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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เนน้การผลิตบณัฑิตท่ี

มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีทักษะในการจดัการและประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร การออกแบบ การจดัการขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการพฒันางานประยกุต ์และ
สามารถน าเสนอขอ้มูลอย่างตรงประเด็น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนคน้ควา้และแกปั้ญหา
ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริงทั้ งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อีกทั้ งส่งเสริมและพฒันาการมี
ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบูรณาการท่ีจะพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะให้ทนัต่อเหตุการณ์กับ
ความกา้วหน้าและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อสามารถประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อไดใ้นอนาคต ตลอดถึงมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการพฒันาแอปพลิเคชนัตามมาตรฐานสมรรถนะท่ี

ก าหนด 
PLO 2 สามารถออกแบบแอปพลิเคชันตามมาตรฐานสมรรถนะท่ีก าหนดเพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีดีของ

ผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนัและระบบ 
PLO 3 สามารถจดัการขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
PLO 4 สามารถพฒันานวตักรรมระดบังานประยกุตท่ี์ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการพฒันางาน

แอปพลิเคชนั 
PLO 5 ส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเดน็ 
PLO 6 สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อบรรลุเป้าประสงคข์องกลุ่มตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
PLO 7 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  127 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development   
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Health for All   
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์    1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds   
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ  5 หน่วยกติ 
895-001 พลเมืองท่ีดี  2((2)-0-4) 
 Good Citizens   
950-102 ชีวิตท่ีดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life   
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship   
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนั และการรู้ดิจิทลั  4 หน่วยกติ 
การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต    2((2)-0-4) 
 Life in the Future   
การรู้ดิจิทลั 
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั   2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy   
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกติ 
การคิดเชิงระบบ 
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล  2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning   
การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข  
315-100 ค านวณศิลป์  2((2)-0-4) 
 The Art of Computing 
   



สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกติ 
890-002 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Everyday English   
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go   
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4) 
 English in the Digital World   
890-005 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ  2((2)-0-4) 
 English for Academic Success   
(หมายเหตุ: ก าหนดกลุ่มผูเ้รียนตามศกัยภาพทางดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษา) 
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2 หน่วยกติ 
เลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography   
895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) 
 Thai Khim   
895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า  1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing   
895-022 จงัหวะจะเพลง  1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song   
895-023 กีตาร์  1((1)-0-2) 
 Guitar  
895-024 อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
 Ukulele   
895-025 ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
 Harmonica   
895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน  1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection   
895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language   
895-028 การวาดเสน้สร้างสรรค ์  1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
   



895-030 วา่ยน ้า  1((1)-0-2) 
 Swimming   
895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 
 Tennis   
895-032 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball   
895-033 กรีฑา  1((1)-0-2) 
 Track and Field   
895-034 ลีลาศ  1((1)-0-2) 
 Social Dance   
895-035 เปตอง  1((1)-0-2) 
 Petanque   
895-036 ค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
 Camping   
895-037 แบดมินตนั  1((1)-0-2) 
 Badminton   
895-038 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) 
 Table Tennis   
895-039 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  1((1)-0-2) 
 Exercise for Health   
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance  
472-116 ถกัทอเส้นใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน*  1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric   
472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข*  1((1)-0-2) 
 Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life   
142-234 โลกสวย*  1((1)-0-2) 
 Life is Beautiful   
142-135 พบัเพียบเรียบร้อย*  1((1)-0-2) 
 Paper Craft   
142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว*  1((1)-0-2) 
 Sculpture 
   



142-137 ใคร ๆ กว็าดได*้  1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw   
142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี*  1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics   
142-139 ท่องโลกศิลปะ*  1((1)-0-2) 
 Through The World of Art   
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า*  1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires   
หมายเหตุ * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
วชิาเลือก    6   หน่วยกติ  
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระท่ีก าหนดหรือจากรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ทั้งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไปซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากศูนยศึ์กษาทัว่ไป  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ดงัน้ี 
วิชาเลือก มีรายวิชาดงัต่อไปน้ี  
เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์    
315-103 ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา  2((2)-0-4) 
 Introduction to Intellectual Property   
348-103 การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี  2((2)-0-4) 
 Applied Nanotechnology     
340-103 วิทยาศาสตร์ประยกุตเ์พื่อชีวิต  2((2)-0-4) 
 Applied Science for Life   
340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Science and Technology in Daily Life   
315-203 กญุแจไขธรรมชาติ  2((2)-0-4) 
 Key to Nature   
336-214 กินดี ชีวิตดี     2((2)-0-4) 
 Smart Eating and Being Healthy   
336-215 ชีวิตปลอดภยัจากสารพิษ  2((2)-0-4) 
 Safety Life from Toxic Substances   
336-216 ยาและสุขภาพ  2((2)-0-4) 
 Drug and Health 
 
   



เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 Improving English Writing Skills   
890-011 อ่านไดใ้กลต้วั  2((2)-0-4) 
 Reading All Around   
890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน  2((2)-0-4) 
 Strategic Reading for Greater Comprehension     
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ  2((2)-0-4) 
 Better Academic Texts Readers   
890-014 ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง  2((2)-0-4) 
 English Pronunciation through Songs   
890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตจริง  2((2)-0-4) 
 English Grammar for Real Life Communication   
890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 English Conversation   
890-021 ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 From Listening to Speaking English   
890-022 การน าเสนอและการพดูในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
 Presentations and Public Speaking in English   
890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม  2((2)-0-4) 
 Learning English Through Cultures   
890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 Creating English Short Films   
890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ  2((2)-0-4) 
 Study Skills in English for Higher Studies   
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 Reading to Write in English   
890-030 การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4) 
 English Communication for Business   
890-031 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน  2((2)-0-4) 
 English in the Workplace   
890-032 ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเท่ียว  2((2)-0-4)  
 English for Travelers   



890-033 ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
 English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs   
890-040 การเขียนเพื่อการสมคัรงาน  2((2)-0-4) 
 Writing for Job Application   
890-041 ภาษาองักฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน  2((2)-0-4) 
 English for Job Interview   
890-050 แปลสิกเูกิล  2((2)-0-4) 
 Google Translate Me   
890-060 ภาษาองักฤษตลอดเวลา  2((2)-0-4) 
 English Twenty-Four/Seven   
890-061 ภาษาองักฤษเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  2((2)-0-4) 
 English for Digital Literacy   
890-070 พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการท างาน  2((2)-0-4) 
 Winning English Test for Employment   
890-071 พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ  2((2)-0-4) 
 Winning English Test for Higher Studies   
891-010 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
 Basic Japanese   
891-011 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Japanese Conversation in Daily Life   
891-012 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในท่ีท างาน  2((2)-0-4) 
 Japanese Conversation in the Workplace   
891-020 ภาษาจีนเบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
 Basic Chinese  
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in Daily Life  
891-022 สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน  2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in the Workplace   
891-030 ภาษามลายเูบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
 Basic Malay   
891-031 สนทนาภาษามลายใูนชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Malay Conversation in Daily Life    
   



891-032 สนทนาภาษามลายเูพื่อการท่องเท่ียว  2((2)-0-4) 
 Malay Conversation for Tourism        
891-040 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
 Basic Korean   
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in Daily Life   
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีท างาน  2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in the Workplace   
891-050 ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
 Basic German   
895-040 จิตวิทยาความรัก  2((2)-0-4) 
 Psychology of Love   
895-041 ปรัชญาจริยะ  2((2)-0-4) 
 Ethical Philosophy   
895-042 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21  2((2)-0-4) 
 Art of Communication in Thai Language in the 21st Century   
895-043 การใชภ้าษาไทย  2((2)-0-4) 
 Thai Usage   
895-044 ภาษาไทยร่วมสมยั  2((2)-0-4)  
 Contemporary Thai Language   
895-045 ทกัษะการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
 Communication Skills   
895-046 ความคิดและการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
 Thoughts and Communication  
895-047 ประวติัศาสตร์ในภาพยนตร์  2((2)-0-4) 
 History in Movies   
895-048 การวาดเสน้และระบายสี  2((2)-0-4) 
 Drawing and Painting   
895-049 ศิลปะกบัความสุข  2((2)-0-4) 
 Art for Happiness   
895-050 ศิลปะในสังคมพหุวฒันธรรม  2((2)-0-4) 
 Arts in Multicultural Society 
   



895-051 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  2((2)-0-4) 
 Contemporary Arts and Culture   
895-052 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค*์  2((2)-0-4) 
 Creative Tourism   
895-053 การท่องเท่ียวเชิงจิตอาสา*   2((2)-0-4)  
 Volunteer Tourism   
895-054 การเรียนรู้ผา่นการท่องเท่ียวแบบประหยดั  2((2)-0-4) 
 Learning through Backpacking Trips   
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก  2((2)-0-4) 
 World Heritage Journey   
895-056 สงขลาศึกษา  2((2)-0-4) 
 Songkhla Studies   
895-057 ดนตรีไทย  2((2)-0-4) 
 Thai Classical Music   
895-058 สังคีตศิลป์ไทย  2((2)-0-4) 
 Thai Music Art   
895-059 ดนตรีตะวนัตก  2((2)-0-4) 
 Western Music   
895-060 การพลศึกษาและนนัทนาการ  2((2)-0-4) 
 Physical Education and Recreation   
895-061 ฟิตและเฟิร์ม  2((2)-0-4) 
 Fit and Firm   
895-062 ลดเวลานัง่ เพิม่เวลายนื  2((2)-0-4) 
 Active Lifestyle  
895-063 อว้นไดก้ผ็อมได ้  2((2)-0-4) 
 Fat to Fit   
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต  2((2)-0-4) 
 Wisdom of Living   
หมายเหตุ * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์ 
874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวนั 2((2)-0-4) 
 Law Relating to Occupations and Everyday Life 
   



874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 2((2)-0-4) 
 General Principles of Law and Judicial Process   
874-194 ภาษีอากรกบัชีวิต  2((2)-0-4) 
 Taxation and Life   
874-195 สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง  2((2)-0-4) 
 Human Rights and Citizenship    
เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์    
001-131 สุขภาวะกายและจิต  2((2)-0-4) 
 Healthy Body and Mind   
เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย 
190-404 ธรรมชาติบ าบดั  2((2)-0-4) 
 Natural Therapy   
เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา 
001-101 อาเซียนศึกษา  2((2)-0-4) 
 ASEAN Studies   
เปิดสอนโดยวทิยาลยันานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สอนเป็นภาษาองักฤษ) 
142-111 ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ  2((2)-0-4) 
 English Booster   
142-112 องักฤษออนแอร์   2((2)-0-4) 
 English On Air   
142-115 ภาษาองักฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  1((1)-0-2) 
 English for Basic IT   
142-116 องักฤษจริตจะกา้น  1((1)-0-2) 
 English Pronunciation  
142-211 องักฤษกนัทุกวนั  2((2)-0-4) 
 English Everyday   
142-212 ภาษาองักฤษเพื่อการพฒันาปัจเจกบุคคล  2((1)-2-3) 
 English for Personality Development   
142-214 ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง  1((1)-0-2) 
 Media Language and Art of Storytelling   
142-224 ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ  1((1)-0-2) 
 Creative Medias for Academic Presentation 
   



