
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย: หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาษาองักฤษ: Bachelor of Science Program in  

Information Technology 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย: ช่ือเต็มวทิยาศาสตรบณัฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ช่ือย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ภาษาองักฤษ ช่ือเต็ม Bachelor of Science (Information Technology) 

ช่ือย่อ B.Sc. (Information Technology) 

3. หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร  126  หน่วยกติ 
1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 30 หน่วยกติ 

   1.1 กลุม่วชิาสงัคมศาสตร์ 6  หนว่ยกิต 

   1.2 กลุม่วชิามนษุยศาสตร์ 6 หนว่ยกิต 

   1.3 กลุม่วชิาภาษา 12  หนว่ยกิต 

   1.4 กลุม่คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 6  หนว่ยกิต 

        และเทคโนโลยี 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกติ 

   2.1 กลุม่วชิาแกน 24  หนว่ยกิต 

   2.2 กลุม่วชิาเอกบงัคบั 54  หนว่ยกิต 

   2.3 กลุม่วชิาเอกเลือก 12  หนว่ยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกติ 

รายวิชาในหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  30 หน่วยกติ 
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจาก
รายวชิาดงัต่อไปนี ้

GE10101 จิตวทิยาในการด าเนนิชีวติ 
Psychology for  Living 

3(3-0-6)            

GE10102 สงัคมและวฒันธรรม 
Society and culture  

3(3-0-6)            

GE10103 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด าเนนิชีวติ 
Sufficient economy for Living 

3(3-0-6)            

GE10104       ความเป็นพลเมืองกบัความ
รับผดิชอบต่อสงัคม    
Citizenship and Social 
Responsibility 

3(3-0-6)            

GE10105        การบริหารจดัการด้านการเงินใน
ชีวติประจ าวนั  
Financial  management  of  Life 

3(3-0-6)            

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจาก
รายวชิาดงัต่อไปนี ้

GE10201 พืน้ฐานของอารยธรรม 
Foundation of Civilization 

3(3-0-6)            

GE10202 ศิลปะในการด าเนนิชีวติ 
Arts of Living 

3(3-0-6)                   

GE10203 วรรณกรรมไทยสมยัปัจจุบนั 
Modern Thai  Literature 

3(3-0-6)                   

   1.3 กลุ่มวิชาภาษา ให้เลือกเรียน 12  หน่วยกติ ให้เลือกเรียน
จากรายวชิาดงัต่อไปนี ้

GE10301 ภาษาไทยเพ่ือการท างาน 
Thai for Working 

3(3-0-6)            

GE10302 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 
Fundamental English 

3(3-0-6)            

GE10303 การอ่านและการเขียน
ภาษาองักฤษเบือ้งต้น                                              
Basic Reading and Writing in 
English   

3(3-0-6)            

GE10304 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารใน
ชีวติประจ าวนั   
English Daily Life for 
Communication   

3(2-2-5)                  



GE10305 ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอ 
English  for  Presentation   

3(3-0-6)            

GE10306 ภาษาจีนพืน้ฐาน 
Chinese for Beginners  

3(2-2-5)                  

GE10307 ภาษาลาวพืน้ฐาน 
Lao for Beginners 

3(2-2-5)                  

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6  

หน่วยกติ ให้เลือกเรียนจากรายวชิาดงัต่อไปนี ้
GE10401 คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 

Mathematics   in Everyday life 
3(3-0-6)            

GE10403 วทิยาศาสตร์ในวติประจ าวนั   
Science in Daily Life 

3(3-0-6)            

GE10404 สิง่แวดล้อมเพ่ือชีวติ    
Environment for Life 

3(0-9-0)            

2. หมวดวิชาเฉพาะ  90 หน่วยกติ 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกติ 
1) คณิตศาสตร์และสถติสิ าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 
หน่วยกติ 

EN17104 สถิติเบือ้งต้น  
Introduction to Statistic 

3(3-0-6) 

EN17105 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเน่ือง  
Discrete Mathematics 

3(3-0-6) 

EN17106 แคลคูลสัส าหรับวทิยาศาสตร์  
Calculus for Science                       

3(3-0-6) 

EN17305 ระเบียบวธีิวจิยั 
Research Methodology 

3(3-0-6) 

2) พืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 หน่วยกติ 

EN17101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1  
Computer Programming I 

3(2-2-5) 

EN17103 หลกัการระบบคอมพวิเตอร์  
Computer System Concept 

3(3-0-6) 

EN17203 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
Information Technology 

3(3-0-6) 

EN17107 กฎหมายและจริยธรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Legal 
and Ethics 

3(3-0-6) 

 

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 54 หน่วยกิต  
1) กลุ่มประเดน็ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกติ 

EN17201 การใช้คอมพวิเตอร์ในส านกังาน  
Office Automation 

3(3-0-6) 

EN17204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ   
Management Information Systems 

3(3-0-6) 

EN17406 ความมัน่คงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Systems Security 

3(3-0-6) 

2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 18 หน่วยกติ 

EN17301 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบั
คอมพวิเตอร์ 
Human-Computer Interaction 

3(2-2-5) 

EN17303 ระบบฐานข้อมูล  
Database System 

3(3-0-6) 

EN17306 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ  
Information System Analysis and 
Design 

3(3-0-6) 

EN17308 การส่ือสารข้อมูลและระบบเครือข่าย  
Data Communication and Network 
System 

3(2-2-5) 

EN17407 ธุรกิจและการพาณิชย์อิเลก็ทรอนกิส์  
e-Business and e-Commerce 

3(3-0-6) 

EN17408 พืน้ฐานทางธุรกิจส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Business Fundamentals for 
Information Technology 

3(3-0-6) 

3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกติ 

EN17102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2  
Computer Programming II 

3(2-2-5) 

EN17304 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ  
Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

EN17307 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 
Web Programming 

3(2-2-5) 

EN17403 วศิวกรรมซอฟต์แวร์  
Software Engineering 
 

3(3-0-6) 



4) กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ 9 หน่วยกติ 

EN17202 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์  
Computer Architecture 

3(3-0-6) 

EN17205 ระบบปฏิบตัิการ  
Operating System 

3(3-0-6) 

EN17302 โครงสร้างข้อมูล  
Data Structure 

3(3-0-6) 

5) กลุ่มประสบการณ์ภาคสนามหรือโครงงาน 6 หน่วยกติ 

นกัศึกษาต้องเลือกเรียนวชิาสหกิจศึกษาหรือวชิาโครงงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

EN17401 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
Information Technology Senior 
Project I 

3(0-6-3) 

EN17402 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
Information Technology Senior 
Project II 

3(0-6-3) 

EN17499 สหกิจศึกษา – เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Co-Operative Education - 
Information Technology 

6(0-18-9) 

*หมายเหตุ : ต้องอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจ  30 ชม. 

3. กลุ่มวิชาเอกให้เลือกจากวชิาต่อไปนีไ้ม่น้อยกว่า 12 หน่วย
กติ 
1) กลุ่มการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 

EN17410 การเขียนโปรแกรมขัน้สงู 
Advance Programming 

3(2-2-5) 

EN17413 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
Application Development for 
Mobile Devices 

3(2-2-5) 

EN17416 เทคโนโลยีเวบ็เซอร์วิส  
Web Services Technology 
 

3(2-2-5) 

2) กลุ่มคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดยี 

EN17309 คอมพวิเตอร์กราฟิกและการ
ประยุกต์ใช้ส่ือผสม 
Computer Graphics and 

3(2-2-5) 

Multimedia Application 
EN17418 การพฒันาเกม 

Game Development 
3(2-2-5) 

EN17419 การพฒันาส่ือ 3  มิติ เสมือนจริง 
Augmented Reality Development 

3(2-2-5) 

3) กลุ่มคอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์ 

EN17206 หลกัการดิจิตอลเบือ้งต้น  
Introduction to Digital Concept 

3(3-0-6) 

EN17415 วงจรดิจิตอลและการออกแบบระบบ
ลอจิก  
Digital Circuit and Logic Design 

3(2-2-5) 

EN17420 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IoT 
Internet of Thing Technology 
Application  

3(2-2-5) 

4) กลุ่มระบบเครือข่าย 

EN17421 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบก้อน
เมฆ 
Cloud Computing Techology 

3(2-2-5) 

EN17409 สถาปัตยกรรมแบบรับ-ให้บริการ 
Client-Server Architecture 

3(3-0-6) 

EN17417 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย  
Wireless Network Technology 

3(3-0-6) 

5) กลุ่มการพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

EN17207 การออกแบบและพฒันาคอร์สแวร์  
Courseware Design and 
Development 

3(2-2-5) 

