs;	problem	transformation;	

system	development	to	enhance	effective	decision	making
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 1201 346 ระบบอัจฉริยะ  3(2-2-5)

  Intelligent Systems  

	 	 การให้เหตุผล	 การทำาให้บรรลุเง่ือนไข	 การวางแผน

อัตโนมัติ	ขั้นตอนวิธีสำาหรับการวางแผน	ตรรกะลำาดับแรก	การจัดเก็บ

ความรู้	 การแปลความหมาย	 พฤติกรรมท่ีเหมาะสม	 การตัดสินใจ

เชิงลำาดับ	ที่เหมาะสม	ชนิดของปัญหาการเรียนรู้	ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้

	 	 Reasoning;	 condition	 based	 achievement;	

automated	planning;	planning	algorithms,	first	order	 logic;	

knowledge	storage;	interpretation;	optimal	behaviors;	optimal	

sequential	decision	making;	types	of	problematic	learning;	

learning	algorithms

 

 1201 347 ระบบมัลติเอเจนต์  3(2-2-5)

  Multiagent Systems 

 	 ทฤษฎีเกม	เกมของการแข่งขัน	 เกมของการร่วมมือกัน	

การสือ่สาร	การประสานงาน	การรวมกลุม่	การจดัสรรทรพัยากร	การต่อ

รอง	การโต้แย้ง	พื้นฐานทางตรรกะ	การเขียนโปรแกรม	การจำาลอง

	 	 Game	theory;	noncooperative	games;	cooperative	

games;	 communication;	 coordination;	 coalition	 formation;	

resource	 allocation;	 negotiation;	 argumentation;	 basic	 of	

logic;	multiagent	programming;	simulation

 

 1201 348 เรื่องคัดสรรทางด้านการจ�าลองอัจฉริยะ 3(2-2-5)

  แบบหลายเอเจนต์

  Selected Topics in Multiagent Intelligent 

  Simulation

  การประยุกต์ใช้การจำาลองอัจฉริยะแบบหลายเอเจนต์

กับหัวข้อที่น่าสนใจ	การพัฒนาแอปพลิเคชันการจำาลองอัจฉริยะแบบ

หลายเอเจนต์

	 	 Applied	multiagent	 intelligent	 simulation	 to	

interesting	 topics;	 development	 of	multiagent	 intelligent	

simulation	applications

 

 รายวิชาเลือกกลุ่มมัลติมีเดียและเกม

 1201 349 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)

  Digital Media Design and Development

 	 ออกแบบสื่อดิจิทัลขั้นแนะนำา	 การผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์	

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อ

ปฏิสัมพันธ์กับงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 Introduction	of	digital	media	design;	interactive	

media	 production;	 virtual	 reality	 technology;	 applied	

interactive	media	technology	for	related	tasks

 

 1201 350 การพัฒนาเกมสองมิติ 3(2-2-5)

  2D Game Development

 	 การพัฒนาเกม	2	มิติขั้นแนะนำา	การออกแบบเกม	2	มิติ	

การออกแบบตัวละคร	 การออกแบบฉาก	 การออกแบบเนื้อเร่ืองเกม	

การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน	การออกแบบกลไกเกม	การ

ออกแบบระดับชั้นของเกม	การพัฒนาเกม	2	มิติ

	 	 Introduction	of	2D	game	design;	2D	game	design;	

character	 design;	 game	 environment	 design;	 game	 story	

design;	user	interface	design;	game	mechanic	design;	game	

level	design; development	of	2D	game	

 

 1201 351 การพัฒนาเกมสามมิติ 3(2-2-5)

  3D Game Development

 	 การพัฒนาเกม	3	มิติขั้นแนะนำา	การออกแบบเกม	3	มิติ	

การออกแบบตัวละคร	3	มิติ	การออกแบบฉาก	3	มิติ	การออกแบบเนื้อ

เร่ืองเกม	 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้	 การออกแบบกลไกเกม	

การออกแบบระดับชั้นของเกม	การพัฒนาเกม	3	มิติ

	 	 Introduction	of	3D	game	design;	3D	character	

design;	3D	character	design;	3D	game	environment	design;	

game	story	design;	user	interface	design; game	mechanics	

design;	game	level	design; development	of	3D	game

 

 1201 352 วิชวลเอฟเฟกต์ส�าหรับวิดีโอและเกม 3(2-2-5)

  Visual Effects for Video and Games

 	 วิชวลเอฟเฟกต์ขั้นแนะนำา	 การสร้างภาพ	 การบันทึก

วิดีทัศน์	 การตัดต่อวิดีทัศน์	 การเพ่ิมเทคนิคพิเศษทั้งภาพและเสียง	

การเผยแพร่วิดีทัศน์ดิจิทัล	

	 	 Introduction	of	 visual	 effects;	 Image	making; 

video	recording;	video	editing; special	effects	for	video	and	

audio;	digital	video	broadcasting

 

 1201 353 การจัดการอีสปอร์ต 3(2-2-5)

  E-sports Management

	 	 อีสปอร์ตขั้นแนะนำา	 การตลาดธุรกิจเกมและอีสปอร์ต	

การจัดกิจกรรมอีสปอร์ต	กฎหมาย	และจริยธรรมอีสปอร์ต	

	 	 Introduction	 of	 E-sports;	 game	 and	E-sports	

business	marketing;	organizing	E-sports	events;	E-sports	laws	

and	ethics

 

 1201 354 เรื่องคัดสรรทางด้านมัลติมีเดียและเกม 3(2-2-5)

  Selected Topics in Multimedia and Games

  การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียและเกมกับหัวข้อที่น่าสนใจ	

การพัฒนาแอปพลิเคชันมัลติมีเดียและเกม	กับงานที่เกี่ยวข้อง
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	 	 Applied	multimedia	and	games	to	interesting	

topics;	development	of	multimedia	and	game	applications	for	

related	tasks

 

 รายวชิาเลอืกกลุม่การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ

ธุรกิจ

 1201 355 การตลาดเชิงเนื้อหาดิจิทัล 3(2-2-5)

  Digital Content Marketing

 	 การตลาดเชิงเนื้อหาดิจิทัล	 หลักการทำาการตลาด

เชิงเนื้อหาดิจิทัล	 การสร้างแผนกลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหาดิจิทัล	

การพัฒนาเนื้อหาดิจิทัลสำาหรับการตลาดแบบปากต่อปาก	 การสร้าง

เนือ้หาดจิทิลัแบบ	เน้นคำาค้นหา	กลยทุธ์การสร้างแคมเพนบนสือ่สงัคม

ออนไลน์

	 	 Digital	content	marketing;	principles	of	digital	

content	marketing;	creating	marketing	strategies	with	digital	

contents;	digital	content	creation	for	viral	marketing;	creating	

digital	content	for	emphasize	keywords;	campaign	creation	

on	social	media	strategies

 

 1201 356 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)

  E-commerce

 	 ธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นแนะนำา	 กฎหมาย

พาณิชย์เล็กทรอนิกส์	 โครงสร้างพื้นฐาน	 ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส	์

กลยุทธ์ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	การตลาดอิเล็กทรอนิกส์	พฤติกรรม

ผูบ้รโิภค	การวจิยัการตลาดและการโฆษณา	การประยกุต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

	 	 Introduction	 of businesses	 and	E-commerce;	

E-commerce	 laws;	 E-business	 infrastructure;	 E-business	

strategies;	 E-business	marketing;	 consumer	 behaviors;	

market	 research	 and	 advertising;	 applied	 information	

technology	for	commercial	purposes

 

 1201 357 เรื่องคัดสรรทางด้านการจัดการ 3(2-2-5)

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการธุรกิจ 

  Selected Topics in Information Technology 

  Management and Business Management

 	 การประยกุต์ใช้การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

จัดการธุรกิจกับหัวข้อที่น่าสนใจ	การพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการธุรกิจกับงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 Applied	 information	 technology	and	business	

management	to	interesting	topics;	development	of	information	

technology and	business	management	applications	for	related	

tasks

 

 รายวิชาเลือกกลุ่มการเขียนโปรแกรมประยุกต์

 1201 358 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5)

  Internet of Things

 	 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งขั้นแนะนำา	 อุปกรณ์เซ็นเซอร์

อิเล็กทรอนิกส์	 ระบบฝังตัว	 เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย	สถาปัตยกรรม

อนิเทอร์เนต็ของสรรพสิง่	การออกแบบอนิเทอร์เนต็ของสรรพสิง่ในเชิง

ตรรกะ	และเชงิกายภาพ	การพฒันาอนิเทอร์เน็ตของสรรพสิง่	การรกัษา

ความมั่นคงปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต	ของสรรพสิ่ง	

	 	 Introduction	 of	 internet	 of	 things;	 electronic	

sensor	devices;	embedded	system;	wireless	network	sensors;	

architecture	of	internet	of	things;	logical	and	physical	design	

of	internet	of	things;	development	of	internet	of	things;	secu-

rity	of	internet	of	things

 

 1201 359 การเขียนโปรแกรมภาษาโก 3(2-2-5)

  Go Programming Language 

  ภาษาโกขั้นแนะนำา	 โครงสร ้างภาษา	 ชนิดข ้อมูล	

การพฒันาเวบ็	การตดิต่อฐานข้อมลู	การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของ

ข้อมูล

	 	 Introduction	of	Go	language;	language	structures;	

data	 types;	web	development;	 database	 connection;	 data	

security

 

 1201 360 การเขียนโปรแกรมส�าหรับการซื้อขายอัตโนมัติ 3(2-2-5)

  Programming for Automated Trading 

 	 การซื้อขายอัตโนมัติขั้นแนะนำา	หลักการซื้อขาย	กราฟ	

ตวับ่งชี	้การเขียนโปรแกรมเพือ่วเิคราะห์	การซือ้ขาย	การเขยีนโปรแกรม

เพื่อการซื้อขายอัตโนมัติ

	 	 Introduction	of	automated	trading;	principles	of	

trading;	graphs;	indicators;	trading	analytics	programming;	

automated	trading	programming

 

 1201 361 ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล 3(2-2-5)

  Hospital Management Systems 

 	 ระบบบรหิารจดัการโรงพยาบาลข้ันแนะนำา	การออกแบบ

โปรแกรมส่วนหน้าและส่วนหลัง	 การพัฒนาโปรแกรมส่วนหน้าและ

ส่วนหลัง	การติดตั้งระบบ	การทดสอบระบบ

	 	 Introduction	of	hospital	management	systems;	

frontend	and	backend	designs;	development	of	frontend	and	

backend	programs;	system	installation;	system	testing
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 1201 362 เว็บเซอร์วิสและการเขียนโปรแกรมประยุกต์ 3(2-2-5)

  ส่วนประสาน

  Web Service and Application Programming 

  Interface

 	 เว็บเซอร์วสิและการเขียนโปรแกรมประยุกต์ส่วนประสาน

ขัน้แนะนำา	ฟังก์ชนัการทำางานและกลไกของระบบเว็บบรกิาร	การพฒันา

เว็บเทคโนโลยี	 ฟังก์ชันการทำางานแบบเอพีไอ	การรักษาความมั่นคง

ปลอดภัย	ในเว็บบริการ

	 	 Introduction	of	web	 services	 and	application	

programming	interface;	 functionalities	and	mechanisms	of	

web	 service	 systems;	 web	 technology	 development;	

functionalities	of	APIs;	web	service	security

 

 1201 363 เรื่องคัดสรรทางด้านการเขียนโปรแกรมประยุกต ์3(2-2-5) 

  Selected topics in applied programming

 	 การเขียนโปรแกรมประยุกต์กับหัวข ้อที่น ่าสนใจ	

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์กับงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 Applied	 programming	 to	 interesting	 topics;	

development	of	applied	programming	for	related	tasks

 

 รายวิชาเลือกกลุ่มการจัดการฐานข้อมูล 

 1201 364 ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ 3(2-2-5)

  Object Oriented Database

 	 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุขั้นแนะนำา	 ภาษาแบบ

จำาลองมาตรฐาน	ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ	การประยุกต์ใช้ระบบจัดการ

ฐานข้อมูลเชิงวัตถุกับงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 Introduction	of	object	oriented	database	design;	

unified	model	 language;	 object	 oriented	database	 system;	

applied	object	oriented	database	management	systems	for	

related	tasks

 

 1201 365 การออกแบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล 3(2-2-5)

  Hospital Database Design 

  การออกแบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลขั้นแนะนำา	แนวคิด

การบริหารโรงพยาบาล	โครงสร้างโรงพยาบาล	การออกแบบฐานข้อมูล

โรงพยาบาล	การพัฒนาฐานข้อมูลโรงพยาบาล	การทดสอบฐานข้อมูล

โรงพยาบาล	

	 	 Introduction	 of	 hospital	 database	 design;	

concepts	 of	 hospital	management;	 hospital	 structures;	

hospital	 database	designs;	 database	design	development;	

hospital	database	testing

 

 1201 366 การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงกระบวนการ 3(2-2-5)

  ของเอสคิวแอล

  Procedural Language SQL Programming

 	 ภาษาเชิงกระบวนการของเอสคิวแอลขั้นแนะนำา	

หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันบนฐานข้อมูล	เงื่อนไขการวนรอบ	ตรรกะ	

การดกัจบัข้อยกเว้น	ขัน้ตอน	ฟังก์ชนั	แพก็เกจ	ทรกิเกอร์	เครือ่งมอืของ

ฐานข้อมูล	การพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกับภาษาเชิงกระบวนการของ

เอสคิวแอล

	 	 Introduction	 of	 procedural	 language	 SQL;	

principles	of	database	application	development;	conditions;	

loops;	 logics;	 exception	 capture;	 procedures;	 functions;	

package;	 trigger;	 database	 tools;	 application	development	

with	procedural	language	SQL

 

 1201 367 เรื่องคัดสรรทางด้านการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)

  Selected Topics in Database Management

	 	 การจัดการฐานข้อมูลกับหัวข้อที่น่าสนใจ	 การพัฒนา

แอปพลิเคชันฐานข้อมูลกับงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 Database	management	 to	 interesting	 topics;	

development	of	database	applications	for	related	tasks

 

 รายวิชาเลือกกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการรักษาความมัน่คง

ปลอดภัย

 1201 368 เทคโนโลยีบล็อกเชน 3(2-2-5)

  Blockchain Technology

 	 เทคโนโลยีบล็อกเชนขั้นแนะนำา	 เครือข่ายบล็อกเชน

สมัยใหม่	บล็อกเชนเลเยอร์ที่หนึ่งและเลเยอร์	ที่สอง	ประเภทของการ

สร้างเชน	การพฒันาสมาร์ทคอนแทรค	การโต้ตอบกบัสมาร์ทคอนแทรค	

เวบ็สาม	แอปพลเิคชนับนบลอ็กเชนสมยัใหม่	ดฟีาย	เกมฟาย	เอน็เอฟท	ี

และเมตาเวิร์ส	

	 	 Introduction	of	blockchain	technology;	modern	

blockchain	networks;	First	and	second	layers	of	blockchain;	

types	 of	 chain	 creation;	 development	 of	 smart	 contract;	

Interactive	with	smart	contract;	web	three;	modern	blockchain	

based	applications;	DeFi,	GameFi,	NFT	and	Metaverse

 

 1201 369 เทคโนโลยีคริปโทเคอร์เรนซี 3(2-2-5)

  Cryptocurrency Technology

 	 เทคโนโลยคีรปิโทเคอร์เรนซีขัน้แนะนำา	ครปิโทเคอร์เรนซี

สำาหรับบล็อกเชนสมัยใหม่	 เอดีเอ เอสโอแอล	 ดีโอที	 และโทเคน 

แอปพลเิคชนับนบลอ็กเชนสมยัใหม่	การพฒันาแอปพลเิคชนับนบลอ็ก

เชนด้วยภาษาโซลิดิต้ี	 การแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีแบบกระจาย

ศูนย์	การตลาดแบบอัตโนมัติ	สภาพคล่อง	
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	 	 Introduction	 of	 cryptocurrency	 technology;	

modern	blockchains	 for	cryptocurrencies,	ADA,	SOL,	DOT	

and	 tokens;	modern	 blockchain	 applications;	 blockchain	

application	 development	 using	 Solidity	 language;	

decentralized	 cryptocurrency exchange; automated	

marketing; liquidity

 

 1201 370 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ 3(2-2-5)

  การจู่โจมไซเบอร์

  Cyber Security and Cyber Attacks

 	 การป้องกันการโจมตีไซเบอร์	 การโจมตีเว็บไซต	์

การโจมตีเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย	การโจมตีอุปกรณ์เคลื่อนที	่

การโจมตีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต	 การโจมตีฐานข้อมูล	

การโจมตีอุปกรณ์เครือข่ายหลัก	การโจมตีเร้าเตอร์และไฟร์วอลล์	การ

โจมตีผู้ใช้	 การโจมตีรหัสผ่านจากระยะไกลและการหลอกลวง	 การ

ป้องกันการโจมตีจากไวรัส	 เวิร์ม	 โทรจัน	 สปายแวร์	 บอทเน็ต	 และ

โปรแกรมเรียกค่าไถ่

	 	 Protection	 of	 cyber	 attacks;	website	 attacks;	

server	 and	 client	 attacks;	mobile	 phones	 attacks;	 other	

internet	connection	devices	attacks;	database	attacks;	core	

network	 device	 attacks;	 router	 and	 firewall	 attacks;	 user	

attacks;	 remote	password	and	scam	attacks;	protection	of	

virus,	worms,	trojans,	spyware,	botnets	and	ransomware

 

 1201 371 เรื่องคัดสรรทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  และความมั่นคงปลอดภัย

  Selected Topics in Computer Network and 

  Security

	 	 หัวข้อพิเศษท่ีน่าสนใจเก่ียวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์	

กลไกการทำางาน	การป้องกนั	มาตรการรบัมอืโปรแกรมเรยีกค่าไถ่	ความ

มั่นคงปลอดภัยของควอนตัมคอมพิวเตอร์	 การโจมตีแบบคริปโต

แจ็คกิ้ง	การโจมตีแบบฟอร์มแจ็คกิ้ง	ช่องโหว่ของคลาวด์	

	 	 Special	 topics	 of	 computer	 network	 security;	

mechanisms;	prevention;	countermeasures	of	ransomware;	

security	of	quantum	computer;	Crypto	jacking	attacks;	jacking	

form	attacks;	cloud	vulnerabilities

 

 (3) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  9 หน่วยกิต

 0199 499 สหกิจศึกษา  9(0-40-0)*

  Cooperative Education (450 ชั่วโมง)

 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ	 สถานประกอบการเพื่อพัฒนา

นิสิต	 ให้มีความรู้ทางวิชาการ	 และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ	 การทำางาน		

ในสถานประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง	ในด้านการ

คิดอย่างเป็นระบบ	การสังเกตการณ์	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะใน

การวิเคราะห์และการประเมินผล	ทำาให้นิสิตมีคุณภาพ	ตรงตามความ

ต้องการ	ของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 		 A	systematic	provision	of	work-based	learning	

in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	

the	university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	

develop	both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	

place.	This	procedure	will	help	the	students	in	self-development	

in	terms	of	systematic	thinking,	observation,	decision	making,	

analytical	 and	 evaluation	 skills.	Also	 it	will	 result	 in	 high	

quality	graduates	who	are	most	suitable	for	the	work	place	

and	the	labor	market

หมายเหตุ	*	นับหน่วยกิตและให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U

 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 ไม่น้อยกว่า	

6	หน่วยกิต	โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
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หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรที่เสนอ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะ

1)		กลุ่มวิชาพื้นฐาน

2)		กลุ่มวิชาเอก

2.1	วิชาพื้นฐานเอก

2.2	วิชาเอกบังคับ

2.3	วิชาเอกเลือก

3)		กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

-	สหกิจศึกษา

หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 84

ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า  30

 ไม่น้อยกว่า 101

14

ไม่น้อยกว่า	78

14

49

	ไม่น้อยกว่า	15

  

9

6

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 120 ไม่น้อยกว่า 137
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รายวิชา
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 นิสิตทุกคนจะต้องเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	

30	หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 14 หน่วยกิต

	 1204	101	 คณิตศาสตร์สำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์	1	3(3-0-6)

	 	 Mathematics	for	Computer	Science	1

	 1204	105	 คณิตศาสตร์สำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์	2	3(3-0-6)

	 	 Mathematics	for	Computer	Science	2

	 1204	106	 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำาหรับ	 3(2-2-5)

	 	 วิทยาการคอมพิวเตอร์

	 	 Probability	and	Applied	Statistics	for	

	 	 Computer	Science

	 1204	201	 วิธีการเชิงตัวเลขสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร	์ 3(2-2-5)

	 	 Numerical	Method	for	Computer	Science

	 1204	206	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำาหรับวิทยาการ		2(2-0-4)

	 	 คอมพิวเตอร์

	 	 Communicative	English	for	Computer	Science	

  2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต

   2.2.1 วิชาพื้นฐานเอก  14 หน่วยกิต

	 1204	102	 การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และ	 3(3-0-6)

	 	 สถาปัตยกรรม

	 	 Computer	System	Design	and	Architecture

	 1204	103	 การแก้ปัญหาสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Problem	Solving	for	Computer	Science

	 1204	104	 สังคมดิจิทัล	กฎหมาย	และจริยธรรม	 2(2-0-4)

	 	 สำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

	 	 Digital	Society,	Legal	and	Ethics	for	

	 	 Computer	Science

	 1204	107	 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Principles	of	Computer	Programming

	 1204	207	 โครงสร้างข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Data	Structures

 วิชาเอกบังคับ 49 หน่วยกิต

	 1204	108	 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร	์ 3(3-0-6)

	 	 Data	Communication	Systems	and	

	 	 Computer	Network

	 1204	202	 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Database	Design	and	Management

	 1204	203	 การโปรแกรมเชิงวัตถุ	 3(2-2-5)

	 	 Object	Oriented	Programming

	 1204	204	 การพัฒนาและการจัดการเว็บ	 3(2-2-5)

	 	 Web	Development	and	Management

	 1204	205	 ระบบปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 	 Operating	Systems

	 1204	208	 การพัฒนาและจัดการเว็บขั้นสูง	 3(2-2-5)

	 	 Advanced	Web	Development	and	

	 	 Management

	 1204	209	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

	 	 Human	Computer	Interaction

	 1204	301	 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	 3(3-0-6)

	 	 System	Analysis	and	Design

	 1204	302	 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี	 3(3-0-6)

	 	 Algorithm	Analysis	and	Design

	 1204	303	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน	 3(2-2-5)

	 	 อุปกรณ์พกพา

	 	 Mobile	Application	Development

	 1204	304	 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 1(0-2-1)

	 	 Computer	Science	Seminar

	 1204	305	 คอมพิวเตอร์กราฟิก	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Graphics

	 1204	306	 วิศวกรรมซอฟต์แวร์	 3(3-0-6)

	 	 Software	Engineering

	 1204	307	 ปัญญาประดิษฐ์	 3(2-2-5)

	 	 Artificial	Intelligence

	 1204	308	 ทฤษฎีการคำานวณ	 3(3-0-6)

	 	 Theory	of	Computation

	 1204	309*	โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์	1	 1(0-2-1)

	 	 Computer	Science	Project	1

	 1204	401	 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์	2	 4(0-8-4)

	 	 Computer	Science	Project	2

	 1204	402	 การเตรียมความพร้อมฝึกสหกิจศึกษา	 1(0-2-1)

	 	 สำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

	 	 Preparation	of	Cooperative	Education	for	

	 	 Computer	Science	

 หมายเหตุ		*	นับหน่วยกิต	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U	

  

 วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

 1. วชิาเอกเลอืก ทางด้านการพฒันาระบบ (System Development)

	 1204	403	 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Database	Programming
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	 1204	404	 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ	 3(3-0-6)

	 	 Natural	Language	Processing

	 1204	405	 วิทยาศาสตร์ข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Data	Science

	 1204	406	 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Robotics

	 1204	407	 การเรียนรู้ของเครื่อง	 3(2-2-5)

	 	 Machine	Learning	

	 1204	408	 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง	 3(2-2-5)

	 	 Internet	of	Things

	 1204	409	 กลยุทธ์ของเกม	การปฏิสัมพันธ์และ	 3(2-2-5)

	 	 การออกแบบ

	 	 Game	Strategy,	Interaction	and	Design

	 1204	418	 การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร	์ 3(3-0-6)

	 	 Software	Testing	and	Quality	Assurance

	 1204	419	 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์	 3(3-0-6)

	 	 Software	Project	Management

	 1204	420	 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงขับเคลื่อน	 3(3-0-6)

	 	 ด้วยการทดสอบ

	 	 Test-Driven	Software	Development

	 1204	421	 การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์	 3(3-0-6)

	 	 Software	Configuration		Management

	 1204	422	 ความเป็นจริงเสมือนสำาหรับวิทยาการ	 3(2-2-5)

	 	 คอมพิวเตอร์

	 	 Virtual	Reality	for	Computer	Science

	 1204	423	 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	 3(3-0-6)

	 	 Electornic	Business

	 1204	424	 คลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ	 3(2-2-5)

	 	 Data	Warehouse	and	Business	Intelligence

	 1204	425	 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมและสื่อสังคม	 3(2-2-5)

	 	 Social	Network	and	Media	Analysis	

	 1204	426	 ข้อมูลขนาดใหญ่	 3(2-2-5)

	 	 Big	Data

	 1204	427	 วิทยาการปัญญา	 3(3-0-6)

	 	 Cognitive	Science

	 1204	428	 การเรียนรู้เชิงลึก	 3(2-2-5)

	 	 Deep	Learning

	 1204	429	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์	 3(2-2-5)

	 	 Application	Program	Development

	 1204	430	 คอมพิวเตอร์วิทัศน์และ	 3(2-2-5)

	 	 การประมวลผลภาพ

	 	 Computer	Vision	and	Image	Processing

	 1204	431	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์	 3(2-2-5)

	 	 ของปัญญาประดิษฐ์

	 	 Application	Program	Development	of	

	 	 Artificial	Intelligence

	 1204	433	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบข้าม	 3(2-2-5)

	 	 ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

	 	 Cross	Platform	Mobile	Application	Development

	 1204	434	 เรื่องคัดสรรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Selected	Topics	in	Computer	Science

	 1204	447	 พื้นฐานระบบดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 Digital	System	Fundamentals

	 1204	448	 การบูรณาการวิทยาการคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 สำาหรับสาขาอื่นๆ	

	 	 Integration	of	Computer	Science	for	Other	

	 	 Disciplines

  

 2.  วชิาเอกเลือก ทางด้านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

	 1204	410	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่าย	 3(2-2-5)

	 	 คอมพิวเตอร์

	 	 Computer	Network	Applications	Development

	 1204	411	 เครือข่ายไร้สาย	 3(2-2-5)

	 	 Wireless	Network

	 1204	412	 พื้นฐานระบบปฏิบัติการยูนิกซ์	 3(2-2-5)

	 	 Fundamentals	of	UNIX

	 1204	413	 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Network	Administration

	 1204	414	 เทคโนโลยีแบบเปิดเผยซอร์สโค้ด	 3(2-2-5)

	 	 Open	Source	Technology

	 1204	415	 การโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Network	Programming

	 1204	416	 เครือข่ายสมัยใหม่	 3(2-2-5)

	 	 Modern	Networking

	 1204	417	 โปรแกรมประยุกต์เครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Network	Applications

	 1204	432	 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	 3(2-2-5)

	 	 Cyber	Security	

  

  3.  วิชาเอกเลือกอื่นๆ 

	 1204	435	 แนวคิดทางธุรกิจสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร	์ 3(3-0-6)

	 	 Business	Concepts	for	Computer	Science

	 1204	436	 หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Software	Design	and	

	 	 Development
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	 1204	437	 การแก้ปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 สำาหรับศึกษาศาสตร์

	 	 Problem	Solving	of	Computer	Science	

	 	 for	Education

	 1204	438	 การแก้ปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 สำาหรับวิทยาศาสตร์

	 	 Problem	Solving	of	Computer	Science	for	

	 	 Science

	 1204	439	 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 สำาหรับวิทยาศาสตร์

	 	 Principles	of	Computer	Programming	for	

	 	 Science

	 1204	440	 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับ	 3(2-2-5)

	 	 ศึกษาศาสตร์

	 	 Principles	of	Computer	Programming	for	

	 	 Education

	 1204	441	 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร	์3(2-2-5)

	 	 สำาหรับศึกษาศาสตร์

	 	 Data	Communication	Systems	and	Computer	

	 	 Network	for	Education

	 1204	442	 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 สำาหรับศึกษาศาสตร์

	 	 Database	Design	and	Management	for	

	 	 Education

	 1204	443	 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสำาหรับ	 3(3-0-6)

	 	 ศึกษาศาสตร์

	 	 System	Analysis	and	Design	for	Education

	 1204	444	 กฎหมายและจริยธรรมทาง	 2(2-0-4)

	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับศึกษาศาสตร์

	 	 Legal	and	Ethical	Issues	in	Information	

	 	 Technology	for	Education

	 1204	445	 การโปรแกรมจินตภาพสำาหรับ	 3(2-2-5)

	 	 ศึกษาศาสตร์

	 	 Visual	Programming	for	Education

	 1204	446	 การพัฒนาและการจัดการเว็บ	 3(2-2-5)

	 	 สำาหรับศึกษาศาสตร์

	 	 Web	Development	and	Management	for	

	 	 Education

	 0901	101	 หลักการบัญชีขั้นต้น	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Accounting	

	 0904	325		การเงินและการธนาคารสำาหรับ	 3(3-0-6)

	 	 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Finance	and	Banking	for	Electronics	Commerce	

  2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 9 หน่วยกิต 

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

	 	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 6	หน่วยกิต
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แผนการศึกษา 

ปีที่ 1 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation	

2(1-2-3)

xxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 1204	101 คณิตศาสตร์สำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์	1

Mathematics	for	Computer	Science	1

3(3-0-6)

วิชาพื้นฐานเอก 1204	102 การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม

Computer	System	Design	and	Architecture

3(3-0-6)

1204	103 การแก้ปัญหาสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

Problem	Solving	for	Computer	Science

3(2-2-5)

1204	104 สังคมดิจิทัล	กฎหมาย	และจริยธรรมสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

Digital	Society,	Legal	and	Ethics	for	Computer	Science

2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21

ปีที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0041	002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English
2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking
2(2-0-4)

xxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 4

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 1204	105 คณิตศาสตร์สำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์	2

Mathematics	for	Computer	Science	2
3(3-0-6)

1204	106 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

Probability	and	Applied	Statistics	for	Computer	Science

3(2-2-5)

วิชาพื้นฐานเอก 1204	107 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Principles	of	Computer	Programming

3(2-2-5)

วิชาเอกบังคับ 1204	108 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20
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ปีที่ 2 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 4

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 1204	201 วิธีการเชิงตัวเลขสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

Numerical	Method	for	Computer	Science

3(2-2-5)

วิชาเอกบังคับ 1204	202 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล

Database	Design	and	Management

3(2-2-5)

1204	203 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

Object	Oriented	Programming

3(2-2-5)

1204	204 การพัฒนาและการจัดการเว็บ

Web	Development	and	Management

3(2-2-5)

1204	205
ระบบปฏิบัติการ

Operating	Systems
3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19

ปีที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 8

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 1204	206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์	

Communicative	English	for	Computer	Science	
2(2-0-4)

วิชาพื้นฐานเอก 1204	207 โครงสร้างข้อมูล

Data	Structures

3(2-2-5)

วิชาเอกบังคับ 1204	208 การพัฒนาและจัดการเว็บขั้นสูง

Advanced	Web	Development	and	Management

3(2-2-5)

1204	209 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

Human	Computer	Interaction
3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19
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ปีที่ 3 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ 1204	301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

System	Analysis	and	Design
3(3-0-6)

1204	302 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี

Algorithm	Analysis	and	Design
3(3-0-6)

1204	303 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา

Mobile	Application	Development
3(2-2-5)

1204	304 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer	Science	Seminar
1(0-2-1)

วิชาเอกเลือก xxx	xxx วิชาเอกเลือก	จำานวน	2	วิชา 6

วิชาเลือกเสรี xxx	xxx เลือกวิชาเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19

ปีที่ 3 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ 1204	305 คอมพิวเตอร์กราฟิก

Computer	Graphics

3(2-2-5)

1204	306
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Software	Engineering
3(3-0-6)

1204	307
ปัญญาประดิษฐ์

Artificial	Intelligence
3(2-2-5)

1204	308 ทฤษฎีการคำานวณ

Theory	of	Computation	

3(3-0-6)

1204	309*
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์	1

Computer	Science	Project	1
1(0-2-1)

วิชาเอกเลือก xxx	xxx วิชาเอกเลือก	จำานวน	1	วิชา 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 16

หมายเหตุ	 *	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U
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ปีที่ 4 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ 1204	401 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์	2

Computer	Science	Project	2

4(0-8-4)

1204	402 การเตรียมความพร้อมฝึกสหกิจศึกษาสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

Preparation	of	Cooperative	Education	for	Computer	Science

1(0-2-1)

วิชาเอกเลือก xxx	xxx วิชาเอกเลือก	จำานวน	2	วิชา 6

วิชาเลือกเสรี xxx	xxx เลือกวิชาเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 14

ปีที่ 4 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 0199	499* สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9

หมายเหตุ	 *	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1.  กลุ่มวิชาพื้นฐาน 14 หน่วยกิต

 1204 101 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6)

  Mathematics for Computer Science 1

	 	 ทฤษฎีสารสนเทศ	 ตรรกศาสตร์	 พีชคณิตแบบบูลีน	

ทฤษฎีเซต	ทฤษฎีกราฟ	ต้นไม้	 ทฤษฎีคำานวณพื้นฐาน	ความสัมพันธ์

และฟังก์ชัน	การนับ	ทฤษฎีตัวเลข	ลำาดับและอนุกรม

	 	 Information	theory,	 logic,	boolean	algebra,	set	

theory,	graph	theory,	tree,	basic	computation	theory,	relation	

and	function,	counting,	number	theory,	sequences	and	series

  

 1204 105 คณิตศาสตร์ส�าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6)

  Mathematics for Computer Science 2

	 	 จำานวนธรรมชาต	ิอปุนยัเชงิคณติศาสตร์	และขนาดของ

เซต	จำานวนจริง	โดเมน	และเรนจ์ของความสัมพันธ์	สมการกำาลัง	ลิมิต	

อนุพันธ์	อินทิกรัล	ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

	 	 Natural	numbers,	induction	and	the	size	of	set,	

real	 numbers,	 domain	 and	 range	 of	 relation,	 polynomial,	

limit	 and	 convergence,	 differential	 calculus,	 Integration,	

trigonometric	functions

  

 1204 106 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ 3(2-2-5)

  ส�าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

  Probability and Applied Statistics for 

  Computer Science

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 101 คณิตศาสตร์ส�าหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

 Prerequisite : 1204 101 Mathematics for 

Computer Science

	 	 ความน่าจะเป็น	ความน่าจะเป็นแบบมีเงือ่นไข	กฎของเบย์	

ประชากร	และค่าคาดคะเนทางสถิติ	 และการแจกแจงความน่าจะเป็น	

ได้แก่	 การแจกแจงแบบทวินาม	 การแจกแจงแบบปัวส์ซอง	 และ

การแจกแจงแบบปกติ	 หลักการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า	

การออกแบบการทดลอง	 การทดสอบสมมติฐานสำาหรับประชากร	 1	

และ	 2	กลุ่ม	การวิเคราะห์ความแปรปรวน	การวิเคราะห์	 การถดถอย

เชิงเส้นและสหสัมพันธ์	 การประยุกต์ใช้สถิติกับปัญหาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์	และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

	 	 Probability,	conditional	probability,	Bayes	rule,	

population	and	statistical	estimation,	probability	distribution	

including	binomial,	Poisson	and	normal	distribution,	principal	

random	 sampling	 and	 estimation,	 experimental	 design,	

hypothesis	testing	for	one	and	two	populations,	analysis	of	

variance,	 linear	 regression	 and	 correlation	 analysis,	

applications	of	statistics	for	computer	science	to	performance	

analysis	and	reliability	for	process	control	evaluation

  

 1204 201 วิธีการเชิงตัวเลขส�าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5)

  Numerical Method for Computer Science

	 	 ระบบสมการเชงิเส้นและเมตรกิซ์	การประมาณค่าในช่วง

และนอกช่วง	 การถดถอย	 แบบกำาลังสองน้อยที่สุด	 การแก้สมการ

เชิงอนุพันธ์สามัญ	 การประมาณเส้นโค้ง	 การหาค่าที่ เหมาะสม	

และการประยุกต์วิธีการเชิงตัวเลขในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

	 	 Linear	 algebraic	 equation	 and	 matrix,	

interpolation	 and	 extrapolation,	 least	 square	 regression,	

ordinary	differential	equation,	curve	fitting,	optimization	and	

application	of	numerical	method	for	computer	science

  

 1204 206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4)

  ส�าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

  Communicative English for Computer Science

	 	 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษขัน้พืน้ฐาน		คำาศพัท์ภาษาองักฤษ	

ทักษะการฟัง	 ทักษะการอ่าน	 และทักษะการเขียนระดับพื้นฐานทาง

ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

	 	 Basic	 English	 grammatical	 structures	 and	

vocabulary,	listening,	reading,	and	writing	skills	for	computer	

science

 2.  กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐาน 14 หน่วยกิต

 1204 102 การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

  และสถาปัตยกรรม

  Computer System Design and Architecture

	 	 พื้นฐานของสถาป ัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 	 ระบบ

เลขจำานวน	การแทนค่าข้อมูล	วงจรลอจิก	พีชคณิตบูลีน	การลดรูปวง

จรลอจิก	หลักการโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	ชุดคำาสั่ง

และการอ้างอิงตำาแหน่ง	 หน่วยประมวลผลกลางและการทำาไปป์ไลน	์

ภาษาแอสเซมบล	ีเส้นทางข้อมลู	ระบบและลำาดบัชัน้ของหน่วยความจำา	

อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต	

	 	 Fundamentals	of	computer	architecture	evolution	

of	 computer,	 computer	 components,	 types	 of	 computer,	

computer	operations,	number	systems,	data	representation,	

logic	 circuit,	 boolean	 algebra,	 logic	 circuit	 simplification,	

principles	of	computer	organization	and	architecture,	instruction	

set	and	addressing	mode,	memory	system	organization	and	

architecture,	central	processing	unit	and	pipelining,	assembly	

language,	input/output	devices	
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 1204 103 การแก้ปัญหาส�าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  Problem Solving for Computer Science

 	 นิพจน์	 การคำานวณและเปรียบเทียบทางคอมพิวเตอร์	

การวิเคราะห์ปัญหา	 การแสดงขั้นตอนวิธีแบบรหัสเทียม	 การแสดง

ขั้นตอนวิธีแบบผังงาน	โครงสร้างโปรแกรมเบื้องต้น	ข้อมูลและตัวแปร	

การเขียนโปรแกรมสำาหรับโครงสร้างการทำางานแบบลำาดับ	 การเขียน

โปรแกรมสำาหรบัโครงสร้าง	การทำางานแบบทางเลอืก	การเขียนโปรแกรม

โครงสร้างการทำางานแบบทำาซำ้า	 อาร์เรย์และการเขียนโปรแกรมโดยใช้

อาร์เรย์	กรณีศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

	 	 Expression,	 computing	 and	 comparing	 in	

computer,	problem	analysis,	pseudo-code,	flow	chart,	basic	

program	structure,	data	and	variable	declaration,	sequence	

control	 programming,	 selection	 control	 programming,	

iteration	control	programming,	array	and	programming	using	

array,	case	studies	for	computer	science

  

 1204 104 สังคมดิจิทัล กฎหมาย และจริยธรรม 2(2-0-4)

  ส�าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

  Digital Society, Legal and Ethics for 

  Computer Science

	 	 เบื้องต้นกับสังคมดิจิทัล	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 และ

ผลกระทบต่อสังคม	เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ	ที่แพร่หลายในสังคม	

วฒันธรรมออนไลน์	สงัคมดจิทิลั	ประเดน็ความเป็นส่วนตวั	และการใช้

บริการเครือข่าย	ทางสังคม	การก่อการร้ายทางไซเบอร์	 เรื่องลวงอีเมล์

ขยะ	 ประเด็นความปลอดภัยกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต	 กฎหมายที่

เกีย่วกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ	กฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญา	กฎหมาย

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์	 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์	 ปัญหาเกี่ยวกับ

จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การละเมิดลิขสิทธิ์

ซอฟต์แวร์	

	 	 Introduction	 to	 digital	 society,	 computer	

technologies	and	their	impacts	on	society,	new	information	

technologies	proliferating	in	society,	online	cultures,	digital	

society,	 privacy	 issues	 and	 the	 usage	 of	 social	 network	

services,	cyber-terrorism,	hoax,	spam,	malware,	safety	issues	

and	the	usage	of	 the	 internet,	 legal	and	ethical	aspects	 in	

information	technology,	intellectual	property	rights,	copyright	

law,	 computer	 crime,	 ethical	 issues	 related	 to	 information	

technology,	software	piracy

  

 1204 107 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  Principles of Computer Programming 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 103 การแก้ปัญหาส�าหรบั

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 103 Problem Solving 

for Computer Science

	 	 กระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ความรู้

เบือ้งต้นเกีย่วกบัการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ด้วยภาษาทีเ่หมาะสม	

องค์ประกอบพื้นฐานของภาษาโปรแกรม	 ชนิดข้อมูล	 รูปแบบและ

โครงสร้างภาษา	ตวัแปรภาษาและเคร่ืองจกัรเสมือนสำาหรับการประมวล

ผล	 โครงสร้างการควบคุม	 การเลือก	การวนซำ้า	 อาเรย์	 การโปรแกรม

ฟังก์ชัน	 โครงสร้างของการเก็บข้อมูล	 ส่วนต่อประสานไลบรารีพื้นฐาน	

การประมวลผลไฟล์	การจัดการข้อยกเว้น

	 	 Computer	programming	paradigms,	introduction	

to	 computer	 programming	 using	 suitable	 programming	

language,	fundamental	elements	of	programming	language,	

data	 types,	 syntax	 and	 structure	 language,	 compiler	 and	

executing	 virtual	machine,	 control	 structures,	 selection,	

iteration,	 array,	 functional	 programming,	 structures	 of	

collection	 data,	 basic	 library	 interface,	 file	 processing,	

exception	handling

  

 1204 207 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)

  Data Structures

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 107 หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 107 Principles of 

Computer Programming

	 	 การจัดสรรหน่วยความจำาแบบเชิงเส้น	 แถวลำาดับ	

แถวเรียงซ้อน	 แถวคอย	 แถวคอยลัดคิว	 รายการเชื่อมโยง	 รายการ

เชื่อมโยงแบบทางเดียว	 รายการเชื่อมโยงแบบสองทาง	 การจัดสรร

หน่วยความจำาแบบต้นไม้	 ต้นไม้แบบทวิภาค	 การผ่านทางต้นไม	้

การสร้างตวัแทนต้นไม้	ต้นไม้แบบเอวแีอล	การจดัหน่วยความจำาแบบฮปี	

การลงรหัสแบบแฮช	 เทคนิคการเรียงลำาดับและการสืบค้นข้อมูล	

การเขียนโปรแกรมโครงสร้างข้อมูลบนพ้ืนฐานแนวคิดการโปรแกรม

เชิงวัตถุ

	 	 Linear	allocation:	array,	stack,	queue,	dequeues;	

linked	allocation:	singly	linked	lists,	and	doubly	linked	lists,	

trees:	binary	tree,	traversal,	representation,	AVL-tree,	heap	

storage,	hash	coding,	sorting	and	searching	techniques,	data	

structure	programming	based	on	object-oriented	programing	

concept
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  2.2 วิชาเอกบังคับ 49 หน่วยกิต

 1204 108 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6)

  Data Communication Systems and Computer 

  Network

	 	 พืน้ฐานของระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์	การสือ่สารของ

คอมพวิเตอร์	รปูแบบโอเอสไอ	7	ชัน้	(ทัง้แนวคดิและแง่มมุในทางปฏบิติั)	

โพรโทคอลในระดับชั้นกายภาพและโพรโทคอลระดับดาต้าลิงค	์

โพรโทคอลของเครอืข่ายท้องถิน่	(แลน)	โพรโทคอลของเครอืข่ายระดบั

กว้าง	(แวน)	เครือข่ายไร้สายเบื้องต้น	รูปแบบการสื่อสารโดยทีซีพีไอพี

โพรโทคอลสำาหรับค้นหาเส้นทาง	 โพรโทคอลในระดับทรานสปอร์ต	

กลไกควบคุมความคับค่ัง	 กลไกควบคุมความผิดพลาดการส่งข้อมูล	

โพรโทคอลในระดับโปรแกรมประยกุต์	ปฏิบัติการอปุกรณ์เครอืข่ายโดย

ใช้อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในภาคเอกชนและโดยซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยโค้ด

	 	 Fundamental	of	data	communication	systems,	

7	layers	of	OSI	Model	(ideal	and	practice),	physical	Protocol	

and	 data	 link	 Protocol	 include	 LAN	 and	WAN	Protocol	

fundamental	of	wireless	communication,	TCP/IP	communication	

format,	 routing	and	transport	Protocol,	error	detection	and	

congestion	control

  

 1204 202 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)

  Database Design and Management

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 103 การแก้ปัญหาส�าหรบั

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 103 Problem Solving 

for Computer Science

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล	 การออกแบบฐาน

ข้อมูล	 ภาษาสำาหรับจัดการฐานข้อมูล	 ความปลอดภัยของฐานข้อมูล	

การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

	 	 Introduction	 to	 database,	 database	 design,	

languages	 for	 database	management,	 database	 security,	

database	management	programming

  

 1204 203 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)

  Object Oriented Programming

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 107 หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 107 Principles of 

Computer Programming

	 	 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถ	ุ

คลาส	อ็อบเจกต์	 แพ็กเกจ	อินเทอร์เฟส	การห่อหุ้มและโพลิมอร์ฟิซึม	

การสืบทอด	การประยุกต์แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้

เอพีไอ	ของภาษาส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้แบบกราฟิก	ระบบหลายภารกจิและ

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชัน	 บนพ้ืนฐานของสื่อสารระหว่าง 

อ็อบเจกต์

	 	 Fundametal	 of	 object	 oriented	 programming	

concepts,	class,	object,	package,	interface,	encapsulation	and	

polymorphism,	 inheritance,	 object	 oriented	 concept	 using	

language	APIs,	 graphical	 user	 interface	 (GUI)	 application,	

multi-tasking	application	and	interaction	between	applications	

based	on	objects	communication

 1204 204 การพัฒนาและการจัดการเว็บ 3(2-2-5)

  Web Development and Management

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 103 การแก้ปัญหาส�าหรบั

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 103 Problem Solving 

for Computer Science

	 	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัอนิเทอร์เนต็	เวลิด์ไวด์เวบ็	และ

โพรโทคอลทซีพีไีอพ	ีการตัง้ค่าและการจดัการระบบเวบ็แม่ข่าย	ตวัแปร

ภาษาเวบ็	และเคร่ืองมอืทีเ่กีย่วข้องในการพัฒนาเวบ็แอปพลเิคชนั	ภาษา

มาร์คอัพและสคริปท์	 การสร้างเว็บเพจรูปแบบคงตัวและพลวัต	ทั้งใน

ฝั่งลูกข่ายและแม่ข่าย	การเชื่อมโยงเว็บไซต์เข้ากับฐานข้อมูล

	 	 Introduction	 to	 the	 internet,	World-Wide-Web	

(WWW)	and	TCP/IP	Protocols,	configuration	and	management	

of	web	server,	language	interpreter	and	relevant	tools	for	web	

application	 development,	markup	 and	 script	 languages,	

static	 and	dynamic	webpage	 for	 client	 and	 server	 sided,	

database	connected	website

  

 1204 205 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  Operating Systems

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 103 การแก้ปัญหาส�าหรบั

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 103 Problem Solving 

for Computer Science

	 	 พืน้ฐานของระบบปฏบิตักิาร	การจดัระบบคอมพวิเตอร์	

สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์	โครงสร้างระบบปฏบิติัการ	การทำางานของ

ระบบปฏิบัติการ	 การบริหารจัดการโพรเซส	 การบริหารจัดการหน่วย

ความจำา	 การบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล	 การป้องกันและ

ความปลอดภัย	บนระบบปฏิบัติการ	กรณีศึกษาระบบปฏิบัติการ	

	 	 Fundamental	of	operating	systems,	computer-

system	organization,	computer-system	architecture,	operating- 

system	 structure,	 operating-system	 operations,	 process	

management,	memory	management,	storage	management,	

protection	and	security,	operating	system	case	study
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 1204 208 การพัฒนาและจัดการเว็บขั้นสูง 3(2-2-5)

  Advanced Web Development and Management

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 204 การพัฒนาและ

การจัดการเว็บ

 Prerequisite : 1204 204 Web Development 

and Management

  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน	เทคโนโลยีสมัยใหม่

สำาหรบัการพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนั	กรอบการพฒันา	รปูแบบการพฒันา

ส่วนแบค็เอน็และฟร้อนท์เอน็	สถาปัตยกรรมเชงิบรกิาร	สถาปัตยกรรม

เอ็มวีซี	เว็บเซอร์วิส	เรสท์ฟูลเอพีไอ	การสื่อสารระหว่างเครื่องโดยจาวา

สครปิส์ออ็บเจกต์โนเตชนั	การเรยีกคำาสัง่ระยะไกล	การบรหิารซอสโค้ด

และความคุมเวอร์ชัน	และการนำาสู่แม่ข่ายเพื่อใช้งานจริง

	 	 Project	 based	 learning	 (PBL),	modern	web	

application	technologies,	frameworks,	back-end	and	front-end	

development,	service-oriented	architecture	(SOA),	model-view- 

controller	 architecture	 (MVC),	web	 services	RESTful	API,	

machine	to	machine	communication	medium	(JSON),	remote	

procedure	call	(RPC),	source	code	version	control,	deployment	

web	application	to	server

  

 1204 209 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

  Human Computer Interaction

	 	 บริบทของการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัคอมพวิเตอร์	

คุณสมบัติและป ัญหาของ	 การปฏิสัมพันธ ์ระหว ่างมนุษย ์กับ

คอมพิวเตอร์	 ความสามารถและพฤติกรรมในการโต้ตอบของมนุษย์

และคอมพิวเตอร์	เทคนิคและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยมนุษย์	เทคนิคและ

ทฤษฎเีกีย่วกบัการใช้งานของผู้ใช้	(Usability)	แนวคิดพ้ืนฐานเกีย่วกบั

วงจรชีวิตของระบบโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	 แนวคิด

พืน้ฐานทางเทคนคิและทฤษฎีของขัน้ตอนการออกแบบและพฒันาของ

ระบบโต้ตอบระหว่างมนุษย์	 กับคอมพิวเตอร์	 การออกแบบโดยเน้น

ประสบการณ์ของผูใ้ช้	(User	Experience	Design)	เทคนคิและทฤษฎี

เกี่ยวกับการทดสอบความสามารถในการใช้งานของผู้ใช้	 (Usability)	

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ใน

บรบิทของกลุม่ผูใ้ช้	(CSCW)	ทิศทางของการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์

กับคอมพิวเตอร์ในอนาคต	

	 	 Context	of	HCI,	quality	and	issues	in	HCI,	human	

capabilities	 to	 use	machines,	 techniques	 and	 theories	 on	

human	factor,	usability	techniques	and	theories,	HCI	process	

life	 cycle,	 design	 process	 and	 techniques	 in	HCI,	 user	

experience	 design,	 usability	 evaluation	methods	 in	HCI,	

CSCW,	direction	of	HCI	in	the	future

  

 1204 301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)

  System Analysis and Design

	 	 แนวความคิดเกีย่วกบัระบบและระบบข้อมูลสารสนเทศ	

การพัฒนาระบบสารสนเทศ	นักวิเคราะห์ระบบ	การกำาหนดประเด็น

ป ัญหา	 การศึกษาความเป ็นไปได้	 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์

ความต้องการของระบบ	แบบจำาลองกระบวนการ	 ไดอะแกรมสำาหรับ

การวิเคราะห์ระบบ	การออกแบบระบบ

	 	 Concepts	 of	 the	 systems	 and	 information	

systems,	information	system	development,	system	analyst,	

problem	definition,	feasibility	study,	requirement	gathering,	

system	 requirement	 analysis,	 process	modeling,	 system	

analysis	diagram,	system	design

  

 1204 302 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)

  Algorithm Analysis and Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 207 โครงสร้างข้อมูล

 Prerequisite : 1204 207 Data Structure

	 	 พื้นฐานของอัลกอริทึม	 โครงสร้างข้อมูล	 การวิเคราะห์

อัลกอริทึม	อัลกอริทึมค้นหา	เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ	เทคนิค 

