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โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  139 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 
สาระบังคับศึกษาทัว่ไป 26 หน่วยกติ 
สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  3 หน่วยกติ 
117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์   3((3)-0-6) 
 King’s Philosophy and the Benefit of Mankind 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ  3 หน่วยกติ 
117-103 จิตววิฒัน์และคิด-ท า-น า-สุข   3((3)-0-6) 
 New Consciousness and Living a Peaceful Life   
สาระที ่1 และสาระที ่2                                เลือก  3  หน่วยกติ 
993-172  จิตสาธารณะในภาวะวกิฤต   1((1)-0-2) 
 Social Engagement in Crisis 
196-101  ความเป็นพลเมือง   2((2)-0-4) 
 Citizenship   
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการกบัการคิดเชิงระบบ  3 หน่วยกติ 
เลือกรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 
บังคับ  จ านวน  1  หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ   1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship   
เลือก 2 หน่วยกติ  
117-115 การคิดและการตดัสินใจ   2((2)-0-4) 
 Thinking and Decision Making   
 



สาระที ่4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทลั  4 หน่วยกติ 
บังคับ จ านวน 2 หน่วยกติ 
117-116 การรู้เท่าทนัดิจิทลั   2((2)-0-4) 
 Digital Environment Literacy   
เลือก 2 หน่วยกติ  
299-104 รู้คิด รู้เท่าทนั   2((2)-0-4) 
 Values of the Wise and Deliberation   
สาระที ่5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  2 หน่วยกติ 
746-103 ฟินแมท   2((2)-0-4) 
 FinMath   
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  6 หน่วยกติ 
บังคับ 4 หน่วยกติ 
417-101 ไฮ-อิงลิช   2((2)-0-4) 
 Hi ! English   
417-102 เพน็แอนด์โพสต ์   2((2)-0-4) 
 Pen and Post   
เลือก 2 หน่วยกติ   
411-102  สนทนาภาษาไทย 4.0   2((2)-0-4) 
 4.0 Thai Conversation   
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา                                เลือก 2 หน่วยกติ 
จากสองสาระหรือสาระใดสาระหน่ึง 
สุนทรียศาสตร์ จากรายวชิาต่อไปน้ี 
125-101 หตัถกรรมสร้างสรรค์   1((1)-0-2) 
 Creative Craft 
277-103 สวยดว้ยเศษวสัดุ   1((1)-0-2) 
 Craft Appreciation 
277-104 การ์ตูนหรรษา   1((1)-0-2) 
 Cartoon Appreciation 
411-103 สีสันบนัเทิงคดี   1((1)-0-2) 
 Colorful Fiction 
412-123 ศิลปะแดนมงักร   1((1)-0-2) 
 Chinese Art 
413-242 เสน่ห์มลาย ู   1((1)-0-2) 



 Malay Enchantment 
415-140 เปิดประตูสู่ญ่ีปุ่น   1((1)-0-2) 
 What’s Japan 
416-146 ท่องแดนกิมจิ   1((1)-0-2) 
 Get to Know Korea 
437-111 ศิลปะบ าบดั   1((1)-0-2) 
 Arts Therapy 
910-114 เพลินเพลงมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   1((1)-0-2) 
 PSU Songs Appreciation 
กฬีา จากรายวชิาต่อไปน้ี 
117-118 โยคะ   1((1)-0-2) 
 Yoga 
281-204 ลีลาศ   1((0)-2-1) 
 Social Dance 
281-205 กิจกรรมประกอบจงัหวะ   1((0)-2-1) 
 Rhythmic Activities 
281-207 บาสเกตบอล   1((0)-2-1) 
 Basketball 
281-209 วอลเลยบ์อล   1((0)-2-1) 
 Volleyball 
281-210 แฮนดบ์อล   1((0)-2-1) 
 Handball 
281-215 เทเบิลเทนนิส   1((0)-2-1) 
 Table Tennis 
281-216 แบดมินตนั   1((0)-2-1) 
 Badminton 
281-219 วา่ยน ้า   1((0)-2-1) 
 Swimming 
281-220 เปตอง   1((0)-2-1) 
 Petongue 
281-223 มวยไทย   1((0)-2-1) 
 Thai Boxing 
281-225 เทควนัโด   1((0)-2-1) 
 Taekwondo 



 
281-226 ไอกิโด   1((0)-2-1) 
 Aikido 
281-227 ยโูด   1((0)-2-1) 
 Judo 
910-111 ร าไทยเพื่อสุขภาพ   1((1)-0-2) 
 Thai Dance for Health 
910-112 โขนเพื่อพฒันาร่างกายและจิตใจ   1((1)-0-2) 
 Khon for Personality Development 
910-113 แจส๊ดา้นซ์   1((1)-0-2) 
 Jazz Dance 
(2) สาระเลือกศึกษาทัว่ไป  จ านวน 4 หน่วยกติ 
สาระการคิดเชิงระบบ 
276-101 การมองภาพแบบองคร์วม   2((2)-0-4) 
 Holistic View 
437-202 คิดอยา่งเฉลียว เขา้ใจอยา่งฉลาด   2((2)-0-4) 
 Smart Thought, Clever Understanding 
2. หมวดวชิาเฉพาะ  103 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานคณะ  6 หน่วยกติ 
872-100 วทิยาการส่ือสาร  3((3)-0-6) 
 Communication Sciences 
872-200 การจดัการความรู้และทกัษะการคิดเชิงวพิากษ์  3((3)-0-6) 
 Knowledge Management and Critical Thinking Skills 
2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะด้านบังคบั  76 หน่วยกติ 
กลุ่มด้านองค์การและระบบสารสนเทศ     18    หน่วยกติ 
871-111 ภาษาองักฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 
 English for Information Technology   
871-214 หลกัการจดัการ   3(3-0-6) 
 Principles of Management 
871-313 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางการจดัการ   3((2)-2-5) 
 Quantitative Analysis in Management 
871-314 การบญัชีเพื่อการจดัการ  3(3-0-6) 
 Managerial Accounting 



871-315 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ    3(3-0-6) 
 Management Information System 
871-318 กฎหมาย จริยธรรม และประเด็นทางวชิาชีพ   3(3-0-6) 
 Laws, Ethics and Professional Issues 
871-319 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์และวทิยาการสารสนเทศเพื่อการจดัการ  ไม่นบัหน่วยกิต 
 Seminar in Computer and Informatics for Management  (1 คาบ/สัปดาห์) 
กลุ่มเทคโนโลยเีพ่ืองานประยุกต์     22 หน่วยกติ 
871-213 ดิจิทลักราฟิกและการออกแบบ   3((2)-2-5) 
 Digital Graphics and Design 
871-215 เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต   3((2)-2-5) 
 Internet Technology 
871-217 การจดัการฐานขอ้มูล   3((2)-2-5) 
 Database Management 
871-316 การบริหารและจดัการระบบ   3((2)-2-5) 
 System Administration and Management 
871-317 การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์   3((2)-2-5) 
 Human Computer Interaction 
871-410 โครงงานรายบุคคล   4(0-12-0) 
 Independent Project 
871-411 ความมัน่คงของระบบคอมพิวเตอร์และการส่ือสารขอ้มูล  3((2)-2-5) 
 Computer System and Data Communication Security 
กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์     18 หน่วยกติ 
871-112 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3((2)-2-5) 
 Computer Programming 
871-212 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ   3((2)-2-5) 
 Data Structures and Algorithms 
871-310 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในองคก์ร  3((2)-2-5) 
 Information System Analysis and Design in Organization 
871-311 การออกแบบและการโปรแกรมเชิงวตัถุ   3((2)-2-5) 
 Design and Object-Oriented Programming 
871-312 ชุดวชิาการออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชนับนเวบ็  6((4)-4-10) 
 Web Application Design and Development 
กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ   12 หน่วยกติ 
871-110 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(3-0-6) 



 Mathematics for Information Technology 
 
871-210 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   3((2)-2-5) 
 Computer Architecture 
871-211 ระบบปฏิบติัการ   3((2)-2-5) 
 Operating System 
871-216 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   3((2)-2-5) 
 Data Communication and Computer Networks 
กลุ่มการฝึกงาน/สหกจิศึกษา     6 หน่วยกติ 
871-412 สหกิจศึกษา  6(0-36-0) 
 Cooperative Education 
2.3 กลุ่มวชิาเอกเลือก                                         ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 
ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจากรายวชิาต่างๆ ในกลุ่มใดก็ไดต้ามความสนใจ ดงัต่อไปน้ี 
กลุ่มการพฒันาระบบสารสนเทศ 
871-220 การจ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์    3((2)-2-5) 
 Computer Modeling 
871-221 วดิีโอและออดิโอส าหรับมลัติมีเดีย    3((2)-2-5) 
 Video and Audio for Multimedia 
871-222 ชุดวชิาพานิชยอิ์เล็กทรอนิกส์และลูกคา้สัมพนัธ์  6((4)-4-10) 
 E-Commerce and Customer Relationship Management 
871-223 การโปรแกรมร่วมสมยั    3((2)-2-5) 
 Contemporary Programming 
871-320 การโปรแกรมเครือข่าย     3((2)-2-5) 
 Network Programming 
871-321 ระบบการส่ือสารแบบไร้สาย    3((2)-2-5) 
 Wireless Communication System 
871-322 การประมวลผลภาพ   3((2)-2-5) 
 Image Processing 
871-323 การโปรแกรมเกม     3((2)-2-5) 
 Game Programming 
871-324 การออกแบบระบบเครือข่ายส าหรับองคก์ร   3((2)-2-5) 
 Network Design for Organization 
871-325 ชุดวชิาการพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 6((4)-4-10) 
 Internet of Things Application Development 