142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรคส์ าหรับการประชุมวิชาการ 1((1)-0-2) 
 และการส่ือสาร 
 Creative Presentation Design for Conference and Communication   
142-227 ท าเงินดว้ย Youtube  1((1)-0-2) 
 Youtube Marketing and Viral Videography   
142-228 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด ์  1((1)-0-2) 
 Basic Product Design Branding   
142-229 การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์  1((1)-0-2) 
 Online Advertising Management   
142-238 ตะลอนทวัร์  2((2)-0-4) 
 Learn to Roam   

2. หมวดวิชาเฉพาะ  91 หน่วยกติ 

2.1 วชิาแกนและวิชาพืน้ฐาน  25 หน่วยกติ 
308-101 พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  2((1)-2-3) 
 Fundamentals of Information and Communication Technology   
308-102 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  3((3)-0-6) 
 Mathematics for Information Technology   
308-301 ระเบียบวิธีวิจยัเบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
 Introduction to Research Methodology    
322-101 แคลคูลสั 1  3(3-0-6)  
 Calculus I   
324-101 เคมีทัว่ไป 1  3(3-0-6) 
 General Chemistry I   
325-101 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1  1(0-3-0)  
 General Chemistry Laboratory I   
330-101 หลกัชีววิทยา 1  3(3-0-6)  
 Principles of Biology I   
331-101 ปฏิบติัการหลกัชีววิทยา 1    1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory I   
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6)  
 Fundamental Physics   
333-101 ปฏิบติัการฟิสิกส์พื้นฐาน   1(0-3-0) 
 Fundamental Physics Laboratory   



347-201 สถิติพื้นฐาน  3((2)-2-5) 
 Basic Statistics 
2.2 วชิาเฉพาะด้าน  48 หน่วยกติ 
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  9 หน่วยกติ 
308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  3((2)-2-5) 
 Information Systems Analysis and Design   
308-312 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร  3((3)-0-6) 
 Management of Information Technology in Organization   
308-313 การจดัการนวตักรรม  3((2)-2-5) 
 Innovation Management   
กลุ่มเทคโนโลยเีพ่ืองานประยุกต์  18 หน่วยกติ 
308-121 ทศันศิลป์และการออกแบบ 1  2((1)-2-3) 
 Visual Arts and Design I   
308-221 ทศันศิลป์และการออกแบบ 2  2((1)-2-3) 
 Visual Arts and Design II   
308-222 ปฏิบติัการรวมทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 1(0-2-1) 
 Information and Communication Technology Integrated Laboratory   
308-321 ระบบการจดัการฐานขอ้มูล  3((2)-2-5) 
 Database Management Systems  
308-322 โครงงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 1 2(0-6-0) 
 Project in Information and Communication Technology I   
308-323 สัมมนาทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  1((1)-0-2) 
 Seminar in Information and Communication Technology   
308-324 การออกแบบซอฟตแ์วร์เชิงปฏิสัมพนัธ์  3((2)-2-5) 
 Software Interactive Design   
308-325 โครงงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 2 3(0-9-0) 
 Project in Information and Communication Technology II   
308-421 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่องานอาชีพ 1(0-2-1) 
 Applications of Information and Communication Technology for Professions  
กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์  12 หน่วยกติ 
308-131 ขั้นตอนวิธีและพื้นฐานการเขียนโปรแกรม  3((2)-2-5) 
 Algorithm and Basic Programming 
   



308-231 การโปรแกรมเชิงค านวณและขอ้มูลโครงสร้าง  3((2)-2-5) 
 Computational Programming and Structured Data   
308-232 การพฒันาฟรอนทเ์อน็แอปพลิเคชนั  3((2)-2-5) 
 Frontend Application Development   
308-331 การโปรแกรมเชิงวตัถุและการประยกุต ์  3((2)-2-5) 
 Object-Oriented Programming and Applications 
กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ  9 หน่วยกติ 
308-241 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม  3((2)-2-5) 
 Computer System Organization and Architecture   
308-242 ระบบปฏิบติัการ  3((2)-2-5) 
 Operating Systems   
308-243 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3((2)-2-5) 
 Computer Network Systems 
2.3 วชิาเลือก  18 หน่วยกติ 
ตอ้งเลือกเรียน 1 ชุดวิชาจากกลุ่มชุดวิชาทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่ออาชีพเฉพาะทางจ านวน 6 หน่วยกิต 
และเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกจ านวน 12 หน่วยกิต 
กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
308-351 การจดัเกบ็และคน้คืนสารสนเทศ  3((2)-2-5) 
 Information Storage and Retrieval   
308-352 การท าเหมืองขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูลเชิงทศัน์  3((2)-2-5) 
 Data Mining and Visualizations    
308-353 การประยกุตเ์ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการผลิตส่ือประสม  3((2)-2-5) 
 Computer and Information Technology Applications for Multimedia Production    
308-354 เทคโนโลยฐีานขอ้มูลขั้นสูง  3((2)-2-5) 
 Advanced Database Technology  
308-355 ระบบส่ือประสม   3((2)-2-5) 
 Multimedia Systems   
308-356 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์   3((2)-2-5) 
 Geographic Information Systems   
308-451 การจดัการดา้นความมัน่คงปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 
 Computer System Security Management   
308-452 การสร้างภาพเคล่ือนไหวและพฒันาเกมคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 
 Animation and Computer Games Development   



308-453 การเรียนรู้ของเคร่ือง  3((2)-2-5) 
 Machine Learning   
308-454 หลกัชีวสารสนเทศเบ้ืองตน้ส าหรับนกัวิทยาการขอ้มูล  3((2)-2-5) 
 Essential Bioinformatics for Data Scientist   
308-455 เทคโนโลยเีวบ็เชิงความหมายและการประยกุต ์  3((2)-2-5) 
 Semantic Web Technologies and Applications   
308-456 ปัญญาประดิษฐ ์  3((2)-2-5) 
 Artificial Intelligence   
308-457 การเรียนรู้เชิงลึกขั้นตน้  3((2)-2-5) 
 Introduction to Deep Learning   
308-458 หลกัวิทยาการขอ้มูลเชิงพื้นท่ีและการน าเสนอขอ้มูลเชิงทศัน์ 3((2)-2-5) 
 Essential Spatial Data Science and Visualization   
308-459 การประมวลภาษาธรรมชาติ  3((2)-2-5) 
 Natural language Processing   
กลุ่มเทคโนโลยกีารส่ือสาร 
308-361 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการส่ือสารทางไกล  3((2)-2-5) 
 Introduction to Telecommunication   
308-362 เครือข่ายโทรคมนาคม  3((2)-2-5) 
 Telecommunication Network    
308-363 เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตและการประยกุต ์  3((2)-2-5) 
 Internet Technologies and Applications   
308-461 การประมวลผลแบบกระจายและแบบขนาน  3((2)-2-5) 
 Distributed and Parallel Computing   
308-462 การประมวลผลแบบผสมและการประยกุต ์  3((2)-2-5) 
 Heterogeneous Computing and Applications   
308-463 การประมวลผลแบบไร้สายและแบบเคล่ือนท่ี   3((2)-2-5) 
 Wireless and Mobile Computing   
308-464 การประมวลผลสญัญาณดิจิทลั  3((2)-2-5) 
 Digital Signal Processing     
308-465 เทคโนโลยกีารบริการผา่นเวบ็และการประยกุต ์  3((2)-2-5) 
 Web Service Technology and Applications 
 
   



กลุ่มเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
308-371 การโปรแกรมเชิงตรรกะและการประยกุต ์  3((2)-2-5) 
 Logic Programming and Applications   
308-372 การโปรแกรมเชิงทศัน์และการประยกุต ์  3((2)-2-5) 
 Visual Programming and Applications   
308-373 การโปรแกรมบนเวบ็ขั้นสูงและการประยกุต ์  3((2)-2-5) 
 Advanced Web Programming and Applications   
308-374 การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  3((2)-2-5) 
 Mobile Application Development   
308-375 การโปรแกรมสคริปตแ์ละการประยกุต ์  3((2)-2-5) 
 Script Programming and Applications   
308-376 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์  3((2)-2-5) 
 Software Engineering   
308-471 การจดัการคุณภาพบริการซอฟตแ์วร์  3((2)-2-5) 
 Software Service and Quality Management   
308-472 การจ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์   3((2)-2-5) 
 Computer Simulation   
308-473 การทดสอบซอฟตแ์วร์  3((2)-2-5) 
 Software Testing   
308-474 การประมวลผลภาพ  3((2)-2-5) 
 Image Processing   
308-475 การออกแบบซอฟตแ์วร์  3((2)-2-5) 
 Software Design   
308-476 เทคโนโลยหุ่ีนยนต ์  3((2)-2-5) 
 Robotics Technology   
308-477 ไมโครโปรเซสเซอร์และการเช่ือมต่อ   3((2)-2-5) 
 Microprocessor and Interfacing   
308-478 การประยกุตใ์ชชี้วสารเทศ  3((2)-2-5) 
 Applications of Bioinformatics   
กลุ่มเทคโนโลยเีพ่ือการบริหารจัดการ 
308-381 ระบบจดัการความรู้   3((2)-2-5) 
 Knowledge Management Systems 
   



308-382 ระบบสนบัสนุนการจดัการและการตดัสินใจ  3((2)-2-5) 
 Management and Decision Support System   
308-383 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  3((2)-2-5) 
 Accounting Information System   
308-481 จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ  2((2)-0-4) 
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 Ethical and Legal in Information and Communication Technology Profession   
308-482 เทคโนโลยธุีรกิจอิเลก็ทรอนิกส์   3((2)-2-5) 
 Electronic Business Technology   
308-483 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจดัการการพาณิชย ์ 3((2)-2-5) 
 Information and Communication Technology for Commercial Management  
308-484 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจดัการการศึกษา  3((2)-2-5) 
 Information and Communication Technology for Educational Management   
308-485 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการออกแบบทางอุตสาหกรรม  3((2)-2-5) 
 Information and Communication Technology for Industrial Design   
308-486 ธุรกิจอจัฉริยะ  3((2)-2-5) 
 Business Intelligence   
กลุ่มชุดวชิาทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ืออาชีพเฉพาะทาง 
โดยสามารถเลือกเรียนชุดวิชาตามแนวทางเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตจาก แนวทางดงัต่อไปน้ี 
308-490 ชุดวิชาเสน้ทางสู่ผูป้ระกอบการยคุดิจิทลั  6((2)-8-8) 
 Module: The Roadmap to Technopreneur   
308-491 ชุดวิชาการประกอบธุรกิจใหปั้ง  6((2)-8-8) 
 Module: Successful Technopreneur   
308-492 ชุดวิชาการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่บนคลาวดเ์พื่อองคก์รและอุตสาหกรรม 6((2)-8-8) 
 Module: Big Data Analytics and Cloud Computing for Organizations and Industry   
308-493 ชุดวิชาแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์พกพาแบบขา้มแพลตฟอร์มและการประยกุต ์ 6((2)-8-8) 
 Module: Cross-Platform Mobile Programming and Applications  
308-494 ชุดวิชาผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  6((2)-8-8) 
 Module: IT specialist   
308-495 ชุดวิชาเตรียมพร้อมสู่นกัวิทยาศาสตร์ขอ้มูล  6((2)-8-8) 
 Module: The Road to Data Scientist 
 
 



กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
308-496 การฝึกงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 2(0-6-0) 
 Job Training in Information and Communication Technology   
308-497 สหกิจศึกษา  6(0-40-0) 
 Cooperative Education   
กลุ่มวชิากรณศึีกษาและหัวข้อพเิศษทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
308-498 กรณีศึกษาทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 3((1)-4-4) 
 Case Studies in Information and Communication Technology   
308-499 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 3((1)-4-4) 
 Special Topics in Information and Communication Technology   
 หรือเลือกเรียนรายวิชาในหลกัสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนทั้ งในประเทศและนอก
ประเทศ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ บริหารธุรกิจ หรือหลกัสูตรอ่ืน ๆ ซ่ึงเน้ือหาไม่
ซ ้ าซอ้นกบัรายวิชาในหลกัสูตร   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลยัอ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
322-101 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 
324-101 เคมีทัว่ไป 1 3(3-0-6) 
325-101 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1 1(0-3-0) 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3((3)-0-6) 
333-101 ปฏิบติัการฟิสิกส์พื้นฐาน 1(0-3-0) 
330-101 หลกัชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
331-111 ปฏิบติัการหลกัชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
950-102 ชีวิตท่ีดี 3(2-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1(1-0-2) 
                               รวม                                               19(16-8-32) 
หมายเหตุ การลงทะเบียนรายวิชา 890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
308-101 พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 2((1)-2-3) 
308-102 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3((2)-2-5) 
308-121 ทศันศิลป์และการออกแบบ 1 2((1)-2-3) 
308-131 ขั้นตอนวิธีและพื้นฐานการเขียนโปรแกรม 3((2)-2-5) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1(1-0-2) 
895-100 พลเมืองท่ีดี 2(x-y-z) 
xxx-xxx เลือกรายวิชากลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร 2(x-y-z) 
xxx-xxx เลือกรายวิชาเลือกกลุ่มสาระท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขต 2(x-y-z) 
xxx-xxx เลือกรายวิชากลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 2(x-y-z) 
                               รวม                                               19(x-y-z) 
 

 
 
 
 
 



ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
308-221 ทศันศิลป์และการออกแบบ 2 2((1)-2-3) 
308-231 การโปรแกรมเชิงการค านวณและขอ้มูลโครงสร้าง 3((2)-2-5) 
308-241 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3((2)-2-5) 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2(2-0-4) 
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล 2(2-0-4) 
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั 2(2-0-4) 
315-100 ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกรายวิชากลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร 2(x-y-z) 
                               รวม                                               18(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
308-222 ปฏิบติัการรวมทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  1(0-2-1) 
308-232 การพฒันาฟรอนทเ์อน็แอปพลิเคชนั 3((2)-2-5) 
308-242 ระบบปฏิบติัการ 3((2)-2-5) 
308-243 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 
347-201 สถิติพื้นฐาน 3(2-2-5) 
308-xxx รายวิชาเลือก 3((2)-2-5) 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2(2-0-4) 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1(1-0-2) 
                               รวม                                               19(x-y-z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 
308-301 ระเบียบวิธีวิจยัเบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3((2)-2-5) 
308-321 ระบบการจดัการฐานขอ้มูล 3((2)-6-7) 
308-322 โครงงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 1 2(0-6-0) 
308-323 สัมมนาทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 1(1-0-2) 
308-324 การออกแบบซอฟตแ์วร์เชิงปฏิสัมพนัธ์ 3((2)-2-5) 
308-331 การโปรแกรมเชิงวตัถุและการประยกุต ์ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
xxx-xxx เลือกรายวิชากลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร 2(x-y-z) 
                               รวม                                               19(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
308-312 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร 3((3)-0-6) 
308-313 การจดัการนวตักรรม 3((2)-2-5) 
308-325 โครงงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 2 3(0-9-0) 
308-xxx รายวิชาเลือก 3((x)-y-z) 
xxx-xxx เลือกรายวิชาเลือกกลุ่มสาระท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขต 2(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
                               รวม                                               17(x-y-z) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 
แบบที่ 1 ไม่ใช่สหกจิศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 
308-49x ชุดวิชาทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่ออาชีพเฉพาะทาง 6((2)-8-8) 
308-421 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่องานอาชีพ 1(0-2-1) 
xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
                               รวม                                               10(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
308-xxx รายวิชาเลือก  6(x-y-z) 
                               รวม                                               6(x-y-z) 
 
 

ปีที่ 4 
แบบที่ 2 สหกจิศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 
308-49x ชุดวิชาทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่ออาชีพเฉพาะทาง 6((2)-8-8) 
308-421 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่องานอาชีพ 1(0-2-1) 
xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
                               รวม                                               10(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
308-497 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
                               รวม                                               6(0-40-0) 
 
 



                 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล    

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO1 สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการพฒันาแอป
พลิเคชนัตามมาตรฐานสมรรถนะท่ี
ก าหนด 

- Active learning
- Problem-based Learning
- Project-based Learning
- Case Study based Learning
- Flipped-classroom
- Job Training
- Work Integrated Learning

- การประเมินผลโดยช้ินงานท่ีพฒันา
ตามเกณฑรู์บริค (Rubric Score)

- การสอบวดัประเมินผลการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสมรรถนะท่ี
ก าหนดไว ้

- การประเมินผลโดยสถาน
ประกอบการ

- การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น
- การสงัเกตการณ์
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- การประเมินการน าเสนอ

PLO2 สามารถออกแบบแอปพลิเคชนั
ตามมาตรฐานสมรรถนะท่ีก าหนดเพ่ือ
สร้างประสบการณ์ท่ีดีของผูใ้ชง้านแอป
พลิเคชนัและระบบ 

- Active Learning
- Authentic Learning
- Practice-based Learning
- Scenario Analysis
- Research-based Learning

- การประเมินผลโดยช้ินงานท่ีพฒันา
ตามเกณฑรู์บริค (Rubric Score)

- Authentic assessment
- การสอบวดัประเมินผลการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสมรรถนะท่ี
ก าหนดไว ้

- การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- การประเมินการน าเสนอ

PLO3 สามารถจดัการขอ้มูลและ
สารสนเทศเพ่ือน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้
อยา่งเป็นระบบ 

- Active Learning
- Game-based Learning
- Problem-based Learning
- Project-based Learning
- Case Study based Learning

- การประเมินผลโดยช้ินงานท่ีพฒันา
ตามเกณฑรู์บริค (Rubric Score)

- การสอบวดัประเมินผลการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสมรรถนะท่ี
ก าหนดไว ้

- การสงัเกตการณ์
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

- การประเมินการน าเสนอ 
- การสะทอ้นคิด 

PLO4 สามารถพฒันานวตักรรมระดบั
งานประยกุตท่ี์ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีการพฒันางานแอป
พลิเคชนั 

- Active Learning 
- Long-lasting Learning 
- Inquiry-based Learning 
- Project-based Learning 

- การประเมินผลโดยช้ินงานท่ีพฒันา
ตามเกณฑรู์บริค (Rubric Score) 

- การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น 
- การสงัเกตการณ์ 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การประเมินการน าเสนอ 

PLO5 ส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรง
ประเดน็ 

- Negotiate 
- Discussion 
- Presentation 

- การประเมินผลโดยช้ินงานท่ีพฒันา
ตามเกณฑรู์บริค (Rubric Score) 

- การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น 
- การสงัเกตการณ์ 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การประเมินการน าเสนอ 

PLO6 สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเพ่ือ
บรรลุเป้าประสงคข์องกลุ่มตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

- Team-based Learning 
- Project-based Learning 

- การประเมินผลโดยช้ินงานท่ีพฒันา
ตามเกณฑรู์บริค (Rubric Score) 

- การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น 
- การสงัเกตการณ์ 

PLO7 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคม 

- การประพฤติตนเป็นแบบอยา่งของ
อาจารย ์

- สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมใน
ชั้นเรียน 

- การส่งช้ินงานตามก าหนด 
- ผลการผา่นกิจกรรมส่งเสริมทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 

- ตรวจสอบเทียบเคียงผลงาน 
- ปริมาณการทุจริต 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

308-101 พืน้ฐำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 2((1)-2-3) 
(Fundamentals of Information and Communication Technology) 
วิว ัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  องค์ประกอบหลักของการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระบบขอ้มูลและรหัสการแทนขอ้มูลในการประมวลผลและการ
ส่ือสาร วิธีการประมวลผลขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ 
การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

Evolution of Information and Communication Technology; main components of Information and 
Communication Technology management; data systems and representations for computing and 
communication; data processing methods with new technologies such as computers; information systems; 
data communication and networking via new technologies 
308-102 คณติศำสตร์ส ำหรับเทคโนโลยสีำรสนเทศ 3((3)-0-6) 

(Mathematics for Information Technology) 
เซต ความสัมพนัธ์และฟังก์ชัน ล าดบัและสายอกัขระ ระบบเลขจ านวน ตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ 

พีชคณิตบูลีน การจดัล าดบัและการจดัหมู่ หลกัการรังนกพิราบ ฟังกช์นัก่อก าเนิดและความสัมพนัธ์เวียนเกิด 
กราฟ และทรี 

Sets; relations and functions; sequences and strings; number systems; logics; matrix; boolean 
algebra; permutations and combinations; pigeonhole principle; generating function and recursion; graph 
and tree  
308-121 ทศันศิลป์และกำรออกแบบ 1 2((1)-2-3) 

(Visual Arts and Design I) 
แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการออกแบบกราฟิกและการประยกุตศิ์ลป์ดว้ยคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ

มูลฐานของทัศนศิลป์ หลกัการออกแบบกราฟิก ทฤษฎีสี  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ
กราฟิก ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการออกแบบกราฟิกและประยกุตใ์ชศิ้ลปะในงานคอมพิวเตอร์ 

Basic concepts of graphics design and application of art with computers; the basic elements of 
visual art; principles of graphic design; color theory; computer programs for graphic design; practice for 
graphic design and applied art in computer work 
308-131 ขั้นตอนวธีิและพืน้ฐำนกำรโปรแกรม 3((2)-2-5) 

(Algorithms and Basic Programming) 



 หลกัการโปรแกรมและแนวทางการพฒันาของซอฟตแ์วร์ กระบวนขั้นตอนวิธีการแกปั้ญหาทาง
คอมพิวเตอร์ ชนิดขอ้มูลและนิพจน์ ค  าสัง่ควบคุมการท างาน การด าเนินการกบัแฟ้มขอ้มูล การคน้หา 
 Programming principles and methods for software development; algorithm principles and 
computer problem solving; data types and expression; control-flow commands in programming; file 
organization and operation; introduction to high-level programming languages   
308-221 ทศันศิลป์และกำรออกแบบ 2 2((1)-2-3) 
 (Visual Arts and Design II)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-121  
 Prerequisite: 308-121  
 วงจรผลิตส่ือ การเลือกใชอ้งคป์ระกอบใหเ้หมาะสมกบังาน การออกแบบกราฟิกและการประยกุต์
ศิลป์ดว้ยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง การสร้างภาพเคล่ือนไหวและผลิตส่ือมลัติมีเดีย การออกแบบส่ือสมยัใหม่ดว้ย
คอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบติัการสร้างส่ือสมยัใหม่กบัโจทยปั์ญหาจริง 
 Media development cycle; selection of components based on the assigned works; advanced 
graphics design and the application of arts using computers; developments of animations and multimedia 
productions; modern media design using computers; practical media developments from real world 
problems   
308-222 ปฏิบัติกำรรวมทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 1(0-2-1) 
 (Information and Communication Technology Integrated Laboratory)  
 ปฏิบติัการในหัวขอ้ซ่ึงบูรณาการความรู้เพื่อสนบัสนุนรายวิชาทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
 Laboratories in topics integrating with knowledge for supporting Information and 
Communication Technology subjects 
308-231 กำรโปรแกรมเชิงค ำนวณและข้อมูลโครงสร้ำง 3((2)-2-5) 
 (Computational Programming and Structured Data)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-131 
 Prerequisite: 308-131  
 หลกัการโปรแกรมเชิงการค านวณ  เมตริกซ์ สเกลลาร์และเวคเตอร์ ฟังกช์นั ขอ้มูลโครงสร้างเพื่อ
การค านวณ พื้นฐานการวิเคราะห์ขอ้มูล การจดัการขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล 
 Concepts of computational programming; matrix, scalar and vector; functions; structured data; 
dasic of data analysis; data processing; basic data visualization   
308-232 กำรพฒันำฟรอนท์เอน็แอปพลเิคชัน  3((2)-2-5) 
 (Frontend Application Development)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-131 หรือโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรหลกัสูตรฯ 