อัลกอริทึมแบบละโมบ	 เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบพลวัต	

การออกแบบและสร้างขั้นตอนวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ	 เช่น	

การจัดเรียงข้อมูล	การสำารวจกราฟ	การจับคู่ข้อความ	เป็นต้น

	 	 Fundamental	 of	 algorithms,	 data	 structures,	

algorithms	analysis,	searching	algorithm,	divide	and	conquer	

techniques,	 greedy	 algorithms	 techniques,	 dynamics	

programming	techniques,	design	and	create	algorithms	to	

solve	problems	such	as	sorting,	graph	traversing	and	string	

matching

  

 1204 303 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ 3(2-2-5)

  พกพา 

  Mobile Application Development

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 107 หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 107 Principles of 

Computer Programming

	 	 เบื้องต้นกับภาษาในการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์

เคลื่อนที่	แนะนำาโครงสร้างทางภาษาในการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์

เคลื่อนที่	 คลาสและเอพีไอที่สำาคัญในการเขียนโปรแกรม	บนอุปกรณ์

เคลื่อนที่	การออกแบบส่วนการติดต่อกับผู้ใช้	การใช้งานคอมโพเน็นต์

ต่างๆ	 เพื่อสร้างโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	 การจัดการเหตุการณ	์

การจัดการฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	 การประยุกต์ใช้	 เอพีไอที่

ทันสมัย	การเขียนเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
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	 	 Introduction	of	mobile	application	programming	

languages,	 application	development	 fundamental,	 classes	

and	API	for	mobile	application	programming,	user	interface	

design,	custom	items	for	mobile	application,	programming	

with	event	handling,	programming	with	mobility	database,	

application	of	current	API,	mobile	game	programming

  

 1204 304 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1)

  Computer Science Seminar

	 	 สมัมนาเกีย่วกบังานวิจัย	และหวัข้อพเิศษทีน่่าสนใจด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ	การอภิปราย	 และ

การนำาเสนอ

	 	 Seminar	with	interesting	researches	and	special	

topics	 in	 the	 area	 of	 computer	 science	 and	 information	

technology,	discuss	and	presentation

  

 1204 305 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)

  Computer Graphics

	 	 เบื้องต้นกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก	

คณติศาสตร์สำาหรบัคอมพวิเตอร์กราฟิก	การใช้ซอฟต์แวร์เพือ่สร้างงาน

คอมพิวเตอร์กราฟิก	การสร้างภาพสองมิติและสามมิติ	 การใช้กราฟิก

แพ็กเกจ	เช่น	OpenGL	ในการทำางาน	การตัดต่อไฟล์เสียงและวีดีโอ

	 	 Introduction	 to	 computer	 graphics	 and	

applications,	mathematics	for	computer	graphics,	graphics	

components	 and	 software	 utilities,	 2D	 graphics	 and	 3D	

graphics,	graphics	package	and	OpenGL	programming,	sound	

and	video	editing

  

 1204 306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)

  Software Engineering

	 	 หลักของวิศวกรรมซอฟต์แวร์	 กระบวนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์แบบต่างๆ	อาไจล	 การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร	์

การวางแผนโครงการ	 การวิเคราะห์ความต้องการ	 การออกแบบ

ซอฟต์แวร์	 การวัดซอฟต์แวร์	 การประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ซอฟต์แวร์	 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์	 การทดสอบซอฟต์แวร	์

การจัดการส่วนประกอบของซอฟต์แวร์	 การบำารุงรักษาซอฟต์แวร์	

การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์	แบบจำาลองวุฒิภาวะความ

สามารถบรูณาการ	(ซเีอ็มเอม็ไอ)	และเครือ่งมอืด้านวศิวกรรมซอฟต์แวร์

	 	 Principles	 of	 software	 engineering,	 software	

process	methodologies,	agile,	software	project	management,	

project	 planning,	 requirement	 analysis,	 software	 design,	

software	metric,	software	cost	estimation,	software	quality	

assurance,	 verification	 and	 validation,	 configuration	

management,	 software	maintenance,	 software	 process	

improvement,	capability	maturity	model	integration	(CMMI),	

and	computer-aided	software	engineering	(CASE)	tools

  

 1204 307 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)

  Artificial Intelligence

	 	 พื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์	 ปริภูมิสถานะการค้นหา

การแก้ปัญหา	 การแทนความรู้	 การอ้างเหตุผล	 การอนุมานภายใต้

ความไม่แน่นอน	กระบวนการเชิงความน่าจะเป็น	 และการเรียนรู้ของ

เคร่ือง	งานวิจยัด้านปัญญาประดษิฐ์	เช่น	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ระบบผู้เชี่ยวชาญ	และการเรียนรู้ของเครื่อง

	 	 Fundamental	of	artificial	intelligence	(AI),	state	

space,	search,	problem	solving,	knowledge	representation,	

reasoning,	inference	under	uncertainty,	probabilistic	methods,	

and	machine	learning,	research	topics	in	AI	such	as	natural	

language	 understanding,	 expert	 system,	 and	machine	

learning

  

 1204 308 ทฤษฎีการค�านวณ 3(3-0-6)

  Theory of Computation

	 	 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

ทฤษฎีการคำานวณ	หลักการเบื้องต้นของภาษา	ภาษาปกตินิพจน์ปกติ

ออโตมาตา	ไฟไนท์ออโตมาตา	ออโตมาตาแบบมผีลลพัธ์	ภาษาไร้บรบิท	

ไวยากรณ์ไร้บริบทการแปลงไวยากรณ์การแปลงไวยากรณ์	ออโตมาตา

แบบกดลง	เครื่องจักร	ทัวริง

	 	 Fundamental	 of	mathematical	 notation	 and	

techniques	 for	 theory	 of	 computation,	 basic	 concepts	

languages,	regular	languages,	regular	expressions,	automata,	

finite	automata,	automata	with	output,	transforming	grammars,	

context	free	languages,	context	free	grammars,	push	down	

automata,	turing	machine

  
 1204 309* โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1(0-2-1)

  Computer Science Project 1

	 	 การเลือกหัวข้อโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร	์

จัดทำาโครงงาน	 และเขียนรายงานความก้าวหน้าในการศึกษาหัวข้อ	

ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงงาน	ขัน้ตอนการวเิคราะห์	และออกแบบการประมวล

ผลโครงงาน	วิทยาระเบียบวิธีการวิเคราะห์และออกแบบ	การทบทวน

วรรณกรรม	 การพัฒนาระบบ	 เสนอเค้าโครงต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/

ผู้เช่ียวชาญ	และคณะกรรมการ	 เพื่อการพัฒนาต่อไปในวิชาโครงงาน

วิทยาการคอมพิวเตอร์	2

	 	 Topic	 selection	of	Computer	Science	project,	

project’s	 proposal	 and	 progression,	 analysis	 and	 design	

methodology,	 literature	 review,	 application	development,	

presenting	progression	of	project	to	advisors	and	committees	

for	Project	2



73

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 1204 401 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 4(0-8-4)

  Computer Science Project 2

	 	 การพัฒนาโครงงานตามที่ได้นำาเสนอไว้ในวิชาโครงงาน

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์	1	นำาเสนอผลการพัฒนาต่อคณะกรรมการ

ที่ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญ	และผู้สนใจ

	 	 Continuation	of	senior	project	1,	presenting	the	

project	to	the	advisors,	committees	and	interesting	audiences

  

 1204 402 การเตรียมความพร้อมฝึกสหกิจศึกษา 1(0-2-1)

  ส�าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

  Preparation of Cooperative Education for 

  Computer Science

	 	 การเตรยีมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน	ความรู้เบื้องต้นในการฝึกงานใน

ธรุกจิอตุสาหกรรมเทคโนโลยแีขนงต่างๆ	ทีส่ำาคญั	ความรูท้กัษะการจดั

ลำาดบั	ความสำาคญัของงาน	เจตคต	ิบคุลกิภาพ	การรกัษาเวลา	กาลเทศะ	

มนุษยสัมพันธ์และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ	 แนะแนวทางใน

การฝึกงานให้ได้อย่างมีคุณภาพ	 การเรียนรู ้การทำางานเป็นทีม	

การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์จากผู้ประกอบการ

	 	 Basic	 preparing	 internship	 professional	

experience	 in	 the	 technology	 industry,	 introduction	 to	 an	

internship	in	the	various	fields	of	technology	industry,	knowledge,	

skills,	 ranking,	 the	 importance	of	work,	attitude,	personality,	

maintenance	of	time,	interpersonal	relationships	and	professional	

characteristics,	guidance	 for	quality	 internships,	 teamwork,	

preparation	internship	from	the	industry	experience

   

  2.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

   2.3.1 วิชาเอกเลือก ทางด้านการพัฒนาระบบ (System 

Development)

 1204 403 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)

  Database Programming

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 107 หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 107 Principles of 

Computer Programming

	 	 โครงสร้างฐานข้อมลู	การออกแบบฐานข้อมลู	การพฒันา

ระบบงานฐานข้อมูล	การบำารุงฐานข้อมูล	ภาษาการเขียนโปรแกรมฐาน

ข้อมูล	การพัฒนาระบบแม่ข่าย	กลยุทธ์การปรับใช้โปรแกรม

	 	 Database	structure,	database	design,	database	

application	implementation,	database	maintaining,	database	

programming	 language,	 server	 application	development,	

application	deployment	strategy

  

 1204 404 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(3-0-6) 

  Natural Language Processing

	 	 พืน้ฐานของการประมวลผลภาษาธรรมชาต	ิระดับขัน้ของ

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ	การเตรียมข้อมูลที่เป็นภาษาธรรมชาติ	

การแทนค่าภาษาธรรมชาติ	 กระบวนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ	

การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ	

กรณีศึกษา	 ด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ	 เช่น	 การค้นคืน

สารสนเทศ	การจำาแนกเอกสาร	และการถาม-ตอบ

	 	 Fundamental	of	natural	language	processing	(NLP),	

phases	 in	NLP,	 natural	 language	pre-processing,	 natural	

language	 representation,	NLP	methods,	machine	 learning	

approaches	to	NLP,	case	studies	in	NLP	such	as	information	

retrieval,	text	classification,	and	question	answering

  

 1204 405 วิทยาศาสตร์ข้อมูล 3(2-2-5)

  Data Science

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 107 หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 107 Principles of 

Computer Programming

	 	 แนวคดิทางด้านวทิยาการข้อมลูสำาหรบัธรุกจิ	การจดัการ

ข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้สถิติและการเรียนรู้ของเครื่องจักร	

การสร้างภาพเพื่อสื่อข่าวสาร	การทำาเหมืองข้อมูล	การสกัดข่าวสารและ

ความรู ้จากข้อมูล	 การค้นคืนข่าวสารและอัลกอริทึมการสืบค้น	

การประมวลผลข้อความและเสียง	 การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ่	

	 	 Data	 science	 concept	 for	 business,	 data	

manipulation,	 data	 analysis	with	 statistics	 and	machine	

learning;	information	visualization,	data	mining,	extraction	

of	information	and	knowledge	from	data;	information	retrieval	

and	search	engine	algorithm,	 text	and	speech	processing,	

big	data	storage	and	analytics

  

 1204 406 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น 3(2-2-5)

  Introduction to Robotics

	 	 ภาพรวมของเทคโนโลยหุ่ีนยนต์	ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบั

ปริภูมิโครงแบบ	การแปลงแบบแข็งเกร็ง	 และจลศาสตร์ของแขนกล	

การรับรู้และการควบคุมหุ่นยนต์	 การโปรแกรมหุ่นยนต์	 การวางแผน

การเคลื่อนที่และการประยุกต์ใช้	การจัดวัตถุด้วยหุ่นยนต์

	 	 An	overview	of	robotics	technology,	introduction	

to	the	configuration	space	concept,	rigid	transformation	and	

manipulator	 kinematics,	 sensing	 and	 control,	 robot	

programming,	robot	motion	planning	and	applications,	robot	

manipulation
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 1204 407 การเรียนรู้ของเครื่อง 3(2-2-5)

  Machine Learning 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 107 หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 107 Principles of 

Computer Programming

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	 และอัลกอริทึมสำาหรับการเรียนรู้ของ

เครื่องจักร	 การเรียนรู้แบบมีผู้สอน	 การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน	 และ

การเรียนรู้แบบเสริมกำาลัง	การเรียนรู้แบบพาราเมทริกซ์และนอนพารา

เมทริกซ์	การแบ่งกลุ่ม	และการจำาแนกประเภท	เช่น	ซับพอร์ตเวกเตอร์

แมชชีน	 โครงข่ายประสาท	การประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้	 กรณี

ศกึษากบังานด้าน	การประมวลผลข้อความ	การประมวลผลภาพ	เป็นต้น

	 	 Concepts,	theories,	and	algorithms	for	machine	

learning,	 supervised	 learning,	 unsupervised	 learning,	

reinforcement	 learning,	 parametric	 and	 non-parametric	

learning,	data	clustering,	and	classification	such	as	support	

vector	machine	and	neural	networks,	evaluation	of	learning	

performance,	 case	 studies	 in	 text	 processing	 and	 image	

processing

  

 1204 408 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 3(2-2-5)

  Internet of Things

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 102 การออกแบบระบบ

คอมพวิเตอร์และสถาปัตยกรรม

 Prerequisite : 1204 102 Computer System 

Design and Architecture

	 	 ความหมายของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งหรือไอโอที	 (IoT)	

ความท้าทายของไอโอที	 การประยุกต์	 ใช้ไอโอที	 อุปกรณ์เซ็นเซอร์

อเิลก็ทรอนกิส	์ระบบฝังตวั	เครือข่ายเซนเซอร์ไรส้าย	สถาปัตยกรรมไอ

โอที	เบื้องหลังเทคโนโลยีของไอโอที	การออกแบบไอโอที	ในเชิงตรรกะ

และเชิงกายภาพ	การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ไอโอที	การรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในไอโอที	

	 	 Description	 of	 the	 internet	 of	 things	 (IoT),	

challenges	 in	 the	 IoT,	 IoT	applications,	sensor	electronics,	

embedded	system,	wireless	sensor	network,	IoT	architecture,	

technologies	behind	the	IoT,	logical	and	physical	design	of	

IoT,	IoT	development	and	application,	security	and	privacy	

issues	in	IoT

  

 1204 409 กลยุทธ์ของเกม การปฏิสัมพันธ์และ 3(2-2-5)

  การออกแบบ

  Game Strategy, Interaction, and Design

	 	 เบื้องต้นของเกมและทฤษฎีเกม	 รูปแบบกลยุทธ์ของ

เกม	 การเรียนรู้วิวัฒนาการและการคำานวณในเกม	 เกมหลากหลาย

รปูแบบทีม่ข้ีอมลูทีส่มบูรณ์แบบ	เกมแบบแข่งซำา้หลายครัง้	เกมทีม่ข้ีอมลู

ที่ไม่สมบูรณ์	ความต้องการของระบบสารสนเทศในเกม	การออกแบบ

ภารกิจ	การออกแบบปฏิสัมพันธ์แบบเพลิดเพลิน	 การออกแบบกลไก

ในเกม	ผลกระทบของเครือข่าย	 และเกมบนเครือข่าย	การออกแบบ

ระดับ	สถาปัตยกรรมของเกม	และการพัฒนาเกม

	 	 Introduction	of	game	and	game	theory,	game	

strategy,	learning,	evolution,	and	computation,	extensive	form	

games	with	perfect	information,	repeated	games,	games	with	

incomplete	information,	the	requirements	of	game	information	

systems,	 mission	 design,	 playful	 interaction	 design,	

mechanism	design,	network	effects	and	games	over	networks,	

level	design	game	architecture,	and	game	development

  

 1204 418 การทดสอบและการประกันคุณภาพ 3(3-0-6) 

  ซอฟต์แวร์

  Software Testing and Quality Assurance

	 	 หลกัการทดสอบซอฟต์แวร์	คำาศพัท์และมาตรฐานสากล

ของการทดสอบซอฟต์แวร์	กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์	จติวทิยาใน

การทดสอบ	 การวางแผนการทดสอบ	 การทดสอบแบบทำาซำ้าและ

การทดสอบแบบถดถอย	การทดสอบแบบคงตัว	 และพลวัต	 เทคนิค

ต่างๆ	สำาหรับการทดสอบเชิงฟังก์ชัน	 การทดสอบแบบไม่เชิงฟังก์ชัน	

การทดสอบเชิงการเปลี่ยนแปลงสถานะของระบบ	 การบริหารจัดการ

การทดสอบซอฟต์แวร์	เครื่องมือสำาหรับการทดสอบซอฟต์แวร์

	 	 Principles	of	software	testing,	software	testing	

glossary	 and	 international	 standard	 for	 software	 testing	

(ISTQB/ISEB),	software	testing	methodology,	psychology	of	
software	testing,	planning,	retest,	regression	testing,	static	testing,	

dynamic	testing,	functional	testing	techniques,	non-functional	

testing,	state	transition	testing,	software	testing	management,	

and	computer-aided	software	testing	(CAST)	tools

  

 1204 419 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)

  Software Project Management

	 	 ความหมายของการบริหารโครงการ	 ขั้นตอนและ

วงจรชีวิตของการบริหารโครงการ	 แนวคิดการทำางานแบบอไจล์และ

สกรัม	เทคนคิการวางแผนและควบคมุการทำางานทีใ่ช้ข้อมลูเชงิปรมิาณ	

ระเบยีบวธิวีกิฤต	ความแตกต่างระหว่างเทคนคิการวางแผนและควบคมุ

การทำางานที่ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและระเบียบวิธีวิกฤต	และการบริหาร

ความเสี่ยงในโครงการซอฟต์แวร์
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	 	 Definition	 of	 project	management,	 phases	 of	

project	management	lifecycle,	concepts	of	agile	and	scrum,	

program	evaluation	 and	 review	 technique	 (PERT),	 critical	

path	method	(CPM),	differences	of	PERT	and	CPM,	and	risk	

management	in	software	project

  

 1204 420 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงขับเคลื่อน 3(3-0-6)

  ด้วยการทดสอบ

  Test-Driven Software Development

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการ

ทดสอบ	(ทดีดี)ี	เครือ่งมอื	กรอบแนวคิดและสภาพแวดล้อม	การทดสอบ

ระดับหน่วยด้วยทีดีดี	 ความครอบคลุมของโค้ด	 การทำาการทดสอบ	

การใช้วัตถุจำาลองเพื่อขจัดการขึ้นต่อสภาพแวดล้อมภายนอก	การทำา

โค้ดรแีฟคเทอรงิ	การขบัเคลือ่นการพัฒนาด้วยการทดสอบการยอมรบั

ระบบ	(เอทีดีดี)	

	 	 Test	driven	development	(TDD)	concepts,	tools,	

frameworks,	and	environments,	unit	testing	with	TDD,	code	

coverage,	 testing	 implementation,	 using	mock	 objects	 to	

remove	external	dependencies,	code	refactoring,	acceptance	

test	driven	development	(ATDD)

  

 1204 421 การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)

  Software Configuration Management

	 	 ความจำาเป็นและความสำาคัญของการจัดการโครงแบบ

ซอฟต์แวร์	แนวคดิเกีย่วกับการจดัการโครงแบบซอฟต์แวร์	การระบุชิน้

งานที่ต้องการควบคุม	การควบคุมโครงแบบ	กรรมการควบคุมโครง

แบบซอฟต์แวร์	(เอสซีซีบี)	การกำาหนดสถานะของโครงแบบ	การตรวจ

สอบกระบวนการจดัการโครงแบบ	การควบคมุเวอร์ชนั	การจดัการการ

ส่งมอบ	การจดัองค์กรเพือ่จดัการโครงแบบซอฟต์แวร์	การวางแผนและ

มาตรฐานในการจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์	 การจัดการและควบคุม

เอกสาร	ระยะของการจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์	

	 	 Need	and	importance	of	software	configuration	

management,	concept	of	software	configuration	management,	

configuration	 identification,	configuration	control,	 software	

configuration	 control	 board	 (SCCB),	 configuration	 status	

accounting,	 configuration	 verification	 and	 audits;	 version	

control,	 release	management,	 software	 configuration	

management	 organization,	 software	 configuration	

management	 plans	 and	 standards,	 documentation	

management	and	control,	phases	of	software	configuration	

management

  

 1204 422 ความเป็นจริงเสมือนส�าหรับ 3(2-2-5)

  วิทยาการคอมพิวเตอร์

  Virtual Reality for Computer Science

	 	 หลักและแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี เสมือนจริง	

เทคโนโลยีฮาร ์ดแวร ์และซอฟต์แวร ์ในเทคโนโลยี เสมือนจริง	

กระบวนการสร้างสรรค์	 สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบ	 3	 มิติ	

ในรูปแบบของมัลติมีเดียที่มีการได้ตอบโต้เสมือนจริง	และประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเว็บไซต์	

	 	 Principles	 and	 concepts	 of	 virtual	 reality	

technology	 hardware	 and	 software	 technology	 in	 virtual	

reality,	creative	process	3D	environments	and	elements	 in	

interactive	 and	 virtual	multimedia	 formats	 and	 virtual	

technology	on	the	website	application

  

 1204 423 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)

  Electornic Business

 	 หลักและแนวคิดของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส	์การคิด

วเิคราะห์กลยุทธ์การตลาดอเิลก็ทรอนกิส์เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพ	และสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

อนิเทอร์เนต็และเวบ็ไซต์	การสือ่สารกบัลกูค้าและผูจ้ำาหน่ายสนิค้าโดยใช้

ระบบอินเทอร์เน็ต	 การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ	 ระบบแคตตาล็อก

ระบบการชำาระเงินระบบรักษา	 ความปลอดภัยข้อมูล	 และกฎหมาย

กฎระเบียบเกี่ยวกับการทำาธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 กรณีศึกษาของ

ธุรกิจที่ประสบผลสำาเร็จในการจัดทำาระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	

	 	 Principles	and	concepts	of	electronic	commerce,	

analysis	of	marketing	strategies	for	business	effectiveness,	

competitive	advantages	using	the	Internet	technology	and	

websites,	 communications	with	 customers	 and	 vendors	

through	 the	 Internet,	web	page	development	 and	design,	

catalog	system,	payment	system,	security	systems,	laws	and	

regulation	concerning	electronic	commerce,	study	cases	of	

successful	E-commerce	companies.

  

 1204 424 คลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5)

  Data Warehouse and Business Intelligence

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 103 การแก้ปัญหาส�าหรบั

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 103 Problem Solving 

for Computer Science

	 	 การออกแบบและการพัฒนาคลังข้อมูล	การสร้างแบบ

จำาลองข้อมูล	การประมวลผล	เชิงวิเคราะห์ออนไลน์	การออกแบบฐาน

ข้อมูล	และการเข้าถึงฐานข้อมูลบทบาทของคลังข้อมูลในการสนับสนุน

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	และธุรกิจอัจฉริยะ	การออกแบบ	และ

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอัจฉริยะ	 การขยาย	 และ

การสนับสนุนคลังข้องมูลสำาหรับธุรกิจอัจฉริยะ
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	 	 Design	and	 Implement	of	data	warehouse,	data	

modeling,	on	 line	analytical	process	 (OLAP),	database	design	

and	database	access,	 the	 role	of	data	warehouse	 in	decision	

support	system	(DSS),	foundation	of	business	intelligence,	design	

and	development	of	business	intelligence	applications,	expansion	

and	support	of	data	warehouse	for	business	intelligence

  

 1204 425 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมและสื่อสังคม 3(2-2-5)

  Social Network and Media Analysis

	 	 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมและสื่อสังคมขั้นพื้นฐาน	

การเก็บข้อมูลบนเครอืข่ายสงัคม	การตรวจสอบและวาดภาพนทิศัน์ของ

เครือข่ายสังคม	พลวัตและการเติบโตของเครือข่ายสังคม	 ศูนย์กลาง

ความเชื่อมโยงของเครือข่ายสังคม	ชุมชนและกลุ่มบนเครือข่ายสังคม	

การสื่อสารและการเผยแพร่นวัตกรรมบนเครือข่ายสังคม	แบบจำาลอง

เครือข่ายและแบบจำาลองสารสนเทศ

	 	 Basic	 concepts	 in	 social	 network	 and	media	

analysis,	 data	 collection	on	 social	 network,	 detection	and	

visualization	of	social	network,	social	network	dynamic	and	

growth,	social	network	centrality,	community	and	cluster	on	

social	network,	communication	and	diffusion	of	innovation	

on	social	network,	network	models,	and	information	models

  

 1204 426 ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5)

  Big Data

	 	 ภาพรวมของเทคโนโลยีสำาหรับข ้อมูลขนาดใหญ่	

แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่	 การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ	่

กระบวนการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 การนำาเข้าข้อมูล	

การประมวลผลข้อมูล	การวเิคราะห์ข้อมูล	การนำาเสนอข้อมลู	เทคโนโลยี

และเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	กรณีศึกษาการวิเคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ่

	 	 An	overview	of	big	data	technology,	big	data	

platform	,	processing	big	data,	managing	big	data,	analyzing	

big	data,	big	data	development	process,	data	ingestion,	data	

processing,	 data	 analytics,	 data	 visualization,	 big	 data	

analytics	technology	and	tools,	case	studies	big	data

  

 1204 427 วิทยาการปัญญา 3(3-0-6)

  Cognitive Science

	 	 พ้ืนฐานของวิทยาการเชิงปัญญาและกระบวนการทาง

ปัญญา	เช่น	การรับรู้การใช้เหตุผล	ความจำา	ความสนใจ	ภาษาจินตภาพ	

การควบคุมและการแก้ปัญหา

	 	 Fundamental	of	cognitive	science	and	cognitive	

processes	such	as	perception,	reasoning,	memory,	attention,	

language,	imagery,	control,	and	problem-solving

  

 1204 428 การเรียนรู้เชิงลึก 3(2-2-5)

  Deep Learning

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 107 หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 107 Principles of 

Computer Programming

	 	 ปัญญาประดิษฐ์ขัน้พืน้ฐาน	โครงข่ายประสาทเทยีมแบบ

เฟอร์เซปตรอน	ทฤษฎี	การเรียนรู้อัตโนมัติเชิงลึก	การสร้างการเรียนรู้

อัตโนมัติเชิงลึก	 สถาปัตยกรรมของการเรียนรู้อัตโนมัติเชิงลึก	 ทฤษฎี

โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลชูนั	การสร้างโครงข่ายประสาทแบบคอน

โวลูชัน	การประยุกต์ใช้การเรียนรู้อัตโนมัติเชิงลึก

	 	 Artificial	intelligence	basics,	perceptron	neural	

network,	deep	neural	networks	theory,	deep	neural	networks	

implementation,	 deep	 learning	 architecture,	 convolutional	

neural	networks	(CNNs)	theory,	convolutional	neural	networks	

implementation,	deep	learning	application

  

 1204 429 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  3(2-2-5)

  Application Program Development

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 107 หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 107 Principles of 

Computer Programming

 พัฒนาโปรแกรมด้วยเคร่ืองมือที่ทันสมัย	 สามารถสร้างระบบที่

ทำางานร่วมกบัฐานข้อมูลได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม	พฒันาไดนามคิ

ลิงค์ลิสต์	 สร้างโปรแกรมเพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก	 การสร้าง

รูปแบบรายงาน	การแสดงผลรายงาน	

	 	 Database	application	development,	development	

of	dynamic	link	library,	connection	external	hardware,	creating	

report	and	show	report,	application	web	development

  

 1204 430 คอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์และการประมวลผลภาพ 3(2-2-5)

  Computer Vision and Image Processing 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 107 หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 107 Principles of 

Computer Programming

	 	 เบือ้งต้นเกีย่วกบัการประมวลผลภาพและแสดงผลภาพ	

การแทนภาพในระบบคอมพิวเตอร์	โมเดลสี	การปรับปรุงคุณภาพของ

ภาพแบบเชิงพื้นที่	 รูปแบบของสัญญาณรบกวนและการกำาจัดสัญญา

รบกวน	การตดัภาพ	การรวมภาพ	การอธบิายภาพ	การเปรยีบเทยีบและ

รู้จำาภาพ	การประมวลผลภาพเคลื่อนไหวและการติดตามวัตถุ	ตัวอย่าง

งานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์
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	 	 Introduction	 to	 computer	 vision	 and	 image	

processing,	image	representation,	image	color	models,	image	

enhancement	 in	 spatial	 domain,	 noise	 reduction,	 image	

segmentation,	image	description	for	analysis,	image	matching	

and	recognition,	video	processing	and	object	tracking,	case	

studies	in	computer	vision

  

 1204 431 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของปัญญา 3(2-2-5)

  ประดิษฐ์

  Application Program Development of Artificial 

  Intelligence

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 107 หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 107 Principles of 

Computer Programming

	 	 การพฒันาโปรแกรมบนเครือ่งคอมพวิเตอร์	เวบ็ไซต์และ

มือถือ	 ด้วยเทคนิคทางด้านปัญญาประดิษฐ์	 เช่น	 เทคนิคการค้นหา	

เทคนคิการสนับสนนุการตดัสนิใจ	เทคนคิการจำาแนกข้อมูล	เทคนคิการ

จัดกลุ่ม	 เป็นต้น	การพัฒนาโปรแกรมด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ทันสมัย	

ในกรณีศึกษา	เช่น	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านธุรกิจ	การพัฒนา

โปรแกรมด้านเกมส์	 การพัฒนาโปรแกรมด้านการจราจร	 การพัฒนา

โปรแกรมทางด้านการแพทย์	การพฒันาโปรแกรมด้านการขนส่ง	เป็นต้น	

	 	 Program	development	 on	 the	 computer,	web	

site	 and	mobile,	 using	 artificial	 intelligence	 for	 example	

searching	 algorithms,	 support	 decision,	 classification,	

clustering,	and	program	development	in	modern	for	example	

program	development	for	business,	program	development	for	

game,	program	development	for	traffic,	program	development	

for	medical,	and	program	development	for	logistic

  

 1204 433 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบข้าม 3(2-2-5)

  ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

  Cross Platform Mobile Application Development

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 107 หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 107 Principles of 

Computer Programming

	 	 กรอบการทำางานและโครงสร้างท่ีสำาคัญในการเขียน

โปรแกรมแบบข้ามระบบปฏิบัติการ	 องค์ประกอบหลักในการสร้าง

แอปพลเิคชนั	การออกแบบและการจดัวางส่วนประกอบ	โครงสร้างภาษา

สำาหรบัการพฒันา	การจดัการเหตกุารณ์	การนำาทางในแอปพลเิคชนัและ

การส่งผ่านค่าการเชื่อมต่อกับเว็บเซอร์วิส	 การเรียกใช้ความสามารถ

เฉพาะของอุปกรณ์พกพา	การสร้างและนำาไปใช้งานจริง

	 	 Frameworks	and	architecture	of	cross-platform	

mobile	 application,	 core	 components	 and	widgets	 of	 the	

application,	design	and	layout	of	components,	programming	

language	syntax,	event	handler,	screen	navigation	and	data	

passing,	web	 service	communication,	native	 features	 and	

application	 program	 interface	 (api),	 build	 process	 and	

deployment

  

 1204 434 เรื่องคัดสรรทางด้านวิทยาการ 3(2-2-5)

  คอมพิวเตอร์

  Selected Topics in Computer Science

	 	 เรื่องคัดสรรเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์	 ที่หัวข้อ

เปลีย่นแปลงตามวทิยาการสมยัใหม่ทีน่่าสนใจ	เช่น	การพฒันาซอต์แวร์

และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสมัยใหม่

	 	 Selected	topics	in	new	technology	for	computer	

science,	selected	topics	in	development	and	programming	

modern	computer	languages

  

 1204 447 พื้นฐานระบบดิจิทัล 3(2-2-5)

  Digital System Fundamentals

	 	 ระบบดิจิทัลพื้นฐาน	 พีชคณิตแบบบูล	 เทคนิคการ

ออกแบบทางดิจิทัล	ลอจิกเกต	การลดขนาด	ตรรกะให้เล็กที่สุด	วงจร

เชิงประสมมาตรฐาน	วงจรเชิงลำาดับ	ฟลิป-ฟล็อป	วงจรเชิงลำาดับแบบ

ประสานเวลาและแบบไม่ประสานเวลา	พีแอลเอ	 รอมและแรม	 วงจร

คำานวณ	การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางตรรกะ

	 	 Basic	digital	systems,	boolean	algebra,	digital	

design	techniques,	logicgates,	logic	minimization,	standard	

combinational	 circuits,	 sequential	 circuits,	 flip-flops,	

synchronous	and	asynchronous	sequential	circuits,	PLA,	ROM	

and	RAM,	arithmetic	circuits,	computer-aided	logic	design

   

 1204 448 การบูรณาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  ส�าหรับสาขาอื่นๆ 

  Integration of Computer Sceince for Other 

  Discliplines 

   2.3.2 วิชาเอกเลือก ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(Computer Network)

 1204 410 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่าย 3(2-2-5)

  คอมพิวเตอร์

  Computer Network Applications Development

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 108 ระบบสื่อสารข้อมูล

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 108  Data Communication 

System and Computer Network
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	 	 การออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนับนระบบเครอืข่าย

ด้วยกราฟิก	พฒันา	แอปพลเิคชนัโดยใช้เทคนิคการเขยีนโปรแกรมแบบ

เชงิวตัถุบนช้ันทรานสปอร์ตและชัน้แอปพลเิคชนับนสถาปัตยกรรมแบบ

ทซีพี/ีไอพ	ีซ๊อกเกต็แบบทซีพีแีละยดูพี	ีมลัตเิทรดดงิ	การเขยีนโปรแกรม

แบบลูกค่าย-แม่ข่าย

	 	 Design	and	implementation	of	network-based	

applications	 using	 graphic,	 focusing	 on	 object-oriented	

programming	 and	 programming	 techniques	 both	 at	 the	

application	layer	and	the	transport	layer	of	the	TCP/IP	Protocol	

stack,	TCP	and	UDP	sockets,	multithreading,	programming	

client-server	applications

  

 1204 411 เครือข่ายไร้สาย 3(2-2-5)

  Wireless Network

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 108 ระบบสื่อสารข้อมูล

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 108 Data Communication 

System and Computer Network

	 	 ความสำาคัญของระบบเครือข่ายไร้สาย	การประยุกต์ใช้

ระบบเครือข่ายไร้สายท้องถ่ิน	กลไกการบริหารจัดการควบคุมระบบ

เครือข่ายไร้สายท้องถิ่น	 ประเด็นด้านความมั่นคงของระบบไร้สาย	

การปรับแต่งเครือข่ายไร้สายให้มีประสิทธิภาพ	 งานเครือข่ายไร้สายใน

อนาคต	ระบบเครือข่ายเคลื่อนที่แบบทันทีทันใด	ระบบเซ็นเซอร์	ระบบ

เครือข่ายไร้สายแบบอื่นๆ

	 	 Significance	of	wireless	networking,	management	

and	control	mechanisms	of	WLAN,	security	issues	of	WLAN	

systems,	WLAN	network	performance	tune-up,	future	wireless	

applications,	mobile	ad	hoc	network,	sensor	system,	other	

wireless	networks

  

 1204 412 พื้นฐานระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ 3(2-2-5)

  Fundamentals of UNIX

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 108 ระบบสื่อสารข้อมูล

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 108 Data Communication 

System and Computer Network

	 	 คำาสั่งยูนิกซ์ขั้นพ้ืนฐานสำาหรับผู้ดูแลระบบ	 จัดการผู้ใช้

งานระบบ	จดัการโพรเซส	ระบบไฟล์และระบบโครงสร้างไฟล์	การจดัการ

ดิสก์	การจัดการซอฟต์แวร์	การสำารองและกู้คืนข้อมูล	ความปลอดภัย	

การปรับแต่งประสิทธิภาพ	สคริปต์	(bash	หรือ	ไพธอน)	และการแก้ไข

ปัญหา

	 	 Basic	UNIX	command	for	system	administrator,	

users,	 processes,	 files	 and	 file	 system,	 disk	management,	

software	management,	 backup	 and	 restore,	 security,	

performance	 tuning,	 scripts	 (bash	 or	 python)	 and	

troubleshooting

  

 1204 413 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  Computer Network Administration

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 108 ระบบสื่อสารข้อมูล

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 108 Data Communication 

System and Computer Network

	 	 การบริหารเครอืข่ายคอมพวิเตอร์	การบรหิารจดัการศนูย์

ข้อมูล	การบริหารเครื่อง	แม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย	การแก้ไข	เพิ่มเติม	

อปุกรณ์และผูใ้ช้ใหม่ในระบบ	การสร้างสครปิโพรไฟล์	การสำารองข้อมลู

และการคืนขอ้มูล	การแก้ไขปญัหาในเครือข่าย	และปฏิบัติการด้านการ

บริหารจัดการเครือข่ายที่หลากหลาย	(เช่น	การติดตั้งเครื่องแม่ข่ายเว็บ	

ระบบพร็อกซี่	 ดีเอชซีพี	 เคร่ืองแม่ข่ายบริการไฟล์และเคร่ืองแม่ข่าย

บริการดีเอ็นเอส	 เป็นต้น)	 การตั้งค่าและปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่าย	

(เช่น	เร้าเตอร์	สวทิช์	เป็นต้น)	ปฏบิตักิารดแูลเครอืข่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์

และฮาร์ดแวร์แบบระบบเปิดเผยโค้ดต้นแบบ	และอปุกรณ์ทางพาณชิย์	

ศูนย์ข้อมูลแบบเสมือน	และการประมวลผลแบบแบ่งปันทรัพยากรผ่าน

เครือข่าย

	 	 Computer	network	administration,	data	center	

management,	 server	 and	 client	 administration,	 additional	

management	of	equipment	and	users,	profile	script	creation,	

data	 backup	 and	 recovery,	 network	 trouble	 shooting	 and	

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

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

network	 devices	 (such	 as	 routers,	 switches),	 network	

supervision	laboratory	using	both	commercial	and	open-source	

software,	virtualization	data	centre,	cloud	computing

  

 1204 414 เทคโนโลยีแบบเปิดเผยซอร์สโค้ด 3(2-2-5)

  Open Source Technology

	 	 จพีแีอล	กอ็ฟป้ีเลฟ	และประเดน็ทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กบัเทคโนโลยแีบบเปิดเผยซอร์สโค้ด	การบรหิารเครอืข่ายคอมพิวเตอร์	

โดยซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยซอร์สโค้ด	 การตั้งค่า	 และปรับแต่ง

ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยซอร์สโค้ด	 (เช่น	 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต	ซอฟต์แวร์บริหารจัดการแบนด์วิทธ์	ไฟร์วอลล์)	การต่อย

อดซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยซอร์สโค้ด

	 	 General	 Public	 License	 (GPL),	 copyleft	 and	

related	legal	 issues	of	open	source	technologies,	computer	

network	administration	by	open	source	software,	configuration	

and	set	up	some	selected	open	source	software	(such	as	Voice	

over	 IP	 (VoIP)	 system,	bandwidth	management	 software,	

firewall),	extending	open-source	software
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 1204 415 การโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  Computer Network Programming

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 108 ระบบสื่อสารข้อมูล

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 108 Data Communication 

System and Computer Network

	 	 เครือข่ายและโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตข้ันพ้ืนฐาน	

การโปรแกรมซอ็คเกต็	การออกแบบโพรโทคอลระดบัชัน้ประยกุต์เพยีร์

ทูเพียร์มัลติเทรดดิ่ง	 ส่วนต่อประสานการโปรแกรม	 พีแคบ	การเขียน

โปรแกรมด้านวิทยาการรหัสลับ	 หัวข้อเลือกสรรทางการโปรแกรม

เครือข่ายที่ทันสมัย	โครงงานด้านการโปรแกรมเครือข่าย	

	 	 Basic	of	networking	basis	and	internet	Protocols,	

socket	programming,	application	Protocol	design,	peer-to-peer,	

multithreading,	 pcap	API,	 cryptographic	 programming,	

selected	 topics	 in	modern	network	programming,	network	

programming	projects

  

 1204 416 เครือข่ายสมัยใหม่ 3(2-2-5)

  Modern Networking

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 108 ระบบสื่อสารข้อมูล

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 108 Data Communication 

System and Computer Network

	 	 เทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม่	และแอปพลิเคชันการใช้

งานในปัจจุบัน	 และอนาคต	 เทคโนโลยีเครือข่ายทั้งแบบมีสาย	 และ

ไร้สายสำาหรบัระบบอนิเทอร์เน็ตในอนาคต	และปัญหาด้าน	ความม่ันคง	

สถาปัตยกรรมและการนำาไปใช้งาน	ระบบเครอืข่ายแบบองิเนือ้หา	ระบบ

เครือข่ายในระดับของซอฟต์แวร์	 เทคโนโลยีแบบคลาวด์	 การจำาลอง

เครื่องเสมือนด้วยซอฟต์แวร ์ 	 นวัตกรรมการใช ้งานเครือข ่าย	

ความเปลี่ยนแปลงของระบบเครือข่าย	 ในปัจจุบัน	 และวิวัฒนาการ

ของสถาปัตยกรรมเครือข่ายสมัยใหม่

	 	 Modern	networking	technology	and	applications	

for	 today	 and	 the	 future,	 wired	 and	wireless	 network	

technologies	for	the	future	Internet	and	its	security	issues,	

model	 architectures	and		 implementations,	 content-based	

networking,	software	defined	networking,	cloud	technology,	

virtualization,	innovative	applications,	novel	and	evolutionary	

approaches	to	modern	network	architectures

  

 1204 417 โปรแกรมประยุกต์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  Computer Network Applications

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 108 ระบบสื่อสารข้อมูล

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 108 Data Communication 

System and Computer Network

	 	 หลักการสื่อสารของคอมพิวเตอร์	ความแตกต่างในการ

ใช้งานระบบสื่อสารในอดีต	 และปัจจุบัน	 บทบาทของเทคโนโลยีการ

สือ่สารในสงัคมปัจจบุนั	ส่วนประกอบของการสือ่สารในระบบเครอืข่าย	

การทดลองสื่อสารของระบบเครือข่ายด้วยเคร่ืองมือและแอปพลิเคชัน	

โพรโทคอลและวธิ	ีทีใ่ช้ส่ือสารของอนิเทอร์เนต็	การทำางานของโพรโทคอล

ในระดับบน	การทำางานของเครือข่ายที่เชื่อมต่อแบบบริเวณกว้างและ

ท้องถิ่น	และการออกแบบระบบเครือข่าย

	 	 Principles	 of	 computer	 communications,	

previous	and	current	approaches	in	using	the	technologies	

of	communications,	communication	technology	 in	modern	

society,	components	for	network	communications,	hands-on	

experiments	with	 network	 equipment	 and	 applications,	

Protocols	 and	mechanisms	 for	 the	 internet,	 higher	 layer	

Protocols,	the	operation	of	wide-area	and	local-area	networks,	

real-time	 communications,	 special	 topics	 in	 computer	

communications,	design	of	computer	networks

  

 1204 432 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3(2-2-5)

  Cyber Security

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 108 ระบบสื่อสารข้อมูล

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 108 Data Communication 

System and Computer Network

	 	 เทคนิคการเข้ารหัสแบบสมัยเก่าและสมัยใหม่	 การเข้า

รหัสแบบสมมาตรและอสมมาตร	การควบคมุการเข้าถงึการยนืยนัตวัตน	

การยืนยันตัวแบบหลายปัจจัย	 รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว	การยืนยัน

ความถกูต้องของข้อความและฟังก์ชนัแฮช	ลายเซ็นดจิทิลัและโพรโทคอล

แสดงความเป็น	 เจ้าตัวที่ถูกต้อง	 มาตรฐานพีจีพีและการฝึกปฏิบัติ

โดยซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง	 ทีแอลเอสและประเด็นทางความมั่นคง	

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงไซเบอร์	 กรณีศึกษาและการฝึก

ปฏบิตักิารด้านการทดสอบทะลวง	หวัข้อเลอืกสรรเก่ียวกบัความมัน่คง

ของเว็บ	 เรื่องคัดสรร	และการฝึกปฏิบัติการ	 ในประเด็นที่ทันสมัยทาง

ด้านความมั่นคงไซเบอร์
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	 	 Classical	 and	modern	encryption	 techniques,	

symmetric	 and	 asymmetric	 encryption,	 access	 control,	

authentication,	multiple	 factor	 authentication,	 one	 time	

password	(OTP),	message	authentication	and	hash	functions,	

digital	 signatures	 and	authentication	 Protocols,	 open	PGP	

standard	and	a	practical	session	on	related	software,		public	

Key	Infrastructure	(PKI),	transport	layer	security	(TLS)	and	its	

security	issues,	cyber-security	related	laws,	case	studies	and	

practical	sessions	on	penetration	test,	selected	topics	on	web	

security,	selected	topics	and	practical	sessions	on	modern	

cyber-security	issues

  

   2.1.3 วิชาเอกเลือกอื่นๆ 

 1204 435 แนวคิดทางธุรกิจส�าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร ์3(3-0-6)

  Business Concepts for Computer Science

	 	 ภาพรวมของวิสาหกิจเริ่มต ้น	 การค ้นหาไอเดีย	

การพัฒนาไอเดียไปเป็นสินค้าหรือบริการกระบวนนวัตกรรมและการ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในวิสาหกิจเริ่มต้น	 การนำาเสนอแผนธุรกิจกับ

นักลงทุน	การเติบโตเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้มแข็ง

	 	 Startup	business	overview,	idea	discovery;	idea	

transformation	 to	products	or	 services,	 innovation	process	

and	 applying	with	 startup,	 presenting	 business	 plan	 to	

investors,	scaling	and	becoming	mature	startup

  

 1204 436 หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)

  Priciples of Software Design and Development

	 	 แนวความคดิเกีย่วกบัระบบ	และระบบข้อมูลสารสนเทศ	

การสบื	ค้น	และวเิคราะห์ความต้องการของผูใ้ช้ระบบ	แผนภาพการไหล

ของข้อมลู	พจนานกุรมข้อมูล	การอธบิายการประมวลผล	การออกแบบ

ส่วนตดิต่อกบัผูใ้ช้	เครือ่งมือในการประสานงานโปรเจกต์และออกแบบ	

การพฒันาโปรแกรม	การจดัทำาเอกสาร	การบำารงุรกัษาระบบ	และการนำา

เสนอโครงงาน	

	 	 Concepts	 of	 the	 systems	 and	 information	

systems,	 requirement	 analysis,	 data	 flow	 diagram	 and	

dictionary,	process	description,	user	interface	design,	current	

tools	 for	 project	 collaboration	 and	 design,	 software	

development,	 documentation,	maintenance,	 and	 project	

demonstration

  

 1204 437 การแก้ปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  ส�าหรับศึกษาศาสตร์

  Problem Solving of Computer Science for 

  Education

	 	 การวเิคราะห์ปัญหา	การแสดงขัน้ตอนวธีิแบบรหสัเทยีม	

การแสดงขั้นตอนวิธีแบบผังงาน	นิพจน์	 การคำานวณและเปรียบเทียบ

ทางคอมพิวเตอร์	 โครงสร้างโปรแกรมเบื้องต้น	 ข้อมูลและตัวแปร	

การเขียนโปรแกรมสำาหรับโครงสร้างการทำางานแบบตามลำาดับ	

การเขียนโปรแกรมสำาหรับโครงสร้างการทำางานแบบทางเลอืก	การเขียน

โปรแกรมโครงสร้างการทำางานแบบทำาซำ้า	กรณีศึกษาทางสถานศึกษา

	 	 Problem	 analysis,	 pseudo-code,	 flow	 chart,	

expression,	computing	and	comparing	in	computer	science,	

basic	 program	 structure,	 data	 and	 variable	 declaration,	

sequence	control	programming,	selection	control	programming,	

iteration	control	programming,	study	cases	for	educations

  

 1204 438 การแก้ปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  ส�าหรับวิทยาศาสตร์

  Problem Solving of Computer Science for Science

	 	 นิพจน์	 การคำานวณและเปรียบเทียบทางคอมพิวเตอร์	

การวิเคราะห์ปัญหา	การแสดงขั้นตอนวิธีแบบรหัสเทียม	การแสดงขั้น

ตอนวิธีแบบผังงาน	 โครงสร้างโปรแกรมเบื้องต้น	ข้อมูล	 และตัวแปร	

การเขียนโปรแกรมสำาหรับโครงสร้างการทำางานแบบลำาดับ	 การเขียน

โปรแกรมสำาหรบัโครงสร้าง	การทำางานแบบทางเลอืก	การเขียนโปรแกรม

โครงสร้างการทำางานแบบทำาซำ้า	 อาร์เรย์และการเขียนโปรแกรมโดยใช้

อาร์เรย์

	 	 Expression,	 computing	 and	 comparing	 in	

computer,	problem	analysis,	pseudo-code,	flow	chart,	basic	

program	structure,	data	and	variable	declaration,	sequence	

control	programming,	selection	control	programming,	iteration	

control	programming,	array	and	programming	using	array

  

 1204 439 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับ 3(2-2-5)

  วิทยาศาสตร์

  Principles of Computer Programming for Science

	 	 ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ด้วยภาษาที่เหมาะสม	 องค์ประกอบพ้ืนฐานของภาษาโปรแกรม	 ชนิด

ข้อมลู	รปูแบบและโครงสร้างภาษา	ตวัแปรภาษา	และเครือ่งจกัรเสมือน

สำาหรับการประมวลผล	การวนซำ้า	อาเรย์	การประมวลผลไฟล์	

	 	 Introduction	 to	computer	programming	using	

suitable	programming	 language,	 fundamental	 elements	 of	

programming	 language,	 data	 types,	 syntax	 and	 structure	

language,	compiler	and	executing	virtual	machine,	iteration,	

array,	file	processing
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 1204 440 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับ 3(2-2-5)

  ศึกษาศาสตร์

  Principles of Computer Programming for 

  Education

	 	 เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม	แนวคิดการเขียน

โปรแกรมเชงิกระบวนการคำาสัง่	การสร้างโครงสร้างโปรแกรม	ความคดิ

เชิงตรรกะ	 ชนิดข้อมูล	 การกำาหนดตัวแปร	 ประโยคเงื่อนไข	 คำาสั่ง	

ควบคุม	 การอ่านและเขียนข้อมูลกับไฟล์	 การสอนเพื่อแก้ปัญหา

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก

	 	 Introduction	 to	 computer	 programming,	

concepts	 of	 procedural	 programming,	 program	 structure,	

logical	thinking,	data	types,	variable	declarations,	conditional	

statement,	control	statements,	reading	from	file	and	writing	

to	file,	training	for	computer	Olympiad

  

 1204 441 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  ส�าหรับศึกษาศาสตร์

  Data Communication Systems and Computer 

  Network for Education

	 	 หลักการเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

การสื่อสารของคอมพิวเตอร์	 รูปแบบโอเอสไอ	 7	 ชั้น	 (ทั้งแนวคิดและ

แง่มุมในทางปฏิบัติ)	 โพรโทคอลในระดับชั้นกายภาพและโพรโทคอล

ระดบัการเชือ่มโยงข้อมลู	รวมท้ังโพรโทคอลของเครอืข่ายท้องถิน่	(แลน)	

และโพรโทคอลของเครอืข่ายระดบักว้าง	(แวน)	เครอืข่ายไร้สายเบือ้งต้น	

รูปแบบการสื่อสารโดยทีซีพีไอพี	โพรโทคอลสำาหรับค้นหาเส้นทาง	และ

โพรโทคอลในระดบัชัน้การขนถ่ายข้อมลู	กลไกการตรวจสอบความผิด

พลาดและการควบคุมความคับคั่งของข้อมูล	 โพรโทคอลในระดับ

โปรแกรมประยกุต์	ฝึกปฏบิตัคิวบคุมดแูลระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์

รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เครือข่ายและใช้ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยโค้ด

	 	 Principle	of	data	communication	and	computer	

network	systems,	7	layers	of	OSI	model	(ideal	and	practice),	

physical	 Protocol	 and	data	 link	Protocol	 include	 local	 area	

network(LAN)	 and	wide	 area	 network(WAN)	 Protocol,	

fundamental	of	wireless	communication, TCP/IP	communication	

format,	routing	and	transport	Protocol, error	detection	and	

congestion	control	mechanism, application	Protocol.,	practice	

as	 administrator	 control	 and	manage	 computer	 network	

including	use	network	devices	and	open	source	software

  

 1204 442 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)

  ส�าหรับศึกษาศาสตร์

  Database Design and Management for Education

	 	 เบือ้งต้นกบัการออกแบบและการจดัการฐานข้อมลู	แบบ
จำาลองข้อมลูเชงิสมัพนัธ์	การออกแบบฐานข้อมูลเชงิสมัพนัธ์	ภาษา	SQL	
สำาหรับจัดการฐานข้อมูล	 การป้องกันความปลอดภัยฐานข้อมูล	
การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลสำาหรับศึกษาศาสตร์
	 	 Introduction	to	database	design	and	management	
systems,	 relational	data	model,	 relational	database	design,	
SQL	languages	for	database	management,	database	security,	
database	management	programming	for	education
  
