หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:

GE10102

สังคมและวัฒนธรรม
Society and culture

3(3-0-6)

GE10103

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดาเนินชี วติ
Sufficient economy for Living

3(3-0-6)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in
GE10104

Information Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย:

ชื่อเต็มวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ วท.บ. (เทคโนโลยี สารสนเทศ)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ B.Sc. (Information Technology)
3. หลักสูตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุม่ วิชาภาษา
1.4 กลุม่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาแกน
2.2 กลุม่ วิชาเอกบังคับ
2.3 กลุม่ วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

126
30
6
6
12
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

90
24
54
12
6

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรี ยนจาก
รายวิชาดังต่อไปนี ้
GE10101 จิตวิทยาในการดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
Psychology for Living

ความเป็ นพลเมืองกับความ
3(3-0-6)
รับผิดชอบต่อสังคม
Citizenship and Social
Responsibility
GE10105 การบริหารจัดการด้ านการเงินใน
3(3-0-6)
ชีวติ ประจาวัน
Financial management of Life
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรี ยนจาก
รายวิชาดังต่อไปนี ้
GE10201 พื ้นฐานของอารยธรรม
3(3-0-6)
Foundation of Civilization
GE10202 ศิลปะในการดาเนินชี วติ
3(3-0-6)
Arts of Living
GE10203 วรรณกรรมไทยสมัยปั จจุบนั
3(3-0-6)
Modern Thai Literature
1.3 กลุ่มวิชาภาษา ให้ เลือกเรี ยน 12 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรี ยน
จากรายวิชาดังต่อไปนี ้
GE10301 ภาษาไทยเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
Thai for Working
GE10302 ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
GE10303 การอ่านและการเขียน
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเบื ้องต้ น
Basic Reading and Writing in
English
GE10304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
3(2-2-5)
ชีวติ ประจาวัน
English Daily Life for
Communication

GE10305

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
3(3-0-6)
English for Presentation
GE10306 ภาษาจีนพื ้นฐาน
3(2-2-5)
Chinese for Beginners
GE10307 ภาษาลาวพื ้นฐาน
3(2-2-5)
Lao for Beginners
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 6
หน่ วยกิต ให้ เลือกเรี ยนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้
GE10401 คณิตศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Everyday life
GE10403 วิทยาศาสตร์ ในวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
GE10404 สิง่ แวดล้ อมเพื่อชีวติ
3(0-9-0)
Environment for Life
2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต
1) คณิตศาสตร์ และสถิตสิ าหรั บนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 12
หน่ วยกิต
EN17104

สถิติเบื ้องต้ น
Introduction to Statistic
EN17105 คณิตศาสตร์ ไม่ต่อเนื่อง
Discrete Mathematics
EN17106 แคลคูลสั สาหรับวิทยาศาสตร์
Calculus for Science
EN17305 ระเบียบวิธีวจิ ยั
Research Methodology
2) พืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 หน่ วยกิต

3(3-0-6)

EN17101

3(2-2-5)

EN17103
EN17203
EN17107

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Programming I
หลักการระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Concept
เทคโนโลยี สารสนเทศ
Information Technology
กฎหมายและจริยธรรมทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศ
Information Technology Legal
and Ethics

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

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

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 54 หน่วยกิต
1) กลุ่มประเด็นด้ านองค์ การและระบบสารสนเทศ 9 หน่ วยกิต
EN17201

การใช้ คอมพิวเตอร์ ในสานักงาน
3(3-0-6)
Office Automation
EN17204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information Systems
EN17406 ความมัน่ คงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
Information Systems Security
2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 18 หน่ วยกิต
EN17301

3(2-2-5)
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั
คอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
EN17303 ระบบฐานข้ อมูล
3(3-0-6)
Database System
EN17306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Information System Analysis and
Design
EN17308 การสื่อสารข้ อมูลและระบบเครื อข่าย
3(2-2-5)
Data Communication and Network
System
EN17407 ธุรกิจและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
e-Business and e-Commerce
EN17408 พื ้นฐานทางธุรกิจสาหรับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Business Fundamentals for
Information Technology
3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์ แวร์ 12 หน่ วยกิต
EN17102
EN17304
EN17307
EN17403

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Programming II
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering

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

4) กลุ่มโครงสร้ างพืน้ ฐานของระบบ 9 หน่ วยกิต
EN17202

สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Architecture
EN17205 ระบบปฏิบตั ิการ
3(3-0-6)
Operating System
EN17302 โครงสร้ างข้ อมูล
3(3-0-6)
Data Structure
5) กลุ่มประสบการณ์ ภาคสนามหรื อโครงงาน 6 หน่ วยกิต
นักศึกษาต้ องเลือกเรี ยนวิชาสหกิจศึกษาหรื อวิชาโครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
EN17401

3(0-6-3)
โครงงานเทคโนโลยี สารสนเทศ 1
Information Technology Senior
Project I
EN17402 โครงงานเทคโนโลยี สารสนเทศ 2
3(0-6-3)
Information Technology Senior
Project II
EN17499 สหกิจศึกษา – เทคโนโลยีสารสนเทศ
6(0-18-9)
Co-Operative Education Information Technology
*หมายเหตุ : ต้ องอบรมเตรี ยมความพร้ อมสหกิจ 30 ชม.
3. กลุ่มวิชาเอกให้ เลือกจากวิชาต่อไปนีไ้ ม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วย
กิต
1) กลุ่มการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
้ ง
EN17410 การเขียนโปรแกรมขันสู
3(2-2-5)
Advance Programming
EN17413 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับ 3(2-2-5)
อุปกรณ์เคลื่อนที่
Application Development for
Mobile Devices
EN17416 เทคโนโลยีเว็บเซอร์ วิส
3(2-2-5)
Web Services Technology
2) กลุ่มคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
EN17309

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการ
ประยุกต์ใช้ สื่อผสม
Computer Graphics and

3(2-2-5)

Multimedia Application
EN17418 การพัฒนาเกม
Game Development
EN17419 การพัฒนาสื่อ 3 มิติ เสมือนจริง
Augmented Reality Development
3) กลุ่มคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์
EN17206

หลักการดิจิตอลเบื ้องต้ น
Introduction to Digital Concept
EN17415 วงจรดิจิตอลและการออกแบบระบบ
ลอจิก
Digital Circuit and Logic Design
EN17420 การประยุกต์ใช้ งานเทคโนโลยี IoT
Internet of Thing Technology
Application
4) กลุ่มระบบเครื อข่ าย

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

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

3(2-2-5)

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบก้ อน
3(2-2-5)
เมฆ
Cloud Computing Techology
EN17409 สถาปั ตยกรรมแบบรับ-ให้ บริการ
3(3-0-6)
Client-Server Architecture
EN17417 เทคโนโลยีเครื อข่ายไร้ สาย
3(3-0-6)
Wireless Network Technology
5) กลุ่มการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
EN17421

EN17207

การออกแบบและพัฒนาคอร์ สแวร์
Courseware Design and
Development
EN17404 การศึกษาทางไกลผ่านเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต
Internet-Based Distance Learning
EN17422 การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บน
อุปกรณ์แบบพกพา
Mobile Learning Development
6) กลุ่มวิชาเลือกอื่นๆ

3(2-2-5)

EN17405

3(3-0-6)

EN17411

การจัดการศูนย์สารสนเทศ
Information Center Management
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Seminar in Information

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

Technology
EN17412 หัวข้ อพิเศษ
3(3-0-6)
Selected Topics
EN17414 การใช้ โปรแกรมการบริ หารโครงการ
3(2-2-5)
Project Management Software
EN17423 ปั ญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
EN17424 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Decision Support System
EN17425 การทาเหมืองข้ อมูล
3(2-2-5)
Data mining
EN17426 เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการ
3(3-0-6)
จัดการโลจิสติกส์
Information Technology for
Logistics Management
EN17427 การวางแผนบริหารธุรกิจขององค์กร
3(3-0-6)
Enterprise Resource Planning:
ERP
EN17428 ความฉลาดทางธุรกิจเบื ้องต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Business
Intelligence
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ให้ นกั ศึกษาเลือกเรี ยนรายวิชาใดๆในหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ที่
เปิ ดสอนในมหาวิท ยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จานวนหน่ว ย
กิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รหัสวิชา
GE101xx
GE103xx
EN17101
EN17103
EN17104
EN17105

ปี การศึกษาที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาในกลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
วิชาในกลุม่ วิชาภาษา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
หลักการระบบคอมพิวเตอร์
สถิติเบื ้องต้ น
คณิตศาสตร์ ไม่ต่อเนื่อง
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

รหัสวิชา
GE102xx
GE103xx
GE104xx
EN17102
EN17106
EN17107

ปี การศึกษาที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาในกลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
วิชาในกลุม่ วิชาภาษา
วิชาในกลุม่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
แคลคูลสั สาหรับวิทยาศาสตร์
กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

รหัสวิชา
GE101xx
GE103xx
GE104xx
EN17202
EN17203
EN17xxx

ปี การศึกษาที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาในกลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
วิชาในกลุม่ วิชาภาษา
วิชาในกลุม่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี สารสนเทศ
(วิชาเอกเลือก 1)
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

รหัสวิชา
GE102xx
GE103xx
EN17201
EN17204
EN17205
EN17xxx

ปี การศึกษาที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาในกลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
วิชาในกลุม่ วิชาภาษา
การใช้ คอมพิวเตอร์ ในสานักงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบปฏิบตั ิการ
(วิชาเอกเลือก 2)
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