871-420 การโปรแกรมกราฟิก    3((2)-2-5) 
 Graphics Programming 
871-421 การท าเหมืองขอ้มูล  3((2)-2-5) 
 Data Mining 
871-422 การวเิคราะห์ขอ้มูล  3((2)-2-5) 
 Data Analytics 
กลุ่มการจัดการธุรกจิดิจิทลั  
870-200 ภาษาองักฤษหรรษา   ไม่นบัหน่วยกิต 
 English for Fun I  (2 คาบ/สัปดาห์) 
870-220 การตลาดออนไลน์   3(3-0-6) 
 Online Marketing 
871-224 การจดัการทรัพยากรสารสนเทศในองคก์ร   3(3-0-6) 
 Information Resources Management in Organization 
871-225 การจดัการธุรกิจ   3(3-0-6) 
 Business Administration 
871-326 ชุดวชิาการจดัการธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการ  6((4)-4-10) 
 Business Management for Entrepreneurs 
871-327 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
 Human Resource Management 
871-328 การบริหารโครงการ   3(3-0-6) 
 Project Management 
871-423 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการ  3(3-0-6) 
 Managerial Economics 
873-225   การออกแบบบรรจุภณัฑ์  3((2)-2-5) 
 Package Design 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใดๆ ท่ีสนใจท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวทิยาลยัอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
 



                                                       แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 
วชิาศึกษาทัว่ไป 
117-103 จิตววิฒัน์และคิด-ท า-น าสุข          3((3)-0-6) 
117-116 การรู้เท่าทนัดิจิทลั                     2((2)-0-4) 
417-101 ไฮ-อิงลิช                                2((2)-0-4) 
411-102 สนทนา ภาษาไทย 4.0**            2((2)-0-4) 
993-172 จิตสาธารณะในภาวะวกิฤต           1((1)-0-2) 
วชิาเลือกสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา***          2 
วชิาพืน้ฐานคณะ 
872-100  วทิยาการส่ือสาร  3((3)-0-6) 
วชิาพืน้ฐานเอก 
871-110  คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 
871-111  ภาษาองักฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 

 รวม 21 

ภาคการศึกษาที ่2 
วชิาศึกษาทัว่ไป 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ        1((1)-0-2) 
117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
117-115 การคิดและการตดัสินใจ                           2((2)-0-4) 
196-101 ความเป็นพลเมือง              2((2)-0-4) 
299-104 รู้คิด รู้เท่าทนั*                               2((2)-0-4) 
417-102 เพน็แอนด์โพสต ์ 2((2)-0-4) 
746-103 ฟินแมท                                            2((2)-0-4) 
วชิาเลือกสาระการเรียนรู้เลือกศึกษาทัว่ไป**** 4 
วชิาพืน้ฐานเอก 
871-112  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 

 รวม 21 
หมายเหตุ: นักศึกษาท่ีมีผลการเรยีนภาษาอังกฤษต่่ากว่าเกณฑ์ที่ก่าหนด ให้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย 
* หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล เลือก 2 หน่วยกิต 
** หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร เลือก 2 หน่วยกิต 
*** หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา เลือก 2 หน่วยกิต สามารถเลือกจากสองสาระหรือสาระใดสาระหน่ึง 



**** หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สาระเลือกศึกษาท่ัวไป จ่านวน 4 หน่วยกิต โดยก่าหนดเลือก 276-101 การมองภาพแบบองค์รวม และ 
437-202 คิดอย่างเฉลียวเข้าใจอย่างฉลาด 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
วชิาพืน้ฐานคณะ 
872-200 การจดัการความรู้และทกัษะการคิดเชิงวพิากษ์ 3((3)-0-6) 
วชิาเฉพาะด้านบังคับ 
871-210 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 
871-211 ระบบปฏิบติัการ 3((2)-2-5) 
871-212 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 3((2)-2-5) 
871-213 ดิจิทลักราฟิกและการออกแบบ 3((2)-2-5) 
วชิาเอกเลือก                                      3 
วชิาเลือกเสรี 3 

 รวม 21 

ภาคการศึกษาที ่2 
วชิาเฉพาะดา้นบงัคบั 
871-214 หลกัการจดัการ 3(3-0-6) 
871-215 เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต 3((2)-2-5) 
871-216 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 
871-217 การจดัการฐานขอ้มูล 3((2)-2-5) 
วชิาเอกเลือก                                      6 
วชิาเลือกเสรี 3 

 รวม 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
วชิาเฉพาะด้านบังคับ 
871-310 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในองคก์ร 3((2)-2-5) 
871-311  การออกแบบและการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์ 3((2)-2-5) 
871-312 ชุดวชิาการออกแบบและพฒันาแอบพลิเคชนับนเวบ็ 6((4)-4-10) 
871-313 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางการจดัการ 3((2)-2-5) 
871-314 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 
วชิาเอกเลือก                                      3 

 รวม 21 

ภาคการศึกษาที ่2 
วชิาเฉพาะด้านบังคับ 
871-315 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 
871-316 การบริหารและจดัการระบบ 3((2)-2-5) 
871-317 การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 
871-318 กฎหมาย จริยธรรม และประเด็นทางวชิาชีพ 3(3-0-6) 
871-319 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์และวทิยาการสารสนเทศเพื่อการจดัการ ไม่นบัหน่วยกิต 
  (1 คาบ/สัปดาห์) 
วชิาเอกเลือก                                      6 

 รวม 18 

ปีที ่4 
(แผนสหกจิศึกษา) 

ภาคการศึกษาที ่1 
วชิาเฉพาะด้านบังคับ 
871-410 โครงงานรายบุคคล  4(0-12-0) 
871-411 ความมัน่คงของระบบคอมพิวเตอร์และการส่ือสารขอ้มูล 3((2)-2-5) 
วชิาเอกเลือก 3 

 รวม 10 

ภาคการศึกษาที ่2 
วชิาเฉพาะด้านบังคับ 



871-412 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 

 รวม 6 
 

แผนการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปีท่ี 1 (ชั้นปีที่ 3) 
 
ภาคการศึกษาที ่1   
วชิาศึกษาทัว่ไป  
746-103 ฟินแมท  2((2)-0-4) 
993-172 จิตสาธารณะในภาวะวกิฤต 1((1)-0-2) 
วชิาพืน้ฐานคณะ  
872-100 วทิยาการส่ือสาร 3((3)-0-6) 
วชิาเฉพาะด้านบังคับ  
871-110 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
871-111 ภาษาองักฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
871-211 ระบบปฏิบติัการ 3((2)-2-5) 
871-213 ดิจิทลักราฟิกและการออกแบบ 3((2)-2-5) 
871-313 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางการจดัการ 3(3-0-6) 

 รวม 21 

ภาคการศึกษาที ่2   
 วชิาศึกษาทัว่ไป  
 950-101 จิตววิฒัน์  1((1)-0-2) 
 117-114 คิด-ท า-น าสุข  2((2)-0-4) 
วชิาเฉพาะด้านบังคับ 
871-214 หลกัการจดัการ 3(3-0-6) 
871-215 เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต 3((2)-2-5) 
871-317 การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 
871-318 กฎหมาย จริยธรรม และประเด็นทางวชิาชีพ 3(3-0-6) 
871-319 สัมมนาทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจดัการ ไม่นบัหน่วยกิต 
  (1 คาบ/สัปดาห์) 



วชิาเอกเลือก 6 

 รวม 21 

 
 

ปีท่ี 2 (ชั้นปีที่ 4) 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
วชิาศึกษาทัว่ไป    
วชิาเลือกสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา  2 
วชิาพืน้ฐานคณะ  
872-200 การจดัการความรู้และทกัษะการคิดเชิงวพิากษ์ 3(3-0-6) 
วชิาเฉพาะด้านบังคับ 
871-314 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 
871-410 โครงงานรายบุคคล 4(0-12-0) 
วชิาเอกเลือก 3 
วชิาเลือกเสรี 4 

 รวม 19 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
วชิาเฉพาะด้านบังคับ 
871-413 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 

 รวม 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
แผนการศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
ปีท่ี 1 (ชั้นปีที่ 3) 

ภาคการศึกษาที ่1   
วชิาศึกษาทัว่ไป  
746-103 ฟินแมท  2((2)-0-4) 
993-172 จิตสาธารณะในภาวะวกิฤต 1((1)-0-2) 
วชิาพืน้ฐานคณะ  
872-100 วทิยาการส่ือสาร 3((3)-0-6) 
วชิาเฉพาะด้านบังคับ  
871-110 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
871-111 ภาษาองักฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
871-211 ระบบปฏิบติัการ 3((2)-2-5) 
871-312 ชุดวชิาการออกแบบและพฒันาแอบพลิเคชนับนเวบ็ 6((4)-4-10) 

 รวม 21 

ภาคการศึกษาที ่2   
วชิาศึกษาทัว่ไป  
 950-101 จิตววิฒัน์  1((1)-0-2) 
 117-114 คิด-ท า-น าสุข  2((2)-0-4) 
วชิาเฉพาะด้านบังคับ  
 871-212 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ  3((2)-2-5) 
 871-215 เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต 3((2)-2-5) 
 871-316 การบริหารและจดัการระบบ 3((2)-2-5) 
871-317 การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
871-319 สัมมนาทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจดัการ ไม่นบัหน่วยกิต 
  (1 คาบ/สัปดาห์) 



วชิาเอกเลือก 6 

 รวม 21 

 
 
 
 

ปีที ่1 (ช้ันปีที ่3 ภาคฤดูร้อน) 
วชิาเฉพาะด้านบังคับ 
871-213 ดิจิทลักราฟิกและการออกแบบ 3((2)-2-5) 
871-313 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางการจดัการ 3((2)-2-5) 
871-314 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 

   รวม 9 

 
ปีที ่2 (ช้ันปีที ่4) 

ภาคการศึกษาที ่1 
วชิาศึกษาทัว่ไป    
วชิาเลือกสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา  2 
วชิาพืน้ฐานคณะ  
872-200 การจดัการความรู้และทกัษะการคิดเชิงวพิากษ์ 3(3-0-6) 
วชิาเฉพาะด้านบังคับ                   
871-410 โครงงานรายบุคคล 4(0-12-0) 
871-411 ความมัน่คงของระบบคอมพิวเตอร์และการส่ือสารขอ้มูล 3((2)-2-5) 
วชิาเอกเลือก 3 
วชิาเลือกเสรี 4 

  รวม 19 

ภาคการศึกษาที ่2 
วชิาเฉพาะด้านบังคับ 
871-413 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 

  รวม 6 

 



หมายเหตุ: วิชาท่ีทางอาชีวะเรียนมาแล้วในหมวดวิชาบังคับซ่ึงเทียบโอนกับวิชาศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัยได้ ให้นับเป็นวิชาเลือกเสรีได้ เช่น วิชา 3000-1401 คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 3 นก. 
เทียบได้กับ 746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์ 2 นก. 
 