EN17404 การศึกษาทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 
Internet-Based Distance Learning 

3(2-2-5) 

EN17422 การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์บน
อุปกรณ์แบบพกพา 
Mobile Learning Development 

3(2-2-5) 

6) กลุ่มวิชาเลือกอ่ืนๆ 

EN17405 การจดัการศูนย์สารสนเทศ  
Information Center Management 

3(3-0-6) 

EN17411 สมัมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Seminar in Information 

3(3-0-6) 



Technology 
EN17412 หวัข้อพเิศษ 

Selected Topics 
3(3-0-6) 

EN17414 การใช้โปรแกรมการบริหารโครงการ  
Project Management Software 

3(2-2-5) 

EN17423 ปัญญาประดิษฐ์ 
Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

EN17424 ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ 
Decision Support System 

3(2-2-5) 

EN17425 การท าเหมืองข้อมูล 
Data mining 

3(2-2-5) 

EN17426 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จดัการโลจิสติกส์ 
Information Technology for 
Logistics Management 

3(3-0-6) 

EN17427 การวางแผนบริหารธุรกิจขององค์กร  
Enterprise Resource Planning: 
ERP 

3(3-0-6) 

EN17428 ความฉลาดทางธุรกิจเบือ้งต้น  
Introduction to Business 
Intelligence  

3(3-0-6) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 
    ให้นกัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาใดๆในหลกัสตูรระดับปริญญาตรีท่ี
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวนหน่วย
กิตรวมไม่น้อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการศึกษา 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 
รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 

GE101xx วชิาในกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
GE103xx วชิาในกลุม่วิชาภาษา 3(3-0-6) 
EN17101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 3(2-2-5) 
EN17103 หลกัการระบบคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6) 
EN17104 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
EN17105 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเน่ือง 3(3-0-6) 

 รวม 18 

   
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 
GE102xx วชิาในกลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 3(3-0-6) 
GE103xx วชิาในกลุม่วิชาภาษา 3(3-0-6) 
GE104xx วชิาในกลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
EN17102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 3(2-2-5) 
EN17106 แคลคูลสัส าหรับวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
EN17107 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 รวม 18 
 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 
รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 

GE101xx วชิาในกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์  3(3-0-6) 
GE103xx วชิาในกลุม่วิชาภาษา 3(3-0-6) 
GE104xx วชิาในกลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
EN17202 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6) 
EN17203 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
EN17xxx (วชิาเอกเลือก 1) 3(3-0-6) 

 รวม 18 
 

 

 



 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 

GE102xx วชิาในกลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 3(3-0-6) 
GE103xx วชิาในกลุม่วิชาภาษา 3(3-0-6) 
EN17201 การใช้คอมพวิเตอร์ในส านกังาน 3(2-2-5) 
EN17204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 
EN17205 ระบบปฏิบตัิการ 3(3-0-6) 
EN17xxx (วชิาเอกเลือก 2) 3(3-0-6) 

 รวม 18 

 

ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 
รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 

EN17301 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 
EN17302 โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6) 
EN17305 ระเบียบวธีิวจิยั 3(3-0-6) 
EN17304 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 3(2-2-5) 
EN17308 การส่ือสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 3(2-2-5) 
EN17xxx (วชิาเอกเลือก 3) 3(3-0-6) 

 รวม 18 

 

ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 
EN17303 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) 
EN17307 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 3(2-2-5) 
EN17306 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
EN17xxx (วชิาเอกเลือก 4) 3(3-0-6) 

 รวม 12 
 

ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 
รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 

EN17401 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(0-6-3) 
EN17403 วศิวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
EN17406 ความมัน่คงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
EN17407 ธุรกิจและการพาณิชย์อิเลค็ทรอนกิส์ 3(3-0-6) 

 รวม 12 



 

ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 
รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 

EN17402 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(0-6-3) 
EN17408 พืน้ฐานทางธุรกิจส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
xxxxxxx (วชิาเลือกเสรี 1) 3(3-0-6) 
xxxxxxx (วชิาเลือกเสรี 2) 3(3-0-6) 

 รวม 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการศึกษาสหกิจศึกษา 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 
GE101xx วชิาในกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
GE103xx วชิาในกลุม่วิชาภาษา 3(3-0-6) 
EN17101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 3(2-2-5) 
EN17103 หลกัการระบบคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6) 
EN17104 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
EN17105 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเน่ือง 3(3-0-6) 

 รวม 18 
 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 

GE102xx วชิาในกลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 3(3-0-6) 
GE103xx วชิาในกลุม่วิชาภาษา 3(3-0-6) 
GE104xx วชิาในกลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
EN17102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 3(2-2-5) 
EN17106 แคลคูลสัส าหรับวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
EN17107 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 รวม 18 
 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 
รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 

GE101xx วชิาในกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์  3(3-0-6) 
GE103xx วชิาในกลุม่วิชาภาษา 3(3-0-6) 
GE104xx วชิาในกลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
EN17202 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6) 
EN17203 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
EN17xxx (วชิาเอกเลือก 1) 3(3-0-6) 

 รวม 18 

 

 



ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 

GE102xx วชิาในกลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 3(3-0-6) 
GE103xx วชิาในกลุม่วิชาภาษา 3(3-0-6) 
EN17201 การใช้คอมพวิเตอร์ในส านกังาน 3(2-2-5) 
EN17204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 
EN17205 ระบบปฏิบตัิการ 3(3-0-6) 
EN17xxx (วชิาเอกเลือก 2) 3(3-0-6) 

 รวม 18 
 

ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 
รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 

EN17301 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 
EN17302 โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6) 
EN17305 ระเบียบวธีิวจิยั 3(3-0-6) 
EN17304 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 3(2-2-5) 
EN17308 การส่ือสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 3(2-2-5) 
EN17xxx (วชิาเอกเลือก 3) 3(3-0-6) 

 รวม 18 
 

ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 
รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 

EN17303 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) 
EN17307 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 3(2-2-5) 
EN17306 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
EN17408 พืน้ฐานทางธุรกิจส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
EN17xxx (วชิาเอกเลือก 4) 3(3-0-6) 
xxxxxxx (วชิาเลือกเสรี 1) 3(3-0-6) 

 รวม 18 
 

 

 

 

 

 



ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 
รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 

EN17403 วศิวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
EN17406 ความมัน่คงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
EN17407 ธุรกิจและการพาณิชย์อิเลค็ทรอนกิส์ 3(3-0-6) 
xxxxxxx (วชิาเลือกเสรี 2) 3(3-0-6) 

 รวม 12 

 

ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หนว่ยกิต 
EN17499 สหกิจศึกษา – เทคโนโลยีสารสนเทศ 6(0-18-9) 

 รวม 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวชิา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1.  หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

     1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

GE10101 จิตวทิยาในการด าเนนิชีวติ     
Psychology for  Living 
รายวชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
    ความรู้ทางจิตวทิยาท่ีเก่ียวข้องกับกับการ
พฒันาจิตใจ ความเข้าใจตนเอง ผู้ อ่ืนและ
สังคม   บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการ
ปรับตัว การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล  การ
คิดเชิงบวก  การจดัการกบัความเครียดอย่าง
เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม 
    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) 

GE10102 สงัคมและวฒันธรรม 
Society and culture 
รายวชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
    ทฤษฎีทางสังคมวิทยา การจัดระเบียบ
สงัคม  การขัดเกลาทางสงัคม  การแบ่งช่วง
ชัน้ทางสงัคม  บทบาทและหน้าท่ีของสถาบนั
สงัคมต่าง ๆ การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและ
วฒันธรรม และปัญหาสงัคมท่ีเกิดขึน้ 
    Social organization, socialization, 
social class division, roles and duties of 
different social institutions, and social 
and cultural changes and social 
problems.  