รหัสวิชา
EN17301
EN17302
EN17305
EN17304
EN17308
EN17xxx

ปี การศึกษาที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1
ชื่อวิชา
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
โครงสร้ างข้ อมูล
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
การสื่อสารข้ อมูลและระบบเครื อข่าย
(วิชาเอกเลือก 3)
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18

รหัสวิชา
EN17303
EN17307
EN17306
EN17xxx

รหัสวิชา
EN17401
EN17403
EN17406
EN17407

ปี การศึกษาที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2
ชื่อวิชา
ระบบฐานข้ อมูล
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
(วิชาเอกเลือก 4)
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12

ปี การศึกษาที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1
ชื่อวิชา
โครงงานเทคโนโลยี สารสนเทศ 1
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ความมัน่ คงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจและการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
รวม

หน่วยกิต
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12

รหัสวิชา
EN17402
EN17408
xxxxxxx
xxxxxxx

ปี การศึกษาที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2
ชื่อวิชา
โครงงานเทคโนโลยี สารสนเทศ 2
พื ้นฐานทางธุรกิจสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วิชาเลือกเสรี 1)
(วิชาเลือกเสรี 2)
รวม

หน่วยกิต
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12

แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รหัสวิชา
GE101xx
GE103xx
EN17101
EN17103
EN17104
EN17105

ปี การศึกษาที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาในกลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
วิชาในกลุม่ วิชาภาษา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
หลักการระบบคอมพิวเตอร์
สถิติเบื ้องต้ น
คณิตศาสตร์ ไม่ต่อเนื่อง
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

รหัสวิชา
GE102xx
GE103xx
GE104xx
EN17102
EN17106
EN17107

ปี การศึกษาที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาในกลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
วิชาในกลุม่ วิชาภาษา
วิชาในกลุม่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
แคลคูลสั สาหรับวิทยาศาสตร์
กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

รหัสวิชา
GE101xx
GE103xx
GE104xx
EN17202
EN17203
EN17xxx

ปี การศึกษาที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาในกลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
วิชาในกลุม่ วิชาภาษา
วิชาในกลุม่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี สารสนเทศ
(วิชาเอกเลือก 1)
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

รหัสวิชา
GE102xx
GE103xx
EN17201
EN17204
EN17205
EN17xxx

ปี การศึกษาที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาในกลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
วิชาในกลุม่ วิชาภาษา
การใช้ คอมพิวเตอร์ ในสานักงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบปฏิบตั ิการ
(วิชาเอกเลือก 2)
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

รหัสวิชา
EN17301
EN17302
EN17305
EN17304
EN17308
EN17xxx

ปี การศึกษาที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1
ชื่อวิชา
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
โครงสร้ างข้ อมูล
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
การสื่อสารข้ อมูลและระบบเครื อข่าย
(วิชาเอกเลือก 3)
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18

รหัสวิชา
EN17303
EN17307
EN17306
EN17408
EN17xxx
xxxxxxx

ปี การศึกษาที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2
ชื่อวิชา
ระบบฐานข้ อมูล
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
พื ้นฐานทางธุรกิจสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วิชาเอกเลือก 4)
(วิชาเลือกเสรี 1)
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

รหัสวิชา
EN17403
EN17406
EN17407
xxxxxxx

รหัสวิชา
EN17499

ปี การศึกษาที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1
ชื่อวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ความมัน่ คงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจและการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
(วิชาเลือกเสรี 2)
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12

ปี การศึกษาที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2
ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา – เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

หน่วยกิต
6(0-18-9)
6

คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)

GE10103

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GE10101

GE10102

3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดาเนินชีวติ
Psychology for Living
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ ทางจิตวิทยาที่เกี่ ยวข้ องกับกับการ
พัฒ นาจิ ตใจ ความเข้ าใจตนเอง ผู้อื่ นและ
สัง คม บุ ค ลิ ก ภาพ สุ ข ภาพจิ ต และการ
ปรับตัว การปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคล การ
คิดเชิงบวก การจัดการกับความเครี ยดอย่าง
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
Psychological knowledge related to
mental development, understanding of
oneself, others and society, personality,
mental health and adjustment, the
interaction between individuals, positive
thinking, management of
stress
appropriately with changes in society.
3(3-0-6)
สังคมและวัฒนธรรม
Society and culture
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎี ท างสัง คมวิท ยา การจัด ระเบี ย บ
สังคม การขัดเกลาทางสังคม การแบ่งช่วง
ชันทางสั
้
งคม บทบาทและหน้ าที่ของสถาบัน
สังคมต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม และปั ญหาสังคมที่เกิดขึ ้น
Social organization, socialization,
social class division, roles and duties of
different social institutions, and social
and cultural changes and social
problems.

GE10104

3(3-0-6)
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดาเนินชี วติ
Sufficient economy for Living
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติ ค วามเป็ น มา ความหมาย และ
องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลัก การทรงงานในพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้ าอยู่ หวั รัชกาลที่ 9 แนวคิ ดที่เกี่ ย วข้ องกับ
ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียง การประยุก ต์ ใ ช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้ านต่างๆ โดย
นักศึกษาจะต้ องทาโครงการเพื่อให้ เกิดการ
รับรู้ และเข้ าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Historical background, meanings and
elements of the Philosophy of
Sufficiency Economy, the working
principles of His Majesty King Rama IX,
concepts related to the philosophy of
sufficiency economy, the application of
this theory in various fields. Students are
required to organise a project to raise
awareness or understand in sufficient
economy.
3(3-0-6)
ความเป็ นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม
Citizenship and Social Responsibility
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทหน้ าที่ ค วาม รั บ ผิ ด ชอ บข อ ง
พลเมือง การเคารพกติกา สิทธิเสรี ภาพของ
ผู้อื่ น เคารพในความเห็น ที่ แตกต่ า งกัน รั ก
ความเป็ นธรรมและความเสมอภาคและการ
พึ่งตนเอง การคิดวิเ คราะห์เชื่ อ มโยงปั ญหา
และการจัด การปั ญ หา ความรั บผิดชอบทัง้
ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคม การมี จิ ต
สาธารณะ โดยนักศึกษาจะต้ องทาโครงการ
เพื่อให้ เกิดการรับรู้ หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในประเด็นที่สนใจ
Roles, responsibility of citizenship;
rule abiding; respect for rights, freedom
and different opinions of others; justice

and equality, and self-reliance, critical
thinking, problem analysis, problem
management,
responsibility
for
themselves, others, and society, public
mind. Students are required to organize
a project to raise awareness or bring
about change in an area of their
interest.
GE10105 การบริหารจัดการด้ านการเงินใน
3(3-0-6)
ชีวติ ประจาวัน
Financial management of Life
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบริ ห ารการเงิ น ในชี วิ ต ประจ าวั น
ส าหรั บ บุ ค คล การวางแผนการเงิ น เพื่ อ
เศรษฐกิจ อย่ างยั่ง ยื น การวางแผนการเงิ น
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
Management of daily life for personal
finance, personal financial planning for
a sustainable economy, financial
planning for developing the quality of
personal life.
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GE10201

3(3-0-6)
พื ้นฐานของอารยธรรม
Foundation
of
Civilization
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติ แ ละลัก ษณะอารยธรรมของชน
ช า ติ ไ ท ย ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ท า ง ค ว า ม
เจริญรุ่งเรื องของวัฒนธรรมไทยในด้ านต่างๆ
การเข้ ามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพล
ของอารยธรรมตะวันตก การเปลี่ย นแปลง
ของระบบสังคม ลักษณะทางวัฒนธรรมคน
รุ่ นใหม่ การก าเนิด อารยธรรมของชาติ ที่
สาคัญ ความมี อ านาจด้ า นเศรษฐกิจ และ
การเมื อ งระหว่า งคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 20 การ
ขยายตัวของแนวคิดแบบประชาธิปไตย ลัทธิ
ชาตินยิ ม จักรวรรดินิยมและปั ญหาการผสม
อารยธรรมตะวันออกกับอารยธรรมตะวันตก
ในปั จจุบนั

GE10202

GE10203

History and characteristics of Thai
civilization, the prosperity of Thai
culture in
various aspects, the
influences of Westerners and Western
civilization, the change of society
system including characteristics of
culture of new generation, the study of
significant origin of civilization of nation,
powerfulness on economy and politics
in 20th century, the expansion of
concepts on Democracy, Nationalism,
Imperialism and problems caused from
mixing of Eastern and Western
civilization in present time.
3(3-0-6)
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะและรู ปแบบความสัมพันธ์ ของคน
ในสังคม มารยาทไทย มารยาทสากล การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ น าไปสู่ค วามส าเร็ จ ในการ
สร้ างความสัมพันธ์ ศิ ลปะการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข
Characteristics and forms of
relationship in society, Thai and
international manners, communication
for building successful relationships, art
of living happily together in society.
3(3-0-6)
วรรณกรรมไทยสมัยปั จจุบนั
Modern Thai Literature
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วรรณกรรมไทยปั จ จุ บ ัน ประเภทต่ า งๆ
ได้ แ ก่ ร้ อ ยกรองไทยปั จ จุ บ ัน วรรณกรรม
สาหรับเด็ก วรรณกรรมสารคดี บทละครพูด
สมัยใหม่ นวนิยาย เรื่ องสันและวรรณกรรม
้
แปล
The different types of current Thai
literature: Poetry, present Thai Prose,
literature for children, fiction literary,

speaking modern plays, novels, short
stories and translation literary.