 Prerequisite: 308-131 or With an approval of programme committee  
 พื้นฐาน HTML CSS และ JavaScript  การสร้างหน้าเว็บด้วย HTML และ CSS  การควบคุมการ
ท างานของหน้าเว็บเพื่อตอบสนองต่อผู ้ใช้งานด้วย JavaScript  การใช้ JavaScript framework ในการ
ออกแบบหนา้เวบ็บนพื้นฐานของแนวคิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์และควบคุมการท างาน
ของหน้าเว็บเพื่อตอบสนองต่อความหลากหลายของขนาดหน้าจอ  พื้นฐานเว็บเซอร์วิส  การสร้างเว็บ
เซอร์วิสเบ้ืองตน้เพื่อให้บริการขอ้มูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  การถ่ายโอนขอ้มูลระหว่างหน้าเวบ็และเว็บ
เซอร์วิส 
 Basics of HTML, CSS, and JavaScript; creating web pages using HTML and CSS; controlling 
interactions of a web page to its user using JavaScript; use of JavaScript frameworks to build responsive 
webpages for variant sizes of screen based on human and computer interaction concept; basics of web 
services; building simple web services for serving data via the Internet; transferring data between a web 
page and web services   
308-241 โครงสร้ำงระบบคอมพวิเตอร์และสถำปัตยกรรม 3((2)-2-5) 
 (Computer System Organization and Architecture)  
 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ได้แก่  หน่วยประมวลผลกลาง  
หน่วยความจ าหลกั  หน่วยความจ าส ารอง  หน่วยรับขอ้มูลและหน่วยแสดงผล  ระบบบสัและการเช่ือมต่อ 
การออกแบบวงจรตรรกะ  การแทนขอ้มูลแบบต่าง ๆ  การด าเนินงานตามค าสั่งและการอา้งอิงขอ้มูล การ
สัง่งานโดยภาษาเคร่ืองและภาษาแอสเซมบลี 
 Computer architectures and computer components such as central processing unit; main 
memory; secondary storage; input unit and output unit; bus system and interfacing; logic circuit design; 
data representation; program execution and data reference; machine language and assembly language 
commands   
308-242 ระบบปฏิบัติกำร 3((2)-2-5) 
 (Operating Systems)  
 แนวคิดและวิวฒันาการของระบบปฏิบัติการ องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการและหน้าท่ี
กระบวนการ การจดัตารางเวลาของหน่วยประมวลผลกลาง การส่ือสารระหว่างกระบวนการ การติดตาม การ
จดัการหน่วยความจ าหลกั หน่วยความจ าเสมือน การจดัการระบบแฟ้มขอ้มูลและหน่วยความจ าส ารอง การ
ป้องกนัและการรักษาความปลอดภยั แนะน าระบบปฏิบติัการยนิูกส์และการประยกุตใ์ชง้าน 
 Concepts and evolution of operating systems; operating system components and process 
functions; CPU scheduling; inter-process communication; deadlock; main memory management; virtual 
memory; file system management and secondary storage; protection; security; introduction to Unix 
systems and applications 
  



308-243 ระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 3((2)-2-5) 
 (Computer Network Systems)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-101, 308-241 
 Prerequisite: 308-101, 308-241  
 การส่ือสารขอ้มูลระยะใกลแ้ละไกล วิธีการส่งผา่นขอ้มูลและส่ือท่ีใช ้เป้าหมายของระบบเครือข่าย 
การประยกุตใ์ชส้ถาปัตยกรรม ไอเอสโอ-โอเอสไอ รูปแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ 
 Local area and wide area data communication; data transmission methods and medias; network 
system objectives; applications of ISO-OSI architecture; computer network topologies   
308-301 ระเบียบวธีิวจิัยเบ้ืองต้น 2((2)-0-4) 
 (Introduction to Research Methodology)  
 ความหมายและความส าคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย วิธีการวิจัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร กระบวนการวิจยัโดยทัว่ไป การก าหนดปัญหาส าหรับการวิจยัและการเขียน
ขอ้เสนอโครงการ  การทบทวนวรรณกรรม  สมมุติฐานและการออกแบบการวิจยั การด าเนินการกบัขอ้มูล  
การวิเคราะห์และแปลความหมายทางสถิติ การเขียนรายงานวิจยัและเผยแพร่ผลงาน  จรรยาบรรณของ
นกัวิจยั 
 Meaning and the importance of research; research categories; research methodology in ICT; 
general research process; problem identification for research and project proposal writing; literature 
reviews; hypothesis and research design; data management; statistical analysis and interpretation; report 
writing and publication; ethics for researchers  
308-311 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศ 3((2)-2-5) 
 (Information Systems Analysis and Design)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-131 
 Prerequisite: 308-131  
 ขอ้มูลและสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ บทบาทของนกัวิเคราะห์ระบบ แนวทางและ    
วฏัจกัรการพฒันาระบบสารสนเทศ เทคนิคการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การเสนอโครงการ การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการและการ
จดัท ารายงาน การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบสารสนเทศ การพฒันาและบ ารุงรักษาตน้แบบท่ี
ออกแบบไว ้
 Data and information; types of information systems; roles of system analysts;  information 
system development life cycle and methodologies; data and information collecting techniques; information 
system analytical and designing tools; project proposal; feasibility study and reports; information system 
analysis; system design; development and maintenance of designed prototypes 
  



308-312 กำรจัดกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศขององค์กร 3((3)-0-6) 
 (Management of Information Technology in Organization)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-311 
 Prerequisite: 308-311  
 องคก์รและการจดัการ กลยุทธ์และการจดัการเชิงกลยุทธ์  พฤติกรรมและวฒันธรรมขององคก์ร  
ระบบสารสนเทศกับองค์กรและธุรกิจ  การจัดการสารสนเทศและความรู้ภายในองค์กร  เทคโนโลยี
สารสนเทศกบัองคก์ร การบริหารทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร การจดัองคก์รสู่
ความเป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัของระบบและการ
ประกนัสารสนเทศ 
 Organization and management; strategy and strategic management; organizational cultures and 
behaviors; information systems and organization/enterprise; information and knowledge management in 
organization; information technology and organization; management of information technology resources 
in organization; organizational management towards the leaders in information technology; information 
assurance and systems security management  
308-313 กำรจัดกำรนวัตกรรม 3((2)-2-5) 
 (Innovation Management)  
 ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของนวตักรรม กระบวนการพฒันานวตักรรม นวตักรรมกบั
องค์กร แนวคิดการสร้างนวตักรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้าน
นวตักรรม การสร้างนวตักรรมเชิงพาณิชย ์การประยกุตแ์นวคิดเชิงนวตักรรมเพื่องานอาชีพ 
 Creative thinking; innovation components; process of innovation development; innovation and 
organization; concepts of IT innovation development; commercial innovation; case studies of best practice 
organizations in innovations; applications of innovative concepts for professions   
308-321 ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล 3((2)-2-5) 
 (Database Management Systems)  
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการ
ฐานขอ้มูล การจดัการฐานขอ้มูล การจดัการตาราง การจดัการแบบสอบถาม ความปลอดภยัของฐานขอ้มูล 
ความเป็นเอกภาพของฐานขอ้มูล กรณีศึกษาระบบการจดัการฐานขอ้มูลในงานธุรกิจดา้นต่าง ๆ 
 Fundamental knowledge of database; database analysis; database design; database management 
system; database management; table management; query management; database security; database 
integrity; case studies of database management system in businesses  
308-322 โครงงำนทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 1 2(0-6-0) 
 (Project in Information and Communication Technology I)  
 เง่ือนไข : ต้องลงทะเบียนเรียนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 75 หน่วยกติ 



 Requirements: Enroll no less than 75 credits  
 การศึกษาหาหัวขอ้โครงงาน การจดัท ารายงานเสนอหัวขอ้โครงงาน การตรวจสอบเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นโครงงาน การวิเคราะห์และออกแบบช้ินงานตามหัวขอ้ท่ี
เสนอ 
 Investigating for project topics; project proposal; literature review and related research work 
survey; study of tools that will be used in the projects; analysis and design of proposed project topics  
308-323 สัมมนำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 1((1)-0-2) 
 (Seminar in Information and Communication Technology)  
 เง่ือนไข : ต้องลงทะเบียนเรียนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 75 หน่วยกติ 
 Requirements: Enroll no less than 75 credits  
 สมัมนาหวัขอ้ท่ีน่าสนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 Seminar in interesting topics in Information and Communication Technology field   
308-324 กำรออกแบบซอฟต์แวร์เชิงปฏิสัมพนัธ์ 3((2)-2-5) 
 (Software Interactive Design)  
 การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ประเด็นทางสังคมท่ีมีผลต่อการออกแบบ
และการใชป้ฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ มาตรฐานในการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน การ
ออกแบบและสร้างส่วนติดต่อผูใ้ชส้ าหรับระบบทัว่ไปและโปรแกรมประยุกตบ์นเวบ็ กระบวนการในการ
พฒันาโดยถือผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง ขอ้ผิดพลาดจากการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้หลกัการพื้นฐานส าหรับส่วน
ติดต่อผูใ้ชใ้นแบบ กราฟิก การประเมินการออกแบบปฏิสมัพนัธ์เบ้ืองตน้ 
 Principle of human and computer interaction; social issues influencing HCI design and use; user 
interface standard, design and construct a user-interface for native systems and web applications; process 
for user-centered development; the most common interface design mistakes; principles of graphical user 
interfaces (GUIs), principle of Interactive design evaluation   
308-325 โครงงำนทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 2 3(0-9-0) 
 (Project in Information and Communication Technology II)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-322 
 Prerequisite: 308-322  
 การพัฒนาต้นแบบช้ินงานตามท่ีได้ออกแบบไว ้ การทดสอบระบบ การประเมินระบบและ
โครงงาน  การจดัท ารายงานส าหรับโครงงาน 
 System prototype development as designed; system testing; system and project evaluation; 
project report writing   
308-331 กำรโปรแกรมเชิงวตัถุและกำรประยุกต์ 3((2)-2-5) 
 (Object-Oriented Programming and Applications)  