3(3-0-6) 

GE10103 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด าเนนิชีวติ 
Sufficient economy for Living  
รายวชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
    ประวัติความเป็นมา ความหมาย และ
องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 9 แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ โดย
นกัศึกษาจะต้องท าโครงการเพื่อให้เกิดการ
รับรู้และเข้าใจหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
    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) 

GE10104 ความเป็นพลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อ
สงัคม    
Citizenship and Social Responsibility 
รายวชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
    บทบาทหน้า ท่ีค วาม รับผิดชอบของ
พลเมือง การเคารพกติกา สิทธิเสรีภาพของ
ผู้ อ่ืน เคารพในความเห็นท่ีแตกต่างกัน รัก
ความเป็นธรรมและความเสมอภาคและการ
พึ่งตนเอง การคิดวิเคราะห์เช่ือมโยงปัญหา
และการจัดการปัญหา ความรับผิดชอบทัง้
ต่อตนเอง ต่อผู้ อ่ืนและต่อสงัคม   การมีจิต
สาธารณะ โดยนกัศึกษาจะต้องท าโครงการ
เพ่ือให้เกิดการรับรู้หรือเกิดการเปล่ียนแปลง
ในประเด็นท่ีสนใจ 
    Roles, responsibility of citizenship; 
rule abiding; respect for rights, freedom 
and different opinions of others; justice 

3(3-0-6) 



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 การบริหารจดัการด้านการเงินใน
ชีวติประจ าวนั 
Financial management  of  Life 
รายวชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
    การบริหารการเงินในชีวิตประจ าวัน
ส าหรับบุคคล  การวางแผนการเงินเพื่อ
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การวางแผนการเงิน
เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ                  
    Management of daily life for personal 
finance, personal financial planning for 
a sustainable economy, financial 
planning for developing the quality of 
personal life. 

3(3-0-6) 

     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

GE10201 พืน้ฐานของอารยธรรม 
Foundation of Civilization 
รายวชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
    ประวัติและลักษณะอารยธรรมของชน
ช า ติ ไ ท ย  ก า ร แ สด ง อ อ ก ทา ง ค ว า ม
เจริญรุ่งเรืองของวฒันธรรมไทยในด้านต่างๆ 
การเข้ามาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพล
ของอารยธรรมตะวนัตก  การเปล่ียนแปลง
ของระบบสงัคม  ลกัษณะทางวฒันธรรมคน
รุ่นใหม่   การก าเนิดอารยธรรมของชาติ ท่ี
ส าคัญ  ความมีอ านาจด้านเศรษฐกิจและ
การเมืองระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 20 การ
ขยายตวัของแนวคิดแบบประชาธิปไตย ลทัธิ
ชาตินยิม จกัรวรรดินิยมและปัญหาการผสม
อารยธรรมตะวนัออกกบัอารยธรรมตะวนัตก
ในปัจจุบนั   

3(3-0-6) 

      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. 

GE10202 ศิลปะในการด าเนนิชีวติ 
Arts of  Living 
รายวชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
    ลกัษณะและรูปแบบความสมัพนัธ์ของคน
ในสงัคม มารยาทไทย มารยาทสากล การ
ติดต่อส่ือสารท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการ
สร้างความสมัพนัธ์ ศิลปะการอยู่ร่วมกันใน
สงัคมอย่างมีความสขุ 
    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) 

GE10203 วรรณกรรมไทยสมยัปัจจุบนั 
Modern Thai Literature 
รายวชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
    วรรณกรรมไทยปัจจุบันประเภทต่างๆ  
ได้แก่  ร้อยกรองไทยปัจจุบัน  วรรณกรรม
ส าหรับเด็ก  วรรณกรรมสารคดี  บทละครพูด
สมยัใหม่  นวนยิาย  เร่ืองสัน้และวรรณกรรม
แปล   
    The different types of current Thai 
literature: Poetry, present Thai Prose, 
literature for children, fiction literary, 

3(3-0-6) 

 

 



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

     1.3 กลุ่มวิชาภาษา 

GE10301 ภาษาไทยเพื่อการท างาน 
Thai  for  Working 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    ความรู้พืน้ฐานในการใช้ภาษาไทยเพื่อ
การท างาน การฟัง การพดู การอ่าน และการ
เขียน การฟังสรุปความ การฟังอย่าง มี
วิจารณญาณ การพูดน า เสนองาน การ
บรรยายสรุป การประชุม การอ่านค้นข้อมูล 
การอ่านสรุปความ การอ่านวิเคราะห์ข้อมูล 
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การเขียน
รายงานการประชุม การเขียนหนงัสือติดต่อ
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. 

3(3-0-6) 

GE10302 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน                                                                                          
Fundamental English 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    หลักการใช้ภาษาอังกฤษ ทกัษะการฟัง 
พดู อ่าน เขียนและไวยากรณ์ขัน้พืน้ฐาน 
    Basic English usage, listening, 
speaking, reading, and writing skills  
and  basic grammar. 

3(3-0-6) 

GE10303 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เบือ้งต้น                                                                                          
Basic Reading and Writing in English 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    ค าศพัท์และหลกัการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การอ่านและการเขียนตามสถานการณ์ต่างๆ  
ทักษะการเขียนสรุปความ การย่อความ
เบือ้งต้น การกรอกฟอร์ม การเขียนจดหมาย
ส่วนตัว  การ ส่ือสารทางอิ เล็กทรอนิก ส์  
ทักษะการอ่านหนัง สือพิมพ์   การอ่ าน
โฆษณา  การอ่านฉลากยาและผลิตภัณฑ์
ต่างๆ การอ่านและการเขียนช่ือคนและ
สถานท่ีภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 
    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. 

GE10304 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
English Daily Life for Communication  
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    ทกัษะการฟังและการพูดเพื่อการส่ือสาร
ในชีวิตประจ าวัน การออกเสียงและระดับ
ของการใช้ภาษา การทักทาย การแนะน า
ตนเอง การบรรยายลักษณะของคนและ
สิ่งของ การขอความช่วยเหลือ การแสดง
ความคิดเห็น การสอบถามข้อมูล บทบาท
และถ้อยค าท่ีใช้ในการเร่ิมสนทนา 
ด าเนนิเนือ้หาและยุติการสนทนา 
    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 
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and making small talk. 
 

 

GE10305 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 
English  for  Presentation and   
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    การใ ช้ภาษาอังกฤษในการน า เสนอ

รูปแบบต่างๆ  ก าหนดวตัถุประสงค์ของการ

พูด การวิเคราะห์กลุ่มผู้ ฟังและการวาง

แผนการน าเสนอ การจดัเตรียมเค้าโครงของ

การน าเสนอ  ชนิดของข้อมูล ฝึกการใ ช้

อุปกรณ์ในการน าเสนอและการถ่ายทอด 

    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 

transmission. 
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GE10306 ภาษาจีนพืน้ฐาน 
Chinese  for  Beginners 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    ทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาจีน

อย่างบูรณาการ การสนทนาขัน้พืน้ฐานใน

ชีวติประจ าวนั ได้แก่ การทกัทาย การแนะน า

การขอบคุณ และการขอโทษ เขียนตามค า

บอกและเขียนประโยคง่ายๆ ฝึกอ่านเนือ้หา

ข้อความสัน้ๆ การอ่านเพื่อสรุปและตอบ

ค าถาม 

    Integrated Chinese skills : listening, 
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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 

answering questions. 

GE10307 ภาษาลาวพืน้ฐาน 
Lao  for  Beginners 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    ทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษา

ลาวอย่ า งบูรณาการ  รู ปประ โยคและ

ไวยากร ณ์พื น้ ฐาน  การสนทนาท่ีใ ช้ ใน

ชีวติประจ าวนั ได้แก่ การทกัทาย การแนะน า

ตนเอง การบอกเวลา การซือ้ของ เป็นต้น 

หลักการอ่านข้อความสัน้ๆ อ่านเพื่อสรุป

ความและตอบค าถามและการเขียนประโยค

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, 

and in writing simple sentences. 
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     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

GE10401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
Mathematics in Daily Life 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    ความหมาย ประโยชน์และคุณค่าของ

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  วิ ธีการ

ค านวณอัตราส่วนและร้อยละ อนุกรมและ
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การค านวณดอกเบีย้                            

    Meaning, benefits and values of 

mathematics in daily life, ratio and 

percentage, series and interest 

calculation. 