 1204 443 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)

  ส�าหรับศึกษาศาสตร์

  System Analysis and Design for Education

	 	 กระบวนการพัฒนาระบบงาน	 เทคนิคการเก็บความ
ต้องการของระบบ	 การวิเคราะห์ความต้องการ	 การออกแบบระบบ	
แผนภาพการไหลของข้อมูล	พจนานุกรมข้อมูล	การอธิบายเส้นข้อมูล	
การอธิบายโครงสร้างแฟ้มเก็บข้อมูล	การอธิบายกระบวนการประมวลผล 
การออกแบบ	ส่วนติดต่อกับผู้ใช้	กรณีศึกษา
	 	 Software	 development	model,	 requirement	
gathering	techniques,	requirement	analysis,	software	design,	
data	flow	diagram,	data	dictionary,	data	flow	description,	data	
store	description,	process	specification,	user	interface	design,	
case	studies
  
 1204 444 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี 2(2-0-4)

  สารสนเทศส�าหรับศึกษาศาสตร์

  Legal and Ethical Issues in Information 

  Technology for Education

	 	 นิยามและความสำาคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ
สารสนเทศ	 กฎหมายและแง่มุมทางจรรยาบรรณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 กฎหมายสินทรัพย์ทางปัญญา	 (สิทธิบัตร	 สิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์	 เคร่ืองหมายการค้า	 ชื่อทางการค้า	 ความลับทางการค้า	
ลิขสิทธิ์	ฟรีแวร์	แชร์แวร์	จีพีแอล	คอปปี้เลฟ	เป็นต้น)	อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์และความมั่นคงไซเบอร์	เรื่องลวง	เมล์ขยะ	มัลแวร์	(ไวรัส	
เวร์ิม	ประตหูลงั	ม้าแห่งทรอย	บอทเนต็	แรนซอมแวร์	อืน่ๆ)	กรณศีกึษา
ที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
	 	 Definition	 and	 significance	 of	 information	
professional	ethics,	legal	and	ethical	aspects	in	information	
technology,	intellectual	property	laws	(patent,	geographical	
indication,	trademark,	trade	name,	trade	secret,	copyright,	
freeware,	shareware,	General	Public	License	(GPL),	copyleft,	
etc.),	computer	and	cybersecurity	crimes,	hoax,	spam,	malware	
(virus,	worm,	backdoor,	Trojan	horse,	botnet,	 ransomware,	
etc.),	related	case	studies	in	computer	education
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 1204 445 การโปรแกรมจินตภาพส�าหรับศึกษาศาสตร์ 3(2-2-5)

  Visual Programming for Education

	 	 หลักของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล	ประโยคคำาสั่ง	

ตวัแปร	ค่าคงที	่ตวักระทำาและนพิจน์	ชนดิของข้อมลู	อาร์เรย์	พอยต์เตอร์	

ส่วนเชือ่มโยงกบัผูใ้ช้	การเขยีนโปรแกรมแบบขบัเคลือ่นตามเหตกุารณ์	

การเรียกใช้โปรแกรมย่อย	 โพรซีเดอร์/ฟังก์ชันที่ถูกนิยามโดยผู้ใช	้

การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์	การกระทำาต่อแฟ้มข้อมูล	(ทั้งการกระทำากับ

แฟ้มข้อมูลแบบตามลำาดับ	และแฟ้มข้อมูลที่เข้าถึงโดยการสุ่ม)	ปฏิบัติ

การด้วยเคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรม	 การทดสอบและแก้ไข

โปรแกรม	กรณีศึกษาสำาหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา

	 	 Principles	 of	 visual	 programming,	 instruction	

statements,	variables,	constants,	operators	and	expression,	

data	types,	arrays,	pointers,	graphic	user	interface,	event-driven	

programming,	 subroutine	 calls,	 user	 defined	 procedures/

functions,	parameter	passing,	file	operations	(both	sequential	

file	 and	 random	access	 file	 operations),	 laboratories	using	

integrated	development	environment	(IDE),	program	testing	

and	debugging,	Case	studies	for	computer	education

  

 1204 446 การพัฒนาและการจัดการเว็บส�าหรับ 3(2-2-5)

  ศึกษาศาสตร์

  Web Development and Management for Education

	 	 เบื้องต้นเก่ียวกับอินเทอร์เน็ต	 เวิลด์ไวด์เว็บ	 และ

โพรโทคอลทซีพีไีอพ	ีเครือ่งมอื	ทีเ่กีย่วข้องในการพฒันาเวบ็	ภาษามาร์ค

อพัและสครปิท์		การเขยีนโปรแกรมบนแม่ข่าย	การเชือ่มโยงเวบ็ไซต์กบั

ฐานข้อมูล	โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ

	 	 Introduction	 to	 the	 internet,	World-Wide-Web	

(WWW)	 and	 TCP/IP	 Protocol,	 tools	 for	web	 application	

development,	markup	 and	 script	 languages,	 server-sided	

programming,	 database	 connected	website,	 application	

program	for	web	development

  

 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)

  Principles of Accounting

	 	 หลักการบัญชี	 กระบวนการบันทึกบัญชี	 การจัดทำา

กระดาษทำาการ	การปรับปรุงรายการบัญชี	การเปิดบัญชี	และการจัดทำา

งบการเงนิของกจิการขายสนิค้า	กจิการผลติสนิค้า	และกจิการให้บรกิาร	

รวมถึงการจัดทำาสมุดรายวันเฉพาะ	บัญชีคุมยอด	และบัญชีย่อย

	 	 Principles	 of	 accounting;	 recording	processes	

of	accounting;	preparation	of	working	papers;	adjusting	of	

accounting	transaction;	closing	of	accounts;	establishing	of	

financial	statements	for	trading,	manufacturing,	and	servicing	

businesses;	 preparation	 of	 specific	 journals,	 accounts	 for	

controlling	transactions,	and	subsidiary	accounts

 0904 325 การเงินและการธนาคารส�าหรับ 3(3-0-6)

  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  Finance and Banking for Electronics Commerce

	 	 วิวัฒนาการของสื่อการชำาระเงินสมัยใหม่	การให้บริการ

ทางการเงนิของธนาคารทีส่นับสนุนพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์	ระบบการสัง่

ซื้อและการจ่ายเงินสำาหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	ระบบการใช้

บัตรเครดิต	การใช้เช็คอิเล็กทรอนิกส์	การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์	การใช้

เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในบัตรสมาร์ทการ์ด	การชำาระเงินสมัยใหม่ใน

รูปแบบต่างๆ	ของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

	 	 The	 evolution	 of	modern	 payment;	 banking	

services	through	electronic	commerce;	order	and	payment	

systems;	credit	card	system;	electronic	checking;	electronic	

money	in	smart	card;	newly	electronic	commerce	system	for	

payments

  

 2.4 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 9 หน่วยกิต

 0199 499* สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	

โดยความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยักับสถานประกอบการ	เพือ่พฒันา

นิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการ	 และทักษะที่เก่ียวกับการทำางานใน

สถานประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง	ในด้านการคิด

อย่างมีระบบ	การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์

และประเมิน	 การทำาให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของ

สถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	

in	the	workplace	for	students	with	the	cooperation	between	

the	university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	

develop	both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	

place.	This	procedure	will	help	the	students	in	self-development	

in	terms	of	systematic	thinking,	observation,	decision	making,	

analytical	 and	 evaluation	 skills.	Also	 it	will	 result	 in	 high	

quality	graduates	who	are	most	suitable	for	the	work	places	

and	the	labor	market
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ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

	 ภาษาอังกฤษ		 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Geoinformatics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ภูมิสารสนเทศศาสตร์)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :	 วท.บ.	(ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Geoinformatics) 

	 	 (ชื่อย่อ)		 :	 B.Sc.	(Geoinformatics)

หลักสูตร 
 จ�านวนหน่วยกิต	รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	132	หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยกิตของหลักสูตรที่เสนอ

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า			30 ไม่น้อยกว่า			30 ไม่น้อยกว่า			30

หมวดวิชาเฉพาะ

1	วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

2.	วิชาเอกบังคับ

3.	วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า			72

ไม่น้อยกว่า			90

	 	27

	 	42

ไม่น้อยกว่า			21

ไม่น้อยกว่า			87

	 	27

	 	42

ไม่น้อยกว่า			18

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า				6 ไม่น้อยกว่า				6 ไม่น้อยกว่า				6

หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย - 	 3 -

หมวดประสบการณ์วิชาชีพ 

(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
- 	 3 	 9

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  120 ไม่น้อยกว่า  132 ไม่น้อยกว่า  132

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 	 (เป็นไปตามหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม)

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

  โปรแกรมปกติ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

  โปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

  1)  วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 27 หน่วยกิต

	 1209	101	 ภูมิศาสตร์กายภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Physical	Geography

	 1209	102	 ภูมิศาสตร์มนุษย์	 3(3-0-6)

	 	 Human	Geography

	 1209	103	 ภูมิศาสตร์ภูมิภาค	 3(3-0-6)

	 	 Regional	Geography

	 1209	104	 การอ่านแผนที่และการแปลภาพถ่าย		 3(2-2-5)

	 	 ทางอากาศ

	 	 Map	Reading	and	Aerial	Photo	Interpretation

	 1209	105	 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำาหรับ	 3(3-0-6)

	 	 ภูมิสารสนเทศศาสตร์	

	 	 Basic	Mathematics	for	Geoinformatics

	 1209	201	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น		 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Geographic	Information	System

	 1209	202	 การรับรู้จากระยะไกล	 3(2-2-5)

	 	 Remote	Sensing

	 1209	203	 การสำารวจทำาแผนที่และระบบนำาทางด้วย	 3(2-2-5)

	 	 ดาวเทียม	

	 	 Survey	Mapping	and	Global	Navigation	Satellite	

	 	 System

	 1209	204	 สถิติพื้นฐานสำาหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์		 3(3-0-6)

	 	 Basic	Statistics	for	Geoinformatics

  2)  วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต

	 1209	121	 คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำาหรับ		 3(2-2-5)

	 	 ภูมิสารสนเทศศาสตร์

	 	 Basic	Computer	for	Geoinformatics

	 1209	122	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับ	 3(2-2-5)

	 	 ภูมิสารสนเทศศาสตร์	

	 	 Computer	Programming	for	Geoinformatics

	 1209	123	 ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่	 3(2-2-5)

	 	 Geo-database	System

	 1209	221	 การพัฒนาและการวางแผนการใช้ที่ดิน		 3(2-2-5)

	 	 Land-Use	Development	and	Planning

	 1209	222	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง		 3(2-2-5)

	 	 Advanced	Geographic	Information	System

	 1209	223	 การประมวลผลภาพถ่ายจากดาวเทียมเชิงเลข		3(2-2-5)

	 	 Digital	Image	Processing

	 1209	224	 เทคนิคภาคสนามและการทำาแผนที่ชุมชน		 3(2-2-5)

	 	 Field	Technique	and	Community	Mapping

	 1209	225	 ปรัชญาและแนวคิดทางภูมิสารสนเทศศาสตร์		3(3-0-6)

	 	 Concept	and	Philosophy	of	Geoinformatics

	 1209	321	 การทำาแผนที่บนเว็บสำาหรับข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 ภูมิสารสนเทศศาสตร์	

	 	 Web	Mapping	for	Geoinformatics

	 1209	322	 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและการวางแผน		 3(3-0-6)

	 	 ผังเมืองและผังภูมิภาค

	 	 Settlement	Geography	and	Urban	and	Regional	

	 	 Planning

	 1209	323	 แบบจำาลองและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่		 3(2-2-5)

	 	 Spatial	Modeling	and	Analysis

	 1209	324	 การพัฒนาเว็บสำาหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์		 3(2-2-5)

	 	 Web	Development	for	Geoinformatics

	 1209	325	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร	์3(3-0-6)

	 	 Research	Methodology	in	Geoinformatics

	 1209	326	 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์		 3(3-0-6)

	 	 Seminar	in	Geoinformatics

  3) วิชาเอกเลือก

   โปรแกรมปกติ  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

   โปรแกรมสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ทุกกลุ่มวิชา

   - กลุ่มภูมิศาสตร์กายภาพ

	 1209	331	 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการ		 3(3-0-6)

	 	 Natural	Disaster	and	Management

	 1209	332	 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		3(3-0-6)

  Natural	Resource	and	Environmental	Development

	 1209	333	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Impact	Assessment

	 1209	334	 ธรณีวิทยา		 3(3-0-6)

	 	 Geology

	 1209	335	 นำ้าบาดาลและการจัดการเชิงพื้นที่		 3(3-0-6)

	 	 Groundwater	and	Spatial	Management

	 1209	336	 อุทกวิทยา		 3(3-0-6)

	 	 Hydrology

	 1209	337	 ธรณีวิทยาสำาหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์		 3(3-0-6)

	 	 Geology	Geoinformatics
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	 1209	338	 อุตุนิยมวิทยาและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ		3(3-0-6)

	 	 Meteorology	and	Climate	Change

	 1209	339	 หลักการจัดการลุ่มนำ้า		 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Watershed	Management

	 1209	340	 ภูมิศาสตร์ดิน		 3(3-0-6)

	 	 Soil	Geography

	 1209	341	 ภูมิศาสตร์การเกษตร		 3(3-0-6)

	 	 Agricultural	Geography

	 1209	342	 นิเวศวิทยาสำาหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์		 3(3-0-6)

	 	 Ecology	for	Geoinformatics

	 1209	343	 เทคนิคการตรวจสอบและประเมินการใช้ที่ดิน		3(3-0-6)

	 	 และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 Techniques	of	Investigation	and	Evaluation	for	

	 	 Land	Use	and	Natural	Resource	Management

  - กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ 

	 1209	344	 ภูมิศาสตร์การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 และการพัฒนา	

	 	 Geography	of	Tourism	Resource	Management	

	 	 and	Development

	 1209	345	 การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม		 3(3-0-6)

	 	 Planning	of	Urban	Community	and	Environment

	 1209	346	 ภูมิศาสตร์การตลาดและการค้า		 3(3-0-6)

	 	 Geography	of	Marketing	and	Trade

	 1209	347	 ภูมิศาสตร์สุขภาพ		 3(3-0-6)

	 	 Health	Geography		

	 1209	348	 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย		 3(3-0-6)

	 	 Thailand	Geography

	 1209	349	 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอีสาน		 3(3-0-6)

	 	 Landscape	of	Isan	Culture

	 1209	350	 เทคนิคภาคสนามทางภูมิศาสตร์		 3(2-2-5)

	 	 Field	Technique	for	Geography

	 1209	351	 ภูมิศาสตร์โลกาภิวัตน์		 3(3-0-6)

	 	 Geography	of	Globalization

	 1209	352	 ภูมิศาสตร์สังคมเมือง		 3(3-0-6)

	 	 Urban	Social	Geography

	 1209	353	 ภูมิศาสตร์ประชากร		 3(3-0-6)

	 	 Population	Geography

	 1209	354	 ภูมิศาสตร์การเมือง		 3(3-0-6)

	 	 Political	Geography

	 1209	355	 ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้		 3(3-0-6)

	 	 Southeast	Asia	Geography

	 1209	356	 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Economic	Geography

	 1209	357	 ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม	 3(2-2-5)

	 	 Industrial	Geography

  - กลุ่มวิชาการเทคนิคทางภูมิสารสนเทศ

	 1209	358	 การวิเคราะห์มลพิษทางอากาศเชิงพื้นที่	 3(2-2-5)

	 	 Spatial	Air	Pollution	Analysis

	 1209	359	 โฟโตแกรมเมตรีสำาหรับภูมิศาสตร์		 3(2-2-5)

	 	 Photogrammetry	for	Geography

	 1209	360	 ภูมิศาสตร์การขนส่งและโลจิสติกส์		 3(3-0-6)

	 	 Geography	of	Transportation	and	Logistics

	 1209	361	 การรับรู้จากระยะไกลไมโครเวฟ		 3(2-2-5)

	 	 Microwave	Remote	Sensing

	 1209	362	 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อจัดการทรัพยากร	 3(2-2-5)

	 	 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

	 	 Geoinformatics	for	Natural	Resource	and	

	 	 Environment	Management

	 1209	363	 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อจัดการมรดก		 3(3-0-6)

	 	 วัฒนธรรม

	 	 Geoinformatics	for	Cultural	Heritage	Management

	 1209	364	 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเชิงวัตถุ	3(2-2-5)

	 	 Object-Based	Satellite	Imagery	Analysis

	 1209	365	 ภูมิสารสนเทศศาสตร์สำาหรับการจัดการ	 3(2-2-5)

	 	 เกษตรอัจฉริยะ

	 	 Geoinformatics	for	Agriculture	Intelligence	

	 	 Management

	 1209	366	 อากาศยานไร้คนขับเพื่อการติดตามทรัพยากร	 3(2-2-5)

	 	 Unmanned	Aerial	Vehicle	for	Recourse	Monitoring

	 1209	367	 อนุกรมเวลาการรับรู้จากระยะไกล	 3(2-2-5)

	 	 Remote	Sensing	Time	Series

	 1209	368	 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการพลังงาน	 3(2-2-5)

	 	 และสิ่งแวดล้อม

	 	 Geoinformatics	for	Energy	and	Environment	

	 	 Management

	 1209	369	 เรื่องคัดสรรทางภูมิสารสนเทศศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Selected	Topics	in	Geoinformatics

	 1209	370	 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวลสำาหรับ	 3(2-2-5)

	 	 ภูมิสารสนเทศศาสตร์

	 	 Visual	Programming	for	Geoinformatics

	 1209	371	 ปัญญาประดิษฐ์สำาหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์	3(3-0-6)

	 	 Artificial	Intelligence	for	Geoinformatics
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	 1209	372	 การสร้างแบบจำาลองตัวแทน	 3(2-2-5)

	 	 Agent-based	Modeling

	 1209	373	 โปรแกรมประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 สำาหรับผู้ประกอบการ

	 	 	Application	of	Geoinformatics	for	Entrepreneur

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  ให้เลอืกเรยีนในรายวชิาอืน่ๆ	ทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลยั	จำานวน

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย (เลือกเรียนเฉพาะโปรแกรมปกติ)

	 1209	421	 โครงงานภูมิสารสนเทศศาสตร์	 3(0-6-3)

	 	 Geoinformatics	Project	*

	 	 *เลือกเรียนเฉพาะโปรแกรมปกติ	 เป็นรายวิชานับ

หน่วยกิต	โดยมีผลการเรียนเป็นเกรด

 หมวดประสบการณ์วิชาชีพ (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

	 1209	499	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ*	 6(0-45-0)

	 	 Professional	Practicum

	 0199	499	 สหกิจศึกษา**	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

	 *ฝึกงานไม่น้อยกว่า	 350	 ชั่วโมง	 เลือกเรียนเฉพาะโปรแกรมปกติ	

เป็นรายวิชานับหน่วยกิต	โดยมีผลการเรียนเป็นเกรด

	 **เลอืกเรยีนเฉพาะโปรแกรมสหกจิศกึษา	เป็นรายวชิานบัหน่วยกิต	

โดยมีผลการเรียนเป็นเกรด
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แผนการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

00xx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

General	Education	Course

8 8

1209	101 ภูมิศาสตร์กายภาพ

Physical	Geography

3(3-0-6) 3(3-0-6)

1209	102 ภูมิศาสตร์มนุษย์

Human	Geography

3(3-0-6) 3(3-0-6)

1209	121 คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำาหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์

Basic	Computer	for	Geoinformatics

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

1209	103 ภูมิศาสตร์ภูมิภาค

Regional	Geography

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

00xx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

General	Education	Course

8 8

1209	105 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำาหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์

Basic	Mathematics	for	Geoinformatics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

1209	104 การอ่านแผนที่และการแปลภาพถ่ายทางอากาศ

Map	Reading	and	Aerial	Photo	Interpretation

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

1209	122 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์

Computer	Programming	for	Geoinformatics

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

1209	123 ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

Spatial	Database	System

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

00xx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

General	Education	Course

8 8

1209	201 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น

Introduction	to	Geographic	Information	System

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

1209	202 การรับรู้ระยะไกล

Remote	Sensing

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

1209	203 การสำารวจทำาแผนที่และระบบนำาทางด้วยดาวเทียม	

Survey	Mapping	and	Global	Navigation	Satellite	System

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

1209	225 ปรัชญาและแนวคิดทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

Concept	and	Philosophy	of	Geoinformatics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

00xx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

General	Education	Course

6 6

1209	221 การพัฒนาและการวางแผนการใช้ที่ดิน

Land	Use	Development	and	Planning

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

1209	222 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง

Advanced	Geographic	Information	System

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

1209	223 การประมวลผลภาพถ่ายจากดาวเทียมเชิงเลข

Digital	Image	Processing

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

1209	224 เทคนิคภาคสนามและการทำาแผนที่ชุมชน

Field	Technique	and	Community	Mapping

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

1209	204 สถิติพื้นฐานสำาหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์

Basic	Statistics	for	Geoinformatics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1209	xxx หมวดวิชาเอกเลือก

Major	Elective	Units

6 6

00xx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

Free	Elective	Units

3 3

1209	321 การทำาแผนที่บนเว็บสำาหรับข้อมูลภูมิสารสนเทศศาสตร์

Web	Mapping	for	Geoinfomatics

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

1209	322 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและการวางแผนผังเมืองและผังภูมิภาค

Settlement	Geography	and	Urban	and	Regional	Planning

3(3-0-6) 3(3-0-6)

1209	323 แบบจำาลองและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

Spatial	Modeling	and	Analysis

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1209	xxx หมวดวิชาเอกเลือก

Major	Elective	Units

9 6

1209	324 การพัฒนาเว็บสำาหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์

Web	Development	for	Geoinformatics

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

1209	325 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

Research	Methodology	in	Geoinformatics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

1209	326 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

Seminar	in	Geoinformatics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1209	xxx หมวดวิชาเอกเลือก

Major	Elective	Units

3 3

1209	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

Free	Elective	Units

3 3

1209	421 โครงงานภูมิสารสนเทศศาสตร์

Geoinformatics	Project

3(0-6-3) 3(0-6-3)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1209	499 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Professional	Practicum

6(0-45-0) -

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  (เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

  โปรแกรมปกติ  ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

  โปรแกรมสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

  1)  วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 27 หน่วยกิต

 1209 101 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6)

  Physical Geography

	 	 แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร์กายภาพ	ความ

สัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์	อุณหภูมิ	 และสมดุลพลังงานของ

โลก	ความกดอากาศและลม	ความชื้นและหยาดนำ้าฟ้า	มวลอากาศและ

ระบบลมฟ้าอากาศ	ภมูอิากาศโลก	แร่และหนิ	ธรณีแปรสณัฐานธรณภีาค	

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก	ดิน	และชีวภูมิศาสตร์

	 	 Concepts	 and	 scope	 of	 physical	 geography,	

earth-sun	 relationships,	 temperature	 and	 earth’s	 energy	

budget,	 atmospheric	 pressure	 and	winds,	 humidity,	 and	

precipitation,	 air	masses	 and	weather	 systems,	 global	

climates,	mineral	 and	 rock,	 plate	 tectonic,	 earth’s	 surface	

changing	process,	soil	and	biogeography

 

 1209 102 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6)

  Human Geography

 	 หลกัและแนวคดิภมูศิาสตร์มนษุย์	ความสัมพนัธ์ระหว่าง

มนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม	

ความแตกต่างและการปฏสัิมพนัธ์ทางพ้ืนท่ีของกิจกรรมต่างๆ	ของมนษุย์

	 	 Principles	and	concepts	of	human	geography,	

relationships	between	humans	and	natural	environments	and	

cultures,	 spatial	 differentiation	 and	 spatial	 interactions	

associated	with	human	activities

 1209 103 ภูมิศาสตร์ภูมิภาค 3(3-0-6)

  Regional Geography

	 	 แนวคดิเกีย่วกบัภมูภิาค	เกณฑ์การกำาหนดประเภทและ

วิธีการภูมิศาสตร์ในการศึกษาภูมิภาค	 วิเคราะห์ความโดดเด่นและ

ปัญหาภมูภิาคต่างๆ	ของโลก	การเชือ่มโยงปฏสิมัพนัธ์และความร่วมมอื

ของภูมิภาค	ทั้งระดับย่อยและระดับโลก

	 	 Concept	 of	 regions,	 criteria	 for	 geographic	

classification	and	methods	 of	 regional	 studies,	 analysis	 of	

prominence	 and	problems	 in	 different	 regions	 across	 the	

globe,	interaction	and	cooperation	among	regions	at	both	the	

small-scale	level	and	international	level

 1209 104 การอ่านแผนที่และการแปลภาพถ่าย 3(2-2-5)

  ทางอากาศ

  Map Reading and Aerial Photo Interpretation

 	 ความหมายและประเภทของแผนที่	 การอ่านและแปล

ความหมายแผนที่	 เพื่อให้ได้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากแผนที่ประเภท

ต่างๆ	และการใช้ประโยชน์แผนทีภ่มูปิระเทศ	ศกึษาลกัษณะรปูถ่ายทาง

อากาศ	การมองภาพ	3	มิติ	การกำาหนดทิศทางและตำาแหน่งบนรูปถ่าย

ทางอากาศ	และการแปลความหมายจากรูปถ่ายทางอากาศ

	 	 Definitions	 and	 types	 of	maps,	 reading	 and	

interpreting	maps	in	order	to	acquire	geographic	information	

from	 the	 types	 of	maps	 and	 uses	 of	 topographic	maps,	

characteristics	of	aerial	photographs,	viewing	3D	photographs,	

controlling	the	direction	and	location	of	aerial	photographs	

and	interpreting	aerial	photographs

 1209 105 คณิตศาสตร์พื้นฐานส�าหรับ 3(3-0-6)

  ภูมิสารสนเทศศาสตร์

  Basic Mathematics for Geoinformatics

 	 ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์	 ตรรกวิทยา	

เซต	 ระบบจำานวน	สมการและอสมการ	 เมทริกซ์	 ฟังก์ชันตรีโกณมิต	ิ

ตำาแหน่งจุดศูนย์กลาง	และการโปรแกรมเชิงเส้น

	 	 Nature	and	structure	of	mathematics,	logic,	set,	

number	 system,	 equation	 and	 inequality,	 trigonometry	

functions,	centroid	analysis	and	linear	programming

 1209 201 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น  3(2-2-5)

  Introduction to Geographic Information System

	 	 แนวคดิ	และทฤษฎรีะบบสารสนเทศภมูศิาสตร์	พืน้ฐาน

ของระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์	 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์	 ข้อมูลเวกเตอร์และแรสเตอร์	 ข้อมูลอรรถธิบาย	การแก้ไข

ข้อมลูเชงิพืน้ที	่การนำาเข้าข้อมลูเชิงพ้ืนที	่การแปลงระบบพกิดั	การสร้าง

แผนทีเ่ฉพาะเรือ่ง	การสอบถามข้อมลูการวเิคราะห์และการนำาเสนอผล

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 Concepts	and	theories	of	geographic	information	

system	 (GIS),	 basic	 of	 coordinate	 systems,	 components	 of	

GIS,	vector	and	raster	data,	attribute	data,	spatial	data	editing,	

spatial	data	input,	georeferencing,	thematic	map	layout,	data	

query,	analysis	and	presentation	data
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 1209 202 การรับรู้จากระยะไกล 3(2-2-5)

  Remote Sensing

	 	 ววิฒันาการของการรบัรูจ้ากระยะไกล	หลกัการพลงังาน

คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	หลกัการอ่านการวเิคราะห์	และการแปลความหมาย

และการจำาแนกข้อมูลภาพ

	 	 Evolution	 of	 remote	 sensing,	 principle	 of	

electromagnetic	 energy,	 reading,	 analyzing,	 visual	

interpretation	and	image	rectification

 1209 203  การส�ารวจท�าแผนที่และระบบน�าทางด้วย  3(2-2-5)

  ดาวเทียม

  Survey Mapping and Global Navigation 

  Satellite System

  ความรู้เบื้องต้นของการสำารวจ	ศึกษาประเภทเครื่องมือ

และวธิกีารปฏบิติังานในสนามเพือ่ทำา	แผนที	่โครงสร้างและองค์ประกอบ

ของระบบนำาทางด้วยดาวเทยีม	ลกัษณะสญัญาณ	ค่าความคลาดเคลือ่น

การรังวัดหาค่าพิกัด	การประมวลผลข้อมูลด้วยระบบนำาทางโลก	และ

สร้างข้อมูลทางภูมิศาสตร์	เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ

	 	 Structure	and	components	of	global	navigation	

satellite	system	(GNSS),	characteristics	of	signals,	observation	

errors,	GNSS	surveying,	application	of	GNSS	data	processing	

and	geographic	data	creation	for	applying

 1209 204 สถิติพื้นฐานหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)

  Basic Statistics for Geoinformatics

 	 พื้นฐานทางสถิติที่ ใช ้ ในการวิ เคราะห ์ข ้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ	การแสดงผลข้อมูล	สถิติพรรณา	วิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	 การแจกแจงทวินาม	

การแจกแจงปัวซง	 และการแจกแจงปกติ	 หลักการประเมินค่าและ

การทดสอบสมมุติฐานสำาหรับประชากรหนึ่งกลุ่มการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนเบื้องต้น	 สหสัมพันธ์	 สถิติเชิงพ้ืนท่ี	 การถดถอยและ

การถดถอยเชิงพื้นที่

	 	 Basic	 statistics	 used	 in	 geographic	 and	

geoinformatics	data	analysis,	data	presentation,	descriptive	

statistics,	 data	 collection	methods,	 introduction	 to	 data	

analysis,	 binomial	 distribution,	 Poisson	 distribution	 and	

normal	distribution,	principles	of	estimation	and	hypothesis	

testing	 for	 a	 single	population,	 introduction	 to	 analysis	 of	

variance,	 correlation,	 spatial	 geo-statistics,	 regression	and	

spatial	regression

  2)  วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต

 1209 121 คอมพิวเตอร์พื้นฐานส�าหรับ 3(2-2-5)

  ภูมิสารสนเทศศาสตร์

  Basic Computer for Geoinformatics 

	 	 วิ วัฒนาการของคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบัน	

โครงสร้างคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์	 หลักการ

เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์	 หลักการด้านฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์	 โปรแกรมประยุกต์ด้านภูมิ

สารสนเทศในปัจจุบัน	 ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมในด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ	การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา

	 	 The	evolution	of	computers	from	the	past	to	the	

present,	 Computer	 architectures	 and	 parts	 of	 computer	

system,	basic	principles	underlying	computer	in	use,	basic	

principles	 of	 computer	 hardware	 and	 software;	 operating	

system	 and	 application	 software,	 current	 application	 in	

geoinformatics	 technology,	 legal	 and	 ethical	 issues	 in	

information	technology,	intellectual	property	right

 1209 122 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับ 3(2-2-5)

  ภูมิสารสนเทศศาสตร์

  Computer Programming for Geoinformatics

 	 การวเิคราะห์ปัญหา	การแสดงขัน้ตอนวธีิแบบรหสัเทยีม	

การแสดงขั้นตอนวิธีแบบผังงาน	นิพจน์	การคำานวณ	และเปรียบเทียบ

ทางคอมพิวเตอร์	 โครงสร้างโปรแกรมเบื้องต้น	 ข้อมูล	 และตัวแปร

การเขียนโปรแกรมสำาหรับโครงสร้างการทำางานแบบลำาดับ	 การเขียน

โปรแกรมสำาหรบัโครงสร้าง	การทำางานแบบทางเลอืก	การเขียนโปรแกรม

โครงสร้างการทำางานแบบทำาซำ้า	 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาที่

เหมาะสม	กรณีศึกษาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
	 	 Problem	 analysis,	 pseudo-code,	 flow	 chart,	

expression,	 computing	 and	 comparing	 in	 computer,	 basic	

program	structure,	data	and	variable	declaration,	 sequence	

control	programming,	selection	control	programming,	iteration	

control	programming,	programming	with	a	suitable	computer	

language,	case	studies	for	geography	and	geoinformatics

 1209 123 ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 3(2-2-5)

  Geo-database System

  แนวคิด	ทฤษฎีและโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่	ความ

แตกต่างระบบฐานข้อมูล	และระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่	ประเภทข้อมูล	

การจัดเก็บ	 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล	 รูปแบบการเช่ือมโยง

ฐานขอ้มลู	ความสมัพนัธ์ของข้อมูลเชงิพืน้ที	่มาตรฐานโครงสร้างขอ้มลู

สารสนเทศภมูศิาสตร์ในชัน้ฐานข้อมลูต่างๆ	การป้องกนัฐานข้อมลู	ภาษา

คอมพวิเตอร์ทีใ่ช้ในการจดัการฐานข้อมลูและฐานข้อมลูเชงิพืน้ที	่รวมถงึ

การใช ้ โปรแกรมประยุกต ์ เ พ่ือการจัดการฐานข ้อมูลเชิงพื้นที่	

การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่กับวิทยาศาสตร์ข้อมูลสมัยใหม่
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 	 Concepts,	theories	and	structure	of	geo-database	

differentiation	 of	 database	 and	 geo-database	 systems,	

geographical	 data	 types,	 collection,	 relationships	 and	

manipulation	 for	 Geographic	 Information	 Systems,	

geo-database	design	methods,	management	and	utilization	

of	 relational	database,	 layer	structure,	data	protection	and	

geo-database	application	software,	linking	spatial	database	

systems	to	modern	data	science

 1209 221  การพัฒนาและการวางแผนการใช้ที่ดิน 3(2-2-5)

  Land Use Development and Planning

 	 แนวคดิพ้ืนฐานและหลกัการวางแผนการใช้ทีด่นิ	สาเหตุ

การเสื่อมโทรมที่ดิน	ปัญหาการใช้ท่ีดิน	 ขั้นตอนในการวางแผนการใช้

ทีด่นิ	การจำาแนกความเหมาะสมของท่ีดิน	การแบ่งเขตท่ีดิน	การประเมิน

ทีด่นิ	การประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์เพือ่ประเมนิทีด่นิและ

วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	

	 	 Basic	 concepts	 and	 principles	 of	 land-use	

planning,	 causes	 of	 land	degradation,	 land-use	 problems,	

steps	of	land-use	planning,	land	use	classification,	land	use	

zoning,	land	evaluation,	application	of	GIS	for	land	evaluation	

and	land	use	planning

 1209 222  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง 3(2-2-5)

  Advanced Geographic Information System

 	 ทฤษฎกีารประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ขัน้สงู

เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยข้อมูลแบบเวกเตอร์และแรสเตอร์	

วิเคราะห์แบบรูปการกระจายตัว	การประมาณค่าในช่วง	การวิเคราะห์

โครงข่าย	การวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่ขั้นสูง	การวิเคราะห์และสร้างแบบ

จำาลองสามมิติ

	 	 Theoretical	 application	 of	 geoinformatics	 for	

spatial	data	analysis	by	vector	and	raster	data,	spatial	pattern	

analysis,	 interpolation,	network	 analysis,	 advanced	 spatial	

statistical	analysis,	3D	data	model,	GIS	modeling

 1209 223 การประมวลผลภาพถ่ายจากดาวเทียม 3(2-2-5)

  เชิงเลข

  Digital Image Processing

 	 โครงสร้างและรปูแบบของการเกบ็ข้อมูลภาพภาพเชงิเลข	

การวิเคราะห์ข ้อมูลภาพเชิงเลขด้วยคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย	

กระบวนการก่อนประมวลผลข้อมูล	 เช่น	การแก้ไขความคลาดเคลื่อน

ทางเรขาคณิต	 การเน้นข้อมูล	 การซ้อนภาพ	 เป็นต้น	 กระบวนการ

วิเคราะห์ข้อมูล	 การจำาแนกประเภทข้อมูลการตกแต่งข้อมูลและ

การประยุกต์ใช้

	 	 Structure	 and	 format	 of	 digital	 data	 stored.	

Digital	 data	 analysis	 with	 computer.	 Pre-processing	

methodology	such	as	geometric	correction,	enhanced	data,	

and	overlay.	Data	analysis	methodology,	data	classification,	

data	embellishment,	and	application

 1209 224  เทคนิคภาคสนามและการท�าแผนที่ชุมชน 3(2-2-5)

  Field Technique and Community Mapping

  การสำารวจ	การรวบรวม	ศกึษาข้อมลูภาคสนาม	หลกัการ

และทฤษฎกีารสำารวจชมุชนการสร้างเครือ่งมอืสำารวจ	การวเิคราะห์และ

ออกแบบฐานข้อมูลชุมชน	 การทำาแผนที่ชุมชน	 การฝึกปฏิบัติงานใน

ชุมชน

	 	 Surveying,	data	collected	and	data	field	study,	

principle	and	theories	of	community,	instrument	construction,	

design	and	analysis	of	the	community	database,	community	

mapping,	practice	in	community

 1209 225 ปรัชญาและแนวคิดทางภูมิสารสนเทศศาสตร ์3(3-0-6)

  Concept and Philosophy of Geoinformatics

 	 วิวัฒนาการของปรัชญาและแนวคิดทางภูมิศาสตร์และ

ภูมิสารสนเทศ	ด้านทฤษฎี	หลักการ	และวิธีการทั้งในอดีต	ถึงปัจจุบัน	

การนำาเสนอแนวทางการประยกุต์ใช้วทิยาศาสตร์ข้อมลูร่วมกบัแนวคิด

ทางภูมิสารสนเทศกับการติดตามทางสิ่งแวดล้อมที่เช่ือมโยงกัน	 เช่น	

ด้านนำ้า	อากาศ	และภูมิอากาศ

	 	 Evolution	 of	 concepts	 and	 philosophy	 of	

geography	in	terms	of	theories,	principles	and	methods	from	

the	 past	 to	 the	 present,	 presentation	 of	 the	 application	

approach	of	data	science	in	conjunction	with	geoinformatics	

concepts	with	 interconnected	 environmental	monitoring,	

such	as	water,	weather	and	climate

 1209 321  การท�าแผนที่บนเว็บส�าหรับข้อมูล 3(2-2-5)

  ภูมิสารสนเทศศาสตร์

  Web Mapping for Geoinformatics

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต	 เวิลด์ไวด์เว็บ	

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การจัดการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ	

และการประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศเบ้ืองต้นสำาหรับการทำาแผนที่

เวบ็	การออกแบบ	พฒันาและการตดิตัง้ของโปรแกรมการทำาแผนทีเ่วบ็	

โดยใช้มาตรฐาน	OGC	และโปรแกรมระบบเปิด

	 	 Introduction	 of	 the	 internet,	WWW,	 design	

and	web	 development,	 database	management	 and	 data	

processing	 for	web	mapping,	 design,	 development,	 and	

implementation	 of	web	mapping	 applications	using	OGC	

standards	and	open	source	software
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 1209 322 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและการวางแผน 3(3-0-6)

  ผังเมืองและผังภูมิภาค

  Settlement Geography and Urban and 

  Regional Planning

	 	 แนวคดิการตัง้ถิน่ฐานมนษุย์และกระบวนการกลายเป็น

เมอืง	ทฤษฎเีกีย่วกบัเมอืงและชนบท	ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ

ขยายตวั	การเตบิโตหรอืความเสือ่มถอยของเมอืงและชนบท	ทฤษฎีการ

วางผงัเมอืงและผังภมูภิาค	การเตบิโตและการพฒันาเศรษฐกจิเชงิพืน้ที่

ในระบบเมือง	การวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท	การพัฒนานโยบาย

ที่มีประสิทธิผลต่อการวางแผนเมืองและภูมิภาค

	 	 Concepts	of	human	settlement	and	urbanization	

processes,	theories	related	to	urban	and	rural	areas,	factors	

affecting	geographic	expansion,	growth	or	deterioration	of	

urban	and	rural	areas,	theories	of	urban	and	regional	planning,	

economic	growth	and	economic	development	in	urban	and	

regional	 areas,	 urban	 and	 rural	 development	 planning,	

developing	effective	policies	on	urban	and	regional	planning

 1209 323  แบบจ�าลองและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 3(2-2-5)

  Spatial Modeling and Analysis

 	 กรอบของแบบจำาลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำาหรบั

การวเิคราะห์เชงิพืน้ที	่แบบจำาลองแบบไบนาร	ีแบบจำาลองแบบดชัน	ีแบบ

จำาลองกระบวนการ	 แบบจำาลองถดถอยแบบถ่วงนำ้าหนักภูมิศาสตร์

การวิเคราะห์และการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์เบื้องต้น	 การประยุกต์

การสร้างแบบจำาลองเชิงพื้นที่ในการคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้ง	

นำ้าท่วม	 และโรคระบาด	 รวมทั้งโรคอุบัติใหม่	 ตามแนวทางของการ

ประยุกต์ใช้แบบจำาลองในการคาดการณ์

	 	 GIS	model	frameworks	for	spatial	analysis,	binary	

model,	 index	model,	 process	model,	 geographic	weighted	

regression	model,	 basic	multi-criteria	 decision	 analysis	

(MCDA),	The	application	of	Spatial	Modeling	in	predicting	

drought,	 flood	 and	 plague	 scenarios,	 as	 well	 as	 new	

incidences,	according	to	the	guidelines	of	the	application	of	

models	in	forecasting

 1209 324 การพัฒนาเว็บส�าหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5)

  Web Development for Geoinformatics

  หลักการเขียนโปรแกรมและโครงสร้างพื้นฐานของ

การเขยีนโปรแกรมเวบ็สำาหรบัภมูสิารสนเทศ	มาตรฐานภาษาการพฒันา

เวบ็	เครือ่งมือและเทคนคิสำาหรับการพัฒนาเพื่อปฏสิัมพนัธ์และทฤษฎี

การสร้างเว็บเพจพลวัต	 การเขียนคำาสั่งฝั ่งลูกข่ายและฝั ่งแม่ข่าย	

การเขยีนโปรแกรมตดิต่อฐานข้อมูล	ระบบรกัษาความปลอดภัยบนเวบ็	

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บทางภูมิสารสนเทศ

	 	 Principles	 of	 programming	 and	 the	 basic	

structure	of	a	web	application	for	geoinformatics,	standardization	

of	web	 languages,	 tools,	 and	 techniques	 for	 developing	

interactive	and	dynamic	web	pages	web	development	theories,	

client	and	server	side	scripting,	database	communication,	

security	on	web,	application	on	web	for	geoinformatics

 1209 325 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร ์3(3-0-6)

  Research Methodology in Geoinformatics

  หลักการ	แนวคิด	การทบทวนวรรณกรรม	วิธีการเลือก

กลุม่ตวัอย่าง	เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั	การออกแบบและรวบรวมข้อมูล	

ระเบยีบวธิวีจิยัทางภมูสิารสนเทศ	การวเิคราะห์ข้อมลู	และการนำาเสนอ

ผลการวิจัย

	 	 Principles,	concepts,	literature	review,	sampling	

methods,	research	tools,	design	and	data	collection,	research	

methodology	 of	 geoinformatics,	 data	 analysis	 and	

representation

 1209 326 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

  Seminar in Geoinformatics

  หลักการสืบค้น	 การอ่าน	 การเขียน	 การสรุปใจความ

สำาคัญจากบทความ	 เอกสารวิชาการ	 ตำาราทางภูมิศาสตร์	 หรือภูมิ

สารสนเทศ	 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน	 การนำาเอาประเด็น

ปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 เศรษฐกิจ	 สังคม	

การเมือง	 และวัฒนธรรม	 จากมุมมองทางด้านภูมิศาสตร์	 หรือภูมิ

สารสนเทศ	โดยใช้แนวคดิทีม่คีวามสอดคล้องกบัปัญหาและมติเิชิงพืน้ที่

	 	 Principles	 of	 information	 seeking,	 reading,	

writing	 and	 summarizing	main	 ideas	 of	 geographic	 or	

Geoinformatics	articles,	academic	documents	and	textbooks	

to	improve	reading	and	writing	skills.	Discussion	on	problems	

about	natural	resources,	environments,	economics,	societies,	

politics	and	cultures	based	on	geographic	or	geoinformatics	

views	and	spatial	concepts	associated	with	such	problems

 

  3) วิชาเอกเลือก โปรแกรมปกติ  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

    โปรแกรมสหกจิศกึษา  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ

  - กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ

 1209 331 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการ 3(3-0-6)

  Natural Disaster and Management

	 	 ภัยพิบัติทางธรรมชาติชนิดต่างๆ	 และลักษณะภัยพิบัติ

ที่เกิดขึ้นบนโลก	สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลที่

ตามมา	 แนวทางการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 การประยุกต์

ภูมิสารสนเทศในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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	 	 Types	and	characteristics	of	natural	disasters	

existing	in	the	globe,	causes	and	effects	of	natural	disasters,	

prevention	of	natural	disasters,	application	of	geoinformatics	

in	natural	disaster	management

 1209 332 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  Natural Resource and Environmental Development

	 	 ระบบส่ิงแวดล้อม	 ประเภทและการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เทคนิคและวิธีการเก็บ	 รวบรวม

ข้อมูลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ปัญหา	 แนวทางการ

ป้องกันและแก้ไขและมาตรการด้านการอนุรักษ์	 และการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมด้วยข้อมลูดาวเทยีมและเทคโนโลยี

การสำารวจอนาคต	 การสังเคราะห์ข ้อมูลวิทยาศาสตร ์ 	 ข ้อมูล

อุตุนิยมวิทยา	 รวมทั้งการมีส ่วนร ่วมของชุมชน	 ในการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 Environmental	system,	Types	and	uses	of	natural	

resources	 and	environments,	 techniques	and	methods	 for	

collecting	 data	 on	 natural	 resources	 and	 environments,	

problems	 and	 problem	 prevention	 and	 resolution,	 and	

managing	 natural	 resources	 and	 the	 environment	with	

satellite	data	and	future	exploration	technology	synthesis	of	

scientific	data,	meteorological	 data,	 including	community	

involvement	 in	 development	 of	 natural	 resources	 and	

environments

 1209 333 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  Environmental Impact Assessment

	 	 หลักการและเทคนิคการประเมินผลกระทบท่ีมีต่อมิติ

สิ่งแวดล้อม	 การจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม	

การจัดทำาแผนมาตรการป้องกันและแก้ไข	และการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมิน

ผลกระทบสิง่แวดล้อม	กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	กรณศีกึษาโครงการพฒันา

ที่สำาคัญของประเทศที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 Principles	 and	 techniques	 of	 environmental	

impact	assessment,	creating	contingency	plans,	monitoring	

environmental	 impacts,	 environmental	 impact	assessment	

report,	public	participation	in	EIA,	related	law,	case	study	of	

important	development	projects	with	environmental	impacts	

in	the	country

 1209 334 ธรณีวิทยาส�าหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)

  Geology for Geoinformatics

	 	 แร่และหิน	 การผุพังอยู ่กับที่	 การเคลื่อนที่ของมวล	

ธารนำ้าไหล	นำ้าบาดาล	 เขตแนวชายฝั่ง	 แผ่นดินไหวและองค์ประกอบ

ภายในโลก	การก่อเกดิเทอืกเขา	แผนทีแ่ละสารสนเทศการประยกุต์ภมูิ

สารสนเทศทางธรณีวิทยา

	 	 Minerals	and	rocks,	weathering,	mass	wasting,	

running	water,	 groundwater,	 shorelines,	 earthquakes	 and	

earth’s	 interior,	mountain	 building,	 geologic	maps	 and	

information,	application	of	geoinformatics	in	geologiy

 1209 335 น�้าบาดาลและการจัดการเชิงพื้นที่ 3(3-0-6)

  Groundwater and Spatial Management

 	 วัฏจักรของนำ้า	 การเกิดและการกักเก็บของนำ้าบาดาล	

การไหลของนำ้าบาดาล	บ่อนำ้าบาดาล	คุณภาพของนำ้าบาดาล	แผนที่และ

สารสนเทศนำ้าบาดาล	การประยุกต์ภูมิสารสนเทศทางนำ้าบาดาล

	 	 Hydrologic	 cycle,	 occurrence	 of	 groundwater	

and	storage,	groundwater	flow,	groundwater	well,	groundwater	

quality,	groundwater	maps	and	 information,	application	of	

geoinformatics	in	groundwater

 1209 336 อุทกวิทยา 3(3-0-6)

  Hydrology

 	 หลักการและกระบวนการทางอุทกวิทยา	 อุทกวัฏจักร	

การคายระเหยนำา้	การแทรกซมึ	นำา้ท่า	นำา้ใต้ดนิ	ระบบแม่นำา้	คณุภาพนำา้	

และการประยุกต์เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ทางอุทกวิทยา

	 	 Principal	and	process	of	hydrology,	hydrologic	

cycle,	 evapotranspiration,	 infiltration,	 runoff,	 groundwater,	

river	 system,	water	quality,	 and	application	of	geographic	

technology	in	hydrology

 1209 337 ธรณีสัณฐานวิทยา 3(3-0-6)

  Geomorphology

	 	 แนวคิดทางธรณีสัณฐานวิทยา 	 สัณฐานวิทยา	

กระบวนการธรณีสัณฐาน	 การผุพังอยู่กับที่	 กระบวนการสร้างและ

ลักษณะดิน	ธรณีสัณฐานวิทยาโครงสร้าง	สัณฐานที่เกิดจากธารนำ้าไหล	

ธรณีสัณฐานวิทยาชายฝั ่ง	 นำ้าใต้ดินและสภาพภูมิประเทศ	 และ

การประยุกต์ภูมิสารสนเทศทางธรณีสัณฐานวิทยา

	 	 Concept	 of	 geomorphology,	 morphology,	

geomorphic	 processes,	weathering,	 soil	 formation	 and	

characteristics	 of	 soils,	 structural	 geomorphology,	 fluvial	

landforms,	coastal	geomorphology,	underground	water	and	

landforms,	application	of	geoinformatics	in	geomorphology
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 1209 338  อุตุนิยมวิทยาและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3(3-0-6)

  Meteorology and Climate Change

 	 องค์ประกอบ	 ปัจจัยควบคุมและความผันแปรของ

อากาศ	ความชืน้ในมวลอากาศการเคลือ่นทีแ่ละเส้นทางเดนิของอากาศ	

เครื่องมือที่เก่ียวข้อง	 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	

ดาวเทียมทางด้านอุตุนิยมวิทยา	การประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกล

ด้านอุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศวิทยา

	 	 Components,	controlling	factors	and	variability	

of	climate,	humidity	in	air	mass,	air	movements	and	air	routes,	

relevant	tools,	climate	and	environmental	change,	meteorology	

satellites,	application	of	remote	sensing	in	meteorology	and	

climatology

 1209 339 หลักการจัดการลุ่มน�้า 3(3-0-6)

  Principles of Watershed Management

	 	 แนวความคิดเก่ียวกับการจัดการลุ่มนำ้า	 โครงสร้างของ

ทรพัยากรลุม่นำา้	และสมดลุทางนเิวศวทิยา	ลกัษณะภมูกิายภาพของลุม่

นำา้	อทุกอตุนุยิมวทิยาลุม่นำา้	การกำาหนดชัน้คณุภาพลุม่นำา้	การวางแผน

จัดการลุ่มนำ้า	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มนำ้า

	 	 Concepts	of	watershed	management,	structure	

of	 watershed	 resources	 and	 ecology	 balance,	 physical	

geography	 of	Watershed,	 hydrometeorology	 of	watershed,	

watershed	classification,	watershed	management	planning,	

community	participation	in	watershed	management

 1209 340 ภูมิศาสตร์ดิน 3(3-0-6)

  Soil Geography

 	 องค์ประกอบดิน	หน้าตัดดิน	ปัจจัยและกระบวนการใน

การกำาเนิดดิน	คุณสมบัติของดินการสำารวจดิน	สารสนเทศดิน

	 	 Soil	composition,	soil	profile,	soil	forming	factors	

and	process,	soil	characteristics,soil	survey,	soil	information

 1209 341 ภูมิศาสตร์เกษตร 3(3-0-6)

  Agricultural Geography

	 	 ความหมายภูมิศาสตร์เกษตร	 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเกษตร	วิวัฒนาการทางการเกษตร	ทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับการเกษตรของโลก	ผลกระทบของกิจกรรมการเกษตรต่อ

สภาพแวดล้อม	 การเกษตรในภูมิภาคต่างๆ	 ของประเทศไทย	

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ในงานด้านการเกษตร

	 	 Meaning	of	agricultural	geography,	geographic	

factors	related	to	agriculture,	agricultural	evolution,	theories	

associated	with	the	world’s	agriculture,	impacts	of	agricultural	

activities	on	the	environment,	agriculture	in	different	parts	

of	Thailand,	application	of	geographic	information	system	in	

agricultural	management

 1209 342  นิเวศวิทยาส�าหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)

  Ecology for Geoinformatics

  แนวคิดทางนิเวศวิทยาและความสัมพันธ์ระหว่าง

นิเวศวิทยากับภูมิศาสตร์	 ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ	 ระบบนิเวศที่

สำาคัญ	 ประชากร	 สังคมชีวิต	 การประยุกต์นิเวศวิทยากับปัญหา

สิ่งแวดล้อม	บทบาทของนิเวศวิทยาในการวางแผนพัฒนา	นิเวศวิทยา

กับโครงการพัฒนาด้านต่างๆ

  Concepts	of	ecology	and	relationship	between	

ecology	 and	 geography,	 knowledge	 of	 the	 ecosystem,	

important	ecosystems,	population,	community,	applications	

of	 ecology	 to	 environmental	problems,	 roles	 of	 ecology	 in	

developmental	planning,	ecology	and	development	projects	

 1209 343  เทคนิคการตรวจสอบและประเมินการใช้ที่ดิน 3(3-0-6)

  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

  Techniques of Investigation and Evaluation for 

  Land Use and Natural Resource Management

	 	 การวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดเชิงตรรกะด้านการใช้

ทีด่นิและการจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื	เทคนคิ	การสำารวจ

ในการศึกษาการใช้ที่ดินและสภาวะเศรษฐกิจสังคมในระดับชุมชน	

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย	การตรวจสอบและประเมินทรัพยากรดิน	

นำ้า	 ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ	 ระบบการเกษตร	ตัวชี้วัด	

ความยั่งยืน	การประเมินเศรษฐกิจ	การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ

	 	 Logical	framework	analysis	for	sustainable	land	

use	and	natural	resource	management.	Surveying	techniques	

in	 studying	 land	 use	 and	 socio-economic	 conditions	 at	

community	level.	Stakeholder	analysis.	Resource	investigation	

and	 assessment	 of	 soil,	 water,	 forest	 and	 biodiversity.	

