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ค ำอธิบำยรำยวิชำศึกษำท่ัวไป 
ก. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์
001-102 ศำสตร์พระรำชำกับกำรพฒันำ 2((2)-0-4) 

ที่ย่ังยืน 
The King’s Philosophy and Sustainable  
Development   

ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมาย
ของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์
พระราชา และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน การวิเคราะห์การน า
ศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ีระดับบุคคล 
อ งค์ ก ร ธุ ร กิ จห รื อ ชุ ม ชน ใน ระดั บ ท้ อ ง ถ่ิ น  แ ล ะ
ระดบัประเทศ  
Meaning, principles, concept, importance and goal of the 
philosophy of sufficiency; work principles, understanding 
and development of the King’s philosophy and 
sustainable development; an analysis of application of the 
King’s philosophy in the area of interest including 
individual, business or community sectors in local and 
national level 
 
980-022 กำรช่วยชีวิตเบื้องต้น  1((1)-0-2) 
 (กำรท ำ CPR และ AED)   
 Basic Lifesaving (CPR, and AED) 
ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการปฐมพยาบาล บทบาท และ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  การประเมินสถานการณ์  การ
ป้องกนั ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย ์ปัญหาการหายใจ การ
ส าลกั อาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  ภาวะฉุกเฉินใน
ผูป่้วยเบาหวาน  โรคหลอดเลือดสมอง  โรคลมชัก กรณี
ฉุกเฉินเม่ือไดรั้บบาดเจ็บ การมีเลือดออกทางช่องปาก การ

ควบคุมเลือด การหมดสติ การได้รับบาดเจ็บท่ีศีรษะ คอ 
และกระดูกสันหลัง การเคล็ดขดัยอก แผลถูกความร้อน 
ภาวะอุณหภูมิร่างกายต ่ากว่าปกติ  การนวดหัวใจผายปอดกู้
ชีพ (CPR) ความปลอดภยัของสถานท่ีเกิดเหตุ การช่วยชีวิต 
การนวดหวัใจ การเป่าปากต่อปาก การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือ 
เคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมติั (AED) 
Intro to first aid, roles and responsibilities, scene 
assessment, precautions; medical emergencies, breathing 
problems, choking, heart attack, diabetic emergency, 
stroke, seizure, bleeding from mouth; injury emergencies, 
bleeding, controlling bleeding, shock, head, neck, and 
spinal injuries, fractures and sprains, burn, hypothermia; 
CPR, scene safety, chest compression, mouth to mouth, 
equipment, AED 
 
980-023 ม.อ. อำสำ 1 ((1 )-0 -2 )
 PSU Volunteer 
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เน้นหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลกัการเข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตส านึก
สาธารณะ เพื่อประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือ
ระหว่างสาขาวิชา ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Activities integrating body of knowledge, emphasizing on 
the philosophy of sufficiency economy and apply to its 
principles of job, principles of understanding, 
accessibility and development for the benefit of society 
and the benefit of mankind, cultivating morals, ethics and 
public mind; team working within and/or across 
disciplines under the supervision of advisors 
 



 
สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ 
805-031 ชีวิตที่ดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life 
การมีสติและความรู้สึกตวั ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทนั
ตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ และเคารพความ
แตกต่างหลากหลาย ทักษะการส่ือสารในการทางาน การ
แกปั้ญหาร่วมกนัอย่างสร้างสรรค ์การใชชี้วิตในสังคมท่ีมี
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย  Consciousness and mindfulness; 
happiness; self-awareness; social literacy; understanding 
and respecting diversity; communication and 
collaboration skills; creative problem-solving; living in 
diversity 
 
117-114 คิด-ท ำ-น ำสุข 2((2)-0-4) 
 Living a Peaceful Life 
คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย ์ การรู้จักตนเองและ
ผู ้อื่ น    เจตค ติ ท่ี ดี และการ เข้าใจความแตกต่ างทาง
วฒันธรรม ความคิด ความเช่ือและค่านิยม  การอยู่ร่วมกนั
บนพ้ืนฐานทางจริยธรรม ทกัษะการส่ือสารและทกัษะพหุ
วัฒนธรรมการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุขและ
สันติ 
Value of life and human being; self-understanding and 
empathy; positive thinking;  understanding of different 
cultures, opinions, beliefs and values; moral life; 
communication skills and multicultural competence; 
principle of conflict management and non-violence, 
application of these concepts and skills for happy life and 
peace 
 
988-031 ควำมเป็นพลเมืองโลก  2((2)-0-4) 
 Global Citizenship 
การมีบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกสังคม 
การเคารพสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การปรับตัวสู่
สังคมท่ีมีวฒันธรรมอันหลากหลาย ทั้ งในท้องถ่ินและ
ระดบันานาชาติ 

The roles and responsibilities as members of society; 
respect for rights of others; lawfulness; adaptation to a 
multicultural society, both locally and internationally 
 
สาระท่ี 3 การเป็นผูป้ระกอบการ 
001-103  ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 
  Idea to Entrepreneurship 
การเป็นผูป้ระกอบการใหม่ การประเมินศกัยภาพในการ
เป็นผู ้ประกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์
สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและการวิจยัตลาด กลยทุธ์
การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์ความต้องการ
ทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผนการตลาด การ
บริหารการผลิต วิเคราะห์งบการเงิน การจดัท าแผนการเงิน 
แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
เครือข่ายธุรกิจ การบริหารของภาครัฐเพื่อผูป้ระกอบการ 
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
Introduction to new entrepreneur creation; 
entrepreneurship appraisal; business opportunity analysis; 
project feasibility study; SWOT analysis; market survey 
and research; marketing strategy for new business; 
business marketing; marketing planning; production  
management; accounting financial analysis; financial 
planning; business; investment funding sources; business 
networking; public sectors services and facilities; 
business ethics 
 
สาระท่ี 4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนัและการรู้ดิจิทลั 
988-041 ระบบโลกและส่ิงแวดล้อม 2((2)-0-4) 
  Earth System and Environment 
ธรณีวิทยาของโลกและการก าเนิดโลก ธรณีพิบัติภยัและ
ความเส่ียงของมนุษย ์การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและ
ผลกระทบท่ีเกิดกับมนุษย์  มนุษย์กับการเกิดพิบัติภัย
ธรรมชาติ ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม วฏัจกัรส่ิงแวดลอ้ม
กบัการด ารงอยู่ของมนุษย ์มลภาวะส่ิงแวดลอ้มและปัญหา
เน่ืองจากมนุษย ์ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนักับ
การแกไ้ข 



Geology of the earth and origin; Geological disaster and 
human risk; Climate changes and human impacts; Human 
with natural disasters; Ecosystem and Environment; 
Environmental cycle with human existence; 
Environmental pollution and problem from human; 
Environmental problem in daily and processes solve 
problem 
 
969-041 ฉลำดซ้ือฉลำดใช้ 2((2)-0-4) 
 Choose Wisely Live Well 
ความเก่ียวเน่ืองระหว่างการบูรณาการการบริโภค หรือ
อุ ป โภ ค  สิ น ค้ าห รื อ บ ริ ก ารจ าก ธุ ร กิ จ ต่ า ง  ๆ  กั บ
ชีวิตประจ าวนั ความส าคญัของกิจกรรมทางธุรกิจท่ีมีต่อ
ชีวิตประจ าวนั การใช้ประโยชน์จากบริการธุรกิจต่าง ๆ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน การพัฒนา
ความคิดทางธุรกิจเพื่อช่วยในการจัดการกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนั นัยยะของธุรกิจท่ีมีผลต่อชีวิตประจ าวนั 
รู้เท่าทนัโลก เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม 
Link and integration of product and service consumption 
from business providers and daily activities; relevance of 
business activities and daily life; the exploitation of 
business services to facilitate daily life; the development 
of business mindset to help organizing daily activities; the 
implications of business in daily life 
 
969-042 เศรษฐกิจดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 Digital Economy 
ทักษะคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การอ่านแบบรวดเร็ว การ
จดัการเวลา ทกัษะการเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ ทกัษะการ
จดัการทางการเงิน ทกัษะการเจรจาและต่อรอง การจดัการ
ความเครียด การเขียนเรซูเม่ การคน้ควา้บนเวบ็ 
Basic Computer Skills, Speed Reading, Time 
Management, Effective Study Skills, Financial 
Management Skills, Negotiation Skills, Stress 
Management, Writing a Resume, Searching the Web 
 

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 
969-051 คิดเป็น ชีวิตเปลี่ยน  2((2)-0-4) 
 Change your thoughts, Change your life 
ความส าคัญของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  กรอบ
ความคิดท่ีส าคญัในการท างาน การพฒันากระบวนการคิด 
เทคนิคการคิดอยา่งเป็นระบบ การจดัล าดบัความส าคญัของ
งาน การจดัระบบงาน/การจดัล าดบังาน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การช่วยคิดอย่างเป็นระบบ การคิดงานอย่างเป็นระบบใน
สถานการณ์ต่างๆ 
Importance of systematic thinking Systematic thinking 
framework Thinking process development System 
thinking techniques Task priority management Task 
scheduling and management Tools for systematic 
thinking Application of systematic thinking in real-life 
 
969-052 คิดคร่อมกรอบ 2((2)-0-4) 
  CrOM Thinking: Creative and Open Minded  
 Thinking 
การคิดภายในกรอบหลกัการ เหตุผล อย่างมีตรรกะ การคิด
นอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ วิธีและขั้นตอนการคิดคร่อม
กรอบท่ีผสมผสาน กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการคิด
คร่อมกรอบ การปรับใชค้วามคิดคร่อมกรอบให้สอดคลอ้ง
กบัเหตุปัจจัยตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัอย่างเป็น
ระบบการปรับใช้ความคิดคร่อมกรอบในการบริหาร
จัดการ แก้ปัญหา ปรับเปล่ียนและพัฒนาตนเองอย่าง
สร้างสรรคแ์ละมึความสุข 
Thinking under principles of reasons and logic Thinking 
under multidisciplinary of creativity Inspiration and 
motivation for creative thinking Mechanics and process 
for creative thinking in differences and your style 
Creative adaptation and problem solving in daily life 
Creative for changing and improvement yourself 
 
969-061 กำรแก้ปัญหำเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
 Systematic Solving 
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การแสวงหาความรู้และการ
จัดการ การคิดเชิงบวก การแก้ปัญหาและทักษะการ



ตัด สิน ใจอย่ าง เป็ น ระบบ  ก ารคิ ดซั บซ้ อน อย่ าง มี
วิจารณญาณ ความฉลาดทางอารมณ์ 
Lifelong Learning Skills, pursuit of knowledge and 
management, Positive thinking, problem solving and 
decision making skills in a systematic way, critical 
thinking, emotional Intelligence 
 
969-062 เติบโตด้วยควำมคิด 2((2)-0-4) 
  Growth Mindset 
การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาความถูกตอ้ง เขา้ใจและเรียนรู้
ตรรกะขั้นพ้ืนฐาน ฝึกการใช้เหตุผลและวิเคราะห์อย่างมี
ตรรกะ มีการอธิบายอย่างมีวิจารณญาณบนพ้ืนฐานของ
เหตุผลและหลกัฐานประกอบ 
Exploring logically necessary truth and deductive 
validity; involving the practical study of logical 
reasoning; lesson and discussion on making critical 
arguments based on reasons and evidences; debates and 
workshops for argumentations; implications of being 
overcritical 
 
805-061 คิดเป็น 2((2)-0-4) 
  Logical Thinking 
การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาความถูกต้อง วิธีคิดวิเคราะห์
และประมวลผลทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
เขา้ใจ และ เรียนรู้ตรรกะขั้นพ้ืนฐาน ฝึกการใชเ้หตุผลและ
วิเคราะห์อยา่งมีตรรกะ บรรยายและประเมินตรรกะทั้งการ
อ่านและเขียน 
Exploring logically necessary truth and deductive 
validity; methods of analyzing and evaluating arguments 
of all types using both formal and informal techniques;  
identifying fallacies and introducing elementary symbolic 
logic;  involving the practical study of logical reasoning;  
assessing the logical coherence of what we read and write 
using critical thinking, deductive reasoning and decision-
making theory 
 
 

988-061 ตัวเลขในชีวิตประจ ำวัน  2((2)-0-4) 
  Thinking in Number 
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัเลขกบัปรากฏการณ์ การประยกุต์
คณิตศาสตร์กับงานด้านต่างๆ เช่น ฉลากกินแบ่ง เกม 
การละเล่นบางรูปแบบ ตลาดหุ้น อตัราดอกเบ้ีย เรขาคณิต
ในงานสถาปัตยกรรม ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีทา้ทาย การ
ทดลองดา้นคณิตศาสตร์ 
History of mathematics and mathematicians, relationship 
between numbers and natural phenomena; the application 
of mathematicians to other fields such as lottery, stock 
 
805-062 กำรค ำนวณในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 
  Mathematics in Daily Life 
การค านวณร้อยละ อัตราส่วน สถิติเบ้ืองต้น และการ
ประยุกต์ในชีวิตประจ าวนั คณิตศาสตร์การเงิน เช่น ก าไร 
ขาดทุน คอมมิชชัน่ ภาษี ดอกเบ้ียแบบต่างๆ 
Percentage, ratio, basic statistics and their applications for 
everyday life.  Financial mathematics such as profit, loss, 
commission, tax, interest, etc. 
 
สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร  
805-071 กำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ 2((2)-0-4) 
 ขั้นพื้นฐำน  
 English for Fundamental Listening and 
 Speaking 
เพ่ิมพูนทักษะการฟังและการอ่าน ภาษาองักฤษเพื่อ การ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในชีวิตประจ าวนัและเชิง
วิชาการ เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันา
ทกัษะทางภาษาเพื่อการน ามาใชใ้นเชิงวิชาการ 
Reinforcement of listening and speaking skills; 
development of effective communication in both daily life 
and academic settings; an interdisciplinary approach to 
(self-)studying and language development; the application 
of knowledge for enhanced learning in academic contexts 
 
805-072 กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษ 2((2)-0-4) 
 ขั้นพื้นฐำน   



  English for Fundamental Reading and 
 Writing 
เพ่ิมพูนทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ เพื่อความ
เขา้ใจบทความทัว่ไป บทความวิชาการ อย่างง่าย การอ่าน
วรรณกรรม และเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและ
พฒันาทกัษะทางภาษา เพื่อการน ามาใช้ในเชิงวิชาการ ฝึก
การเขียนในระดบัประโยค 
Reinforcement of reading and writing skills; development 
of understanding authentic, and basic academic texts; 
reading literature; an interdisciplinary approach to (self-) 
studying and language development; the application of 
knowledge for enhanced learning in academic contexts; 
writing skills targeted at sentence level 
 
805-073 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรฟังและ 2((2)-0-4) 
 กำรพูดขั้นกลำง   
  English for Intermediate Listening  
 and Speaking 
พฒันาทกัษะการพูดการฟังระดบักลาง พฒันา ทกัษะการ
ส่ือสารระดบักลาง ทั้งในชีวิตประจ าวนั และในเชิงวิชาการ 
พฒันาทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และพฒันาทักษะทาง
ภาษา เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงวิชาการ 
Reinforcement of intermediate listening and speaking 
skills; intermediate-level development of effective 
communication in both daily life and academic settings; 
an interdisciplinary approach to (self-) studying and 
language development; the application of knowledge for 
enhanced learning in academic contexts 
 
805-074 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรอ่ำนและ 2((2)-0-4) 
 กำรเขียนขั้นกลำง   
  English for Intermediate Reading and  
 Writing 
การส่งเสริมทักษะในการแลกเปล่ียนและแสดง ความ
คิดเห็นเชิงวิชาการ พฒันาการท าความเข้าใจกับบทความ
ทั่วไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษาเพื่อ

น ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดบัย่อ
หนา้ ฝึกฝนและพฒันากระบวนการเขียน 
Consolidation of exchanging ideas and expressing oneself 
with regards to academic issues; further development of 
understanding authentic, and academic texts; reading 
literature; an interdisciplinary approach to (self-)studying 
and language development; the application of knowledge 
for enhanced learning in academic contexts; writing skills 
targeted at paragraph level; development of an 
autonomous process approach to writing 
 
805-075 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรฟังและ 2((2)-0-4) 
 กำรพูดขั้นสูง   
  English for Advanced Listening and  
 Speaking 
พัฒนาทักษะการฟังการพูดระดับสูง พัฒนาทักษะ การ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในชีวิตประจ าวนัและ ใน
เชิงวิชาการ พฒันาทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและทกัษะ
ทางภาษา เพื่อน ามาประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
Reinforcement of advanced listening and speaking skills; 
academic-level development of effective communication 
in both daily life and advanced settings; an 
interdisciplinary approach to (self-) studying and 
language development; the application of knowledge for 
enhanced learning in academic contexts 
 
805-076 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรอ่ำนและ 2((2)-0-4) 
 กำรเขียนขั้นสูง   
 English for Advanced Reading and Writing 
การส่งเสริมทักษะในการแลกเปล่ียนและแสดง ความ
คิดเห็นเชิงวิชาการขั้นสูง เพ่ิมพูนทกัษะการอ่านบทความ
ทั่วไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษาเพื่อ
น ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดับ
เรียงความ การอ่านและการเขียนวิจยัเบ้ืองตน้ ฝึกฝนและ
พฒันากระบวนการเขียน 



Consolidation of exchanging ideas and expressing oneself 
related to scholarly concepts; increased development of 
understanding authentic, and academic texts; reading 
literature; an interdisciplinary approach to (self-)studying 
and language development; the application of knowledge 
for enhanced learning in academic contexts; writing skills 
targeted at essay level; introduction to reading and writing 
research; further development of an autonomous process 
approach to writing 
 
สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
810-091 ศิลปะไทย 1((1)-0-2) 
 Thai Arts 
ความหมาย ขอบข่าย และการจ าแนกประเภทต่างๆ ของ
งานศิลปะ ศึกษาศิลปะแขนงต่างๆ ของไทย ทัศนศิลป์ 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรมไทย หัตกรรมไทย วรรณคดี
ไทย นาฏศิลป์และดนตรีไทย 
Meaning, scope and classifications of Thai arts; studies of 
Thai arts, visual arts, sculptures, architecture, Thai 
handicrafts, Thai literature, Thai classical music and 
performing arts 
 
810-092 วัฒนธรรมไทย 1((1)-0-2) 
  Thai Culture 
ความหมายและขอบข่ ายของวัฒนธรรมไทย ศึกษา
วฒันธรรมไทย เทศกาลและประเพณีไทย อาหารและขนม
ไทย 
Meaning, scope of Thai culture; studies of Thai culture, 
Thai festivals and traditional events, Thai cuisine and 
desserts 
 
969-091 แป้นพมิพ์หรรษำ  1((1)-0-2) 
 Keyboard for Fun 
รูปแบบแป้นพิมพ ์ทกัษะการพิมพสั์มผสั เทคนิคการพิมพ์
สัมผสั แบบฝึกหัดการพิมพ์สัมผสั การแข่งขันการพิมพ์
สัมผสั 

Type of keyboards; touch-typing skills; touch-typing 
techniques; touch-typing practice; speed typing contest 
 
969-092 อ-ีสปอร์ต 1((1)-0-2) 
 E-Sport 
วิวฒันาการของเกมคอมพิวเตอร์ และการพฒันาการของอี-
สปอร์ต สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโน้วในอุตสาหกรรม
เกม สนทนาเก่ียวกบัองค์ประกอบท่ีส าคญัของ อี-สปอร์ต 
สนทนาและอภิปรายเก่ียวกบัการแข่งขนัอี-สปอร์ตต่างๆ 
ในระดบัโลก การจดัการแข่งขนัอี-สปอร์ต นยัแอบแฝงของ
การเล่นเกมท่ีควรระวงั 
Evolution of computer game and the development of e-
sport; current situations and trends in game industry; 
discussion on elements relevant in e-sport; discussion and 
debate on global e-sport tournaments; organizing e-sport 
competitions; implications of playing game 
 
 
805-091 สุนทรียศำสตร์แห่งดนตรี 1((1)-0-2) 
 Music Appreciation 
หลักความรู้เก่ียวกับประสบการณ์คุณค่าความงามของ
ดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพ้ืนบ้าน ผ่านการฟัง
เสียงดนตรีบนความหลากหลายในมิติทางประวติัศาสตร์ 
การเมือง สังคม ภาษา ความเช่ือ ศาสนา นิเวศวิทยา และ
วฒันธรรม 
Gaining knowledge of Thai, international, and folk music 
through various perspectives including history, politic, 
society, language, belief, regions, environment, and 
culture 
 
988-091 กำรจัดกิจกรรมค่ำยพกัแรม 1((1)-0-2) 
 Camping 
องค์ประกอบในการจดักิจกรรม การวางแผน การส ารวจ
พ้ืนท่ี อุปกรณ์และการวางแผนงบประมาณของค่ายพกัแรม 
กิจกรรมสันทนาการกับค่ายพกัแรม ค่ายพกัแรมประเภท
ต่างๆ เช่น ค่ายในเมือง ค่ายชายทะเล ค่ายในป่าอนุรักษแ์ละ
ค่ายเฉพาะกิจ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มกบัการพกัแรม 



Organizing components, planning, site survey, equipment 
and budgeting of camping; recreational activities and 
camping; types of camping i.e. urban, beach, conservation 
forest, and special purpose camping; environmental 
conservation and camping 
 
980-081 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
 Badminton 
ประวติัความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นแบดมินตัน การฝึกทักษะการเล่น
แบดมินตนัเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 
Historical background, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing badminton to develop personal health 
 
980-082 บรำซิลเลียนยิวยิตสู 1((1)-0-2) 
 Brazilian Jiujitsu 
ความรู้และทกัษะเก่ียวกบักีฬาบราซิลเลียนยิวยิตสูเบ้ืองตน้  
เรียนรู้การควบคุมร่างกายเพื่อความเขม้แข็งของจิตใจและ
ร่างกาย ฝึกใชศิ้ลปะการต่อสู้เพื่อป้องกนัตนเอง 
Basic Brazilian athletics knowledge and skills; learning 
body control for Strength of mind and body; using martial 
arts to protect yourself 
 
980-083 มวยไทยไชยำ 1((1)-0-2) 
 Muay Thai Boxing 
ความรู้และทักษะเก่ียวกับกีฬามวยไทยไชยาเบ้ืองต้น กฎ 
กติกา และความปลอดภัย การฝึกทักษะการชกมวยไทย   
ไชยา  เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 
Basic boxing knowledge and skills; rules, regulations and 
safety, practicing Thai Chaiya Boxing to develop personal 
health 
 
980-084 วอลเลย์บอล  1((1)-0-2) 
 Volleyball 
ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬา
วอลเลยบ์อล 
Basic knowledge, rules; volleyball skill practice 

 
980-085 บำสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball 
ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬา
บาสเก็ตบอล 
Basic knowledge, rules; basketball skill practice 
 
980-086 เทนนิส 1((1)-0-2) 
 Tennis 
ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬา
เทนนิส 
Basic knowledge, rules; tennis skill practice 
 
980-091 ว่ำยน ้ำ 1((1)-0-2) 
 Swimming 
ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬา
ว่ายน ้า 
Basic knowledge, rules, swimming skill practice 
 