 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-131 
 Prerequisite: 308-131 
 แนวคิดเชิงวตัถุ หลกัการออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ  หลกัการห่อหุ้มขอ้มูล การออกแบบเชิงวตัถุ
ดว้ย UML  การโปรแกรมของภาษาจาวา คลาส ออ็บเจกตแ์ละเมทอ็ด การสืบทอดคุณสมบติัและพอลิมอร์ฟิ
ซึม ไฟลแ์ละสตรีม การจดัการขอ้ผดิพลาด และการประยกุตใ์ชง้าน 
 Concepts of objected orientation; principles of object-oriented; data encapsulation; object-
oriented designed using UML; JAVA programming; class, object and methods; inheritance and 
polymorphism; files and streams; exception handling and applications   
308-351 กำรจัดเกบ็และค้นคืนสำรสนเทศ 3((2)-2-5) 
 (Information Storage and Retrieval)  
 รูปแบบของขอ้มูลและสารสนเทศ  ประเภทของส่ือส าหรับจดัเกบ็ขอ้มูล  ขั้นตอนวิธีส าหรับการจดั
หมวดหมู่และการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ  ขั้นตอนวิธีส าหรับการคน้คืนและจดักลุ่มของขอ้มูลสารสนเทศ  
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเกบ็และคน้คืน  ขั้นตอนวิธีส าหรับการจดัเกบ็และคน้คืนขอ้มูลสารสนเทศใน
ฐานขอ้มูลแบบกระจาย 
 Data and information formats; types of media for data storage; algorithms for classifying and 
storing data/information; algorithms for retrieving and grouping of data/information; methods to increase 
the efficiency of information storage and retrieval; algorithms for storing and retrieving data/information 
in the distributed database  
308-352 กำรท ำเหมืองข้อมูลและกำรน ำเสนอข้อมูลเชิงทศัน์ 3((2)-2-5) 
 (Data Mining and Visualizations)  
 แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการท าเหมืองขอ้มูล ทบทวนทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 
เทคนิคและเคร่ืองมือส าหรับการท าเหมืองขอ้มูล (กฎการสัมพนัธ์ การจดัหมวดหมู่และกลุ่ม) ตวัอย่างงาน
ประยกุต ์แนวคิดและเทคนิคพื้นฐานส าหรับทศันภาพ 
 Principle concept of data mining; reviews of related mathematical and statistical theories; 
techniques and tools for data mining (association rules, classification and clustering); applicable examples; 
the principles and techniques for data visualization   
308-353 กำรประยุกต์เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และสำรสนเทศเพ่ือกำรผลติส่ือประสม  3((2)-2-5) 
 (Computer and Information Technology Applications for Multimedia Production)  
 ประเภทของส่ือประสม เทคโนโลยีส่ือประสม การวางแผนและจดัเตรียมเพื่อผลิตส่ือประสม การ
ออกแบบส่ือประสม การผลิตส่ือประสม การจดัท าช้ินงานส่ือประสมและกรณีศึกษา 
 Multimedia categories; multimedia technology; planning and preparation for production of 
multimedia; multimedia design; multimedia production; multimedia assignments and case studies 
   



308-354 เทคโนโลยฐีำนข้อมูลขั้นสูง 3((2)-2-5) 
 (Advanced Database Technology) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-321 หรือโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรหลกัสูตรฯ 
 Prerequisite: 308-321 or With an approval of programme committee  
 การติดตั้ งและควบคุมดูแลระบบการจัดการฐานขอ้มูลในปัจจุบัน ค าสั่ง SQL ท่ีซับซ้อน การ
บริหารจดัการผูใ้ช ้การรักษาความปลอดภยั ภาษา PL/SQL การใชง้านตวัช้ีต าแหน่งในการสร้างโปรแกรมให้
เป็น Stored Procedure การควบคุมการใชง้านฐานขอ้มูลดว้ย Trigger และการประยกุต ์
 Installation and monitoring of current database management systems; complex SQL statements; 
user profile management; security; PL/SQL language; usage of cursor to build stored procedure; control of 
database usage using triggers and implementation   
308-355 ระบบส่ือประสม  3((2)-2-5) 
 (Multimedia Systems)  
 ส่ือประสมแบบต่าง ๆ รูปแบบและโครงสร้างการจดัเก็บขอ้มูลส่ือประสม การประมวลผลขอ้มูล
ส่ือประสม และการประยกุตใ์ชง้านส่ือประสม 
 Types of multimedia; formats and structures of multimedia data storage; multimedia data 
processing and applications   
308-356 ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์  3((2)-2-5) 
 (Geographic Information Systems)  
 ความหมายและหลกัการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์  ประเภทของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  รูปแบบขอ้มูลและการจดัการขอ้มูลในระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  รูปแบบฐานขอ้มูล  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ  โปรแกรมส าเร็จรูปและ
ตวัอยา่งงานประยกุต ์
 Definition and principles of Geographic Information Systems (GIS); components of GIS; types 
of GIS; types of data and data management in GIS; types of database; system analysis and design; program 
applications and example of applications  
308-361 ควำมรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบักำรส่ือสำรทำงไกล 3((2)-2-5) 
 (Introduction to Telecommunication)  
 แนวคิดเบ้ืองตน้และประเภทของการส่ือสารทางไกล ตวักลางส่ือสัญญาณ แนะน าส่ือสารวิทยแุละ
โทรทัศน์  ระบบการส่ือสารแบบดิจิทัล ระบบการส่ือสารผ่านดาวเทียมและไมโครเวฟ ตัวกลางการ
ติดต่อส่ือสารและทฤษฎีการส่งผา่นสญัญาณ 
 Fundamentals and types of telecommunication; transmission media; introduction to radio wave 
propagation; digital transmission; antennas and microwave; media of communication and theory of signal 
transmission   



308-362 เครือข่ำยโทรคมนำคม 3((2)-2-5) 
 (Telecommunication Network) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-243 หรือโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรหลกัสูตรฯ 
 Prerequisite: 308-243 or With an approval of programme committee  
 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับเครือข่ายโทรคมนาคม หลักของการส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การวางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจดัการ การบริการบนเครือข่าย และความปลอดภยัของ
การส่ือสารขอ้มูลระยะไกล 
 Fundamentals of telecommunication network; principles of data communication and computer 
network; network planning and network management; network services and security of telecommunication 
network   
308-363 เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตและกำรประยุกต์  3((2)-2-5) 
 (Internet Technologies and Applications)  
 แนวคิดของอินเทอร์เน็ต  โพรโทคอล  การจัดการเก่ียวกับความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต  
โปรแกรมประยกุตบ์นอินเทอร์เน็ต การประยกุตง์านต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต 
 Concepts of the Internet; protocols; Internet security management; application programs on the 
Internet; applications on the Internet 
308-371 กำรโปรแกรมเชิงตรรกะและกำรประยุกต์  3((2)-2-5) 
 (Logic Programming and Applications)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-231 
 Prerequisite: 308-231  
 แนวคิดการโปรแกรมเชิงตรรกะ  เพรดดิเคท  การแทนท่ีและการเปรียบเทียบ  ทฤษฎีเฮอร์แบรนด ์ 
การกระจายแบบ SLD การนิเสธ การจ าลองแบบตายตวั แนะน าภาษาการโปรแกรมเชิงตรรกะและการ
ประยกุต ์
 Logic programming concepts; predicates; replacement and comparison;  Herbrand’s Theorem; 
SLD-resolution; negation; static modeling; introduction to logic programming languages and applications 
308-372 กำรโปรแกรมเชิงทศัน์และกำรประยุกต์ 3((2)-2-5) 
 (Visual Programming and Applications)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-231 
 Prerequisite: 308-231  
 แนะน าการพฒันาโปรแกรมเชิงทศัน์ดว้ยภาษา Visual C# หลกัการพฒันาโปรแกรมเชิงวตัถุ การ
ออกแบบและพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ช ้การท างานฟอร์ม การเช่ือมต่อฐานขอ้มูล การออกรายงาน การสร้างชุด
ติดตั้ง ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้าน 



 Introduction to visual programming using Visual C# language; principle of object-oriented 
programming; design and development of graphic user interface; working with forms; connection to 
database; generation of report; creation of installation package; example of applications   
308-373 กำรโปรแกรมบนเวบ็ขั้นสูงและกำรประยุกต์ 3((2)-2-5) 
 (Advanced Web Programming and Applications)  
 การพฒันาเวบ็ไซตท่ี์ทนัสมยัดว้ย HTML5 jQuery Node.js AngularJS การใชง้าน PHP ขั้นสูง การ
พฒันาแอปพลิเคชนัลูกผสม เทคโนโลยีความปลอดภยับนเวบ็ เทคโนโลยีการจดัการเวบ็ไซตป์ระสิทธิภาพ
สูง 
 Concepts of modern web development; HTML5 ; jQuery; Nodejs; AngularJS; advanced PHP 
programming; hybrid-platform application development; web security technology; high performance web 
technology  
308-374 กำรพฒันำโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนที ่ 3((2)-2-5) 
 (Mobile Application Development)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-231 
 Prerequisite: 308-231  
 แนะน าเฟรมเวิร์คและสถาปัตยกรรมในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เทคโนโลยีและการ
โปรแกรมในการพฒันาโมบายแอปพลิเคชนั แนะน าเฟรมเวิร์คในการพฒันาเกมทูดีแบบขา้มแพล็ตฟอร์ม 
การทดสอบ และเผยแพร่แอปพลิเคชนัสู่สาธารณะ 
 Introduction to mobile application development frameworks and architectures; mobile 
application development technology and programming; introduction to cross-platform 2D game 
application development frameworks; mobile application deployment and publishing   
308-375 กำรโปรแกรมสคริปต์และกำรประยุกต์ 3((2)-2-5) 
 (Script Programming and Applications)  
 แนวคิดของภาษาสคริปต ์หลกัการพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษาสคริปต ์การประกาศตวัแปร ชนิด
ขอ้มูลและนิพจน์ ค  าสั่งต่าง ๆ ในการพฒันาโปรแกรม แนะน าภาษาสคริปต ์เช่น ภาษาจาวาสคริปต ์และไพ
ตอน ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้านและกรณีศึกษา 
 Concepts of script language; principle and method of script programming; variable declaration; 
data types and expression; commands in script programming; introduction to script programming language 
such as JavaScript and Python; examples of implementation and case studies  
308-376 วศิวกรรมซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5) 
 (Software Engineering)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-311 
 Prerequisite: 308-311  



 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับหลักคิดของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์และ
กระบวนการท่ีพึงประสงค ์กระบวนการวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ตามแนวทางต่างๆ เคร่ืองมือและส่ิงแวดลอ้ม
ส าหรับวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ วิศวกรรมความตอ้งการ การออกแบบซอฟตแ์วร์ ภาษาอธิบายแบบจ าลองของ
ระบบ เทคนิคการโปรแกรมท่ีน่าเช่ือถือ การทดสอบซอฟต์แวร์ และการบ ารุงรักษา การจดัการโครงการ
ซอฟตแ์วร์ การประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 
 Introduction to software engineering principles; desirable software characteristics and process; 
various methodologies in soft engineering processes; tools and environments for software engineering; 
requirements engineering; software design; Unified Modeling Language (UML); programming for 
reliability; software testing and maintenance; project management; software assurance and quality 
management 
308-381 ระบบจัดกำรควำมรู้  3((2)-2-5) 
 (Knowledge Management Systems)  
 แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกับความรู้และการจดัการความรู้ องค์ประกอบของการจดัการความรู้ใน
องคก์ร อุปสรรคของการจดัการความรู้ในองคก์ร ทฤษฎีของการจดัการความรู้ กระบวนการจดัการความรู้ 
เคร่ืองมือและเทคโนโลยสี าหรับการจดัการความรู้ กรณีศึกษาการประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้ในหน่วยงาน
และองคก์ร 
 Basic concepts of knowledge and knowledge management; components of knowledge 
management in organizations; obstacles of knowledge management in organization; theories of knowledge 
management; knowledge management process; tools and technologies for knowledge management; case 
studies of knowledge management implementation in departments and organizations   
308-382 ระบบสนับสนุนกำรจัดกำรและกำรตัดสินใจ 3((2)-2-5) 
 (Management and Decision Support System)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-311 
 Prerequisite: 308-311  
 ระบบงานสารสนเทศและองค์กร  กระบวนการบริหารจัดการ  กระบวนการการตัดสินใจ  
สถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการและระบบสารสนเทศเพี่อสนับสนุนการตดัสินใจ  การ
พฒันาระบบงาน  ตวัอยา่งงานประยกุต ์
 Operational information systems and organization; management/ operational process; decision 
making process; architecture of Management Information System (MIS) and Decision Support System 
(DSS); development of operational systems; examples of MIS and DSS applications  
308-383 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 3((2)-2-5) 
 (Accounting Information System)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-311 หรือโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรหลกัสูตรฯ 