1.3 กลุ่มวิชาภาษา
GE10301

GE10302

GE10303

ภาษาไทยเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
Thai for Working
รายวิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความรู้ พื น้ ฐานในการใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ
การทางาน การฟั ง การพูด การอ่าน และการ
เขี ย น การฟั งสรุ ปความ การฟั ง อย่ า งมี
วิ จ ารณญาณ การพู ด น าเสนองาน การ
บรรยายสรุ ป การประชุม การอ่านค้ นข้ อมูล
การอ่านสรุ ปความ การอ่านวิเคราะห์ข้อมูล
การอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ การเขี ย น
รายงานการประชุม การเขี ยนหนังสือติดต่อ
งาน การเขียนโครงการ
Fundamental knowledge of Thai
language use for workplace focusing
on listening, speaking, reading and
writing, listening for main ideas, critical
listening delivering; presentations,
giving conclusion talks; meetings,
searching for information, reading for
main ideas, reading and analyzing data,
critical reading, writing meeting
minutes, official documents, project
proposals.
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
รายวิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการใช้ ภาษาอัง กฤษ ทัก ษะการฟั ง
พูด อ่าน เขียนและไวยากรณ์ขนพื
ั ้ ้นฐาน
Basic English usage, listening,
speaking, reading, and writing skills
and basic grammar.
การอ่ านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
เบือ้ งต้ น
Basic Reading and Writing in English

GE10304

รายวิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
คาศัพท์และหลักการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การอ่านและการเขียนตามสถานการณ์ ต่างๆ
ทัก ษะการเขี ย นสรุ ป ความ การย่ อ ความ
เบื ้องต้ น การกรอกฟอร์ ม การเขียนจดหมาย
ส่ ว นตั ว การสื่ อ สารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ทั ก ษะการอ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ การอ่ า น
โฆษณา การอ่ า นฉลากยาและผลิต ภัณ ฑ์
ต่ า งๆ การอ่ า นและการเขี ย นชื่ อ คนและ
สถานที่ภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
English vocabulary and usage for
basic reading and writing in various
situations, skills for note-taking,
summarizing, completing forms,
personal
correspondence,
and
electronic communication, skills for
reading newspapers, advertisements,
and various drug and product labels,
reading and writing Thai names and
places in English.
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
3(2-2-5)
ชีวิตประจาวัน
English Daily Life for Communication
รายวิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะการฟั ง และการพูดเพื่อการสื่ อสาร
ในชี วิตประจาวัน การออกเสีย งและระดับ
ของการใช้ ภ าษา การทัก ทาย การแนะน า
ตนเอง การบรรยายลัก ษณะของคนและ
สิ่ง ของ การขอความช่ ว ยเหลื อ การแสดง
ความคิ ดเห็น การสอบถามข้ อ มู ล บทบาท
และถ้ อยคาที่ใช้ ในการเริ่มสนทนา
ดาเนินเนื ้อหาและยุติการสนทนา
Speaking and listening skills for
effective daily life conversation,
recognizing and utilizing appropriate
stress, rhythm and intonation pattern,
greetings, self-introduction, describing
people and things, asking for help,
expressing ideas, asking for information

and making small talk.

GE10305

speaking, reading and writing; basic
conversation practice in daily life
including greetings, self- introduction,
showing appreciation and asking
apologies, taking dictation and writing
simple sentences; practices of reading
short messages, summarizing and

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
3(3-0-6)
English for Presentation and
รายวิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การใช้ ภาษาอั ง กฤษในการน าเสนอ
รู ปแบบต่างๆ กาหนดวัตถุประสงค์ ของการ
พู ด การวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม ผู้ ฟั ง และการวาง
แผนการนาเสนอ การจัดเตรี ยมเค้ าโครงของ
การน าเสนอ ชนิ ด ของข้ อมู ล ฝึ กการใช้

answering questions.
GE10307

อุปกรณ์ในการนาเสนอและการถ่ายทอด

ลาวอย่ า ง บู ร ณาการ รู ปประโยค แ ละ
ไวยากรณ์ พื น้ ฐาน การสนทนาที่ ใ ช้ ใ น
ชีวติ ประจาวัน ได้ แก่ การทักทาย การแนะนา
ตนเอง การบอกเวลา การซื อ้ ของ เป็ น ต้ น
หลัก การอ่ า นข้ อความสัน้ ๆ อ่ า นเพื่ อ สรุ ป

How to use English for presentation in
various kinds, the purpose of speaking
and conversation, audience analysis
and presentation planning, preparing
the presentation layout, types of
information and various forms of
presentation, information resources and
search of information, practicing
devices for presentation and

ความและตอบคาถามและการเขี ยนประโยค
ง่ายๆ
Integrated Lao skills: listening,
speaking, reading and writing ; basic
sentences and grammar, conversation
in daily life including greetings, selt –
introduction , time telling, shopping;
practices of reading short messages,
summarizing and answering questions,

transmission.

GE10306

ภาษาจีนพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Chinese for Beginners
รายวิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาจี น
อย่ างบูรณาการ การสนทนาขัน้ พื ้นฐานใน
ชีวติ ประจาวัน ได้ แก่ การทักทาย การแนะนา
การขอบคุณ และการขอโทษ เขี ยนตามค า
บอกและเขี ยนประโยคง่ายๆ ฝึ กอ่านเนื ้อหา
ข้ อ ความสัน้ ๆ การอ่ า นเพื่ อ สรุ ป และตอบ
คาถาม
Integrated Chinese skills : listening,

ภาษาลาวพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Lao for Beginners
รายวิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทัก ษะการฟั ง พูด อ่า น และเขี ย นภาษา

and in writing simple sentences.
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
GE10401

คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความหมาย ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของ
คณิ ต ศาสตร์ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน วิ ธี ก าร
คานวณอัต ราส่ว นและร้ อยละ อนุก รมและ

การคานวณดอกเบี ้ย
Meaning, benefits and values of
mathematics in daily life, ratio and
percentage, series and interest
calculation.
GE10403

วิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
คุณค่าและภัยแฝงจากวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี อาหาร ยา สมุนไพร สารเคมี และ
เครื่ องใช้ ในบ้ าน มลพิษสิ่งแวดล้ อมและการ
ปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลง
สภาพอ ากาศ โลก ปรากฏกา รณ์ ทา ง
ธรรมชาติ ที่ มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต การ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตวิทยาศาสตร์ ในโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง
ยัง่ ยืน
Values and latent threats of science
and technology: foods, drugs, herbs,
chemicals and household appliances;
environmental pollutants and practical
measure for safety; climate change;
natural
phenomenon
affecting
livelihood; changes in people’s way of
living and science in the Royal Initiative
Projects for sustainable development.

GE10404

สิ่งแวดล้ อมเพื่อชีวิต
3(0-9-0)
Environment for Life
รายวิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สมดุลธรรมชาติ ความสัมพันธ์ เชิงระบบ
ระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อม เพื่ อ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยื น การ
ด าเนิ น กิ จ กรรมโดยใช้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม บ ารุ ง รั ก ษาและ
คุ้มครองสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ในการบริ ห ารจัด การเพื่ อ การพัฒ นาแบบ
ผสมผสาน โดยนักศึกษาจะต้ องทาโครงการ
เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร รั บ รู้ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
Equilibrium of nature, systematical
relationship between human and
environment for sustainable natural
resources development, applications of
sciences and technologies to promote,
protect and maintain environment and
natural resources. Students are required
to organize a project

to raise

awareness of maintaining environment.
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
1) คณิตศาสตร์ และสถิตสิ าหรั บนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
EN17104 สถิตเิ บือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Statistic
ความหมายของสถิติ การเรี ยนรู้ ระเบียบ
วิธีทางสถิติเพื่อประยุกต์ในทางธุรกิจ โดยมุ่ง
ให้ เ ข้ าใจเกี่ ย วกับ การรวบรวม และการ
นาเสนอข้ อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ การคานวณ
มาตราการวัดแนวโน้ มเข้ าสู่ส่วนกลาง และ
มาตราวัด การกระจายของข้ อ มู ล ทฤษฎี
เบื ้องต้ น เกี่ ย วกับ ความน่า จะเป็ น การแจก
แจงความน่า จะเป็ น แบบต่ อ เนื่ อ ง และไม่
ต่ อ เนื่ อ ง ทฤษฎี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง การ
ประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ การทดสอบ
สม ม ติ ฐาน แ ละก ารวิ เ ค ราะห์ ค วา ม
แปรปรวน
To study the meaning of statistics,
learning methods for application in
business , to provide the data
collection, presentation of data in

various formats, central limit theorem;
probability
theory,
probability
distributions, procedures of estimation,
confidence intervals and hypothesis

volumetric. Infinite series Fourier series
and integrals in Fourier.
EN17305

testing.
EN17105

คณิตศาสตร์ ไม่ ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
ตรรกศาสตร์ เบื ้องต้ น เซต ความสัมพัน ธ์
และฟั งก์ ชัน การเติ บโตของฟั งก์ ชัน วิธีการ
พิสจู น์ และอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ นิยาม
และขันตอนวิ
้
ธีแบบเรี ยกซ ้า วิธีการนับ ความ
น่ า จะเป็ นแบบไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ทฤษฎี ก ราฟ
ต้ นไม้ โครงข่ า ยง าน แบบจ าลอง ทาง

ดาเนิน งานวิจัย ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การกาหนดวัตถุ ประสงค์ ในการศึก ษา การ
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิ ด ทฤษฏี แ ละ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง วิธีการรวบรวมข้ อมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ การวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล การทดลอง
การสรุ ป ผลการวิจัย การเขี ยนรายงานและ
บทความวิ จั ย การน าเสนอผลงานวิ จั ย

คณิตศาสตร์
Elementary logic, sets, relations and
functions, the growth of the function.