Agriculture	 systems.	 Sustainability	 indices.	 Economic	

assessment.	Application	of	Geoinformatics

  - กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์

 1209 344 ภูมิศาสตร์การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  และการพัฒนา

  Geography of Tourism Resource Management 

  and Development

	 	 ความสำาคัญของทรัพยากรท่องเที่ยว	การกระจายของ

ทรัพยากรท่องเที่ยวในเชิงภูมิศาสตร์	 หลักการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยว

ประเภทต่างๆ	 ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	 บทบาทและวิธีการของ

ภูมิศาสตร์	ในการอนุรักษ์และการวางแผนพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว

	 	 Importance	of	tourism	resources,	distribution	of	

geographic	tourism	resources,	use	of	various	types	of	tourism	

resources	for	the	maximum	benefit,	roles	of	geography	in	the	

preservation	and	development	of	tourism	resources
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 1209 345  การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 3(3-0-6)

  Planning of Urban Community and Environment

	 	 วิวัฒนาการของเมือง	ปัญหาการขยายตัวของเมืองต่อ

สภาพเศรษฐกิจ	สังคม	และสภาพแวดล้อม	วิธีการวางแผนชุมชนเมือง	

การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในชุมชนเมือง	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม

และสภาพแวดล้อม

	 	 Urban	 evolution,	 problems	 caused	 by	 urban	

expansion	 that	 affect	 economic	 conditions,	 societies	 and	

environments,	methods	of	 planning,	 problem	analysis	 and	

resolutions	to	economic,	social	and	environmental	problems	

in	urban	communities

 1209 346 ภูมิศาสตร์การตลาดและการค้า 3(3-0-6)

  Geography of Marketing and Trade

 	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกระจายทางพื้นท่ีของ

กจิกรรมทางเศรษฐกจิขัน้สงู	เพือ่ศึกษาการกระจายตัวของธรุกจิการค้า

ในเมืองและพฤติกรรมของผู้บริโภค

	 	 Concepts	and	theories	of	spatial	distribution	of	

advanced	 economic	 activities	 to	 examine	 distribution	 of	

urban	business	areas	and	consumer	behavior

 1209 347 ภูมิศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)

  Health Geography

 	 บทบาทของภูมิศาสตร์ในสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	

รูปแบบการกระจายของโรคติดเชื้อและโรคเรื้อรัง	 ความเช่ือมโยง

ระหว่างประชากรและสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ	การกระจาย	การเข้าถึง	

และการใช้บริการทางการแพทย์	 รวมท้ังการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศในการจัดการสุขภาพหนึ่งเดียว

	 	 Roles	of	geography	in	environments	and	health,	

distribution	patterns	 of	 infectious	 and	 chronic	 diseases,	

relations	between	population	and	environment	and	health,	

distribution,	 accessibility	 and	 utilization	 of	medical	 care	

services,	 including	 the	 application	 of	 geoinformatics	

technology	in	one’s	health	management

 1209 348 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(3-0-6)

  Thailand Geography

 	 วิเคราะห์ภูมิศาสตร์ประเทศไทย	 เชิงภูมิรัฐศาสตร์ด้าน

ที่ตั้ง	 ขนาด	 รูปร่าง	 และพรมแดน	ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง

กายภาพทีม่ผีลต่อทรพัยากรธรรมชาต	ิประชากร	เศรษฐกจิ	สงัคม	และ

วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค

	 	 Thailand’s	 geographic	 analysis	 in	 terms	 of	

geopolitics	 including	 location,	 size,	 shape	 and	boundary,	

relationship	between	its	physical	characteristics	which	affect	

natural	 resource,	 population,	 economics,	 societies	 and	

cultures	in	each	region

 1209 349 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอีสาน 3(3-0-6)

  Landscape of Isan Culture

	 	 องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม	 ภูมินิเวศ	ภูมิทัศน์	

ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่อีสาน	วถิชีีวติ	เฉพาะถ่ินต่อการสบืสานสร้างสรรค์

ความเป็นเอกภาพ	 เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย	 และการพลวัต	

เปลี่ยนแปลงปรับตัว	การแพร่กระจายและการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม

นานาชาติและความคงอยู่อย่างยั่งยืนของวัฒนธรรมไทยอีสาน

	 	 Fundamental	knowledge	about	culture,	ecology,	

landscape,	 local	history	of	 the	 Isan	Region,	particular	 local	

ways	of	life	leading	to	the	unity	and	uniqueness	of	the	Thai	

culture,	dynamic	changes,	adaption,	diffusion	and	connection	

to	 international	 cultures	and	sustainable	existence	of	 Isan	

culture

 1209 350 เทคนิคภาคสนามทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)

  Field Technique for Geography

 	 การวางแผนการออกเก็บข้อมูลในสนาม	วิธีการสังเกต	

การบันทึกข้อมูล	 และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ	

เพื่อนำามาศึกษาปัญหาทางภูมิศาสตร์

	 	 Planning	and	execution	of	fieldwork,	observation	

methods,	 recording	 of	 data,	 analysis	 of	 quantitative	 and	

qualitative	data	as	a	means	to	the	examination	of	the	problem	

in	geography

 1209 351 ภูมิศาสตร์โลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)

  Geography of Globalization

 	 ภูมิศาสตร ์และโลกาภิวัตน ์ 	 โลกาภิวัตน ์และการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประชากรโลก	แนวโน้มการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน

โลกยุคโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 	 Geography	and	globalization,	globalization	and	

population	behavior	change,	trends	in	spatial	development	

in	 the	 globalizing	world,	 globalization	 and	 sustainable	

development
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 1209 352 ภูมิศาสตร์สังคมเมือง 3(3-0-6)

  Urban Social Geography

 	 องค์ประกอบและโครงสร้างของสังคมเมืองที่มีผลต่อ

พฤติกรรม	 ความสัมพันธ์ทางสังคมและความไม่เท่าเทียมกัน	 เพื่อ

วเิคราะห์เชงิเปรยีบเทยีบปัญหาทีส่ำาคญัของเมอืงระว่างประเทศทีพ่ฒันา

แล้วและกำาลังพัฒนา

	 	 Components	 and	 structure	 of	 urban	 society	

affecting	 behavior,	 social	 relationship	 and	 inequality	 for	

comparative	analysis	of	major	problems	faced	by	developed	

and	developing	countries

 1209 353 ภูมิศาสตร์ประชากร 3(3-0-6)

  Population Geography

	 	 การกระจายตัว	 ความหนาแน่นและองค์ประกอบของ

ประชากร	การย้ายถิ่น	และการเพิ่มประชากรในภูมิภาคต่างๆ	ของโลก	

โดยเน้นถึงสาเหตุและผล	ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ	ในภูมิภาค

นั้น

	 	 Population	distribution,	density	and	composition,	

migration	and	population	growth	in	different	regions	of	the	

world,	with	emphasis	on	causes	and	effects	that	might	be	

linked	to	regional	factors

 1209 354  ภูมิศาสตร์การเมือง 3(3-0-6)

  Political Geography

 	 วิวัฒนาการของแนวคิดทางภูมิศาสตร ์การเมือง	

ความสมัพันธ์ระหว่างสภาพภมูศิาสตร์กบัสภาพการเมือง	ปัญหาทางการ

เมือง	กิจกรรมทางการเมือง

	 	 Evolution	 of	 concepts	 in	political	 geography,	

relationship	between	geographic	 and	political	 conditions,	

political	problems,	political	activities

 1209 355 ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)

  South East Asia Geography

	 	 ขอบเขต	ลักษณะทางกายภาพและสังคม	ศักยภาพของ

ทรพัยากรท้องถิน่	นโยบายและความร่วมมอืระหว่างประเทศในภมูภิาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 บทบาทของประเทศไทยในฐานะที่เป็น

ส่วนหนึ่งของอาเซียน

	 	 Boundaries,	physical	and	social	characteristics,	

potential	 of	 local	 resources,	 international	 policies	 and	

cooperation	in	South	East	Asia,	roles	of	Thailand	as	a	part	of	

South	East	Asia

 1209 356  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 3(3-0-6)

  Economic Geography

 	 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	

ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	ด้านเกษตรกรรม	อุตสาหกรรม	การค้า

และการบริการ	 การคมนาคมขนส่ง	 ทฤษฎีเกี่ยวกับที่ตั้ง	 ทิศทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจของไทย

	 	 Geographic	 factors	 that	 affect	 economic	

activities,	 types	 of	 economicactivities	 i.e.,	 agriculture,	

industries,	 trade	 and	 services,	 transportations,	 location	

theories,	developmental	direction	of	Thai	economy

 1209 357  ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม 3(2-2-5)

  Industrial Geography

	 	 การวิเคราะห์ตำาแหน่งกิจกรรมทางอุตสาหกรรมตาม

ทศิทางการพฒันาภมูภิาคและการพฒันาท้องถิน่	การวเิคราะห์และการ

ปฏิบัติการข้อมูลของปัจจัยทางที่ตั้งที่เกี่ยวข้องกับการตั้งโรงงานด้วย

แนวทางระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์	กฎเกณฑ์ในยทุธศาสตร์ความร่วม

มือและโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ของระบบการผลิต	 รวมทั้งทฤษฎีการ

ตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรม

	 	 Location	analysis	approach	of	industrial	activity	

from	 the	 perspective	 of	 regional	 and	 local	 development.	

Analyses	and	laboratory	of	factory	location	using	geographic	

information	system,	the	role	of	location	in	corporate	strategies	

and	 the	 geographical	 structure	 of	 production	 systems,	

including	industrial	districts

  - กลุ่มวิชาการเทคนิคทางภูมิสารสนเทศ

 1209 358 การวิเคราะห์มลพิษทางอากาศเชิงพื้นที่ 3(2-2-5)

  Spatial air pollution analysis

 	 ประเภทมลพิษทางอากาศ	แหล่งที่มาและแหล่งกำาเนิด

มลพิษทางอากาศ	ปัจจยัการแพร่กระจายและการปลดปล่อย	การจำาลอง

การแพร่กระจายมลพิษทางอากาศด้วยแบบจำาลองคณิตศาสตร์และ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

สำาหรับการติดตามผลกระทบมลพิษทางอากาศ

	 	 Types	of	air	pollution,	sources	of	air	pollution,	

emission	and	dispersion	factors,	dispersion	simulation	of	air	

pollution	 using	 mathematical	 model	 and	 geographic	

information	system,	an	application	of	geoinformatics	for	air	

pollution	monitoring
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 1209 359  โฟโตแกรมเมตรีส�าหรับภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)

  Photogrammetry for Geography

	 	 พฒันาการของการรงัวดัด้วยภาพถ่ายทางอากาศ	รปูทรง

เรขาคณิตของการถ่ายภาพทางอากาศ	 ระบบการควบคุมภาพถ่ายทาง

อากาศ	 และการรังวัดสร้างแผนที่	 หลักการสร้างแผนที่ภาพถ่ายทาง

อากาศ

	 	 Development	of	photogrammetry,	geometry	of	

aerial	 photograph,	 aerial	 photograph	 control	 system	and	

photogrammetric	mapping,	principles	of	ortho-photo	mapping

 1209 360 ภูมิศาสตร์การขนส่งและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)

  Geography of Transportation and Logistics

	 	 ปัจจยัทางภมูศิาสตร์เกีย่วกบัระบบการขนส่งและโลจสิติ

กส์ในยุคโลกาภิวัตน์แบบไร้พรมแดน	บทบาทโลจิสติกส์ในเศรษฐกิจ	

การวิเคราะห์ความต้องการขนส่งสินค้าระดับพื้นท่ีและระหว่างภูมิภาค

การวเิคราะห์โครงข่ายและการเชือ่มโยงรปูแบบการขนส่ง	การขนส่งและ

ห่วงโซ่อปุทาน	การนำาเทคโนโลยด้ีานข้อมลูมาประยกุต์ใช้สำาหรบัการขน

ส่งและโลจิสติกส์

	 	 Geographic	factors	associated	with	transportation	

system	and	logistics	in	a	borderless	globalized	world,	roles	of	

logistics	 in	 economy,	 analysis	 of	 local	 area	 and	 regional	

transportation	needs,	network	 analysis	 and	 transportation	

model	accessibility,	transportation	and	supply	chains	use	of	

data-based	technology	in	transportation	and	logistics

 1209 361 การรับรู้จากระยะไกลไมโครเวฟ 3(2-2-5)

  Microwave Remote Sensing

	 	 คำาจำากดัความและความถีข่องช่วงคลืน่ไมโครเวฟ/เรดาร์	

โพลาไรเซชัน	เรขาคณิตของภาพเรดาร์	ดาวเทียมเรดาร์	ลักษณะเฉพาะ

พืน้ฐานของการกระเจงิของคลืน่เรดาร์	ปัจจยัท่ีเกีย่วข้องกบัการกระเจงิ

ของคลื่นเรดาร์	การแปลความหมายภาพเรดาร์และการประยุกต์

	 	 Definition	and	frequencies	of	microwave/radar	

polarization,	 radar	 imaging	 geometry,	 radar	 satellite,	

characteristics	and	basics	of	radar	scattering,	factors	affecting	

the	scattering,	radar	image	interpretation	and	application

 1209 362 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อจัดการ 3(2-2-5)

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  Geoinformatics for Natural Resource and 

  Environment Management

	 	 แนวคิด	 และทฤษฎีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้ันสูง

เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจการวิเคราะห์และการตัดสินใจแบบ

พหุเกณฑ์	 เทคนิคและการเลือกเกณฑ์การประเมิน	ทางเลือกในการ

ตัดสินใจและเง่ือนไขบังคับ	 การให้ค่านำ้าหนักคะแนนตามเกณฑ	์

กฎเกณฑ์การตัดสินใจ	 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและการประเมิน

ความคลาดเคลื่อน	 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่สำาหรับการ

วางแผนจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมรวมทัง้การวเิคราะห์

โครงข่ายการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ	

	 	 Concepts	and	theories	of	advanced	Geoinformatics	

for	 decision	 support	 system,	 introduction	 to	multicriteria	

decision	 analysis,	 spatial	multicriteria	 decision	 analysis,	

evaluation	criteria,	criterion	weighting,	sensitivity	analysis	

and	error	assessment,	decision	support	 system	 for	natural	

resources	and	environment	management	including	network	

analysis	of	natural	resource	access

 1209 363 ภมูสิารสนเทศศาสตร์เพือ่จดัการมรดกวฒัธรรม 3(3-0-6)

  Geographic Technology for Cultural Heritage 

  Management

	 	 ความรู ้พื้นฐานเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม	 ความ

เกี่ยวข้องกับข้อมูลภูมิสารสนเทศศาสตร์	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน	กำาหนดแนวทางในการจัดการมรดกทาง

วัฒนธรรมให้เกิดประสิทธิภาพ

	 	 Basic	 knowledge	 about	 cultural	 heritage	 in	

connection	with	geographic	data,	application	of	Geoinformatics	

to	design	effective	plans	for	cultural	heritage	management

 1209 364 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)

  Object-Based Satellite Imagery Analysis

	 	 หลักการเบื้องต้นในการจำาแนกภาพถ่ายดาวเทียม	

การวิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงวัตถุ	 การแบ่งส่วนภาพ	การวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ของวัตถุภาพ	การวิเคราะห์ระบบผู้เชี่ยวชาญ	การจำาแนกแบบ

กำากับดูแลและการจำาแนกแบบใช้กฎ

	 	 Principles	 of	 satellite	 image	 analysis,	 object-

based	 image	 analysis,	 image	 segmentation,	 object	 base	

relationship	analysis,	expert	system	classification,	supervised	

classification	and	rule-based	classification

 1209 365 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ส�าหรับการจัดการ 3(2-2-5)

  เกษตรอัจฉริยะ

  Geoinformatics for Agriculture Intelligence 

  Management

	 	 ภาพรวม	 แนวคิด	 และเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับ

อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง	 กระบวนทัศน์ของการคิดวิเคราะห์	 และ

สร้างสรรค์นวตักรรม	อธิบายถงึวธีิการนำาอินเทอร์เน็ตในทกุสรรพสิง่ไป

ประยุกต์ใช้กับงานร่วมกับภูมิสารสนเทศด้านการเกษตรเพื่อใช้ในการ

จัดการการเกษตรอัจฉริยะ
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	 	 An	overview	study	of	concepts	and	technologies	

of	the	internet	of	things,	the	paradigm	of	analytical	thinking	

and	internet	of	things	innovation,	explain	how	to	apply	the	

internet	 of	 things	 with	 geoinformatics	 to	 applied	 for	

agriculture	Intelligence	management

 1209 366 อากาศยานไร้คนขับเพื่อการติดตามทรัพยากร 3(2-2-5)

  Unmanned Aerial Vehicle for Recourse 

  Monitoring

	 	 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ	กฎระเบียบ	การถ่ายภาพโดย

อากาศยานไร้คนขบั	วธิกีารควบคมุอากาศยานไร้คนขบัเพือ่การถ่ายภาพ	

เทคนคิการถ่ายภาพสำาหรบังานวดิีทัศน์โดยอากาศยานไร้คนขบั	การใช้

ซอฟต์แวร์เพ่ือการประมวลผลจัดทำาแผนท่ีทรัพยากร	สำาหรับระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์

	 	 Fundamentals	 of	 rules	 and	 regulations	 for	

unmanned	aerial	vehicle	photography	technical	to	control	an	

unmanned	 aerial	 vehicle	 for	 photography	 techniques	 for	

videography	by	unmanned	aerial	vehicles.	Using	software	to	

process	resource	mapping	for	geographic	information	system

 1209 367 อนุกรมเวลาการรับรู้จากระยะไกล 3(2-2-5)

  Remote Sensing Time Series

 	 นิยาม	 การประยุกต์	 ความเหมาะสมข้อมูล	 หลักการ

วเิคราะห์ข้อมลูเชงิอนกุรมเวลา	ฐานข้อมลูอนกุรมเวลาการรบัรูจ้ากระยะ

ไกล	 วิธีการจัดเตรียมข้อมูล	 การสร้างแผนที่และคุณสมบัติชนิดพืช

พรรณการจำาแนกการใช้ท่ีดินด้วยอนุกรมเวลาภาพถ่ายจากดาวเทียม	

ชพีลกัษณ์พืน้ผวิ	ความผดิปกตพิชืพรรณการตรวจวดัภยัแล้ง	วเิคราะห์

ผลผลิตชีวมวล	

	 	 Definitions,	applications,	suitability	of	datasets,	

principle	of	time	series	data	analysis,	remote	sensing	time	

series	database,	methods	of	data	preparation	and	preprocessing,	

mapping	and	charaterisation	of	vegetation	types,	 land	use	

classification	in	image	time	series,	land	surface	phenology,	

vegetation	 anomalies,	 drought	 monitoring,	 biomass	

production	analysis	

 1209 368 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการพลังงาน 3(2-2-5)

  และสิ่งแวดล้อม

  Geoinformatics Technology for Energy and 

  Environment Management

	 	 ความรู ้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน	 และ

สิ่งแวดล้อม	 การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายจากดาวเทียม	 เพื่อติดตาม

พลังงานและส่ิงแวดล้อม	 เทคโนโลยีการนำาทางด้วยดาวเทียมเพื่อระบุ

ตำาแหน่งพลังงานและสิ่งแวดล้อม	เพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลในรูปแบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์	 และการวิเคราะห์เพื่อการจัดการพลังงาน	 และ

สิ่งแวดล้อม

	 	 Fundamentals	 of	 energy	management	 and	

environment	using	satellite	imaging	technology	to	monitoring	

energy	and	environment,	global	navigation	satellite	system	

technology	to	determine	energy	and	environmental	positions	

for	 database	 into	geographic	 information	and	analysis	 for	

energy	management	and	environment

 1209 369 เรื่องคัดสรรทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)

  Selected Topics in Geoinformatics

	 	 เร่ืองเฉพาะทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศในระดับ

ปริญญาตรี	หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา

	 	 Selected	topics	in	Geoinformatics	at	the	bachelor	

degree	level,	the	subjected	change	in	each	semester

 1209 370 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวลส�าหรับ 3(2-2-5)

  ภูมิสารสนเทศศาสตร์

  Visual Programming for Geoinformatics

	 	 องค์ประกอบของภาษาวิชวล	 การเขียนซอฟต์แวร์	

โครงสร้างควบคุม	 การเขียนโปรแกรมประยุกต์แบบวินโดวส์	 กล่อง

ข้อความ	การสร้างเมนู	การแก้ไขข้อบกพร่องและการดักจบัข้อผดิพลาด

การสร้างวัตถุ	 การสร้างฟอร์ม	 การติดต่อกับฐานข้อมูล	 การพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์

	 	 Visual	languages	component,	writing	software,	

flow	control,	data	structures,	windows	application	programming,	

dialog	box,	creating	menus,	debugging	and	error	handling,	

building	 objects,	 creating	 windows	 form,	 accessing	

databases,	developing	application

 1209 371  ปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)

  Artificial Intelligence for Geoinformatics

 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการของปัญญาประดิษฐ	์

การแก้ปัญหาเชิงการค้นหา	การแสดงความรู้และการอนุมานความรู	้

การเรียนรู้	 โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น	ตรรกะคลุมเครือเบื้องต้น	

ภาษาโปรแกรมทีใ่ช้งานด้านปัญญาประดษิฐ์	ปัญหาและการประยกุต์ใช้

ปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน

	 	 Basic	knowledge	of	artificial	intelligence;	problem	

solving	by	searching,	knowledge	representation	and	inference,	

learning,	 introduction	 to	 neural	 networks,	 introduction	 to	

fuzzy	logic;	programming	language	for	artificial	intelligence;	

problem	solving	and	present	application	in	GeoAI
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 1209 372 การสร้างแบบจ�าลองตัวแทน 3(2-2-5)

  Agent-based Modeling

	 	 หลักการการจำาลองแบบหลายตัวแทน	 ลักษณะของ

ตัวแทน	พฤติกรรม	 เง่ือนไข	 และกฎในการเคล่ือนท่ีของตัวแทนใน

รูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

	 	 Multi	agent-based	modelling,	agents	description,	

agent	 behaviors,	 agent	movement	 rules	 and	 criterion	 on	

GIS-based	model

 1209 373 โปรแกรมประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)

  ส�าหรับผู้ประกอบการ

  Application of Geoinformatics for Entrepreneur

	 	 แนวความคิดการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศสำาหรับ

ผูป้ระกอบการ	กระบวนการในการเริม่ต้นเป็นผูป้ระกอบการ	การประสบ

ความสำาเรจ็ของผูป้ระกอบการ	การประเมนิและการตระหนกัถงึ	โอกาส

ของธุรกิจ	กลยุทธ์สำาหรับก่อต้ังและพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจสำาหรับ

ผู้ประกอบการ	 รูปแบบของการลงทุนแบบใหม่ๆ	 การลงทุนสำาหรับ

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	การลงทุนในองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้

	 	 Concepts	 of	 Geoinformatics	 application	 for	

entrepreneur,	 entrepreneurial	 opportunity	 recognition	and	

evaluation,	 strategies	 for	 establishing	 and	 developing	

successful	entrepreneurial	business	ventures,	newly	formed	

ventures,	 small	 to	medium	 size	 ventures,	 entrepreneurial	

ventures	within	larger	organizations

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จำานวน

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย (เลือกเรียนเฉพาะโปรแกรมปกติ)

 1209 421  โครงงานภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(0-6-3)

  Geoinformatics Project

	 	 หลกัการและแนวคดิในการทำาโครงงานภมูศิาสตร์	หรอื

ภูมิสารสนเทศ	 เก่ียวกับการประยุกต์แนวความคิดทางภูมิศาสตร์กับ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือการวางแผนพัฒนาพื้นที่

	 	 Principles	 and	 concepts	 for	 conducting	

Geoinformatics	projects	concerning	 the	 implementation	of	

geography	concepts	in	natural	resources	management	or	in	

spatial	development	planning

 หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 1209 499 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-45-0)

  Professional Practicum

	 	 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์	 ใน

สถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐ	บริษัทเอกชน	หรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	350	ชั่วโมง	ได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

	 	 Internship	 in	 public	 organization,	 private	

companies	or	similar	experience	in	Geoinformatics	oriented	

employment	 at	 least	 450	 hours	with	 approval	 from	 the	

curriculum	committee

 0199 499  สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย

ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัสถานประกอบการเพือ่พฒันานิสติ

ให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำางานในสถาน

ประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่าง

เป็นระบบ	การสังเกตการณ์	ตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์

และการประเมิน	ทำาใหน้สิิตมีคณุภาพตรงตามความต้องการของสถาน

ประกอบการและตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	

in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	

the	university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	

develop	both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	

place.	This	procedure	will	help	the	students	in	self-development	

in	terms	of	systematic	thinking,	observation,	decision	making,	

analytical	 and	 evaluation	 skills.	Also	 it	will	 result	 in	 high	

quality	graduates	who	are	most	suitable	for	the	work	places	

and	the	labor	markets
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อนฤมิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสื่อนฤมิต

	 ภาษาอังกฤษ		 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Creative	Media

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(สื่อนฤมิต)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วท.บ.	(สื่อนฤมิต)

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Creative	Media)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :	 B.Sc.	(Creative	Media)

หลักสูตร
	 จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร		 โปรแกรมปกติ		 	 ไม่น้อยกว่า	128	หน่วยกิต

      โปรแกรมสหกิจศึกษา		 ไม่น้อยกว่า	134	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
	 โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาสื่อนฤมิตมีดังนี้

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต 30   หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 89   หน่วยกิต 89   หน่วยกิต

				2.1	วิชาพื้นฐานเอก 27			หน่วยกิต 27			หน่วยกิต

				2.2	วิชาเอกบังคับ 38			หน่วยกิต 38			หน่วยกิต

				2.3	วิชาเอกเลือก	 ไม่น้อยกว่า 24			หน่วยกิต 24			หน่วยกิต

3. หมวดประสบการณ์วิชาชีพ 3   หน่วยกิต   9   หน่วยกิต

4. หมวดเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 6   หน่วยกิต

               รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 128   หน่วยกิต 134   หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 โดยทีน่ิสติทุกคนจะตอ้งเรยีนวิชาในหมวดศกึษาทั่วไป	ไม่น้อยกวา่	

30	หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต

 1) วิชาพื้นฐานเอก 27 หน่วยกิต

	 1205	001	 การวาดพื้นฐาน	 3(2-2-5)

	 	 Basic	Drawing

	 1205	002	 การออกแบบพื้นฐาน	 3(2-2-5)

	 	 Basic	Design

	 1205	003	 การคิดสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 	 Creative	Thinking

	 1205	004	 ทฤษฎีสีสำาหรับสื่อนฤมิต	 3(2-2-5)

	 	 Color	Theory	for	Creative	Media

	 1205	005	 ระบบคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Computer	System	and	

	 	 Programming

	 1205	006	 การออกแบบเนื้อหาและพัฒนาสตอรี่บอร์ด	 3(2-2-5)

	 	 Content	Design	and	Storyboarding	Development

	 1205	007	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับสื่อนฤมิต	 3(3-0-6)

	 	 Research	Methodology	for	Creative	Media

	 1205	008		กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านสื่อนฤมิต	 3(3-0-6)

	 	 Laws	and	Codes	of	Ethics	in	Creative	Media

	 1205	009*	โครงงานนิสิต	1	 1(0-2-1)

	 	 Senior	Project	1

	 1205	010*	โครงงานนิสิต	2	 2(0-4-2)

	 	 Senior	Project	2

 2) วิชาเอกบังคับ 38 หน่วยกิต

	 1205	201		สื่อนฤมิตเบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Creative	Media

	 1205	203		เครื่องมือพื้นฐานสำาหรับสื่อนฤมิต	 3(2-2-5)

	 	 Basic	tools	for	Creative	Media

	 1205	204		แนวคิดและการออกแบบ		 3(2-2-5)

	 	 Concept	and	Design

	 1205	205	 การสร้างวัตถุ	3	มิติ	 3(2-2-5)

	 	 Three	Dimensional	Modeling

	 1205	206	 หลักการออกแบบกราฟิก		 3(2-2-5)

	 	 Principle	of	Graphic	Design	

	 1205	207	 การสร้างงานแอนิเมชันแบบ	2	มิติ	 3(2-2-5)

	 	 Two	Dimensional	Animation	Creation	

	 1205	301	 การออกแบบและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์		 3(2-2-5)

	 	 Interactive	Media	Design	and	Development

	 1205	302		การออกแบบสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 Information	Design

	 1205	303		การผลิตวิดีโอดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 Digital	Video	Production

	 1205	304	 ธุรกิจสื่อนฤมิต	และพฤติกรรมผู้บริโภค	 3(3-0-6)

	 	 Creative	Media	Business	and	Consumer	

	 	 Behavior

	 1205	305	 เสียงดิจิทัลและการออกแบบเสียง	 3(2-2-5)

	 	 Digital	Audio	and	Sound	Design

	 1205	306	 เทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหว	 3(2-2-5)	

	 	 Motion	Capture	Techniques

	 1205	307	 สัมมนาทางสื่อนฤมิต	 2(2-0-4)	

	 	 Seminar	in	Creative	Media

 หมายเหตุ*	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U

 

 3)  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

  นิสิตจะต้องเลือกวิชาในกลุ่มที่	 1,	 2	หรือ	 3	กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง	

ไม่น้อยกว่า	 18	 หน่วยกิต	 ในกลุ ่มเดียวกัน	 และเลือกเพิ่มเติม

จากกลุ่มเดียวกันหรือกลุ่มอื่นๆ	รวมแล้ว	ไม่น้อยกว่า	24	หน่วยกิต

  กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาเอกเลือก ทางด้านแอนิเมชัน

	 1205	211	 การออกแบบตัวละครสำาหรับงานแอนิเมชัน		 3(2-2-5)

	 	 Character	Design	for	Animation

	 1205	212		การออกแบบภาพรวมสำาหรับงานด้านสื่อนฤมิต	 3(2-2-5)

	 	 Visual	Development	for	Creative	Media

	 1205	213	 ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว		 3(2-2-5)

	 	 Motion	Graphics

	 1205	311	 การสร้างการควบคุมและการเคลื่อนไหว	 3(2-2-5)

	 	 ให้วัตถุในงานแอนิเมชัน	3	มิติ

	 	 Rigging	and	movement	of	objects	in	

	 	 3D	animation

	 1205	312		ผลพิเศษทางภาพและเทคนิคพิเศษ	 3(2-2-5)	

	 	 Visual	Effects	and	Special	Technique

	 1205	313	 เทคนิคการสร้างพื้นผิว	จัดแสงและเรนเดอร์		3(2-2-5)	

	 	 Shading	Lighting	and	Rendering	Technique

	 1205	314		การสร้างพื้นผิวสำาหรับงาน	3	มิติ	 3(2-2-5) 

	 	 3	Dimensions	Texturing

	 1205	315		เทคนิคการซ้อนภาพ	3	มิติ	 3(2-2-5)

	 	 Three	Dimensional	Compositing	Techniques	
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  กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

และเกม

	 1205	221	 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Object-Oriented	Programming

	 1205	222	 เกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและทฤษฎีเกม	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Computer	Game	and	Game	

	 	 Theory

	 1205	223	 ระบบฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Database	System

	 1205	321	 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันสำาหรับงานสื่อประสม	3(2-2-5)

	 	 และเกม

	 	 Computer	Animation	for	Multimedia	and	Game	

	 1205	322	 การพัฒนาเกม	2	มิติ	 3(2-2-5)		

	 	 Two	Dimensional	Game	Development

	 1205	323	 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์	 3(2-2-5)

	 	 Website	Design	and	Development

	 1205	324		การพัฒนาเกม	3	มิติ		 3(2-2-5)

	 	 Three	Dimensional	Game	Development

	 1205	325	 การพัฒนาแอพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	 3(2-2-5)

	 	 Application	Development	on	Mobile	Device

 

  กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาเอกเลือกทางด้านโฆษณาและภาพยนตร์

ดิจิทัล

	 1205	231	 การเล่าเรื่องสำาหรับงานภาพยนตร์		 3(2-2-5)	

	 	 Storytelling	for	Film	

	 1205	232	 การออกแบบโฆษณาเพื่อการรณรงค์		 3(2-2-5)

	 	 Advertising	Design	for	Campaign

	 1205	233		การถ่ายภาพ	 3(2-2-5)

	 	 Photography

	 1205	331		กระบวนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา	 3(2-2-5)

	 	 Creative	Advertising	Film	Process

	 1205	332	 ผลพิเศษทางภาพและเทคนิคพิเศษสำาหรับ	 3(2-2-5)		

	 	 วิดีโอดิจิทัล

	 	 Visual	Effect	and	Special	Technique	for	

	 	 Digital	Video	

	 1205	333		การถ่ายภาพวิดีโอดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 Shooting	Digital	Video

	 1205	334		การถ่ายทำาภาพยนตร์	 3(2-2-5)	

	 	 Cinematography	

	 1205	335		โครงการผลิตภาพยนตร์	 3(2-2-5)	

	 	 Film	Production

 

  กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาเอกเลือกอื่นๆ

	 1205	411	 การพัฒนาแอนิเมชันทางการศึกษา	 3(2-2-5)

	 	 Educational	Animation	Development

	 1205	412	 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์		 3(2-2-5)

	 	 Printing	Designs	

	 1205	413	 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์		 3(2-2-5)

	 	 Graphic	Designs	on	Product	Packaging

	 1205	414	 การออกแบบภาพลักษณ์องค์การและ		 3(2-2-5)

	 	 นิทรรศการ

	 	 Corporate	Image	and	Exhibition	Designs

	 1205	415	จิตรกรรมดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 Digital	Painting

	 1205	416		การถ่ายภาพสำาหรับการโฆษณา	 3(2-2-5)

	 	 Photography	for	Advertising	

	 1205	417		การพัฒนาเกม3	มิติขั้นสูง	 3(2-2-5)

	 	 Advanced	Three	Dimensional	Game	

	 	 Development

	 1205	418		การพัฒนาเกมมือถือขั้นสูง	 3(2-2-5)

	 	 Advanced	Mobile	Game	Development

	 1205	419	 เกมออนไลน์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Online	Game

	 1205	420	 การพัฒนาเกมทางการศึกษา	 3(2-2-5)

	 	 Educational	Game	Development

	 1205	421	 แนวคิดปัญญาประดิษฐ์สำาหรับเกม	 3(3-0-6)

	 	 Artificial	Intelligent	Concept	for	Game

	 1205	423	 การวาดฉากผสม	 3(2-2-5) 

	 	 Matte	Painting

	 1205	424	 ขั้นตอนการสร้างแอนิเมชัน	 3(2-2-5) 

	 	 Animation	Pipeline

	 1205	425	 สุนทรียศาสตร์ด้านสื่อนฤมิต	 3(2-2-5)

	 	 Aesthetic	in	Creative	Media

	 1205	426		การออกแบบเชิงทดลองด้านสื่อนฤมิต	 3(2-2-5)

	 	 Experimental	Design	in	Creative	Media

	 1205	427		ประติมากรรมด้านสื่อนฤมิต	 3(2-2-5)

	 	 Sculpturing	in	Creative	Media

	 1205	428		การออกแบบเชิงสิ่งแวดล้อมด้านสื่อนฤมิต	 3(2-2-5)

	 	 Environmental	Design	in	Creative	Media	

	 1205	429		การวิเคราะห์เทคโนโลยีกำาเนิดใหม่		 3(3-0-6)

	 	 Analysis	of	Emerging	Technologies

	 1205	430	 ประวัติการ์ตูน	 3(3-0-6)

	 	 History	of	Cartoon

	 1205	431		การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนา	 3(3-0-6)

	 	 สื่อดิจิตอล

	 	 Digital	Media	planning	and	production	

	 	 management
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3.  หมวดประสบการณ์วิชาชีพ 3 หรือ 9 หน่วยกิต

	 กำาหนดให้มกีารลงทะเบยีนเรยีนวชิาหมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	

โดยเลือกลงทะเบียนเรียนวิชา	0199	499	สหกิจศึกษา	(Cooperative	

Education)	หรือฝึกงานในสถานที่ที่ได้รับอนุมัติจากคณะฯ	 โดยลง

ทะเบยีนเรยีนวชิา	1205	499	การฝึกประสบการณ์วชิาชพี	(Professional	

Experience	and	Training)

 โปรแกรมปกติ  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

 1205	499*	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		 3(320	ชั่วโมง)

	 	 Professional	Experience	and	Training

	 หรือ

 โปรแกรมสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

	 0199	499*	สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)		

	 	 Cooperative	Education

 หมายเหตุ*	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U

 

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 นิสิตต้องเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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แผนการศึกษา
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต

(ระบบปกติ)

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร	4	ปี	รวม	8	ภาคการศึกษาปกติ	

 

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 8 8

0041	001	 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม	

Preparatory	English	

2 2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation	

2 2

1205	001 การวาดพื้นฐาน	

Basic	Drawing

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

1205	004	 ทฤษฎีสีสำาหรับสื่อนฤมิต

Color	Theory	for	Creative	Media

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

1205	003	 การคิดสร้างสรรค์

Creative	Thinking

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 4 4

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	

Communicative	English	

2 2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ	

Design	Thinking	

2 2

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2 2

1205	008 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านสื่อนฤมิต

Laws	and	Codes	of	Ethics	in	Creative	Media

3(3-0-6) 3(3-0-6)

1205	002 การออกแบบพื้นฐาน	

Basic	Designs

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

1205	005 ระบบคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเบื้องต้น	

Introduction	to	Computer	System	and	Programming

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

1205	006 การออกแบบเนื้อหาและพัฒนาสตอรี่บอร์ด

Content	Design	and	Storyboarding	Development

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22 22
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 8 8

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2 2

1205	201	 สื่อนฤมิตเบื้องต้น	

Introduction	to	Creative	Media	

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

1205	304	 ธุรกิจสื่อนฤมิต	และพฤติกรรมผู้บริโภค

Creative	Media	Business	and	Consumer	Behavior

3(3-0-6) 3(3-0-6)

1205	203 เครื่องมือพื้นฐานสำาหรับสื่อนฤมิต

Basic	tools	for	Creative	Media

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

xxxx	xxx (เลือก)	จากกลุ่มวิชาเอกเลือกจำานวน	1	รายวิชา 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22 22

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 2 2

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2 2

1205	204 แนวคิดและการออกแบบ	

Concept	and	design

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

1205	205 การสร้างวัตถุ	3	มิติ

Three	Dimensional	Modeling

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

1205	206 หลักการออกแบบกราฟิก	

Principle	of	Graphic	Design	

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

1205	207 การสร้างงานแอนิเมชันแบบ	2	มิติ

Two	Dimensional	Animation	Creation	

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

xxxx	xxx (เลือก)	จากกลุ่มวิชาเอกเลือกจำานวน	2	รายวิชา 6 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22 22
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1205	007 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับสื่อนฤมิต	

Research	Methodology	for	Creative	Media

3(3-0-6)	 3(3-0-6)	

1205	301	 การออกแบบและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์	

Interactive	Media	Design	and	Development

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

1205	302	 การออกแบบสารสนเทศ

Information	Design

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

1205	303 การผลิตวิดีโอดิจิทัล

Digital	Video	Production

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

xxxx	xxx (เลือก)	จากกลุ่มวิชาเอกเลือกจำานวน	2	รายวิชา 6 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 18

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1205	009* โครงงานนิสิต	1	

Senior	Project	1

1(0-2-1) 1(0-2-1)

1205	305 เสียงดิจิทัลและการออกแบบเสียง	

Digital	Audio	and	Sound	Design

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

1205	306 เทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหว	

Motion	Capture	Technique

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

xxxx	xxx (เลือก)	จากกลุ่มวิชาเอกเลือกจำานวน	3	รายวิชา 9 9

รวมจ�านวนหน่วยกิต 16 16
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1205	010* โครงงานนิสิต	2	

Senior	Project	2

2(0-4-2) 2(0-4-2)

1205	307 สัมมนาทางสื่อนฤมิต	

Seminar	in	Creative	Media

2(2-0-4) 2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 4 4

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1205	499* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Professional	Experience	and	Training

3(320	ชั่วโมง) -

0199	499* สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 3 9

หมายเหตุ*	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U
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ค�าอธิบายรายวิชา
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 โดยทีน่ิสติทุกคนจะตอ้งเรยีนวิชาในหมวดศกึษาทั่วไป	ไม่น้อยกวา่	

30	หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต

 (1) วิชาพื้นฐานเอก

 1205 001 การวาดพื้นฐาน 3(2-2-5)

  Basic Drawing

	 	 พ้ืนฐานการวาดเส้น	การให้ค่านำ้าหนักและความเข้ม

ของเส้นแสงและเงา	การจัดองค์ประกอบภาพ	ทัศนียภาพและระยะ	รูป

ทรงเรขาคณิต	หุ่นนิ่ง	กายวิภาคมนุษย์	และทิวทัศน์

	 	 Basic	drawing,	 value	 and	depth	 of	 the	 line,	

light	 and	 shadow	 composition,	 perspective	 and	 phase,	

geometry	form,	still	life,	anatomy	human	and	landscape

  

 1205 002 การออกแบบพื้นฐาน 3(2-2-5)

  Basic Designs

 	 มนุษย์กับการออกแบบ	แหล่งความคิดสร้างสรรค์ใน

การออกแบบ	 ความหมาย	 ประเภท	 ประโยชน์และลักษณะของ

การออกแบบ	หลกัการออกแบบ	ได้แก่	เอกภาพ	ดุลยภาพ	ความขดัแย้ง	

ช่วงจังหวะ	และองค์ประกอบของการออกแบบ	ได้แก่	จุด	เส้น	ทิศทาง	

รูปร่างและรูปทรง	ขนาดและสัดส่วน	มวลและบริเวณว่าง	ลักษณะผิว	

สี	และนำ้าหนักสี

	 	 Human	 design,	 The	 creativity	 in	 design,	

Meaning,	Category,	Benefit	and	The	nature	of	 the	design,	

Design	principles	include	Unity,	Balance,	Contrast,	Rhythm	

and	design	elements	 include	dots,	Lines,	Direction,	Shape	

and	form,	Size	and	scale,	Mass	and	space,	Texture	and	value	

of	color

  

 1205 003  การคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  Creative Thinking

  มนษุย์กบัพฒันาการทกัษะความคดิสร้างสรรค์	ทฤษฎี

ความคิดในเชิงสร้างสรรค์	กระบวนการคิดแก้ไขปัญหา	และระดับของ

ความคิดสร้างสรรค์	 แนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ

การประยุกต์ใช้ในงานสื่อนฤมิต

	 	 Human	and	development	of	creative	thinking	

skills;	 theory	of	creative	 thinking;	problem-solving	process	

and	 leaves	 of	 creative	 thinking;	 development	 of	 creative	

thinking	in	creative	media approach.

  

 1205 004  ทฤษฎีสีส�าหรับสื่อนฤมิต 3(2-2-5) 

  Color Theory for Creative Media

	 	 ศึกษาทฤษฎีและหลักการปฏิบัติด้านระบบสีพ้ืนฐาน

และระบบแม่สีแสงในกระบวนการดิจิทัล	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน

คณุสมบตัขิองสเีชงิกายภาพและจติวทิยา	ทีม่ผีลต่อการสือ่ความหมาย	

และสุนทรียภาพในงานสื่อนฤมิต

	 	 A	study	of	theory	and	principle	of	color	systems	

foundation	including	the	spectrum	of	primary	colors	in	digital	

processes	 for	making	 comprehension	 in	 physiology	 and	

psychology	of	color	attributions	which	impacts	an	authentic	

and	meaning	of	creative	media	communication	

  

 1205 005 ระบบคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5)

  Introduction to Computer System and 

  Programming

	 	 หลักการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 ส่วนประกอบของ

คอมพวิเตอร์	หลกัการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	หลกัการแก้ปัญหา

ด้วยคอมพวิเตอร์	หลกัการเบือ้งต้นของการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์	

การกำาหนดตวัแปร	ชนดิของตวัแปร	ค่าคงที	่การรบัข้อมลูเข้า	การแสดง

ผลข้อมูล	 โครงสร้างควบคุมประกอบด้วย	 การเลือกทำา	 และการทำาซำ้า	

การสร้างฟังก์ชนั	ตวัแปรอาร์เรย์	พอยต์เตอร์และการดำาเนนิการเกีย่วกบั

ไฟล์

	 	 Introduction	 to	 principles	 of	 computer,	

component	 hardware,	 hardware	 and	 software	 principles.	

Problem	 solving	 and	 basic	 principles	 of	 computer	

programming:	variable	defining,	data	 type,	 constant,	data	

input/output	manipulation,	 control	 structure	 including	 of	

selection	and	loop,	function,	array,	pointer	and	file	manipulation

  

 1205 006  การออกแบบเนื้อหาและพัฒนาสตอรี่บอร์ด 3(2-2-5)

  Content Design and Storyboarding 

  Development

	 	 กระบวนการคิดสร้างสรรค์	 การจินตนาการและสร้าง

แรงบนัดาลใจโดยมแีหล่งอ้างองิ	การออกแบบ	วเิคราะห์	และสงัเคราะห์

เนื้อหา	 การถ่ายทอดและเรียงลำาดับความคิด	 รวมถึง	 การวางแผน

การสร้างสรรค์เนือ้หาด้วยสตอร่ีบอร์ด	การเลอืกใช้สือ่นฤมติท่ีเหมาะสม

เพื่อนำาเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมในยุคดิจิทัล

	 	 Creative	 thinking	process.	 Imagination	 and	

inspiration	with	referable	sources.	Design,	analyze,	and	create	

content.	Processing	and	expressing	ideas	including	content	

planning	 for	 creation	 using	 storyboard.	 Selection	 of	

appropriate	new	media	for	content	presentation	according	

to	social	context	in	the	digital	era
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 1205 007 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับสื่อนฤมิต 3(3-0-6)

  Research Methodology for Creative Media

  พ้ืนฐานการวิจัย	 ระเบียบวิธีวิจัย	การเลือกหัวข้อวิจัย

ด้านสื่อนฤมิตที่ทันสมัยการเก็บรวบรวมข้อมูล	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล	การแปลความหมายทางสถิติและการอภิปรายผล

	 	 Basic	 research,	 Research	Methodology,	

selected	research	topics	of	Creative	Media,	data	collection,	

statistics	 based	 on	 research	 data	 analysis,	 statistical	

interpretation	and	discussion

  

 1205 008  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6)

  ด้านสื่อนฤมิต

  Laws and Codes of Ethics in Creative Media

  พระราชบัญญติัว่าด้วยการกระทำาผดิทางคอมพิวเตอร์	

กฎหมายคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	 ประกอบด้วย	 ลิขสิทธ์ิ	

เคร่ืองหมายการค้า	 สิทธิบัตร	พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีโอ	

รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ	ที่เกี่ยวข้องและจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชน

ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพด้านสื่อนฤมิต

	 	 Computer	-	Related	Crime	Act,	Legal	protection	

of	 intellectual	 property	 includes	 patents,	 trademarks,	

copyright	law,	film	and	video	Act,	As	well	as	other	laws	the	

ethics	of	journalism	and	related	professions	in	Creative	media

  

 1205 009* โครงงานนิสิต 1 1(0-2-1)

  Senior Project 1

 	 ศึ กษาและปฏิบัติ ง านโครงงานนิสิต 	 ที่ สนใจ	

เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ	 เขียนและเสนอหัวข้อโครงงาน

ให้คณะกรรมการเห็นชอบเพื่อวางแผนการสร ้างผลงาน	 ด ้าน

คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมเอกสาร	พร้อมนำาเสนอผลการศึกษา	

	 	 Studying	and	working	in	Computer	Animation	

and	Game	of	interested	to	student	and	faculty	member	in	the	

department	or	the	export.	Writing	and	presentation	the	project	

proposal	to	the	faculty	member	for	approval	of	project	product,	

planning,	documentation	and	the	result	presentation

  

 1205 010* โครงงานนิสิต 2 2(0-4-2)

  Senior Project 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1205 009 โครงงานนิสิต 1

 Prerequisite : 1205 009 Senior Project 1

  พัฒนาโครงงานตามเค้าโครงที่ผ่านการเห็นชอบใน

รายวชิาโครงงานนสิติ	1	 โดยการดำาเนนิการตามแผนงานทีก่ำาหนดจนได้

ผลสัมฤทธิ์	 เขียนรายงานและนำาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการของ

สาขาวิชาและผู้สนใจ

	 	 Developing	 the	 project	 followed	 approved	

proposal	and	planned	process.	Reporting	and	present	to	the	

faculty	members	and	interesting	audiences

  

 (2) วิชาเอกบังคับ

 1205 201 สื่อนฤมิตเบื้องต้น 3(2-2-5)

  Introduction to Creative Media

	 	 ความรู ้เบื้องต้นและหลักการผลิตสื่อสร้างสรรค์

ประเภทต่างๆ	 ได้แก่	 งานกราฟิก	ออกแบบตัวละคร	แอนิเมชัน	วิดีโอ	

ภาพยนตร์สัน้	มลัตมิเีดยีปฏสิมัพนัธ์	เวบ็ไซต์	เวบ็แอปพลเิคชนั	และเกม	

	 	 Introduction	and	principles	of	creative	medias	

production	 include	graphics,	 character	design,	 animation,	

video,	 short	 film,	 interactive	multimedia,	website,	web	

Application	and	games

  

 1205 203  เครื่องมือพื้นฐานส�าหรับสื่อนฤมิต 3(2-2-5)

  Basic tools for Creative Media

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานเคร่ืองมือพื้นฐาน

สำาหรบัสร้างสือ่นฤมติประเภทต่างๆ	ทัง้ทางทฤษฎแีละปฏบิตั	ิประกอบ

ด้วย	 ซอฟต์แวร์สำาหรับการสร้างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว	 เสียง	

และวิดีโอ

	 	 Introduction	to	the	use	of	basic	tools	for	creating	

New	Media	 types.	 Both	 theory	 and	 practice	 consists	 of	

software	for	creating	still	and	moving	images,	audio	and	video

  

 1205 204  แนวคิดและการออกแบบ  3(2-2-5)

  Concept and Design

  กระบวนการคิดสร้างสรรค์และสามารถแบ่งแยก

ประเภทของชุดความคิดอย่างเป็นระบบ	 เพื่อนำาไปสู่การสร้างกรอบ

แนวคิดเชิงมโนทัศน์	 ในกระบวนการออกแบบและการสื่อสารบน

สื่อนฤมิต

	 	 A	 study	 of	 creative	 thinking	 process	 and	

categorizing	 a	 type	 of	 thinking	 system	 in	 order	 to	 create	

a	 thinking	 concept	 in	design	process	 and	creative	media	

communication

  

 1205 205 การสร้างวัตถุ 3 มิติ 3(2-2-5)

  Three Dimensional Modeling

  แนวคิดพื้นฐานของการสร้างวัตถุ	 3	มิติ	 สำาหรับเกม

และแอนิเมชัน	 การจัดการจำานวนโพลิกอน	 การขึ้นรูปพื้นฐานด้วย

ซอฟท์แวร์	โดยใช้พื้นที่คาร์เทเชียน	จุด	เส้นโค้ง	พื้นผิว	เนิร์บ	รูปหลาย

เหลี่ยม	เทคนิคการเรียงเส้นภายในวัตถุ	3	มิติ
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	 	 Basic	concepts	of	three	dimensions	modeling	

for	 game	 and	 animation.	 The	 fundamental	 computer	

modeling:	Cartesian	Space,	points,	curves,	surfaces,	nurbs,	

polygons	and	texture

  

 1205 206  หลักการออกแบบกราฟิก  3(2-2-5)

  Principle of Graphic Design 

 	 ประวัติและหลักการจัดการด้านการออกแบบ	 เพื่อนำา

ไปสร้างองค์ประกอบเชิงทศันศิลป์	ในรปูแบบภาพสัญลกัษณ์	ตวัอกัษร	

การจัดวาง	การเลือกใช้สีและสิ่งพิมพ์ต่างๆ	เพื่อสื่อสารไปยังผู้รับสาร

	 	 A	 study	 of	 history	 and	principles	 of	 design	

management	 for	 creating	 visual	 compositions	 toward	 the	

formatting	of	 signage,	 typography,	 layout,	 selecting	colors	

and	printing	for	communicative	with audiences

  

 1205 207 การสร้างการเคลื่อนไหวส�าหรับงาน 2 มิติ 3(2-2-5)

  Two Dimensional Animation Creation 

  ความรู ้	 และทฤษฏีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตงาน

แอนิเมชัน	2	มิติ	ตั้งแต่การเตรียมการผลิต	การผลิต	และหลังการผลิต	

การใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์สำาหรับสร้างฉาก	 ตัวละคร	 และสร้าง

การเคลื่อนไหวต่างๆ	การใช้มุมกล้อง	 เพ่ือให้มีความสัมพันธ์	 อารมณ์

และความรู้สึกในงานแอนิเมชัน	2	มิติ

	 	 Knowledge	and	theories	about	the	process	of	

producing	 two-dimensional	 animation,	 the	 preparation,	

production,	production	and	post-production. Using	software	

tools	for	creating	computer	generated	characters	and	scenes	

in	motion. Using	the	camera	In	order	to	have	a	relationship	

Emotions	and	feelings	in	a	two-dimensional	animation

  

 1205 301 การออกแบบและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ 3(2-2-5)

  Interactive Media Design and Development

	 	 รูปแบบ	 เทคโนโลยี	 วิวัฒนาการของส่ือปฏิสัมพันธ์	

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการ	 พัฒนาส่ือปฏิสัมพันธ์	

การศึกษาและออกแบบส่วนการติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์ผู ้ใช้	

การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์

	 	 Types,	technologies	and	evolution	of	interactive	

media.	 Concepts	 and	 theories	 of	 interactive	 media	

development	process.	Research	 and	design	user	 interface	

and	user	experience.	Interactive	media	development	using	

applied	software

  

 1205 302  การออกแบบสารสนเทศ 3(2-2-5)

  Information Design

  หลักการรวบรวมข้อมูลและกระบวนการจัดการ

สารสนเทศ	 เพ่ือออกแบบเป็นกราฟิกสารสนเทศ	 โดยนำาเสนออย่าง

เป ็นระบบ	 ในรูปแบบภาพสัญลักษณ์	 ภาพประกอบ	 ตัวอักษร	

และการจัดวาง	ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

	 	 The	 principles	 of	 data	 collection	 and	

information	management	 for	 designing	 an	 information	

graphics	based	on	systematic	presentation	toward	signage	

illustration	typography	and	 layout	designs	by	approaching	

still	pictures	and	motion	pictures	

  

 1205 303  การผลิตวิดีโอดิจิทัล 3(2-2-5)

  Digital Video Production

 	 แนวคิดและหลักการผลิตวิดีโอดิจิทัลอุปกรณ์ในการ

ผลิตวิดีโอดิจิทัล	ขั้นตอนก่อนการผลิต	ขั้นตอนการผลิต	และขั้นตอน

หลังการผลิต	การตัดต่อภาพและเสียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 	 Concepts	 and	 principles	 of	 digital	 video	

Production,	 equipment	 for	 digital	 video	 Production,	

Pre-production,	production	and	post-production. Use	software	

package	for	video	and	audio	editing

  

 1205 304 ระบบและการจัดการกลยุทธ์สื่อเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)

  Media System and Strategic Management for

  Business

	 	 การจัดการและการบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจสำาหรับ

ผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่	 ที่สัมพันธ์กับการวาง	 แผนทรัพยากร	

ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการดำาเนินธุรกิจ	 เพ่ือสร้างการแข่งขัน

ด้านเอกลักษณ์	และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในยุคพาณิชย์ดิจิทัล

	 	 Managing	 and	 administrative	 business	

stratgegies	for	a	new	technologial	entrepreneurship	which	

reletes	a	short-term	and	 long-term	of	 resource	planning	 in	

business	performance	for	competitive	with	product	identity	

and	increasing	product	value	in	the	digital	economy	

  

 1205 305 เสียงดิจิทัลและการออกแบบเสียง  3(2-2-5) 

  Digital Audio and Sound Design

	 	 ทฤษฎีเกี่ยวกับเสียงดิจิทัล	 องค์ประกอบของเสียง	

การสร ้างสรรค ์และออกแบบเสียงกระบวนการเกี่ยวกับเสียง

ประกอบด้วย	การบันทึกเสียงในสตูดิโอ	การบันทึกเสียงนอกสถานที	่

การตัดต่อเสียง	 การแก้ไขและปรับแต่งเสียง	การผสมเสียง	 การจัด

ตำาแหน่งเสียง	
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	 	 Theory	 of	 digital	 audio,	 sound	 component.	