 Prerequisite: 308-311 or With the approval of programme committee  
 หลกัการบญัชี ระบบสินคา้คงคลงั ขอ้มูลทางบญัชีและการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการจดัองคก์ร
ระบบบญัชี  ระบบสารสนเทศทางการบญัชีและการประยกุตใ์ช ้
 Principles of accounting; inventory systems; accounting and financial information related to the 
organization of accounting systems; accounting information system and its applications 
308-421 กำรประยุกต์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรเพ่ืองำนอำชีพ 1(0-2-1) 
 (Applications of Information and Communication Technology for Professions) 
 องคค์วามรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พื้นฐานความรู้ท่ีจ  าเป็นเพื่อการบูรณาการ
การเรียนรู้และงานอาชีพ บทบาทนกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในสังคม การสร้างสรรคง์านเชิง
นวตักรรม การสร้างสรรคง์านเชิงอาชีพ ทกัษะและจิตวิทยาส าหรับนกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
แนวคิดการแกปั้ญหาทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่องานอาชีพ 
 Information and Communication Technology body of knowledge; basic required knowledge for 
learning integrations and professions; roles of Information and Communication Technologists in societies; 
innovative creations; professional creations; skills and psychology for Information and Communication 
Technologists; concepts of Information and Communication Technology related problem solving for 
professions   
308-451 กำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพวิเตอร์ 3((2)-2-5) 
 (Computer System Security Management)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-243 
 Prerequisite: 308-243  
 แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ประเด็นด้านกฎหมาย จริยธรรมและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประเภทและแหล่ง
ของภยัคุกคาม นโยบายความมัน่คง กลไกและเทคโนโลยีส าหรับความมัน่คง การตรวจจบัการบุกรุก การ
จดัการความมัน่คงและการประกนัสารสนเทศ 
 General concepts of systems security; legal and ethical issues and standards for security in 
Information and Communication Technology; types and sources of system threats; security policy; security 
mechanisms and technology; intrusion detection; security management and information assurance  
308-452 กำรสร้ำงภำพเคล่ือนไหวและพฒันำเกมคอมพวิเตอร์ 3((2)-2-5) 
 (Animation and Computer Games Development) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-221 หรือโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรหลกัสูตรฯ 
 Prerequisite: 308-221 or With an approval of programme committee  



 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการสร้างภาพเคล่ือนไหวและเกมคอมพิวเตอร์ แบบจ าลองทางเรขาคณิต 
สภาพจริงเชิงทศัน์ การออกแบบระดับแนวคิดและการพฒันาโครงเร่ือง การออกแบบด้านเชิงทศัน์ การ
ออกแบบดา้นเสียง การออกแบบและพฒันาเกมคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษารายกลุ่มและรายบุคคล 
 Basic concepts of animation and computer games; geometric modeling; visual realism; 
conceptual design and story-board development; visual design; audio design; computer games design and 
development; project-based case study for team and individual  
308-453 กำรเรียนรู้ของเคร่ือง 3((2)-2-5) 
 (Machine Learning)  
 การเรียนรู้ของเคร่ืองเบ้ืองตน้  ขั้นตอนท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้างตวัแบบการเรียนรู้ของเคร่ือง การ
เรียนรู้แบบมีผูส้อนและไม่มีผูส้อน ขั้นตอนวิธีของการตดัสินใจ อลักอริทึมส าหรับการจดัแบ่งประเภท การ
จดักลุ่ม วิเคราะห์จากรูปแบบความสมัพนัธ์ การประเมินประสิทธิภาพตวัแบบ  
 Machine learning introduction; necessary steps to build machine learning models; supervised 
and unsupervised learning; decision algorithms; classification; clustering; co-occurrence analysis, 
performance valuation   
308-454 หลกัชีวสำรสนเทศเบ้ืองต้นส ำหรับนักวทิยำกำรข้อมูล  3((2)-2-5) 
 (Essential Bioinformatics for Data Scientist)  
 ชีวิทยาและพนัธุศาสตร์เบ้ืองตน้ การตีความและบูรณาการขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนัธุกรรม การ
ไดม้าของขอ้มูล ฐานขอ้มูลทางชีววิทยา กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูล ซอฟตแ์วร์ประยกุตด์า้นชีวสารสนเทศ
ศาสตร์ และจริยธรรมชีวสารสนเทศ 
 Basic biology and genetics; data interpretation; and data integration related to genes; data 
acquisition; bioinformatics analysis process; application software in bioinformatics; and ethics of 
bioinformatics   
308-455 เทคโนโลยเีวบ็เชิงควำมหมำยและกำรประยุกต์ 3((2)-2-5) 
 (Semantic Web Technologies and Applications)  
 แนวคิดเบ้ืองตน้ และสถาปัตยกรรมพื้นฐานของเว็บเชิงความหมาย ภาษาและรูปแบบการแทน
ขอ้มูลเวบ็ (XML, RDF, OWL) โมเดลความรู้ (Ontologies) การคน้คืนความหมาย งานประยกุตแ์ละบริการ 
 An introduction of semantic web and architecture, representation languages (XML, RDF, OWL); 
knowledge modelling (Ontologies); query language; applications and services  
308-456 ปัญญำประดิษฐ์  3((2)-2-5) 
 (Artificial Intelligence)  
 แนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์ กระบวนการเรียนรู้  การด าเนินการของภาษาการ
โปรแกรมเชิงตรรกะ การแทนความรู้และการแกปั้ญหา  เครือข่ายประสาทเทียม  การประยุกต์งานระบบ
ปัญญาประดิษฐ ์



 Overview of artificial intelligence; learning process; operations of logic programming languages; 
knowledge representation and problem solving; artificial neural network; implementation of artificial 
intelligence   
308-457 กำรเรียนรู้เชิงลกึขั้นต้น 3((2)-2-5) 
 (Introduction to Deep Learning)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-232 
 Prerequisite: 308-232  
 แนะน าเครือข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึกขั้นต้น ตัวแบบเครือข่ายประสาทเทียม 
เครือข่ายเพอเซ็พตรอนแบบชั้นเดียวและหลายชั้น เครือข่ายและสถาปัตยกรรมแบบคอนโวลูชัน การ
ประยกุตใ์ชเ้ครือข่ายประสาทเทียมและตวัแบบเชิงลึกขั้นตน้ กรณีศึกษา 
 Introduction to neural networks and deep learning; neural network modeling; single layer 
perceptron network; multilayer perceptron network; convolutional neural networks; basic application of 
neural networks and deep learning models; case studies    
308-458 หลกัวิทยำกำรข้อมูลเชิงพืน้ทีแ่ละกำรน ำเสนอข้อมูลเชิงทศัน์ 3((2)-2-5) 
 (Essential Spatial Data Science and Visualization)  
 หลกัการของวิทยาการขอ้มูลของระบบเชิงพื้นท่ี วิทยาการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การโปรแกรม
ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีเบ้ืองตน้ การวิจยัเชิงปริมาณของการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี การน าเสนอ
วิชวลไลเซชนัเชิงพื้นท่ี 
 Principle of data science for spatial systems; geographic information science; introduction to 
programming for spatial analysts; quantitative methods in spatial analysis; spatial visualization 
presentation  
308-459 กำรประมวลภำษำธรรมชำติ 3((2)-2-5) 
 (Natural language Processing)  
 วิธีการท่ีหลากหลายในการแสดงภาษาธรรมชาติในระบบคอมพิวเตอร์ รูปแบบภาษา การแยกค า 
การแจกแจงรูปประโยค รูปแบบปกติของค า ประเภทของค า แสดงความสัมพนัธ์ทางความหมาย การแปล
ความหมายของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การดึงสารสนเทศ การตอบค าถามอตัโนมติั 
 A variety of ways to represent human languages; language modeling; tokenization; parsing; 
lemmatization; part-of-speech tagging; identification of semantic relationships; machine translation; 
information extraction; question answering   
308-461 กำรประมวลผลแบบกระจำยและแบบขนำน 3((2)-2-5) 
 (Distributed and Parallel Computing)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-242 หรือโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรหลกัสูตรฯ 
 Prerequisite: 308-242 or With an approval of programme committee  



 แนวคิดเก่ียวกับการประมวลผลแบบกระจายและแบบขนาน ปัจจัยเชิงเทคนิคและปัจจัยเชิง
เศรษฐศาสตร์ในการใชง้าน สถาปัตยกรรมของระบบแบบกระจายและแบบขนาน ระบบปฏิบติัการแบบ
กระจาย  การบริการแฟ้มขอ้มูล การออกแบบการควบคุมแบบขนาน การเรียกคืนและความคงทนต่อความ
ผดิพลาด การรักษาความปลอดภยัของระบบ 
 Concepts of distributed and parallel computing; technical factors and economic factors of 
usability; parallel and distributed computer architectures; distributed operating systems; file services; 
design of a parallel control; restore and tolerance errors; system security   
308-462 กำรประมวลผลแบบผสมและกำรประยุกต์ 3((2)-2-5) 
 (Heterogeneous Computing and Applications)  
 แนวคิดและวิวฒันาการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เทคโนโลยีการจ าลองทรัพยากรบน
คอมพิวเตอร์เสมือน รูปแบบการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ รูปแบบการบริการของการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ รูปแบบการโปรแกรมบนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เทคโนโลยีการเก็บขอ้มูล ความปลอดภยั
ของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่อประยกุตใ์ชง้านในองคก์ร 
 Concept and evolution of cloud computing; virtualization technology; cloud computing models; 
cloud service models; cloud programming model; data storage technologies; cloud computing security for 
organization   
308-463 กำรประมวลผลแบบไร้สำยและแบบเคล่ือนที่  3((2)-2-5) 
 (Wireless and Mobile Computing)  
 วิวฒันาการของเทคโนโลยีแบบไร้สายและเคล่ือนท่ี ระบบส่ือสารแบบไร้สาย การแปลงสัญญาณ
พื้นฐาน  มาตรฐานความถ่ีของระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การพฒันาโปรแกรมส าหรับระบบส่ือสารแบบไร้สาย
และแบบเคล่ือนท่ี  การรักษาความปลอดภยัของระบบ 
 Evolution of wireless and mobile technology; wireless communication system; basic 
modulation; frequency standards of mobile phone systems; wireless and mobile development; mobile 
security  
308-464 กำรประมวลผลสัญญำณดิจิทัล 3((2)-2-5) 
 (Digital Signal Processing)    
 การสุ่มและกระบวนการโมดูเลชนั การแปลงและการวิเคราะห์ระบบเวลาไม่ต่อเน่ือง  อนุกรมฟู
เรียร์และการแปลงฟูเรียร์ โครงสร้างดิจิทลัฟิลเตอร์ การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิทลั และการแปลง
สัญญาณดิจิทัลเป็นอนาลอก ตวัอย่างงานประยุกต์ในการประมวลผลแบบต่างๆ  และการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 
 Randomization and modulation; discrete-time signals analysis and transformation; Fourier series 
and Fourier transformation; digital filter structures; analog-to-digital and digital-to-analog conversion; 
applications of digital signal processing and software packages 