GE10403 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Science  in Daily Life 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    คุณค่าและภัยแฝงจากวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี อาหาร ยา สมุนไพร สารเคมีและ

เคร่ืองใช้ในบ้าน มลพิษสิ่งแวดล้อมและการ

ปฏิบตัิเพื่อความปลอดภัย การเปล่ียนแปลง

สภาพอากาศ โลก  ปรากฏกา ร ณ์ทา ง

ธรรมชาติ ท่ีมีผลต่อการด า เนินชีวิตการ

ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตวิทยาศาสตร์ในโครงการ

พ ร ะ ร า ช ด า ริ เ พื่ อ ก า ร พัฒ น า อ ย่ า ง

ยัง่ยืน                       

    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. 
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GE10404 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 
Environment for Life 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    สมดุลธรรมชาติ  ความสมัพนัธ์เชิงระบบ

ระหว่างมนุษ ย์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การ

ด าเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพื่ อส่ง เสริม บ ารุงรักษาและ

คุ้มครองสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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ในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแบบ

ผสมผสาน โดยนกัศึกษาจะต้องท าโครงการ

เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร รั บ รู้ ก า ร อ นุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

    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. หมวดวชิาเฉพาะ 
     2.1 กลุ่มวิชาแกน 
 1) คณิตศาสตร์และสถติสิ าหรับนัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

EN17104 สถติเิบือ้งต้น     
Introduction to Statistic 
    ความหมายของสถิติ  การเรียนรู้ระเบียบ

วธีิทางสถิติเพื่อประยุกต์ในทางธุรกิจ  โดยมุ่ง

ให้เข้าใจเก่ียวกับการรวบรวม  และการ

น าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  การค านวณ

มาตราการวดัแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  และ

มาตราวัดการกระจายของข้อมูล  ทฤษฎี

เบือ้งต้นเก่ียวกับความน่าจะเป็น  การแจก

แจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง  และไม่

ต่อ เ น่ือง   ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง   การ

ประมาณค่าพารามิ เตอ ร์  การทดสอบ

สมมติ ฐ าน   และก ารวิ เ ค ร าะ ห์ความ

แปรปรวน 

    To study the meaning of statistics, 

learning methods for application in 

business , to provide the data 

collection, presentation of data in 
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various formats, central limit theorem; 

probability theory, probability 

distributions,  procedures of estimation, 

confidence intervals and hypothesis 

testing. 

EN17105 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเน่ือง 
Discrete Mathematics 
    ตรรกศาสตร์เบือ้งต้น เซต ความสมัพนัธ์ 

และฟังก์ชัน การเติบโตของฟังก์ชัน วิธีการ

พสิจูน์ และอุปนยัวธีิทางคณิตศาสตร์ นิยาม

และขัน้ตอนวธีิแบบเรียกซ า้ วธีิการนบั ความ

น่าจะเป็นแบบไม่ต่อเ น่ือง  ทฤษฎีกราฟ 

ต้นไ ม้  โคร งข่ ายง าน แบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ 

    Elementary logic, sets, relations and 

functions, the growth of the function. 

Proven methods and mathematical 

induction. Definition and recursive 

algorithm to count the probability graph 

theory, discrete mathematical models 

for tree growers. 
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EN17106 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์   
Calculus for Science 
    ฟัง ก์ชัน  ลิมิต   ความต่อ เ น่ือง   การ

อนุพันธ์  การอินทิเกรท  การค านวณเชิง

จ านวนเลขเบือ้งต้น  สตูรประมาณค่าในช่วง 

การอนพุนัธ์และการอินทเิกรทเชิงเส้น เชิงผิว

และเชิงปริมาตร อนุกรมอนนัต์   อนุกรมฟูริ

เยร์และอินทกิรัลฟูริเยร์ 

    Function Limit Continuation 

Differentiation Integration The 

calculation of preliminary figures In the 

estimation formula The derivative and 

integral linear, oriented surface and 
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volumetric. Infinite series Fourier series 

and integrals in Fourier. 

EN17305 ระเบียบวิธีวิจัย 
Research Methodology 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17104 สถติเิบือ้งต้น 
    ค ว า ม ห ม า ย  วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ

ความส าคัญของการวิจัย  ขั น้ตอนการ

ด าเนินงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การก าหนดวตัถุประสงค์ในการศึกษา การ

ทบทวนวรรณกรรม  แนวคิด ทฤษฏีและ

ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง วธีิการรวบรวมข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดลอง 

การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานและ

บทความวิจัย  การน า เสนอผลงานวิจัย 

มารยาทและจริยธรรมในการท าวจิยั 

    The meaning, objectives and 

important of research. Research 

methodology in Information technology 

studies. Objectives establishing in 

studies. Literature review, along with 

concepts, theories, and related 

researches. Data collection, statistics, 

data analysis, experiments, research 

result concluding, report writing and 

research journal, research presentation, 

moral and ethics in research conducting 

are also approaches. 

3(3-0-6) 

 2) พืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

EN17101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 
Computer Programming I 
    แนวคิดเบือ้งต้นเก่ียวกับการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการพฒันา

โปรแกรมประยุกต์สมยัใหม่ ลกัษณะของการ

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ชนิดต่าง ๆ เทคนิคใน
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การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การเขียน

โปรแกรมเชิงวตัถุ ศึกษาลกัษณะพืน้ฐานของ

ภาษาโปรแกรมในเชิงลกึ ตวัอย่างการใช้งาน

จริง 

    The idea of the basics of computer 

programming. Skills that are essential to 

modern application development. The 

nature of the application of various 

techniques for application 

development. Object-oriented 

programming Characterization of the 

programming language in depth. 

Examples of real applications 

EN17103 หลักการระบบคอมพวิเตอร์    
Computer System Concept 
    โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ สญัลกัษณ์

ข้อมูล การปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ลกัษณะ

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ CPU 

หนว่ยความจ า อุปกรณ์น าเข้าและแสดงผล

I/Oพืน้ฐานของระบบปฏิบัติการ เช่น การ

แปลภาษาโปรแกรม การเช่ือมต่อ  การ

เรียกใช้ระบบ ค าสัง่ปฏิบตัิการของโปรแกรม

ศึ ก ษ า  ว ง จ ร ค า สั่ ง  ค า สั่ ง พื ้น ฐ า น 

องค์ประกอบของค าสัง่การก าหนดต าแหน่ง

ท่ีอยู่ 

    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 

to use. 
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EN17203 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology 
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     บทบาทของ เทค โนโล ยีสารสน เทศ 

ผลก ร ะ ทบ ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ต่ อ ร ะ บ บ

สารสนเทศและการน าไปใช้ในองค์กร การ

ปฏิบตัิการทางคอมพวิเตอร์ กระบวนการทาง

สารสนเทศ เทคนคิการสืบค้นข้อมูลและงาน

ประยุก ต์ในเทคโนโลยี ปัจจุบันทาง ด้าน

สารสนเทศ 

     The role of information technology 

The impact of technology on information 

systems and applications in the 

enterprise. Computer Operations 

Process Information Technical 

information and applications in the field 

of information technologies. 

EN17107 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Information Technology Legal and 
Ethics 
    กฎหมายและประเด็นด้านจริยธรรมท่ี

เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้

เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีและ

ความคิดเก่ียวข่าวสารและเสรีภาพของ

ประชาชน การใช้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูล

ข่าวสารท่ีอาจกระทบถึงสทิธิส่วนบุคคล และ

กฎหมายควบคุมการใช้คอมพวิเตอร์ 

    Legal and ethical related to 

information technology. Basic 

knowledge of  information technology 

crime, laws on computer crime, theories 

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 
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     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 1) กลุ่มประเดน็ด้านองค์การและระบบ

สารสนเทศ 
 
 

 

EN17201 การใช้คอมพวิเตอร์ในส านักงาน 
Office Automation  
    โครงสร้างและลกัษณะของคอมพิวเตอร์

แ ล ะ เ ท ค นิ ค ข อ ง ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี

ไมโครคอมพวิเตอร์ในประโยชน์หลายๆ ด้าน 

การศึกษาจะให้ความส าคัญในโปรแกรม

ส าเร็จรูป เช่น การประมวลผลค า กระดาษ

ท า ก าร อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส์  ร ะบบจัด ก า ร

ฐานข้อมูล    การบริหารส านักงาน การ

เลือกใช้เคร่ืองใช้ส านักงาน  การจัดเก็บ

เอกสาร การติดต่อส่ือสารในส านกังานและ

ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศท่ีทันสมัย 

เ นื อ้ หารายวิช าค รอบคลุม เทคโนโล ยี

สมยัใหม่ เฉก เช่น แนวโน้มอนาคต 

    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. 
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EN17204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ       
Management Information Systems 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17203 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    บทบาทและความส าคัญของระบบ
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สารสนเทศท่ีมีต่อการจัดการ และตัดสินใจ 

โครงสร้างขององค์กรและความสมัพนัธ์ของ

สารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน

องค์กร บทบาทของระบบคอมพิวเตอ ร์

เค รือข่ าย   และฐานข้อมูลท่ี มีต่อระบบ

สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน

การพัฒนางานของระบบสารสนเทศ การ

จัดการและควบคุมระบบสารสนเทศในการ

ตอบสนองต่อความต้องการท่ีหลากหลาย

ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ใ นทุ ก ร ะ ดั บ ใ นอ ง ค์ ก ร 

จรรยาบรรณของการใช้คอมพวิเตอร์ 

    The role and importance of 

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. 