Creative	Sound	Design.	 Learning	 the	principles	 of	 digital	

audio	process	consists	of	recording	studio,	recording	outdoor,	

Editing,	mixing,	 sequencing.	 Practice	 in	 advanced	 audio	

techniques

  

 1205 306 เทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 

  Motion Capture Technique

	 	 การสร้างความเข้าใจในเทคนิคการใช้อุปกรณ์จับภาพ

เคลื่อนไหว	ได้แก่	กล้อง	ระบบสื่อสารข้อมูล	คอมพิวเตอร์	ซอฟต์แวร์	

ชุดสวมใส่และจุดสะท้อนแสง	 การติดต้ังและการจัดวาง	 ฝึกทักษะ

การใช้งานการจับการเคลื่อนไหวท่าทางมนุษย	์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้

ในงานแอนิเมชัน	3	มิติ	

	 	 Understanding	 of	 the	 motion	 capture	

equipment	usage	techniques	consisted	of	the	cameras,	data	

communication	system,	computer,	software,	actor	suit	and	

markers.	Setting	up	and	installation	are	required.	Practice	in	

motion	capture	using	for	human	to	apply	to	three	dimensions	

animation	

  

 1205 307  สัมมนาทางสื่อนฤมิต  2(2-0-4)

  Seminar in Creative Media

	 	 หลกัการ	ความหมาย	และประเภทสมัมนา	กระบวนการ

การบริหารโครงการ	ค้นคว้าประเด็นที่น่าสนใจด้านสื่อนฤมิต	การฝึก

ปฏบิตักิารจดัสมัมนา	การวเิคราะห์	การประเมนิผล	สรปุผล	การอภปิราย	

และนำาเสนอรายงาน	การทำางานเป็นทีมท่ีเป็นกิจกรรมท้ังในหรือนอก

สถานที่

	 	 The	definition	and	types	of	seminars	Project	

Management	Process	Researching	issues	of	interest	to	the	

Creative	Media.	 Practice	 seminars,	 analysis,	 evaluation,	

discussion	and	conclusions	presented.	Teamwork	is	either	

on	or	off-site	activity

  

 (3) วิชาเอกเลือก

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาเอกเลือก ทางด้านแอนิเมชัน

 1205 211 การออกแบบตัวละครส�าหรับงานแอนิเมชัน 3(2-2-5)

  Character Design for Animation

	 	 แนวคิดในการพัฒนาตัวละครโดยประยุกต์ใช้รูปทรง

พืน้ฐานในการออกแบบตามลกัษณะนสิยัการร่างสดัส่วนพฒันาซิลเูอต	

ออกแบบเครื่องแต่งกายเพ่ือสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของตัวละคร	

ความเขา้ใจลกัษณะทางกายภาพเพือ่นำาไปสูก่ารออกแบบท่าทาง	สหีน้า

อารมณ์	รวมถึงการสร้างสรรค์ตัวละครด้วยเทคนิคดิจิทัล

	 	 Concepts	for	developing	characters	with	basic	

shape	 to	portray	 characters	based	on	 their	 characteristic.	

Proportion,	silhouette	sketch	and	costume	design	to	create	

strong	personalities	and	visual	 interests.	Understanding	in	

physical	body	to	design	postures,	expressions	and	emotions	

along	 with	 developing	 characters	 by	 digital	 painting	

technique

  

 1205 212  การออกแบบภาพรวมส�าหรับงานด้าน 3(2-2-5)

  สื่อนฤมิต 

  Visual Development for Creative Media

 	 แนวคิดในการพัฒนาภาพต้นแบบโดยประยุกต์ใช้

พื้นฐานทางศิลปะ	 ได้แก่	 องค์ประกอบภาพ	แสง	สี	 ตัวละคร	สถานที่	

อารมณ์	 และอุปกรณ์ประกอบฉาก	การควบคุมอารมณ์ของฉากย่อย

และภาพรวมทัง้หมด	เพือ่ให้ไปในแนวทางเดยีวกนัในการผลติสือ่นฤมติ	

	 	 Concepts	for	developing	blueprint	with	basic	

art	skills	including	visual	elements	lights,	colors,	characters,	

setting,	emotions	and	scene	props.	Control	of	mood	and	tone	

in	sub	scene	and	whole	project	for	consistency	in	New	Media	

creation

  

 1205 213 ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  3(2-2-5)

  Motion Graphic

	 	 ความรู ้	 และทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างภาพกราฟิก

เคลือ่นไหว	การจดัเรียง	และการกำาหนด	การเคลือ่นไหวของภาพกราฟิก	

รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์สำาหรับการสร้างภาพกราฟิกเคลื่อนไหว

	 	 Knowledge	and	theories	about	creating	motion	

graphics	to	arrange	and	schedule	the	movement	of	graphics.	

Including	the	use	of	software	for	creating	motion	graphics

  

 1205 311 การสร้างการควบคุมและการเคลื่อนไหว 3(2-2-5)

  ให้วัตถุในงานแอนิเมชัน 3 มิติ 

  Rigging and movement of objects in 

  3D animation 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1205 205 การสร้างวตัถ ุ3 มติิ

 Prerequisite : 1205 205 Three 

Dimensional Modeling

  หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างตัว

ควบคมุพืน้ผวิวตัถ	ุ3	มติ	ิโดยการสร้างโครงกระดกู	การสร้างไคเนมาตกิ	

การสร้างตัวควบคุม	 และการกำาหนดให้พื้นผิวถูกควบคุมด้วย

โครงกระดกู	การสร้างการเคลือ่นไหวสามมติ	ิโดยใช้คย์ีเฟรม	การจดัการ

กราฟ	การแก้ไขกราฟ	การสร้างเลเยอร์แอนิเมชัน	และการเคลื่อนที่

ของมุมกล้อง



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

114

	 	 Principles	 and	 theory	 of	 the	 rigging	 three	

dimensions	object	by	using	joint,	kinematic,	controller	and	

skinning.	The	creation	of	three	dimensions	of	animation	by	

using	 keying	 frame,	 graph	management,	 graph	 editing,	

layer	animation	and	camera	movement

  

 1205 312  ผลพิเศษทางภาพและเทคนิคพิเศษ  3(2-2-5) 

  Visual Effect and Special Technique

 	 การใช้ซอฟต์แวร์สำาหรบัการสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ	

โดยการนำาภาพที่สร้าง	 และตกแต่งไปผสมผสานกับการถ่ายทำาจริง	

การใช้โครม่าคีย์	 การสร้างฉากย่อส่วน	การวาดต่อเติมฉาก	การแยก

องค์ประกอบ	การใช้เทคนิคพิเศษของกล้อง	การเพ่ิมเอฟเฟคเสมือนจริง	

รวมถงึเรยีนรูร้ะบบงานทีใ่ช้ในกระบวนการผลติภาพยนตร์และโทรทศัน์

	 	 Use	software	for	creating	special	effects	to	the	

picture.	By	the	created	image	and	decorated	to	blend	in	with	

the	 actual	 filming.	Using	Chroma	key	Creating	miniature	

scenes	drawing	upon	the	scene	the	separate	elements	using	

a	special	camera	adding	Effects	Virtual.	The	learning	system	

used	in	the	production	of	film	and	television.

 1205 313 เทคนิคการสร้างพื้นผิว จัดแสงและเรนเดอร์ 3(2-2-5) 

  Shading Lighting and Rendering Technique

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1205 205 การสร้างวตัถ ุ3 มติิ

 Prerequisite : 1205 205 Three Dimensional 

Modeling

  ความเป็นมาของการใช้แสงภายในงานศลิปะ	ชนดิและ

ประเภทของแหล่งกำาเนิดแสง	หลักการและเทคนิคของการจัดแสงเพื่อ

ถ่ายทอดเรื่องราว	อารมณ์และภาพรวมภายในงาน	การต้ังค่า	 เพื่อให้

โปรแกรมเรนเดอร์แอนิเมชัน	3	มิติ

	 	 The	 history	 of	 lighting	 on	 art.	 Type	 and	

Category	of	light	source.	Principles	and	techniques	of	lighting	

for	storytelling.	Feeling	and	overview	of	image.	The	setting	

of	software	to	rendering	3D	Animation

  

 1205 314  การสร้างพื้นผิวส�าหรับงาน 3 มิติ  3(2-2-5) 

  Dimensions Texturing

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1205 205 การสร้างวตัถ ุ3 มติิ

 Prerequisite : 1205 205 Three Dimensional 

Modeling

  การสร้างพื้นผิวสำาหรับโมเดล	 3	 มิติ	 โดยวิธีการลงสี

แบบ	2	มิติ	 ทับลงบนโมเดล3มิติ	 ซึ่งประกอบด้วยการสร้างพื้นผิวสีห

ลักการสร้างพื้นผิวรอยขรุขระการสร้างการสะท้อนของพ้ืนผิวโดยนำา

ทั้งพื้นผิว3ส่วนนี้มาประกอบรวมเป็นพ้ืนผิวให้เกิดความสวยงามบน

โมเดล	3	มิติ

	 	 Creating	textures	for	3D	models	by	means	of	a	

color	2D	onto	3D	models,	which	contain.	Texturing	primary	

colors,	diffuse,	bumps,	specula	and	reflection	by	the	surface	

3	of	this	into	a	total,	Materials	to	the	beautiful	on	3D	models

  

 1205 315  เทคนิคการซ้อนภาพ 3 มิติ 3(2-2-5) 

  Three Dimensional Compositing Techniques 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1205 205 การสร้างตัวแบบ  

3 มิติ

 Prerequisite : 1205 205 Three Dimensional 

Modeling

  เทคนิคในการเรนเดอร์ภาพจากวัตถุ	 3	มิติ	 เพื่อแยก

องค์ประกอบ	การซ้อนภาพ	ปรับโทนสีของภาพ	การตรวจจับตำาแหน่ง

ของวัตถุภายในภาพ	การซ้อนกับวิดีโอ	 เทคนิคการปรับภาพเพ่ือให้ได้

ผลลัพธ์ที่หลากหลาย

	 	 The	techniques	of	3d	object	rendering	by	using	

render	passes,	composite,	tone	editing,	image	tracking,	and	

compositing	with	footage.	Technique	of	image	editing	for	the	

various	results

 กลุม่ที ่2 กลุม่วชิาเอกเลอืก ทางด้านเทคโนโลยมีลัตมิเีดยีและเกม

 1205 221 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 3(2-2-5)

  Introduction to Object-Oriented Programming

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1205 005 ระบบคอมพิวเตอร์

และการโปรแกรมเบื้องต้น

 Prerequisite  : 1205 005 Introduction to 

Computer System and 

Programming

  หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา

โปรแกรมเชิงวัตถุ	 ความหมายของวัตถุและคลาส	 คุณลักษณะและ

พฤติกรรมของวัตถุ	 การสืบทอด	 ภาวะพหุสัณฐาน	 โครงสร้างการ

โปรแกรมเชงิวตัถ	ุการนำาเอาส่วนประกอบของโปรแกรมกลบัมาใช้ใหม่

	 	 Principles	and	theory	of	design	and	development	

of	object-oriented	programming:	object	and	class	definition;	

object	attributes	and	behaviors,	inheritance,	polymorphism,	

programming	 structures	 in	 object	 oriented	 language,	

reusability	of	software	components

  

 1205 222 เกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและทฤษฎีเกม 	 3(3-0-6) 

  Introduction to Computer Game and Game 

  Theory

	 	 ประวตัแิละพฒันาการของเกมคอมพวิเตอร์	ทฤษฎเีกม	

ประเภทเกม	รูปแบบการเล่น	ระดับของเกม	เทพปกรณัม	แนวคิดและ

กระบวนการออกแบบเกม	และกรณีศึกษาเกมในปัจจุบัน
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	 	 History	and	development	of	computer	games,	

game	theory,	type	of	game,	platform,	Rating,	Mythology	and	

the	game	design	process.	And	a	case	study	of	the	current	

game

  

 1205 223 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)

  Database System

	 	 หลักการและทฤษฎี เกี่ ยวกับระบบฐานข ้อมูล	

แบบจำาลองข้อมูล	เอนทิตี-ความสัมพันธ์	แบบจำาลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์	

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ	การขึ้นต่อกันของ

ข้อมูลและการทำาให้เป็นบรรทัดฐาน	ภาษาโปรแกรม	และการประยุกต์

ใช้งานระบบฐานข้อมูล

	 	 Principles	and	theory	of	Database	System,	Data	

model:	 entity-relationship,	 relational.	Logical	 and	Physical	

database	designs,	Data	Dependencies	 and	Normalization,	

programming	Languages	and	Applications	database

  

 1205 321 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันส�าหรับ 3(2-2-5)

  งานสื่อประสมและเกม

  Computer Animation for Multimedia and Game 

  การสร้างสรรค์แอนิเมชันสำาหรับการพัฒนาเกม	2	มิติ	

และ	 3	 มิติ	 ประกอบด้วย	 การออกแบบตัวละครและฉากเพื่อสร้าง

การเคล่ือนไหวแบบวนซำ้า	 การสร้างโครงกระดูกกฎการทำาแอนิเมชัน	

การกำาหนดการเคลื่อนไหวภายในเกมด้วยโปรแกรมประยุกต์

	 	 Creating	 of	 animation	 for	 2D	and	 3D	game.	

Including	of	character	and	stage	design	for	creating	or	looping	

animation,	 joint	 creation,	 principles	 of	 animation.	 The	

assigning	of	in	game	animation	by	using	applications

  

 1205 322 การพัฒนาเกม 2 มิติ 3(2-2-5) 

  Two Dimensional Game Development

	 	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมสำาหรบัการพฒันา

มัลติมีเดียและเกม	 2	 มิติ	 การจัดการภาพกราฟิกแบบเวคเตอร์หรือ

ภาพบติแมพ	ลำาดบัชัน้ของแอนเิมชนั	และการตดิต่อกบัผูใ้ช้ด้วยกราฟิก	

ศึกษาภาษาที่ใช้สำาหรับการสร้างมัลติมีเดียเกมที่เล่นคนเดียวหรือ

บนเว็บ

	 	 Introduction	 to	 two	dimensions	multimedia	

and	 game	 development	 environment	manipulate	 vector	

graphics,	bitmap,	layered	animation	sequences	and	graphics	

user	 interface	 (GUI).	 Study	 of	 programming	 language	 for	

standalone	or	web-based	multimedia	game

  

 1205 323 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)

  Website Designs and Development

	 	 หลักการ	 และทฤษฎีเก่ียวกับการการออกแบบ	 และ

พัฒนาเว็บไซต์	 การเลือกใช้ภาษาและเคร่ืองมือในการพัฒนาเว็บไซต์	

กระบวนการพฒันาเวบ็ไซต์	และพืน้ฐานการตดิต่อฐานข้อมลูบนเวบ็ไซต์

	 	 Principles	and	theories	about	the	design.	And	

Website	 Development	 The	 choice	 of	 language	 and	

development	 tools	 site.	Website	development	process	and	

basic	contact	information	on	the	site

  

 1205 324  การพัฒนาเกม 3 มิติ  3(2-2-5)

  Three Dimensional Game Development

	 	 หลักการและทฤษฎี	 เกี่ยวกับการพัฒนาเกม	 3	 มิติ	

โดยใช้เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์	เพือ่พัฒนา

เกม	 3	 มิติ	 ที่สามารถรับข้อมูลนำาเข้า	 การสร้างฉาก	 การจัดแสง	

การจัดการระบบฟิสิกส์	การเคลื่อนไหวของวัตถุ	3	มิติ	และการใช้ภาษา

การโปรแกรมที่เหมาะสม

	 	 Principles	and	theory	of	3D	game	development	

by	 using	 computer	 technologies	 such	 as	 hardware	 and	

software	 for	 development. 3D	game	developing	with	user	

input,	stage	design,	lighting,	physic,	animation	and	the	using	

of	suitable	programming	languages	

  

 1205 325 การพัฒนาแอพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)

  Application Development on Mobile Device

 	 ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่	 ระบบปฏิบัติการ	

การออกแบบส่วนตดิต่อผูใ้ช้	การพฒันาโปรแกรมประยกุต์บนอุปกรณ์

เคลื่อนที่โดยใช้ภาษาโปรแกรมที่เหมาะสมกับประเภทของอุปกรณ์

เคลื่อนที่รวมถึงการเผยแพร่

	 	 About	Mobile	operating	system	the	design	of	

the	user	 interface	 the	development	 of	mobile	 applications	

using	the	programming	language	that	is	appropriate	to	the	

type	of	mobile	device,	including	publishing

  

 กลุม่ที ่3 กลุม่วชิาเอกเลอืก ทางด้าน โฆษณาและภาพยนตร์ดจิทิลั

 1205 231 การเล่าเรื่องส�าหรับงานภาพยนตร์  3(2-2-5) 

  Storytelling for Film

  ความหมาย	และความสำาคัญของภาพยนตร์ประเภท

ภาพยนตร์	แก่นแนวคดิในการถ่ายทอดเรือ่งราวโครงสร้างการเล่าเร่ือง

ของบทภาพยนตร์	ขั้นตอนการเขียนบทภาพยนตร์

	 	 The	meaning	and	importance	of	the	film.	Kind	

of	film,	Theme	of	the	story,	The	structure	of	screenplay and	

process	of	writing	the	screenplay
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 1205 232  การออกแบบโฆษณาเพื่อการรณรงค์  3(2-2-5)

  Advertising Design for Campaign

  หลกัการ	ทฤษฎี	และแนวคิดการออกแบบงานโฆษณา	

กลยทุธ์ทางการรณรงค์	ประชาสมัพันธ์	และการวเิคราะห์กลุม่เป้าหมาย	

การถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ของภาพและชุดคำาโฆษณา

	 	 A	study	of	principle,	theory	and	concept	design	

in	advertising	includes	strategic	campaign	in	public	relation	

and	target	analysis	for	transferring	creative	thinking	toward	

visualizing	and	wording	in	advertising	

  

 1205 233  การถ่ายภาพ 3(2-2-5)

  Photography

  แนวคิดและวิธีการปฏิบัติในการถ่ายภาพแบบสตูดิโอ	

ทฤษฎกีารจดัแสง	ฝึกการจดัองค์ประกอบ	รวมในรปูแบบ	ของการถ่าย

แฟชั่น	และสินค้าเพื่อการโฆษณา	

	 	 Concept	and	practical	method	in	photographic	

studio	includes	lighting	theory	and	managing	composition	

in	fashion	and	product	shooting	for	advertisement	

  

 1205 331  กระบวนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา 3(2-2-5)

  Creative Advertising Film Process

  ทฤษฎีและหลักการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา	

การวิเคราะห์กลุ ่มเป้าหมาย	 การประเมินทางการตลาด	 ขั้นตอน

ก่อนการผลิต	 ขั้นตอนการผลิต	 และขั้นตอนหลังการผลิต	 รวมถึง

การประเมินผล

	 	 Theory	and	principal	 in	creative	advertising	

including;	 targeting	 analysis,	 evaluative	 marketing,	

pre-production,	production,	post-production	and	evaluation

  

 1205 332 ผลพิเศษทางภาพและเทคนิคพิเศษ 3(2-2-5)

  ส�าหรับวิดีโอดิจิทัล

  Visual Effect and Special Technique for 

  Digital Video

  การใช้ซอฟต์แวร์สำาหรบัการสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ	

โดยการนำาภาพที่สร้าง	 และตกแต่งไปผสมผสานกับการถ่ายทำาจริง	

การใช้โครม่าคีย์	 การสร้างฉากย่อส่วน	การวาดต่อเติมฉาก	การแยก

องค์ประกอบ	การใช้เทคนิคพิเศษของกล้อง	การเพิ่มเอฟเฟคต์เสมือน

จริง	 รวมถึงเรียนรู ้ระบบงานท่ีใช้ในกระบวนการผลิตโฆษณาและ

ภาพยนตร์ดิจิทัล

	 	 Use	software	for	creating	special	effects	to	the	

picture.	By	the	created	image	and	decorated	to	blend	in	with	

the	 actual	 filming.	Using	Chroma	key	Creating	miniature	

scenes	drawing	upon	the	scene	the	separate	elements	using	

a	special	camera	adding	Effects	Virtual.	The	learning	system	

used	in	the	production	of	Advertising	and	film	

  

 1205 333  การถ่ายภาพวิดีโอดิจิทัล 3(2-2-5)

  Shooting Digital Video 

  แนวคิดและหลักการถ่ายทำาวิดีโอดิจิทัลอุปกรณ์ใน

การถ่ายทำาวดิโีอ	การถ่ายทำา	ขนาดภาพ	การจดัแสง	มมุกล้อง	การเคลือ่น

กล้อง	

	 	 Concepts	 and	principles	 of	 Shooting	digital	

video,	equipment	for	Shooting	digital	video,	shooting	digital	

video,	image	size,	lighting,	camera	angle,	camera	movement

  

 1205 334  การถ่ายท�าภาพยนตร์ 3(2-2-5) 

  Cinematography

	 	 กล้องอุปกรณ์ในการถ่ายทำาภาพยนตร์บทบาท	หน้าที่	

และวธิกีารทำางานของทมีผูผ้ลติและการฝึกปฏบิตักิารถ่ายทำาภาพยนตร์

	 	 Camera	and	equipment	to	film	production. Role 

and	film	production	process	of	staff.

  

 1205 335  โครงการผลิตภาพยนตร์ 3(2-2-5)

  Film Production

  การบูรณาการ	การเล่าเรื่อง	การถ่ายทำา	การลำาดับภาพ	

การใช้เทคนคิพิเศษ	การตดัต่อภาพและเสยีง	ให้มคีวามสมัพนัธ์ต่อเนือ่ง

เป็นโครงงานภาพยนตร์

	 	 Integration	of	 storytelling,	 shooting,	 editing,	

special	 effects.	Use	 software	package	 for	 video	and	audio	

editing	and	relationship	with	a	film	project

  

 กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาเอกเลือก อื่น ๆ

 1205 411 การพัฒนาแอนิเมชันทางการศึกษา 3(2-2-5)

  Educational Animation Development

  ความหมายและความสำาคัญของแอนิ เมชันต ่อ

การศึกษา	 รูปแบบของแอนนิเมชันและมัลติมีเดียเพื่อสร้างสรรค์การ

เรียนรู้ในด้านต่างๆ	 กระบวนการพัฒนาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย	

โดยการประยกุต์หลกัการและทฤษฎกีารพฒันาซอฟต์แวร์ภายใต้ทฤษฎี

การเรียนรู้ของผู้เรียน

	 	 Meaning	 and	 importance	 of	 animation	

education,	form	of	animation	and	multimedia	to	create	various	

learning,	 process	 of	 animation	 development	 through	

application	of	principles	and	theory	of	learners
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 1205 412 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  3(2-2-5)

  Printing Designs

  ประวัติและวิวัฒนาการของส่ือส่ิงพิมพ์	 การออกแบบ

สิง่พมิพ์ประเภทต่างๆ	ความเข้าใจระบบส	ีประเภทของวสัดุในงานพมิพ์	

รวมถึงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัล

	 	 History	and	evolution	of	printed	media.	Design	

of	 various	 types	 of	 publications.	Understanding	 of	 color	

system,	type	of	material	in	print	including	the	production	of	

print	media	in	digital	age

  

 1205 413 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์  3(2-2-5)

  Graphic Designs on Product Packaging

  ความเป็นมาและวิวัฒนาการในการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ต้ังแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน	 เรียนรู้เกี่ยวกับ	 การออกแบบ

เรขศิลป์	ตราสินค้า	วัสดุ	เทคโนโลยี	เทคนิคการออกแบบ	และประเภท

ของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ	 โดยสังเขป	และมุ่งประเด็นในการฝึกออกแบบ

และสร้างออกมาเป็นรูปแบบผลงานบรรจุภัณฑ์สามมิติ

	 	 An	introduction	to	the	history	and	evolution	of	

packaging	 designs	which	 covering	 branding,	 graphics,	

materials,	 technology,	 and	designs	 technique,	 focuses	 on	

designs	phases	 from	concept	 to	 create	 three	dimensions	

package	designs	model	comprehensives

  

 1205 414 ออกแบบภาพลักษณ์องค์การและ  3(2-2-5)

  นิทรรศการ

  Corporate Image and Exhibition Designs

  วิเคราะห์องค์ประกอบที่สำาคัญในการสร้างและ

ออกแบบกราฟิกที่ใช้ในการสร้างลักษณะเฉพาะตัวให้กับองค์กร	และ

การจัดนทิรรศการ	ในเชงิทฤษฎแีละการปฏบิตั	ิตวัอย่างเช่น	การออกแบบ

สัญลักษณ์องค์การ	คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์	การออกแบบกราฟิกใน

งานเอกสารสำานักงาน	และงานนิทรรศการ	อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 An	 analysis	 and	 study	 designs	 principle	 to	

create	graphic	designs	on	organization	image	and	exhibition,	

inform	of	theories	and	practical	project.	For	example,	Logo	

Designs,	 designs	manual	 book,	 graphic	 designs	 for	 office	

documents,	event	and	exhibition

  

 1205 415  จิตรกรรมดิจิทัล 3(2-2-5)

  Digital Painting

	 	 นำาเสนอความคิด	สร้างสรรค์ผลงานวาดเส้น	ระบายสี	

2	มิติ	และ	3	มิติ	ด้วยค่านำ้าหนัก	เส้น	สี	แสง	และ	เงา	ตามต้องการ	เช่น	

ภาพบคุคล	ภาพทวิทศัน์	ภาพสตัว์	ภาพสิง่ก่อสร้าง	และภาพวตัถสุิง่ของ	

โดยการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์สร้างภาพ	เพือ่เกดิการรบัรูค้ณุค่าทาง

ความงามจากการประสานกลมกลนื	ขององค์ประกอบศลิป์และหลกัการ

การออกแบบ	ให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่แสดงออกในผลงาน

	 	 Present	 Creation	 of	work	 pieces	with	 the	

techniques	of	drawing	and	painting	to	be	the	form	and	shape	

of	two	dimensions	and	three	dimensions	by	using	the	values	

of	composting	efficacious	value,	line,	color,	light	and	shadow	

for	example	portrait,	view,	animal,	building,	and	the	objects.	

Using	 software	package	 to	 image	making,	 aesthetic	 from	

harmony	with	elements	of	art	and	principles	of	designs	to	

subjects	to	expression	in	artwork

  

 1205 416  การถ่ายภาพส�าหรับการโฆษณา 3(2-2-5)

  Photography for Advertising

  ทฤษฎแีละเทคนคิของการถ่ายภาพสำาหรับงานโฆษณา	

กระบวนการถ่ายภาพ	ความหมายของภาพและการถ่ายทอดความหมาย

โดยภาพ

	 	 Theories	 and	 techniques	 of	 photography	 for	

advertising,	 focusing	 on	 the	 production	 process	 and	 the	

meaning	conveyed	by	images

  

 1205 417 การพัฒนาเกม 3 มิติขั้นสูง 3(2-2-5)

  Advanced Three Dimensional Game 

  Development

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1205 324 การพัฒนาเกม  

3 มิติ

 Prerequisite : 1205 324 Advanced 

Three Dimensional 

Game Development

  วธิกีารและเทคนคิข้ันสงูสำาหรับออกแบบและสร้างเกม	

3	มิติ	การประยุกต์ใช้ทั้งด้านเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์	 ได้แก่	กราฟิก	

เครือข่าย	 ซอฟต์แวร์สำาหรับการออกแบบ	 ปัญญาประดิษฐ์	 และ

การปฏสิมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัคอมพวิเตอร์	และด้านการวรรณกรรม	

แนวความคิดและศิลปะในการสร้างเกม

	 	 Advanced	methodologies	and	techniques	for	

designing	and	creating	the	Thee	dimensions	computer	game.	

Application	of	both	software	technology	graphics,	network,	

designs	 software,	 artificial	 intelligence,	 human	 computer	

interaction	and	literary,	artistic,	conceptual	for	game	creation
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 1205 418 การพัฒนาเกมมือถือขั้นสูง 3(2-2-5)

  Advanced Mobile Game Development

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1205 325 การพัฒนาแอพลเิคชนั

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

 Prerequisite  : 1205 325 Application 

Development on Mobile 

Device

	 	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเกมบนมือถือ
ทั้งแบบระบบขนานและกระจาย	การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในเกมบนมือ
ถือทั้งชนิด	2	มิติและ	3	มิติ
	 	 Mobile	application	and	game	development	both	
on	concurrent	and	distributed	system.	The	usage	of	artificial	
intelligence	in	two	dimensions	and	three	dimensions	mobile	
game
  
 1205 419 เกมออนไลน์เบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Online Game

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1205 222 เกมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้นและทฤษฎีเกม

 Prerequisite  : 1205 222 Introduction to 

Computer Games and 

Game Theory

	 	 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีของเกม
ออนไลน์และการพัฒนาเกมออนไลน์	 ตลาดและสังคมเกมออนไลน์	
กระบวนการและเครือ่งมอืสำาหรบัการพฒันาเกมออนไลน์ในด้านต่างๆ	
ได้แก่	ภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์	สถาปัตยกรรมเครอืข่าย	ซอฟต์แวร์
สนับสนุน	กราฟิกและแอนิเมชัน	และกลไกสร้างเกม
	 	 Introduction	to	principles	and	theory	of	online	
game	and	online	game	development,	including	of	online	game	
market	and	community.	Processes	and	tools	for	developing	
online	 game:	 computer	 programming	 language,	 network	
architecture,	supporting	software,	graphics	and	animation	
and	game	engine
  
 1205 420 การพัฒนาเกมทางการศึกษา 3(2-2-5)

  Educational Game Development

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1205 222 เกมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้นและทฤษฎีเกม

 Prerequisite  : 1205 222 Introduction to 

Computer Games and 

Game Theory

	 	 ความหมายและความสำาคัญของเกมต่อการศึกษา	
รปูแบบของเกมเพือ่ให้ความรูใ้นแขนงวชิาต่างๆ	กระบวนการพฒันาเกม
โดยการประยกุต์หลกัการและทฤษฎกีารพฒันาซอฟต์แวร์ภายใต้ทฤษฎี

การเรียนรู้ของผู้เรียน

	 	 Meaning	and	importance	of	educational	game,	

formatting	 of	 game	 to	 educate	 in	 different	 fields.	Game	

development	processes	 applying	principles	 and	 theory	 of	

software	development	under	leaner	learning	theory

  

 1205 421 แนวคิดปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับเกม 3(3-0-6)

  Artificial Intelligent Concept for Game

  แนวคิด	 ทฤษฎีและหลักการของปัญญาประดิษฐ์

สำาหรับการสร้างเกม	 ได้แก่	 การค้นหาเส้นทางอัตโนมัติ	 การเคลื่อนที่

แบบต่างๆ	 ฝูงชน	 การกำาหนดตัวแทน	 การเขียนโปรแกรมสคริปต	์

การสร้างกลยุทธ์	รวมทั้งวิธีการอื่นที่เพิ่มความสามารถของเกม

	 	 Concepts,	theories,	and	principles	of	artificial	

intelligence	 (AI)	 for	 creation	 of	 game:	 automatically	 path	

finding,	 styles	 of	movement,	 flocking,	 agents,	 scripting,	

strategy	 making	 and	 including	 of	 other	 methods	 for	

improvement	the	game	performance	

  

 1205 423  การวาดฉากผสม 3(2-2-5) 

  Matte Painting

  เทคนิคการสร้างฉากผสมสำาหรับงานแอนิเมชัน

และเกม	วธิกีารวาดฉากระยะไกล	การลดขัน้ตอนการสร้างโมเดลทีเ่ป็น	

3	มิติการนำารูปภาพมาตัดต่อและลงสีให้ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อม

วิธีการ	ลงสีเป็นลำาดับชั้น	และการจัดองค์ประกอบให้สวยงาม

	 	 	 Techniques	to	Matte	Painting	for	animation	

and	games.	How	to	draw	the	concept	 idea	 to	create	a	3D	

model	 for	the	photo	montage	and	came	down	close	to	the	

environment	 (mod	 and	 ton)	way	down	 the	hierarchy	 and	

Composition

  

 1205 424  ขั้นตอนการสร้างแอนิเมชัน 3(2-2-5) 

  Animation Pipeline

  แนวคิดและกระบวนการทำางานทั้งหมดสำาหรับ

งานแอนิเมชัน	 วิธีการสร้างเคร่ืองมือขึ้นมาเพื่อช่วยลดข้ันตอนในการ

ทำางานให้เร็วขึ้นและเป็นระบบ	การใช้เมลสคริปต์	 และไพธอนสคริปต์	

การสร้างเคร่ืองมือขึ้นมาช่วยลดข้ันตอนและประหยัดเวลาการทำางาน

แอนิเมชัน

	 	 Concepts	and	all	processes	for	animation.	How	

to	create	a	tool	to	help	reduce	the	process	to	work	faster	and	

more	systematically.	Using	Mel	scripts	and	Python	scripting	

to	 create	 a	 tool	 to	help	 reduce	 the	 steps	 and	 time-saving	

functionality	Animation.
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 1205 425 สุนทรียศาสตร์ด้านสื่อนฤมิต 3(2-2-5)

  Aesthetic in Creative Media

	 	 ทฤษฎีความงามและการวิจารณ์ศิลปะ	 สุนทรียะ

ที่สัมพันธ์กับบริบทสังคม	 วัฒนธรรม	 ความเชื่อ	 ประสบการณ์เชิง

สุนทรียะที่มองเห็น	 ได้ยิน	 และสัมผัส	 ทัศนคติเชิงสุนทรียะ	 คุณค่า	

การตัดสินความงามของผลงานด้านสื่อนฤมิต

	 	 The	 theory	 of	 aesthetics	 principles	 and	 art	

criticism,	the	aesthetics	related	with	social	context;	culture,	

belief,	aesthetic	experiences:	visual,	audiovisual,	and	haptic,	

aesthetics	 attitude:	 value,	 Creative	 Media	 aesthetic	

determination

  

 1205 426  การออกแบบเชิงทดลองด้านสื่อนฤมิต 3(2-2-5)

  Experimental Design in Creative Media

  การทดลองทางความคิดอย่างเป็นระบบ	 โดยผ่าน

กระบวนการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์กับเทคโนโลยี	 เพื่อค้นหา	

วิเคราะห ์ 	 และออกแบบรูปแบบทางการสื่อสารผ ่านสื่อนฤมิต

แบบร่วมสมัย

	 	 A	systematic	of	experimental	thinking	toward	

the	 integrative	 process	 between	 creative	 thinking	 and	

technology	 for	 inquiring,	 analyzing	 and	 designing	 a	

communication	 design	model	 via	 a	 creative	media	 in	

contemporary	issue	

  

 1205 427 ประติมากรรมด้านสื่อนฤมิต 3(2-2-5)

  Sculpturing in Creative Media

  ศึกษาและวิเคราะห์หลักทฤษฎี	 แนวคิด	 วัสดุ	 และ

กรรมวธิใีนการสร้างประตมิากรรมแบบเหมอืนจรงิ	และแบบสร้างสรรค์	

ฝึกปฏิบัติการปั้นรูปนูนตำ่านูนสูง	และลอยตัวจากงานต้นแบบ	

	 	 Study	and	analyze	theories,	concept,	materials	

and	process	of	realistic	and	creative	sculptures. Practicing	

in	bas-relief,	high-relief	and	floating	sculptures	from	master	

prototypes

  

 1205 428  การออกแบบเชิงสิ่งแวดล้อมด้านสื่อนฤมิต 3(2-2-5)

  Environmental Design in Creative Media 

 	 การวิเคราะห์	 วางแผน	และออกแบบสภาพแวดล้อม

ในงานสือ่นฤมติ	ทีค่รอบคลมุการศกึษาเชงิ	พืน้ที	่ทศิทางแสง	เสยีง	วสัดุ	

และการออกแบบรูปแบบงาน	

	 	 An	 analysis,	 planning	 and	 designing	

environmental	in	creative	media	field,	which	includes	a	study	

of	 spacing,	 lighting	direction,	 sound,	material	 and	 theme	

design

  

 1205 429  การวิเคราะห์เทคโนโลยีก�าเนิดใหม่ 3(3-0-6)

  Analysis of Emerging Technologies

  การวิเคราะห์เทคโนโลยีเกิดใหม่ด ้านสื่อนฤมิต	

การติดตามเทคโนโลยี	 การพยากรณ์และการประเมินผลกระทบ	

กรณีศึกษาเทคโนโลยีเกิดใหม่สำาหรับธุรกิจด้านสื่อนฤมิต

	 	 Analyze	 emerging	 technologies	 for	 creative	

media,	technology	monitoring,	technology	forecasting,	and	

impact	assessment	 to	generate	an	 informative	 technology	

foresight	information	and	case	study	emerging	technologies	

for	creative	media	business

  

 1205 430  ประวัติการ์ตูน 3(3-0-6)

  History of Cartoon

  ประวตัคิวามเป็นมา	การให้ความหมายของภาพล้อและ

การ์ตูน	ประเภทและความสำาคัญของการ์ตูนการ์ตูนยุโรปและอเมริกา	

การ์ตูนเอเชยี	และการ์ตนูไทย	รวมท้ังแนวคดิและการสร้างสรรค์ผลงาน

ของนกัวาดการ์ตนู	พฒันาการของการ์ตนูไทย	ทศิทางและแนวโน้มของ

การ์ตูนไทย

	 	 The	history	 and	meaning	of	Caricature	 and	

Cartoon.	 The	Category	 and	 importance	 of	 European	 and	

American	 cartoons.	Asian	 cartoon	 and	Thai	 cartoons	 the	

ideas	and	creative	works	of	the	cartoonist.	Development	of	

Thai	cartoons	Direction	and	trend	of	Thai	cartoons

  

 1205 431 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0-6)

  พัฒนาสื่อดิจิตอล

  Digital Media planning and production 

  management

  กรณีศึกษา	ปัญหาในการรับงานผลิตสื่อ	กระบวนการ

พัฒนาและสื่อดิจิตอล	 แนวทางการแก้ป ัญหาอย่างเป ็นระบบ	

การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิตอล	เพื่อช่วยบริหารและควบคุมโครงการ

พัฒนาสื่อ

	 	 Case	studies,	problems	in	media	development	

and	production	projects,	digital	media	production	pipeline,	

systematic	approaches	and	solutions,	uses	of	digital	tools	to	

aid	management	and	control	in	digital	media	development	

project
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3.  หมวดประสบการณ์วิชาชีพ  3 หรือ 9 หน่วยกิต

 1205 499*  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(320 ชั่วโมง)

  Professional Experience and Training

  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสื่อนฤมิตร่วมกับ

องค์กรธุรกิจภาครัฐหรือเอกชน	 การประสานการปฏิบัติงาน	 และ

การประเมินโครงการฝึกประสบการณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ

ผู้จัดการองค์กร

	 	 Enrichment	 internship	 in	 public,	 private,	

industry,	corporate,	or	similar	experience	in	Creative	Media	

oriented	 employment.	 Projects	 arrangement,	 coordination,	

and	evaluation	by	project	supervisor	and	the	manager	of	the	

organization

 0199 499*  สหกิจศึกษา 9(0-40-0) 

  Cooperative Education

 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	โดย

ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัสถานประกอบการเพือ่พฒันานิสติ

ให้มีความรู ้ทางวิชาการและทักษะที่ เกี่ยวข้องกับการทำางานใน

สถานประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิด

อย่างเป็นระบบการสังเกตการณ์ตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการ

วิเคราะห์และการประเมินผล	 ทำาให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความ

ต้องการของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	

in	 the	 work	 place	 for	 students	 with	 the	 cooperation	

between	 the	university	 and	 the	work	places	 to	 allow	 the	

students	to	develop	both	academic	and	work-related	skills	in	

the	work	 place.	 This	 procedure	will	 help	 the	 students	 in	

self-development	in	terms	of	systematic	thinking,	observation,	

decision	making,	analytical	and	evaluation	skills.	Also	it	will	

result	in	high	quality	graduates	who	are	most	suitable	for	the	

work	place	and	the	labor	market

  

หมายเหตุ*	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U

  

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 นิสิตต้องเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมส�าหรับธุรกิจสมัยใหม่

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำาหรับธุรกิจสมัยใหม่

	 ภาษาอังกฤษ		 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Innovation	Technology	for	Modern	Business

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีนวัตกรรมสำาหรับธุรกิจสมัยใหม่)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วท.บ.	(เทคโนโลยีนวัตกรรมสำาหรับธุรกิจสมัยใหม่)

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Innovation	Technology	for	Modern	Business)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Sc.	(Innovation	Technology	for	Modern	Business)

หลักสูตร
	 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า		129	-	132		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า   93  หน่วยกิต 96  หน่วยกิต

				 	 2.1	วิชาเอกบังคับ 57		หน่วยกิต 57		หน่วยกิต

					 	 2.2	วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า				9		หน่วยกิต 		9		หน่วยกิต

					 	 2.3	วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 27		หน่วยกิต 30		หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต

                 รวมไม่น้อยกว่า 129  หน่วยกิต 132  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 โดยที่นิ สิตทุกคนจะต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 

ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  93, 96  หน่วยกิต

 2.1  วิชาเอกบังคับ 57	หน่วยกิต

	 1207	101	 เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่เบื้องต้น				3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Innovation	Technology	Modern	

	 	 Business

	 1207	102	 แนวคิดการพัฒนาสำาหรับเทคโนโลยี	 3(3-0-6)

	 	 นวัตกรรมและธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Development	Concepts	for	Innovation	

	 	 Technology	and	Modern	Business

	 1207	103	 ระบบคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเบื้องต้น		3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Computer	System	and	

	 	 Programming

	 1207	104	 การโปรแกรมสำาหรับเทคโนโลยีนวัตกรรม	 3(2-2-5)

	 	 ธุรกิจสมัยใหม่	 	

	 	 Programming	for	Innovation	Technology	Modern	

	 	 Business

	 1207	105	 เครือข่ายและความปลอดภัย	 3(2-2-5)

	 	 ในเทคโนโลยีดิจิทัลและการค้าสมัยใหม่

	 	 Networking	and	Security	in	Digital	Technology	

	 	 and	Modern	Business

	 1207	106	 การออกแบบและดำาเนินการฐานข้อมูล		 3(2-2-5)

	 	 Design	and	Manipulation	of	Database

	 1207	201	 การจัดการฐานข้อมูลสำาหรับเทคโนโลยี	 3(2-2-5)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่		

	 	 Database	Management	for	Innovation	

	 	 Technology	Modern	Business		

	 1207	202	 การออกแบบงานกราฟิกสำาหรับเทคโนโลยี	 3(2-2-5)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Graphic	Design	for	Innovation	Technology	

	 	 Modern	Business	

	 1207	203	 การพัฒนารูปแบบการค้าดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 Digital	Commerce	Platform	Development

	 1207	204	 การวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยี	 3(2-2-5)	

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Design	and	Analysis	of	Innovation	Technology	 

		 	 Modern	Business	

	 1207	205	 แนวคิดและเครื่องมือสำาหรับการตลาด	 3(2-2-5)

	 	 ดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

	 	 Concept	and	Tools	for	Digital	Marketing	and	

	 	 Branding 

	 1207	206	 การตลาดดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์	 3(2-2-5)

	 	 Digital	Marketing	and	Social	Media	

	 1207	301	 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำาหรับ	 3(2-2-5)

	 	 อุปกรณ์พกพา

	 	 Mobile	Application	Development

	 1207	302	 วิทยาการและการวิเคราะห์ข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 ทางการค้าสมัยใหม่		 	

	 	 Data	Science	and	Analytics	on	Modern	Business

	 1207	303	 การสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	3(1-4-4)

	 	 Creation	of	Innovation	Technology	Modern	

	 	 Business

	 1207	304		ปัญญาประดิษฐ์และระบบชาญฉลาดเบื้องต้น		3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Artificial	Intelligence	and	Smart	

	 	 System

	 1207	305	 การวิจัยสำาเบื้องต้นหรับเทคโนโลยี	 3(3-0-6)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	 	

	 	 Introductory	Research	for	Innovation	

	 	 Technology	Modern	Business

	 1207	401	 เตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกสหกิจศึกษา	 1(0-2-1)		

	 	 Preparation	for	Co-operative	Education

	 1207	402	 สัมมนาเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่		 2(2-0-4)

	 	 Seminar	in	Innovation	Technology	Modern	

	 	 Business

	 1207	403	 การบริหารโครงการเทคโนโลยีนวัตกรรม	 3(2-2-5)

	 	 ธุรกิจสมัยใหม่		 	

	 	 Innovation	Technology	Modern	Business	

	 	 Project	Management

 2.2 วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

	 1207	411	 การจัดการเนื้อหาสำาหรับเทคโนโลยี	 3(2-2-5)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Content	Management	for	Innovation	

	 	 Technology	Modern	Business	

	 1207	412	 การจัดการและพฤติกรรมองค์กร	 3(3-0-6)

	 	 Management	and	Organizational	Behavior

	 1207	413		การคิดเชิงนวัตกรรม		 3(2-2-5)

	 	 Innovative	Thinking

	 1207	414	 ความเป็นผู้ประกอบการและ	 3(3-0-6)

	 	 การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

	 	 Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation	

	 1207	415		นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์		 3(3-0-6)

	 	 Business	Policy	and	Strategic	Management
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	 1207	416	 การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด	 3(2-2-5)

	 	 Creative	Thinking	on	Marketing

	 1207	417			การพาณิชย์และการตลาดดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 สำาหรับเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	

	 	 Digital	Commerce	and	Marketing	for	

	 	 Innovation	Technology	Modern	Business	

	 1207	418	 ไอโอทีสำาหรับเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 สมัยใหม่		 	

	 	 IoT	for	Innovation	Technology	Modern	Business

	 1207	419	 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำาหรับ	 3(2-2-5)

	 	 เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	

	 	 Decision	Support	Systems	for	Innovation	

	 	 Technology	Modern	Business

	 1207	420	 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่		 3(2-2-5)

	 	 Big	Data	Management	and	Analytics

	 1207	421	 แนวโน้มเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่		3(3-0-6)

	 	 Innovation	Technology	Modern	Business	Trend

	 1207	422	 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีนวัตกรรม	 3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Special	Topics	in	Innovation	Technology	

	 	 Modern	Business

	 1207	423	 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน	 3(3-0-6)

	 	 และประสบการณ์มนุษย์

	 	 Designing	and	Development	of	User	Interface	

	 	 and	Experiences

 
 2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 27 - 30 หน่วยกิต

		 	 	 	 	 กำาหนดให้มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพทุกภาคการศึกษา	 ในภาคการศึกษาสุดท้าย	 

นิสิตโปรแกรมปกติ	 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา	 1207	 498	 การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพสำาหรับเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	 

สำาหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา	 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา	

0199	499	สหกิจศึกษา

	 1207	491	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี	 3(0-40-0)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	1						 	

	 	 Work-Based	Learning	in	Innovation	Technology	

	 	 Modern	Business	1

	 1207	492	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี	 3(0-40-0)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	2						 	

	 	 Work-Based	Learning	in	Innovation	Technology	

	 	 Modern	Business	2

	 1207	493	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี	 3(0-40-0)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	3					

	 	 Work-Based	Learning	in	Innovation	Technology	

	 	 Modern	Business	3

	 1207	494	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี	 3(0-40-0)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	4					

	 	 Work-Based	Learning	in	Innovation	Technology	

	 	 Modern	Business	4

	 1207	495	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี	 3(0-40-0)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	5					

	 	 Work-Based	Learning	in	Innovation	Technology	

	 	 Modern	Business	5

	 1207	496	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี	 3(0-40-0)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	6					

	 	 Work-Based	Learning	in	Innovation	Technology	

	 	 Modern	Business	6

	 1207	497	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี	 3(0-40-0)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	7					

	 	 Work-Based	Learning	in	Innovation	Technology	

	 	 Modern	Business	7

	 1207	498*	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำาหรับ	 6(0-40-0)

	 	 เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Practicum	in	Innovation	Technology	Modern	

	 	 Business			

	 0199	499*	สหกิจศึกษา			 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

หมายเหตุ*	 (1)	 นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง 

	 	 ตามโปรแกรมการศึกษา	และ	(2)	ให้ผลการเรียนเป็น	S	 

	 	 หรือ	U

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

		 	 	 	 นิสิตต้องเลือกศึกษารายวิชาอื่น	 ๆ	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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แผนการศึกษา

	 หลักสูตรนี้	กำาหนดแผนการรับนิสิตต่อปีจำานวน	100	คน	โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	เรียกว่า	กลุ่ม	A		และกลุ่ม	 	B		มีจำานวน

นิสิตกลุ่มละ	50	คน		รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา	ประกอบด้วย	การเรียนรู้ภาคทฤษฎี	จำานวน	3	เดือน	และ 

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ	จำานวน	3	เดือน	ดังนี้

กลุ่ม
ภาคต้น ภาคปลาย

มิ.ย. – ส.ค. ก.ย. – พ.ย. ธ.ค. – ก.พ. มี.ค. – พ.ค.

B ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ

A ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี

	 โดยแต่ละปีการศึกษา	และภาคการศึกษา	กำาหนดแผนการศึกษา	ดังต่อไปนี้

ปีที่ 1  ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต 

(ชั่วโมง)
มิ.ย. – ส.ค. ก.ย. – พ.ย.

วิชาศึกษาทั่วไป 0031	001 Daily	English	Conversation 2(1-2-3)

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 8

วิชาเอกบังคับ 1207	101 Introduction	 to	 Innovation	 Technology	Modern	

Business

3(3-0-6)

1207	102 Introduction	Concepts	 for	 Innovation	Technology	

and	Modern	Business

3(3-0-6) กลุ่ม	B 	กลุ่ม	A

1207	103 Introduction	to	Computer	System	and	Programming 3(2-2-5)

วชิาฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ

1207	491 Work-Based	 Learning	 in	 Innovation	Technology	

Modern	Business	1			

3(0-40-0) กลุ่ม	A กลุ่ม	B

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22

ปีที่ 1  ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต 

(ชั่วโมง)
ธ.ค. – ก.พ. มี.ค. – พ.ค.

วิชาศึกษาทั่วไป 0031	002 Communicative	English 2(1-2-3)

กลุ่ม	B

 

กลุ่ม	A

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 8

วิชาเอกบังคับ 1207	104 Programming	for	Innovation	Technology	Modern	

Business

3(2-2-5)

1207	105 Networking	 and	Security	 in	Digital	 Technology	

and	Modern	Business

3(2-2-5)

1207	106 Design	and	Manipulation	of	Database 3(2-2-5)

วชิาฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ

1207	492 Work-Based	Learning	 in	 Innovation	Technology	

Modern	Business	2			

3(0-40-0) 	กลุ่ม	A กลุ่ม	B

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22
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ปีที่ 2  ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต 

(ชั่วโมง)
มิ.ย. – ส.ค. ก.ย. – พ.ย.

วิชาศึกษาทั่วไป 0031	003 English	for	Specific	Purposes 2(1-2-3)

กลุ่ม	B

 

กลุ่ม	A

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6

วิชาเอกบังคับ 1207	201 Database	Management	for	Innovation	Technology	

Modern	Business

3(2-2-5)		

1207	202 Graphic	Design	for	Innovation	Technology	Modern	

Business

3(2-2-5)		

1207	203 Digital	Commerce	Platform	Development 3(2-2-5)		

วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ

1207	493 Work-Based	Learning	 in	 Innovation	Technology	

Modern	Business	3			

3(0-40-0) 	กลุ่ม	A กลุ่ม	B

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

          

ปีที่ 2  ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต 

(ชั่วโมง)
ธ.ค. – ก.พ. มี.ค. – พ.ค.

วิชาศึกษาทั่วไป xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 2

กลุ่ม	B

 

กลุ่ม	A

วิชาเอกบังคับ 1207	204 Design	 and	Analysis	 of	 Innovation	Technology	

Modern	Business

3(2-2-5)

1207	205 Concept	 and	 Tools	 for	 Digital	Marketing	 and	

Branding

3(2-2-5)

1207	206 Digital	Marketing	and	Social	Media 3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก 1207	xxx เลือกจากหมวดวิชาเอกเลือก 3

วิชาเลือกเสรี 1207	xxx เลือกจากหมวดวิชาเอกเลือก 3

วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ

1207	494 Work-Based	Learning	 in	 Innovation	Technology	

Modern	Business	4		

3(0-40-0) 	กลุ่ม	A กลุ่ม	B

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20
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ปีที่ 3  ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต 

(ชั่วโมง)
มิ.ย. – ส.ค. ก.ย. – พ.ย.

วิชาเอกบังคับ 1207	301 Mobile	Application	Development 3(2-2-5)

กลุ่ม	B

 

กลุ่ม	A

1207	302 Data	Science	and	Analytics	on	Modern	Business 3(2-2-5)

1207	303 Creation	of	Innovation	Technology	Modern	Business 3(1-4-4)

วิชาเอกเลือก 1205	xxx เลือกจากหมวดวิชาเอกเลือก 3

วิชาเลือกเสรี 1207	xxx เลือกจากหมวดวิชาเอกเลือก 3

วิชาฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ

1207	495 Work-Based	Learning	in	Innovation	Technology	

Modern	Business	5			

3(0-40-0) 	กลุ่ม	A กลุ่ม	B

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ปีที่ 3  ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต 

(ชั่วโมง)
ธ.ค. – ก.พ. มี.ค. – พ.ค.

วิชาเอกบังคับ 1207	304 Introduction	 to	Artificial	 Intelligence	 and	 Smart	

System

3(2-2-5)

กลุ่ม	B

 

กลุ่ม	A1207	305 Introductory	 Research	 for	 Innovation	Technology	

Modern	Business

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก 1205	xxx เลือกจากหมวดวิชาเอกเลือก 3

วิชาฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ

1207	496 Work-Based	 Learning	 in	 Innovation	 Technology	

Modern	Business	6			

3(0-40-0) 	กลุ่ม	A กลุ่ม	B

รวมจ�านวนหน่วยกิต 12

ปีที่ 4  ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต 

(ชั่วโมง)
มิ.ย. – ส.ค. ก.ย. – พ.ย.

วิชาเอกบังคับ 1207	401 Preparation	for	On-the-Co-operative	Education 1(0-2-1)

กลุ่ม	B

 

กลุ่ม	A
1207	402 Seminar	in	Innovation	Technology	Modern	Business 3(2-2-5)

1207	403 Innovation	Technology	Modern	Business	 Project	

Management

2(2-0-4)

วิชาฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ

1207	497 Work-Based	 Learning	 in	 Innovation	 Technology	

Modern	Business	7			

3(0-40-0) 	กลุ่ม	A กลุ่ม	B

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9
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ปีที่ 4  ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) ธ.ค. – มี.ค.

วิชาฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ

1207	498 Co-operative	Education	 in	 Innovation	Technology	

Modern	Business

6(0-40-0)

กลุ่ม	A		และ	

กลุ่ม	Bหรือ

0199	499 สหกิจศึกษา		

Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93, 96 หน่วยกิต

  (1) วิชาเอกบังคับ  57 หน่วยกิต

 1207 101 เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่เบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Innovation Technology Modern 

  Business

	 	 หลักการ	 แนวคิด	 และทฤษฎีพื้นฐานของนวัตกรรม	

เทคโนโลยี	 และธุรกิจสมัยใหม่	 บทบาทท่ีสำาคัญของนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีต่อกระบวนการทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน	ความสัมพันธ์และ

ความเชือ่มโยงของนวตักรรมและเทคโนโลยกีบัธรุกจิสมยัใหม่	ประกอบ

ด้วย	แนวคดิความเชือ่มโยง	หลกัการแสวงหานวตักรรมและเทคโนโลยี	

และการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยใีนธรุกจิสมยัใหม่	กรณศึีกษา

ประยุกต์เทคโนโลยีนวัตกรรมกับธุรกิจสมัยใหม่	

	 	 Principles,	 concepts,	 and	 basic	 theories	 of	 

innovation,	technology,	and	modern	business.	The	importance	

rules	of	innovation	and	technology	toward	current	business	

process.	Relation	and	linkage	of	innovation	and	technology	

with	modern	 business	 including	 of	 linkage	 concepts,	 

principle	 of	 selection	 of	 innovation	 and	 technology,	 and	 

innovation	 technology	modern	business	acceptance.	Case	

study	of	innovation	technology	modern	business

 1207 102 แนวคิดการพัฒนาส�าหรับเทคโนโลยี 3(3-0-6)

  นวัตกรรมและธุรกิจสมัยใหม่

  Development Concepts for Innovation 

  Technology and Modern Business

	 	 รูปแบบและหลักการทำาธุรกิจสมัยใหม่	ความรู้เบื้องต้น

ด้านการตลาด	บัญชี	สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	การเป็นผู้ประกอบการ	

และกฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพด้านธุรกิจ	 แนวคิดการประยุกต์

กระบวนการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือรองรับ 

รูปแบบการทำาธุรกิจสมัยใหม่	ประกอบด้วย	การศึกษา	การวิเคราะห	์ 

การออกแบบ	การสร้างและพัฒนา	 การทดลองใช้	 การประเมิน	 และ

รายงานผลการใช้และผลกระทบของเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีต่อธุรกิจ

สมัยใหม่

	 	 Platforms	 and	principles	 of	modern	business	

operation.	 Basic	 of	 marketing,	 accounting,	 business	

environment,	entrepreneur,	and	business	 laws	and	ethics.	

Concepts	of	design	and	development	of	innovation	technology	

for	modern	business	 supporting:	 context	 study,	 analysis,	

design,	development,	test,	evaluation,	and	reporting.	Impact	

of	innovation	technology	for	modern	business

 1207 103  ระบบคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5)

  เบื้องต้น

  Introduction to Computer System 

  and Programming

	 	 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล	 

องค์ประกอบของระบบคอมพวิเตอร์	ระบบประมวลผลข้อมูล	ฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แวร์สำาหรับธุรกิจสมัยใหม่	 การทำางานของระบบปฏิบัติการ

เบื้องต้น	 ข้อมูลและการแทนค่าข้อมูล	 การจัดกระทำากับข้อมูลดิจิทัล	

แนวคิดพ้ืนฐานและปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์	 ได้แก	่

การเขียนผังงาน	 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหา 

ด้วยคอมพิวเตอร์	ประกอบด้วย	ตัวแปร	การโปรแกรมแบบเรียงลำาดับ	

การตัดสินใจ	การวนซำ้า	อาร์เรย์	และลิสต์

	 	 Evolution	of	computer	and	digital	technology,	

computer	elements,	data	processing,	hardware	and	software	

for	 modern	 business.	 Operating	 system,	 data	 and	

representation,	digital	 data	 operating.	Basic	 concept	 and	

practice	 of	 computer	 programing	 language	 including	 of	

flowchart,	structural	programming	to	problem	solving	with	

computer:	variable	definition,	sequence,	decision,	loop,	array	

and	list

 1207 104 การโปรแกรมส�าหรับเทคโนโลยี 3(2-2-5)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

  Programming for Innovation Technology 

  Modern Business

	 	 หลักการเขียนและการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ	 

ความแตกต่างระหว่างโปรแกรมเชิงโครงสร้างและโปรแกรมเชิงวัตถุ	

องค์ประกอบของคลาส	หลักการห่อหุ้ม	การสืบทอด	และการทำางานได้

หลายรูปแบบ	 เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ	API	 ของ

ภาษา	การสร้างเมธอด	การส่งผ่านพารามิเตอร์แบบค่าและแบบอ้างอิง	

การประยกุต์ใช้โปรแกรมภาษาเชงิวัตถเุพ่ือพฒันาเทคโนโลยนีวตักรรม

ธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Principle	 and	 design	 of	 object-oriented	 

programing	 (OOP).	Different	 of	 structural	 programing	 and	

OOP.	Concept	of	OOP:	class,	encapsulation,	inheritance,	and	

multi-platform	operation.	OOP	techniques	with	API	language,	

method,	 parameters	 passing	with	 values	 and	 inferences.	

Applying	OOP	for	 innovation	technology	modern	business	

development
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 1207 105 เครือข่ายและความปลอดภัยใน 3(2-2-5)

  เทคโนโลยีดิจิทัลและการค้าสมัยใหม่

  Networking and Security in Digital 

  Technology and Modern Business

	 	 เทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม่	และแอปพลิเคชันการใช้

งานในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต	 เทคโนโลยีเครือข่ายทั้งแบบ 

มีสาย	 และไร้สายสำาหรับระบบอินเทอร์เน็ตในอนาคต	 และปัญหา 

ด้านความมัน่คงและปลอดภยั	สถาปัตยกรรมและการนำาไปใช้งานระบบ

เครือข่ายแบบอิงเนื้อหา	 ระบบเครือข่ายในระดับของซอฟต์แวร์	

เทคโนโลยีแบบคลาวด์	 การจำาลองเคร่ืองเสมือนด้วยซอฟต์แวร์	

นวัตกรรมการใช้งานเครือข่าย	ความเปลี่ยนแปลงของระบบเครือข่าย

เพื่อประยุกต์สำาหรับนวัตกรรมและการค้าสมัยใหม่

	 	 New	technology	of	networks,	and	applications	

of	current	and	future	trend	of	network	technology	both	wired	

and	wireless	for	future	internet	and	security	and	safety	issues.	

Architecture	and	application	of	content-based	networking,	

network	 system	 at	 software	 level,	 cloud	 technology,	 and	

network	 simulation.	 Innovation	 and	 changing	 of	 use	

networking	in	modern	business	

 1207 106 การออกแบบและด�าเนินการฐานข้อมูล  3(2-2-5)

  Design and Manipulation of Database

	 	 ความรูเ้บือ้งต้นการจดัการฐานข้อมลู	แบบจำาลองข้อมลู

เชิงสัมพันธ์	 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	 ภาษา	 SQL	สำาหรับ

ดำาเนินการฐานข้อมูล	การป้องกันความปลอดภัยฐานข้อมูล	การเขียน

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Introduction	to	database	management,	relative	

data	model.	 Designing	 of	 relative	 database.	 Database	 

manipulation	use	SQL,	database	security.	Modern	business	

database	management	programing

 1207 201 การจัดการฐานข้อมูลส�าหรับเทคโนโลยี 3(2-2-5)  

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่  

  Database Management for Innovation 

  Technology Modern Business  

	 	 เทคนิคการทำากระบวนการสอบถามฐานข้อมูล	แนวคิด

การจัดการรายการ	เทคนิคการควบคุมการเข้าถึงพร้อมกันของหลายผู้

ใช้	การคืนสภาพของฐานข้อมูล	การออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพ	

การจดัการบฟัเฟอร์	การใช้เทคโนโลยจีดัการระบบฐานข้อมลู	ระบบฐาน

ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Database	query	process	techniques,	concepts	

of	transaction	management,	techniques	for	multi-user	control.	

Database	 restoration,	 physical	 database	 design,	 buffer	 

management,	 database	management	 technology,	 and	

intelligent	database	system	for	modern	business	

 1207 202 การออกแบบงานกราฟิกส�าหรับ 3(2-2-5)

  เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

  Graphic Design for Innovation Technology 

  Modern Business 

	 	 หลักการการออกแบบด้วยองค์ประกอบเชิงทัศนศิลป์	

รปูแบบภาพสญัลกัษณ์	ตวัอกัษร	การจดัวาง	การเลอืกใช้สแีละสิง่พมิพ์

และสือ่ดจิทิลัเพือ่สือ่สารไปยงัผูร้บัสารในธรุกจิสมยัใหม่	การฝึกปฏบิตัิ

การใช้เคร่ืองมือดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์งานกราฟิกสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Principles	of	design:	visual	elements	for	Image,	

symbols,	 layout,	 color	 selection,	 publications	 and	 digital	

media	 for	 communicate	 to	 user	 in	 modern	 business	 

environment.	The	practice	and	using	digital	tools	to	create	

graphics,	supports	and	technology	development	for	modern	

businesses

 1207 203 การพัฒนารูปแบบการค้าดิจิทัล 3(2-2-5)

  Digital Commerce Platform Development

	 	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำาหรับการกระจายแบบ

หลายชั้น	องค์ประกอบสำาหรับองค์กร	เว็บไคลเอ็นท์	องค์ประกอบของ

ไคลเอน็ท์	ระบบสารสนเทศขนาดใหญ่	โปรแกรมประยกุต์สำาหรบัองค์กร	

และการสนับสนุนการบริการบนเว็บ

	 	 The	 development	 application	 to	multi-tier	

distribution,	 Enterprise	 components,	 	web	 client,	 client	

components,	 Enterprise	 Information	 Systems,	 integrate	

enterprise	application	and	web	service	support

 1207 204 การวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยี 3(2-2-5)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

  Design and Analysis of Innovation 

  Technology Modern Business

		 	 แนวคดิ	ระบบ	และรูปแบบของนวตักรรมและเทคโนโลยี

เพือ่ธรุกจิสมยัใหม่	วฏัจกัรของการพฒันาระบบ	การสบืค้นและวเิคราะห์

ความต้องการของผูใ้ช้เทคโนโลยนีวตักรรม	แผนภาพการไหลของข้อมลู	

พจนานุกรมข้อมูล	การอธิบายการประมวลผล	การออกแบบแฟ้มข้อมูล	

ฐานข้อมูล	การออกแบบส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้	การพฒันา	การทดสอบ	และ

การนำาเทคโนโลยีนวัตกรรมไปใช้งานธุรกิจสมัยใหม่	การจัดทำาเอกสาร	

การฝึกปฏบิตักิรณศีกึษาการวเิคราะห์และออกแบบนวตักรรมเพือ่ธรุกจิ

สมัยใหม่
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	 	 Concepts,	systems,	and	formats	of	 innovation	

and	technology	for	modern	business.	System	development	

life	cycle:	innovation	technology	user	requirement	study,	data	

flow	diagram,	data	dictionary,	process	description,	file	design,	

database,	user	interface	design,	development,	testing,	and	

implementation	innovation	technology	in	modern	business,	

documentation.	Practice	by	case	study	of	analysis	and	design	

innovation	technology	for	modern	business		

 1207 205 แนวคิดและเครื่องมือส�าหรับ 3(2-2-5)

  การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์  

  Concept and Tools for Digital Marketing and 

  Branding 

	 	 แนวคิดพื้นฐานและการส่ือสารการตลาดดิจิทัล	 

การประยุกต์ใช้หลักการสื่อสารตลาดเพื่อกำาหนดกลยุทธ์การโฆษณา

ดิจิทัลและการสร้างแบรนด์	การพัฒนาการสร้างกรอบแนวคิดในการ

สร้างโฆษณาและแบรนด์	 	 กลยุทธ์การสร้างสรรค์แบรนด์	 ขั้นตอน 

ในการวางแผนและการผลิตสื่อโฆษณา	 	 หลักเบื้องต้นในการสร้าง

เวบ็ไซต์เพือ่การโฆษณา	การใช้เครือ่งมอืดจิทิลัเพือ่การตลาดดจิทิลัและ

การสร้างแบรนด์

	 	 Basic	 concepts	 and	 communications	 digital	

marketing.	The	Apply	 principles	 communications	digital	

marketing	 to	 set	 strategies	 advertising	 and	 create	brand,	

development	for	framework	conceptual	to	produce	advertis-

ing	and	brand,	strategies	to	create	brand,	step	to	planning	

for	produce	advertising.	Introduction	to	principles	to	create	

website	for	advertising	and	using	tools	for	marketing	digital	

and	create	brand

 1207 206 การตลาดดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ 3(2-2-5)

  Digital Marketing and Social Media

	 	 แนวคิดการทำาธุรกิจสมัยใหม่	 หลักการเบ้ืองต้นของ

ตลาดดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์	 หลักการวิเคราะห์พฤติกรรม 

ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อดิจิทัล	บทบาทของส่วนผสม

ทางการตลาดในการวางแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	พร้อมทั้งปฏิบัติ

การวางแผนกิจกรรมและผลิตสื่อเพื่อการตลาดดิจิทัล	 ไปสู่ผู้บริโภค

หลากหลายรูปแบบในยุคดิจิทัล

	 	 Concepts	 of	modern	 business.	 Principles	 of	

digital	marketing	 and	 social	media.	Analysis	 of	 consumer	

behavior	 in	decision	making	via	digital	media.	The	role	of	

marketing	mix	in	electronic	commerce	planning	as	well	as	

conducting	event	planning	and	media	production	for	digital	

marketing	with	diversity	consumers	in	many	forms	in	digital	

era

 1207 301 การพัฒนาแอปพลิเคชันส�าหรับอุปกรณ์พกพา 3(2-2-5)

  Mobile Application Development

	 	 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในอุปกรณ์ 

แบบพกพา	 กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจบนอุปกรณ์ 

มอืถอื	การออกแบบและการสร้างส่วนโต้ตอบผูใ้ช้	การสร้างภาพกราฟิก	

การปฏิบัติการการใช้โปรแกรมเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจ

บนอุปกรณ์พกพา

	 	 Basic	 principles	 of	mobile	 technology,	 the	 

process	 of	mobile	 application	 development	 for	 business.	

Designing	 and	 development	 of	 user	 interface,	 graphic	 

creation,	 and	 practice	 on	 use	 of	 computer	 program	 to	 

developing	mobile	application	for	business.

 1207 302 วิทยาการและการวิเคราะห์ข้อมูล 3(2-2-5)

  ทางการค้าสมัยใหม่

  Data Science and Analytics on Modern 

  Business

	 	 วิทยาการข้อมูลกับธุรกิจสมัยใหม่	 ความรู้เบ้ืองต้น 

การเรียนรู้เครื่อง	 การสกัดและการค้นคืนสาระและความรู้จากข้อมูล	

การจัดกระทำาและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการตัดสินใจ	

ประกอบด้วย	 การรวบรวมข้อมูล	 การสำารวจข้อมูล	 การสรุปข้อมูล	 

การสร้างแบบจำาลอง	การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยภาษาโปรแกรมที่

เหมาะสม

	 	 Data	science	and	modern	business,	introduction	

to	machine	 learning:	 knowledge	 extraction	 and	 retrieval,	

modern	 business	 data	manipulations	 and	 analytics	 for	 

decision	making	 including	 of	 data	 collection,	 surveying,	

summarizing,	modeling,	 and	 advanced	 analysis	 using	 

suitable	programming	language

 1207 303 การสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ 3(1-4-4)

  Creation of Innovation Technology Modern 

  Business

	 	 การวเิคราะห์สภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ

สมัยใหม่	การดำาเนินการและปฏิบตักิารการสร้างนวตักรรมทีต่อบสนอง

ความต้องการของธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี	 

การประเมินผลการใช้งานเทคโนโลยีนวัตกรรม

	 	 Analysis	of	contexts,	problems,	and	environment	

of	modern	business.	Operation	and	creation	of	 innovation	

which	 responding	 to	 modern	 business	 needs	 with	 

technology	 tools.	 Evaluation	 the	 implementation	 of	 

innovation	technology
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 1207 304  ปัญญาประดิษฐ์และระบบชาญฉลาดเบื้องต้น  3(2-2-5)

  Introduction to Artificial Intelligence and 

  Smart System

	 	 ที่มาและความหมายของปัญญาประดิษฐ์	หลักการของ

ปัญญาประดิษฐ์	การแทนความรู้และระบบชาญฉลาด	การแก้ไขปัญหา

เชิงค้นหาและเหตุผล	 เทคนิคการค้นหา	การเรียนรู้	 โครงข่ายประสาท

เทียมเบื้องต้น	 ตรรกะคลุมเครือเบ้ืองต้น	 และการแก้ปัญหาปัญญา

ประดิษฐ์	การรับรู้	และระบบเชี่ยวชาญด้วยภาษาโปรแกรมด้านปัญญา

ประดิษฐ์

	 	 Introduction	to	history	and	meaning	of	Artificial	

Intelligence	 (AI.),	principles	of	AI,	data	 representation	and	

smart	 system.	 Searching	 and	 reasoning	problem	 solving:	

searching	and	machine	learning	techniques.	Introduction	to	

neural	network	and	AI	solving,	perception,	and	expert	system	

use	AI	programing	language

 1207 305 การวิจัยส�าหรับเทคโนโลยีนวัตกรรม 3(3-0-6)

  ธุรกิจสมัยใหม่เบื้องต้น

  Introductory Research for Innovation 

  Technology Modern Business

	 	 ความหมาย	บทบาท	ความสำาคัญ	 และประโยชน์ของ 

การวิจัยทางธุรกิจสมัยใหม่	จรรยาบรรณนักวิจัย	ประเภทของการวิจัย

ทางธุรกิจ	 กระบวนการวิจัย	 ได้แก่	 การเลือกปัญหา	 การกำาหนด 

จุดมุ่งหมาย	การตั้งคำาถามการวิจัย	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ตัวแปร

และสมมติฐาน	เครื่องมือการวิจัย	วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	สถิติและ

การวเิคราะห์ข้อมูล	การใช้โปรแกรมวเิคราะห์ค่าทางสถิต	ิและการเขยีน

รายงานผลการวิจัย

	 	 Meaning,	 roles,	 importance	 and	 benefits	 of	

modern	business	 research.	Ethics	 for	 researcher,	 types	 of	

business	 research.	Research	methods:	 problem	 selection,	

defining	of	objection,	research	question	setting,	population	

and	sample,	variable	and	hypothesis,	research	instrument,	

data	 collection,	 statistic	 and	data	 analysis	 use	 statistical	

analysis	program,	and	report	writing

 1207 401 เตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกสหกิจศึกษา 1(0-2-1)  

  Preparation for Co-operative Education

	 	 เป้าหมายของการฝึกแบบสหกิจ	 การเตรียมเอกสาร

สมัครงาน	ประกอบด้วย	 จดหมายนำา	 ประวัติประสบการณ์	 เอกสาร

อ้างองิ	และหนงัสอืรบัรอง	การพฒันาทกัษะทางด้านการสือ่สารระหว่าง

บคุคลในสถานทีท่ำางาน	และทักษะต่าง	ๆ 	ท่ีจำาเป็นในการฝึกสหกจิศกึษา	

จรรยาบรรณในการทำางาน	ความปลอดภัย	และมนุษยสัมพันธ์

	 	 The	goal	of	co-operative	education,	application	

document	 preparation:	 cover	 letter,	 resume,	 experience,	

reference,	 and	 credential	 letter.	Development	 of	 personal	

communication	 in	 workplace,	 and	 essential	 skills	 for	 

co-operative	education.	Ethics	for	work,	safety,	and	human	

relationship	

 1207 402 สัมมนาเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่  2(2-0-4)

  Seminar in Innovation Technology Modern 

  Business

	 	 สมัมนาและการเขยีนรายงานปัญหาพเิศษทีเ่กีย่วข้องกบั

สาขาวชิาเทคโนโลยนีวัตกรรมสำาหรบัธรุกจิสมยัใหม่ในปัจจบุนัและแนว

โน้มในอนาคต	ประเด็นทางเทคโนโลยี	เศรษฐกิจ	และสังคมที่มีผลกระ

ทบ	และจริยธรรมในวิชาชีพ

	 	 Seminar	 and	 special	 problem	 report	writing	

related	to	current	and	future	trend	of	innovation	technology	

for	modern	business.	 Issue	 of	 technology,	 economic,	 and	

social	impact	to	modern	business	and	professional	ethics

 1207 403 การบริหารโครงการเทคโนโลยี 3(2-2-5)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

   Innovation Technology Modern Business 

  Project Management

	 	 ความหมายและความสำาคัญของการบริหารโครงการ	

วัฏจักรโครงการเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	 ประกอบด้วย	 

การศึกษาความเป็นไปได้	 การวิเคราะห์ข้อกำาหนดความต้องการผู้ใช้	

การกำาหนดรปูแบบบรหิารโครงการ	การวางแผนและสร้างตารางปฏบิตัิ

งานโครงการ	 การจัดการทรัพยากร	 การประมาณการค่าใช้จ ่าย	 

การติดตามโครงการ	และปฏิบัติการ

	 	 Meaning	 and	 importance	 of	 project	manage-

ment,	 development	 life	 cycle	 of	 innovation	 technology	 

modern	 business: 	 feasibi l i ty	 study, 	 requirement	 

specification,	 project	management	method	 definition,	 

planning,	 and	 scheduling	 of	 project	 operation.	 Resources	

management,	 cost	 estimation,	 project	monitoring	 and	 

operating
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  (2) วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 1207 411 การจัดการเนื้อหาส�าหรับเทคโนโลยี 3(2-2-5)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

  Content Management for Innovation 

  Technology Modern Business 

	 	 ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	รูปแบบการจัดการเนื้อหาสำาหรับ

นวตักรรม	เทคโนโลย	ีและธรุกจิสมัยใหม่	โดยเน้นวธิกีารจดัการเนือ้หา	

เพื่อนำาไปสู่การส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรม	การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิด

จากการใช้เทคโนโลยนีวตักรรม	สารสนเทศสำาหรบัธรุกจิสมยัใหม่	และ

การนำาไปใช้	 การประเมินผลการปรับปรุงเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจ

สมัยใหม่

	 	 Study	 of	 concepts,	 theories,	 and	 format	 of	 

innovation	technology	modern	business	emphasis	of	content	

management	to	support	innovation	and	technology.	Problem	

analysis	 of	 use	 innovation,	 technology,	 information	 for	 

modern	business.	Application	and	evaluation	of	improvement	

of	innovation	technology	modern	business

 1207 412 การจัดการและพฤติกรรมองค์กร  3(3-0-6)

  Management and Organizational Behavior

	 	 หน้าที่ทางการบริหาร	สิ่งแวดล้อมในองค์กร	การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์	ภาวะผู้นำา	การจูงใจเพื่อผลงาน	การสื่อสารในองค์กร	

การควบคุม	การจัดการการเปลี่ยนแปลง

	 	 Administrative	 duties.	 Environment	 in	 the	 

organization.	Human	 resource	management.	 Leadership	 

and	motivation	 for	work.	Communication	 in	Organization.	

Control	and	change	management

 1207 413  การคิดเชิงนวัตกรรม  3(2-2-5)

  Innovative Thinking

	 	 การคดิเชงิคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ

เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม	ประเภทของนวัตกรรม	นวัตกรต้นแบบ	

กระบวนการของการคิดเชิงนวัตกรรม	ความผิดพลาดเชิงสร้างสรรค	์ 

การพัฒนานวัตกรรม	จริยธรรมของนวัตกร

		 	 Systematically	mathematic	 and	 sciencematic	

thinking	for	innovation.	Type	of	innovation.	Master	innovator.	

Process	of	innovative	thinking.	Creative	failure.	Innovation	

development.	Ethics	of	innovator

 1207 414 ความเป็นผู้ประกอบการและ 3(3-0-6)

  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

  Entrepreneurship and New Venture Creation 

	 	 ลักษณะ	คุณสมบัติของผู้ประกอบการ	หลักทฤษฎีและ

ปฏิบัติของการจัดการธุรกิจของตนเอง	 เร่ิมจากธุรกิจขนาดย่อม	 

ขนาดกลาง	และขนาดใหญ่	แนวทางการจดัตัง้ธรุกจิ	การบริหารการผลติ	

การบรหิารเงนิทนุ	การจดัการทางการเงนิ	การจดัรปูแบบองค์กร	ลกัษณะ

ของธุรกิจของประเทศไทย	 จริยธรรม	 จรรยาบรรณของนักธุรกิจ	

กฎหมายธุรกิจ	 ผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม	 การเสริมสร้าง 

ความคิดสร้างสรรค์เพื่อความคิดริเริ่มธุรกิจใหม่

	 	 Characteristics,	qualifications	of	the	entrepre-

neur.	Theory	and	practice	of	managing	their	own	businesses,	

starting	with	small,	medium	and	large	businesses.	Production	

management.	Capital	management.	Financial	management.	

Organizing.	Characteristics	of	Thailand’s	business.	Business	

ethics	 and	 law.	The	 impact	 of	 business	 to	 environment.	 

Enhancing	creativity	for	new	business	initiatives

 1207 415  นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6)

  Business Policy and Strategic Management

	 	 การกำาหนดนโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 

การออกแบบการคิดเชิงกลยุทธ์	 เคร่ืองมือการวิเคราะห์ป ัจจัย 

การตัดสินใจทางธุรกิจ	และการจัดทำาแผนเชิงกลยุทธ์

	 	 Business	 policy	 formulation	 and	 strategic	 

management.	Strategic	thinking	design.	Factor	analysis	tools	

for	business	decision	making	and	strategic	planning

 1207 416 การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด 3(2-2-5)

  Creative Thinking on Marketing

	 	 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคิดสร้างสรรค์ 

ทางการตลาด	ลกัษณะและองค์ประกอบการคดิสร้างสรรค์	กระบวนการ

และเทคนิคการคิดสร้างสรรค์	 การสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม

ทางการตลาด	ความคิดสร้างสรรค์ต่อสถานการณ์และภูมิปัญญาไทย	

กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

	 	 Study	 and	 practice	 about	 the	 principles	 of	 

creative	marketing.	 Characteristics	 and	 composition	 of	 

creativity.	 Creative	 process	 and	 techniques.	 Creating	 

innovation	and	adding	value	to	the	market.	Creativity	in	Thai	

situations	and	wisdom.	Laws	and	organizations	 related	 to	

intellectual	property	protection
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 1207 417 การพาณิชย์และการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5)

  ส�าหรับเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

  Digital Commerce and Marketing for 

  Innovation Technology Modern Business

	 	 ความรู้ทั่วไปด้านการค้าปลีกและค้าส่ง	แนวคิดพื้นฐาน

ในการจดัการธรุกจิ	อาท	ิการเงนิ	การบญัช	ีการตลาด	การผลติ	จรยิธรรม

ทางธุรกิจ	การค้าออนไลน์และการตลาดดิจิทัล

	 	 Business	 policy	 setting	 and	 strategic	 

management,	 strategic	 thinking	 creation,	 tool	 for	 factors	

analysis	in	decision-making	and	business	plan	business.

 1207 418 ไอโอทีส�าหรับเทคโนโลยีนวัตกรรม 3(2-2-5)

  ธุรกิจสมัยใหม่ 

  IoT for Innovation Technology Modern 

  Business

	 	 ความหมายของอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง	 (ไอโอที)	

อินเทอร์เน็ตและความสำาคัญ	 การบริการบนอินเทอร์เน็ต	 การใช้

อนิเทอร์เนต็เพือ่การสือ่สารและการสบืค้น	องค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์

และซอฟท์แวร์ท่ีทำางานร่วมกับอุปกรณ์ไอโอทีสำาหรับเทคโนโลยี

นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Meaning	of	Internet	of	Things	(IoT),	internet	and	

its	benefit,	internet	services,	communication	and	searching.	

Elements	of	hardware	and	software	work	with	IoT	devices	

for	production	of	modern	business	innovations

 1207 419 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับ 3(2-2-5)

  เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

  Decision Support Systems for Innovation 

  Technology Modern Business

	 	 หลกัการ	และแนวคดิของการดำาเนนิการตดัสนิใจ	ทฤษฎี

การตดัสนิใจ	ปัญหาการวางเส้นทางขนส่ง	ชนดิของระบบสนบัสนุนการ

ตัดสินใจ	การสำารวจ	การออกแบบ	การแปลงปัญหา	 และการพัฒนา

ระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจสำาหรับเทคโนโลยี

นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Principles	 and	 concepts	 of	 decision	making.	

Theory	of	decision	and	logistics	problems.	Types	of	decision	

making	support,	survey,	design,	problem	transformation,	and	

system	development	to	capability	increasing	decision	making	

in	innovation	technology	modern	business

 1207 420 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  3(2-2-5)

  Big Data Management and Analytics

	 	 การเตรียมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้ันพื้นฐานและ 

วธิกีารวเิคราะห์ขัน้สงู	วธิกีารและอลักอรธิมึต่าง	ๆ 	สำาหรบัการประมาณ

และการทำานายเชิงสถิติ	 การจำาแนกประเภท	 การวิเคราะห์กลุ ่ม	 

การวิเคราะห์หลักเกณฑ์การรวมตัวและการประยุกต์การทำาเหมือง

ข้อมูล	 แพลตฟอร์ม	 และอัลกอริธึมสำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ	่

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเคร่ืองมือ	 การสร้าง

มโนภาพสำาหรับข้อมูลใหญ่

	 	 Data	 pre-processing	 for	 basic	 and	 advanced	

analytics.	Methods	and	algorithms	for	statistical	estimation	

and	forecasting,	classification,	clustering,	and	application	of	

data	mining.	Platforms	and	algorithms	for	big	data	analysis,	

technology	and	tools	for	big	data,	big	data	visualization

 1207 421 แนวโน้มเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่  3(3-0-6)

  Innovation Technology Modern Business Trend

	 	 ความรู้ด้านนวัตกรรม	 เทคโนโลยี	 และธุรกิจสมัยใหม	่

แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยนีวตักรรมธรุกิจสมยัใหม่	และ

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	

วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	และเทคโนโลยีเพ่ือความสามารถในการคาด

ทำานายถงึแนวทางการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยนีวตักรรมธุรกจิสมัย

ใหม่	 รวมถึงการตั้งรับ	 และการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี

	 	 Knowledge	of	innovation,	technology,	and	mod-

ern	business.	Trends	and	changing	of	innovation	technology	

modern	business	and	feasibility	study	in	context	of	social,	

economic,	 political,	 culture,	 environment,	 and	 technology	

which	able	to	forecasting	of	innovation	technology	modern	

business	 both	 passive	 situation	 and	 technology	 change	

management

 1207 422 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีนวัตกรรม 3(3-0-6)

  ธุรกิจสมัยใหม่ 

  Special Topics in Innovation Technology 

  Modern Business

	 	 หัวข้อพิเศษครอบคลุมเน้ือหาซึ่งควรแก่การสนใจ 

ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี	 หัวข้ออาจเปลี่ยนแปลงตามความ 

เหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา

		 	 Special	topics	cover	current	interest	and/or	new	

technology,	topics	can	be	varied	according	to	the	suitability	

of	each	academic	semester
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 1207 423 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน 3(3-0-6)

  และประสบการณ์มนุษย์

  Designing and Development of User Interface 

  and Experiences 

	 	 หลักการออกแบบและการพัฒนาส่วนต่อประสานกับ

มนุษย์	 จิตวิทยาผู้ใช้และวิทยาการรับรู้	 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบ 

ปรับตัวได้	 เครื่องมือและวิธีการสำาหรับการออกแบบและการพัฒนา	

เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของ

มนุษย์	 วิธีการวัดและการประเมินคุณภาพของส่วนต่อประสาน	

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ในโดเมนของการประยุกต์

ใช้

	 	 Principles	 of	 designing	 and	developing	user	

interface	 (UI),	 user	 psychology,	 perception	 science,	 and	

adaptable	UI.	Tools	and	methods	for	designing	and	develop-

ing	of	technologies,	devices	and	systems	related	human	work.	

Measurement	 and	 evaluation	 of	 application	 of	UI,	 human	

interaction

 

  (3) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 27 - 30 หน่วยกิต

 1207 491 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี 3(0-40-0)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ 1     

  Work-Based Learning in Innovation 

  Technology Modern Business 1

	 	 ฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการเตม็เวลาเสมอืนเป็น

พนกังานของหน่วยงาน	เพือ่เรยีนรูข้้อมลูสนิค้าและบรกิารตามมาตรฐาน

ของหน่วยงาน

	 	 Work	 practice	 in	 full-time	 as	 employees	 of	

workplaces.	 To	 learn	 product	 and	 service	 information	 in	 

accordance	with	department	standards

 1207 492 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี 3(0-40-0)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ 2     

  Work-Based Learning in Innovation 

  Technology Modern Business 2

	 	 ฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการเตม็เวลาเสมอืนเป็น

พนักงานของหน่วยงาน	 เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำางาน	 และบริหาร

จัดการเบื้องต้น	 สำาหรับการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา

เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Work	 practice	 in	 full-time	 as	 employees	 

of	workplaces.	 To	 learn	 operation	 process,	 and	 basic	 of	 

management.	 Feasibility	 study	 for	 modern	 business	 

technology	innovation	production

 1207 493 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี 3(0-40-0)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ 3     

  Work-Based Learning in Innovation 

  Technology Modern Business 3

	 	 ฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการเตม็เวลาเสมอืนเป็น

พนักงานของหน่วยงาน	 เพื่อเรียนรู้กลุ่มเป้าหมาย	กระบวนการบริหาร

จดัการ	เช่น	การควบคมุสนิค้า	การส่งข้อมลู	เป็นต้น	เพือ่วเิคราะห์ความ

เป็นไปได้ของการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Work	 practice	 in	 full-time	 as	 employees	 of	

workplaces.	 To	 learn	management	 goals	 and	 processes	 

including	of	goods	control,	and	data	transferring.	Feasibility	

analysis	 for	 modern	 business	 technology	 innovation	 

production

 1207 494 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี 3(0-40-0)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ 4     

  Work-Based Learning in Innovation 

  Technology Modern Business 4

	 	 ฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการเตม็เวลาเสมอืนเป็น

พนักงานของหน่วยงาน	 เพื่อการบริหารการขาย	กระบวนการ	Audit	

สินค้า	 การตรวจสอบมาตรฐาน	 รวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับ

ลูกค้า	 เพื่อนำามาออกแบบ	และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัย

ใหม่

	 	 Work	 practice	 in	 full-time	 as	 employees	 of	

workplaces.	 To	 learn	 sales	management,	 product	 audit	 

process,	 standard	 compliance,	 and	 create	 customer	 

satisfaction.	Design	and	development	the	modern	business	

technology	innovation	production

 1207 495 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี 3(0-40-0)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ 5

  Work-Based Learning in Innovation 

  Technology Modern Business 5

	 	 ฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการเตม็เวลาเสมอืนเป็น

พนกังานของหน่วยงาน	เพือ่เรยีนรูม้าตรฐานการทำางานตามกระบวนการ

คุณภาพ	การตรวจสอบอุปกรณ์	 บริหารจัดการสินค้า	 สำาหรับพัฒนา

เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Work	 practice	 in	 full-time	 as	 employees	 of	

workplaces.	To	learn	standards	of	works	with	quality	process,	

equipment	inspection,	product	management.	Developing	the	

modern	business	technology	innovation	production
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 1207 496 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี 3(0-40-0)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ 6     

  Work-Based Learning in Innovation 

  Technology Modern Business 6

	 	 ฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการเตม็เวลาเสมอืนเป็น

พนกังานของหน่วยงาน	เพือ่เรยีนรูก้ารรู้จกัลกูค้าและการตลาดของร้าน

สะดวกซือ้	การบรหิารการเงนิ	และการสือ่สาร	สำาหรบัพฒันาเทคโนโลยี

นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Work	 practice	 in	 full-time	 as	 employees	 of	

workplaces.	To	learn	customers	and	marketing	of	convenience	

store,	finance	management	and	communication.	Developing	

the	modern	business	technology	innovation	production

 1207 497 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี 3(0-40-0)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ 7     

  Work-Based Learning in Innovation 

  Technology Modern Business 7

	 	 ฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการเตม็เวลาเสมอืนเป็น

พนกังานของหน่วยงาน	เพือ่เรียนรูอ้งค์ประกอบสำาคญัของระบบค้าปลกี	

อุปสงค์	 อุปทาน	 และการสนับสนุนระบบงานธุรกิจ	 สำาหรับพัฒนา

เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Work	 practice	 in	 full-time	 as	 employees	 of	

workplaces.	To	learn	important	component	of	retail	system,	

demand,	supply	and	business	system	supporting.	Developing	

the	modern	business	technology	innovation	production

 1207 498  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพส�าหรับ 6(0-40-0)

  เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่  

  Practicum in Innovation Technology Modern 

  Business   

	 	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม

ธุรกิจสมัยใหม่ร่วมกับองค์กรธุรกิจตามความถนัด	 และการประเมิน

โครงการฝึกประสบการณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยงาน

	 	 Professional	 practicum	 in	modern	 business	

technology	 innovation	 fields	 cooperation	with	 business	 

organizations	based	on	student	expertise.	Course	project	is	

evaluated	jointly	supervisors	and	workplace	mentors

 0199 499 สหกิจศึกษา   9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 

โดยความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัสถานประกอบการเพือ่พฒันา

นิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำางานใน 

สถานประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิด

อย่างเป็นระบบการสังเกตการณ์ตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการ

วิเคราะห์และการประเมินผล	 ทำาให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความ

ต้องการของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	

in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	

the	university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	

develop	both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	

place.	This	procedure	will	help	the	students	in	self-develop-

ment	in	terms	of	systematic	thinking,	observation,	decision	

making,	analytical	and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	

high	quality	graduates	who	are	most	suitable	for	the	work	

place	and	the	labor	market
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์

	 ภาษาอังกฤษ		 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Applied	Data	Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิทยาการข้อมูลประยุกต์)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วท.บ.	(วิทยาการข้อมูลประยุกต์)

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Applied	Data	Science)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Sc.	(Applied	Data	Science)

หลักสูตร
	 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	135	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา โปรแกรมสหกิจศึกษา

1.	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต

2.	หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 99  หน่วยกิต

		2.1	วิชาเอกบังคับ 	 69		หน่วยกิต

		2.2	วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า	 12		หน่วยกิต

		2.3	วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 	 18		หน่วยกิต

3.	หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135  หน่วยกิต



137

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายวิชาในหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 โดยที่นิ สิตทุกคนจะต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	

ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

 1) วิชาเอกบังคับ  69 หน่วยกิต

	 0201	259	 สถิติขั้นพื้นฐานสำาหรับวิทยาการข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Basic	Statistics	for	Data	Science

	 0201	359	 การถดถอยประยุกต์และตัวแบบเชิงเส้น	 3(2-2-5)

	 	 Applied	Regression	and	Linear	Model

	 1208	101		วิทยาการข้อมูลขั้นพื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Basic	Data	Science

	 1208	102		การโปรแกรมขั้นพื้นฐานสำาหรับวิทยาการข้อมูล	3(2-2-5)

	 	 Basic	Programming	for	Data	Science

	 1208	103		คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำาหรับวิทยาการข้อมูล	 3(3-0-6)

	 	 Basic	Mathematics	for	Data	Science

	 1208	104		การคัดกรองและแปลงข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Data	Wrangling

	 1208	105		วิศวกรรมความต้องการ	 3(3-0-6)

	 	 Requirement	Engineering

	 1208	106		กฎหมายและจริยธรรมสำาหรับวิทยาการข้อมูล	 2(2-0-4)

	 	 Law	and	Ethics	in	Data	Science

	 1208	201	 แนวคิดระบบฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Database	System	Concepts

	 1208	202	 อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล	 3(3-0-6)

	 	 Algorithms	and	Data	Structures

	 1208	203		การออกแบบโดยเน้นประสบการณ์ของ	 3(2-2-5)

	 	 ผู้ใช้สำาหรับเทคโนโลยีดิจิทัล		

	 	 	User	Experience	Design	for	Digital	Technology

	 1208	204		การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Process	Management

	 1208	205		การเรียนรู้ของเครื่องเชิงประยุกต์	 3(2-2-5)

	 		 Applied	Machine	Learning

	 1208	206	 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาการข้อมูล	1		 2(2-0-4)

	 	 English	for	Data	Science	1

	 1208	207	 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน	 3(2-2-5)

	 	 Basic	Data	Analytics

	 1208	208		เครื่องมือสำาหรับวิทยาการข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Tools	for	Data	Science

	 1208	301		การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ	 3(2-2-5)

	 	 Data	Visualization

	 1208	302		สัมมนาสำาหรับวิทยาการข้อมูล	 3(3-0-6)

	 	 Seminar	for	Data	Science	 	

	 1208	303		โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่	 3(2-2-5)

	 	 Big	Data	Infrastructure

	 1208	304		การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง	 3(3-0-6)

	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 Development	of	Information	Technology	

	 	 Innovation	and	Technology

	 1208	305		ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาการข้อมูล	2	 2(2-0-4)

	 	 English	for	Data	Science	2

	 1208	306		โครงงานด้านวิทยาการข้อมูล	 2(0-4-4)	

	 	 Project	in	Data	Science

	 1208	307		การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่		 3(2-2-5)

	 	 Big	Data	Analytics

	 1208	308		การเปลี่ยนแปลงองค์กรและการเปลี่ยนแปลง	 3(3-0-6)

	 	 องค์กรแบบดิจิทัล

	 	 Organization	Change	and	Digital	Transformation

	 1208	309		การเตรียมตัวสู่สหกิจศึกษา		 1(1-0-2)

	 	 Prepare	to	Practice	Cooperative	Education

 2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต

	 0201	369		เทคนิคการพยากรณ์		 3(2-2-5)

	 	 Forecasting	Techniques

	 0201	389		โลจิสติกส์และการจัดหา	 3(2-2-5)

	 	 Logistics	and	Sourcing

	 1208	402		การจัดการการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 	 Information	Technology	Service	Management	

	 1208	403		องค์การและการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 Organization	and	Management

	 1208	404		เศรษฐกิจดิจิทัล	 3(3-0-6)

	 	 Digital	Economy

	 1208	405		การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Health	Information	Data	Analytics	

	 1208	406		ระบบการแนะนำาและการโต้ตอบอัตโนมัติ		 3(2-2-5)	

	 	 Recommendation	Systems	and	Chatbot

	 1208	407		การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 3(2-2-5)

	 	 E-Commerce	Management

	 1208	408		การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น		 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Natural	Language	Processing	

	 1208	409		ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ		 3(2-2-5)

	 	 Decision	Support	Systems

	 1208	410		การค้นคืนสารสนเทศ		 3(2-2-5)

	 	 Information	Retrieval
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	 1208	411		อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 3(2-2-5)

	 	 Internet	of	Things

	 1208	412		การเข้าถึงและการจัดการข้อมูลการแพทย์		 3(2-2-5)

	 	 Clinical	Data	Acquisition	and	Management

	 1208	413		การวิเคราะห์สื่อและเครือข่ายสังคม	 3(2-2-5)

	 	 Social	Network	and	Media	Analysis

	 1208	414		การจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์และ	 3(2-2-5)

	 	 สารสนเทศเชิงกลยุทธ์

	 	 Strategic	Information	and	Cyber	Security	

	 	 Management

	 1208	415		การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพุทธิปัญญา	 3(3-0-6)

	 	 Cognitive	Data	Analysis

	 1208	416		ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรขั้นพื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Basic	of	Enterprise	Resource	Planning	System

	 1208	417		การให้คำาปรึกษาทางด้านวิทยาการข้อมูล		 3(3-0-6)	

	 	 Data	Science	Consultancy

	 1208	418	 การโปรแกรมประยุกต์สำาหรับวิทยาการข้อมูล	 3(2-2-5)	

	 	 Data	Science	Application	Programming

	 1208	419	 การพัฒนาเว็บ	 3(2-2-5)	

	 	 Web	Development

	 1208	420		การจัดการความมั่นคงทางสารสนเทศ		 3(3-0-6)

	 	 Information	Security	Management

	 1208	421		การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์		 3(3-0-6)

	 	 Software	Testing	and	Quality	Assurance

	 1208	422		ประวัติและแนวโน้มของวิทยาการข้อมูล		 3(3-0-6)

	 	 History	and	Trends	of	Data	Science

	 1208	423		วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการพัฒนาอไจล์		 3(3-0-6)

	 	 Software	Engineering	and	Agile	Development	

	 1208	424		กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล	 3(3-0-6)

	 	 Digital	Marketing	Strategy

	 1208	425		ธุรกิจอัจริยะ	 3(2-2-5)	

	 	 Business	Intelligence

	 1208	426		การจำาลองธุรกิจเริ่มต้น	 3(3-0-6)

		 	 Business	Start	Up	Simulation

 