980-092 แอโรบิค 1((1)-0-2) 
 Aerobic 
ความรู้เก่ียวกับแอโรบิค ทักษะการเคล่ือนไหวประกอบ
เพลง และการฝึกปฏิบติั 
Knowledge about aerobics, movement with music skill, 
and practice 
 
980-093 โยคะ 1((1)-0-2) 
 Yoga 
ความรู้เบ้ืองต้น การพัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภยัในการเล่นโยคะ การฝึกทักษะการเล่นโยคะเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 
Basic knowledge, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing yoga to develop personal health 
 
980-094 ศิลปะกำรป้องกันตัว 1((1)-0-2) 
  Mixed Martial Arts 



การฝึกมวยไทย มวยปล ้า มวยสากล บราซิลเลียนยิวยิตสู 
การยืดตวั ทกัษะการต่อสู้ขั้นสูง ศิลปะการป้องกนัตวั 
Historical background, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing mixed martial Arts to develop personal 
health 
 
980-095 ไทเก๊ก 1((1)-0-2) 
 Tai Chi 
ความรู้เบ้ืองต้น การพัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภยัในการร าไทเก็ก การฝึกทักษะการร าไทเก็กเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 
Basic knowledge, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing Tai Chi to develop personal health 
 
980-096 กำรด ำน ้ำ 1((1)-0-2) 
  Scuba Diving 
หลกัการ อุปกรณ์และวิธีการด าน ้า วิทยาศาสตร์ส าหรับการ
ด าน ้ า การวางแผน การบนัทึก การแก้ปัญหาในการด าน ้ า 
เทคนิคในการเก็บข้อมูลและตัวอย่าง การฝึกด าน ้ าทั้ งใน
สระและในทะเล 
Principles, equipment and methods for diving; science for 
diving; planning, recording and problem solving in 
diving; sample and data collecting techniques; diving 
practice in both swimming pool and sea 
 
980-097 กำรเต้นร ำ  1((1)-0-2) 
  Social Dance 
ทกัษะเบ้ืองตน้และมารยาทในการลีลาศเพลงท่ีใช้ในการ
ลีลาศ เนน้การฝึกปฏิบติั   
Basic social dance skills and etiquette; social dance 
music; emphasis on practice 
 
988-092 กำรด ำน ้ำต้ืน  1((1)-0-2) 
 Snorkeling 
หลกัพ้ืนฐานการด าน ้ าต้ืน การใชอุ้ปกรณ์ด าน ้ า การป้องกนั
อนัตราย และอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดใ้นขณะด าน ้ าต้ืน 
การฝึกปฏิบติัการใตน้ ้าทั้งในสระว่ายน ้าและนอกสถานท่ี 

  Principle of snorkeling;  use of snorkeling equipments; 
protection of danger and accident that might occur while 
snorkeling; practice of snorkeling in swimming  pool and 
outside 
 
969-093 กำรเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภำพ  1((1)-0-2) 
 Walking and Jogging for Health  
 ประวัติ  และประโยชน์ของการเดิน -ว่ิงเพ่ือ
สุขภาพ ทักษะเบ้ืองต้นของการเดิน-ว่ิง การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายดว้ยการเดิน-ว่ิง การเก็บรักษาอุปกรณ์ 
และความปลอดภยัในการเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ 
    History and benefits of walking and running for health, 
basic skills of walking and jogging, enhancing physical 
fitness through walking and jogging, keeping and 
maintaining equipment, and safety in walking and jogging 
for health 
 
รายวิชาเลือก 
980-001 กำรเตรียมควำมพร้อม 2((2)-0-4) 
 ส ำหรับภัยพบิัติ  
  Disaster Preparedness 
ภยัพิบัติรูปแบบต่างๆ สาเหตุการเกิดภยัพิบัติ ผลกระทบ
ของกิจกรรมของมนุษยก์บัความรุนแรงของภยัพิบติั ความ
จ าเป็นของการลดความเส่ียงจากภยัพิบติั วงจรการลดความ
เส่ียงจากภยัพิบัติ ความสามารถของชุมชนในการมีส่วน
ร่วมในวงจรการลดความเส่ียง การป้องกนัและบรรเทาภยั
พิบัติ การตอบรับภัยพิบัติ การบูรณะหลังภัยพิบัติ การ
เตรียมความพร้อม ระดบัของการเตรียมความพร้อม ระดบั
บุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ 
Various types of disasters, causes of disasters, 
anthropogenic effects on disasters’ severity; the 
importance of disaster risk reduction, disaster risk 
reduction cycle, community’s roles in disaster risk 
reduction cycle; disaster prevention and mitigation, 
disaster response, disaster recovery; preparedness, 



different levels of preparedness, individual level, family 
level, community level, national level, international level 
810-001 สถิติน ำทำง  2((2)-0-4) 
 Guiding Statistics 
หลกัการระเบียบวิธีทางสถิติส าหรับการแกปั้ญหาและการ
ตดัสินใจในชีวิตจริง การรวบรวมขอ้มูล การจดัการขอ้มูล
ในรูปแบบกราฟฟิกความน่าจะเป็นและวิธีการประมาณค่า
เพื่อการตดัสินใจ 
Fundamental statistical methodologies for problem 
solving and decision making in real-life application; data 
gathering, graphically organized data; probability and 
estimation methods for decision making 
 
810-002 จิตวิทยำสังคม  2((2)-0-4) 
  Social Psychology 
การศึกษาระบบสังคมและพฤติกรรมมนุษย ์โดยพิจารณา
ถึงวฒันธรรมสังคม สังคมแบบต่างๆ การจดัระเบียบสังคม 
ความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์พฤติกรรมของมนุษย์
เก่ียวกับการกระตุ้น  การเรียน รู้  การรับ รู้  แรงจู งใจ 
สติปัญญาและความสามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์ 
The examination of human social systems and behavior 
with an emphasis on cultures, societies, social orders, 
basic human needs, human behavior regarding 
reinforcement, learning, perception, motivation, 
intelligence and ability to adapt to changing 
circumstances 
 
810-003 ประวัติศำสตร์และสังคมไทย 2((2)-0-4) 
  Thai History and Society 
การแบ่งสมยัประวติัศาสตร์ไทย วิวฒันาการทางการเมือง 
การปกครองการต่างประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม ลกัษณะ
และโครงสร้างของสังคมไทย พ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง ศาสนาท่ีส าคญัในประเทศไทย สถานการณ์
ปั จจุบัน ของสั งคมไท ยปั จจัยต่ างๆ  ท่ี มี ผลต่ อการ
เปล่ียนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบนั 

Classifications of Thai era; evolution in terms of politics, 
government; foreign affairs, economy and society; 
characteristic and structure of Thai society, social, 
economic and political foundations of Thai society; 
important religions in Thailand; current situations in Thai 
society; factors affecting changes in Thai society 
 
810-004 นักลงทุนรุ่นเยำว์  2((2)-0-4) 
  Young Investor 
เงินและความ สุข  การวางแผนรายรับและเงินออม 
ผลกระทบของการวางแผนการเงินต่อวิถีชีวิต การวางแผน
ความมัง่คัง่ส่วนบุคคล ประเภทของการลงทุนทางการเงิน
และความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้ น การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ส าหรับหนา้ท่ีทางครอบครัวและสังคม 
Money and happiness; income and saving planning; 
impacts on financial planning to desired lifestyle; 
personal wealth planning; types of financial investment 
and potential risks; expense management for family and 
social responsibilities 
 
988-001 ภูมิปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
 Wisdom of Living 
การคิด การบริหาร และการจดัการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงของสังคมไทย และกระแสสังคมโลก การ
ผสมผสานวิถีไทยกบัพหุวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต การ
มีจิตสาธารณะ และรักษ์ส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และ
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
Thinking, life administration and management in 
accordance with changes in Thai and global society; 
mingling the Thai ways of life with multi-cultural ways of 
living, public mind and environmental conservation, 
living happily based on morality, ethics and sufficiency 
economy 
 
988-002 ก้ำวทันนวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์  2 ((2 )-0 -4 ) 
 Contemporary Scientific Innovation 



หลกัการและท่ีมาของการประดิษฐ์ คิดคน้ นวตักรรมทาง
วิทยาศาสต ร์ ท่ี เก่ียวข้องกับ ชี วิตประจ าวันทางด้าน
การเกษตร  พลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี 
และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบน
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ การบู รณาการความ รู้ทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้น ความคิด
สร้างสรรค์ในการแกไ้ขโจทยปั์ญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้
ตวั และตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญา 
Scientific basis of discovery, invention and innovation, 
emphasizing on knowledge integration, case study 
analysis, creative thinking, problem solving and 
intellectual property awareness 
 
988-003 ทะเลและวิทยำศำสตร์ 2((2)-0-4) 
  Science and the Sea 
สมุทรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง ค ล่ืนลมทะเล อุณหภูมิ พ้ืนผิวทะเล การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพ่ิมขึ้นของระดบัน ้าทะเล 
การไหลเวียนของกระแสน ้าในมหาสมุทร ทะเลกรด 
Oceanography; Marine Science; Marine and Coastal 
Resources; Wave of the Ocean; Sea Surface Temperature; 
Climate Change; Sea level Rising; Ocean Circulation; 
Ocean Acidification 
 
988-004 โภชนำกำรและพษิวิทยำ  2((2)-0-4) 
 Nutritional and Toxicology 
ความรู้ทางโภชนาการของการรับประทานอาหารท่ีดีต่อ
สุขภาพ; ภาพรวมของการยอ่ยอาหาร ฟังกช์ัน่ และเส้นทาง
การเผาผลาญสารอาหาร หลกัการของพิษวิทยา และการ
ประยุกต์ใช้ในการประเมินความปลอดภยัของอาหาร การ
ประเมินผลคุณภาพและความเส่ียงต่อสุขภาพต่อการสัมผสั
กบัสารเคมี 
A foundation of nutritional knowledge to develop a 
sustainable pattern of healthy eating; overview of 
digestion, function, and metabolism pathways of 
nutrients; the principles of toxicology and their 
applications in evaluating the safety of foods; evaluation 

of human exposure to chemicals, and qualitative and 
quantitative health risk assessment 
 
 
805-001 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรออกเสียง 2 ((2 )-0 -4 )
  English for Pronunciation 
เพ่ิมพูนทกัษะการพูด โดยการออกเสียงท่ีถูกตอ้ง การอ่าน
ออกเสียง และออกเสียงจากการท่องจ า โดยเน้นการออก
เสียงสระภาษาองักฤษ ท านองเสียง การเน้นพยางค์ และ
พยญัชนะควบกล ้า 
Enhancing speech with correct pronunciation; reading 
aloud and memorizing written speeches; emphasizing 
English vowels, intonation, stress, and consonant clusters 
 
805-002 กำรเขียนภำษำอังกฤษเชิง 2((2)-0-4) 
 สร้ำงสรรค์   
  English for Creative Writing 
ประ เมิน กระบวนการและเทคนิ ค วิ ธีก าร เขี ยน เชิ ง
สร้างสรรค์ วิพากยรู์ปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ และ
อภิปรายการใช้รูปแบบเหล่าน้ีในงานวรรณกรรม รวมถึง
การพฒันาการเขียนภาษาองักฤษและความคิดสร้างสรรค์
จากการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
Evaluate the processes and techniques of creative writing, 
critique various writing styles and discuss how they are 
used in literature plus the development of written English 
and creative thinking through critical reading 
 
805-005 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรน ำเสนอ 1((1)-0-2) 
  English for Presentation 
ทฤษฎีและลักษณะทั่วไปของภาษาอังกฤษส าหรับการ
น าเสนอ การฝึกน าเสนอเชิงวิชาการและทั่วไป การ
น าเสนอความคิดเห็น และการตอบค าถามในการน าเสนอ 
Theories and general characteristics of English for 
presentation; practice in academic and general 
presentations; learning how to make points and answer 
questions in presentations 
 