Management and control systems in 

response to the diverse needs of 

executives at all levels in the 

organization. Ethics in Computing 

EN17406   ความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Security  
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17203 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    แนวคิดของความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ เทคนคิการควบคุม การออกแบบ

ระบบสารสนเทศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

การวางแผนการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล 

การจัดการและการควบคุมการบริการ

สารสนเทศและขัน้ตอนและเทคนิคการ

3(3-0-6) 



ตรวจสอบส าหรับระบบสารสนเทศ 

    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 

services, and the steps and techniques 

for monitoring information system. 

 2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  

EN17301 การปฏสัิมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพวิเตอร์ 
Human-Computer Interaction 
    เทคนิคในการออกแบบท่ีเ ก่ียวข้องกับ

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ม นุ ษ ย์ แ ล ะ

คอมพวิเตอร์ รูปแบบของการโต้ตอบระหว่าง

มนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบและ

พฒันาระบบการเช่ือมต่อระหว่างมนุษย์กับ

คอมพิวเตอร์ การออกแบบให้ง่ายต่อการ

เรียน รู้  การออกแบบตัวป้อนเข้า การ

ออกแบบส่วนแสดงผลลัพ ธ์  และการ

ตอบสนองในรูปแบบต่างๆ 

    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. 

3(2-2-5) 

EN17303 ระบบฐานข้อมูล 
Database System 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17302 โครงสร้างข้อมูล 
    ความหมายและวิวัฒนาการของระบบ

ฐานข้อมูล หน้าท่ีและองค์ประกอบระบบ

ฐานข้อมูล โครงสร้างและการออกแบบ การ

ท านอมัลไลเซชั่น ของระบบฐานข้อมูล

ทางตรรกและกายภาพ วธีิจดัฐานข้อมูลแบบ

ต่าง  ๆ  ข้อ ดีและข้อจ ากัดของแต่ละวิ ธี

โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งใช้จัดการและบริหาร

ระบบฐานข้อมูลของระบบคอมพวิเตอร์ 

    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 

3(3-0-6) 

EN17306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ 
Information System Analysis and 
Design        
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17302 โครงสร้างข้อมูล 
    ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการพฒันาระบบ

สารสนเทศ แนวทางและวิ ธีการในการ

วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การศึกษาการ

ท า ง านแล ะก ารพิจ ารณา ปัญหาขอ ง

ระบบงาน การก าหนดความต้องการของผู้ ใช้

ด้านระบบ การประเมินทางเลือกต่าง ๆ ของ

วิ ธีการแ ก้ไข ปัญหา เพื่ อจะไ ด้วิ ธีการ ท่ี

เหมาะสมท่ีสุดในการแก้ไขปัญหา การใช้

เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ระบบงาน

และการเสนอวิธีการ แก้ไขปัญหา  ศึกษา

3(3-0-6) 



หลกัการออกแบบรายงาน ข้อมูลน าเข้าและ

การควบคุม  การออกแบบกระบวนการ

ประมวลผล และฐานข้อมูล รวมทัง้การ

ออกแบบเครือข่ายตลอดจนการจัดเตรียม

บคุลากร การสร้างแอพพลเิคชัน่ การทดสอบ

ร าย ง า น  ก า ร ติ ด ตั ้ง ร ะ บบ ง า น  ก า ร

เปล่ียนแปลงระบบงาน และการจัดท า

เอกสารประกอบการปฏิบตัิงาน 

     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 

and provisioning personnel. Creating 

apps function. Test report Installation 

work Change system And 

documentation practices. 

EN17308 การส่ือสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 
Data Communication and Network 
System 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17103 หลักการระบบคอมพวิเตอร์ 
    แนวคิดของการส่ือสารข้อมูล ลักษณะ

และองค์ประกอบของการติดต่อส่ือสารข้อมลู 

การจัด โค ร งส ร้ าง  และการ เ ช่ื อม โย ง

ระบบส่ือสารข้อมูลเข้าด้วยกัน และหน้าท่ี

ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีของ

การส่ือสารข้อมูลแบบต่าง ๆ และวิธีการ

3(2-2-5) 

เลือกรูปแบบของการ ส่ือสารและระบบ

เครือข่ายท่ีเหมาะสม 

    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 

technology of data communication in 

various way and how to choose 

communications format and networking 

topology in appropriate ways. 

EN17407 ธุรกจิและการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
e-Business and e-Commerce 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17203  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ความหมาย ความส าคัญของการท า

การค้าบนอินเทอร์เนต็ หลกัและวธีิการค้าบน

อินเทอร์เน็ตลกัษณะพิเศษและสถานการณ์

การค้าบนอินเทอร์เน็ต  การประชาสมัพนัธ์

ร้านค้าหรือ Web Site ให้เป็นท่ีรู้จัก ระบบ

การเงินและการสร้างมาตรฐานการช าระเงิน

บน Web มาตรการรักษาความปลอดภัยใน

การด า เนินธุ รกิจและกฎหมายธุ รกิจบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การท างานของระบบ

สนบัสนนุ Back Office 

    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 

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 

3(3-0-6) 



system.  

EN17408 พืน้ฐานทางธุรกจิส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Business Fundamentals for Information 
Technology 
    แนวคิดพืน้ฐานทางธุรกิจ การตลาด การ

บญัชี การเงินและการจัดการ การก่อตัง้และ

การลงทุนทาง ธุ รกิ จ  การน า โปรแกรม

ประยุกต์ไปใช้ในงานธุรกิจ กระบวนการ

เร่ิมต้นการเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะ

และจริยธรรมของผู้ประกอบการท่ีประสบ

ความส าเร็จ  

    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 

success. 

3(3-0-6) 

 3) ก ลุ่ม เทค โนโล ยีและวิ ธี กา รทา ง
ซอฟต์แวร์ 

 

EN17102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 
Computer Programming II  
รายวิชาบังคับก่อน  : สอบได้รายวิชา 
EN17101 การเขียนโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 1                           
    สภาพแวดล้อมการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เชิงพาณิชย์ ลกัษณะระบบประมวลผลทาง

ธุรกิจแบบออนไลน์และแบบกลุ่ม ภาษา

โปรแกรมขัน้สูง ท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ

ปร ะ ม วลผล เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์  ศึ ก ษ า ง าน

ประมวลผลทางธุรกิจและขัน้ตอนวิธีในการ

ประมวลผล 

    Commercial software environments. 

3(2-2-5) 

Style business processing system and 

an online group. Advanced 

programming language used to 

develop commercial processing. Study 

business processing and algorithm 

processing. 

EN17304 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ  
Object-Oriented Programming 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17102 การเขียนโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 2 
    หลกัการและเทคนิคการพฒันาโปรแกรม

เชิงวัตถุ ด้วยภาษาจาวา หรือภาษาท่ีเป็น

ภาษาเชิงวตัถุ วธีิการในการพฒันาโปรแกรม

เชิงวตัถุ การใช้ค าสัง่การรับสง่ข้อมูลในแต่ละ

ส่วนของโปรแกรม ค าสั่งการค านวณและ

เปรียบเทียบ ค าสัง่การควบคุมและก าหนด

เง่ือนไข 

    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 

3(2-2-5) 

EN17307 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
Web Programming 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17102 การเขียนโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 2 
    การสร้างโปรแกรมบนระบบเว็บ  การ

ออกแบบส่วนติดต่อผู้ ใช้ การสร้างเว็บแบบ

ไดนามิก โปรแกรมฝ่ังลูกข่ายและแม่ข่าย 

กลไกคุกกีแ้ละการสร้างเว็บท่ีเก็บสถานะ 

การใช้บริการ /ทรัพยากรบนแม่ข่าย  การ

ท างานร่วมกับฐานข้อมูล ข้อค านึงถึงด้าน

3(2-2-5) 



ความมั่นคงของระบบงาน การฝึกปฏิบัติ 

เ ขี ยน โป ร แก รม ท่ี ท า ง า นบน เว็ บทั ง้ ท่ี

ประมวลผลในฝ่ังแม่ข่ายและลกูข่าย 

    Business programing development 

based on current acknowledged 

computer languages, business 

processing system characteristics, 

advanced language in business 

processing system development. Study 

the business processing and its 

procedures. Development methods 

used to connect to database and 

network system. The students practice 

program writing by using provided 

computer programs. 