 3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  18 หน่วยกิต

	 	 กำาหนดให้มกีารลงทะเบียนเรยีนรายวชิาในวชิาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ	 ในปีการศึกษาสุดท้าย	 นิสิตทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียน

รายวิชา	1208	401	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำาหรับวิทยาการข้อมูล	

และรายวิชา	0199	499	สหกิจศึกษา

	 1208	401*	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำาหรับวิทยาการข้อมูล		 9(0-40-0)

		 	 Practicum	in	Data	Science	

	 0199	499*	สหกิจศึกษา		 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

หมายเหตุ*	นับหน่วยกิต	และ	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

		 นิสิตต้องเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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แผนการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

(โปรแกรมสหกิจศึกษา)

 

ปีที่ 1 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6

วิชาเอกบังคับ 1208	101 วิทยาการข้อมูลขั้นพื้นฐาน

Basic	Data	Science

3(3-0-6)

1208	102 การโปรแกรมขั้นพื้นฐานสำาหรับวิทยาการข้อมูล

Basic	Programming	for	Data	Science

3(2-2-5)

1208	103 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำาหรับวิทยาการข้อมูล

Basic	Mathematics	for	Data	Science

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19

ปีที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6

วิชาเอกบังคับ 1208	104 การคัดกรองและแปลงข้อมูล

Data	Wrangling

3(2-2-5)

0201	259 สถิติขั้นพื้นฐานสำาหรับวิทยาการข้อมูล

Basic	Statistics	for	Data	Science

3(2-2-5)

1208	105 วิศวกรรมความต้องการ

Requirement	Engineering

3(3-0-6)

1208	106 กฎหมายและจริยธรรมสำาหรับวิทยาการข้อมูล

Law	and	Ethics	in	Data	Science

2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21
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ปีที่ 2 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6

วิชาเอกบังคับ 1208	201 แนวคิดระบบฐานข้อมูล

Database	System	Concepts

3(2-2-5)

1208	202 อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล

Algorithms	and	Data	Structures

3(3-0-6)

1208	203 การออกแบบโดยเน้นประสบการณ์ของผู้ใช้สำาหรับเทคโนโลยีดิจิทัล

User	Experience	Design	for	Digital	Technology

3(2-2-5)

1208	204 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

Business	Process	Management

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21

ปีที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 4

วิชาเอกบังคับ 1208	205 การเรียนรู้ของเครื่องเชิงประยุกต์

Applied	Machine	Learning

3(2-2-5)

1208	206 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาการข้อมูล	1

English	for	Data	Science	1

2(2-0-4)

1208	207 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน

Basic	Data	Analytics

3(2-2-5)

1208	208 เครื่องมือสำาหรับวิทยาการข้อมูล

Tools	for	Data	Science

3(2-2-5)

0201	359 การถดถอยประยุกต์และตัวแบบเชิงเส้น

Applied	Regression	and	Linear	Model

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21
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ปีที่ 3 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

วิชาเอกบังคับ 1208	301 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ

Data	Visualization

3(2-2-5)

1208	302 สัมมนาสำาหรับวิทยาการข้อมูล

Seminar	for	Data	Science

3(3-0-6)

1208	303 โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่

Big	Data	Infrastructure

3(2-2-5)

1208	304 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Development	of	Information	Technology	Innovation	and	Technology

3(3-0-6)

1208	305 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาการข้อมูล	2

English	for	Data	Science	2

2(2-0-4)

วิชาเอกเลือก 1208	xxx เลือกจากหมวดวิชาเอกเลือก 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ปีที่ 3 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

วิชาเอกบังคับ 1208	306 โครงงานด้านวิทยาการข้อมูล

Project	in	Data	Science

2(0-4-4)

1208	307 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

Big	Data	Analytics

3(2-2-5)

1208	308 การเปลี่ยนแปลงองค์กรและการเปลี่ยนแปลงองค์กรแบบดิจิทัล

Organization	Change	and	Digital	Transformation

3(3-0-6)

1208	309 การเตรียมตัวสู่สหกิจศึกษา

Prepare	to	Practice	Cooperative	Education

1(1-0-2)

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx	xxx เลือกจากหมวดวิชาเอกเลือก 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15
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ปีที่ 4 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ

1208	401 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำาหรับวิทยาการข้อมูล

Practicum	in	Data	Science	

9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9

ปีที่ 4 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ

0199	499 สหกิจศึกษา	

Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9
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ค�าอธิบายรายวิชา
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 โดยที่นิ สิตทุกคนจะต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	

ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

 1) วิชาเอกบังคับ 69 หน่วยกิต

 0201 259 สถิติขั้นพื้นฐานส�าหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5)

  Basic Statistics for Data Science

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ	ความน่าจะเป็น	ความน่า

จะเป็นอย่างมีเงื่อนไข	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 การสุ ่มตัวอย่าง	

การแจกแจงปกติมาตรฐาน	 การแจกแจงไคส์สแควร์	 การทดสอบ

สมมติฐานกำาลังสอง-	น้อยที่สุด	และการวิเคราะห์การถดถอย	และการ

ใช้เครือ่งมือในการคำานวณทางสถติ	ิกรณศีกึษาทางด้านวทิยาการข้อมลู

	 	 Introduction	to	statistics,	probability,	conditional	

probability,	data	collection,	random	variable,	standard	normal	

distribution,	Chi	 Square	 distribution,	 hypothesis	 testing,	

least	 square	method	and	 regression,	 and	 tools	 of	 statistic	

calculation,	data	science	case	study

 0201 359  การถดถอยประยุกต์และตัวแบบเชิงเส้น 3(2-2-5)

  Applied Regression and Linear Model

 	 แผนภาพการกระจาย	การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์เชงิเดียว	

การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและพหุคูณ	 โดยการหาตัวประมาณ

ด้วยวิธีกำาลังสองน้อยที่สุด	การถดถอยเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นโดยวิธีเม

ทรกิซ์และวธิกีารอืน่ทีเ่หมาะสม	การเลอืกสมการท่ีดทีีส่ดุ	การวเิคราะห์

การถดถอยในกรณีที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ	การตรวจสอบความคลาด

เคลือ่น	การวเิคราะห์สหสมัพันธ์และโปรแกรมสำาเรจ็รปูทางสถติใินการ

วิเคราะห์การถดถอย

	 	 Scatter	 diagram,	 simple	 correlation	 analysis,	

analysis	of	simple	and	multiple	linear	regression,	estimator	

based	 on	 least	 square	method,	 analysis	 of	 linear	 and	

non-linear	regression	based	on	matrix	approach	and	others,	

selection	of	the	best	regression	equation,	regression	analysis	

of	quantitative	data,	error	checking,	correlation	analysis	and	

using	statistical	packages	for	regression	analysis

 1208 101  วิทยาการข้อมูลขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic Data Science

	 	 ความรูข้ัน้พืน้ฐานด้านวทิยาการข้อมูล	(Data	Science)	

การวิเคราะห์ข้อมูล	 ขนาดใหญ่ขั้นพ้ืนฐาน	การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อ

การแข่งขันของธุรกิจ	 ทั้งด้านการตลาด	 การตัดสินใจ	 การปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์	 การขับเคลื่อนทิศทางของผลิตภัณฑ์ในอนาคต	 เครื่องมือ

และเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานของวิทยาการข้อมูล	

หัวข้อการเรยีนเน้นความรูใ้นเชงิกว้างและการประยกุต์ใช้เพือ่แก้ปัญหา	

 	 Basic	 data	 science,	 basic	 big	 data	 analysis,	

Valuable	 data	 for	 business	 competitiveness	 including	

marketing,	decision	making,	product	improvement,	directions	

and	trends,	tools	and	techniques	based	on	the	fundamentals	

of	data	science,	breadth	of	knowledge	and	the	applications	

to	problem	solving	topics	

 1208 102  การโปรแกรมขั้นพื้นฐานส�าหรับวิทยาการ 3(2-2-5)

  ข้อมูล

  Basic Programming for Data Science

	 	 การแก้วิเคราะห์ปัญหาขั้นพื้นฐาน	 ความรู้ขั้นพื้นฐาน

เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	 ตัวแปรและชนิดข้อมูล	 การรับค่าและ

การแสดงค่า	 การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข	 การเขียนโปรแกรม

แบบวนซำ้า	 การใช้ฟังก์ชัน	การจัดการไฟล์	 การเรียกใช้ไลบราร่ีสำาหรับ

วิทยาการข้อมูล

	 	 Basics	 problem	 solving,	 basics	 of	 computer	

programming,	 variable	 and	 data	 type,	 input	 and	 output,	

conditional	 statement,	 Iteration,	 using	 function,	 file	

management,	library	for	data	science

 1208 103  คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานส�าหรับวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6)

  Basic Mathematics for Data Science

	 	 พชีคณิต	กราฟ	ฟังก์ชนั	คณติศาสตร์ดิสครตีขัน้พืน้ฐาน	

จำานวนนับ	ความน่าจะเป็น	ลำาดับขั้นพหุนาม	จำานวนตรรกยะ	ฟังก์ชัน

เอกซ์โพเนนเชียล	และระบบสมการ	เครื่องมือสำาหรับ	คณิตศาสตร์ขั้น

พื้นฐาน	กรณีศึกษาทางด้านวิทยาการข้อมูล

	 	 Algebra,	 graphs,	 functions,	 basic	 discrete	

mathematics,	 counting	 number,	 polynomial,	 rational,	

exponential,	and	equations,	basic	mathematics	 tools,	data	

science	case	study

 1208 104  การคัดกรองและแปลงข้อมูล 3(2-2-5)

  Data Wrangling

  การดงึข้อมลู	ชนดิของข้อมลู	คำาอธบิายข้อมลู	การแสดง

ข้อมูล	 การเตรียมข้อมูลก่อน	 การแยกวิเคราะห์	 การประมวลผล	

การแจกแจงข้อมูล	 การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด	 การทำาข้อมูลให้เป็น

รูปแบบเดียวกัน	 การกำาจัดชุดข้อมูลซำ้าซ ้อน	 การจัดการข้อมูล	

กรณีศึกษา

  Data	scraping, data	types,	data	description,	data	

visualization,	data	preprocessing,	parsing,	data	 collection,	

data	 standardization,	 data	 duplicate	 elimination,	 data	

manipulation,	case	studies
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 1208 105  วิศวกรรมความต้องการ 3(3-0-6)

  Requirement Engineering

  ความรู ้ขั้นพ้ืนฐานด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจและ

วิศวกรรมความต้องการเชิงธุรกิจ	ความเข้าใจความต้องการของผู้มี

ส่วนเก่ียวข้อง	 การวิเคราะห์กระบวนการเชิงธุรกิจ	 การวิเคราะห์ระบบ	

เชงิธุรกจิ	การกำาหนดขอบเขตของงานและเทคนิคในการรวบรวมความ

ต้องการ	การวิเคราะห์และการระบุความต้องการเชิงธุรกิจ	การกำาหนด

แนวทางแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจ	 รวมถึงการเข้าใจในบทบาทและ	

ความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์ธุรกิจในโดเมนของเทคโนโลยี

สารสนเทศ

	 	 Basic	 of	 business	 analysis	 and	 business	

requirement	 engineering,	 understanding	 stakeholders’	

requirements,	business	process	 analysis,	 business	 system	

analysis,	 defining	 the	 scope	 of	work	 and	 requirements-

gathering	 techniques,	 identifying	 and	analyzing	business	

requirement	 needs,	 determining	 solutions	 to	 business	

problems,	including	understanding	for	role	and	responsibilities	

of	the	business	analyst	(BA)	in	information	technology	domain

 1208 106  กฎหมายและจริยธรรมส�าหรับวิทยาการข้อมูล 2(2-0-4)

  Law and Ethics in Data Science

  หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิ	 การตีความ

กฎหมาย	ทรัพย์สิน	ทรัพย์สินทางปัญญา	หน้ี	 สัญญายืม	คำ้าประกัน	

จำานอง	สัญญาทางธุรกิจ	เช่น	นายหน้า	ประกันภัย	สัญญาเช่า	สัญญา

เช่าซื้อ	และกฎหมายที่จำาเป็นเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล

		 	 general	 principles	 regarding	 rights,	 law	

interpretation,	assets,	intellectual	property,	obligation,	loan,	

suretyship,	mortgage,	 business	 contracts	 such	 as	 broker,	

insurance,	 contract	 of	 rent,	 hire-purchase	agreement,	 and	

laws	necessary	for	data	science

 1208 201 แนวคิดระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)

  Database System Concepts

  ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัฐานข้อมลู	สถาปัตยกรรมระบบ

ฐานข้อมูล	การออกแบบฐานข้อมูล	การจัดการฐานข้อมูล	พื้นฐานการ

จัดเก็บฐานข้อมูลที่มีปริมาณข้อมูลจำานวนมาก	 รวมทั้งการโปรแกรม-	

ฐานข้อมูล	ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน

  Introduction	 of	 database,	 database	 systems	

architectures,	database	design,	database	management,	basic	

of	massive	 repository	management	 (Big	 data),	 including	

database	program,	understanding	of	new	developments	and	

trends	of	database	systems

 1208 202 อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6)

  Algorithms and Data Structures

  ชนิดของข้อมูล	 โครงสร้างข้อมูลและชนิดข้อมูลแบบ

นามธรรม	โครงสร้างข้อมลู-	พืน้ฐาน	เช่น	ลสิต์	สแตก็	และควิ	โครงสร้าง

ข้อมูลแบบพลวัต	คำาศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับทรี	ไบนารีทรี	ไบนารีเสิร์ชทรี	

เอวีแอลทรี	กราฟ	การวิเคราะห์โปรแกรมเชิงเวลาและพื้นที่	อัลกอริทึม

การเรียงลำาดับ	และค้นหาข้อมูล	

  Data	types,	data	structures	and	abstract	data	

types,	 basic	 data	 structures	 (e.g.	 list,	 stack	 and	 queue),	

dynamic	data	structures,	terminology	of	trees,	binary	trees,	

binary	search	trees,	AVL	trees,	graph,	time	and	space	analysis	

of	programs,	sorting	and	searching	algorithms

 1208 203  การออกแบบโดยเน้นประสบการณ์ของ 3(2-2-5)

  ผู้ใช้ส�าหรับเทคโนโลยีดิจิทัล  

  User Experience Design for Digital Technology

  แนวคิดหลัก	 ประวัติความเป็นมาของการออกแบบ

โดยเน้น	ประสบการณ์ของผู้ใช้และหน้าจอผู้ใช้	แนวคิดขั้นพื้นฐานทาง

เทคนิค	 และทฤษฎีของขั้นตอนการออกแบบ	 และพัฒนาเทคโนโลยี

ดจิทิลั	การออกแบบโดยเน้นประสบการณ์ของผูใ้ช้	(User	Experience	

Design)	 กระบวนการสร้างและการออกแบบแอปพลิเคชันมือถือ

และการออกแบบเวบ็เทคโนโลย	ีเทคนคิและทฤษฎี	เกีย่วกบัการทดสอบ

ความสามารถในการใช้งานของผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

  Principal	ideas,	history	of	user	experience	design	

and	user	 interface	 design,	 basic	 concept	 techniques	 and	

theories	for	digital	technology,	user	experience	design,	design	

and	development	process	 for	mobile	 application	 and	web	

technology,	usability	evaluation	methods	in	digital	technology

 1208 204  การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Process Management

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิด	 กระบวนการ	 และ

เทคนิค	 สำาหรับการสร้างกฎเชิงธุรกิจ	 และการสร้างแบบจำาลอง

กระบวนการทางธุรกิจ	 การออกแบบ	 การปรับปรุง	 การจัดการการ

กำาหนดค่า	 การออกกฎเชิงธุรกิจและการวิเคราะห์สำาหรับกระบวนการ

ทางธุรกิจ

	 	 Introduction	 of	 concepts,	methodologies,	 and	

techniques	of	business	rules	developing	and	business	process	

modelling;	design,	improvement,	management,	configuration,	

business	rule	enactment,	and	analysis	of	business	processes	
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 1208 205  การเรียนรู้ของเครื่องเชิงประยุกต์ 3(2-2-5)

   Applied Machine Learning

  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประยุกต์การเรียนรู้ของ

เครือ่ง	การเรยีนรูข้องเครือ่งในปัจจบุนั	แนวคดิของการเรยีนรู้ของเคร่ือง	

ความถดถอย	การจำาแนก	การจัดกลุ่มและค้นคืน	โครงงานการเรียนรู้	

ของเครื่อง

  Introduction	 to	 applied	machine	 learning,	

nowadays	machine	 learning,	machine	 learning	 concepts,	

regression,	classification,	clustering	and	retrieval,	machine	

learning	project

 1208 206 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาการข้อมูล 1  2(2-0-4)

  English for Data Science 1

  ทกัษะทางด้านภาษาองักฤษขัน้พืน้ฐานสำาหรบัวทิยาการ

ข้อมูล	(คำาศัพท์	โครงสร้างประโยคไวยากรณ์)	สำาหรับวัตถุประสงค์ทาง

วิทยาการข้อมูล	 คำาศัพท์เฉพาะ	 และการใช้ภาษาอังกฤษในการเป็น

ผูป้ระกอบการและนกัวทิยาการข้อมลู	ทกัษะการเขยีนเอกสาร	ทางธรุกจิ 

ทักษะการนำาเสนอเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

	 	 Basic	 English	 language	 skills	 (vocabularies,	

structures,	grammars)	for	data	science	purpose,	terminology	

and	english	usage	 in	entrepreneurship	and	data	scientist,	

writing	 skills	 in	 different	 types	 of	 business	 documents,	

presentation	 skil ls	 to	 produce	 effective	 business	

communications

 1208 207 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน  3(2-2-5)

  Basic Data Analytics

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1208 104 การคัดกรองและ

แปลงข้อมูล

 Prerequisite : 1208 104 Data Wrangling

  หลกัปฏบิตัทิางด้านวิทยาการข้อมลูขัน้พืน้ฐาน	การสร้าง

โมเดลการทำานาย	 การแบ่งส่วนแบบมีผู้สอน	ฟังก์ชันดิสคริมิแนนต์	

การวิเคราะห์การปฏิบัติงานของโมเดล	 การคิดเชิงวิเคราะห์	 สำาหรับ

การตดัสนิใจ	การแสดงภาพการปฏบิตังิานของโมเดล	การทำานายโดยใช้

การรวมหลายหลักฐาน	 การทำาเหมืองและแทนข้อความอักษร	

ความคล้ายคลึงและเพ่ือนบ้านที่ใกล้ที่สุด	 การจัดกลุ่มและ	ทำาเหมือง

ข้อมูลแบบไม่มีผู้สอน	 เทคนิคและงานต่างๆ	 ในวิทยาการข้อมูล	 และ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

	 	 Basic	to	the	practice	of	data	science,	predictive	

modeling,	supervised	segmentation,	discriminant	functions,	

model	 performance	 analytics,	 decision	 analytic	 thinking,	

model	 performance	 visualization,	 prediction	 via	 evidence	

combination,	text	representation	and	mining,	similarity	and	

nearest	neighbors,	unsupervised	data	mining	and	clustering,	

data	science	tasks	and	techniques,	data	science	and	business	

strategy

 1208 208  เครื่องมือส�าหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5)

  Tools for Data Science

  เคร่ืองมือเพือ่สนับสนุนและประมวลผลวทิยาการข้อมูล	

ประกอบด้วยเครื่องมือทางด้านการจัดเก็บข ้อมูล	 เช ่น	 ฮาดูบ	

การวิเคราะห์ข้อมูลเชงิสำารวจ	เช่น	แรพพทิไมเนอร์	การสร้างแบบจำาลอง

ข้อมูล	เช่น	ดาตาโรบอท	ภาษาสำาหรับวิทยาการข้อมูล	เช่น	ไพธอน	อาร์	

และการแสดงข้อมูล	เช่น	แทบโบล	เป็นต้น

  tools	to	support	and	process	data	science.	 for	

example,	data	storage	tool	such	as	Hadoop,	exploratory	data	

analysis	 such	 as	 RapperMinor,	 data	modelling	 such	 as	

DataRobot,	languages	for	data	science	such	as	Python	and	

R,	and	data	visualization	such	as	Tableau

 1208 301  การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ 3(2-2-5)

  Data Visualization

  หลักการการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ	 การออกแบบ

การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ	 เครื่องมือที่ใช้	 การแสดงข้อมูลด้วย

แผนภาพ	การได้มาซึ่งข้อมูล	การจัดระเบียบข้อมูล	การเลือกแผนภูมิที่	

เหมาะสม	 เช่น	 ฮีทโตรแกรม	 แผนภูมิการกระจาย	 แผนภูมิเส้น	

แผนภูมิแท่ง	 แผนภูมิวงกลม	 แผนภูมิต้นไม้	 แผนภูมิแบบเครือข่าย	

กราฟสตรีม	 แผนภูมิตัวชี้วัดผลงาน	แผนท่ี	 แผนภูมิแบบปฏิสัมพันธ	์

การอธิบายแผนภูมิ	แผงควบคุม

	 	 Principles	of	data	visualization,	data	visualization	

design,	 data	 visualization	 tools,	 data	 acquisition,	 data	

organization,	 choosing	 the	 appropriate	 chart	 type,	 e.g.,	

histogram,	scatter	plot,	line	chart,	bar	chart,	pie	chart,	tree	

diagram,	 network	 chart,	 stream	 graph,	 KPI	 chart,	map,	

interaction	chart	and	chart	description,	dashboard

 1208 302  สัมมนาส�าหรับวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6)

  Seminar for Data Science

  สัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัย	 การปฏิบัติ	 และเทคโนโลยี

เกี่ยวกับความรู้	ด้านวิทยาการข้อมูล	

  Seminar	on	research,	practices	and	technologies	

about	data	science
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 1208 303  โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5)

  Big Data Infrastructure

  แนวคิดของการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และมีความ

หลากหลาย	 โครงสร้างพื้นฐาน	 ท่ีรองรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ	่

แหล่งที่มาของข้อมูลขนาดใหญ่	 การประมวลผลบนระบบกลุ่มเมฆ	

ระบบไฟล์ขนาดใหญ่	คลังข้อมูล	การเข้าถึงโครงสร้างข้อมูลขนาดใหญ่	

การใช้เครื่องมือสำาหรับการวิเคราะห์	ข้อมูลขนาดใหญ่	

  The	 concept	 of	 large	 and	 diverse	 storage	

Infrastructure,	infrastructures	that	support	large	data	storage,	

big	data	 sources,	 processing	on	a	 cloud	 system,	 large	 file	

system,	 data	warehouse,	 access	 to	 large	data	 structures,	

using	tools	for	big	data	analysis

 1208 304  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)

  ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Development of Information Technology 

  Innovation and Technology

  แนวคดิของนวตักรรมดจิทิลัและการตลาด	รปูแบบของ

วิวัฒนาการ	ของการแข่งขันของผลิตภัณฑ์	หน้าท่ีหลักของผลิตภัณฑ	์

(Design	 thinking	และระบุความต้องการ	 ของลูกค้า)	 การวางแผน

ขับเคลื่อนโดยการค้นพบเทคโนโลยีใหม่	การวางตำาแหน่งแบรนด์	การ

เชื่อมโยง	ระหว่างกลยุทธ์กับนวัตกรรม	ความสามารถขององค์กรด้าน

นวัตกรรมและมิติของกลยุทธ์เทคโนโลยี	ตระหนักถึงประเด็นขัดแย้ง

ทางจริยธรรมและปัญหาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

  Concept	of	Digital	Innovations	and	their	markets,	

patterns	 in	 the	 evolution	 of	 product	 competition,	 product	

main	 function	 (Design	 thinking	 and	 identifying	 customer	

needs),	discovery-driven	planning	for	digital	innovation,	Brand	

positioning,	 linkage	 between	 strategy	 and	 innovation,	

organizations’	capabilities	for	innovation	and	dimensions	of	

technology	 strategy.	 recognising	 ethical	 dilemmas	 and	

corporate	social	responsibility	issues

 1208 305  ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาการข้อมูล 2 2(2-0-4)

  English for Data Science 2

  ฝึกฟังจากแหล่งข้อมูลสำาหรับวิทยาการข้อมูล	 เช่น	

ข่าวเก่ียวกับการลงทุน	 ในธุรกิจใหม่และนำาเสนอการวิเคราะห์ตลาด	

ฝึกอ่านกรณีศึกษา	 วิเคราะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	 และอุปสรรค	

และเขยีนรายงานสรปุสำาหรบัวทิยาการข้อมลู	ฝึกทกัษะการเจรจาต่อรอง	

และการไกล่เกลี่ยจากกรณีศึกษา

	 	 Practice	 listening	 to	 resource	of	data	 for	data	

science	 such	 as	 the	 news	 about	 venture	 capital	 and	

presenting	marketing	analysis,	practice	reading	case	studies,	

doing	a	SWOT	analysis	(Strengths,	Weaknesses,	Opportunities,	

and	Threats)	and	writing	synopsis	for	data	science,	practice	

negotiation	and	mediation	skills	through	case	studies

 1208 306  โครงงานด้านวิทยาการข้อมูล 2(0-4-4)

  Project in Data Science

  โครงงานด้านวทิยาการข้อมลู	การเขยีนข้อเสนอโครงงาน

และการนำาเสนอ	การทบทวนวรรณกรรม	การออกแบบวธิกีารโครงงาน	

การพัฒนาโครงงาน	การประเมินโครงงาน	และการนำาเสนอโครงงาน

  Project	 in	 data	 science,	 project	 proposal	 and	

presentation,	literature	review,	project	methodology	design,	

project	development,	project	evaluation	and	oral	presentation

 1208 307  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  3(2-2-5)

  Big Data Analytics

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1208 304 โครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลขนาดใหญ่

 Prerequisite : 1208 304 Big data 

infrastructure

	 	 ข้อมูลขนาดใหญ่และวงจรการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	

ความท้าทาย	 ของข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคธุรกิจ	 วิธีการวิเคราะห์

ขัน้พืน้ฐานและวธิกีารวเิคราะห์ขัน้สงู	เทคโนโลย	ีในการวเิคราะห์ข้อมลู

ขนาดใหญ่และเครื่องมือ

  Introduction	to	big	data	and	the	data	analytics	

lifecycle.	 Challenges	 of	 big	 data	 in	 business.	 Basic	 and	

advanced	analytics	methods.	Big	data	analytics	technology	

and	tools

 1208 308  การเปลี่ยนแปลงองค์กรและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)

  องค์กรแบบดิจิทัล

  Organization Change and Digital Transformation

  เบือ้งต้นกับการเปลีย่นแปลงองค์กรและการเปลีย่นแปลง

องค์กรแบบดิจิทัล	 รวมถึงพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงระบบ	

กระบวนการ	 ผู้คน	 และเทคโนโลยีขององค์กร	 เคร่ืองมือ-	 สำาหรับ

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ	 การระบุสิ่งที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง

แบบดิจิทัลในองค์กร	ความเข้าใจ-	 ในเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง	

และการจัดลำาดับความสำาคัญ	

  Introduction	 of	 organization	 change	 and	

transformation,	 including	 fundamentals	 of	 changing	 the	

systems,	 processes,	 people	 and	 technology,	 and	 tools	 for	

business	 transformation,	 identifying	what	 needs	 to	 be	

transformed,	understanding	how	to	do	it,	and	how	to	priorities
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 1208 309  การเตรียมตัวสู่สหกิจศึกษา  1(1-0-2) 

  Prepare to Practice Cooperative Education

  การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกปฏิบัติ

สหกิจศึกษา	 การรับรู้ลักษณะ	 และโอกาสของการประกอบวิชาชีพ	

การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ	 เจตคติ	 และคุณลักษณะที่เหมาะสม	

กับวิชาชีพ

  Preparation	 for	 students	 before	 performing	

cooperative	 education,	 awareness	 of	manner	 and	 career	

opportunity,	 skills,	 attitude	 and	 ability	 development	 for	

appropriate	job	

 (2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต

 0201 369  เทคนิคการพยากรณ์  3(2-2-5)

  Forecasting Techniques

	 	 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการพยากรณ์	 วิทยาระเบียบ

วิธีพยากรณ์	การพยากรณ์อนุกรมเวลาโดยอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค	

การพยากรณ์โดยใช้การวเิคราะห์การถดถอย	วธิพียากรณ์โดยการปรบั

ให้เรียบ	 การพยากรณ์โดยวิธีของบ๊อก-เจนกินส์	 การใช้โปรแกรม

สำาเร็จรูปทางสถิติและการประยุกใช้กับข้อมูลจริง	กรณีศึกษา

		 	 Introduction	 to	 forecasting,	 forecasting	

methodology:	 classical	 time	 series,	 time	 series	 regression,	

exponential	smoothing	Box-Jenkins,	practical	with	statistical	

package	and	their	applications,	case	studies

 0201 389  โลจิสติกส์และการจัดหา 3(2-2-5)

  Logistics and Sourcing

  ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัโลจสิตกิส์และการจดัหา	กลยทุธ์

ของโลจสิตกิส์และการจดัหา	กจิกรรมด้านโลจสิตกิส์	ได้แก่	การขนถ่าย

วัสดุ	 ฝ่ายจัดซื้อ	 การเก็บรักษา	 ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง	

การพยากรณ์ทางด้านโลจสิตกิส์	ระบบขนส่ง	และระบบการกระจายตวั

สินค้า

  Introduction	to	logistics	and	sourcing,	strategies	

of	logistics	and	sourcing,	logistics	activities	such	as	materials	

handling,	 purchasing,	 storage,	 inventory	 control,	 logistics	

forecasting,	 transport	 systems	 and	 physical	 distribution	

systems

 1208 402  การจัดการการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

  Information Technology Service Management

  ภาพรวมการจัดการการบริการไอที	 (IT	 Service	

Management,	 ITSM)	ประโยชน์	 ของ	 ITSM	กรอบ	 ITSM	ความ

แตกต่างระหว่าง	 ITSM	และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที	 กระบวนการ	

ITSM	 ใน	 ITIL	การจัดการเหตุการณ์	 การจัดการปัญหา	การจัดการ

ความรู้	การจดัการการเปลีย่นแปลง	สนิทรัพย์การบริการและการจดัการ

การกำาหนดค่า	การจัดการความรู้การจัดการระดับการให้บริการ

  Information	Technology	Service	Management	

(ITSM)	overview,	benefit	of	ITSM,	ITSM	framework,	difference	

between	 ITSM	and	 ITIL	 (IT	 Infrastructure	 Library),	 ITSM	

process	in	ITIL,	incident	management,	problem	management,	

knowledge	management,	 change	management,	 request	

fulfillment	and	 service	catalog	management,	 service	asset	

and	 configuration	management,	 knowledge	management,	

service	level	management

 

 1208 403  องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)

  Organization and Management

  แนวคิดด้านองค์การและการจัดการ	วิวัฒนาการทฤษฎี

องค์การและการจัดการ	แนวคิดการจัดการสมัยใหม่	หน้าที่การจัดการ	

การวางแผน	การจัดองค์การ	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	 การสั่งการ	

และการควบคมุ	ทกัษะการจดัการ	แนวคดิการเปลีย่นแปลงในองค์การ	

เครื่องมือ	การบริหารจัดการองค์การธุรกิจ	และกรณีศึกษาการจัดการ

องค์การธุรกิจ	การวางแผนทรัพยากรในองค์กร

  Concepts	 of	 organization	 and	management,	

evolution	of	organizational	theory	and	management,	modern	

management	 concepts,	management	duties,	 organization	

planning	 human	 resource	management,	 command	 and	

control,	management	 skills,	management	 tools,	 business	

organizations	Management,	 case	 studies	 of	 business	

organizations,	enterprise	resource	planning

 1208 404  เศรษฐกิจดิจิทัล 3(3-0-6)

  Digital Economy

  ทฤษฎีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล	 มูลค่าเพิ่ม

ของสินค้าและบริการ	 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล	อุตสาหกรรมดิจิทัล	ความ

หลากหลายและความสำาคญัของสนิค้าและบรกิารเชงิดจิิทลั	บรบิทของ

เศรษฐกจิดจิทิลั	อทิธพิลของเศรษฐกจิดิจทิลัต่อสังคมและสิง่แวดล้อม

  Basic	theories	of	digital	economy,	added	value	

of	products	and	services;	digital	economics,	digital	industry,	

diversity	 and	 importance	of	digital	 products	 and	 services,	

Digital	economics	in	context,	effectiveness	of	digital	economy	

influences	societies	and	environment
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 1208 405  การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ 3(3-0-6)

  Health Information Data Analytics

  แนวคิดและกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ	

รวมถึงการสร้างชุดข้อมูล	 ประเภทของข้อมูลสุขภาพ	 (เช่น	 ข้อมูลเชิง 

คลินิค	และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลคลินิค)	โครงสร้างของ	ชุดข้อมูลสุขภาพ	

คลงัข้อมลูและเหมอืงข้อมลูสำาหรบัข้อมลูสขุภาพ	กระบวนการวเิคราะห์

เชิงพรรณนา	และการวิเคราะห์เชิงทำานาย

  Healthcare	 data	 analytics	 concepts	 and	

methods,	 including	 the	 creation	 of	 datasets,	 types	 of	

healthcare	dataset	 (e.g.	clinical	and	non-clinical	data),	 the	

structure	of	healthcare	datasets,	data	warehousing	and	data	

mining	for	healthcare	data,	methods	for	descriptive	analytics	

and	predictive	analytics

 

 1208 406  ระบบการแนะน�าและการโต้ตอบอัตโนมัติ  3(2-2-5) 

  Recommendation Systems and Chatbot

  ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัระบบแนะนำา	ระบบแนะนำาแบบ

ร่วม	ระบบแนะนำา	ด้วยองค์ความรู	้ระบบแนะนำาแบบบรบิท	การแนะนำา

สำาหรับกลุ่ม	 เทคโนโลยีการโต้ตอบอัตโนมัติ	 การโต้ตอบด้วยเมนู	

การโต้ตอบและการใช้สำาคัญ	 การโต้ตอบด้วยบริบทและการใช้การ

โต้ตอบ	ในระบบการแนะนำา

  Introduction	 to	 recommendation	 system,	

collaborative	 filtering,	 content-based	 filtering,	 knowledge-

based	 recommendations,	 contextual	 recommendations,	

recommendations	for	groups,	chatbot	technologies,	chatbot	

with	menu,	chatbot	and	keywords,	contextual	chatbot	and	

chatbot	for	recommendation	systems

 1208 407  การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)

  E-Commerce Management 

	 	 พาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์ขัน้พืน้ฐานจากมมุมองทางธุรกจิ

และทิศทาง	 ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 ความเข้าใจในรูปแบบธุรกิจ	

ห่วงโซ่คุณค่า	นวัตกรรมเพื่อสังคม	กลยุทธ์ทางการตลาด	 เทคโนโลยี

เชิงดิจิทัลสำาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต	์

ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

	 	 Basic	of	e-commerce	from	a	business	perspective	

and	 the	 aspects	 of	 e-commerce,	 understanding	business	

models,	value	chains,	social	innovation,	marketing	strategies,	

digital	technology	in	e-commerce,	including	introduction	to	

e-commerce	website	development

 1208 408  การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น  3(2-2-5)

  Introduction to Natural Language Processing

	 	 การประมวลผลภาษาธรรมชาตขิัน้พืน้ฐาน	แนวคดิหลกั

ระดับของ	การประมวลผลภาษาธรมชาติ	พื้นฐานของทฤษฎีและแบบ

จำาลองทางคณิตศาสตร์สำาหรับการประมวลผล	 ภาษาธรมชาต	ิ

อัลกอริธึมและกระบวนการ	บทบาทของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

และการประยุกต์	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

	 	 Basic	of	Natural	language	processing	(NLP),	key	

concepts,	 levels	 of	NLP,	basic	 theories	 and	mathematical	

models	for	NLP,	algorithms	and	methods,	their	roles	and	NLP	

applications

 

 1208 409  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  3(2-2-5)

  Decision Support Systems

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	

ระบบฐานความรู้	กระบวนการตัดสินใจ	ระบบอัจฉริยะ	ระบบการสร้าง

ตัวแบบข้อมูล	 การกรองข้อมูล	 การดำาเนินการข้อมูล	 รายงานแบบ

กำาหนดเอง	การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์	และระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ	สำาหรับงานด้านธุรกิจดิจิทัล

	 	 Introduction	 to	 decision	 support	 systems,	

knowledge-based	systems,	decision	process,	expert	systems,	

data	models,	data	filtering,	data	manipulation,	customized	

report,	 human	computer	 interaction	and	decision	 support	

systems	for	digital	business	applications

 1208 410  การค้นคืนสารสนเทศ  3(2-2-5)

  Information Retrieval

  ทฤษฎีขั้นพื้นฐานและแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์

สำาหรบัการค้นคนืสารสนเทศ	การวเิคราะห์ข้อมลูและประเดน็ปัญหาใน

สถานการณ์ทางธุรกจิ	อัลกอริธึมสำาหรับการจดัทำาดชันเีอกสาร	ข้อความ	

การจัดอันดับความสอดคล้อง	เหมืองการใช้เว็บ	การวิเคราะห์ข้อความ	

และการประเมิน	การประยุกต์การค้นคืนสารสนเทศ	 ได้แก่	 เว็บเสิร์ช

เอนจนิ	ระบบส่วนบคุคลและระบบการให้คำาแนะนำา	ธุรกจิอัจฉริยะ	และ

การป้องกันการทำาทุจริต

  Basic	 theories	 and	mathematical	models	 of	

information	retrieval	(IR),	data	analysis,	design,	and	issues	in	

business	situations.	Algorithms	of	textual	document	indexing,	

relevance	 ranking,	web	usage	mining,	 text	 analytics,	 and	

evaluations.	Information	retrieval	applications	such	as	web	

search	engines,	personalization	and	recommender	systems,	

business	intelligence,	and	fraud	detection
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 1208 411  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5)

  Internet of Things

  ความรู ้เบ้ืองต้นเก่ียวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง

อนิเทอร์เนต็ของสรรพสิง่	สำาหรบัวทิยาการข้อมลู	โครงสร้างพืน้ฐานและ

สถาปัตยกรรมของอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง	 การคัดเลือกอุปกรณ์

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่เหมาะสม	เพื่อการพัฒนางานด้านวิทยาการ

ข้อมูล	นวัตกรรมด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำาหรับวิทยาการข้อมูล	

การประยกุต์ใช้อนิเทอร์เนต็ของสรรพสิง่	เพือ่สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์และ

สนับสนุนวิทยาการข้อมูล

  Introduction	to	the	internet	of	things	(IoT)	;	IoT	

for	 data	 science;	 infrastructure	 and	 architecture	 of	 IoT;	

selecting	 appropriate	 IoT	 devices	 for	 for	 data	 science	

management;	IoT	innovation	for	data	science;	applying	IoT	

to	create	products	and	support	data	science

 1208 412  การเข้าถึงและการจัดการข้อมูลการแพทย์  3(2-2-5)

  Clinical Data Acquisition and Management

  แหล่งข้อมูลทางการแพทย์	การรวบรวมข้อมูลทางการ

แพทย์รูปแบบรายงาน	 ข้อมูลคนไข้	 มาตาฐานการแลกเปล่ียนข้อมูล

การแพทย์	การจดัการข้อมูลการแพทย์	สถาปัยกรรม	เอกสารการแพทย์	

การจัดการข้อมูล	 การบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	 และข้อมูลภาพ

การแพทย์

  Medical	data	sources,	clinical	data	collection,	

case	report	form,	clinical	data	interchange	standards,	clinical	

data	management	system,	clinical	document	architecture,	

data	management,	electronic	data	capture	and	medical	image	

data

 1208 413  การวิเคราะห์สื่อและเครือข่ายสังคม 3(2-2-5)

  Social Network and Media Analysis

	 	 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมและสื่อสังคมขั้นพื้นฐาน	

การเก็บข้อมูลบน	 เครือข่ายสังคม	การตรวจสอบและวาดภาพนิทัศน์

ของเครอืข่ายสงัคม	พลวตัและการเตบิโตของ	เครอืข่ายสงัคม	ศนูย์กลาง

ความเชื่อมโยงของเครือข่ายสังคม	ชุมชนและกลุ่มบนเครือข่ายสังคม	

การสื่อสารและ	การเผยแพร่นวัตกรรมบนเครือข่ายสังคม	แบบจำาลอง

เครือข่ายและแบบจำาลองสารสนเทศ

	 	 Basic	 concepts	 in	 social	 network	 and	media	

analysis,	 data	 collection	on	 social	 network,	 detection	and	

visualization	of	social	network,	social	network	dynamic	and	

growth,	social	network	centrality,	community	and	cluster	on	

social	network,	communication	and	diffusion	of	innovation	

on	social	network,	network	models,	and	information	models

 1208 414  การจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์และ 3(2-2-5)

  สารสนเทศเชิงกลยุทธ์

  Strategic Information and Cyber Security 

  Management

	 	 ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของ

ธรุกจิดจิทิลั	ภยัคกุคามทีเ่กดิขึน้กบัธรุกจิดจิทิลั	สาเหต	ุผลกระทบและ

การประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคาม	 มาตรฐานความปลอดภัย	

นโยบายและการปฏิบตัเิพือ่ความมัน่คงของธรุกจิดจิิทลั	วธิกีารป้องกนั

ภัยคุกคามจากระบบคอมพิวเตอร์	 มาตรการกู้คืนข้อมูลที่เกิดความ

เสียหาย	

	 	 Basic	knowledge	about	digital	business	security	

systems;	threats	to	digital	businesses;	causes,	effects,	and	

risk	assessments	from	threats;	safety	standards,	policies	and	

practices	for	digital	business	security;	how	to	prevent	threats	

from	computer	systems;	measures	to	recover	damaged	data

 1208 415  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพุทธิปัญญา 3(3-0-6)

  Cognitive Data Analysis

	 	 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการวิเคราะห์พทุธปัิญญา	การใช้

การประมวลผล-	 ด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อการโต้ตอบและสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ที่ปรับเปลี่ยนได้	การประมวลผลสัญญาณ	การเรียนรู้ด้วย

เคร่ืองจักร	 บทสนทนา	 การจำาได้หมายรู ้เสียง	 การมองเห็นของ

คอมพิวเตอร์	และปัญญาประดิษฐ์

	 	 Introduction	to	cognitive	analysis,	using	natural	

language	processing	for	interactive	and	adaptive	interactions;	

signal	 processing;	 machine	 learning;	 dialog;	 speech	

recognition;	computer	vision;	and	artificial	intelligence

 1208 416  ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic of Enterprise Resource Planning System

  ความรู้พื้นฐานของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร	

(อีอาร์พี)	บทบาทของระบบ	อีอาร์พีในองค์กร	แนวคิดหลักที่ถูกบูรณา

การเพือ่การพฒันาระบบออีาร์พ	ีฟังก์ชนัทางธรุกจิและ	กระบวนการเชิง

ธรุกจิ	การสร้างแบบจำาลองกระบวนการ	การจดัการข้อมลูทางการตลาด

และกระบวนการ-	 สั่งซื้อ	 การผลิตและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน	

การบัญชี	 การควบคุมสินค้าคงคลัง	การบริหารความสัมพันธ์-	 ลูกค้า

และกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบอีอาร์พี

  Fundamentals	of	Enterprise	Resource	Planning	

(ERP)	software	systems,	their	role	within	an	organization,	key	

concepts	integrated	for	developing	ERP,	business	functions	

and	 business	 processes,	 process	modeling,	marketing	

information	management	 and	 the	 sale	 order	 process,	
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production	 and	 supply	 chain	management	 information	

systems,	accounting,	inventory	control,	customer	relationship	

management	(CRM),	and	human	resources	processes	in	ERP	

systems

 1208 417  การให้ค�าปรึกษาทางด้านวิทยาการข้อมูล  3(3-0-6) 

  Data Science Consultancy

  ความหมายของการทำางานอย่างที่ปรึกษา	 การเตรียม

พร้อมกระบวนการในการคิด	 อย่างมีระบบและมีเหตุมีผล	 การพูด

ตอบโต้	 วิธีการลำาดับเรื่องราว	 การจับประเด็นสำาคัญ	 การเสนอ

แนะแนวทาง	การสร้างเส้นทางของความคิดให้กบัผู้ท่ีมาปรกึษา	การสรุป

ความคิด	 และศิลปะในการนำาเสนอความคิด	 การประชุมปฏิบัติการ	

(Workshop)	

  The	meaning	 of	 consultancy,	 preparation	 for	

systematic	 thinking	 and	 logical	 thinking	 responsible	

communication,	method	 for	 sequencing,	 identification	 of	

important	 issues,	recommendation,	concept	mapping,	and	

conclusion,	art	of	presentation,	workshop

 1208 418 การโปรแกรมประยุกต์ส�าหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 

  Data Science Application Programming

  หลักการและเทคนิคการเขียนโปรแกรม	 (จินตภาพ)	

องค์ประกอบของการเขียน-	 โปรแกรม	 (จินตภาพ)	 การวิเคราะห	์

การออกแบบโปรแกรม	การสร้างโปรแกรม	 เช่ือมโยงกับผู้ใช้กราฟิก	

แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์	 การสร้างโปรแกรมประยุกต	์

เชื่อมต่อกับข้อมูล	การสร้างรายงาน	กรณีศึกษา

  Principle	and	 techniques	 for	 (Visual)	program	

development,	components	of	(Visual)	programming.	Analysis	

and	design.	Graphic	user	interface.	Concepts	of	event-driven	

programming.	 Connect	 to	 big	 data.	 Data	 visualization.	