805-006 ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรสมัครงำน 2((2)-0-4) 
  English for Job Application 
ฝึกทักษะการส่ือสารภาษาองักฤษเก่ียวกับการสมัครงาน 
อ่านการเปิดรับงานเปิดจากแหล่งต่างๆ การเขียนจดหมาย
สมคัรงานและประวติัส่วนตวัการฝึกงานการสัมภาษณ์การ
ขยายค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นการสมคัรงาน 
Practicing English communicative skills relating to job 
applications, reading job openings from various sources, 
writing application letters and résumés, practicing job 
interviews, enlarging vocabulary, and expressions used in 
job application 
 
805-007 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรน ำเสนอ 2((2)-0-4) 
 และกำรอภิปรำย 
  English for Presentation and Discussion 
ทฤษฎีและลักษณะทั่วไปของภาษาอังกฤษส าหรับการ
อภิปรายและการน าเสนอ การฝึกอภิปรายเชิงวิชาการและ
อภิปรายทั่วไป การน าเสนอความคิดเห็น และการตอบ
ค าถามในการอภิปรายและการน าเสนอ 
Theories and general characteristics of English for 
discussion and presentation; practice in academic and 
general discussion; learning how to make points and 
answer questions in discussions and presentations 
 
805-008 กำรค้นหำและกำรอ้ำงอิง 2((2)-0-4) 
  Searching and Referencing 
คน้หา และ อ่านบททบทวนวรรณกรรม เอกสารท่ีน าเสนอ
ขอ้คิดเห็น บทความวิจยั ฝึกเขียนบททบทวนวรรณกรรม 
การอา้งอิง และบรรณานุกรรม 
Discovering and reading literature reviews, opinion 
papers, and research articles; composing a literature 
review to support a position; using scholarly writing 
techniques and citations following APA formatting and 
referencing 
 
969-001 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 2((2)-0-4) 
  Lifelong Learning 

ทฤษฎีเศรษฐกิจดิจิทลัเบ้ืองตน้ แบบจ าลองการสร้างมูลค่า 
แบบจ าลองธุรกิจดิจิทัล การควบคุมตลาด บริบทของ
เศรษฐกิจดิจิทลั อิทธิพลของเศรษฐกิจดิจิทลัต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาเมือง 
Basic theory in digital economy, Value creation model, 
Digital Business model, Market regulation, Digital 
economics in context, how digital economy influences 
societies and environment, City Development 
 
988-005 ชีวิตที่สันติ 2((2)-0-4) 
 Peaceful Life 
หลกัการและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จดัการปัญหาความขดัแยง้ การวิเคราะห์ปัจจยัด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม ศาสนา และส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนท่ีมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เทคโนโลยี ท่ี เหมาะสม ธรรมาภิบาลกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา 
Principle and procedures of community participation in 
conflict problems; analysis of social, political, cultural 
and environmental factors in the communities that affect 
levels of community participation; appropriate 
technologies; good governances and environmental 
management; case studies 
 
988-006 ชุมชนพอเพยีง 2((2)-0-4) 
 Sufficient Communities 
แนวคิด ทฤษฎี ในการพัฒนาอย่างย ั่งยืน  กรณี ศึกษา
โครงการในพระราชด าริ วิธีการปรับใชใ้นดา้นต่างๆ 
Concept and theory of sustainable development; case 
study of Royal Initiative Project; deployment in various 
areas 
 
805-009 ภำษำอังกฤษเพ่ือวิชำกำร   2((2)-0-4) 
 English for Academic Purposes 
การสร้างเสริมทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ การ
เขียนเรียงความ การเขียนวิจัยเบ้ืองต้น วิธีการอ้างอิงและ



การเขียนบรรณานุกรม การถอดความ การแลกเปล่ียนและ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 
Consolidating of academic reading and writing; essay 
writing; an introduction to writing research papers with 
citations and references; paraphrasing, exchanging and 
expressing ideas related to academic issues 
 
805-010  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท่องเท่ียว   2((2)-0-4) 
 English for Tourism 
ลกัษณะเฉพาะและหัวข้อต่างๆของภาษาองักฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว การอธิบายและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
Particular characteristics and topics related to tourism, 
explaining and giving information about tourism 
 
805-012 ภำษำอังกฤษเพ่ือประสิทธิภำพ 2((2)-0-4) 
 ทำงกำรส่ือสำร   
 English for Effective Communication 
   การติดต่อส่ือสารในทุกทกัษะอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
สถานการณ์ระหว่างบุคคลและอาชีพการส่ือสารในระดบั
สากล การโตต้อบอยา่งฉบัไว และการพูดในท่ีประชุมชน 
   Effective communication in both interpersonal and 
professional situations; communications in international 
settings; giving impromptu responses and public speaking 
 
805-014  ภำษำอังกฤษจำกภำพยนตร์   2((2)-0-4) 
 English through Films 
การพัฒนาความคิด เชิ ง วิพ ากษ์จากภาพยนตร์  การ
เปรียบเทียบและการอภิปรายความแตกต่างระหว่าง
วฒันธรรมตวัละครในภาพยนตร์ การอ่านและการเขียนบท
วิจารณ์  
Developing critical thinking through films; discussing 
intercultural differences; analyzing characters; reading 
and writing film reviews 
 
ข. หมวดวิชำเฉพำะ 
1) กลุ่มวิชาแกน    
968-120 คณิตศำสตร์ดิสครีต 3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีเซต ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชนัทฤษฎีและ
การพิสูจน์ระบบ ทฤษฎีการนบั ทฤษฎีกราฟ ทฤษฎีตน้ไม ้
ความสัมพนัธ์เวียนเกิด ทฤษฎีค านวณ เคร่ืองสถานะจ ากดั 
ออโตมาตาจ ากัด เชิงก าหนด ออโตมาตาจ ากัดเชิงไม่
ก าหนด 
Logic; sets;  relations;  functions, countability; 
cardinality; basic  proof techniques; basics of counting; 
graphs; trees; recursion; basic computability theory; 
deterministic finite automata; non-deterministic finite 
automata; Introduction to number theory  
 
968-121 สถิติและควำมน่ำจะเป็น 3(2-2-5) 
 Statistics and Probability  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
แนวคิดของสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบ
สมมติฐาน ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ ความน่าจะเป็นแบบมี
เง่ือนไข ความเป็นอิสระต่อกนั ตวัแปรสุ่ม ค่าคาดหวงั การ
แจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเน่ืองและแบบต่อเน่ือง
พ้ืนฐาน การถดถอยอยา่งง่ายและการถดถอยพหุคูณ การฝึก
ใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ เช่น R, Matlab และอื่น ๆ 
Concepts of statistics; parameter estimation; hypothesis 
testing; Elementary probability, conditional probability, 
and independence; random variables; expectation; 
standard discrete and continuous probability distributions; 
simple and multiple regression; hands-on practice with 
statistical tools such as R, Matlab, and others 
  
968-220 แคลคูลัส 3(3-0-6) 
 Calculus 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชัน และกราฟของความสัมพนัธ์ ลิมิต
และความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และการประยุกต์  ปริพนัธ์และ
การประยกุต ์ 



Relations, functions and graphs of relations; limits and 
continuity; derivatives and applications; integrals and 
applications 
 
968-492 จริยธรรมและกฎหมำยคอมพวิเตอร์  1(1-0-2) 
 Computer Ethics and Laws 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
ประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ความ
เป็นส่วนตัว ความเป็นเจ้าของ การเข้าถึง ข้อมูล ความ
ถูกตอ้งแม่นย  า ทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิและการคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิส่วนบุคคล สิทธิของผูบ้ริโภค 
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูใ้ชแ้ละผูพ้ฒันา ระบบสารสนเทศ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กับข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติ ว่าด้วย การกระท า
ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และพระราชบญัญติัอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ปัญหาทางกฎหมาย กรณีศึกษา 
Ethical issues in information and communication 
technology; information privacy; information property; 
information accessibility; information accuracy; 
intellectual property; rights; information technology laws; 
laws related to users and developers; data and information 
laws; computer crime act and other related acts; law 
problems; case studies 
  
2)  กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น    
2.1  กลุ่มประเด็นดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ 
968-150 กำรจัดกำรองค์กรและ 3(3-0-6) 
 ระบบสำรสนเทศ 
 Organization and Information System 
  Management  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานและลกัษณะขององค์การ หลกัการ
จดัการ กระบวนการจดัการ ในองคก์าร ไดแ้ก่ การวางแผน 
การจดัองคก์าร การช้ีน า และการควบคุม หลกัการเก่ียวกบั
การจัดการระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศใน
องค์กร พ้ืนฐานของระบบสารสนเทศและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การบูรณาการระบบสารสนเทศ กลยุทธ์การน า

ระบบสารสนเทศเพื่อใชป้รับเปล่ียนองคก์รและการพฒันา
ระบบสารสนเทศ การจัดการท รัพยากรสารสนเทศ 
จริยธรรมและผลกระทบของระบบ สารสนเทศต่อสังคม 
เช่น  ความเป็นส่วนตัว ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิส่วน
บุคคล สิทธิของผูบ้ริโภค กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
Fundamental concepts and characteristics of organization; 
principles of management; managerial process in 
organization: planning, organizing, leading, and 
controlling; principles of information management; role 
of information in organization; fundamental of 
information systems and infrastructure; integration of 
information systems; strategy in organization 
improvement with information systems and information 
system developments; information resource management; 
ethics and impacts of information system on society e.g. 
information privacy, intellectual property; rights; 
computer  laws 
  
968-250 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
 Systems Analysis and Design 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
ทฤษฎีเก่ียวกับระบบสารสนเทศ รูปแบบของระบบ
สารสนเทศ วฎัจกัรของ การพฒันาซอฟต์แวร์ การศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ การสืบค้นและ วิเคราะห์
ความต้องการของผูใ้ช้ระบบ การอธิบายการประมวลผล 
การออกแบบ แฟ้มขอ้มูล ฐานขอ้มูลและส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้
การออกแบบเครือข่ายและ การประมวลผล การพัฒนา
โปรแกรม การทดสอบระบบ การน าระบบไปใช้งาน การ
จดัท าเอกสาร การวดัและประเมินผลระบบ การดูแลและ
บ ารุงรักษาระบบ แนวคิดการวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็
อบเจกต์  การพัฒนาตัวแบบโดยใช้ Unified Modeling 
Language (UML) กรณีศึกษา 
Information system theory; type of information system; 
system development life cycle: project feasibility study, 
user requirements detection and analysis, process 
description, file, database and user interface design, 



network designing and processing, program development, 
system testing, system implementation; documentation; 
system measurement and evaluation; system maintenance; 
object-oriented analysis and design; Unified Modeling 
Language (UML) for prototype development;  case 
studies 
  
968-280 กำรออกแบบและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 กระบวนกำรทำงธุรกิจ 
 Business Process Design and Innovation  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
กระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ เช่น กระบวนการ
ผลิต การขนส่ง การขาย การบัญชี การเงิน แนวคิดและ
หลกัการเก่ียวกบันวตักรรมกระบวนการ วิสัยทศัน์เก่ียวกบั
กระบวนการ การออกแบบ กระบวนการ การประสาน
กระบวนการ การน าระบบสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้
ใน กระบวนการ การไหลเวียน ของขอ้มูลและสารสนเทศ 
การวดัประสิทธิภาพ ของกระบวนการ การน ากระบวนการ
ใหม่มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร การพฒันาตวั แบบธุรกิจแบบ
ใหม่  ๆ การจัดการ การเป ล่ียนแปลงในองค์กร และ
กรณีศึกษา ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและหน่วยงาน ทาง
ธุรกิจ  
Business development processes such as production 
processes, logistics, sales, accounting and finance; 
concepts and principles of process innovation, vision on 
process, process design, process integration, application 
of information system and communication in organisation 
workflow and information management, measurement of 
process efficiency; organisation process innovation and 
redesign; development of new business models, change 
management; case studies from government organisations 
and business units 
  