EN17403 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
Software Engineering 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17101 การเขียนโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 1 
    วฎัจกัรของการพฒันาโปรแกรม วิเคราะห์

และประเมินถึงความต้องการ โครงสร้างของ

การออกแบบ ซอฟต์แวร์ การพัฒนา การ

น าไปใช้และการบ ารุงรักษา ซอฟต์แวร์ การ

น าซอฟต์แวร์กลับมาใช้ คู่มือและเอกสาร

ประกอบการใช้ และการจัดการโครงสร้าง

การพฒันาซอฟต์แวร์ 

    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. 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 4) กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ  

EN17202 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 
Computer Architecture 
รายวิชาบังคับก่อน  : สอบได้รายวิชา 
EN17103 หลักการระบบคอมพวิเตอร์                   
    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 ณิต ศ าสต ร์

คอมพิวเตอร์  และ หน่วยประมวลผลกลาง 

หนว่ยควบคุม สถาปัตยกรรมหน่วยความจ า 

ระบบบสั  SISD, SIMD, MISD, MIMD  และ

แนวโน้ม สถาปัตยกรรม 

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

3(3-0-6) 

EN17205 ระบบปฏิบัตกิาร 
Operating System 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17103 หลักการระบบคอมพวิเตอร์ 
     อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  แ ล ะ ห น้ า ท่ี ข อ ง

ระบบปฏิบตัิการวิวฒันาการบฟัเฟอร่ิง สปู

ลลิง่ มลัติโปรแกรมมิ่ง ไทม์แชร่ิง ดิสทริบิวท์-

ซิส เ ต็ ม  เ รี ย ล ไท ม์ ซิส เต็ ม  โค ร งส ร้ า ง

ระบบปฏิบตัิการ การจดัการประมวลผล การ

จดัการหนว่ยความจ า ไฟล์ และการจดัเก็บ 

    Study the components and functions 

of Operating System, the history of 

buffering, spooling, multiprogramming, 

3(3-0-6) 



time sharing, distribute-system, real 

time system, OS structure, processing 

management, data management, files, 

and storing. 

 

EN17302 โครงสร้างข้อมูล 
Data Structure                    
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17101 การเขียนโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 1                 
    แนะน าโครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์

ขัน้ตอนวธีิ โครงสร้างอาร์เรย์ โครงสร้างแบบ

กองซ้อน โครงสร้างคิว โครงสร้างต้นไม้ 

โครงสร้างรายการโยง การเรียงล าดับ การ

ค้นหาข้อมูล 

    Introduction to data structures; 

Algorithm analysis; Arrays, Stacks and 

queues structures; Tree structures; 

Linked list, Sorting, Searching 

3(3-0-6) 

 5) กลุ่มประสบการณ์ภาคสนามหรือ
โครงงาน 6 หน่วยกติ 

 

EN17401 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
Information Technology Senior Project I 
เง่ือนไขของรายวิชา : นักศกึษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศชัน้ปีที่ 4 
    นักศึ กษา ต้อ งท า โค รง ง านในหัว ข้ อ

เฉพาะท่ีได้ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อออกแบบ 

พฒันาโปรแกรมหรือระบบงานท่ีใช้ได้จริง 

นักศึกษาต้องวิ เคราะห์ปัญหา ก าหนด

แนวทางในการแก้ปัญหา และออกแบบ

ระบบ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษา

ตลอดการพัฒนาโครงงาน นักศึกษาต้อง

จัดท ารายงาน น าเสนอและสอบปากเปล่า

โครงงานของนกัศึกษา 

3(0-6-3) 

    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 

instructor will guide all development 

projects. Students must prepare a 

report Presentation and oral 

examination of a student project. 

EN17402 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
Information Technology Senior Project 
II 
รายวิชาบังคับก่อน  : EN17401 โครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
    โครงงานท่ีต่อเน่ืองมาจากโครงงาน 1 โดย

จดัท าเป็นโครงงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ นกัศึกษา

ต้องจัดท ารายงาน น าเสนอและสอบปาก

เปลา่โครงงานของนกัศึกษา 

    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. 

3(0-6-3) 

EN17499 สหกจิศกึษา – เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Co-Operative Education – Information 
Technology 
    ระบบการศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการอย่างมีระบบ  โดยจัดให้มี

การเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้

นกัศึกษาได้ปฏิบตัิงานจริง  ในฐานะการเป็น

พนักงานชั่วคราวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 

สปัดาห์ 

    The study focused on the 

6(0-18-9) 



establishment of an operational system. 

The classes are held in schools to 

provide students with practical real 

world applications. As a temporary 

employee for at least 16 weeks. 

     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

 1) กลุ่มการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  

EN17410 การเขียนโปรแกรมขัน้สูง 
Advance Programming 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17102 การเขียนโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 2 
    แนวคิดพืน้ฐานของการเขียนโปรแกรมขัน้

สูง ส่วนประสานกราฟิกกับผู้ ใช้ การเขียน

โปรแกรมเชิงเหตุการณ์และอ็อบเจ็กต์ การ

ติดต่อระบบฐานข้อมูลเบือ้งต้น โดยการใช้

ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งท่ีมี

การน าไปใช้อย่างแพร่หลายในการพัฒนา

อุตสาหกรรม 

    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. 

3(2-2-5) 

EN17413 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
Application Development for Mobile 
Devices 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17102 การเขียนโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 2               
    แนวคิด สถาปัตยกรรม ระบบปฎิบตัิการ

บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  เคร่ืองมือของการ

3(2-2-5) 

พฒันาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์

เคล่ือนท่ี การออกแบบและสร้างอินเตอร์เฟส

ส าหรับรับข้อมูลและแสดงผลต่อผู้ ใช้งาน 

การพฒันาและทดสอบโปรแกรมประยุกต์

ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีโดยการท างานจริง

บนเคร่ืองจ าลอง 

    Architectural concept operating 

system on mobile devices. Tools for 

developing applications for mobile 

devices. Designing and building 

interfaces for data and display it to 

users. Development and testing of 

applications for mobile devices, the 

actual work on the simulator. 

EN17416 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
Web Services Technology 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17102 การเขียนโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 2 

    ห ลั ก ก า ร ส า คั ญ ข อ ง เ ว็ บ เ ซ อ ร์ วิ ส 
โปรโตคอลและภาษาเก่ียวกับเว็บเซอร์วิส 
การก าหนดนยิามภาษาและข้อมูลไดเร็กทอรี
บริการรายช่ือเว็บเซอร์วิสสภาพแวดล้อม 
ระบบบริการแนวทางการพฒันาเว็บเซอร์วิส
กบัสถาปัตยกรรมเชิงบริการหวัข้อด้านความ
มั่นคง หน่วยงานผู้ ก าหนดมาตรฐานและ
แหล่ง ข้อมู ลส าหรับศึกษาเว็บเซอ ร์วิส
เพิ่มเติมการฝึกปฏิบตัิพัฒนาโปรแกรมเว็บ
เซอร์วสิภาษาใดภาษาหนึง่เพ่ือสร้างตัวอย่าง
บริการ และการใช้บริการเว็บเซอร์วิสผ่าน
เครือข่าย 

    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. 

 2) กลุ่มคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดีย  

EN17309 คอมพวิเตอร์กราฟิกและการประยุกต์ใช้
ส่ือประสม 
Computer Graphics And Multimedia 
Application 
    ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สาหรับการสร้าง

ภาพด้วยคอมพวิเตอร์ พืน้ฐานการแสดงภาพ

กราฟฟิกส์แบบเวกเตอร์  และราสเตอร์ 

เคร่ืองมือและเทคนคิของการสร้างภาพกราฟ

ฟิกส์แบบ 2 มิติและ 3 มิติ การแปลงภาพ 2 

มิติและ 3 มิติ การซ่อนและลดข้อมูลภาพ 

การ ใ ห้ สี แ ละก ารแ ร เ ง า  การ ส ร้ า ง

ภาพเค ล่ือนไหว  และการโปรแกรม ท่ี

เก่ียวข้อง  หลกัการและองค์ประกอบของ

มัลติมีเดีย การสร้างภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ 

การใช้เค ร่ืองมือและโปรแกรมประยุก ต์

ส าหรับการผลติมลัติมีเดีย  

    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. 

3(2-2-5) 

EN17418 การพัฒนาเกม                              
Game Development 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17309 คอมพวิเตอร์กราฟิกและการ
ประยุกต์ใช้ส่ือประสม 
    ศึกษาประวัติ ความ เป็นมาขอ ง เกม

คอมพิวเตอร์ ความหมาย ทิศทางและ

แนวโน้มของการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 

ขัน้ตอนการสร้างเกมคอมพิวเตอร์  ความ

รับผดิชอบของผู้พฒันาเกมการวิเคราะห์เกม

คอมพิวเตอร์ รูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์ 

ฝึ ก ป ฏิ บั ติ อ อ ก แ บบ แ ล ะพัฒ นา เ ก ม

คอมพวิเตอร์ โดยใช้เคร่ืองมือและโปรแกรม

สร้างเกมและสามารถท าให้เกมนัน้เล่นได้

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 

the game playable. 