   
308-465 เทคโนโลยกีำรบริกำรผ่ำนเว็บและกำรประยุกต์  3((2)-2-5) 
 (Web Service Technology and Applications)  
 พื้นฐานแนวคิดและวตัถุประสงคข์องการบริการผา่นเวบ็  โครงสร้างสถาปัตยกรรมของเทคโนโลยี
การบริการผา่นเวบ็  กระบวนการท างานของการบริการผา่นเวบ็   โปรโตคอลท่ีใช ้ การพฒันาการบริการผา่น
เวบ็และตวัอยา่งงานประยกุต ์
 Basic concepts and objectives of web-services; web-service technology; architectural framework 
of web services; web services operations; related protocols; web service development and example of 
applications  
308-471 กำรจัดกำรคุณภำพบริกำรซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5) 
 (Software Service and Quality Management)  
 หลกัพื้นฐานของคุณภาพบริการซอฟต์แวร์ ประเด็นปัจจุบนัของคุณภาพการบริการซอฟต์แวร์ 
ประเภทของคุณภาพการบริการซอฟตแ์วร์ เช่น คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ คุณภาพบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
คุณภาพบริการมลัติมีเดีย และคุณภาพบริการเทคโนโลยกีลุ่มเมฆ หลกัการวดัคุณภาพบริการซอฟตแ์วร์ การ
ประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ ความพึงพอใจของผูใ้ชแ้ละผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 Principle of software service quality; current issues of software service quality: types of 
applications service quality, electronic service quality, mobile service quality, multimedia service quality, 
cloud-based service quality; key measures of software service quality; software quality assurance; users 
and stakeholder satisfactions  
308-472 กำรจ ำลองด้วยคอมพวิเตอร์  3((2)-2-5) 
 (Computer Simulation)  
 แนวคิดและประเภทของการจ าลอง  การจ าลองแบบต่อเน่ืองและแบบไม่ต่อเน่ือง  การผลิตตวัแปร
สุ่มและเหตุการณ์สุ่ม  วิธีการของฟอร์เรสเตอร์  เทคนิคมอนติคาร์โล  การจ าลองโดยใชค้อมพิวเตอร์  การ
ตรวจสอบและการประเมินการจ าลอง  ภาษาหรือโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการจ าลอง 
 Concepts and types of simulation; discrete-continuous simulation; Forrester method; Monte-
Carlo simulation; random number and event generation; simulation by using computers; analysis and 
evaluation of simulation; programming languages and software packages for simulation   
308-473 กำรทดสอบซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5) 
 (Software Testing)  
 หลกัคิดพื้นฐานในการทดสอบซอฟตแ์วร์ การทดสอบเชิงฟังกช์นั การทดสอบเชิงโครงสร้าง การ
ทดสอบระดบัหน่วย การทดสอบแบบรวม การทดสอบแบบระบบ การทดสอบเพื่อตรวจรับระบบ เทคนิควิธี
ต่างๆ ส าหรับการทดสอบซอฟตแ์วร์ กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ การวางแผนการทดสอบซอฟตแ์วร์



อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์ ตามระบบมาตรฐาน เช่น ซีเอ็มเอ็มไอ; 
ไอเอสโอ 9000 
 Basic principles of software testing; functional testing; structural testing; unit testing; integration 
testing; system testing; acceptance testing; software testing design techniques; software testing process; 
effective plans for software testing; software quality assurance standards such CMMI; ISO 9000 
308-474 กำรประมวลผลภำพ   3((2)-2-5) 
 (Image Processing)  
 แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประมวลผลภาพ องคป์ระกอบของการประมวลผลภาพ รูปแบบและ
คุณลกัษณะของดิจิทลั การแสดงผลภาพ เทคนิคฮิสโตแกรม การด าเนินการทางพีชคณิตและเรขาคณิต การ
สุ่ม การออกแบบฟิลเตอร์ การแปลง การจดัเกบ็และการบีบอดั ซอฟตแ์วร์ท่ีใชง้านและตวัอยา่งงานประยกุต ์
 Concepts of image processing; image processing categories; digital characteristics and formats; 
image representations; histogram techniques; algebraic and geometric operations; random technique; 
filtering design; transformation; storage and compression; software for image processing and its 
applications 
308-475 กำรออกแบบซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5) 
 (Software Design)  
 ความส าคญัของการออกแบบซอฟต์แวร์ ขอบเขตของการออกแบบซอฟต์แวร์ กระบวนการ
ออกแบบซอฟต์แวร์  วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงโครงสร้าง  วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวตัถุ  การ
ออกแบบส่วนน าเขา้ขอ้มูล  การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้ การออกแบบการประมวลผล  การออกแบบการ
ควบคุมและการรักษาความปลอดภยั  เทคนิคและเคร่ืองมือในการออกแบบซอฟตแ์วร์ 
 Importance of software design; scope of software design; software design process; structured 
software design methods; object-oriented software design methods; input design; user interface design; 
processing design; control design and security; techniques and tools for software design   
308-476 เทคโนโลยหุ่ีนยนต์  3((2)-2-5) 
 (Robotics Technology) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 308-241 หรือโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรหลกัสูตรฯ 
 Prerequisite: 308-241 or With an approval of programme committee  
 แนวคิดและหลกัการทัว่ไปของเทคโนโลยีของหุ่นยนต ์องคป์ระกอบหลกัของระบบคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์  รูปแบบของการเคล่ือนไหว  การควบคุมและการชดเชยความผิดพลาด  ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับ
หุ่นยนต ์ ตวัอยา่งงานประยกุตข์องเทคโนโลยหุ่ีนยนตแ์บบต่าง ๆ และกรณีศึกษา 
 Concepts and general principles of robotic technology; main components of robotic systems; 
patterns of robotic movement; error detection and recovery in robotics; artificial intelligence for robotics; 
applications of robotic technologies and case studies 



308-477 ไมโครโปรเซสเซอร์และกำรเช่ือมต่อ  3((2)-2-5) 
 (Microprocessor and Interfacing)  
 สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์และการเช่ือมต่อ หลกัการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
และการประยกุตใ์ชใ้นงานควบคุม  การเขียนโปรแกรมสัง่งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 Microprocessor architectures and interfacing; principles of microcontrollers and applications for 
control systems; microcontroller programming 
308-478 กำรประยุกต์ใช้ชีวสำรเทศ 3((2)-2-5)  
 (Applications of Bioinformatics)  
 ความรู้เบ้ืองตน้ทางระบบปฏิบติัการยนิูกซ์และการเขียนสคริปต ์การประยกุตเ์คร่ืองมือทางชีวสา
รสนเทศศาสตร์ขั้นสูง การรวมขอ้มูลทางชีววิทยาโดยใชเ้คร่ืองมือทางชีวสารสนเทศศาสตร์ การผสมผสาน
วิธีการทางชีวสารสนเทศศาสตร์ส าหรับงานวิจยัและอุตสาหกรรม และการพฒันาซอฟตแ์วร์ประยุกตด์า้น
ชีวสนเทศเบ้ืองตน้ 
 Introduction to UNIX and scripting; advance application of bioinformatics; biological data 
collection using bioinformatics tools; integration of bioinformatics approaches for research, medicine, and 
industry, and basic software development   
308-481 จริยธรรมและกฎหมำยที่เกีย่วข้องกบัวชิำชีพเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 2((2)-0-4) 
 (Ethical and Legal in Information and Communication Technology Profession)  
 จริยธรรมในการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอ้บงัคบัและกฎหมายของประเทศไทย
ท่ีเก่ียวขอ้งกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายกับนโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สนธิสัญญาและขอ้ตกลงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
เน้นศึกษาในกฎหมายท่ีส าคญั เช่น กฎหมายทางดา้นการส่ือสารและโทรคมนาคม กฎหมายทางดา้นการ
ควบคุมและส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ต  กฎหมายทางด้านการคา้อิเล็กทรอนิกส์  กฎหมายทางด้านการ
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาและกฎหมายทางดา้นการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัใน
ขอ้มูล ความรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา
เปรียบเทียบนโยบายและกฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศไทยกบักฎหมายนานาชาติ 
 Ethics in usage of information and information technology; regulations and laws related to 
information and information technology; relationships between laws and information technology policies; 
international agreements related to information technology such as the communication and 
telecommunication laws; the monitoring and supporting of the internet usage laws; electronic trading laws; 
intellectual property laws; and privacy and security laws; the responsibility of people related to 
information management and information technology; comparable study of Thai laws and international 
laws related to information technology 
   



308-482 เทคโนโลยธุีรกจิอเิลก็ทรอนิกส์  3((2)-2-5) 
 (Electronic Business Technology)  
 ลกัษณะและโครงสร้างของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หลกัการและขอ้จ ากดัของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
การพฒันาระบบการคา้อิเลก็ทรอนิกส์และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง กฎหมายในการท าธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ 
 Characteristics and structures of electronic business; principles and restrictions of electronic 
business; electronic business system development and related technologies; development of electronic 
business; laws of electronic business  
308-483 เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจัดกำรกำรพำณชิย์ 3((2)-2-5) 
 (Information and Communication Technology for Commercial Management)  
 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับองค์ประกอบหลกัของระบบธุรกิจ  การจดัการธุรกิจและการตลาด  การ
จดัการห่วงโซ่อุปทาน และการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ เทคนิคการออกแบบระบบการจดัการการพาณิชย์
ประเภทต่างๆ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย ์
 Fundamentals of business systems and their components; management of business and 
marketing; supply chain management; customer relationship management; technique for commercial 
management system; usage of Information and Communication Technology for commercial benefits 
   
308-484 เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจัดกำรกำรศึกษำ  3((2)-2-5) 
 (Information and Communication Technology for Educational Management)  
 แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัการศึกษา องคป์ระกอบของระบบการเรียนรู้ การจดัการส่ือการเรียน
และกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคการออกแบบการจดัการการศึกษาประเภทต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดดิจิตอล การ
เรียนทางอิเลก็ทรอนิกส์ การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน และหอ้งเรียนเสมือน 
 Basic concepts of education management; components of learning systems learning media 
management and learning process; techniques of education management such as digital library; e-learning; 
CAI and virtual classrooms 
   
308-485 เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรเพ่ือกำรออกแบบทำงอุตสำหกรรม  3((2)-2-5) 
 (Information and Communication Technology for Industrial Design)  
 แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัการออกแบบทางอุตสาหกรรม องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ ตวัอยา่งซอฟตแ์วร์ส าหรับการออกแบบ เช่น CAD เทคนิคและวิธีการออกแบบซอฟตแ์วร์ประยกุต์
ในงานออกแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบบรรจุภณัฑ ์แฟชัน่และส่ิงทอ 
 Basic concepts of industrial design; computer-aided design (CAD) components; examples of 
CAD; techniques and methods of application software in productions such as packaging design; fashion 
and textile  