968-480 กำรเป็นผู้ประกอบกำร 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  

การฝึกเเละเตรียมความพร้อมเป็นผูป้ระกอบการเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจในเชิงปฏิบติั การ การศึกษาขอ้มูลเชิงวิเคราะห์ 
การประเมินโอกาสในการท าธุรกิจ ปัญหาเเละ เเนวทางเเก้
ไขท่ีเกิดขึ้นในธุรกิจ วิธีการจดัเตรียมเเผนธุรกิจ โดยเน้น
การวางแผน ดา้นการตลาด เเผนการเงิน แผนก าลงัคน และ
แผนการบริหารการจดัการ การน าเสนอแผนธุรกิจ 
Training-based course for preparation of new business 
entrepreneurs; business-oriented concepts; relevant 
indicators and factors; business opportunity analysis; 
problems and solutions in business, business plan writing; 
emphasis on the planning in marketing, financial, human 
resource, and business operations; a business plan 
presentation 
 
968-490 เตรียมสหกิจศึกษำ 1(1-0-2) 
 Pre Cooperative Education 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง
กบัสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการ สมัคร
งานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียน
จดหมายสมคัรงาน และสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐาน
ท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิค
การ น าเสนอโครงการหรือผลงาน และการเขียนรายงาน
วิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่ อสังคมการท างาน 
จิตวิทยาสังคม  
Concepts of cooperative education; process of 
cooperative education and; regulations and permissions 
related to cooperative education; basic knowledge and 
techniques in job application e.g., company selection, 
writing the job application, interviewing; basic knowledge 
and techniques for apprentice e.g., presentation and report 
writing techniques, personality in working place, social 
psychology  
 
2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต ์  



968-130 ระบบปฏิบัติกำร 2(2-0-4) 
 Operating Systems 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
หลกัการออกแบบ กระบวนการ กระบวนการย่อย ภาวะ
พร้อมกนั การจดั ก าหนดการและเลือกจ่ายงาน ระบบแฟ้ม 
การจดัการหน่วยความจ า การจดัอุปกรณ์ การรักษาความ
ปลอดภยัและการป้องกนั การประเมินประสิทธิภาพระบบ 
Design principles; process; thread; concurrency; 
scheduling and dispatch; file systems; memory 
management; device management; security and 
protection; system performance 
Evaluation 
  
968-160 กำรออกแบบส่วนหน้ำ 3(2-2-5) 
 Front End Design  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
รูปแบบและองค์ประกอบของส่วนติดต่อกับผู ้ใช้และ
ประสบการณ์ผูใ้ช ้การฝึก ประสบการณ์ดว้ยการออกแบบ
ส าหรับแอพลิเคชัน เทคนิคดา้นการออกแบบ ส าหรับแอ
พลิเคชัน เช่น การออกแบบส าหรับพิกเซลท่ีสมบูรณ์ การ
ท าซ ้ า การออกแบบความเข้ากันได้ระหว่างแพลตฟอร์ม 
การออกแบบส าหรับใช้งาน ในหน้าจออุปกรณ์ท่ีแตกต่าง
กนั 
User interface (UI) and User Experience (UX) patterns 
and components; practices for creating UI/UX 
components within design application; Design technique 
for digital application such as pixel perfect design, 
replication and cross-platform compatibility; responsive 
design  
 
968-251 ปัญญำประดิษฐ์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Artificial Intelligence 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
วตัถุประสงค์และหลักการของปัญญาประดิษฐ์ ปัญหา
สเปซสถานะ การค้นหาแบบฮิวริสติก การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ การแทนความรู้ การเรียนรู้ของเคร่ือง  
ระบบผู ้ เ ช่ี ยวช าญ  ระบบสนั บส นุ น การตัด สิน ใจ 

คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประมวลผลภาพ งานด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ 
Definitions and objectives of artificial intelligence (AI); 
problems and state spaces; heuristic search; natural 
language processing; knowledge representation; machine 
learning; expert systems; decision support systems; 
computer vision and image processing; AI applications
  
968-252 วิทยำกำรข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Science 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
วิทยาการข้อมูล การอนุมาน เชิงสถิติ  วงจรชีวิตของ
วิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงการตรวจสอบ  
วิธีการวิทยาการข้อมูล กระบวนการวิทยาการข้อมูล 
ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเคร่ือง 
Data science; statistical inference; data science life cycles; 
exploratory data analysis; data science methods; data 
science process; machine learning algorithms  
 
968-261 กำรออกแบบดิจิทัล 1 3(2-2-5) 
 Digital Design 1 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
ข้อเสนอการออกแบบ; การพฒันาต้นแบบงานออกแบบ
โดยเน้นเทคโนโลยี- สารสนเทศ , พฤติกรรมของผู ้ใช้, 
บริบททางเศรษฐกิจ, และหลกัการออกแบบ; การวิจยัเพื่อ
พฒันาตน้แบบ; การออกแบบส่วนติดต่อและประสบการณ์
ผูใ้ช ้
Design proposal; development of design prototype 
focusing on information technology, user behavior, 
economic context, and design principal; research for 
prototyping; UI/UX design 
  
968-262 ส่ือดิจิทัล 1 3(2-2-5) 
 Digital Media 1 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
ทฤษฎีภาพยนตร์ ทฤษฎีมุมมองส าหรับงานวิดิโอ การเขียน
สคริปต์ การเล่าเร่ือง การพฒันาสตอรีบอร์ด ขั้นตอนใน



การผลิตงานวิดิโอ (พรีโปรดกัชัน, โปรดกัชัน และโพสต์
โปรดักชัน) การฝึกปฏิบัติฟีลด์และสตูดิโอโปรดักชัน 
เทคนิคพิเศษ ส าหรับงานวิดิโอ 
Film theory; theory of perspective for video production; 
script writing; storytelling; storyboard development, 
video production process  (pre-production, production and 
post production); workshops on field and studio 
production; visual effect techniques for film making 
 
968-351 ปัญญำทำงธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Intelligence 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
แนวคิดเบ้ืองตน้ วงจรชีวิตโครงการปัญญาทางธุรกิจ การ
วิ เค ราะห์ แบบหลายมิ ติ     โอแอลทีพี  โอแอล เอพี 
แบบจ าลองและการสร้างโอแลป กระบวนการอีทีแอล        
(ดึง, แปลงและโหลด) การประมวลผลข้อมูลก่อน การ
จดัท ารายงาน และการสร้าง มโนภาพขอ้มูล 
Introduction to business intelligence system; business 
intelligence project lifecycle; multidimensional analysis; 
Online Transaction Processing (OLTP); Online Analytical 
Processing (OLAP); OLAP modeling and deployment; 
ETL process (Extract Transform and Load), data 
preprocessing; reporting and visualization 
  
968-352 กำรเรียนรู้ของเคร่ืองเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Machine Learning 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
การเรียนรู้และการล าดบัจากทัว่ไปสู่เฉพาะ  การเรียนรู้โดย
ใช้รูปต้นไม้การตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม  การ
ประเมินสมมุติฐาน  การเรียนรู้แบบเบยส์  ทฤษฎีการ 
เรียนรู้เชิงคณนา การเรียนรู้จากฐานตัวอย่าง  อัลกอริทึม
พนัธุกรรม การเรียนรู้   จากกลุ่มของกฎ  การเรียนรู้จากการ
วิเคราะห์ 
Learning and the general-to-specific ordering; decision 
tree learning; artificial neural networks; hypotheses 
evaluation; bayesian learning;  computational learning 

theory; instance-based learning; genetic algorithms; sets 
of rules learning; analytical learning  
 
968-353 กำรแทนควำมรู้และกำรให้เหตุผล 3(2-2-5) 
  Knowledge Representation and Reasoning  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  ไม่มี 
ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีใชส้ าหรับแทนความรู้และการประยกุต์ใช้
กับการแก้ปัญหาจริงวิธีการแทนความรู้และให้เหตุผล  
ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์  เพรดดิเคตลอจิก โครงข่าย
ความหมาย การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ 
Foundations of the knowledge representation and 
practical applications, knowledge representation and 
reasoning  approaches, propositional logic, Predicate 
Logic, semantic networks, logic programming 
  
968-360 หลักกำรออกแบบและกำรสร้ำงสรรค์3(2-2-5) 
 Principles of Creativity and Design 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
หลกัการการสร้างแนวความคิดในเชิงสร้างสรรค ์ศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ กระบวนการ สร้างสรรค์ ลกัษณะและผลผลิต
ของการสร้างสรรค์ แนวคิดในการออกแบบ เคร่ืองมือใน
การคิดออกแบบ และการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการ
ออกแบบ 
Principles of creative thinking development; creative art; 
creative process; characteristics of creativity; design 
concept; tools for design thinking; problem solving 
through design process 
  
968-361 กำรออกแบบดิจิทัล 2 3(2-2-5) 
 Digital Design 2 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
การพัฒนาโครงงานออกแบบ ; การเขียนโปรแกรมเพื่อ
พฒันาส่ือโต้ตอบ เช่น การเขียนโปรแกรมเว็ปด้วยเฟรม
เวอร์ค 
Development of design project; programming for 
interactive design such as web-application development 
with programming framework 



  
968-362 ส่ือดิจิทัล 2 3(2-2-5) 
 Digital Media 2 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
ภาพยนตร์ เทคนิคการบนัทึกและออกแบบเสียงเพื่อใชใ้น
งานส่ือดิจิทัล วิชวลเอฟเฟ็กต์ และกระบวนการประกอบ
ภาพ และกระบวนการหลงัการผลิต 
Cinematography; recording techniques and sound design 
for digital media; visual effect and digital composition 
post production 
  
968-390 สัมมนำ 1(0-2-1) 
 Seminar 
เง่ือนไข: นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนผ่านมาแลว้ไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ 
การสัมมนาตามหัวขอ้ท่ีก าหนด อาจเป็นกรณีศึกษา และ
ประเด็นใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวกบั เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร โดยจะประกาศให้ทราบใน แต่ละภาคการศึกษา มี
อาจารยท่ี์ปรึกษา ให้ค  าแนะน าและช้ีแนะ 
Seminar in current issues, case studies in information and 
communication technology; specific content of the 
seminar changes each time it is offered 
  
968-391 โครงงำนทำงกำรคอมพวิเตอร์ 1  3(0-9-0) 
 Project in Computing 1  
เง่ือนไข: นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านรายวิชา
เฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 3 รายวิชาหรือตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
โครงงานในสาขาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การดูแลของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
Project in computing under adviser’s supervision 
  
968-491 โครงงำนทำงกำรคอมพวิเตอร์ 2 3(0-9-0) 
 Project in Computing 2 
รายวิชาบังคับ เรียนก่อน: 968-391 โครงงานทางการ
คอมพิวเตอร์ 1 และ นักศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนผ่าน

รายวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 4 รายวิชาหรือตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
โครงงานในสาขาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การดูแลของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
Project in computing under adviser’s supervision 
 
2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแ์วร์    
968-140 กำรเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
 คอมพวิเตอร์เบื้องต้น 
 Introduction to Computer Programming 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
ประวติัและการท างานของคอมพิวเตอร์ การท างานของ
โปรแกรม การเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานธุรกิจและ
องค์กร หลักการทั่วไปเก่ียวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์
ร่วมกนัเป็นทีม หลกัการทัว่ไปเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม 
องค์ป ระกอบของป ระโยคค า ส่ั ง  ตัวแป ร  ค่ าค ง ท่ี 
เคร่ืองหมายกระท าการ นิพจน์ ชนิดข้อมูล โครงสร้าง
ขอ้มูลแบบอาร์เรย ์โครงสร้างค าส่ังแบบล าดบั แบบเลือก
ท า และแบบวนซ ้ า การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่า
ภายในโปรแกรมการพฒันาโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง    
โดยเนน้การเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหน่ึง 
History and basic of computer system, programs, data 
collection and processing using computer; database 
system, communication system; application of 
information technology in business and organization, 
general concepts of collaborative software development; 
general concepts of computer programming; statement; 
variable; constant; operator; expression; data types; array 
data structure; program structure; sequence; selection; and 
repetition; program module; user defined 
procedure/function; parameter passing; structured 
programming of one selected programming language
  