 
 
 



               
                                                                                                                                                                                                                                                                         

เอกสาร 2-5 
 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล 
                      
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
                หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
     

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO 1 : ประยกุตใ์ชข้อ้มูลและ
สารสนเทศท่ีทนัสมยัเพ่ือใชก้บังาน
ท่ีตอ้งการได ้

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น active learning  
2) การมอบหมายงานใหน้กัศึกษาไดคิ้ด
วิเคราะห์ แกไ้ขปัญหา 
3) การจดักิจกรรมอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 
4)   จดับรรยายพิเศษโดยนกัวิชาการและนกั
วิชาชีพ หรือผูมี้ประสบการณ์ตรง 

1) ทดสอบยอ่ยและการสอบ
ภาคปฏิบติั 
2) การสอบประมวลความรู้ของ
รายวิชา 
3) ผลงานการผลิตช้ินงาน 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) สงัเกตพฤติกรรม การอภิปราย 
การแสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม 
6) นกัศึกษาประเมินตนเองและ
นกัศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่ม
กิจกรรม 
7) การตรวจเน้ือหาของรายงาน 
การคน้ควา้ 

PLO 2 :  วิเคราะห์เชิงตวัเลขและ
ตรรกะทางวิทยาการค านวณเพือ
การพฒันาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและตรงตาม
ความตอ้งการขององคก์าร 

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น active learning  
2) การมอบหมายงานใหน้กัศึกษาไดคิ้ด
วิเคราะห์ แกไ้ขปัญหา 
3) การจดักิจกรรมอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 
4) จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึก
ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบและ
แกไ้ขปัญหา 
5) การมอบหมายงานท่ีตอ้งมีการคิดอยา่ง
สร้างสรรค ์คน้หาขอ้เทจ็จริง ตีความ ท าความ
เขา้ใจ และประเมินขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศ 
6) จดักิจกรรมใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติังาน
จริง 

1) ทดสอบยอ่ยและการสอบ
ภาคปฏิบติั 
2) การสอบประมวลความรู้ของ
รายวิชา 
3) ผลงานการผลิตช้ินงาน 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) สงัเกตพฤติกรรม การอภิปราย 
การแสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม 

PLO 3 : แสดงออกถึงทกัษะการ
ส่ือสารเชิงบูรณาการและท างาน
เป็นทีมไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับริบท

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ กรณี
ตวัอยา่ง 

1) สงัเกตพฤติกรรม การพฒันา
ทกัษะการส่ือสารดา้นต่างๆ 
2) ทดสอบยอ่ย 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล ทางเศรษฐกิจและสังคม   2) จดักิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณ

ในการถือประโยชนส่์วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
3) การมอบหมายงานเป็นกลุ่มฝึกการเป็นผูน้ า 
สมาชิกกลุ่ม และฝึกความรับผิดชอบ เนน้การ
ท างานเป็นทีม 
4) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะดา้น
การส่ือสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
5) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเลือกใชค้อมพิวเตอร์และวิทยาการ
สารสนเทศเพ่ือการจดัการท่ีหลากหลายและ
เหมาะสม 
6) การมอบหมายงานท่ีตอ้งมีการคิดอยา่ง
สร้างสรรค ์คน้หาขอ้เทจ็จริง ตีความ ท าความ
เขา้ใจ และประเมินขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศ 

3) การสอบประมวลความรู้ของ
รายวิชา 
4) การตรวจเน้ือหาของรายงาน 
การคน้ควา้  
5) สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
6) ประเมินกระบวนการท างาน
กลุ่มในทุกขั้นตอน 
7) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
8) ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น 

PLO 4 :  แสดงออกถึงความ
ซ่ือสตัยแ์ละรับผิดขอบต่อสงัคม 
โดยถือประโยชนข์องเพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง 

1) ออกมาตรการและระเบียบในเร่ืองของความ
ซ่ือสตัย ์การไม่ลอกงาน ลอกขอ้สอบ และการ
ช่วยกนัรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสงัคม 
2) เนน้การตรงต่อเวลาในกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 
3) จดักิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณ
ในการถือประโยชนข์องเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ี
หน่ึง 
4) การมอบหมายงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้ า 
สมาชิกกลุ่ม และฝึกความรับผิดชอบ 
5) อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ในการสอน และการเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
6) จดักิจกรรมส่งเสริมและยกยอ่งค่านิยมท่ีดี 
การมีคุณธรรม จริยธรรมและการเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

1)  การประเมินจากการตรงต่อเวลา
ของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน 
การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายโดย
เป็นงานตวัเองไม่ลอกจากของ
ผูอ่ื้นและการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2)  การเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
3)  การรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
4)  พฤติกรรมการเรียนและการ
สอบ 
5) ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น 

PLO 5 :  ใชโ้ปรแกรมประยกุตเ์พ่ือ
การออกแบบกราฟิกท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ช ้

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น active learning  
2) การมอบหมายงานใหน้กัศึกษาไดอ้อกแบบ
ตามหลกั Design Thinking  
3) เนน้ใหผู้เ้รียนมีปฎิสมัพนัธ์กบับุคคลโดยเกบ็
ขอ้มูลความตอ้งการจากผูใ้ชง้านจริง 
4) เนน้ใหผู้เ้รียนใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยัในการ
ออกแบบเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัส่วนติดต่อ
ระหวา่งผูใ้ชก้บัระบบ (UI) และ ประสบการณ์

1) ทดสอบยอ่ยและการสอบ
ภาคปฏิบติั 
2) การสอบประมวลความรู้ของ
รายวิชา 
3) ผลงานการผลิตช้ินงาน 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) สงัเกตพฤติกรรม การอภิปราย 
การแสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล ของผูใ้ชง้าน (UX) 

5) เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้แบบ Project-Based 
Learning โดยใช ้Area Based หรือ Community 
Based เป็นฐานในการปฎิบติังานจริง 
6) เนน้ใหน้กัศึกษาผลิตช้ินงานท่ีสามารถส่งเขา้
ประกวด/แข่งขนัในเวทีต่างๆได ้

6) นกัศึกษาประเมินตนเองและ
นกัศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่ม
กิจกรรม 
7) ประเมินผลจากการตอบรับ
หรือรางวลัจากเวทีประกวดต่างๆ 

PLO 6 : แสดงออกถึงทกัษะการ
จดัการสารสนเทศในองคก์ารโดย
ใชโ้ปรแกรมประยกุตไ์ดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบับริบททางเศรษฐกิจ
และสงัคม 

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น active learning  
2) การมอบหมายงานใหน้กัศึกษาไดคิ้ด
วิเคราะห์ แกไ้ขปัญหา 
3) การจดักิจกรรมอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 
4)   จดับรรยายพิเศษโดยนกัวิชาการและนกั
วิชาชีพ หรือผูมี้ประสบการณ์ตรง 
5)   จดัใหมี้การเรียนรู้จากการปฏิบติัและจาก
สถานการณ์จริงในรายวิชา 
6)   จดัใหมี้รายวิชาสหกิจศึกษา 
7)   เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้แบบ Project-Based 
Learning โดยใช ้Area Based หรือ Community 
Based เป็นฐานในการปฎิบติังานจริง 

1) ทดสอบยอ่ยและการสอบ
ภาคปฏิบติั 
2) การสอบประมวลความรู้ของ
รายวิชา 
3) ผลงานการผลิตช้ินงาน 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) สงัเกตพฤติกรรม การอภิปราย 
การแสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม 
6) นกัศึกษาประเมินตนเองและ
นกัศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่ม
กิจกรรม 
7) ผลการประเมินจาก
ผูป้ระกอบการ 

PLO 7 : แสดงออกถึงทกัษะการ
จดัการระบบคอมพิวเตอร์ทั้งดา้น
ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์เพ่ือ
สนบัสนุนการท างานขององคก์าร
พร้อมทั้งแกไ้ขปัญหาต่างๆให้
พร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา  

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น active learning  
2) การมอบหมายงานใหน้กัศึกษาไดคิ้ด
วิเคราะห์ แกไ้ขปัญหา 
3)   จดับรรยายพิเศษโดยนกัวิชาการและนกั
วิชาชีพ หรือผูมี้ประสบการณ์ตรง 
4)   จดัใหมี้การเรียนรู้จากการปฏิบติัและจาก
สถานการณ์จริงในรายวิชา 
5)   จดัใหมี้รายวิชาฝึกปฏิบติัการวิชาชีพและ
รายวิชาสหกิจศึกษา 