3(2-2-5) 

 

EN17419 การพัฒนาส่ือ 3 มิต ิเสมือนจริง 
3D Virtual Reality Development 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17309 คอมพวิเตอร์กราฟิกและการ
ประยุกต์ใช้ส่ือประสม 
    ศึกษาและปฏิบตัิเทคนิคการสร้างรูปทรง

ชนิดต่างๆ ในลักษณะ 3 มิติ เทคนิคการ

เขียนแบบเบือ้งต้นและการออกแบบเบือ้งต้น 

ภาพเคล่ือนไหว  3 มิติ สามารถประยุกต์ใช้

ในซอฟแวร์ (software) ท่ีใช้สร้างรูปทรง 3 

3(2-2-5) 



มิติ และการเคล่ือนไหวขัน้พืน้ฐาน  การท า

เทคนิคคอมพิวเตอร์สร้างแอนิเมชั่น 3 มิติ 

(Three-Dimensional Animation)และน ามา

ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีโลกแห่งความ

เป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน 

ด้วยการใช้ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์

เช่ือมต่อต่างๆเช่น เวบ็แคมคอมพิวเตอร์หรือ

อุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

    Study and practice techniques to 

create different kinds of shapes in three-

dimensional drawings and preliminary 

design work. 3D animation can be 

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 

example. Webcam, computer or other 

device related. 

 3) กลุ่มคอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์  

EN17206 หลักการดจิติอลเบือ้งต้น 
Introduction to Digital Concept 
    ระบบเลขฐาน  รหสัคอมพิวเตอร์  รหสัไบ

นารี  รหัสบีซี ดี   รหัส เกรย์  รหัสแอสกี ้

สัญลักษณ์  ทฤษฎีการท างาน  ลักษณะ

คุณสมบตัิ  พีชคณิตบลูลีน  และตารางความ

จริง แผนผงัคาร์นอร์  วงจรคอมบเินชั่นลอจิก  

วงจรแนน/นอร์ 

    System binary computer code, binary 

code, BCD code Gray code ASCII code 

3(3-0-6) 

symbols function theory. Features of 

Boolean algebra And the fact table Map 

Carl Norman Circuits with logic circuits 

NAN / NOR 

 

EN17415 วงจรดจิติอลและการออกแบบระบบ
ลอจกิ 
Digital Circuit and Logic Design 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17206 หลักการดจิติอลเบือ้งต้น 
    ระบบตวัเลขและคณิตศาสตร์บูลีน ลอจิก

เกท  การ วิ เ ค ร าะ ห์และกา รออกแบบ

วง จ รลอ จิ ก  ว ง จ ร เ ข้ า ร หัส / ถ อด ร หัส     

มลัติเพลกเซอร์/ดีมัลติเพลกเซอร์ วงจรมัลติ

ไวเบรเตอร์  วงจรนบั  วงจรเล่ือนข้อมูล วงจร

ก า เ นิด สัญญาณนาฬิก า  ว ง จ รแ ปล ง

สญัญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล/ดิจิตอลเป็น

อนาลอ็ก 

    Numerical mathematics and Boolean 

logic gates, analysis and design of logic 

circuits. Integrated encoder / decoder 

Sir multiplexer / multiplexing good sir. 

Integrated multi-vibrator circuit, the 

circuit shifts data. Clock generator 

circuit Circuit convert analog signals to 

digital / digital to analog. 

3(2-2-5) 

EN17420 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IoT 
Internet of Thing Technology 
Application 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17206 หลักการดจิติอลเบือ้งต้น 
    ศึกษาการเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์

ในแพลตฟอร์มต่างๆ กับอุปกรณ์ภายนอก 

การพัฒนาโปรแกรมไม่โครคอนโทรลเลอร์ 

ศึกษาชนิดข้อมูล โครงสร้างภาษา การใช้

3(2-2-5) 



งานฟังก์ชั่น  การใช้งานไลบราร่ี และคลาส

ต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมติดต่อกบัฮาร์ดแวร์

พืน้ฐาน เช่น อินพตุและเอาต์พตุแบบดิจิตอล 

(Digital I/O) อินพุตแบบอนาล็อก (Analog 

Input) การส ร้างสัญญาณพัลซ์วิด ธ์ มอ

ดูเลชัน่ (PWM) การส่ือสารอนกุรม (Serial) 

    Study to microcontroller platforms 

connections to external devices. The 

developed chromatographic controller. 

Study Information structure Use 

functions. Using libraries and classes in 

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) 

serial communication (serial). 

 4) กลุ่มระบบเครือข่าย  

EN17421 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบก้อนเมฆ 
Cloud Computing Technology 
รายวิชาบังคับก่อน: สอบได้รายวิชา 
EN17308 การส่ือสารข้อมูลและระบบ
เครือข่าย                       
    ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับระบบเครือข่าย

ค อ มพิ ว เ ต อ ร์  ค ว าม หม าย ข อ ง ก า ร

ประมวลผลแบบก้อนเมฆ ประเภทและ

รูปแบบของการให้บริการ การเข้าถึงของผู้ ใช้ 

การ เก็บกู้ ข้ อมูล มาตรฐานความมั่นคง 

ปลอ ดภั ย  ก า ร ฝึ ก ปฏิ บัติ ก า ร ใ ช้ ง า น

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบก้อนเมฆ 

    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. 

3(2-2-5) 

The practice of using cloud computing 

technology. 

EN17409 สถาปัตยกรรมแบบรับ-ให้บริการ 
Client-Server Architecture 
รายวิชาบังคับก่อน: สอบได้รายวิชา 
EN17308 การส่ือสารข้อมูลและระบบ
เครือข่าย                            
    หลักการของสถาปัตยกรรมไคล์เอนท์ -

เซอ ร์ฟเวอ ร์  ก าร เปรียบเ ทียบระหว่า ง

สถาปัตยกรรมไคล์เอนท์-เซอร์ฟเวอร์และ

สถาปัตยกรรมเซน็ทรัลไวซ์ มลัติยูสเซอร์ การ

สร้างระบบสารสนเทศบนสถาปัตยกรรมไคล์

เอนท์-เซอร์เวอร์ ในสภาพแวด ล้อมของ

ระบบเปิด ผลดีของสถาปัตยกรรมไคล์เอนท์-

เซอร์ฟเวอร์ ความยืดหยุ่น การลดต้นทุน 

Scalability ศึกษากรณีจริง 

    Principles of Architecture Client - 

Server. Comparison between 

architecture Client - Server architecture 

and central device. Multi-user Create an 

information system architecture Client - 

Server environment of open systems. 

Good architecture Client - Server 

flexibility to reduce costs SCALABILITY 

study real cases. 

3(3-0-6) 

EN17417 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 
Wireless Network Technology 
รายวิชาบังคับก่อน: สอบได้รายวิชา 
EN17308 การส่ือสารข้อมูลและระบบ
เครือข่าย                       
    ระบบเครือข่ายไร้สาย ข้อก าหนดต่างๆใน

เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 

ตัวกลางเช่ือมต่อ  การจัดการข้อมูลใน

เครือข่ายไร้สาย การจัดการเครือข่ายไร้สาย 

ระบบประกันประสิทธิภาพในการรับส่ง

ข้อมูลในเครือข่ายไร้สาย การสัง่งานทางไกล

3(3-0-6) 



ผา่นอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 

    Network access requirements in 

wireless networks and wireless 

networks. Connect an information 

management in wireless networks, 

network management, wireless security 

system, efficiency of data transmission 

in a wireless network to remote 

execution via a wireless network. 

 5) กลุ่มการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

 

EN17207 การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์ 
Courseware design and development 
    กระบวนการออกแบบและผลิตคอร์สแวร์

อย่างเป็นระบบส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

รวมทัง้ปฏิบตัิการออกแบบและผลิตวสัดุการ

เรียนการสอนโดยใช้คอมพวิเตอร์ 

    The design and production test 

software for a computer system. 

Including the design and production of 

teaching materials, using a computer. 

3(3-0-6) 

EN17404 การศกึษาทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
Internet-Based Distance Learning 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17207การออกแบบและพัฒนาคอร์ส
แวร์ 
    เก่ียวกบัความหมายของการสอนทางไกล 

รูปแบบการสอนทางไกล ส่ือท่ีเหมาะสม

ส าหรับการสอนทางไกล รูปแบบการน าเสนอ

ส่ือส าหรับการสอนทางไกล การจัดหลกัสูตร

ส าหรับการสอนทางไกล การใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตซึ่งจัดเป็นระบบการเรียนการ

3(2-2-5) 

สอนทางไกลแบบสองทาง 

    The meaning of distance learning, 

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 

technology. Telecommunications and 

Internet network. 