มารยาทและจริยธรรมในการทาวิจยั
The meaning, objectives and
important of research. Research
methodology in Information technology
studies. Objectives establishing in
studies. Literature review, along with

Proven methods and mathematical
induction. Definition and recursive
algorithm to count the probability graph
theory, discrete mathematical models
for tree growers.
EN17106

concepts, theories, and related
researches. Data collection, statistics,
data analysis, experiments, research
result concluding, report writing and
research journal, research presentation,

แคลคูลัสสาหรั บวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Calculus for Science
ฟั ง ก์ ชั น ลิ มิ ต ความต่ อ เนื่ อ ง การ
อนุพ ัน ธ์ การอิ น ทิ เ กรท การค านวณเชิ ง
จานวนเลขเบื ้องต้ น สูตรประมาณค่าในช่วง
การอนุพนั ธ์และการอินทิเกรทเชิงเส้ น เชิงผิว
และเชิงปริ มาตร อนุกรมอนันต์ อนุกรมฟูริ

moral and ethics in research conducting
are also approaches.
2) พืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เยร์ และอินทิกรัลฟูริเยร์
Function
Limit
Continuation
Differentiation
Integration
The
calculation of preliminary figures In the
estimation formula The derivative and
integral linear, oriented surface and

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17104 สถิตเิ บือ้ งต้ น
ค ว า ม ห ม า ย วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
ความส าคั ญ ของการวิ จั ย ขั น้ ตอนการ

EN17101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
Computer Programming I
แนวคิ ด เบื อ้ งต้ น เกี่ ย วกับ การโปรแกรม
คอมพิว เตอร์ ทักษะที่จาเป็ นต่อการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ ลักษณะของการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชนิดต่าง ๆ เทคนิคใน

การพัฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ การเขี ย น
โปรแกรมเชิงวัตถุ ศึกษาลักษณะพื ้นฐานของ
ภาษาโปรแกรมในเชิงลึก ตัวอย่างการใช้ งาน

บทบาทข อ ง เทค โนโลยี สารสนเทศ
ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ต่ อ ร ะ บ บ
สารสนเทศและการน าไปใช้ ในองค์ กร การ
ปฏิบตั ิการทางคอมพิวเตอร์ กระบวนการทาง
สารสนเทศ เทคนิคการสืบค้ นข้ อมูลและงาน
ประยุ ก ต์ ใ นเทคโนโลยี ปั จ จุ บ ั น ทางด้ าน
สารสนเทศ

จริง
The idea of the basics of computer
programming. Skills that are essential to
modern application development. The

The role of information technology
The impact of technology on information
systems and applications in the
enterprise. Computer Operations
Process
Information
Technical

nature of the application of various
techniques
for
application
development.
Object-oriented
programming Characterization of the
programming language in depth.

information and applications in the field
of information technologies.

Examples of real applications
EN17103

หลักการระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Concept
โครงสร้ างระบบคอมพิวเตอร์ สัญลักษณ์

3(3-0-6)

ข้ อมูล การปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ลกั ษณะ
องค์ ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ CPU
หน่วยความจา อุปกรณ์ นาเข้ าและแสดงผล
I/Oพื น้ ฐานของระบบปฏิ บ ัติ ก าร เช่ น การ
แปลภาษาโปรแกรม การเชื่ อ มต่ อ การ

ที่อยู่

กฎหมายควบคุมการใช้ คอมพิวเตอร์

Study the meaning and history of
computer, functions and advantages of
computer, designing methods and
algorithm writing, data structure,
number system, network system,
including the appropriate OS choosing

Legal and ethical related to
information
technology.
Basic
knowledge of information technology
crime, laws on computer crime, theories

to use.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Information Technology Legal and
Ethics
กฎหมายและประเด็ น ด้ านจริ ย ธรรมที่
เกี่ ยวข้ อ งกับเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ความรู้
เบื อ้ งต้ นเกี่ ย วกับ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ทฤษฎี และ
ความคิ ด เกี่ ย วข่ า วสารและเสรี ภ าพของ
ประชาชน การใช้ คอมพิว เตอร์ เ ก็ บ ข้ อ มู ล
ข่าวสารที่อาจกระทบถึงสิทธิส่วนบุคคล และ

เรี ยกใช้ ระบบ คาสัง่ ปฏิบตั ิการของโปรแกรม
ศึ ก ษ า ว ง จ ร ค า สั่ ง ค า สั่ ง พื ้น ฐ า น
องค์ประกอบของคาสัง่ การกาหนดตาแหน่ง

EN17203

EN17107

3(3-0-6)

and concepts pertaining to information
and freedom, use of computer to store
information which may affect individual
rights and laws on control of computer
use

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1) กลุ่มประเด็นด้ านองค์ การและระบบ
สารสนเทศ

EN17201

สารสนเทศที่มี ต่อการจัดการ และตัดสินใจ
โครงสร้ างขององค์ กรและความสัมพันธ์ ของ
สารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
องค์ ก ร บทบาทของระบบคอมพิ ว เตอร์
เครื อ ข่ า ย และฐานข้ อมู ล ที่ มี ต่ อ ระบบ
สารสนเทศ การใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ใน
การพัฒ นางานของระบบสารสนเทศ การ

การใช้ คอมพิวเตอร์ ในสานักงาน
3(2-2-5)
Office Automation
โครงสร้ า งและลักษณะของคอมพิวเตอร์
แ ล ะ เ ท ค นิ ค ข อ ง ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี

จัดการและควบคุมระบบสารสนเทศในการ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการที่ หลากหลาย
ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ ใ น อ ง ค์ ก ร

ไมโครคอมพิวเตอร์ ในประโยชน์หลายๆ ด้ าน
การศึ ก ษาจะให้ ค วามส าคัญ ในโปรแกรม
สาเร็ จรู ป เช่น การประมวลผลคา กระดาษ
ท า ก าร อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ร ะบ บ จั ด ก า ร

จรรยาบรรณของการใช้ คอมพิวเตอร์
The role and importance

ฐานข้ อมู ล การบริ ห ารส านั ก งาน การ
เลื อ กใช้ เครื่ อ งใช้ ส านัก งาน การจั ด เก็ บ
เอกสาร การติดต่อสื่อสารในสานักงานและ
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ส ารสนเทศที่ ท ัน สมั ย
เนื อ้ หารายวิ ช าค รอ บคลุ ม เทคโนโลยี

information
systems
for
the
management and decision-making,
organizational structure and relationship
of information between different
departments within the organization, the
role of computer networks and
databases to the system. The use of
computer technology in the
development of information systems.

สมัยใหม่ เฉก เช่น แนวโน้ มอนาคต
The structure and nature of the
technique of using computer and
microcomputer technology in many
aspects of the study will be featured in
programs such as word processing.
Paper to Electronic Database
Management
Systems
Office
Administration The selection of office
supplies
Document
Storage
Communications in the office and
modern information systems. Course
content covers technology trends like
the future.
EN17204

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information Systems
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17203 เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทบาทและความส าคั ญ ขอ งระบบ

of

Management and control systems in
response to the diverse needs of
executives at all levels in the
organization. Ethics in Computing
EN17406

ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Security
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17203 เทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิ ด ของความปลอดภั ย ของระบบ
สารสนเทศ เทคนิคการควบคุม การออกแบบ
ระบบสารสนเทศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
การวางแผนการควบคุ ม การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
การจั ด การและการควบคุ ม การบริ ก าร
สารสนเทศและขั น้ ตอนและเทคนิ ค การ

ตรวจสอบสาหรับระบบสารสนเทศ

EN17303

The concept of the information
security systems, control techniques,
information systems design, computer
crime. The planning of information
access control. Management and
control of information technology

ทางตรรกและกายภาพ วิธีจดั ฐานข้ อมูลแบบ
ต่ า ง ๆ ข้ อดี แ ละข้ อจ ากั ด ของแต่ ล ะวิ ธี
โปรแกรมสาเร็ จรู ป ซึ่งใช้ จัดการและบริ หาร

services, and the steps and techniques
for monitoring information system.
2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
EN17301

ระบบฐานข้ อมูลของระบบคอมพิวเตอร์

การปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ กับ
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
เทคนิค ในการออกแบบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ม นุ ษ ย์ แ ล ะ
คอมพิวเตอร์ รู ปแบบของการโต้ ตอบระหว่าง
มนุษย์ และคอมพิวเตอร์ การออกแบบและ
พัฒนาระบบการเชื่ อมต่อระหว่างมนุษย์ กับ
คอมพิว เตอร์ การออกแบบให้ ง่ ายต่ อการ
เรี ยนรู้ การออกแบบตั ว ป้ อ นเข้ า การ
ออ กแ บบส่ ว นแ สด งผลลั พ ธ์ แ ละการ
ตอบสนองในรู ปแบบต่างๆ
The design techniques that
associated with the relationship
between human and computers. The
patterns of interaction between human
and computers. The design and
development towards the system of
connection between human and
computers. The design is easily made
for learning. The design of input result
display, and the various ways to
respond.