1) ทดสอบยอ่ยและการสอบ
ภาคปฏิบติั 
2) การสอบประมวลความรู้ของ
รายวิชา 
3) สงัเกตพฤติกรรม การอภิปราย 
การแสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม 
4) นกัศึกษาประเมินตนเองและ
นกัศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่ม
กิจกรรม 
5) ผลการประเมินจาก
ผูป้ระกอบการ 

PLO 8 : บริหารระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์โดยรวมถึงการ
ออกแบบและติดตั้งระบบตาม
ความเหมาะสมขององคก์าร 

 1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น active learning  
2) การมอบหมายงานใหน้กัศึกษาไดคิ้ด
วิเคราะห์ แกไ้ขปัญหา 
3)  จดับรรยายพิเศษโดยนกัวิชาการและนกั
วิชาชีพ หรือผูมี้ประสบการณ์ตรง 
4)  จดัใหมี้การเรียนรู้จากการปฏิบติัและจาก
สถานการณ์จริงในรายวิชา 
5)  จดัใหมี้รายวิชาฝึกปฏิบติัการวิชาชีพและ

1) ทดสอบยอ่ยและการสอบ
ภาคปฏิบติั 
2) การสอบประมวลความรู้ของ
รายวิชา 
3) สงัเกตพฤติกรรม การอภิปราย 
การแสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม 
4) นกัศึกษาประเมินตนเองและ
นกัศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่ม



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล รายวิชาสหกิจศึกษา 

6)  จดัศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการนอก
ชั้นเรียน 

กิจกรรม 
5) ผลการประเมินจาก
ผูป้ระกอบการ 

PLO 9 : พฒันาระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและตรง
ตามความตอ้งการขององคก์าร 

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น active learning  
2) การมอบหมายงานใหน้กัศึกษาไดคิ้ด
วิเคราะห์ แกไ้ขปัญหา 
3)  จดับรรยายพิเศษโดยนกัวิชาการและนกั
วิชาชีพ หรือผูมี้ประสบการณ์ตรง 
4)  จดัใหมี้การเรียนรู้จากการปฏิบติัและจาก
สถานการณ์จริงในรายวิชา 
5)  จดัใหมี้รายวิชาโครงงานรายบุคคลท่ีเนน้ให้
นกัศึกษาบูรณาการศาสตร์ทั้งหมดเพ่ือการ
พฒันาระบบสารสนเทศท่ีสามารถประยกุตใ์ช้
งานไดจ้ริงในองคก์าร 
เนน้ใหผู้เ้รียนมีปฎิสมัพนัธ์กบับุคคลโดยเกบ็
ขอ้มูลความตอ้งการจากผูใ้ชง้านจริง 
7)   เนน้ใหน้กัศึกษาผลิตช้ินงานท่ีสามารถส่ง
เขา้ประกวด/แข่งขนัในเวทีต่างๆได ้
8)   ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขียน
บทความวิชาการเพ่ือน าเสนอในเวทีการประชุม
วิชาการต่างๆ 

1) ทดสอบยอ่ยและการสอบ
ภาคปฏิบติั 
2) การสอบประมวลความรู้ของ
รายวิชา 
3) สงัเกตพฤติกรรม การอภิปราย 
การแสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม 
4) นกัศึกษาประเมินตนเองและ
นกัศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่ม
กิจกรรม 
5) ผลงานการผลิตช้ินงาน หรือ 
6) ผลงานการตีพิมพใ์นเวทีการ
ประชุมวิชาการต่างๆหรือ 
7) ประเมินผลจากการตอบรับ
หรือรางวลัจากเวทีประกวดต่างๆ 

PLO 10 : ปฏิบติังานดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้ป็นไป
ตามกฏหมายดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

1)  การจดักิจกรรมอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นจากกรณีศึกษาดา้น IT 
2)   จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึก
ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบและ
แกไ้ขปัญหา 
3)   การมอบหมายงานท่ีใชก้รณีศึกษาเก่ียวกบั
กฏหมายและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
4)   จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

1) การประเมินจากการตรงต่อเวลา
ของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน 
การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
การเขา้ร่วมกิจกรรม 
2) ทดสอบยอ่ยและการสอบ
ภาคปฏิบติั 
3) การสอบประมวลความรู้ของ
รายวิชา 
4) สงัเกตพฤติกรรม การอภิปราย 
การแสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม 
5) การตรวจจบัการลอกผลงาน 
เน้ือหาของรายงาน การคน้ควา้ 
และการอา้งอิงเอกสารในรายงาน 
6) การน าเสนอผลงาน 

 

 
 



เอกสาร 2-3 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

คณะวทิยำกำรส่ือสำร 
สำขำวชิำคอมพวิเตอร์และวทิยำกำรสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร 

 
หมวดวชิำศึกษำทัว่ไป 
117-101 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 3((3)-0-6) 
 King’s Philosophy and the Benefit of Mankind 
 ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชาและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
และการวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีระดบับุคคล องค์กรธุรกิจ หรือชุมชนใน
ระดบัทอ้งถ่ิน หรือประเทศ การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เน้น (ตาม) หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย ์
 Definition, principle, concept, importance and target of sufficiency economy philosophy; His 
Majesty the king working principles and Royal Initiative of His Majesty: understand, achieve and develop; 
development according to King’s philosophy and sustainability development; analysis on the application 
of King’s philosophy to personnel level, business organization, local community, and national levels; 
conducting activities in the aspect of knowledge integration focusing on (following) the principle of 
sufficient economy philosophy for the benefit of mankind 
 
สำระควำมเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ 
117-103 จิตววิฒัน์และคิด-ท ำ-น ำสุข 3((3)-0-6) 
 New Consciousness and Living a Peaceful Life  
 การมีสติ  การท าจิตใหส้งบและเห็นความสงบของจิต การประยกุตใ์ชส้ติในการเรียนและท า
กิจกรรมต่างๆ น าสติไปใคร่ครวญดูความคิดและอารมณ์  เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ มีความสุข มี
การแบ่งปัน คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย ์การรู้จกัและเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น เจตคติท่ีดี การเขา้ใจและ
ยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรม  ความคิด ความเช่ือและค่านิยม การอยูร่่วมกนับนพื้นฐานทางจริยธรรม 
ทกัษะการส่ือสารอยา่งสันติและทกัษะพหุวฒันธรรม การจดัการความขดัแยง้และสันติวธีิ เพื่อประยกุตใ์ชใ้ห้
เกิดแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุขและสันติ  
 Consciousness, mind calmness and apprehension of peace; able to emply consciousness in 
studying and conduction activities, including cogitating upon thought and emotion; able to understand 
change in emotional state, being happy, learning to share and acknowledging value of life and humanness; 
self-perception and understand others; having positive attitude; understand and accept differences in 



culture, idea belief and value; state of coexistence with ethics, peaceful communication skill and 
multiculturalism skill; conflict management and non-violent method to apply into the state of living life in 
happiness and peace 
196-101 ควำมเป็นพลเมือง 2((2)-0-4) 
 Citizenship  
 แนวคิด หลกัการ คุณสมบติัและความส าคญัของความเป็นพลเมืองภายใตห้ลกัการประชาธิปไตย
ในระดบัชุมชน สังคมโลกและสังคมออนไลน์ (สังคมเสมือน) การเคารพกฎหมาย ความรับผดิชอบต่อสังคม
 Concept, principle, characteristic and significance of citizenship in democratic  community, 
global and virtual society; law-abidingness; social responsibility  
993-172 จิตสำธำรณะในภำวะวกิฤต 1((1)-0-2) 
 Social Engagement in Crisis  
 แนวคิดและหลกัการของการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้  การช่วยเหลือดูแลสุขภาพแก่บุคคลอ่ืนและ
การปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพจากสถานการณ์จ าลอง  บ าเพญ็ประโยชน์กบัผูอ่ื้นโดยใชห้ลกัการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
เบ้ืองตน้และการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ  
 Concepts and principles of CPR (Cardiopulmonary resuscitation); public health care; CPR 
simulation training; public service  

สำระกำรเป็นผู้ประกอบกำรกับกำรคิดเชิงระบบ 
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship  
 การเป็นผูป้ระกอบการ  การประเมินสภาพแวดลอ้มธุรกิจ  การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ  การ
จดัท าแนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่  
 Introduction to new entrepreneur creation; business environment opportunity analysis; using 
business models with modern business tools 
117-115 กำรคิดและกำรตัดสินใจ 2((2)-0-4) 
 Thinking and Decision Making  
 หลกัการและกระบวนการคิดของมนุษย ์ความคิดสร้างสรรค ์การวิเคราะห์ขอ้มูลและข่าวสาร 
ตรรกศาสตร์และการใชเ้หตุผล กระบวนการตดัสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ การรู้เท่าทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และการประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั 
 Principles and processes of systematic thinking; creative thinking; data and information analysis; 
logic and reasoning; decision-making process; search of knowledge; literacy and application of social and 
environmental change  
  
 



สำระกำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน และกำรรู้ดิจิทลั 
117-116 กำรรู้เท่ำทันดิจิทลั 2((2)-0-4) 
 Digital Environment Literacy  
 เทคโนโลยอีจัฉริยะ ปัญญาประดิษฐ ์จริยธรรมและกฎหมายในสังคมไซเบอร์ แนวคิดและ
ความส าคญัของส่ือและข่าวสารในยคุดิจิทลั ภูมิทศัน์การส่ือสารสมยัใหม่ ผลกระทบจากส่ือและพฤติกรรม
การส่ือสารในส่ือดิจิทลั  สิทธิส่วนบุคคลและการละเมิด ภูมิสารสนเทศและผลกระทบดา้นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติเพื่อการด าเนินชีวิต การสืบคน้และการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง การใชส้ารสนเทศเพื่อการ
แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต การอา้งอิง และการน าเสนอสารสนเทศ  
 Technology; artificial Intelligence; cyber ethics and regulations; concepts and significance of 
media and information in digital age; modern communication landscape; media impacts; communication 
behaviors in digital media; private right and violation; access to information; use of information for 
lifelong learning; citation; information presentation   
299-104 รู้คิด รู้เท่ำทนั 2((2)-0-4) 
 Values of the Wise and Deliberation  
 กระบวนการคิดทางวทิยาศาสตร์  ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีผลกระทบ
ต่อวถีิชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม แนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 Scientific thinking process; progress in science and technology; impacts of science and 
technology on way of life; economy, society and environment; preventing and solving problem  arising 
from science and technology impact  
สำระกำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
746-103 ฟินแมท 2((2)-0-4) 
 FinMath  
 การประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ในดา้นการเงิน  คณิตศาสตร์พื้นฐานดา้นการเงิน  การคิด
อตัราดอกเบ้ีย การวางแผนการเงินส่วนบุคคล  การผอ่นช าระสินคา้ และการลงทุนดา้นการเงินเบ้ืองตน้  
 Application of mathematical knowledge in finance; basic financial mathematics; interest rate 
calculation; personal financial planning; installment payment; and basic investments  
 
 
 
 
 
 



สำระภำษำและกำรส่ือสำร 
ภำษำองักฤษ 
417-101 ไฮ-องิลชิ 2((2)-0-4) 
 Hi ! English  
 การฝึกสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั ฝึกทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษอยา่งถูกตอ้ง 
เรียนรู้ทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษผา่นส่ือท่ีหลากหลาย เช่น การ์ตูน นิทาน บทเพลง ภาพยนตร์และบท
บรรยายสั้น ๆ  
 Practice of English conversation in daily life; practice of English pronunciation; learning English 
through media such as English cartoons, fairy tales, songs, movies and short descriptions   
417-102 เพน็แอนด์โพสต์ 2((2)-0-4) 
 Pen and Post  
 การพฒันาทกัษะการอ่าน เนน้การหาหวัขอ้ ใจความส าคญั และรายละเอียดของบทอ่าน ขยายวง
ค าศพัท ์พฒันาทกัษะการเขียนประเภทต่างๆ ในระดบัประโยคและขอ้ความสั้นๆ  
 Developing reading skills focusing on identifying topics, main ideas and details; vocabulary 
improvement; developing grammatical and meaningful sentences and short paragraph writing skills  
ภำษำไทย 
411-102 สนทนำภำษำไทย 4.0 2((2)-0-4) 
 4.0 Thai Conversation  
 ภาษากบัการน าเสนอความคิดดว้ยการพูดอยา่งมีขั้นตอนตามวตัถุประสงคต่์างๆ และเหมาะสมกบั
บริบททางสังคมวฒันธรรม และสถานการณ์การส่ือสาร  บุคลิกภาพและอวจันภาษาเพื่อสัมฤทธิผลในการพูด 
การรับสารดว้ยการฟังเพื่อคิดวเิคราะห์อยา่งมีวจิารณญาณ และสามารถประยกุตใ์ชเ้พื่อการเรียนรู้และการ
ด าเนินชีวติได ้
 Language and expression of ideas via appropriate use of verbal communication process in 
accordance with socio-cultural contexts and situations under different objectives; personality and 
nonverbal language for speaking achievement; listening for information critically for learning and living 
application  
สำระสุนทรียศำสตร์และกฬีำ 
สุนทรียศำสตร์ 
125-101 หัตถกรรมสร้ำงสรรค์ 1((1)-0-2) 
 Creative Craft  
 การคิด การใชท้กัษะ และการจดัการภูมิปัญญา หตัถกรรมทอ้งถ่ิน การผลิตผลงานสร้างสรรค ์เกิด
นวตักรรมน าไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ  



 Thoughts, skills, and knowledge management of local handicraft; creative work and innovation 
for value creation and economic value  
277-103 สวยด้วยเศษวสัดุ 1((1)-0-2) 
 Craft Appreciation  
 การน าวสัดุเหลือใชม้าประดิษฐเ์พื่อใหเ้กิดความสวยงามและน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั
 Creative use of  waste material  
277-104 กำร์ตูนหรรษำ 1((1)-0-2) 
 Cartoon Appreciation  
 การวาดรูปการ์ตูนเบ้ืองตน้และน าการ์ตูนไปตกแต่งบนของใชใ้นชีวติประจ าวนั  
 Drawing cartoons for beginners; decorative cartoons  
411-103 สีสันบันเทิงคดี 1((1)-0-2) 
 Colorful Fiction  
 ความเขา้ใจโลกและชีวติ ความจรรโลงใจ คุณค่าดา้นความงาม สังคม และวฒันธรรมผา่นงาน
สร้างสรรคท่ี์ใชภ้าษาในรูปแบบต่างๆ เช่น นวนิยาย เร่ืองสั้น บทเพลง บทละคร  
 Life experience, inspiration, aesthetic, social and cultural appreciation through novels, short 
stories, songs, and plays  
412-123 ศิลปะแดนมังกร 1((1)-0-2) 
 Chinese Art  
 ศิลปวฒันธรรมจีนดา้นต่าง ๆ เช่น การตดักระดาษ ศิลปะการเขียนพูก่นัจีน ลูกคิด ศิลปะการชงชา 
และอาหารจีน เป็นตน้  
 Chinese art and culture such as paper cutting, the art of Chinese Calligraphy, abacus, the art of 
tea and food  
413-242 เสน่ห์มลำยู 1((1)-0-2) 
 Malay Enchantment  
 ชนชาติ ประเพณี วฒันธรรมของชาวมลายใูนประเทศไทยและอาเซียน  
 Race, culture and traditions Malay in Thailand and ASEAN  
415-140 เปิดประตูสู่ญีปุ่่น 1((1)-0-2) 
 What’s Japan  
 สังคม วฒันธรรมญ่ีปุ่นและศิลปะดา้นต่างๆ ฝึกวเิคราะห์ขอ้แตกต่างระหวา่งสังคมญ่ีปุ่นและ
สังคมไทย  
 Japanese Society; culture and art in many aspects; analyzing the difference between Thai society 
and Japanese society  
 



416-146 ท่องแดนกมิจิ 1((1)-0-2) 
 Get to Know Korea  
 ศิลปวฒันธรรมเกาหลีดา้นต่าง ๆ เช่น การท าอาหารเกาหลี วฒันธรรมการร่ายร าดั้งเดิมของชาว
เกาหลี กระแสเกาหลี และการพบักระดาษต่างๆ เป็นตน้  
 Korean Art and Culture: Korean Cooking, Korean Traditional Dance, Korean Wave, fole paper 
437-111 ศิลปะบ ำบัด 1((1)-0-2) 
 Arts Therapy  
 กระบวนการสร้างสรรคศิ์ลปะเพื่อพฒันาสุขภาวะทางอารมณ์และสติปัญญา การบริหารจดัการ
ความรู้สึก การแสดงออกและส่ือสารดว้ยวธีิการท่ีสร้างสรรค ์เสริมสร้างความมัน่ใจในตวัเองและพฒันาการ
ตระหนกัรู้ในตวัตนในระดบัลึกซ้ึง  
 Arts and creative activities for improve emotional and mental well-being. Learn to manage the 
feelings, expression and communication in more positive way. Increasing self-confident and develop a 
greater self-awareness  
910-114 เพลนิเพลงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 1((1)-0-2) 
 PSU Songs Appreciation  
 ประวติัความเป็นมา คุณค่า  การวจิารณ์ และสุนทรียะของบทเพลงมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
การขบัร้องบทเพลงมหาวทิยาลยัโดยอาศยัวธีิการร้องเพลงต่างๆ  
 Background; value; criticism and appreciation of PSU’s song; singing PSU’s song in difference 
way 
กฬีำ 
117-118 โยคะ 1((1)-0-2) 
 Yoga  
 ความรู้และทกัษะโยคะ  การออกก าลงักายดว้ยโยคะ  การประยกุตใ์ชโ้ยคะไปสู่การออกก าลงักาย
เพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวนั  
 Knowledge and yoga skill, exercise with yoga, applying yoga to promote health in daily life  
281-204 ลลีำศ 1((0)-2-1) 
 Social Dance  
 ทกัษะเบ้ืองตน้และมารยาทในการลีลาศ  เพลงท่ีใชใ้นการลีลาศ เนน้การฝึกปฏิบติั  
 Basic social dance skills and etiquette; social dance music; emphasis on practice 
281-205 กจิกรรมประกอบจังหวะ 1((0)-2-1) 
 Rhythmic Activities  
 ความรู้เก่ียวกบักิจกรรมประกอบจงัหวะ ทกัษะในการเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะ เพลงท่ีใชใ้น
กิจกรรมประกอบจงัหวะ เนน้การฝึกปฏิบติั  