EN17422 การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร์บน
อุปกรณ์แบบพกพา 
Mobile Learning Development 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17207การออกแบบและพัฒนาคอร์ส
แวร์ 
    ความหมายของการเรียนการสอนทางไกล

โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา

เช่ือมต่อกับข้อมูลแบบไร้สาย การพัฒนา

บทเรียนเรียนส าหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

แบบพกพา โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

    The meaning of distance learning 

using a portable computer connected to 

wireless data. Development, learn 

lessons for portable computing device 

using a computer program. 

3(2-2-5) 

 6) กลุม่วชิาเลือกอ่ืนๆ  

EN17405 การจัดการศูนย์สารสนเทศ  
Information Center Management 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17203 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    พืน้ฐานการจัดการองค์กร  วตัถุประสงค์

ของศูนย์สารสนเทศ องค์ประกอบของศูนย์

สาร สน เทศ กา ร เต รี ย ม ง าน  และ กา ร

ด าเนินงานของศูนย์สารสนเทศ  บุคลาการ

ในศูนย์สารสนเทศ หลกัขององค์กร และการ

3(3-0-6) 



ปฏิบตัิการ การโฆษณา การประเมินผลและ

การจดัการศูนย์สารสนเทศ 

    Based Enterprise Management The 

purpose of the Information Center 

Elements of the Information Center of 

preparation. And operation of the 

information center. Personnel in 

Information Center Core Advertising and 

Operations Evaluation and Management 

Information Center. 

 

 

 

EN17411 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Seminar in Information Technology
เง่ือนไขของรายวิชา : นักศกึษาชัน้ปีที่ 4 
หรือขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของ 
สาขาวชิา 
    ประเด็นการสมัมนาเก่ียวกับการจัดการ

สารสนเทศ โดยเน้นการท างานกลุ่ม การ

ประชุม การอภิปรายการโต้แย้งแสดงเหตุผล 

การเขียนรายงานการประชุม การเขียน

โครงการ การน าเสนอ และการประเมินผล

กิจกรรมการสัมมนา ในหัวข้อเร่ืองท่ีก าลัง

เป็นท่ีเร่ืองท่ีนา่สนใจในธุรกิจและสารสนเทศ 

    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. 

3(3-0-6) 

EN17412 หัวข้อพเิศษ 
Selected Topics 
เง่ือนไขของรายวิชา : นักศกึษาชัน้ปีที่ 4 
หรือขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของสาขาวิชา 
    หวัข้อพิเศษทางการจัดการสารสนเทศท่ี

เป็นท่ีสนใจและส าคัญในขณะนัน้และ ท่ี

เก่ียวข้อง หวัข้อและเนือ้หาเปล่ียนไปในแต่

ละปี และแต่ละกลุ่มท่ีเรียน โดยได้รับความ

เหน็ชอบจากหวัหน้าสาขาวชิาและคณบดี 

    Special Topics in Management 

Information that is of interest and 

importance at that time and involved. 

Content and topics change each year. 

Individual and group learning With the 

approval of the Head of Department 

and Dean. 

3(3-0-6) 

EN17414 การใช้โปรแกรมการบริหารโครงการ 
Project Management Software  
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17403 วิศวกรรมซอฟต์แวร์                            
    การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพ่ือใช้ในการ

วางแผนและการบริหารงานโครงการระบบ

สารสนเทศและองค์กรต่างๆ สภาพแวดล้อม

ของการประกอบการขององค์กรต่ างๆ 

ระบบงานพืน้ฐานของการประกอบการ 

ความรู้พืน้ฐานในการวางแผนและจัดท า

โครงการด้านสารสนเทศ การบริหารโครงการ

ระบบสารสนเทศ 

    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 

3(2-2-5) 



Information System 

EN17423 ปัญญาประดษิฐ์ 
Artificial Intelligence 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17105 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเน่ือง 
    นิยามของ ปัญญาประดิษ ฐ์  ตั วแทน
อัจฉริยะ ปัญหาและปริภูมิของปัญหา การ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการค้นหา กลยุทธ์การ
ค้ นห า  ค ว าม รู้ แ ล ะ ก า ร แ ทน ค ว าม รู้ 
ตร รกศาสต ร์ส าหรั บ ปัญญาประดิ ษ ฐ์ 
กระบวนการคิดหาเหตุผล การวางแผน 
ความไม่แนน่อน การเรียนรู้ 

    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. 

3(2-2-5) 

EN17424 ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ  
Decision Support Systems 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17204 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 
    แนวคิดระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ก ร อ บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 
กระบวนการในการตัดสินใจ ส่วนประกอบ
ของระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ การจ าลอง
แบบและการวเิคราะห์เพื่อการตัดสินใจ เช่น 
การวิเคราะห์ความไว การวิเคราะห์อะไรจะ
เกิด ขึ น้ ถ้า… ต้นไ ม้การตัดสินใ จ และ
แผนภาพความสัมพัน ธ์ร ะหว่าง ปัจจัย 
เทคโนโลยีธุ รกิจอัจฉ ริยะส าหรับระบบ
สนบัสนุนการตัดสินใจ ระบบสนบัสนุนการ
ตัดสิน ใ จแบบกลุ่ม  ก าร พัฒนา ระบบ
สนบัสนนุการตดัสนิใจ 

    Human decision-making process 

3(3-0-6) 

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. 

EN17425 การท าเหมืองข้อมูล 
Data Mining 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17302 โครงสร้างข้อมูล 

    แนะน าการท า เหมือง ข้อมูลเ บือ้ ง ต้น 
นยิามของเหมืองข้อมูล กรรมวธีิเหมืองข้อมูล 
วิธีการในการขุดค้นในรูปแบบของการหา
ความสมัพนัธ์ การแบง่หมวดหมู่ การจัดกลุ่ม 
เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ท า เ ห มื อ ง ข้ อ มู ล  ก า ร
ประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลในงานธุรกิจ  

    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 

3(3-0-6) 

EN17426 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโล
จสิตกิส์ 
Information Technology for Logistics 
Management 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17204 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 
    แนวคิดการจดัการโลจิสติกส์ ความส าคัญ

ของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อโลจิสติกส์

และโซ่อุปทาน ระบบซอฟต์แวร์ท่ีใช้จัดการ

ข้อมูลของกิจกรรมโลจิสติกส์ เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีสนบัสนุนการตัดสินใจทางโลจิ

3(3-0-6) 



สติกส์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกล

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 การวางแผนบริหารธุรกจิขององค์กร  
Enterprise Resource Planning: ERP 
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17204 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 
    ฟังก์ชันและกระบวนการทางธุรกิจ การ

พฒันาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ

ขององค์กร ระบบสารสนเทศการตลาดและ

การขาย การผลิตและการจัดการห่วงโซ่

อุปทาน ระบบบัญชี  ระบบการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์  การสร้างแบบจ าลอง

กระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการและ

การด าเนินการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ

ขององค์กร การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ

ขององค์กรกบัการพาณิชย์อิเลก็ทรอนกิส์ 

    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. 

3(3-0-6) 

EN17428 ความฉลาดทางธุรกจิเบือ้งต้น  
Introduction to Business Intelligence  
รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา 
EN17204 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 
    แนวคิดพืน้ฐานของการสร้างอจัฉริยะภาพ

ทางธุรกิจ สถาปัตยกรรมและโครงสร้าง

พืน้ฐานของการสร้างอัจฉริยะภาพทางธุรกิจ 

โครงสร้างพื น้ฐานของคลัง ข้อมูล  การ

วิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Business Analytics) 

ได้แก่  การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบ

ออนไลน์ (OLAP) การท าเหมืองข้อมูล

เ บื อ้ ง ต้ น  แล ะกา รท า ม โนภาพ ข้อมู ล 

(Visualization) เป็นต้น การบูรณาการ

เทคนิค เคร่ืองมือ และโปรแกรมส าเร็จรูป 

เพ่ือสร้างอจัฉริยะภาพทางธุรกิจให้กบัองค์กร 

    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(3-0-6) 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี 

 นักศึกษาสามารถเลือกเ รียนรายวิชาใดๆในระดับ

ป ริ ญญ า ต รี ท่ี 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

ตะวนัออกเฉียงเหนือ   

 การเรียนรายวิชาใดๆในหลกัสูตรให้เป็นไปตามรายวิชา

บงัคบัก่อนหรือขึน้กบัดุลพนิจิของคณบดี 

 