ระบบฐานข้ อมูล
3(3-0-6)
Database System
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17302 โครงสร้ างข้ อมูล
ความหมายและวิว ัฒ นาการของระบบ
ฐานข้ อ มู ล หน้ า ที่ แ ละองค์ ป ระกอบระบบ
ฐานข้ อมูล โครงสร้ างและการออกแบบ การ
ท านอมั ล ไลเซชั่ น ของระบบฐานข้ อ มู ล

Definition and evolution of database
system, functions and components of
database system, structure and design,
normalization of logical and physical
database, database management
method, advantages and limitations,
software package which use to manage
computer database system
EN17306

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Information System Analysis and
Design
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17302 โครงสร้ างข้ อมูล
ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ แนวทางและวิ ธี ก ารในการ
วิเ คราะห์ ร ะบบสารสนเทศ การศึ ก ษาการ
ท าง าน แ ล ะก าร พิ จ าร ณา ปั ญ หา ข อ ง
ระบบงาน การกาหนดความต้ องการของผู้ใช้
ด้ านระบบ การประเมินทางเลือกต่าง ๆ ของ
วิ ธี ก ารแก้ ไขปั ญหา เพื่ อ จะได้ วิ ธี ก ารที่
เหมาะสมที่ สุด ในการแก้ ไ ขปั ญ หา การใช้
เครื่ อ งมื อ ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ ระบบงาน
และการเสนอวิธี ก าร แก้ ไ ขปั ญ หา ศึ ก ษา

หลักการออกแบบรายงาน ข้ อมูลนาเข้ าและ
การควบคุ ม การออกแบบกระบวนการ
ประมวลผล และฐานข้ อมู ล รวมทัง้ การ
ออกแบบเครื อ ข่ ายตลอดจนการจัด เตรี ย ม
บุคลากร การสร้ างแอพพลิเคชัน่ การทดสอบ
ร า ย ง า น ก า ร ติ ด ตั ้ง ร ะ บ บ ง า น ก า ร
เปลี่ ย นแปลงระบบงาน และการจั ด ท า

เลื อ กรู ปแบบของการสื่ อ สารและระบบ
เครื อข่ายที่เหมาะสม
The concept of data communication,
characteristics and composition of the
data communications. Structuring and
link of data communication system, the
role of the computer network. The

เอกสารประกอบการปฏิบตั ิงาน

technology of data communication in
various way and how to choose
communications format and networking
topology in appropriate ways.

Introduction to Information Systems
Development. Ways and means to
analyze information systems. Work
study and consider the problems of the
system. Determining the needs of users
on the system. Evaluating different
alternatives of how to fix the problem. To
be the most appropriate way to resolve
the problem. Using a variety of tools to
analyze and propose solutions to the
problem of the design report. Data input
and control Design processes and
databases, including network design

EN17308

EN17407

ธุรกิจและการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
e-Business and e-Commerce
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17203 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความหมาย ความส าคั ญ ของการท า
การค้ าบนอินเทอร์ เน็ต หลักและวิธีการค้ าบน
อินเทอร์ เน็ตลักษณะพิเศษและสถานการณ์
การค้ าบนอินเทอร์ เน็ต การประชาสัมพัน ธ์
ร้ านค้ า หรื อ Web Site ให้ เป็ น ที่ร้ ู จัก ระบบ
การเงินและการสร้ างมาตรฐานการชาระเงิน

and provisioning personnel. Creating
apps function. Test report Installation
work
Change
system
And
documentation practices.

บน Web มาตรการรักษาความปลอดภัยใน
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และกฎหมายธุ ร กิ จ บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การทางานของระบบ

การสื่อสารข้ อมูลและระบบเครื อข่ าย
3(2-2-5)
Data Communication and Network
System
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17103 หลักการระบบคอมพิวเตอร์
แนวคิ ด ของการสื่ อ สารข้ อมู ล ลัก ษณะ

Study the meanings and importance
of doing business thru internet, also
principles and methods of e-Commerce,
special features and business situation
on internet. Public relation of online

และองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารข้ อมูล
การจั ด โค รง สร้ าง แ ละการเชื่ อ ม โย ง
ระบบสื่ อสารข้ อ มูล เข้ า ด้ ว ยกัน และหน้ า ที่
ของเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ของ
การสื่ อ สารข้ อมู ล แบบต่ า ง ๆ และวิธี ก าร

สนับสนุน Back Office

shop or website, financial system and
standard of payment establishing on
web, security policy and methods in
business, business law on internet
network, and back office support

Style business processing system and
an online group. Advanced
programming language used to
develop commercial processing. Study
business processing and algorithm

system.
EN17408

พืน้ ฐานทางธุรกิจสาหรั บเทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Business Fundamentals for Information
Technology
แนวคิดพื ้นฐานทางธุรกิจ การตลาด การ
บัญชี การเงินและการจัดการ การก่อตัง้ และ
การลงทุ น ทาง ธุ ร กิ จ การน าโปรแกรม

processing.
EN17304

ประยุ ก ต์ ไ ปใช้ ในงานธุ ร กิ จ กระบวนการ
เริ่ มต้ นการเป็ นผู้ป ระกอบการ คุณลักษณะ
และจริ ย ธรรมของผู้ป ระกอบการที่ ประสบ
ความสาเร็จ
Basic concepts of business,
marketing, accounting, finance and
management. The founder and
business investment. Navigation
applications used in business. The
process started as an entrepreneur.
Features and ethics of entrepreneurial

เงื่อนไข
Principle
and
object-oriented
programming technique, Java language
or object-oriented language, process of
object-oriented language development,
transferred data statement in program,
arithmetic and comparison statements,
control and condition statements

success.
3) กลุ่ ม เทค โ นโ ลยี และ วิ ธี กา รทา ง
ซอฟต์ แวร์
EN17102

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
Computer Programming II
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1
สภาพแวดล้ อมการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เชิงพาณิชย์ ลักษณะระบบประมวลผลทาง
ธุ ร กิ จ แบบออนไลน์ แ ละแบบกลุ่ม ภาษา
โปรแกรมขั น้ สู ง ที่ ใ ช้ ในการพัฒ นาระบบ
ปร ะ ม ว ล ผ ล เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ ศึ ก ษ า ง า น
ประมวลผลทางธุรกิจและขัน้ ตอนวิธีในการ
ประมวลผล
Commercial software environments.

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Programming
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 2
หลักการและเทคนิคการพัฒนาโปรแกรม
เชิ ง วัต ถุ ด้ ว ยภาษาจาวา หรื อ ภาษาที่ เ ป็ น
ภาษาเชิงวัตถุ วิธีการในการพัฒนาโปรแกรม
เชิงวัตถุ การใช้ คาสัง่ การรับส่งข้ อมูลในแต่ละ
ส่ว นของโปรแกรม ค าสั่ง การค านวณและ
เปรี ย บเทีย บ ค าสัง่ การควบคุม และก าหนด

EN17307

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Programming
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 2
การสร้ างโปรแกรมบนระบบเว็บ การ
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้ างเว็บแบบ
ไดนามิ ก โปรแกรมฝั่ งลูกข่ า ยและแม่ข่ า ย
กลไกคุ ก กี แ้ ละการสร้ างเว็บ ที่ เ ก็ บ สถานะ
การใช้ บริ ก าร/ทรั พ ยากรบนแม่ ข่ า ย การ
ทางานร่ วมกับฐานข้ อ มูล ข้ อคานึงถึ งด้ า น

ความมั่น คงของระบบงาน การฝึ กปฏิ บ ัติ
เขี ยน โป ร แ ก รม ที่ ท า ง า นบ น เว็ บ ทั ง้ ที่
ประมวลผลในฝั่ งแม่ข่ายและลูกข่าย
Business
based on
computer
processing

programing development
current acknowledged
languages,
business
system characteristics,

advanced language in business
processing system development. Study
the business processing and its
procedures. Development methods

4) กลุ่มโครงสร้ างพืน้ ฐานของระบบ
EN17202

used to connect to database and
network system. The students practice
program writing by using provided

คอมพิวเตอร์ และ หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยควบคุม สถาปั ตยกรรมหน่วยความจา
ระบบบัส SISD, SIMD, MISD, MIMD และ

computer programs.
EN17403

แนวโน้ ม สถาปั ตยกรรม

วิศวกรรมซอฟต์ แวร์
3(3-0-6)
Software Engineering
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1
วัฎจักรของการพัฒนาโปรแกรม วิเคราะห์
และประเมินถึงความต้ องการ โครงสร้ างของ
การออกแบบ ซอฟต์ แ วร์ การพัฒ นา การ
นาไปใช้ และการบารุ งรักษา ซอฟต์ แวร์ การ
นาซอฟต์ แ วร์ ก ลับ มาใช้ คู่ มื อ และเอกสาร
ประกอบการใช้ และการจัด การโครงสร้ าง
การพัฒนาซอฟต์แวร์
Cycle of application development
Analyze and assess the needs The
structure of software design,
development, implementation and
maintenance of software navigation
software re-use. Manuals and
documentation The structure and
management of software development.

สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Architecture
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17103 หลักการระบบคอมพิวเตอร์
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ฟ อ น น อ ย
มั น น์
ชุ ด ค า สั่ ง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

Von Neumann, instruction set,
computer
arithmetic
and
central processing unit, control unit,
memory architecture, bus system, SISD,
SIMD, MISD, MIMD, and architecture
trends.
EN17205

ระบบปฏิบัตกิ าร
3(3-0-6)
Operating System
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17103 หลักการระบบคอมพิวเตอร์
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ แ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง
ระบบปฏิ บตั ิ การวิวฒ
ั นาการบัฟ เฟอริ่ ง สปู
ลลิง่ มัลติโปรแกรมมิ่ง ไทม์แชริ่ ง ดิสทริ บิวท์ ซิ ส เ ต็ ม เรี ย ลไท ม์ ซิ ส เต็ ม โค รง ส ร้ า ง
ระบบปฏิบตั ิการ การจัดการประมวลผล การ
จัดการหน่วยความจา ไฟล์ และการจัดเก็บ
Study the components and functions
of Operating System, the history of
buffering, spooling, multiprogramming,

time sharing, distribute-system, real
time system, OS structure, processing
management, data management, files,

Students have to do a project on a
particular topic can apply the
knowledge to design. Program or
system that works. Students need to
analyze the problem Identify the
problem And Design By applying the
concept of information technology. The

and storing.