 Knowledge of rhythmic activities; rhythmic movement skills; music for rhythmic activities; 
emphasis on practice  
281-207 บำสเกตบอล 1((0)-2-1) 
 Basketball  
 ความรู้และทกัษะกีฬาบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic basketball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
281-209 วอลเล่ย์บอล 1((0)-2-1) 
 Volleyball  
 ความรู้และทกัษะกีฬาวอลเล่ยบ์อลเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic volleyball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
281-210   แฮนด์บอล 1((0)-2-1) 
 Handball  
 ความรู้และทกัษะกีฬาแฮนด์บอลเบ้ืองตน้  วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกา และการแข่งขนั  
 Basic handball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
281-215 เทเบิลเทนนิส 1((0)-2-1) 
 Table Tennis  
 ความรู้และทกัษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic table tennis knowledge and skills; teaching methods; practical drill; rules and Competition 
281-216 แบดมินตัน 1((0)-2-1) 
 Badminton  
 ความรู้และทกัษะแบดมินตนัเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic badminton knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and Competition 
281-219 ว่ำยน ำ้ 1((0)-2-1) 
 Swimming  
 ความรู้และทกัษะกีฬาวา่ยน ้าเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
 Basic swimming knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and Competition 
281-220 เปตอง 1((0)-2-1) 
 Petongue  
 ความรู้และทกัษะกีฬาเปตองเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
 Basic petongue knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
 
 
 



281-223   มวยไทย 1((0)-2-1) 
 Thai Boxing  
 ความรู้และทกัษะกีฬามวยไทยเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic This boxing knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and 
competition  
281-225 เทควนัโด 1((0)-2-1) 
 Taekwondo  
 ความรู้และทกัษะกีฬาเทควนัโดเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic taekwondo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
281-226 ไอกโิด 1((0)-2-1) 
 Aikido  
 ความรู้และทกัษะกีฬาไอกิโดเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic aikido knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and Competition 
281-227   ยูโด 1((0)-2-1) 
 Judo  
 ความรู้และทกัษะกีฬายโูดเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic judo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and Competition 
   
หมวดวชิำเฉพำะ 
กลุ่มวชิำพืน้ฐำนคณะ 
872-100 วทิยำกำรส่ือสำร   3(3-0-6) 
 Communication Sciences  
 แนวคิดการส่ือสารและการส่ือสารเชิงบูรณาการ ภูมิทศัน์การส่ือสารและเทคโนโลยีการส่ือสาร
สมยัใหม่ ความส าคญัของขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศประเภทและรูปแบบการส่ือสาร ความคิดสร้างสรรค์
ในงานส่ือสารท่ีสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบของการส่ือสารต่อบุคคลและ
สังคม การฝึกทกัษะการส่ือสารเชิงบูรณาการ  
 Concepts of communication and integrated communication; landscape of communication and 
new communication technologies; importance of news and information; types and forms of 
communication; creativity in communication related to economic and social changes; impacts of 
communication on individuals and society; integrated communication skills training  
 
 
 



872-200 กำรจัดกำรควำมรู้และทกัษะกำรคิดเชิงวพิำกษ์ 3(3-0-6) 
 Knowledge Management and Critical Thinking Skills  
 หลกัการ กระบวนการและกลยุทธ์การจดัการความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้และชุมชนนกัปฏิบติั 
กระบวนการส่ือสารในท่ีสาธารณะ หลกัการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ แนวทางการพฒันาความคิด  
เชิงวิพากษ ์กระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคม เคร่ืองมือและเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารและ
การจดัการความรู้  
 Principles, processes and strategies of knowledge management; knowledge sharing and 
communities of practice;  public communication process; principles and processes of critical thinking; 
guideline for developing critical thinking;  scientific  and social problem solving processes; tools and 
technologies for communication and knowledge management  

กลุ่มวชิำเฉพำะด้ำนบังคับ 
871-110 คณติศำสตร์ส ำหรับเทคโนโลยสีำรสนเทศ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Information Technology  
 เลขฐาน การค านวณทางคณิตศาสตร์ของเลขฐาน การนับ การแปลงค่าระหว่างเลขฐาน วิธีการ
ค านวณ ตวัเลขแบบมีจุดทศนิยม ขอ้ผดิพลาดต่างๆ จากการค านวณ ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้ ดิจิทลัเบ้ืองตน้ เกท
และวงจรต่างๆในการค านวณทางคอมพิวเตอร์ ความน่าจะเป็นและการนบัเบ้ืองตน้ 
 Base number; arithmetic of base number; counting; base transformation; arithmetic of floating 
point number; errors from computation; Introduction to logic; introduction to digital; gate and gate circuits 
for computer computation; introduction to probability and counting  
871-111 ภำษำองักฤษส ำหรับเทคโนโลยสีำรสนเทศ 3(3-0-6) 
 English for Information Technology  
 การพฒันาทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษท่ีใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมุ่งเน้นศพัท์เฉพาะทางท่ีเก่ียวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการส่ือสารขอ้มูล การอ่านบทความด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและรายงานความผดิพลาดในการเขียนโปรแกรม  
Development of English listening, speaking, reading and writing skills used in information technology 
focusing on technical words in hardware, software and data communication, reading of information 
technology articles and programming error reports 
871-112 กำรโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3((2)-2-5) 
 Computer Programming  
 เทคนิคการแก้ปัญหา ผงังานโปรแกรมและขั้นตอนวิธี  กระบวนการเขียนโปรแกรม ชนิดขอ้มูล
และตัวแปร โครงสร้างควบคุม แถวล าดับ ชนิดข้อมูลแบบก าหนดเอง ฟังก์ชัน พอยน์เตอร์ การเข้าถึง
แฟ้มขอ้มูล  



 Problem-solving techniques; flowchart and algorithm; programming process; data types and 
variables; control structures; arrays; user-defined data types; functions; pointer; file accessing  
871-210 สถำปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 3((2)-2-5) 
 Computer Architecture  
 ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจ า ระบบบสั หน่วยรับขอ้มูล หน่วยแสดงผลหน่วยประมวลผล
กลาง โครงสร้างและหนา้ท่ีของหน่วยประมวลผลกลางการค านวณทางคณิตศาสตร์ รูปแบบค าสั่ง โหมดการ
อา้งอิงหน่วยความจ าหน่วยควบคุม การประมวลผลแบบขนาน ไมโครคอนโทรลเลอร์และการโปรแกรม 
สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบคลาวด์ โครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์ การจดัเก็บและการรักษาความ
ปลอดภยัแบบคลาวด ์  
 Computer system;  memory;   bus   system;   input   and   output   unit; processing unit; structure 
and functions of CPU; arithmetic computation; instruction   format;   memory   addressing   mode;   
control   unit; parallel processing; microcontroller and programming; cloud computing architecture; cloud 
computing infrastructure; cloud storage and security  
871-211 ระบบปฏิบัติกำร 3((2)-2-5) 
 Operating System  
 หน้าท่ีของระบบปฏิบติัการ  กระบวนการและการจดัการกระบวนการ การจดัการหน่วยความจ า 
การจดัการอุปกรณ์และการจดัแฟ้ม ระบบปฏิบติัการแบบเปิด ระบบปฏิบติัการส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  
 Functions of operating system; process and process management; memory management; device 
and file management; open operating system; mobile operating system  
871-212 โครงสร้ำงข้อมูลและข้ันตอนวธีิ 3((2)-2-5) 
 Data Structures and Algorithms  
 ขอ้มูลและโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบแถวล าดับ การท างานแบบวนซ ้ า กองซ้อน 
แถวคอย ลิสต์ ต้นไม้และกราฟ การเรียงล าดับและการค้นหา ขั้นตอนวิธีและการตรวจสอบขั้นตอนวิธี 
ฟังกช์นับ๊ิกโอ  
 Data and data structures; arrays, iterations, stacks, queues, lists, trees and graphs; sorting and 
searching; algorithms and algorithm verification; Big–O function  
871-213 ดิจิทลักรำฟิกและกำรออกแบบ 3((2)-2-5) 
 Digital Graphics and Design  
 ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก อุปกรณ์น าเขา้และส่งออกส าหรับการสร้างกราฟิก การจดัองคป์ระกอบ
ภาพ  ทฤษฎีสี การคิดเชิงออกแบบ การสร้างกราฟิกและการตกแต่งภาพดว้ยโปรแกรมประยกุตส์ าหรับศิลปะ
ดิจิทลั  
 Computer graphic systems; input and output devices for graphic creation; graphic composition; 
color theory; design thinking; graphic creation; graphic retouch with digital art software  