968-141 โครงสร้ำงข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
 Data Structures and Algorithms 



รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 968-140 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
การวิเคราะห์ ปัญหาและขั้ นตอนวิธี ข้อมูลนามธรรม 
ขั้นตอนวิธีการสืบคน้และการจดัเรียง การแกปั้ญหาแบบบ
รูทฟอร์ซ การแบ่งแล้วเข้ายึด การลดแล้วเข้ายึด และการ
เปล่ียนรูปแลว้เขา้ยึดประสิทธิภาพ การเขียนโปรแกรมแบบ
ไดนามิค ปัญหาแบบเอ็น-พี คอมพลีต โครงสร้างข้อมูล
แบบแถว แบบล าดบัและแบบรายการ การแทนขอ้มูลและ 
การด าเนินงาน รายการเช่ือมโยง การประมวลผลสาย
อกัขระ สแตค็  และคิว  ตน้ไม ้กราฟ ฮีป ตารางแฮช 
Analyzing problems and algorithms; data abstraction; 
searching and sorting algorithms; brute force; divide-and-
conquer; decrease-and-conquer; transform-and-conquer 
approaches; dynamic programming; NP-complete 
problems; array and list; data representations and 
manipulations; linked lists and string processing; stack 
and queue; tress, graph, heap, hash table 
  
968-142 กำรเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 3(2-2-5) 
 Object Oriented Programming 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 968-140 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
วตัถุและหลกัการเชิงอ็อบเจกต์ องค์ประกอบพ้ืนฐานและ
คุณสมบัติของอ็อบเจกต์  ข้อมูลนามธรรม การซ่อน
สารสนเทศ การถ่ายทอดคุณสมบติั โพลีมอร์ฟิซึม พ้ืนฐาน
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ การพฒันาโปรแกรม
ประยุกต์ ดว้ยหลกัการเชิงวตัถุ หลกัการพ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรม ไวยากรณ์ภาษาจาวา คลาสและวตัถุ ตวัแปร เมธ
อด ตวัด าเนินการ สายอกัขระ การควบคุมการท างาน ของ
โปรแกรม อาร์เรย์ การจัดการข้อผิดพลาด การสร้าง
แพ็ก เกจ ส่ วน ติดต่อผู ้ใช้แบบกราฟิกส์  การจัดการ
เหตุการณ์ การรับและส่งขอ้มูลผา่นไฟล ์ 
Object and principles of object oriented; basic 
components and characteristics of object; abstract data 
type; information hiding; polymorphism; inheritance; 
introduction to object-oriented analysis and design; 
object-oriented application development; fundamental of 

computer programming; syntax of  Java language; class 
and object; variables, methods, operators, string, flow 
control, array, exception handling; packaging; graphic 
user interface; event handling; file I/O  
 
968-240 กำรพฒันำและกำรเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
 บนเว็บ  
 Web Development and Programming  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 968-140 การเขียนโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ และ 968-151 ระบบฐานขอ้มูล 
หลกัการของสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
เว็บ หลักการประมวลผล บนเว็บ การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ ภาษาสคริปต์และการเขียน โปรแกรม
ส าหรับงานประยุกต์บนเว็บ การเช่ือมต่อฐานขอ้มูล การ
จดัการทรัพยากร ในสภาพแวดลอ้มแบบกระจายส าหรับ
งานประยุกต์บนเว็บ กรณีศึกษาการพัฒนา โปรแกรม
ประยกุตบ์นเวบ็ 
Principles of the Internet architecture and web 
technology; principles of web processing; web application 
development; scripting language and web programming; 
database connection; distributed resource management for 
web application; case studies of web application 
development 
  
968-350 กำรจัดกำรและกำรประกัน 3(3-0-6) 
 คุณภำพโครงงำน 
 Project Management and Quality Assurance 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
หลักการในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การก าหนดแนวความคิด และการริเร่ิมโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขอ้จ ากดัของการบริหารโครงการ หลกัการการ
วางแผนและพฒันาโครงการ บทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของ
ผู ้บ ริห าร  โครงการ การบ ริหารขอบ เขต  เวลา และ
งบประมาณโครงการ การควบคุมคุณภาพ โครงการ การท า
รายงานและการส่ือสารระหว่างการพฒันาโครงการ การ
บ ริห ารความ เส่ี ยง การประเมินโครงการ และการ



เตรียมพร้อมส าหรับจดัการ ความเปล่ียนแปลงการบริหาร
จดัซ้ือจดัจา้งโครงการ 
Principles for managing information technology projects; 
determine information technology project concept and 
initiation; the limitations of the project; project planning 
and development concept; the role and authority of the 
project manager; project scope management; project time 
management; project cost   management; project quality 
management; project communication management; 
project risk management; managing organizational 
change, resistance and conflict project implementation, 
and evaluation; project procurement management
  
2.4 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  
968-151 ระบบฐำนข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database Systems 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 968-140 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  
ข้อมูล สารสนเทศ และการบริหารจัดการ หลักการและ
สถาปัตยกรรมของระบบ ฐานข้อมูล  ระบบจัดการ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ภาษาเอสคิวแอล กระบวนการ นอร์
มอลไลเซชัน การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์โดยใช ้
แผนภาพอี-อาร์ (E-R Diagram) การประยุกต์ใช้ระบบ
จดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
Data, information and information management; database 
system concept and architectures; relational database 
management system; Structured Query Language (SQL); 
normalization; Entity-Relationship (E-R) diagram; 
applying relational database 
 
968-230 กำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำย 3(2-2-5) 
 Data Communication and Networking 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 968-140 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  
ความ รู้ทั่ วไป เก่ี ยวกับ โพรโทคอล สถาปั ตยกรรม 
กระบวนการท างานของ มาตรฐานโอเอสไอ พ้ืนฐานทีซีพี/
ไอพี  โพรโทคอลการส่งและส่ือสารข้อมูลแบบต่าง ๆ 

ความรู้พ้ืนฐานก่ียวกบัการเขา้รหัสสัญญาณแอนะล็อกและ
ดิจิทัล การกล ้ าสัญญาณ การส่ือสารข้อมูลแบบสลบักลุ่ม
ขอ้มูล เครือข่ายแบบทอ้งถ่ิน เครือข่ายระยะไกล เครือข่าย
แบบไร้สาย เครือข่ายเฉพาะท่ี เครือข่ายเคล่ือนท่ี เครือข่าย
เสมือนและเครือข่ายซ้อนทับ การจัดท าเคเบิลส าหรับ
เช่ือมต่อเครือข่าย การก าหนดเลขท่ีอยูไ่อพีท่ีใชใ้นเครือข่าย
และการแบ่งกลุ่มเครือข่าย การก าหนดความมัน่คงพ้ืนฐาน
ในเครือข่าย การตรวจสอบและแก้ปัญหา พ้ืนฐานของ
เครือข่าย กรณีศึกษา 
Overview of protocols; architecture of OSI model; 
TCP/IP; data transmissions and communications; 
encoding and decoding; analog and digital signal; signal 
modulations; packet switching; LAN and WAN 
technologies; wireless networks; mobile ad hoc networks; 
mobile networking; virtual network and overlay network; 
network cabling; IP addressing and subnetting; basic 
network security; basic network troubleshooting; case 
studies  
 
3)  กลุ่มวิชาเลือก   
3.1  กลุ่มวิชาเลือกดา้นปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการขอ้มูล 
968-253 กำรสร้ำงภำพนำมธรรมข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Visualization 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
การเล่าเร่ืองดว้ยขอ้มูล การจดัการ รวบรวม และจดัรูปแบบ
ขอ้มูล การเลือกใช้ เคร่ืองมือแสดงผลขอ้มูลดว้ยภาพ การ
แสดงภาพแบบรูปเทียบกบัเวลา การแสดง ภาพขอ้มูลเป็น
สัดส่วน การแสดงภาพข้อมูลความสัมพนัธ์ การพบเห็น
ความแตกต่าง ของขอ้มูล การแสดงภาพความสัมพนัธ์โดย
ต าแหน่ง เคร่ืองมือแสดงภาพและกราฟ เช่น matplotlib 
และ ggplot2 
Story telling with Data, Handling data, gathering data, 
and formatting data, Choosing tools to visualize Data, 
Visualizing patterns over time, Visualizing proportions, 
Visualizing relations, Spotting the difference, Visualizing 
spatial relationships, Graphing and plotting tools such as 
matplotlib and ggplot2 packages 



  
968-254 กำรจัดกำรควำมรู้ 3(3-0-6) 
 Knowledge Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
หลกัการจดัการความรู้ การแทนความรู้ การวิเคราะห์ความ
ตอ้งการ ความรู้ขององค์กร การวิเคราะห์   ออกแบบ และ
พฒันาระบบการจัดการความรู้ การน าระบบการจัดการ
ความรู้ไปใชง้านจริง และการบ ารุงรักษา 
Principles of knowledge management; knowledge 
representation; knowledge requirement analysis; analysis, 
design and development; knowledge management 
applications; maintenance 
  
968-255 กำรบริหำรระบบฐำนข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database Systems Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 968-151 ระบบฐานขอ้มูล 
องค์ประกอบของระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์การ
ติดตั้งและปรับระบบจัดการฐานข้อมูล การจดัการระบบ
ฐานขอ้มูลแบบผูใ้ชห้ลายคน ความเป็นเอกภาพ และความ
มัน่คงของฐานขอ้มูล การคืนสภาพของฐานขอ้มูลเม่ือเกิด
ความเสียหาย การประยุกต์ใช้ระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์ผ่านเว็บ เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
ฐานขอ้มูล 
Relational database management system components,  
installation and configuration of database management 
system;  database system management for multi-user;  
database integrity and security; database recovery; 
applying relational database for web; modern database 
technologies 
  
968-256 ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Decision Support Systems  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
ประเภทและกระบวนการการตัดสินใจ ลักษณะของ
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุน การตดัสินใจ องคป์ระกอบของ
ระบบตดัสินใจ แบบจ าลองการจดัการ และแบบจ าลองการ
วิเคราะห์เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ และการประยกุต์ 

Types and processes of decision support system (DSS); 
information for decision support; DSS components; 
management models; data analysis model for decision 
support; DSS applications 
  
968-257 เว็บเชิงควำมหมำยและออนโทโลยี  3(2-2-5) 
 Semantic Web and Ontology 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย ภาษาส าหรับการอธิบาย
ข้อมูลเชิงความหมาย การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเว็บเชิง
ความหมาย ขอ้ก าหนดอยา่งเป็นทางการของ ออบเจ็กตแ์ละ
คอนเซ็ปโดยใช้ออนโทโลจี เคร่ืองมือในการคิวรี และ
ภาษาคิวรี ส าหรับแอปพลิเคชัน่ เวบ็เชิงความหมาย  
Semantic web technologies; representation language; 
semantic web application development; formal 
specification of object and concept using ontology; query 
tools and query languages for semantic web application 
  
968-354 หัวข้อพเิศษด้ำนปัญญำประดิษฐ์ 3(X-Y-Z) 
 และวิทยำกำรข้อมูล 1 
 Special Topic in Artificial Intelligence and  
 Data Science 1 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
หัวข้อพิเศษเทคโนโลยีหรือวิทยาการใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกับ
ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการขอ้มูล  
Special topics; novel theories or technologies related to 
Artificial Intelligence and Data Science I 
 