308-486 ธุรกจิอจัฉริยะ 3((2)-2-5) 
 (Business Intelligence)  
 แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ กระบวนการดึงและสกัดข้อมูล กระบวนการแปลงข้อมูล 
กระบวนการน าเขา้ขอ้มูล รูปแบบการน าเสนอขอ้มูลเชิงภาพ การสร้างรายงานหลากหลายมิติ การวิเคราะห์
โจทยท์างธุรกิจ การสร้างแดชบอร์ดสนับสนุนการน าเสนอขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจและวางแผน ตวัอย่าง
กรณีศึกษาสถานประกอบการท่ีมีการน าธุรกิจอจัฉริยะมาใช ้
 Concepts of business intelligence system; extracting data process; transforming data process; 
loading process; formats of data visualization; multidimensional reporting; business analytics; dashboard 
creating for planning and decision marking; case studies of business intelligence in enterprises  
308-490 ชุดวชิำเส้นทำงสู่ผู้ประกอบกำรยุคดิจิทลั 6((2)-8-8) 
 (Module: The Roadmap to TechnoPrenuer)  
 ความคิดสร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ แนวคิดการพฒันาผลิตภณัฑห์รือบริการทางดิจิทลัสมยัใหม่เพื่อสร้าง
ความแตกต่างทางธุรกิจ การจดัตั้งสถานประกอบการ การจดัหาทุนในการจดัตั้งบริษทัและประกอบกิจการ 
จากการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) แบบจ าลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ทักษะท่ีส าคญัของ
ผูป้ระกอบการ การวางแผนการบริหารจดัการเบ้ืองตน้ในฐานะผูป้ระกอบการ ในดา้นต่าง ๆ เช่น การตลาด 
การเงิน ลูกคา้ และการจดัการผลิตภณัฑห์รือบริการได ้
 Business creative thinking; development concepts of differential digital product/services; set up 
company; financial business plan; business model canvas; entrepreneur skills; principal entrepreneur 
management  
308-491 ชุดวชิำกำรประกอบธุรกจิให้ปัง 6((2)-8-8) 
 (Module: Successful Technopreneur)  
 การวางแผนทรัพยากรในองคก์ร การจดัการผลิตภณัฑ์หรือบริการแนวใหม่ การวิเคราะห์ความ
เป็นไดท้างการเงิน การวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการตลาด การท าการตลาดดิจิทลัส าหรับผูป้ระกอบการ 
การจดัการการเปล่ียนแปลง  การเพิ่มทุนระดมทุน  การจดัการความเส่ียง เทคนิคการเจรจาต่อรองธุรกิจ การ
สร้างคุณค่าทางธุรกิจดว้ยธุรกิจดิจิทลั  การเจาะจุดแขง็เพื่อความส าเร็จ   
 Enterprise resource planning; modern product and service management; financial feasibility; 
marketing feasibility; digital marketing for entrepreneur; change management; fund-raising; risk 
management; business negotiation; value creation by digital business; strengthen advantage for success 
308-492 ชุดวชิำกำรวเิครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่บนคลำวด์เพ่ือองค์กรและอุตสำหกรรม 6((2)-8-8) 
 (Module: Big Data Analytics and Cloud Computing for Organizations and Industry)  
 แนวคิด วิวฒันาการ และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ อาทิ การจ าลอง
ทรัพยากร รูปแบบการประมวลผล รูปแบบการบริการ รูปแบบการโปรแกรม เทคโนโลยกีารเกบ็ขอ้มูล ความ
ปลอดภยัของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่อการใชง้านในองคก์รและอุตสาหกรรม กรอบแนวคิดของ



อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง หลกัการออกแบบและพฒันาโปรแกรม ฮาร์ดแวร์ การโปรแกรมเพื่อพฒันางาน 
ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้านและกรณีศึกษาเพื่อประยกุตใ์ชง้านในองคก์รและอุตสาหกรรม แนวคิดเบ้ืองตน้
การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ สภาพแวดลอ้มพื้นฐาน วิธีการจดัการขอ้มูล ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ การ
พยากรณ์และทศันภาพ การประยกุตใ์ชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่กบักรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง 
 Concept, evolution, and related technology of cloud computing, e.g., virtualization technology; 
cloud computing models; cloud service models; cloud programming model; data storage technologies; 
cloud computing security for organization and industry; framework of the Internet of Things (IoT); 
principles of program design and development; hardware; programming for IoT development; examples of 
implementation and case studies for organization and industry; big data analysis concept; fundamental 
platforms; data management and storage method; analytics algorithm; predictive analytics and 
visualization; and big data analytics to handle real-world challenges   
308-493 ชุดวชิำแอปพลเิคชันบนอุปกรณ์พกพำแบบข้ำมแพลตฟอร์มและกำรประยุกต์ 6((2)-8-8) 
 (Module: Cross-Platform Mobile Programming and Applications)  
 หลกัการออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ เฟรมเวิร์คและสถาปัตยกรรมในการพฒันาโมบายแอปพลิเค
ชนั เทคโนโลยีและการโปรแกรมส าหรับการพฒันาโมบายแอปพลิเคชนั เคร่ืองมือส าหรับการพฒันา การ
เลือกเฟรมเวิร์ค เฟรมเวิร์คในการพฒันาเกมแบบขา้มแพลต็ฟอร์ม การอิมพลิเมนตแ์ละเอพีไอแบบขา้มแพลต็
ฟอร์ม การจดัการแพค็เกจและเอพีไอ การทดสอบแอปพลิเคชนัแบบขา้มแพลต็ฟอร์ม การเผยแพร่แอปพลิเค
ชนัสู่สาธารณะ 
 Principles of object-oriented; mobile application development frameworks and architectures; 
technology and programming languages; tools for application development;  development framework 
selection; cross-platform game application development frameworks; cross-platform implementations and 
APIs; package management; cross-platform mobile application testing; mobile application deployment and 
publishing 
308-494 ชุดวชิำผู้เช่ียวชำญด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 6((2)-8-8) 
 (Module: IT Specialist)  
 จิตวิทยาเบ้ืองตน้ส าหรับการส่ือสาร การติดต่อประสานงานกบัลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ วิธีการ
ขายอย่างมืออาชีพ การบริการดา้นไอทีภายในองค์กร การให้ค  าปรึกษาและการแกปั้ญหาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศจากระยะไกล การประเมินความเส่ียงทางเทคโนโลยีสารสนเทศในองคก์ร ความปลอดภยัของ
เครือข่ายภายในองค์กร การเขียนสคริปต์เบ้ืองต้น การทดสอบซอฟต์แวร์เบ้ืองต้น การติดตั้ งและดูแล
เครือข่ายในองค์กร ซอฟต์แวร์การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร จริยธรรมและกฎหมายทาง
สารสนเทศ 
 Basic psychology for communication; customer engagement; professional sales technique; IT 
services in organization; helpdesk and IT consolation; IT vulnerable evaluation in organization; basic 



program scripting; basic software testing; network security and administration in organization; software in 
information technology management in organization; ethics and laws in information technology  
308-495 ชุดวชิำเตรียมพร้อมสู่นักวทิยำศำสตร์ข้อมูล 6((2)-8-8)  
 (Module: The Road to Data Scientist)  
 แนะน าปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการขอ้มูล การโปรแกรมของภาษาไพทอนและเคร่ืองมือท่ี
เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลโครงสร้างสมยัใหม่ส าหรับการค านวณของภาษาไพทอน สถิติเบ้ืองตน้ส าหรับวิทยาการ
ขอ้มูล การโหลดขอ้มูล จดัเก็บและการจดัรูปแบบไฟล์ การพล็อตและการแสดงผลขอ้มูล การเรียนรู้ของ
เคร่ือง รีเกรสชนัแบบเชิงเส้นอยา่งง่าย รีเกรสชนัแบบโลจิสติก โครงสร้างตน้ไมต้ดัสินใจ แนะน าการเรียนรู้
ของเคร่ืองแบบเชิงลึก ตวัแบบเครือข่ายประสาทเทียม เครือข่ายเพอเซ็พ เครือข่ายและสถาปัตยกรรมแบบ
คอนโวลูชนั ตวัแบบการเรียนรู้เชิงลึกแบบ Pre-trained การสกดัคุณลกัษณะจากขอ้มูล การฝึกตวัแบบ การ
ประเมินประสิทธิภาพของตวัแบบ การน าตวัแบบไปใชง้าน การประยกุตใ์ชต้วัแบบเชิงลึก และกรณีศึกษา 
 Introduction to AI and data science; Python functional programming and tools, modern Python 
structured data; basic statistics for data science; data loading, storage, and file formats; data plotting and 
visualization; machine learning; simple linear regression; logistic regression; decision trees; introduction to 
deep learning; neural network modeling; perceptron networks; convolutional neural networks; pre-trained 
deep learning models; feature extractions; model training, model performance evaluations; model 
deployment; application of deep learning models; case studies  
308-496 กำรฝึกงำนทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 2(0-6-0) 
 (Job Training in Information and Communication Technology) 
 เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ภำคกำรศึกษำ 
 Requirements: Registration for not less than 6 semesters  
 ปฏิบติังานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ปฏิบติังานในต าแหน่งเสมือนพนกังานของสถานประกอบการ เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 8 สปัดาห์ 
 Practice in the industrial organizations related to Information and Communication Technology; 
working in a position comparable to a worker of the organization for at least 8 weeks 
308-497 สหกจิศึกษำ 6(0-40-0) 
 (Cooperative Education)  
 เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ภำคกำรศึกษำ 
 Requirements: Registration for not less than 6 semesters  
 ปฏิบติังานและศึกษาระบบการท างานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ปฏิบติังานในต าแหน่งเสมือนพนกังานของสถานประกอบการ เป็นเวลาไม่นอ้ย
กว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา พฒันาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในชั้นเรียนกับ



ประสบการณ์การการท างานจริง ประเมินประสิทธิภาพการท างานโดยอาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา และสถาน
ประกอบการ 
 Practice and study in the cooperative industrial organizations related to Information and 
Communication Technology; working in a position comparable to a worker of the organization for at least 
1 6  weeks or one semester; improving occupational skills by way of integrating knowledge from classes 
and work experiences; assessing work performance by the cooperative education supervisors and the 
organization   
308-498 กรณีศึกษำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  3((1)-4-4) 
 (Case Studies in Information and Communication Technology)  
 การศึกษาเชิงปฏิบติัการต่อกรณีศึกษาและเหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อสงัคม การวิพากษก์รณีศึกษาเพื่องานอาชีพ 
 Practical studies of case studies and current events of Information and Communication 
Technology; impacts of information technology towards societies; discussions of case studies for 
professions  
308-499 หัวข้อพเิศษทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 3((1)-4-4) 
 (Special Topics in Information and Communication Technology)  
 หัวขอ้ใหม่ในสาขาวิชาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ค าอธิบายรายวิชาเป็นไปตาม
เน้ือหารายวิชาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูก้  าหนด 
 Special topics in Information and Communication Technology; subject descriptions related to 
course contents and programme committee and instructors 
 
 
 



รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

คณะวทิยาศาสตร์   วทิยาเขตหาดใหญ่ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เถกิง วงศศิ์ริโชติ, ปร.ด. (วทิยาการคอมพิวเตอร์), สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั, 2561

2. ดร.คมวทิย ์สุรชาติ, ปร.ด. (ชีววทิยาโมเลกลุและชีวสารสนเทศ), ม.สงขลานครินทร์, 2561
3. ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ, ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ), ม.ศิลปากร, 2558
4. อ.พรรณนิภา แซ่อ้ึง, วท.ม. (วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550
5. อ.สุนิดา รัตโนทยานนท,์ M.S. (Computer Science), Syracuse U., U.S.A., 2550


	doc2-2
	doc2-2_sci-ict
	doc2-5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	doc2-3
	doc2-4