871-214 หลกักำรจัดกำร 3(3-0-6) 
 Principles of Management  
 บทบาทและหน้าท่ีขององค์การ หลกัการจดัการ ผูบ้ริหารและภาวะผูน้ า จริยธรรมในการบริหาร 
การวางแผนและการควบคุม กระบวนการจดัการและการพฒันาทรัพยากรบุคคล การจูงใจและการท างาน
เป็นทีม การส่ือสารองคก์าร และการจดัการการเปล่ียนแปลง  
 Roles and functions of organization; management principles; manager and leadership; 
managerial ethics; planning and control; management process and human resource development; 
motivation and team working; organizational communication and change management  
871-215 เทคโนโลยอีินเทอร์เน็ต 3((2)-2-5) 
 Internet Technology  
 ระบบเครือข่ายเบ้ืองตน้และระบบอินเทอร์เน็ต  เทคโนโลยีเว็บร่วมสมยั โปรโตคอลต่างๆ บน
ระบบอินเทอร์เน็ต ภาษาส าหรับเขียนโปรแกรมบนเวบ็  ระบบช่ือโดเมน  โปรแกรมอ านวยความสะดวกใน
การใชง้าน การประยกุตใ์ชอิ้นเทอร์เน็ต  
 Introduction to network and Internet systems; contemporary web technology; Internet protocols; 
web programming languages; domain name systems; Internet utility software; internet applications  
871-216 กำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 3((2)-2-5) 
 Data Communication and Computer Networks  
 หลักการพื้นฐานการส่ือสารข้อมูล การรับส่งข้อมูลแบบอนาล็อกและดิจิทัล ส่ือและอุปกรณ์
เครือข่าย  เครือข่ายแบบทอ้งถ่ิน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เทคโนโลยีระบบ
เครือข่าย  สถาปัตยกรรมล าดบัชั้นของเครือข่าย การส่ือสารไร้สายเบ้ืองตน้  
 Fundamentals of data communication; analog and digital transmission; media and network 
devices; local area network; the Internet; mobile networks; network technologies;  layered network 
architecture; introduction to wireless communications 
871-217 กำรจัดกำรฐำนข้อมูล 3((2)-2-5) 
 Database Management  
 แนวคิดและหลกัการของฐานขอ้มูล สถาปัตยกรรม 3 ระดบัของฐานขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูล
เชิงตรรก แผนภาพอีอาร์ ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาเอสคิวแอลส าหรับการจดัการฐานข้อมูล  
การจดัการขอ้มูลท่ีไม่ใช่เชิงสัมพนัธ์ เคร่ืองมือในการจดัการขอ้มูลท่ีไม่ใช่เชิงสัมพนัธ์ การบ ารุงรักษาการ
จดัการและการบริหารฐานขอ้มูล   
 Concepts and principles of database; 3-level database architecture; logical database design; E-R 
diagram; relational database; SQL language for database management; NoSQL management; NoSQL 
tools; database management and administration; system maintenance   
 



871-310 กำรวเิครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศในองค์กร 3((2)-2-5) 
 Information System Analysis and Design in Organization  
 โครงสร้างและการจดัการองค์กร  กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศ กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ SDLC Agile Scrum การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เคร่ืองมือและเทคนิคการวิเคราะห์   
การออกแบบส่วนน าเขา้และส่วนแสดงผล การพฒันา การบ ารุงรักษาและการประเมินผล 
Organization structure and management; information system development process; design thinking 
process; SDLC; Agile; Scrum; system analysis and design; tools and analysis techniques; input and output 
design; development; system maintenance and assessment 
871-311 กำรออกแบบและกำรโปรแกรมเชิงวตัถุ 3((2)-2-5) 
 Design and Object-Oriented Programming  
 แนวคิดและวิธีการโปรแกรมเชิงวตัถุ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวตัถุ ยูเอ็มแอล วตัถุ 
คลาส การสืบทอดคุณสมบติั การส่ือสารระหว่างวตัถุ โพลิมอฟิซึม โอเวอร์โหลด หลักภาษาโปรแกรม
ระดบัสูงส าหรับการโปรแกรมเชิงวตัถุ  
 Object-oriented programming concepts and methods; object-oriented system analysis and 
design; UML; object; class; inheritance; message passing; polymorphism; overloading; high-level object-
oriented programming language  
871-312 ชุดวชิำกำรออกแบบและพฒันำแอปพลเิคชันบนเวบ็ 6((4)-4-10) 
 Web Application Design and Development  
 หลกัการของเทคโนโลยีเวบ็ องคป์ระกอบของเวบ็เพจและเวบ็ไซต ์การออกแบบเวบ็ท่ีสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้หลกัการออกแบบกราฟิกส าหรับเวบ็ไซต ์การสร้างเวบ็แบบไดนามิค การโปรแกรมเวบ็ฝ่ัง
เซิร์ฟเวอร์ การจดัการเซสชนั การออกแบบฐานขอ้มูล การเช่ือมต่อฐานขอ้มูลและบริหารจดัการ ภาษาเอสคิว
แอล การพฒันาเวบ็ดว้ยเฟรมเวร์ิค  
 Principles of web technology; website and web page  components; user interface design 
application; principle of graphic design for website; dynamic web development; Server-side web 
programming; session management; database design; database connection and administration; SQL 
language; web development with framework   
871-313 กำรวเิครำะห์เชิงปริมำณทำงกำรจัดกำร 3((2)-2-5) 
 Quantitative Analysis in Management  
 หลักการและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและการตดัสินใจทางการ
จดัการ ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ทางสถิติ เพื่อใชก้ าหนดแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสม 
 Principles and quantitative analysis for management problem analysis and decision making;  
theories and statistical techniques for appropriate  management   
 



871-314 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร 3(3-0-6) 
 Managerial Accounting  
 การใชบ้ญัชีเพื่อการจดัการ ตน้ทุนและการวเิคราะห์การงบประมาณ การตั้งราคาสินคา้และบริการ 
งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์และการตดัสินใจเลือกโครงการลงทุน  
 Management accounting; capital investment and analysis; budgeting; product and service 
pricing; statement of cash flows; investment project analysis and investment decision-making  
871-315 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร 3(3-0-6) 
 Management Information System  
 บทบาทและหน้าท่ีของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการภายในองค์การ ความส าคญัของระบบ
สารสนเทศกบัองคก์ารธุรกิจ การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจในการบริหาร  
 Roles and responsibilities of management information system within organization; importance of 
information systems to business organization; application of information systems for administration  
decision-making  
871-316 กำรบริหำรและจัดกำรระบบ 3((2)-2-5) 
 System Administration and Management  
 หน้าท่ีของผูบ้ริหารระบบ การจัดการผู ้ใช้  ระบบรักษาความมั่นคงบนเครือข่าย การจัดการ
ทรัพยากรระบบ การส ารองและกูคื้นระบบ  การติดตั้งและดูแลเซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ส าหรับการตรวจสอบ
ระบบเครือข่าย  
 Functionality of system administrator; user management; network security system; system 
resource management; backup and recovery system; server setting and maintenance; network monitoring 
software  
871-317 กำรปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงมนุษย์และคอมพวิเตอร์ 3((2)-2-5) 
 Human Computer Interaction  
 แนวคิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย ์ ความส าคญัของการออกแบบตวัเช่ือม
ประสาน การออกแบบตวัเช่ือมประสานและการปฏิสัมพนัธ์ หลกัการและวิธีการออกแบบตวัเช่ือมประสาน
ท่ีเนน้ผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง การวเิคราะห์และประเมินการออกแบบตวัเช่ือมประสาน  
 Conceptual models of human and computer interaction;  importance of user interface design; 
user interface and interactive system design; user-centered design principles and methods; analysis and 
evaluation of user interface design  
 
 
 
 



871-318 กฎหมำย จริยธรรม และประเด็นทำงวชิำชีพ 3(3-0-6) 
 Laws, Ethics and Professional Issues  
 กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร ความลบัทางการคา้ กฎหมายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ และประเด็นทางวชิาชีพ  
 Laws and ethics related to Computer and Informatics for Management; intellectual property; 
copyrights;  patents;  trade secret;  electronic commerce laws; professional issues  
871-319 สัมมนำทำงคอมพวิเตอร์และวทิยำกำรสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร ไม่นับหน่วยกติ 
 Seminar in Computer and Informatics for Management  (1 คำบ/สัปดำห์) 
 ศึกษาและเสวนาในประเด็นและแนวโน้มด้านคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการ
จดัการ การวดัและประเมินผลใชส้ัญลกัษณ์ S และ U  
 Study and discussion on issues and  trends related to Computer and Informatics for 
Management; performance appraisal using S and U  
871-410 โครงงำนรำยบุคคล 4(0-12-0) 
 Independent Project  
 การคน้ควา้และการรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ การเลือกหวัขอ้โครงงานดา้นคอมพิวเตอร์และวิทยการ
สารสนเทศเพื่อการจดัการดว้ยการส ารวจปัญหาจากสถานประกอบการจริง การพฒันาและน าเสนอโครงร่าง
การพัฒนาโครงงานภายใต้ค  าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาและการเสนอแนะจากสถานประกอบการ  
การน าเสนอโครงงานและการท ารายงานฉบบัสมบูรณ์  
 Exploration and collection of basic data; topic selection on computer and informatics for 
management; proposal development and presentation; project development under advisor’s supervision; 
final project presentation and report  
871-411 ควำมมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และกำรส่ือสำรข้อมูล 3((2)-2-5) 
 Computer System and Data Communication Security  
 ระบบความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ  ระบบแฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล การเข้ารหัส  
การวิเคราะห์การเขา้รหัส มาตรฐานความมัน่คงปลอดภยั และเทคนิคการเขา้รหัสขอ้มูล  ขอ้ตกลงในการ
ส่ือสาร  การประยกุตใ์ชร้หสัในการจดัการระบบรหสัสาธารณะ ลายเซ็นแบบดิจิทลั  
 Operating system security; file system security; database security; encryption; cryptanalysis; 
security standared and encryption techniques; communication protocols; application of public key 
encryption; digital signature  
 
 
 
 



871-412 สหกจิศึกษำ 6(0-36-0) 
 Cooperative Education  
 การปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการท่ีใช้ทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจดัการปฏิบติังานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงานเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง หรือ 1 ภาคการศึกษาภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ  
มีผูนิ้เทศงาน การติดตามและมีผลการประเมินการปฏิบติังานโดยหน่วยงานนั้น มีการรายงาน การน าเสนอ
ผลส าเร็จโครงงานสหกิจศึกษา การวดัและประเมินผลใชส้ัญลกัษณ์ G P และ F  
 Working in information and communication field at enterprise under sup vision of lecturer and 
adviser from organization; report and presentation of cooperative success; performance appraisal using G 
P and  