968-450 หัวข้อพเิศษด้ำนปัญญำประดิษฐ์ 3(X-Y-Z) 
 และวิทยำกำรข้อมูล 2 
 Special Topic in Artificial Intelligence  
 and Data Science 2 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
หัวข้อพิเศษเทคโนโลยีหรือวิทยาการใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกับ
ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการขอ้มูล 2 
Special topics; novel theories or technologies related to 
Artificial Intelligence and Data Science 2 



  
968-451 วัตถุเช่ือมต่อชำญฉลำด 3(2-2-5) 
 Intelligent Connected Objects 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
โพรโตคอลอินเทอร์เน็ต การก าหนดเส้นทาง มาตรฐานทีซี
พีและยูดีพี สถาปัตยกรรม ไอโอที: โทโปโลจี เราเตอร์ท่ี
ขอบของเครือข่าย สถาปัตยกรรมลูกข่ายแม่ข่าย      การ
เช่ือมระหว่างโครงข่าย การเช่ือมระหว่างอุปกรณ์ เครือข่าย
ไอโอที ไอพี เวอร์ชัน 6 การส่ือสารไร้สายพลังงานต ่ า 
โพรโตคอลโคแอป โพรโตคอลเซ็นเซอร์ต่างๆ      การ
ประมวลผลเมฆ การบริการเว็บ โพรโตคอลแลกเปล่ียน
ข้อมูล การส่ือสาร แลกเปล่ียนข้อมูลผ่านการบริการเว็บ 
การคน้หาการบริการ ฐานขอ้มูล เอพีไอ สมาร์ตโฟน การ
เขียนโปรแกรมระบบปฏิบติัการแอนดรอย หรือไอโอเอส          
และ เซ็นเซอร์ฝังตวั เกตเวยไ์อโอที การแสดงข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูล        การประยุกต์ : สุขภาพ การออก
ก าลงักาย เมืองชาญฉลาด อุปกรณ์ท่ีสวมใส่ ส่ิงแวดล้อม 
ความมัน่คง  
Internet protocol (IP), routing, TCP/UDP; IoT 
architecture: topologies, edge routers, client-server 
architecture, P2 P, M2 M; IoT networking: IPv6 , 
6 LowPAN, CoAP, and various sensornets protocols; 
cloud computing: web services, HTTP, RESTful 
interactions, service discovery, databases, API; 
smartphones: iOS / Android programming, embedded 
sensors, IoT gateway; data visualization and analytics; 
applications: health, fitness, smart cities, wearables, 
environment, security 
  
968-452 ห ุุนยนต และระบบอัตโนมัติ  3(2-2-5) 
 Robotics and Automation Systems 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
แนะน าหุ่นยนต์เคล่ือนท่ี กลศาสตร์การเคล่ือนไหวของ
หุ่นยนต์เคล่ือนท่ี พลศาสตร์ และการควบคุมหุ่นยนต์
เคล่ือนท่ี เซ็นเซอร์ส าหรับการจ ากดั เซ็นเซอร์ส าหรับ การ
น าทาง การจ ากัดในหุ่นยนต์เคล่ือนท่ี  การน าทางท่ี มี
ปฏิกิริยา การน าทางทั้งหมด โครงสร้างจลศาสตร์  

Introduction to mobile robotics; kinematics of mobile 
robot; dynamics and control of mobile robot; sensors for 
localization;sensors for navigation; localization in mobile 
robotics; reactive navigation; global navigation; kinematic 
structures  
  
968-470 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Software Engineering 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 968-140 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  
แนะน ากระบวนการพฒันาซอฟต์แวร  วงจรชีวิตของ
ซอฟต์แวร  ความต องการและ  ข อก าหนดของ
ซอฟต์แวร  วิศวกรรมการค นหาความต องการ
ระบบซอฟต์แวร      หลกัการออกแบบซอฟต์แวร  
การทดสอบ และประเมินผลสัมฤทธ์ิของซอฟตแ์วร์ 
มโนทัศน์ของการแปลภาษา มโนทัศน์ของการบริหาร
จดัการโครงการพฒันา    ซอฟตแ์วร  การประกนัคุณภาพ
ของซอฟต์แวร  การคงทนต อความผิดพลาดของ 
ซอฟตแ์วร  วิวฒันาการของซอฟตแ์วร  การบ ารุงรักษา
ซอฟต์แวร หลังการพัฒนา แนะน าเค ร่ืองมือและ
ส่ิงแวดลอ้มในการพฒันาซอฟตแ์วร  
Introduction to software development process; software 
life cycle; software requirement and specifications; 
software requirement engineering; software design; 
software testing and validation; concept of language 
translation; the concept of project management; software 
quality assurance; fault tolerance; software evolution; 
software support and maintenance; introduction to 
software tools and environments   
 
กลุ่มรายวิชาดา้นการวิเคราะห์ขอ้ความ 
968-259 กำรค้นคืนสำรสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information Retrieval 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
เป้าหมายและความเป็นมาของการค้นคืนสารสนเทศ 
ผลกระทบของเว็บ ท่ีมีต่อการค้นคืนสารสนเทศ  โมเดล
พ้ืนฐานของระบบค้นคืนสารสนเทศ การท าสัญลักษณ์ 



ตวัเลขดชันี และการสร้างเวกเตอร์สเปซ ตวัวดัการทดสอบ
การคน้คืนสารสนเทศ การสืบคน้จากเวบ็ ไดแ้ก่ เสิร์ชเอน
จิ้น สไปเดอร์ เมตา้โควร์เลอร์ ชอปป้ิงเอเจนต ์
Goals and history of information retrieval (IR), impact of 
the web on IR; basic IR models; basic tokenizing, 
indexing, and implementation of vector-space retrieval; 
experimental evaluation of IR; web searching e.g., search 
engines, spiders, metacrawlers, shopping agents 
  
968-355 ภำษำศำสตร์เชิงค ำนวณ 3(2-2-5) 
 Computational Linguistics 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
ออโตมาตาสถานะจ ากัด การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
ตวัแปรสัญญาณ สถานะจ ากดัและการประยุกต์ สัทวิทยา 
วิทยาหน่วยค า ขั้นตอนวิธีในการ ประมวลผลเสียงพูด ตวั
แบบภาษา การก ากบัหน้าท่ีค  า ไวยากรณ์ไม่อิงบริบท การ
แจงส่วนแบบไม่อิงบริบท ความหมายของค าแบบไม่
ก ากวม 
Finite state automata; natural language processing; finite 
state transducers and applications; phonology; 
morphology; algorithm of speech processing; language 
models; part of speech tagging; context free grammars; 
context free parsing; word sense disambiguation 
  
968-356 กำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ 3(3-0-6) 
 เบื้องต้น  
 Introduction to Natural Language Processing 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
หลกัการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์ค  า การ
วิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ การวิเคราะห์เชิงความหมาย 
ปัญหาและความก ากวมในภาษาธรรมชาติ ความเก่ียวพนัธ์
ระหว่างประโยค 
Principles of natural language processing; lexical 
analysis; syntactic analysis; semantic analysis; problems 
and ambiguities in natural language; relation between 
sentences 
  

968-357 กำรรู้จ ำแบบ 3(2-2-5) 
 Pattern Recognition 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
การแทนขอ้มูลและแบบ การสกดัคุณลกัษณะ การตดัสินใจ
แบบตน้ไม ้การคน้หาสมมติฐานท่ีดีท่ีสุด ณ ปัจจุบนั การ
เขียนโปรแกรมตรรกะเชิงอนุมาน วิธีการตดัสินใจเชิงสถิติ 
ทฤษฎีการตดัสินใจของเบย ์การแบ่งแยกข้อมูล ขั้นตอน
วิธีการแบ่งกลุ่มขอ้มูล ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้  การประยุกต์
ของการรู้จ าแบบ 
data and pattern representation; features extraction; 
decision trees; current-best-hypothesis search; inductive 
logic programming; statistical decision methods; bay 
decision theory; data segmentation;  clustering algorithm; 
learning algorithm; applications of pattern recognition 
  
กลุ่มรายวิชาดา้นการประมวลผลภาพและเสียง 
968-358 คอมพวิเตอร์วิทัศน์ 3(2-2-5) 
 Computer Vision 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
แนวคิดหลักทางด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การสร้างภาพ 
แบบจ าลองกล้อง และการปรับเทียบ มาตรฐาน การสกัด
คุณลักษณะส าคัญจากภาพ การหาความสัมพันธ์ของ
คุณลักษณะท่ีสนใจระห ว่างภาพ  การตรวจจับก าร 
เคล่ือนไหว เทคนิคการลบพ้ืนหลงัและเทคนิคออพติคอล
โฟลว์การติดตามวตัถุ คาลแมน และการกรองเกาะกลุ่ม
แน่น การจัดแยกและจดจ าวัตถุ  ระบบสเตอริโอวิชัน 
เรขาคณิต แบบอิปิโพลาร์การสร้าง แบบจ าลองสามมิติ จาก
ภาพหลายมุมมอง เทคนิคทางพีชคณิตและเทคนิคการหาค่า
เห ม าะส ม ท่ี สุ ด  ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  ค่ า ไอ เก น  เวก เต อ ร์
ลกัษณะเฉพาะ การแยกค่าเอกฐาน การหาค่าเหมาะท่ีสุด
ดว้ยก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด และวิธีเกรเดียนตดี์เซนท์ 
Concepts of computer vision; image creation, camera 
model and calibration; feature extraction and 
correspondence; motion detection, background 
subtraction, optical flow; tracking, Kalman filter, 
condensation filter; object recognition and classification, 
k-mean, Haarlike method; stereo vision, epipolar 



geometry, fundamental matrix; 3 D reconstruction from 
multiple views; linear algebra, matrices, rank, products, 
eigenvalues and eigenvectors, singular value 
decomposition; optimization, least square method, 
gradient descent method  
 
968-359 กำรประมวลผลสัญญำณเสียงพูด 3(2-2-5) 
 Speech Processing 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
การก าเนิดเสียงพูด การรับรู้เสียงพูด แนะน าระบบรู้จ า
เสียงพูด เทคนิคการสกัด ค่าลักษณะ เด่นของเสียงพูด 
สัมประสิทธ์ิเคป็สตรัลเมล การเขา้รหสัแบบท านาย เชิงเส้น 
แบบจ าลองฮิดเดนมาร์คอฟ เคร่ืองมือส าหรับ ระบบรู้จ า
เสียงพูด ระบบรู้จ าเสียงพูดค าต่อเน่ืองท่ีมีจ านวนค าศพัท์
มาก แนะน าการสังเคราะห์เสียงพูด เทคนิคการสังเคราะห์
เสียงพูด ระบบแปลงขอ้ความเป็นเสียงพูด 
Speech production; speech perception; introduction to 
speech recognition systems; feature extraction techniques; 
Mel frequency cepstral coefficients; linear predictive 
coding; hidden Markov model; tools for speech 
recognition; large vocabulary continuous speech 
recognition; introduction to speech synthesis; speech 
synthesis techniques; text-to-speech systems 
 
968-454 กำรประมวลผลสัญญำณและ 3(2-2-5) 
 ภำพเบื้องต้น 
 Introduction to Signal and Image Processing 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัลในบริบทของการ
ประยุกต์การใช้งานจริง การแปลงฮิสโตแกรม การขจัด
สัญญาณรบกวน การตรวจจบัขอบ การปรับแต่งภาพ การ
แบ่งส่วนภาพ การเขา้รหสัของภาพ การบีบอดัขอ้มูล 
Digital image processing in the context of real-world 
applications; histogram transformation; noise reduction; 
edge detection; image enhancement; image segmentation; 
image coding; data compression 
  