EN17302

โครงสร้ างข้ อมูล
3(3-0-6)
Data Structure
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1
แนะนาโครงสร้ างข้ อ มู ล การวิเ คราะห์
ขันตอนวิ
้
ธี โครงสร้ างอาร์ เรย์ โครงสร้ างแบบ

instructor will guide all development
projects. Students must prepare a
report Presentation and oral
examination of a student project.

Algorithm analysis; Arrays, Stacks and
queues structures; Tree structures;

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3(0-6-3)
Information Technology Senior Project
II
รายวิชาบังคับก่ อน : EN17401 โครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
โครงงานที่ต่อเนื่องมาจากโครงงาน 1 โดย
จัดทาเป็ นโครงงานที่เสร็ จสมบูรณ์ นักศึกษา
ต้ อ งจัด ท ารายงาน น าเสนอและสอบปาก

Linked list, Sorting, Searching

เปล่าโครงงานของนักศึกษา

กองซ้ อ น โครงสร้ างคิ ว โครงสร้ างต้ นไม้
โครงสร้ างรายการโยง การเรี ยงลาดับ การ
ค้ นหาข้ อมูล

EN17402

Introduction to data structures;

5) กลุ่ ม ประสบการณ์ ภ าคสนามหรื อ
โครงงาน 6 หน่ วยกิต
EN17401

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3(0-6-3)
Information Technology Senior Project I
เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศชัน้ ปี ที่ 4
นั ก ศึ กษ าต้ อ ง ท าโค รง ง านใ นหั ว ข้ อ
เฉพาะที่ได้ ประยุกต์ ใช้ ความรู้ เพื่อออกแบบ
พัฒ นาโปรแกรมหรื อ ระบบงานที่ ใ ช้ ไ ด้ จ ริ ง
นัก ศึ ก ษาต้ องวิ เ คราะห์ ปั ญ หา ก าหนด
แนวทางในการแก้ ปั ญ หา และออกแบบ
ระบบ โดยประยุกต์ใช้ แนวคิดด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยที่ อ าจารย์ จ ะให้ คาปรึ ก ษา
ตลอดการพัฒ นาโครงงาน นัก ศึ ก ษาต้ อ ง
จัดทารายงาน นาเสนอและสอบปากเปล่า
โครงงานของนักศึกษา

Continuous project comes from the
project I which to be a completed
project. Students must prepare a report
and take toward the oral exam
presentation of their projects.
EN17499

สหกิจศึกษา – เทคโนโลยีสารสนเทศ
6(0-18-9)
Co-Operative Education – Information
Technology
ระบบการศึ ก ษาที่ เ น้ น การปฏิบ ัติ งานใน
สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้ มี
การเรี ย นในสถานศึ ก ษาร่ ว มกับ การจัด ให้
นักศึกษาได้ ปฏิบตั ิงานจริง ในฐานะการเป็ น
พนัก งานชั่ว คราวเป็ น เวลาไม่ น้อ ยกว่า 16
สัปดาห์
The

study

focused

on

the

establishment of an operational system.
The classes are held in schools to
provide students with practical real
world applications. As a temporary

พัฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ ส าหรั บ อุ ป กรณ์
เคลื่อนที่ การออกแบบและสร้ างอินเตอร์ เฟส
สาหรั บ รั บ ข้ อ มูล และแสดงผลต่ อ ผู้ใ ช้ ง าน
การพัฒ นาและทดสอบโปรแกรมประยุก ต์
สาหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่โดยการทางานจริ ง

employee for at least 16 weeks.

บนเครื่ องจาลอง

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

Architectural

1) กลุ่มการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
EN17410

การเขียนโปรแกรมขัน้ สูง
Advance Programming
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 2
แนวคิดพื ้นฐานของการเขียนโปรแกรมขัน้
สูง ส่ว นประสานกราฟิ กกับ ผู้ใช้ การเขี ย น
โปรแกรมเชิงเหตุการณ์ และอ็อบเจ็กต์ การ
ติดต่อระบบฐานข้ อมูลเบื ้องต้ น โดยการใช้
ภาษาคอมพิว เตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่งที่ มี
การนาไปใช้ อ ย่า งแพร่ ห ลายในการพัฒนา

users. Development and testing of
applications for mobile devices, the
actual work on the simulator.
EN17416

The basic concepts of advanced
programming. The graphical user
interface Object-oriented programming
and events. The primary contact
database By using a computer
language which is used widely in
industrial development.
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สาหรั บ
อุปกรณ์ เคลื่อนที่
Application Development for Mobile
Devices
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 2
แนวคิด สถาปั ตยกรรม ระบบปฎิบตั ิการ
บนอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ เครื่ อ งมื อ ของการ

operating

system on mobile devices. Tools for
developing applications for mobile
devices. Designing and building
interfaces for data and display it to

3(2-2-5)

อุตสาหกรรม

EN17413

concept

3(2-2-5)

เทคโนโลยีเว็บเซอร์ วิส
Web Services Technology
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 2
ห ลั ก ก า ร ส า คั ญ ข อ ง เ ว็ บ เ ซ อ ร์ วิ ส
โปรโตคอลและภาษาเกี่ ยวกับ เว็บเซอร์ วิส
การกาหนดนิยามภาษาและข้ อมูลไดเร็ กทอรี
บริ ก ารรายชื่ อ เว็ บ เซอร์ วิส สภาพแวดล้ อ ม
ระบบบริการแนวทางการพัฒนาเว็บเซอร์ วิส
กับสถาปั ตยกรรมเชิงบริการหัวข้ อด้ านความ
มั่น คง หน่ว ยงานผู้ก าหนดมาตรฐานและ
แหล่ ง ข้ อมู ล ส าหรั บ ศึ ก ษ าเว็ บ เซอร์ วิ ส
เพิ่ม เติม การฝึ ก ปฏิ บตั ิพ ัฒนาโปรแกรมเว็บ
เซอร์ วสิ ภาษาใดภาษาหนึง่ เพื่อสร้ างตัวอย่าง
บริ ก าร และการใช้ บ ริ ก ารเว็บ เซอร์ วิส ผ่า น
เครื อข่าย
Principle of web services, protocol
and language of web services,
definition language and web services
directory data, environment, services
system, web services development,

3(2-2-5)

security services oriented architecture,
organization that defined web services
standard, web services resource for
study, web services development
practice in any language to create and
use services over network.

EN17418

2) กลุ่มคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
EN17309

ขัน้ ตอนการสร้ างเกมคอมพิว เตอร์ ความ
รับผิดชอบของผู้พฒ
ั นาเกมการวิเคราะห์เกม
คอมพิวเตอร์ รู ปแบบของเกมคอมพิวเตอร์
ฝึ ก ป ฏิ บั ติ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า เ ก ม

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการประยุกต์ ใช้ 3(2-2-5)
สื่อประสม
Computer Graphics And Multimedia
Application
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ สาหรับการสร้ าง

คอมพิวเตอร์ โดยใช้ เครื่ องมื อและโปรแกรม

ภาพด้ วยคอมพิวเตอร์ พื ้นฐานการแสดงภาพ
กราฟฟิ กส์ แ บบเวกเตอร์ และราสเตอร์
เครื่ องมือและเทคนิคของการสร้ างภาพกราฟ
ฟิ กส์แบบ 2 มิติและ 3 มิติ การแปลงภาพ 2
มิติและ 3 มิติ การซ่อนและลดข้ อมูลภาพ

สร้ างเกมและสามารถท าให้ เ กมนัน้ เล่น ได้
จริง
Study the history of computer games,
the direction and prospects of the
development of computer games. The
process of creating computer games
The responsibility of the development of
computer games, game analysis. The
form of computer games Practical
design and development of computer
games. Using tools and applications to
create games and can actually make

การใ ห้ สี แ ละก ารแ รเง า การ สร้ า ง
ภาพเคลื่ อ นไหว และการโปรแกรมที่
เกี่ ยวข้ อ ง หลักการและองค์ ประกอบของ
มัลติมีเดี ย การสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
การใช้ เครื่ อ งมื อ และโปรแกรมประยุ ก ต์
สาหรับการผลิตมัลติมีเดีย
Hardware and software for creating
images with a computer. Pre-show
graphics, vector and raster tools and
techniques of visualization, graphics,
2D and 3D conversion, 2D and 3D
image data and reduce hiding. The
color and shading Animation And
Related Programs Principles and
elements of multimedia 2D animation
using tools and applications for
multimedia production.