Reporting.	Case	studies	for	data	science

 1208 419 การพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 

  Web Development

  ความรู ้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเว็บไซต์	 เครื่องมือสำาหรับ

การเขียนภาษาสคริป	 การเขียนโปรแกรมด้านลูกข่าย	 การเขียน

โปรแกรมด้านแม่ข่าย	ระบบฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

	 	 Introduction	 to	 web	 site,	 tools	 for	 script	

language,	 client-sided	 programming,	 server-sided	

programming,	database	system	on	the	internet 

 1208 420  การจัดการความมั่นคงทางสารสนเทศ  3(3-0-6)

  Information Security Management

  การบริหารจัดการความเสี่ยงขั้นพื้นฐาน	 มาตรฐาน

การจัดการความเสี่ยง	ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	แนวคิดการจัดการ

ความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศและความเสี่ยงในองค์กร	

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง	ภัยคุกคาม	ศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้

เพื่อการจัดการทางด้านความมั่นคง	ทางระบบสารสนเทศ	กรณีศึกษา

ทางด้านการจัดการความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ

  Basic	of	risk	management,	IT	risks	standards,	

concepts	 of	 information	 security	 risk	management	 in	 an	

organization,	risk	analysis	and	assessment,	threats,	study	the	

technologies	used	for	information	security	management,	case	

studies	in	information	security	management

 1208 421  การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์  3(3-0-6)

  Software Testing and Quality Assurance

  เทคนิคการออกแบบการทดสอบ	 เทคนิคการทดสอบ 

แบบกล่องดำา	การทดสอบ	บนพื้นฐานของความเสี่ยง	การวางแผนการ

ทดสอบและเอกสารการทดสอบ	ระดบัการทดสอบ	การทดสอบทีไ่ม่เป็น

ฟังก์ชัน วิธีการทวนสอบและวิธีการตรวจสอบ	แนวคิดเรื่องคุณภาพ	

เทคนิคและกิจกรรมการประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์

	 	 Test	 design	 technique,	 black	 box	 testing	

technique,	risk	based	testing,	test	planning	and	document,	

levels	 of	 testing,	non-functional	 testing,	 review	and	audit	

method,	quality	concept,	quality	assurance	technique	and	

activity

 1208 422  ประวัติและแนวโน้มของวิทยาการข้อมูล  3(3-0-6)

  History and Trends of Data Science

	 	 ความเป็นมาของธุรกิจดิจิทัลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	

แนวโน้มการจัดการธุรกิจดิจิทัลในสถานการณ์ปัจจุบัน	การค้นหาและ

การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจดิจิทัล	การนำาเอาแนวโน้มที่วิเคราะห์ได้ไป

ใช้งานกับงานด้านธุรกิจดิจิทัล

	 	 History	of	digital	business	from	past	to	present,	

digital	business	management	trends	in	the	current	situation,	

finding	and	analyzing	digital	business	trends,	bringing	the	

trends	analyzed	to	apply	to	the	digital	business
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 1208 423  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการพัฒนาอไจล์  3(3-0-6)

  Software Engineering and Agile Development

	 	 พื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์	 ข ้อกำาหนดของ

ซอฟต์แวร์	 กระบวนการใน	การออกแบบซอฟต์แวร์ท่ีมีประสิทธิภาพ	

การพัฒนาและการทดสอบซอฟต์แวร์	 การสร้างทีมพัฒนา	ซอฟต์แวร์	

การจดัการโครงการซอฟต์แวร์	และเครือ่งมอืด้านวศิวกรรมซอฟต์แวร์	

รวมถึงแนวคิด	 เทคนิค	 และกระบวนการในการพัฒนาอไจล์ใน

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

	 	 Fundamentals	of	software	engineering,	software	

requirements,	effective	methods	of	software	design,	software	

coding	and	 testing,	 team	software	development,	 software	

project	 management,	 and	 software	 engineering	 tools,	

including	concepts,	techniques	and	methodologies	of	agile	

development	in	software	engineering

 1208 424  กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)

  Digital Marketing Strategy

  แนวคดิและบทบาทของกลยทุธ์การตลาดดิจทิลั	กลยทุธ์

การตลาด	 เพื่อบรรลุผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร	 กลยุทธ์

การตลาด	 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	การใช้กลยุทธ์ส่วน

ประสมการตลาด	แบบบูรณาการภายใต้สภาวะแวดล้อมทางการตลาด	

และสอดคล้องกับทรัพยากรขององค์การ	การประเมินผลและควบคุม

กลยุทธ์การตลาด	ความสัมพันธ์ของลูกค้าและการตลาดฐานข้อมูล	

การวิเคราะห์การตลาดขั้นสูงและการออกรายงาน	 การตลาดเน้ือหา	

การค้นหาทีเ่หมาะสมของโปรแกรมค้นหา	ผูป้ระกอบการสงัคมออนไลน์	

ประกอบการเพจต่อการคลิก	 การตลาดโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	

การนำาเสนอโฆษณา

  Concept	 and	 role	 of	marketing	 strategies,	

marketing	strategies	to	accomplish	organization	objectives,	

marketing	strategies	for	competitive	advantages,	integrated	

marketing	 strategies	 under	marketing	 environments	 and	

organization	resources,	evaluation	and	controlling	marketing	

strategies,	 customer	 relationship	and	database	marketing,	

advanced	marketing	 analytics	 and	 reporting,	 content	

marketing,	SEO	(Search	Engine	Optimization),	social	media	

practitioner,	Pay	Per	Click	(PPC)	practitioner,	email	marketing,	

display	advertising

 1208 425 ธุรกิจอัจริยะ 3(2-2-5) 

  Business Intelligence

  การออกแบบและการพัฒนาของคลังข้อมูล	 การสร้าง

แบบจำาลองข้อมูล	การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์	การออกแบบ

ฐานข้อมูล	 และการเข้าถึงฐานข้อมูล	 บทบาทของคลังข้อมูล	 ในการ

สนับสนุนระบบสนับสนุนการตดัสนิใจและธุรกจิอัจฉริยะ	การออกแบบ	

และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอัจฉริยะ	 การขยายและ

การสนับสนุนของคลังข้อมูล	สำาหรับธุรกิจอัจฉริยะ

  Design	and	implement	of	data	warehouse,	data	

modeling,	Online	Analytical	 Processing	 (OLAP),	 database	

design	and	database	access,	the	role	of	data	warehouse	in	

Decision	 Support	 Systems	 (DSS),	 foundation	 of	 business	

intelligence,	design	and	development	of	business	intelligence	

applications,	expansion	and	support	of	a	data	warehouse	for	

business	intelligence

 1208 426  การจ�าลองธุรกิจเริ่มต้น 3(3-0-6)

   Business Start Up Simulation

  ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ	

การจัดการ	การผลิต	การเงิน	การบริหารตลาด	การบริหารงานบุคคล	

และความร่วมมือทางธุรกิจ

  Fundamental	of	business	and	entrepreneurship,	

management,	 production,	 finance,	market	management,	

human	resource	management	and	business	cooperation

 

 (3) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  18 หน่วยกิต

 1208 401* ฝึกประสบการณ์วิชาชีพส�าหรับวิทยาการ  9(0-40-0)

  ข้อมูล

   Practicum in Data Science

  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนวัตกรรมวิทยาการ

ข้อมูลร่วมกับองค์กรธุรกิจ	ตามความถนัด	และการประเมินโครงการ

ฝึกประสบการณ์	โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยงาน

		 	 Professional	 practicum	 in	 data	 science	

innovation	 fields	 cooperation	with	business	 organizations	

based	 on	 student	 expertise.	 Course	 project	 is	 evaluated	

jointly	supervisors	and	workplace	mentors
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 0199 499* สหกิจศึกษา  9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	

โดยความร่วมมือระหว่าง	 มหาวิทยาลัย	 กับสถานประกอบการเพ่ือ

พฒันานสิติ	ให้มคีวามรู้ทางวชิาการ	และทกัษะท่ีเกีย่วข้องกบั	การทำางาน

ในสถานประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง	ในด้านการ

คิดอย่างเป็นระบบ	การสังเกตการณ์ตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการ

วิเคราะห์และการประเมินผล	 ทำาให้นิสิตมีคุณภาพ	 ตรงตามความ

ต้องการของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

		 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	

in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	

the	university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	

develop	 both	 academic	 and	work-related	 skills	 in	 the	

work	 place.	 This	 procedure	 will	 help	 the	 students	 in	

self-development	in	terms	of	systematic	thinking,	observation,	

decision	making,	analytical	and	evaluation	skills.	Also	it	will	

result	in	high	quality	graduates	who	are	most	suitable	for	the	

work	place	and	the	labor	market

หมายเหตุ*	นับหน่วยกิตและให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  ปรัชญา
  สงเสริมการสรางบัณฑิตที่รูจักตนเอง เขาใจผูอื่น และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.2  ความสําคัญ
  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กําหนดไววา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชา

ท่ีเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมพรอมใหความชวยเหลือ

เพือ่นมนษุย และเปนพลเมอืงทีม่คีณุคาของสงัคมไทยและสงัคมโลก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรจงึมีความสาํคญัในการสรางและผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ สอดคลองกบัความตองการของสงัคมไทยและสงัคม

โลก

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถดานวิชาการ 

มีศักยภาพในการสรางงานสรางอาชีพ มีความรับผิดชอบในการทํางานและสามารถใชชีวิตในสังคมได มีความใฝรูและสามารถเรียนรู

ดวยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย ดังปรัชญามหาวิทยาลัยท่ีวา “ผูมีปญญาพึงเปนอยู

เพ่ือมหาชน” เพ่ือใหบรรลุปณิธานที่ตั้งไว มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดจัดการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุงมั่นผลิตบัณฑิตใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาวมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามในสภาวการณปจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป 

การปรบัตวัเพือ่การดาํรงชวีติอยูไดอยางมคีณุภาพและความสขุนบัเปนส่ิงสําคญั ในการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับการสรางผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษที่ 21 รวมถึงเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยเนนผลลัพธผูเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับป พ.ศ. 2561 อันไดแก การเปนบุคคลผูเรียนรูเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดี พรอมเผชิญความเปลี่ยนแปลง 

และมีความเปนผูนําเพื่อสรางสัมมาอาชีพที่ดีตอตนเอง ครอบครัวและสังคม การเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมแกไขปญหาสังคม โดยบูรณาการขามศาสตร สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคา และเปนผูประกอบการที่เทาทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก การเปนผูมีความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง สรางสันติสุข กลาตอตานการกระทําในส่ิงท่ีผิด 

รวมมือเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาที่ย่ังยืน ขจัดความขัดแยงและสรางสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก โดยมุงเนนการ

จดัการเรียนรูแบบบรูณาการโดยเนนผูเรียนเปนสาํคญั การจดัการเรยีนรูแบบผูเรียนมสีวนรวม โดยใหนสิติไดลงมอืปฏบิตัดิวยตนเอง

ผานการทําโครงการ การจัดการเรียนรูบนฐานปญหา การจัดการเรียนรูโดยใหนิสิตไดอภิปรายและสะทอนการเรียนรู การจัดการ

เรยีนรูบนฐานนวัตกรรม การจัดการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมเปนฐาน การจัดการเรยีนรูโดยใหนิสิตไดฝกปฏิบัติ การจดัการเรยีนรูโดยใช

กรณีศึกษา เพื่อสงเสริมใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเองในเรื่องที่สัมพันธกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ตลอดจนสภาพแวดลอมของ

ผูเรยีน เพือ่ใหสอดคลองกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่นนการพฒันาคนใหสามารถดาํรงชีวติอยูรวมกนัอยางเกือ้กลูกนัในสงัคม

ไดอยางมีความสุข มีความสามารถในการดําเนินชีวิต เปนผูมองโลกในแงดีและเปนคนที่มีความสุข มีความรู ความเขาใจในเอกลักษณ

วฒันธรรมทองถิน่อสีานและสามารถถายทอดได และมคีวามสามารถประยุกตใชความรูนําพาใหเกดิประโยชนกับทองถิน่ ประเทศชาติ 

และนานาชาติได 
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 สํานักศึกษาทั่วไปในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยจึงรวมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

โดยนําเอาแนวคิดที่มุงพัฒนาผูเรียนดังกลาวมาสรางเปนวัตถุประสงคของหมวดวิชา เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ทั้งการกําหนดกลุมวิชา โครงสรางของหมวดวิชา ตลอดจนการจัดทํารายละเอียด 

และเน้ือหาของรายวิชา โดยมีจุดประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนรวมกันเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนไปสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

มีความรูรอบทั้งศาสตรและศิลป เขาใจตนเองและผูอื่น และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.3 วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  1.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต รูเทาทันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถ

คิดวิเคราะหไดอยางมีระบบ 

  2.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต สามารถนําองคความรูไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

  3.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสามารถประยุกตใชความรูและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อเปนผูประกอบการ 

  4.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สํานึกสาธารณะ ความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

  5.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน รักษาความเปนไทยและเขาใจความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  จํานวนหนวยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2.2  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

21

8

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 14 4 

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 10 4 

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 10 4 

5. กลุมวิถีสังคม 14 4 

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุมวิชาที่ 1 - 5 8

รวม 77 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

*หมายเหตุ : เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไมนอยกวา 8 หนวยกิต ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 4. กลุมพลเมือง

เขมแขง็ และ 5. กลุมวิถีสงัคม เพือ่ใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ทัง้นีใ้หอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร

แตละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

  Preparatory English

  0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social Sciences

  0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

  0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

  0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

  0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อ

  และความบันเทิงสากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and Entertainment

  0041 008  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรค

  เนื้อหาสื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  0041 010  ภาษาอังกฤษสําหรับนักเดินทางรอบโลก  2(1-2-3)

   English for World Travelers

  0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

  0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอมใน

   การประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

  0041 013  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและ

  ความคิดสรางสรรค  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

  0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  0041 016  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

  0041 019  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

  0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

  0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

 1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

  0041 024  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงานดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Office Software Application 

  0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตรเบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  0041 027  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  0041 028  วทิยาศาสตรสมยัใหมและนวตักรรมเพือ่ชวีติ 2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  4 หนวยกิต

  0042 001  ประชากรโลก ไรโรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention
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  0042 002  ตระหนักรูเรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

  0042 003  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

  0042 004  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  0042 005  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

  0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical 

  and Health Products

  0042 007  การเรียนรวมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

  Life Skills

  0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

  0042 010  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

  0042 011  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental-Friendly Lifestyle

  0042 012  การจัดทีอ่ยูอาศัยเพือ่เสรมิสรางคณุภาพชวิีต 2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  0042 014  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจํานวน 2 หนวยกิต

  0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรคและ

  นวัตกรรม  2(2-0-4))

   Creativity and Innovation Management

  0043 003  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  0043 004  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

 0043 005 ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  0043 006  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

  0043 007  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching 

  0043 008  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

  0043 009  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง  4 หนวยกิต

  0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  0044 002  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

  0044 003  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being

  0044 004  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

  0044 006 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  0044 007  ศาสนาและการใชเหตุผลเพื่อการดํารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

  0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 
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5. กลุมวิถีสังคม  4 หนวยกิต

  0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

  0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

  0045 003  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  0045 004  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคม

  และวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

  0045 006  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

  0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

  0045 008  การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปร

  วัฒนธรรมเปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

  0045 009  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญาพื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  0045 011  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

  0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะหและอนุรักษ  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identification and Conservation 

  0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับการอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

  0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

หมายเหตุ : เลอืกเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิอกีไมนอยกวา 8 หนวยกติ 

ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและ

การสรางสรรค 4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง และ 5. กลุมวิถีสังคม 

เพื่อใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังน้ีใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละหลักสูตร

ในระดับปริญญาตรี
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แผนการศึกษา 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

 Preparatory English

2

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  Digital Literacy and Life for Transformation

2

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Communicative English

2

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ

  Design Thinking

2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8
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ชั้นปที่ 2 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

2

รวม 8

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

   Preparatory English

  คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ

เบื้องตนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟงบทสนทนา

เบื้องตนเพื่อจับใจความ การอานขอความหรือเนื้อหาสั้น ๆ 

เพื่อความเขาใจ

  Basic English vocabulary, expressions, and 

sentence structures for daily-life communication; 

listening to basic conversations for main ideas; reading 

short messages or texts for comprehension 

 0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงบูรณาการ

โดยการใชคาํศัพท สํานวน และไวยากรณทีพ่บบอยในสถานการณ

ตาง ๆ  ทางสังคม ฝกฟงและโตตอบในสถานการณตาง ๆ  การอาน

เนื้อหาเพื่อความเขาใจและเขียนตอบโตแบบสั้น ๆ

  Integrated English communication skills 

by using vocabulary, expressions, and grammar 

frequently found in different social situations; practice 

of listening and responding in various situations; reading 

for comprehension and writing short messages in 

response to texts

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social 

  Sciences

  ทักษะการใช ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสาร

เชิงวิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

  Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Humanities and Social Sciences

 0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Science and Technology

 0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Health Science

 0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอมในการ

  ประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

ความรู ความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรยีมความพรอมในการประกอบอาชพีในอนาคต เชน ภาษา

อังกฤษท่ีใชในการสัมภาษณงาน การส่ือสารในองคกร การส่ือสาร

กับลูกคา และการเดินทาง

Understanding uses of English for career 

preparation for future careers, such as English for job 

interview, office communication, and travel

 0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและความบันเทิง

  สากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and 

  Entertainment

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ

ความบันเทิงสากล โครงสรางไวยากรณและรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ การฟงและการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคนิค

การอานเพื่อความเขาใจเบื้องตน
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  English vocabulary and expressions found 

in global media and entertainment; basic English 

grammatical and sentence structures; English listening 

and pronunciation; basic techniques of reading for 

comprehension

 0041 008  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรคเนื้อหา

  สื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  คํ า ศั พ ท  แ ล ะ สํ า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ

การสรางสรรคเนื้อหาสื่อสังคม ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค

ในการบรรยาย พรรณนาและโนมนาวใจ ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารขามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

social media content creation; English for narrative, 

descriptive and persuasive purposes; English for 

cross-cultural communication 

 0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ

  ออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ทางธุรกิจเบื้องตน การเขียนคําบรรยายสินคาและบริการเบื้องตน 

การโตตอบอีเมลทางธุรกิจเบ้ืองตน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ขามวัฒนธรรม 

  English vocabulary and expressions for 

basic business communication; basic writing for product 

and service description; basic business email 

co r respondence ;  Eng l i sh  fo r  c ross -cu l tu ra l 

communication 

 0041 010  ภาษาองักฤษสาํหรบันกัเดนิทางรอบโลก 2(1-2-3)

   English for World Travelers

  คาํศพัทและสาํนวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

สถานการณการทองเที่ยวตาง ๆ เทคนิคการอานเพื่อความเขาใจ

เบ้ืองตน การฟงและการออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่ี

ประสิทธิภาพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

various travel situations; basic reading techniques for 

comprehension; English listening and pronunciation for 

effective communication; English for cross-cultural 

communication

 0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

เชิงวิชาการ การฟงและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ เทคนคิการอานตาํราทางวชิาการเพือ่ความเขาใจ

เบื้องตน การเขียนเชิงวิชาการเบื้องตน

English vocabulary and expressions for 

academic presentation; English listening and 

pronunciation for effective communication; basic reading 

techniques for academic text comprehension; basic 

academic writing 

 0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะดาน 

ทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การบูรณาการ

ทกัษะภาษาไทยเพือ่สรางเสรมิศกัยภาพการสือ่สารและ โอกาสใน

การพัฒนาอาชพีในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน และอาชพีอิสระ

Approaches in developing specific Thai 

skills including listening, speaking, reading and writing 

Thai; integration of Thai skills for communicative 

competence enhancement and opportunities in career 

development in public and private organizations; 

self-employment

 0041 013  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและความคิด

  สรางสรรค  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย

เพื่อสรางสรรคความสุขและความรื่นรมยในบริบทสังคมไทย 

การสรางสรรคและการละเลนทางภาษาและการประยุกตใชเพื่อ

สรางมูลคาและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ

สรางสรรค
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  Culture and communicative arts for 

happiness and pleasure creation in Thai social contexts; 

creativity and language play; applications for value and 

innovation creation in modern and creative business 

contexts 

 0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  ทักษะทั่วไปของภาษาจีน อักษรโรมันที่ใชแทน

เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตภาษาจีน (อักษร Pinyin) เสน

พ้ืนฐานของอักษรจีน การทักทาย การแนะนําตัว เครือญาติ 

จํานวนนับ การบอกเวลา หองเรียน การเลาเรียน สถานที่ใน

มหาวิทยาลัย สวนตาง ๆ ของรางกาย 

  General characteristics of Chinese; Roman 

alphabets used to transcribe sounds of Chinese 

consonants; vowels and tones (Pinyin); basic lines of 

Chinese alphabets; greetings; introducing; counting; 

time; classroom activity; studying; places in university; 

various parts of body

 0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  คําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใชบอยในชีวิต

ประจําวัน เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน การเรียนรู

วัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญ

  Korean  vocabu la ry ,  express ions , 

conversations often used in daily life for basic 

communication; learning of culture and prominent 

traditions

 0041 016  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  คาํศพัท สาํนวนและบทสนทนาภาษาญีปุ่นทีจ่าํเปน

ในการดํารงชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีท่ี

เกี่ยวของ 

  Japanese vocabulary, expressions and 

conversation necessary in daily life; learning of culture 

and relevant traditions

 0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

คําศัพทและการใชภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Vietnamese vocabulary and language use 

in daily-life communication; learning of culture and 

relevant traditions

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

คําศัพทและการใชภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Khmer vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 019  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

คาํศพัทและการใชภาษาพมาเพือ่การส่ือสารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวของ

  Myanmar vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

คาํศพัทและการใชภาษาลาวเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Laos vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

คําศัพท โครงสรางไวยากรณ การฟง การพูด 

การอานและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

Vocabulary; grammatical structures; 

listening, speaking, reading, and writing for daily life 

communication
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1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for 

  Transformation 

  การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
  Computer applications; internet usability; 
digital security usability; media usability; computer and 
communication device usability; searching; analyzing; 
evaluating; rights and creativity; text processing 
usability; Spreadsheet program usability; program 
usability; digital media creation program usability; online 
collaborative work; awareness of ethics and self 
responsibility from communication behavior; digital laws 
and ethics

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

 ความหมาย ความสาํคญัและแนวคดิของความเปน
พลเมืองดิจิทัล ทักษะความเปนพลเมืองดิจิทัล การรักษา
อัตลกัษณพลเมอืงดจิทิลั การรกัษาขอมลูสวนตวั การคดิวเิคราะห
อยางมวีจิารณญาณ การจัดสรรเวลาหนาจอ การรับมอืการคกุคาม
ทางโลกออนไลน การจัดการขอมูลที่ ท้ิงไวบนโลกออนไลน 
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน การใชเทคโนโลยีอยาง
มีจริยธรรม ทักษะและการรูเทาทันสารสนเทศ สื่อ และดิจิทัล 
การสืบคนและการใชงาน การสรางสรรคนวัตกรรม เอกลักษณ
และคุณภาพชีวิต การเรียนรูเทคโนโลยี การใชเครื่องมือสื่อสาร
ในการรวมมือในชีวิตประจําวันของพลเมืองดิจิทัล
  Definition, importance, and concepts of 
digital citizenship; digital citizenship skills; digital citizen 

identities; privacy management; critical thinking; screen 

time management; cyberbullying management; digital 

footprints; cybersecurity management; digital empathy; 

information, media, and digital skills and literacies; 

searching and usage; innovation creation; identity and 

quality of life; technology learning; digital citizens’ use 

of technology as tools for daily life cooperation 

 0041 024  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงาน

  ดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Offi ce Software Application 

  ความหมายและความสําคัญระบบสารสนเทศ 
ขอมูลและสารสนเทศในองคกร การจัดการระบบสารสนเทศ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ การใชงาน
โปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงานดิจิทัล 
  Definition and importance of information; 
data and information in organization; information 
management system; effective use of information 
technology; digital office tools usability

 0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตร

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงคํานวณ การใช
เหตุผลเชิงตรรกะ ขอมูลนําเขา ผลลัพธ ขั้นตอนวิธีและการ
แกปญหา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแกไข
ปญหา
  Basic computational thinking; logical 
reasoning; input; output; Algorithms and problem 
solving; use of package software in problem solving 
testing 

 0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  ความหมายของการวิเคราะหขอมูล ความสําคัญ
ของการวิเคราะหขอมูล ประเภทของขอมูล การวิเคราะหขอมูล
อยางงาย การใชเครื่องมือสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล การนํา
เสนอขอมูลดวยกราฟประเภทตาง ๆ การประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะหขอมูล กรณีศึกษา
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 Definition of data analytics; importance of 
data analytics; types of data; basic data analytics; data 
analytical tool usability; data presentation using graphs; 
data analytics evaluation; case studies

 0041 027  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  ความหมายของสื่อดิจิทัล ประเภทคอนเทนตและ
สื่อดิจิทัล หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสราง
คอนเทนต เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสราง
คอนเทนตและสื่อดิจิทัล การประยุกตใชสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
และธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวของกับการสรางคอนเทนตและ
สื่อดิจิทัล
  Definition of digital media; types of content 
and digital media; principles and approaches in content 
design and creation; tools and computer software for 
content and digital media creation; applications of 
digital media for learning and business; relevant laws on 
content and digital media creation

 0041 028  วิทยาศาสตรสมัยใหมและนวัตกรรม

  เพื่อชีวิต  2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

  วิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือกาวทันแนวโนม
มหภาค พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี 
นวัตกรรมพลังงานทดแทน ดีไอวาย คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาชีวิต
ในสังคมปจจุบันและอนาคต
 Science and innovations for mega trends; 
smart life development; digital lifestyle and technology; 
renewable energy innovations; D.I.Y; mathematics for 
life development in present and future society

 0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

  ระบบไฟฟา การสือ่สาร การใชอปุกรณไฟฟาอยาง
ประหยัดพลังงาน การใชและดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร 
การใชและบํารุงรักษารถจักรยานยนต รถยนต เครื่องจักรกล
เกษตร พื้นฐานในงานกอสราง ระบบประปาและสุขาภิบาล
เบื้องตน การจัดการสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน การจัดการ

ขยะมูลฝอย ความปลอดภัยในการทํางาน

Electrical system; communication; use of 
energy-saving electrical devices; use and care of 
computers; use and maintenance of motorcycles, 
cars and agricultural machinery; fundamentals of 
construction; basic water supply and sanitation systems; 
environmental management in daily life; solid waste 
management; safety at work

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 0042 001  ประชากรโลก ไรโรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention

  นิยาม ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก 
ปญหาความเส่ียงดานสุขภาพของประชากรโลก ปจจัยความไม
เทาเทยีมดานพฤติกรรมสงัคมและเศรษฐกจิ ระบบดานการแพทย
และการสาธารณสุข ผลกระทบของภาวะท่ีมีทรัพยากรของโลก
จํากัดตอภาวะโภชนาการ โลกไรพรมแดน การระบาดของโรค
จากระดับประเทศสูนานาชาติ โรคเกิดจากการใชชีวิตประจําวัน
ในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในการป องกัน 
การเสริมสรางสุขภาพที่ใชวิชาชีพดานสาธารณสุข การแพทย 
วทิยาศาสตรสขุภาพ และวศิวกรรมมาทํางานรวมกนัเพือ่ประชากร
โลกตามบริบทของสังคม
  Definition, scope and meaning of global 
health; risk and problems of international populations; 
inequality in social and economic behavior; medical and 
public health system; effects of natural resource 
limitations; borderless globe; disease epidemics from 
national to international levels; digital-age lifestyle 
diseases; disease prevention innovations and 
technology; health promotion in areas of public health; 
context-specific collaborations of medicine, health 
science, and engineering for global population health

 0042 002  ตระหนักรูเรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

แนวคิด ความหมายและความสํ าคัญของ
ความรอบรูทางดานสุขภาพในการจัดการสุขภาพ การสรางเสริม
สุขภาพ และปองกันโรค เพศศึกษา การปฐมพยาบาลและ
การชวยฟ นคืนชีพเบื้องตน การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล บหุรีแ่ละยาสบู การรบัรูขอมลูขาวสารเกีย่วกบัสขุภาพ 

วจิารณญาณในการตดัสนิใจดานสุขภาพและการแพทยทางเลอืก 
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  Concepts, definition and importance of 

health literacy in health management, health promotion 

and illness prevention; sex education; first aid care and 

basic resuscitation; self care in alcohol, cigarette and 

tobacco consumption; perception of health information; 

judgment in decision making regarding health; 

alternative medicine 

 0042 003  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองครวม สุขอนามัย

และการปองกนัโรค การดแูลสขุภาพกายและการปองกนัโรคทีพ่บ

บอยในชวงวยัตาง ๆ  ในระดบัเบือ้งตน การประเมนิสขุภาพจติและ

การจัดการปญหาสุขภาพจิตเบื้องตน ความสัมพันธ ความรัก 

การเตรียมความพรอมสู การมีครอบครัวและการวางแผน

ครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศ 

การดูแลสุขภาพด  วยภูมิป ญญาไทยและสากลภายใต 

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคลองกับบริบทไทยและวถีิชวิีตไทย 

สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหนาที่ของผูปวย

  Concepts of holistic health promotion; 

hygienic and disease prevention; basic health care and 

disease prevention in different age groups; basic mental 

health evaluation and management; relationships, love, 

preparation for family establishment and family planning; 

laws involving sexual abuse; health care under the 

principles of Thai traditional medicine; sufficient 

economy and Thai’s life style; health insurance rights 

in Thailand and patient’s rights

 0042 004  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  การเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจแตละ

ชวงวัย โรค อาหาร กิจกรรม การดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพ

จิตและการปฐมพยาบาลแตละชวงวัย 

  Physical and mental changes at different 

stages of life; illnesses; food; activities; physical and 

mental health care, and first aid care for people of 

different age groups 

 0042 005  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารท่ีอยูใน

กระแสความนิยม การควบคุมอาหารเพื่อลดนํ้าหนักแบบตาง ๆ 

หลักการและความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ศาสตรเบ้ืองตนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายและ

การฝกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม การวางแผนและ

การประเมินผลการออกกําลังกาย การสงเสริมเจตคติท่ีดีตอ

การออกกาํลงักายและการฝกปฏบิตักิฬีาเพือ่สขุภาพและความงาม

Nutrition; food selection; popular food; 

dietary control for weight loss; principles and importance 

of health and physical fitness; doing exercise and playing 

sports for health and beauty; exercise planning and 

evaluation; promoting positive attitudes towards doing 

exercise and playing sports for health and beauty

 0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical and 

  Health Products

หลักการใชยาท่ัวไป การใชยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพในการรกัษาอาการและโรคท่ัวไป ขอเท็จจรงิของผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร ผลิตภัณฑเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ 

ท่ีอยูในกระแสนิยมและการเลือกใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพอยาง

มีวิจารณญาณ

General principles of drug use; use of 

pharmaceutical and health products in treatment of 

symptoms and common diseases; facts on popular dietary 

supplements, cosmetics and other health products; 

choosing drugs and health products with discretion
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 0042 007  การเรียนรวมสหวิชาชีพ

  เพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ 

หลกัการเวชศาสตรครอบครัว การออกแบบบานและปรับภมูทิศัน 

การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน สุขภาพหนึ่งเดียว โรคจากสัตว

สูคน การสื่อสารกับผูปวย การเขาชุมชน ยาและสมุนไพรทองถิ่น 

การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองครวม การจัดทําสื่อและ

จรยิธรรมในการจดัทาํส่ือ ความปลอดภยัในการใชอปุกรณในบาน

  Concepts of inter-professional education; 

principles of family medicine; house design and 

landscape development; environmental management for 

communities; one health; transmitted diseases from 

animals to humans; communicating with patients; 

community visits; local medicine and herbs; holistic 

community health promotion planning; media creation 

and ethics in media creation; safety in use of household 

appliances 

 0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

   Life Skills

  ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของ

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 

การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห ความฉลาด

ทางอารมณ การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสรางความสัมพันธระหวาง

บุคคล ทฤษฎีสามเหลี่ยมแหงความรัก การวางตัวดานความรัก 

การเลือกคูครอง การสรางภูมิคุมกันทางใจ การเผชิญและจัดการ

ความผิดหวัง ความสามารถในการแกไขปญหาชีวิตไดอยาง

สรางสรรค 

  Definition, importance, and components of 

the 21st century life skills; thinking and decision making 

skills; creativity; positive thinking; critical thinking; 

emotional quotient; l i fe skil l  development for 

interpersonal relationships; Triangular Theory of Love; 

positioning oneself in a romantic relationship; spouse 

selection; resilience quotient; facing and coping with 

disappointments; constructive life problem-solving 

abilities

 0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

แนวคิดและความสาํคัญของบุคลิกภาพตอการอยู
รวมกับผูอื่น ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การเสริมสราง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณท่ีดี ความรูและทักษะพื้นฐานอ่ืน ๆ 
ที่สงเสริมการพัฒนาตนเองและความสําเร็จในอาชีพ รวมถึง
มารยาททางสังคมเก่ียวกับการเขารวมการประชุมทางธุรกิจ 
งานสังสรรคและงานจัดเลี้ยงลักษณะตาง ๆ บุคลิกภาพเพื่อ
การปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ

Concepts and importance of personality; 
factors influencing personality; personality improvement 
for enhancing positive image; other skil ls for 
self-development and career success including general 
social etiquette associated with business meetings, 
events and banquets; personality for effective 
interpersonal relations

 0042 010  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ ผลกระทบตอสุขภาพ
มนุษยและสิ่งแวดลอม กรณีภัยธรรมชาติ สภาวะโลกรอน 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การเตรียมพรอมรบัมอือทุกภยั 
วาตภัย อัคคีภัย กรณีภัยจากมนุษยสรางขึ้น อุบัติเหตุการจราจร 
กระแสไฟฟาลัดวงจร สารพิษ การจลาจล
  Knowledge of disasters; impacts of disasters 
on health and environment; global warming; climate 
change; preparing for floods, storms, fires, man-made 
disasters, traffic accidents, electrical short circuit, toxins 
and riots

 0042 011  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental - Friendly Lifestyle

สถานการณ สาเหตุและผลกระทบของปญหา
สิ่งแวดลอมในระดับชุมชนและระดับโลก การรวมรับผิดชอบ
การจัดการมลพิษ แนวทางการแกปญหาส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

Situat ions,  causes and ef fects  of 
environmental problems at the community and global 
levels; collective responsibility for pollution management; 
sustainable solutions to environmental problems; 

environmental-friendly lifestyles and communities 
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 0042 012  การจัดที่อยูอาศัยเพื่อเสริมสราง

  คุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  การจัดสวนและการจัดหอง ประตู หนาตาง 

เครื่องเรือน แสง สี ชองทางถายเทลม และอุณหภูมิใหเหมาะสม

กับการยศาสตรและการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

  Gardening and arrangements of rooms, 

doors, windows, furniture, lighting, colors, aperture for 

ventilation and temperature for ergonomics; life quality 

enhancement

 0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  ประวัติและความรู  เบื้องต นเ ก่ียวกับกัญชา 

กฎหมายที่ เกี่ยวข อง สายพันธุ กัญชา การขยายพันธุ และ

การปรับปรุงพันธุ วิธีการปลูกและการดูแล การสกัดนํ้ามันกัญชา 

การวิเคราะหองคประกอบและการหาปริมาณสารกลุมไฟโตแคน

นาบินอยด การวิเคราะหสารปนเปอน การประยุกตใชกัญชา

ทางการแพทย นวัตกรรมกัญชา 

  History and knowledge of cannabis; 

relevant laws; cannabis strains; cannabis propagation, 

breeding, planning and care; extraction of cannabinoid 

oil; phytochemical qualitative and quantitative analysis 

of cannabis related compound and contaminant; 

applications in cannabinoid medicine; cannabis 

innovation

 0042 014  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life 

  ประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศุสัตว ชนิดและการจําแนกสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและปศุสัตว 

การเลือกสัตวเลี้ยงเพ่ือเปนเพื่อนและปศุสัตวที่เหมาะสม พันธุ 

อาหาร การเลี้ยงและการจัดการสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศสุตัว การดแูลสขุภาพเบือ้งตน การจดัสวัสดภิาพสตัว โรคสตัว

สูคนทีส่าํคญัในสตัวเล้ียง การทาํวคัซนีและการปองกันโรคในสตัว

เลี้ยงและปศุสัตว 

  Benefits of companion animal and livestock; 

classification of companion animal and livestock; pet and 

livestock selection; breeding, feed, raising and livestock 

management of companion animal and livestock; health 

care; animal welfare; important zoonosis, vaccine and 

prevention for companion animal and livestock

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

กระบวนการคิด การใชและการทําความเขาใจ

ปญหาตาง ๆ การออกแบบ การแกปญหาขนาดใหญ การนําเอา

ความคดิสรางสรรคและมุมมองจากหลาย ๆ  สวนมาสรางแนวทาง

ในการแกปญหา การนําแนวทางมาทดสอบ การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อตอบโจทยผูใชและสถานการณที่เปนปญหา การออกแบบ

ประสบการณผูใช 

Conceptualization, applications, and 

understanding of problems; design; large-scale 

problem-solving; using creativity and different 

perspectives to construct problem-solving methods; 

method testing and redefining; developing innovations 

to address users’ needs and problematic situations; user 

experience design 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรค

  และนวัตกรรม  2(2-0-4)

   Creativity and Innovation Management 

ตัวแบบจําลองและวิธีการจัดการความคิด

สรางสรรค ตลอดจนกระบวนการอนักอใหเกดิความคดิสรางสรรค

ที่ส งเสริม สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององคการ 

การประเมินโอกาสทางธุรกจิ การวิเคราะหทิศทางการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการนวัตกรรม การประเมินมูลคา

นวัตกรรม การแปลงนวัตกรรมสูกระบวนการทางธุรกิจ 

A study of models and methods of 

creativity and creativity management through which the 

creative process can be encouraged and increased for 

enhanced organizational effectiveness using sound 

management techniques
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 0043 003  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  ขอมูลทางธุรกิจ ประเภทของการลงทุน ทฤษฎี
การเงินที่ใชเพื่อการลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน 
หลักการวิ เคราะห การลงทุนเพื่อสร  างความมั่ ง คั่ งสูง สุด 
การประเมินผลตอบแทน การนํ า เสนอข อมูลทางธุรกิจ 
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
  Business data; types of investment; finance 
theories related to investment; risk management; 
analysis of investment for cost effectiveness; evaluating 
rate of return; presenting business data; data analysis 
for decision making

 0043 004  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

  นวัตกรรมและการสรางสรรค เศรษฐกจิสรางสรรค 
กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ
หรือบริการ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะหความเปนไปไดใน
การทําธุรกิจ 
  Innovation and creativity; creative economy;
idea evaluation process; trends; startups; business 
opportunities; translating ideas to products and services; 
writing business plans; analyzing business possibilities 

 0043 005  ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  บทบาทการเปนผูประกอบการกับปญหาของสงัคม 
การเพ่ิมคุณคาในการประกอบการทางสังคม หลักการในการทํา
ธุรกิจเพื่อสังคม การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเปาหมายใน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเนน
ผลประโยชนของชมุชนมากกวากําไรสวนบคุคล การคิดคนวธิคิีด
ใหม ๆ ในการแกไขปญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
  Entrepreneurship and social problems; 
adding value to social entrepreneurship; principles of 
social entrepreneurship; business process management 
for social change and social capital construction with 
priority given to community benefits over personal profits; 
seeking innovative ideas to solve problems with the aim 

to further develop the community 

 0043 006  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําธุรกิจและธุรกิจ

ออนไลน โอกาสในการทําธุรกิจ การสรางสรรคเนื้อหาการขาย 

รูปแบบการสรางรายได การตลาด การประมูล กฎหมายและ

จริยธรรมกับการคาและธุรกิจออนไลน

Introduction to business and online 

business; business opportunities; sales content creation; 

revenue generation models; marketing; auction; trading 

and online business laws and ethics

 0043 007  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching

การนําเสนอที่ดึงดูดลูกคาหรือนักลงทุนที่สนใจ 

การนําเสนอคุณสมบัติบริษัท รูปแบบตาง ๆ ในการสื่อสาร 

การส่ือสารดวยการเขียนและการพูด เทคนิคการส่ือสารสําหรับ

ผูประกอบการ การเจรจาตอรอง การโนมนาว ทักษะการส่ือสาร

ใหประสบความสําเร็จและการสรางเสริมบุคลิกภาพ 

Pitching business ideas to attract 

interested customers or investors; showcasing 

a company’s capabilities and expertise; types of 

communication; written and spoken communication; 

communication techniques for entrepreneurs; 

negotiations; persuasion; successful communication 

skills; personality development

 0043 008  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

เทคนิคการเงินสวนบุคคล การวางแผนการใชเงิน

อยางเปนระบบ การจัดทํางบประมาณการเงินสวนบุคคล 

การวางแผน การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดินและ

หลักทรัพย ภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา การจัดการสินทรัพยและ

หนี้สิน การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ 

Personal financial planning techniques; 

systematic financial planning; personal budgeting; 

personal financial planning; insurance; savings; 

property and securities investment; personal income 

tax; asset and liability management; financial planning 

for retirement
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 0043 009  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  การประยุกต ใช  เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารสําหรับการดํารงชีวิตอัจฉริยะ องคประกอบของ

โครงสรางพ้ืนฐานและแพลตฟอรมการดํารงชีวิตอัจฉริยะ 

มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือขาย อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 

ความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของขอมูล กรณีศึกษา

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ

การดํารงชีวิตอัจฉริยะ

  A p p l i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d 

communication technology in smart living; smart living 

infrastructure and platforms; standards of communication 

and networking system; internet of things; privacy and 

data security; case studies of the application of 

information and communication technology in smart 

living 

 0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

  ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกบัสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงในอนาคต การผลิต

อาหารท่ีปลอดภัย ฟารมอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ

สัตว แนวโนมการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารในปจจุบัน เทคโนโลยี

ในการแปรรูปและถนอมอาหาร นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ

อาหาร การแสดงฉลากอาหาร หลักเกณฑและวิธีการที่ดีใน

การผลิตอาหาร นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร

  Importance of agricultural and food 

innovation; agriculture and Thai society and future 

changes; safe food production; smart farming for food 

production from plants and animals; current trends in 

food product development; technologies in food 

processing and preservation; innovation in food 

packaging; food labeling; Good Manufacturing Practice 

(GMP), biotechnology innovation in food production

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง 

 0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  ความหมายและความสําคัญของพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใชชุมชน 

การทํางานรวมกับชุมชมกับภาคีในพ้ืนท่ีและเปนผู มีสวนได

สวนเสีย การสรางการเรียนรูบนฐานของสังคมและชุมชนผาน

การบูรณาการหลักสูตร เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

การสรางจิตสาธารณะ การนําความรูไปประยุกตใชในการชวย

เหลือชุมชนที่สอดคลองกับหลักปรัชญาและอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  Definit ion and importance of  the 

University’s mission; roles of the University in serving 

communities; collaborations with communities and 

stakeholders; community-based learning with the 

integration of diverse disciplines to strengthen 

communities; development of public-mindedness; 

applications of knowledge for community service in 

accordance with Mahasarakham University’s philosophy 

and identity

 0044 002  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

ภาวะผูนาํ ผูนาํในยคุการเปลีย่นแปลง คณุลกัษณะ

และบทบาทหนาที่ของผูนําการเปลี่ยนแปลง บทบาทของผูนําใน

การทํางานเปนทีม การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพ 

เทคนคิในการเปนผูนาํ การสรางความภมูใิจใหทมีงาน การจดัการ

ความขัดแยง การแกไขปญหาและการตัดสินใจในการทํางาน

เปนทีม

Leadership; leaders in the disruption era; 

the characteristics and roles of leadership for change; 

the roles of team leader; building an effective team; 

personality; leadership techniques; creating team pride 

and building team spirit; conflict management; 

team-based problem-solving and decision-making 
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 0044 003  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being 

  นิยามและความหมายเก่ียวกับความเปนพลเมือง 

คณุลกัษณะพลเมอืง การสงเสรมิใหเกดิการตระหนกัรูในประเดน็

ปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของทองถิ่น ระดับชาติ รวมไปถึงระดับโลก 

มุ งสรางใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ ความเขาใจในพหุสังคม

วัฒนธรรม การเปนพลเมืองเพื่อเสริมสรางความอยูดีมีสุข 

ความสามารถในการแกไขปญหาโดยสันติวิธี

  Definition and meaning of citizenship; 

characteristics of citizenship; promoting an awareness 

of current issues at the local and national levels; 

promoting public-mindedness; understanding of plural 

culture and society; citizenship with an orientation 

towards well-being; capabilities in seeking peaceful 

solutions to problems 

 0044 004  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิต

  ประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  ความรู ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการ

ทางกฎหมายในการใชสทิธปิระเภทตาง ๆ  อนัเปนสทิธแิละเสรภีาพ

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ความยุติธรรม สิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทาง

แพง สทิธใินกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง การเรยีกรองสทิธิ

กรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ 

สิทธิของผูบริโภค สิทธิคนพิการ สิทธิของผูประสบภัยจากรถ 

สิทธิมนุษยชน

  General  knowledge of  laws;  legal 

proceedings related to exercising constitutional rights 

and freedom; justice; rights in criminal proceedings; 

rights in civil proceedings; rights in administrative 

proceedings; claiming rights in an effort to denounce 

injustice and denied compensation; consumer’s rights; 

disability rights; rights of accident victims; human rights 

 0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช

กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

กฎหมายท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ เชน กฎหมายเกี่ยวกับ

ขาราชการพลเรือน กฎหมายแรงงานและประกันสังคม กฎหมาย

ธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

  General knowledge of laws and law 

enforcement; laws related to daily life; relevant laws for 

employment such as laws related to civil servants, labor 

and social security laws, business laws, tax laws, 

information technology laws, and intellectual property 

laws

 0044 006  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ศาสตรพระราชาและ

หลกัการทรงงาน หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง เกษตรทฤษฎี

ใหม เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกตศาสตรพระราชา

เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  Biography of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej The Great; the King’s philosophy; His 

Majesty the King’s Working Principles; philosophy of the 

sufficiency economy; New Theory Agriculture; 

sustainable development goals; application of the King’s 

philosophy in sustainable development

 0044 007  ศาสนาและการใชเหตุผล

  เพื่อการดํารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและ

ศาสนา ศาสนากับชีวิตประจําวัน การใชเหตุผลและการวิเคราะห

ปรากฏการณ ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่ การเรยีน

รู เขาใจตนเองและผูอื่นในการอยูรวมกันทามกลางพหุสังคม

วัฒนธรรม
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  Definition and development of beliefs and 

religions; religions and daily life; reasoning and analyzing 

religious and belief diversity; understanding of self and 

others to foster peaceful coexistence 

 0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  สมองของมนษุยกบัการเรยีนรู การพฒันาทางกาย 

ใจ คิด รูจักตนเองและเขาใจผูอื่นผานกระบวนการจิตตปญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนา การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายใน มองเห็นเปาหมายชีวิตและการคิดแบบองครวมสู

การอยูรวมกันอยางสันติสุข

  Human brain and human learning; physical, 

mental and cognitive development; the understanding 

of self and others through contemplative education and 

dialogue; transformative learning ; being able to set life 

goals; practicing holistic thinking for peaceful 

coexistence

 0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  ความระลึกได (สติ) ทําใจใหสงบตั้งมั่น (สมาธิ) 

ความหมายของพลังจิต ประโยชนของสมาธิในชีวิตประจําวัน 

ความสัมพันธของสติ - สมาธิ - ปญญา การบริหารจัดการอารมณ

การฟงอยางมีสติ สมาธิกับสันติสุขโลก

  Mindfulness; concentration; the meaning 

of mind power; the benefits of meditation in daily life; 

the relationship of mindfulness, concentration and 

wisdom; emotional management; mindful listening; 

meditation and world peace 

 0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตอาสา

สิง่แวดลอม เขาใจในหลักของการทาํงานดานจติอาสาสิง่แวดลอม 

สรางแนวคิดและกระบวนการดานจิตอาสาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน การเปนอาสาสมคัร การทาํงานจติอาสา

รวมกับชุมชน การสงเสริมจิตอาสาดานสิ่งแวดลอม

 

Pr incip les ,  concepts ,  theor ies  o f 

environmental volunteerism; understanding the 

principles of environmental volunteerism; creating 

concepts and processes for environmental volunteerism 

in the community; service activities, volunteerism; 

volunteering with the community; promoting 

environmental volunteerism 

5.  กลุมวิถีสังคม 

 0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

สุนทรียศาสตรดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลปและ

ศลิปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสรางสรรคและนวตักรรม

ศิลปกรรมศาสตรในศตวรรษที่ 21 การเชื่อมโยงการเรียนรูและ

ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมไทยและตางประเทศเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมอยางยั่งยืน

Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and 

Performing Arts; skills and process of Fine and Applied 

Arts creation and innovation in the 21st century; 

integrating learning with the application of Thai and 

foreign cultures to achieve sustainable development of 

quality of life and social quality

 0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัดนตรแีละศลิปะการแสดง

ภาคตาง ๆ ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมา 

พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน 

วัฒนธรรมการแตงกาย ประวัติของศิลปนผูที่มีผลงานโดดเดน 

แนวคิดการตอยอดเชิงธุรกิจบันเทิง 

 Introduction to regional music and 

performing art; definition, importance, background, 

development and types of music and Isan performing 

arts; culture of clothing; biography of most outstanding 

artists; commercialization of entertainment business 
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 0045 003  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  ความหมาย ลักษณะและประเภทของภูมิปญญา 

ภูมิปญญาและความสัมพันธกับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี

อีสาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน การปรับใช

ความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่พบในภูมิปญญาทองถิ่นใน

ชีวิตประจําวัน 

  Definition, condition and types of wisdom; 

wisdom and its relationships with beliefs, culture and 

Isan traditions; environment and natural resources in the 

community; application of knowledge of science and 

technology embedded in local wisdom in daily life 

 0045 004  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  ขอมลูพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน ลกัษณะ

ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน ลกัษณะรวมและความแตกตาง 

  Basic information of ASEAN; the social, 

economic, political and cultural characteristics of 

ASEAN member countries; commonalities and differences

 0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคมและ

  วัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก มนุษยกับ

คุณคาและความงามทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การปรับตัวและการดํ ารงอยู  ของมนุษย ภายใต กระแส

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

 Social and cultural diversity; important 

characteristics of Eastern and Western cultures; humans 

and values and beauty in the midst of cultural diversity; 

human adaptation and existence under the constant 

social and cultural change

 0045 006  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

ภูมิหลัง ความสัมพันธ ชาติพันธุ การตั้งถิ่นฐานใน

มติสิมัพนัธกบัภูมศิาสตร ภมูปิญญา ศลิปวัฒนธรรมอตัชวีประวตัิ

บุคคลสําคัญในทองถ่ิน กระบวนการทางความคิด อัตลักษณรวม

ในกลุ มประเทศลุ มนํ้ าโขง การพัฒนาภูมิภาคเป นมรดก

ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงทองเที่ยว

Background, relationship, ethnicity; 

settlements in relation to geography; wisdom; art and 

culture; autobiography of local dignitaries; thought 

processes; co-identities among Mekong countries; 

regional development for cultural heritage; tourism 

business development

 0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

อีสานในบริบทโลกาภิวัตน กลุมสังคมวัฒนธรรม 

ภูมิปญญา วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม การปรับประยุกต

จากอีสานคลาสสิกสู อีสานทันสมัย การจัดสรรทรัพยากร 

กลุมเศรษฐกิจสรางสรรค สินคาวัฒนธรรมและอีสานมวนซื่น 

Isan in a globalized context; sociocultural 

groups; local wisdom; livelihood and cultural capital; 

a transition from classical to modern Isan; resource 

allocation; creative economy; cultural products and 

healthy Isan

 0045 008  การบรหิารจดัการวฒันธรรม: การแปรวฒันธรรม

  เปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ

ในโลกปจจุบันและการบริหารจัดการตนทุนทางวัฒนธรรม

เพื่อสรางมูลคา

Cultural diversity and beliefs; management 

of cultural capital to create value
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 0045 009  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  ความหมาย ความสาํคญั องคประกอบและรปูแบบ

ของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวและหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรม

และการทองเที่ยว 

  Definition, importance, elements, and types 

of cultural tourism; tourist attractions and organizations 

involved in cultural tourism; cultural and tourism 

management

 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญา

  พื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  ประวัติ ความสําคัญ ภูมิปญญาของอาหารและ

เครือ่งดืม่พืน้บาน กรรมวธิแีละสขุวทิยาในการผลติ ประโยชนและ

คณุคาทางโภชนาการ นวตักรรมและบรรจุภัณฑอาหารและเคร่ือง

ดื่มพื้นบานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลคา

  History, importance and wisdom of food 

and local beverages; process and hygiene in the 

production; benefits and nutrients; innovation and 

appropriate packaging of local food and beverages for 

value addition

 0045 011  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับผาทอภาคตาง ๆ ประวัติ

ความเปนมาและภมูปิญญาผาทออสีาน นวตักรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑผาทออีสานเพื่อสรางมูลคา

  Introduction to regional textiles; history, 

background and wisdom of Isan textile; innovation and 

Isan textile product development for value creation

 0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะหและ

  อนุรักษ  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identifi cation and 

  Conservation 

  หลักการ ความหมาย ประวัติ พัฒนาการและ

ประเภทของพระเครื่องสยาม เทคนิคการอนุรักษ กรรมวิธี

การสราง วัตถุดิบในการสราง การพิสูจนหลักฐานและความจริง

ดวยหลักทางวิทยาศาสตร การตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ

การอนุรักษพระเคร่ืองสยาม กรณีศึกษาการอนุรักษและทํานุบํารุง

พระเครื่องในประเทศไทย

Principles, definition, history, development, 

and types of Thai Buddha amulets; preservation 

techniques; production methods; materials used to make 

amulets; amulet identifications and confirmation by us-

ing scientific methods, marketing and businesses re-

lated to Thai amulets; case studies of Thai amulet con-

servation and preservation

 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับ

  การอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

ท่ีมาและเหตุผลของคติความเชือ่ตะวนัออกสําหรบั

ท่ีอยูอาศัยและการคา ฮวงจุยตามหลักชัยภูมิ การจัดวางทิศทาง

และการเลือกทําเลท่ีต้ัง การออกแบบจดัวางพืน้ท่ีในแตละสวนของ

บานและท่ีทํางานโดยคํานึงถึงพลังมงคล พลังไมเปนมงคล และ

วิธีการผสมผสาน การประยุกตใชแนวคิดการออกแบบในชีวิต

ประจําวันและการทํางานได

The origin and logic of the Eastern beliefs 

for living and trading; feng shui based on strategic 

locations; building orientation and location selection; 

space design for different areas of the house and 

workplace by considering good and bad power and the 

mixed methods; applications of design principles in 

daily life and work

 0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

 แนวคดิและภมูปิญญา การจดัการสภาพแวดลอม

และภูมิทัศนของที่อยูอาศัย ชุมชน และทองถิ่นเพื่อเพิ่มมูลคา

  Concept and wisdom; management of 

environment, residential and community landscapes for 

value addition
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โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สําหรับนิสิตชาวตางชาติ (ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ)

โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

1

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 1 6

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 1 6

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 1 6

5. กลุมวิถีสังคม 1 6

รวม 6 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

รายวิชา

1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation 

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี 

  ในสังคมไทยยุคใหม 6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตร 

  และอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

5.  กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท

  ทางวัฒนธรรมสังคม สภาพแวดลอมและ

   การทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, 

   and Tourism Contexts
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  ภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 คําศัพท สํานวน โครงสรางไวยากรณที่ เป น
ประโยชนตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษเชงิบรูณาการโดยการฝกฟง พดู อาน และเขยีนผานเนือ้หา
ที่เปนหัวขอในชีวิตประจําวันเปนภาษาอังกฤษ
  Useful English vocabulary, expressions and 
grammatical structures for daily communication; 
integrated English communication skills by practicing 
listening, speaking, reading and writing through English 

texts on everyday topics

 1.2  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ 

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

  Digital Literacy and Life for Transformation

 การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
  Computer applications; internet usability; 
digital security usability; media usability; computer and 
communication device usability; searching; analyzing; 
evaluating; rights and creativity; text processing 
usability; Spreadsheet program usability; program 
usability; digital media creation program usability; online 
collaborative work; awareness of ethics and self 
responsibility from communication behavior; digital laws 

and ethics

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี  

  ในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

แนวคิดและความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลิกภาพเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดี บุคลิกภาพดานการแตงกาย

และรูปลักษณภายนอก มารยาทสังคมและการวางตัวที่เหมาะสม 

ทวงทาท่ีสงางามในสถานการณตาง ๆ  การสรางมนุษยสัมพันธและ

การส่ือสารระหวางบุคคลและองคกร การบรหิารบุคลิกภาพภายใน 

(สติปญญา อารมณ และทัศนคติ) การปรับตัวใหเขากับสภาพ

แวดลอมและสังคมยุคใหม

The concepts and significance of 

personality improvement for positive image; grooming 

and physical appearance; maintaining social etiquette 

and proper conduct; good postures for different 

situations; building human relationships and 

interpersonal and organizational communication; 

internal personality management (intellectuality, 

emotion, and attitude); self-adaptation in modern 

society and surroundings

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรม

  เกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกับสังคมไทยและการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

การสรางสรรคนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหมผานกระบวน

การคิด การใชและการทําความเขาใจปญหาตาง ๆ การออกแบบ

การแกปญหา การนําเอาความคิดสรางสรรคและมุมมองจาก

หลาย ๆ สวนมาสรางแนวทางในการแกปญหา การนําแนวทางมา

ทดสอบ การพฒันานวัตกรรมเพือ่ตอบโจทยผูใชและสถานการณ

ที่ เป นป ญหาเกี่ยวกับการเกษตรและอาหารในสังคมไทย 

กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
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โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ

หรือบริการ

  Importance of agricultural and food 

innovation; agriculture and Thai society and future 

changes;  innovation creation and business model 

generation through conceptualization, applications, and 

understanding of problems; design; problem-solving; 

using creativity and different perspectives to construct 

problem-solving methods; method testing and redefining; 

developing innovations to address users’ needs and 

problematic situations; idea evaluation process; trends; 

startups; business opportunities; translating ideas to 

products and services

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

  การพฒันาทีย่ัง่ยนื เปาหมายของการพฒันาท่ียัง่ยนื 

ศาสตรพระราชา ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม 

ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พันธกิจมหาวิทยาลัยกับ

ชุมชน

  Sustainable development; sustainable 

development goals; the King’s philosophy; philosophy 

of sufficiency; new theory of agriculture; the King’s 

philosophy and sustainable development; University 

engagement

5. กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท 

  ทางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, and 

  Tourism Contexts

ทักษะการฟง พูด อานและเขยีนภาษาไทยเบ้ืองตน 

การใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม 

สภาพแวดลอมและการทองเที่ยวไทย

Basic listening, speaking, reading, 

and writing skills in Thai language; Thai used for 

communication in cultural, social, environmental, and 

tourism contexts
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แผนการศึกษานิสิตตางชาติ ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0045 015 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย  6(6-0-12)

  Thai Language for Communication in Cultural, Social, 

  Environmental, and Tourism Contexts

6

0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  4(4-0-8)

  English for Daily Communication

4

รวม 10

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)
  Digital Literacy and Life for Transformation 

2

0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

  Personality Improvement for Positive Self- Image in Modern Thai Society

6

รวม 8
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ชั้นปที่  2  ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0043 011   การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

               Design Thinking for Agricultural and Food Innovation 

6

รวม 6

ชั้นปที่  2  ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0044 011   เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                                         6(6-0-12)

               Sustainable Development Goals

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา 