กลุ่มรายวิชาดา้นอื่นๆ 
968-258 อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงและ 3(2-2-5) 
 กำรประยุกต์  
 Internet of Things and Applications 
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน : 968-230 การส่ือสารขอ้มูลและ
เครือข่าย 
แนวคิดของอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง โครงสร้างพ้ืนฐาน
ของอินเทอร์เน็ตและ เทคโนโลยีเวบ็ องคป์ระกอบของไอ
โอที เครือข่ายไอโอที ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ไอโอที 
การออกแบบ การจัดการ การแก้ปัญหา การประยุกต ์
กรณีศึกษาและ ตน้แบบ แนวโนม้ในอนาคต  
Internet of Things concepts; infrastructure of the internet 
and web technologies; IoT components; IoT networking; 
IoT hardware and software; IoT design; management, 
trobuleshooting, case studies and prototypes; trends 
  
968-453 ควำมมั่นคงไซเบอร์  3(2-2-5) 
 Cybersecurity 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
ภาพรวมของระบบการรักษาความมัน่คงในโลกยคุปัจจุบนั 
เทคนิคต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการ เก็บขอ้มูล การเจาะระบบ ไวรัส 
การป้องกนั การเขา้รหัส การส ารองขอ้มูล การป้องกนัเชิง
กายภาพ และพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบั 
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ตระหนักถึงภัยคุกคามต่าง ๆ และ
สามารถออกแบบ ระบบท่ีมีความมัน่คงท่ีดีได ้ 
Overview of cyber security; various techniques such as 
data gathering, hacking, virus/malware, protection, 
cryptography, backup, physical protection and Computer-
related Crime Act in order to realize the threats and 
vulnerability to build secure systems with a human-
centric focus 
  
968-455 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ 3(2-2-5) 
 Geographic Information Systems 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
บทบาทของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิธีการต่าง ๆ 
ส าหรับการไดข้อ้มูล เพื่อใชใ้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 



การแปลงขอ้มูลเป็นตวัเลขจากแผนท่ีกระดาษ ภาพถ่ายทาง
อากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม การออกแบบและการใชง้าน 
ฐานขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี การสืบคน้และการแกไ้ข การวิเคราะห์
เชิงพ้ืนท่ี  แบบจ าลอง ระดับสูงเชิงเลข และการสร้าง
แบบจ าลอง 3 มิติ 
Roles of GIS; various methods for capturing data to use in 
GIS, including digitizing from maps, digital photos, and 
satellite imagery; spatial database design and use; query 
and editing; spatial analysis; digital elevation model and 
3D mapping 
  
968-456 เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับ 3(2-2-5) 
 ธุรกิจท่องเท่ียว 
 Information Technology for Tourism  
 Business 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
ความรู้พ้ืนฐานในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ความส าคัญ 
แนวโน้มของเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 
พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  ในอุตสาหกรรมท่อง -เท่ี ยว  
กระบวนการพฒันาและองค์ประกอบของการท่องเท่ียว
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
Introduction to tourism industry; importance; trends of 
information and communication technology; electronic 
business in tourism industry; e-tourism components and 
development process; case studies of information 
technology in various sectors of the tourism industry
  
968-457 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร 3(2-2-5) 
 สุขภำพ 
 Information System for Healthcare  
 Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
แนวคิด และประเภทของระบบการบ ริการสุขภาพ 
โครงสร้างและองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการบริการสุขภาพ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 
เพ่ือพฒันาระบบการจดัการบริการสุขภาพ ความมัน่คงของ

ระบบสารสนเทศ การบริการสุขภาพ และจริยธรรมทาง
ขอ้มูลดา้นสุขภาพ 
Concept and categories of healthcare systems; structure 
and component of information systems for healthcare 
management; application and integration of information 
systems for development in healthcare management; 
security of information systems for healthcare 
management; ethics of personal health information
  
968-458 ชีวสำรสนเทศเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 Introduction to Bioinformatics 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
แนวคิดพ้ืนฐานและวิธีการท างานทางดา้นชีวสารสนเทศ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ ประมวลผล ฐานขอ้มูลทางชีวสารสน
เทศ การวิเคราะห์ล าดบัเบสดีเอน็เอ การคน้หา และระบุยีน 
การวิเคราะห์จีโนมและสนิปส์ การวิเคราะห์ไมโครอาเรย์
และการ แสดงออกของยีน ความรู้พ้ืนฐานดา้นชีววิทยาเชิง
ระบบ 
Fundamental concepts and methods in bioinformatics, 
computational tools, bioinformatics databases, DNA 
sequence analysis, gene finding and annotation, genomics 
and SNPs analysis, DNA microarrays and gene 
expression analysis, basic knowledge in systems biology 
 
3.2  กลุ่มวิชาเลือกดา้นแอนิเมชนัและเทคโนโลยีส่ือดิจิทลั 
968-263 กำรออกแบบและคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 
 กรำฟิกส์ 1 (2 มิติ) 
 Computer Graphics and Design 1 (2D) 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
หลกัการออกแบบงานกราฟิกส์ ขั้นตอนในการออกแบบ
งานกราฟิกส์ เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการออกแบบ การฝึกปฏิบติั
สร้างสรรค์ช้ินงานกราฟิกส์ ต่าง ๆ เช่น งานพิมพ์ งาน
ออกแบบตวัละคร งานออกแบบผลิตภณัฑ์ 
Principal of computer graphic design; design process; 
tools for graphic design; workshops for computer graphic 
design (e.g. printing design, character design, packaging 
design)   



  
968-264 กำรออกแบบและพฒันำเกม 3(2-2-5) 
 Game Design and Development 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
การออกแบบองค์ประกอบเกมพ้ืนฐาน กฏการเล่น การ
สร้างเกมต้นแบบด้วย กระดาษ การออกแบบเลเวล การ
ทดสอบ ปรับปรุงเกม การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการ
ออกแบบเกม 
Design for basic game elements; rules; paper game 
prototyping; level design; game testing; game revising; 
utilizing software applications for game design 
  
968-265 ส่ือแบบมีปฏิสัมพนัธ์และกำรประยุกต์ 3(2-2-5) 
 Interactive Media and Applications 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
การเขียนโปรแกรมระดับสคริปต์ แบบไดนามิคในส่วน
ของผูใ้ช ้ระบบการ น าเขา้ขอ้มูล ระบบการตอบโตก้บัผูใ้ช ้
ระบบการควบคุมการเคล่ือนไหว การแสดงผล และการ
จดัการเน้ือหาท่ีสร้างขึ้น 
Dynamic script programming; data input; user interaction; 
movement control; content display; and content 
management 
  
968-266 กำรออกแบบตัวละครและฉำก 3(2-2-5) 
 Character and Set Design 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
การออกแบบและเทคนิคในการสร้างตวัละครและฉาก การ
ถ่ายทอดจินตนาการ ออกมาเป็นงานสร้างสรรค์ การใช้
เคร่ืองมือ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ในการ
ออกแบบตวัละครและฉาก การวิจารณ์โครงงานออกแบบ 
โครงเร่ืองตวัละคร และฉาก 
Professional methods and techniques for character and set 
design; transformation of imagination into creative works 
of art;  the use of tools and software packages for 
character and set design; criticism on design projects, 
themes, characters and sets  
 

968-363 กำรออกแบบและคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 
 กรำฟิกส์ 2 (3 มิติ) 
 Computer Graphics and Design 2 (3D) 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
หลักการออกแบบงานกราฟิกส์ (เน้นประเภท 3 มิติ) 
ขั้นตอนในการออกแบบงานกราฟิกส์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ออกแบบ การฝึกปฏิบติัสร้างสรรคช้ิ์นงานกราฟิกส์ 3 มิติ 
Principal of computer graphic design (focus on 3 D); 
graphic design process; tools for graphic design, 
workshops for computer 3D graphic design  
   
968-364 หัวข้อพเิศษด้ำนส่ือดิจิทัล 1 3(X-Y-Z) 
 Special Topic in Digital Media 1 
หัวข้อพิ เศษ เทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่  ๆ ท่ี
เก่ียวกบัส่ือดิจิทลัและโปรแกรม ประยกุตด์า้นส่ือดิจิทลั 
Special topics; novel theories or technologies related to 
digital media and its application 
  
968-365 กำรจ ำลองเชิงภำพ 3(2-2-5) 
 Visual Simulation 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
หลกัการของการจ าลองเชิงภาพ กระบวนการและเทคนิค
การแกไ้ขภาพ การสร้าง แบบจ าลองท่ีมีความสมจริง การ
ฝึกปฏิบติัสร้างแบบจ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์ 
Principal of visual simulation; image editing process and 
techniques; realistic looking simulation; workshop in 
computer simulation 
  
968-366 พื้นฐำนแอนิเมชันและ 3(2-2-5) 
 ภำพเคล่ือนไหว 
 Basic Animation and Motion Graphics 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี  
กระบวนการท าภาพเคล่ือนไหว การจดัเตรียมตวัละครเพื่อ
งานแอนิเมชัน การใช้งานกระบวนการและเทคนิคท่ี
เหมาะสมในงานแอนิเมชัน การเคล่ือนไหวในลักษณะ   
ต่าง ๆ ของวตัถุ คน และสัตว ์



Processes in animation making; character preparation;  
the use of appropriate animation processes and 
techniques; basic object human and animal rigging 
  
968-367 กำรเขียนโปรแกรมเกม 3(2-2-5) 
 Game Programming 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 968-140 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  
สถาปัตยกรรมของเกม หลกัเหตุผลในเกม ส่วนติดต่อผูเ้ล่น 
การจดัการ สถานการณ์ในเกม ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับเกม 
การฝึกปฏิบติัส าหรับการเขียน โปรแกรมเกม 
Game architecture; game logic; game views; game event 
management; AI game; workshop for basic game 
programming project 
  

968-460 กำรวำดภำพสีดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Painting 
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน: 968-360 หลกัการออกแบบและ
การสร้างสรรค ์
เทคนิคการวาดภาพสีดิจิทลัโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
การถ่ายทอดความคิด สร้างสรรค์และจินตนาการ ออกมา
เป็นผลงานท่ีสมจริง 
Digital painting techniques using computer applications; 
presenting of creative ideas and imagination in a realistic 
manner  
968-461 หัวข้อพเิศษด้ำนส่ือดิจิทัล 2 3(X-Y-Z) 
 Special Topic in Digital Media 2 
 

หวัขอ้พิเศษ เทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ๆ ท่ี 
เก่ียวกบัส่ือดิจิทลั และโปรแกรม ประยกุตด์า้นส่ือดิจิทลั 
Special topics; novel theories or technologies related to  
digital media and its application 
  
4)  กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม   
968-493 สหกิจศึกษำ 6(0-36-0) 
 Cooperative Education 
รายวิชาท่ีตอ้งเรียนก่อน: 968-490 เตรียมสหกิจศึกษา 
ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
เทคโนโลยีสารสนเทศภายใตค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์ 
รับผิดชอบมีการพฒันาตนให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นใน  
สังคม โดยมีระยะเวลาปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 16 สัปดาห์  
และมีการประเมินผลร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ 
สถานประกอบการ 
Job training in  ICT related industrial sectors not less  
than 16 weeks; under supervision of their advisor and  
student will be evaluated by office mentor  and their  
supervisor 
 
968-494 กำรฝึกงำน 3(0-18-0) 
 Internship 



เง่ือนไข: นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4  
ภาคการศึกษาปกติ หรือ ตามความเห็นชอบของคณะ 
กรรมการบริหารหลกัสูตรฝึกงานดา้นการคอมพิวเตอร์ 
ในสถานประกอบการไม่ต ่ากว่า 320 ชัว่โมง 
Internship in computing field not less than 320 hours 
 
ค. หมวดวิชำเลือกเสรี    6     หน่วยกิต 