การพัฒนาเกม
3(2-2-5)
Game Development
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17309 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการ
ประยุกต์ ใช้ ส่ อื ประสม
ศึ ก ษาประวั ติ ความ เป็ นมาขอ งเกม
คอมพิ ว เตอร์ ความหมาย ทิศ ทางและ
แนวโน้ ม ของการพัฒ นาเกมคอมพิ ว เตอร์

the game playable.
EN17419

การพัฒนาสื่อ 3 มิติ เสมือนจริง
3(2-2-5)
3D Virtual Reality Development
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17309 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการ
ประยุกต์ ใช้ ส่ อื ประสม
ศึกษาและปฏิบตั ิเทคนิคการสร้ างรู ปทรง
ชนิด ต่ า งๆ ในลัก ษณะ 3 มิ ติ เทคนิค การ
เขียนแบบเบื ้องต้ นและการออกแบบเบื ้องต้ น
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ สามารถประยุกต์ ใช้
ในซอฟแวร์ (software) ที่ใ ช้ สร้ างรู ปทรง 3

มิติ และการเคลื่อนไหวขัน้ พื น้ ฐาน การทา
เทคนิคคอมพิวเตอร์ สร้ างแอนิเมชั่น 3 มิ ติ
(Three-Dimensional Animation)และนามา
ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี โลกแห่งความ
เป็ น จริ ง และความเสมื อ นจริ ง เข้ าด้ ว ยกั น
ด้ ว ยการใช้ ระบบซอฟต์ แ วร์ แ ละอุ ป กรณ์
เชื่อมต่อต่างๆเช่น เว็บแคมคอมพิวเตอร์ หรื อ

symbols function theory. Features of
Boolean algebra And the fact table Map
Carl Norman Circuits with logic circuits
NAN / NOR

EN17415

อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้ อง
Study and practice techniques to
create different kinds of shapes in threedimensional drawings and preliminary
design work. 3D animation can be

วง จ รล อ จิ ก วง จ รเ ข้ าร หั ส / ถ อ ด ร หั ส
มัลติเพลกเซอร์ /ดี มัลติเพลกเซอร์ วงจรมัลติ
ไวเบรเตอร์ วงจรนับ วงจรเลื่อนข้ อมูล วงจร
ก าเ นิ ด สั ญ ญาณ นา ฬิ ก า ว ง จ รแ ปล ง
สัญญาณอนาล็อกเป็ นดิจิตอล/ดิ จิตอลเป็ น

applied in software (software) that is
used to create three-dimensional
shapes and basic movement. The
technique of computer generated
animation 3D (Three-Dimensional.
Animation) and the combination of
technology, the world of reality and
virtual reality together. By using
software and connected devices, for

อนาล็อก
Numerical mathematics and Boolean
logic gates, analysis and design of logic
circuits. Integrated encoder / decoder

example. Webcam, computer or other

Sir multiplexer / multiplexing good sir.
Integrated multi-vibrator circuit, the
circuit shifts data. Clock generator
circuit Circuit convert analog signals to

device related.
3) กลุ่มคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์
EN17206

หลักการดิจติ อลเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Digital Concept
ระบบเลขฐาน รหัสคอมพิวเตอร์ รหัสไบ
นารี รหัส บี ซี ดี รหัส เกรย์ รหัส แอสกี ้
สัญ ลัก ษณ์ ทฤษฎี ก ารทางาน ลัก ษณะ
คุณสมบัติ พีชคณิตบูลลีน และตารางความ
จริง แผนผังคาร์ นอร์ วงจรคอมบิเนชั่นลอจิก
วงจรแนน/นอร์
System binary computer code, binary
code, BCD code Gray code ASCII code

วงจรดิจติ อลและการออกแบบระบบ
3(2-2-5)
ลอจิก
Digital Circuit and Logic Design
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17206 หลักการดิจติ อลเบือ้ งต้ น
ระบบตัวเลขและคณิตศาสตร์ บูลีน ลอจิก
เกท การ วิ เ ค ราะ ห์ แ ละกา รอ อ กแ บ บ

digital / digital to analog.
EN17420

การประยุกต์ ใช้ งานเทคโนโลยี IoT
3(2-2-5)
Internet of Thing Technology
Application
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17206 หลักการดิจติ อลเบือ้ งต้ น
ศึกษาการเชื่ อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์
ในแพลตฟอร์ มต่ า งๆ กับ อุป กรณ์ ภายนอก
การพัฒนาโปรแกรมไม่โ ครคอนโทรลเลอร์
ศึก ษาชนิด ข้ อ มู ล โครงสร้ า งภาษา การใช้

งานฟั ง ก์ ชั่น การใช้ ง านไลบรารี่ และคลาส
ต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมติดต่อกับฮาร์ ดแวร์
พื ้นฐาน เช่น อินพุตและเอาต์พตุ แบบดิจิตอล
(Digital I/O) อินพุตแบบอนาล็อก (Analog
Input) การสร้ าง สั ญ ญาณพั ล ซ์ วิ ด ธ์ ม อ

The practice of using cloud computing
technology.
EN17409

ดูเลชัน่ (PWM) การสื่อสารอนุกรม (Serial)
Study to microcontroller platforms
connections to external devices. The
developed chromatographic controller.
Study Information structure Use
functions. Using libraries and classes in

เซอร์ ฟเวอร์ การเปรี ยบเที ย บระหว่ า ง
สถาปั ต ยกรรมไคล์ เ อนท์ -เซอร์ ฟ เวอร์ แ ละ
สถาปั ตยกรรมเซ็นทรัลไวซ์ มัลติยูสเซอร์ การ
สร้ างระบบสารสนเทศบนสถาปั ตยกรรมไคล์
เอนท์-เซอร์ เ วอร์ ในสภาพแวด ล้ อมของ
ระบบเปิ ด ผลดีของสถาปั ตยกรรมไคล์เอนท์ เซอร์ ฟ เวอร์ ความยื ด หยุ่ น การลดต้ นทุ น

various programming interface with
hardware such as input and output
digitally (Digital I / O) Input Analogue
(Analog Input), the signal pulse
bandwidth modulation (max. PWM)

Scalability ศึกษากรณีจริง
Principles of Architecture Client -

serial communication (serial).

Server.
Comparison
between
architecture Client - Server architecture
and central device. Multi-user Create an
information system architecture Client -

4) กลุ่มระบบเครื อข่ าย
EN17421

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบก้ อนเมฆ 3(2-2-5)
Cloud Computing Technology
รายวิชาบังคับก่ อน: สอบได้ รายวิชา
EN17308 การสื่อสารข้ อมูลและระบบ
เครื อข่ าย
ความรู้ พื น้ ฐานเกี่ ย วกับ ระบบเครื อ ข่ า ย
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร
ประมวลผลแบบก้ อนเมฆ ประเภทและ
รู ปแบบของการให้ บริการ การเข้ าถึงของผู้ใช้
การเก็ บ กู้ ข้ อมู ล มาตรฐานความมั่ น คง
ป ล อ ด ภั ย ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ ช้ ง า น
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบก้ อนเมฆ
Basic knowledge about computer
networking. The definition of cloud
computing, type and style of service,
user access, data storage and
recovery, security and safety Standards.

สถาปั ตยกรรมแบบรั บ-ให้ บริการ
3(3-0-6)
Client-Server Architecture
รายวิชาบังคับก่ อน: สอบได้ รายวิชา
EN17308 การสื่อสารข้ อมูลและระบบ
เครื อข่ าย
หลัก การของสถาปั ต ยกรรมไคล์ เ อนท์ -

Server environment of open systems.
Good architecture Client - Server
flexibility to reduce costs SCALABILITY
study real cases.
EN17417

เทคโนโลยีเครื อข่ ายไร้ สาย
3(3-0-6)
Wireless Network Technology
รายวิชาบังคับก่ อน: สอบได้ รายวิชา
EN17308 การสื่อสารข้ อมูลและระบบ
เครื อข่ าย
ระบบเครื อข่ายไร้ สาย ข้ อกาหนดต่างๆใน
เครื อข่ายไร้ สายและอุปกรณ์ เครื อข่ายไร้ สาย
ตัว กลางเชื่ อ มต่ อ การจั ด การข้ อมู ล ใน
เครื อข่ายไร้ สาย การจัดการเครื อข่ายไร้ สาย
ระบบประกั น ประสิ ท ธิ ภ าพในการรั บ ส่ ง
ข้ อมูลในเครื อข่ายไร้ สาย การสัง่ งานทางไกล

ผ่านอุปกรณ์เครื อข่ายไร้ สาย
Network access requirements in

The meaning of distance learning,

wireless networks and wireless
networks. Connect an information
management in wireless networks,
network management, wireless security
system, efficiency of data transmission

Type of distance learning, The media
appropriate for distance learning,
Formats media presentation for distance
learning. Developing the curriculum of
distance learning. The use of computer

in a wireless network to remote

technology. Telecommunications and

execution via a wireless network.

Internet network.

5) กลุ่มการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่ วยสอน
EN17207

สอนทางไกลแบบสองทาง

EN17422

การออกแบบและพัฒนาคอร์ สแวร์
3(3-0-6)
Courseware design and development
กระบวนการออกแบบและผลิตคอร์ สแวร์
อย่างเป็ นระบบสาหรับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
รวมทังปฏิ
้ บตั ิการออกแบบและผลิตวัสดุการ
เรี ยนการสอนโดยใช้ คอมพิวเตอร์
The design and production test
software for a computer system.
Including the design and production of

แบบพกพา โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
The meaning of distance learning

teaching materials, using a computer.
EN17404

การศึกษาทางไกลผ่ านเครือข่ าย
3(2-2-5)
อินเตอร์ เน็ต
Internet-Based Distance Learning
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17207การออกแบบและพัฒนาคอร์ ส
แวร์
เกี่ยวกับความหมายของการสอนทางไกล
รู ป แบบการสอนทางไกล สื่ อ ที่ เ หมาะสม
สาหรับการสอนทางไกล รู ปแบบการนาเสนอ
สื่อสาหรับการสอนทางไกล การจัดหลักสูตร
สาหรั บการสอนทางไกล การใช้ เทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร์ โทรคมนาคมและเครื อ ข่ า ย
อิ นเตอร์ เ น็ต ซึ่ง จัด เป็ น ระบบการเรี ย นการ

การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บน
3(2-2-5)
อุปกรณ์ แบบพกพา
Mobile Learning Development
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17207การออกแบบและพัฒนาคอร์ ส
แวร์
ความหมายของการเรี ยนการสอนทางไกล
โดยใช้ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา
เชื่ อ มต่ อ กับ ข้ อ มู ล แบบไร้ สาย การพัฒ นา
บทเรี ย นเรี ยนส าหรั บอุ ปกรณ์ ค อมพิว เตอร์

using a portable computer connected to
wireless data. Development, learn
lessons for portable computing device
using a computer program.
6) กลุม่ วิชาเลือกอื่นๆ
EN17405

การจัดการศูนย์ สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Center Management
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17203 เทคโนโลยีสารสนเทศ
พื ้นฐานการจัด การองค์ กร วัตถุประสงค์
ของศูนย์ สารสนเทศ องค์ ประกอบของศูน ย์
สาร สน เทศ กา รเต รี ย ม ง า น แ ละ กา ร
ดาเนิน งานของศูนย์ ส ารสนเทศ บุคลาการ
ในศูนย์สารสนเทศ หลักขององค์ กร และการ

ปฏิบตั ิการ การโฆษณา การประเมินผลและ

EN17412

การจัดการศูนย์สารสนเทศ
Based Enterprise Management The
purpose of the Information Center
Elements of the Information Center of
preparation. And operation of the
information center. Personnel in

หัวข้ อพิเศษ
3(3-0-6)
Selected Topics
เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4
หรื อขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
หัวข้ อพิเ ศษทางการจัดการสารสนเทศที่
เป็ น ที่ ส นใจและส าคั ญ ในขณะนัน้ และที่
เกี่ ยวข้ อ ง หัวข้ อ และเนื ้อหาเปลี่ย นไปในแต่
ละปี และแต่ละกลุ่มที่เรี ยน โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้ าสาขาวิชาและคณบดี

Information Center Core Advertising and
Operations Evaluation and Management

Special Topics in Management
Information that is of interest and
importance at that time and involved.

Information Center.

Content and topics change each year.
Individual and group learning With the
approval of the Head of Department
EN17411

สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Seminar in Information Technology
เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4
หรื อขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของ
สาขาวิชา
ประเด็น การสัม มนาเกี่ ย วกับ การจัดการ
สารสนเทศ โดยเน้ น การท างานกลุ่ม การ

and Dean.
EN17414

การใช้ โปรแกรมการบริหารโครงการ
3(2-2-5)
Project Management Software
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17403 วิศวกรรมซอฟต์ แวร์
การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ ในการ
วางแผนและการบริ ห ารงานโครงการระบบ

ประชุม การอภิปรายการโต้ แย้ งแสดงเหตุผล
การเขี ย นรายงานการประชุ ม การเขี ย น
โครงการ การนาเสนอ และการประเมินผล
กิจ กรรมการสัม มนา ในหัว ข้ อเรื่ อ งที่ ก าลัง
เป็ นที่เรื่ องที่นา่ สนใจในธุรกิจและสารสนเทศ

สารสนเทศและองค์กรต่างๆ สภาพแวดล้ อม
ของการประกอบการขององค์ ก รต่ า งๆ
ระบบงานพื น้ ฐานของการประกอบการ
ความรู้ พื น้ ฐานในการวางแผนและจั ด ท า

Seminar on Information Management.
The working group meeting focused on
the discussion of controversial reasons.
Writing Minutes The project presentation
and evaluation activities, seminars. The
topics that are the subject of interest in
the business and information
technology.

ระบบสารสนเทศ

โครงการด้ านสารสนเทศ การบริหารโครงการ

Computer software for planning and
project management information system
and organization. The environment of
organizations element. Infrastructure of
operators. Basic knowledge of project
planning and preparation of the
information.

Project

Management

Types of Decision Support System Kind
architecture and support system
decisions. The development of decision
support systems, hardware and
software for decision support systems.
Decision Support Systems Group
Modeling, decision analysis. The use of
decision support systems. And case
studies of decision support systems.

Information System
EN17423

ปั ญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17105 คณิตศาสตร์ ไม่ ต่อเนื่อง
นิ ย าม ของ ปั ญญาประดิ ษ ฐ์ ตั ว แทน
อัจฉริ ยะ ปั ญหาและปริ ภูมิข องปั ญหา การ
แก้ ปั ญ หาด้ วยวิ ธี ก ารค้ นหา กลยุ ท ธ์ ก าร
ค้ น ห า ค ว า ม รู้ แ ล ะ ก า ร แ ท น ค ว า ม รู้
ตรรกศ าสต ร์ ส าหรั บ ปั ญญาประดิ ษ ฐ์
กระบวนการคิ ด หาเหตุ ผ ล การวางแผน
ความไม่แน่นอน การเรี ยนรู้
Definition of artificial intelligence
intelligent agents Problems and issues
of space The solution search. Search
Strategy Knowledge and knowledge
representation. Logic for Artificial
Intelligence The reasoning, planning
uncertainty learning.

EN17424

ระบบสนับสนุ นการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Decision Support Systems
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17204 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ
แนวคิ ด ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ
ก ร อ บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
กระบวนการในการตัด สินใจ ส่วนประกอบ
ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจาลอง
แบบและการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ เช่น
การวิเคราะห์ความไว การวิเคราะห์อะไรจะ
เกิ ด ขึ น้ ถ้ า … ต้ นไม้ การตั ด สิ น ใ จ และ
แผนภาพความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จจั ย
เทคโนโลยี ธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะส าหรั บ ระบบ
สนับสนุนการตัด สินใจ ระบบสนับสนุนการ
ตั ด สิ น ใ จแ บ บกลุ่ ม การ พั ฒ นา ระบ บ
สนับสนุนการตัดสินใจ
Human decision-making process

EN17425

การทาเหมืองข้ อมูล
Data Mining
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17302 โครงสร้ างข้ อมูล

3(3-0-6)

แนะน าการท าเหมื อ งข้ อมู ล เบื อ้ งต้ น
นิยามของเหมืองข้ อมูล กรรมวิธีเหมืองข้ อมูล
วิธี ก ารในการขุ ด ค้ น ในรู ป แบบของการหา
ความสัมพันธ์ การแบ่งหมวดหมู่ การจัดกลุ่ม
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ท า เ ห มื อ ง ข้ อ มู ล ก า ร
ประยุกต์ใช้ เหมืองข้ อมูลในงานธุรกิจ
Introduction to data mining, data
mining definition, process of data
mining, knowledge discovery including
association discovery, classification,
and clustering, tools for data mining,
application data
EN17426 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโล 3(3-0-6)
จิสติกส์
Information Technology for Logistics
Management
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17204 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ
แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์ ความสาคัญ
ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่มี ต่อโลจิส ติก ส์
และโซ่อุปทาน ระบบซอฟต์ แวร์ ที่ใช้ จัดการ
ข้ อ มู ล ของกิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจทางโลจิ

สติ ก ส์ การใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศเชิง กล
ยุทธ์
Logistics management concepts,
importance of information technology for
logistics and supply chain, software
system to manage logistics activities,
information technology for decision
support in logistics, using information
technology for strategic planning.
EN17427 การวางแผนบริหารธุรกิจขององค์ กร
3(3-0-6)
Enterprise Resource Planning: ERP
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17204 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ
ฟั งก์ ชันและกระบวนการทางธุร กิจ การ
พัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององค์ กร ระบบสารสนเทศการตลาดและ
การขาย การผลิต และการจัด การห่ว งโซ่
อุ ป ทาน ระบบบัญ ชี ระบบการจั ด การ
ทรั พ ยากรมนุษ ย์ การสร้ างแบบจ าลอง
กระบวนการ การปรับปรุ งกระบวนการและ
การดาเนินการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิ จ
ขององค์กร การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององค์กรกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Business functions and business
processes; the development of
enterprise resource planning (ERP)
systems; marketing information systems
and the sale order process; production
and supply chain Management
Information; accounting in ERP
Systems; human resources processes
with ERP; process modeling; process
improvement and ERP implementation;
ERP and electronic commerce.

EN17428 ความฉลาดทางธุรกิจเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Business Intelligence
รายวิชาบังคับก่ อน : สอบได้ รายวิชา
EN17204 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ
แนวคิดพื ้นฐานของการสร้ างอัจฉริ ยะภาพ
ทางธุ ร กิ จ สถาปั ต ยกรรมและโครงสร้ าง
พื ้นฐานของการสร้ างอัจฉริ ยะภาพทางธุรกิจ
โครงสร้ างพื น้ ฐานของคลั ง ข้ อมู ล การ
วิเ คราะห์ เ ชิ ง ธุ ร กิ จ (Business Analytics)
ได้ แก่ การประมวลผลเชิ ง วิ เ คราะห์ แ บบ
ออนไลน์ (OLAP) การท าเหมื อ งข้ อมู ล
เบื อ้ ง ต้ น แ ล ะกา รท า ม โน ภาพ ข้ อ มู ล
(Visualization) เป็ นต้ น การบู ร ณาการ
เทคนิค เครื่ อ งมื อ และโปรแกรมส าเร็ จ รู ป
เพื่อสร้ างอัจฉริยะภาพทางธุรกิจให้ กบั องค์กร
Basic concepts of creating a
business genius. Architecture and basic
structure of creating the business
genius. Basic structure of data
warehouse, business analysis as online
analytical processing (OLAP), basic
data mining, and visualization.
Technical integrating, tools, and
software packages for creating
business intelligence to
the
organization.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
นัก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าใดๆในระดั บ
ป ริ ญ ญ า ต รี ที่ เ ปิ ด ท า ก า ร ส อ น ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
การเรี ยนรายวิชาใดๆในหลักสูตรให้ เป็ นไปตามรายวิช า
บังคับก่อนหรื อขึ ้นกับดุลพินจิ ของคณบดี