กลุ่มวชิำเอกเลือก   
870-200 ภำษำองักฤษหรรษำ  ไม่นับหน่วยกติ 
 English for Fun I  (2 คำบ/สัปดำห์) 
 ค าศพัทพ์ื้นฐาน ค าศพัท ์ส านวน ค าสแลง และฝึกการสนทนาในชีวติประจ าวนั เช่น การซ้ือของ 
อาหาร กีฬา และบนัเทิง ฝึกอ่านขอ้ความสั้น เช่น ป้าย ประกาศ ฉลากสินคา้ โฆษณา ฝึกฟังจากส่ือต่าง ๆ ฝึก
เขียนแนะน าตวัและแสดงความคิดเห็นอยา่งง่าย ฝึกการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การน าเสนอขอ้มูล 
การแสดงความคิดเห็น และการสัมภาษณ์ ฝึกอ่านและเขียนขอ้ความและเร่ืองเพื่อการส่ือสาร การวดัและ
ประเมินผลใชส้ัญลกัษณ์ S และ U  
 Basic vocabulary, vocabulary, idiom, slang and everyday expression on various topics such as 
shopping, food, sport and entertainment; reading of short messages such as signs, announcements, product 
labels, advertisements; listening; writing self-introduction and comments; conversation practicing in 
different situation such as presentation, opinion expression and interview; reading and writing messages 
for communication; performance appraisal using S and U  
870-220 กำรตลำดออนไลน์ 3(3-0-6) 
 Online Marketing  
 ความหมาย แนวคิดของการตลาดออนไลน์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์กลยุทธ์การตลาด
ออนไลน์การสร้างและส่ือสารตราสินคา้ออนไลน์เทคโนโลยีดิจิทลัในงานดา้นการตลาดออนไลน์เคร่ืองมือ
และช่องทางการตลาดออนไลน์ การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ เช่น เสิร์ชเอนจินและการตลาด 
ท่ีท  าผา่นส่ือสังคมออนไลน์ กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง  
 Concept of online marketing; online marketing mix; online marketing strategy and creating 
brand; digital technology in online marketing; tools and marketing channels; online marketing activities 
such as search engines and marketing through social media; related laws, ethics and professional ethics
  



871-220 กำรจ ำลองด้วยคอมพวิเตอร์ 3((2)-2-5) 
 Computer Modeling  
 หลกัการจ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์ การจ าลองพื้นผวิดว้ยโพลิกอน เนิร์บส์และซบัดิวิชนั ลายผิวและ
วสัดุ แสงและกลอ้ง ซอฟตแ์วร์ส าหรับการจ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์  
 Principles of computer  modeling; surfaces modeling in polygons, NURBS and subdivision; 
textures and materials; lights and cameras; computer modeling software  
871-221 วดีิโอและออดิโอส ำหรับมัลติมีเดีย 3((2)-2-5) 
 Video and Audio for Multimedia  
 แนวคิดเก่ียวกบัวิดีโอและออดิโอ การบนัทึก สร้างและแกไ้ขแฟ้มวิดีโอและแฟ้มเสียงส าหรับใช ้
ในการผลิตมลัติมีเดีย อุปกรณ์ส าหรับบนัทึกวดีิโอและตดัต่อวดีิโอและออดิโอ การตดัต่อวิดีโอและการตดัต่อ
ออดิโอ โปรแกรมประยกุตส์ าหรับตดัต่อวดีิโอและออดิโอ  
 Video and audio concepts; recording, creating and editing video and audio files for multimedia 
works; video and audio recording and editing hardware; video editing and audio editing; application 
software for video and audio editing  
871-222 ชุดวชิำพำนิชย์อเิลก็ทรอนิกส์และลูกค้ำสัมพนัธ์ 6((4)-4-10) 
 E-Commerce and Customer Relationship Management  
 แนวคิดและหลักการของพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ รูปแบบและโครงสร้างการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ มาตรการการรักษาความปลอดภยั ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ 
และอุปกรณ์เครือข่ายท่ีใช้ส าหรับพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ แนวคิดการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ กลยุทธ์การ
บริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ในทางธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารงานลูกคา้
สัมพนัธ์ การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ ระบบการบริหารงานลูกคา้
สัมพนัธ์ออนไลน์ ซอฟตแ์วร์ในงานบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั ประเด็นทางดา้นกฎหมาย
และจริยธรรม สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา การฉอ้โกงบนอินเทอร์เน็ต การคุม้ครองผูบ้ริโภคและผูข้าย 
Concepts and principles of electronic commerce; electronic transaction models and structures; electronic 
money transfer; security issues; software, hardware and facilities for electronic commerce; principles of 
customer relationship management; customer relationship management strategies in business; application 
of information technology in customer relationship management; online customer relationship 
management system; widespread software used for managing customer relationship; laws, legal and ethical 
issues; intellectual property rights; fraud on the Internet; consumer and seller protection  
 
 
 
 



871-223 กำรโปรแกรมร่วมสมัย 3((2)-2-5) 
 Contemporary Programming  
 ภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูงหรือเทคโนโลยกีารโปรแกรมสมยัใหม่ท่ีไดรั้บความนิยม  
 Widespread use of high-level programming language or modern  programming technology  
 ความหมายและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ เคร่ืองมือช่วยในการเลือกแหล่งผลิตและ
จ าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ ความร่วมมือและเครือข่ายดา้นการ
จดัการทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยใีนการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ  
 Definition  and  categories  of  information  resources;  tools  of production and distribution of 
alternative sources of information;  information  resource  management  process; cooperation and 
networking of information resources management; technology to manage information resources  
871-224 กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในองค์กร 3(3-0-6) 
 Information Resources Management in Organization  
 ความหมายและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ เคร่ืองมือช่วยในการเลือกแหล่งผลิตและ
จ าหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ ความร่วมมือและเครือข่ายดา้นการ
จดัการทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยใีนการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ  
 Definition  and  categories  of  information  resources;  tools  of production and distribution of 
alternative sources of information;  information  resource  management  process; cooperation and 
networking of information resources management; technology to manage information resources  
871-225 กำรจัดกำรธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Business Administration  
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ โครงสร้าง ลักษณะธุรกิจและการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ 
สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ  รูปแบบต่างๆ ของธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจ หลกัการและกระบวนการจดัการธุรกิจ  
สถาบนัการเงิน  จรรยาบรรณทางธุรกิจ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  
 Introduction to business; structure, nature and operation of business organization; business 
environment, type of business, economic system, principles and processes of business administration, 
financial institution, ethics and law in business 
871-320 กำรโปรแกรมเครือข่ำย 3((2)-2-5) 
 Network Programming 
 เครือข่ายแบบทีซีพี/ไอพี ยดีูพี แนวคิดและหลกัการในการเขียนโปรแกรมประยกุตเ์ครือข่ายแบบ 
ทีซีพี/ไอพี การส่ือสารระหวา่งกระบวนการ การเขียนโปรแกรมระดบัชั้นการเช่ือมต่อของทีซีพี/ไอพี   การ
โปรแกรมแบบซ็อกเก็ต การโปรแกรมระดบัชั้นแอพพลิเคชนั  



 TCP/IP, UDP networks; concepts and principles of application programming for TCP/IP 
networks, process communication, TCP/IP layer interface programming, socket programming, application 
layer programming 
871-321 ระบบกำรส่ือสำรแบบไร้สำย 3((2)-2-5) 
 Wireless Communication System  
 แนวคิดการส่ือสารแบบไร้สาย สถาปัตยกรรมของระบบการส่ือสารแบบไร้สาย การจดัการสภาพ
การเคล่ือนท่ี โปรโตคอลส าหรับโปรแกรมประยกุตไ์ร้สาย การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารแบบไร้สาย 
 Concepts of wireless communication; architecture of wireless communication systems; mobility 
management; wireless application protocols; applications of wireless communication technologies  
871-322 กำรประมวลผลภำพ 3((2)-2-5) 
 Image Processing  
 หลกัการพื้นฐานการประมวลผลภาพดิจิทลั การประมวลผลภาพแบบจุด การประมวลผลแบบ
บริเวณจุด การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพ การเรียกคืนภาพ การบีบอดัภาพ การแบ่งอาณาเขตภาพ  
 Fundamentals of digital image processing;  point processing;  neighborhood processing; image 
transformation, enhancement, restoration, compression and segmentation 
871-323 กำรโปรแกรมเกม 3((2)-2-5) 
 Game Programming  
 ประวติัเกม กระบวนการพฒันาเกม หลกัการออกแบบเกม การโปรแกรมเกมดว้ยภาษาระดบัสูง 
การโปรแกรมเกม 2 และ 3 มิติ การใส่พื้นผวิ การสร้างฉากภูมิประเทศ  
 History of games; game development process; principles of game design; game programming 
with high level language ; 2D and 3D game programming; textures; terrain  
871-324 กำรออกแบบระบบเครือข่ำยส ำหรับองค์กร 3((2)-2-5) 
 Network Design for Organization  
 หลกัการของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองคก์ร อุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่าย วิเคราะห์และ
ประเมินความตอ้งการระบบเครือข่าย การออกแบบระบบเครือข่ายและเครือข่ายเสมือน เคร่ืองมือในการ
ออกแบบระบบเครือข่าย ประเด็นในการออกแบบเครือข่าย  
 Principles of computer network in organization; networking devices; network requirement 
analysis and evaluation; design of networking system and virtual network; network design tools; network 
design issues 
 
 
 
 



871-325 ชุดวชิำกำรพฒันำโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับอนิเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 6((4)-4-10) 
 Internet of Things Application Development  
 การเลือกใช้อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงและอุปกรณ์ต่อพ่วง การเขียนโปรแกรมควบคุม
อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง การเขียนโปรแกรมเพื่อตอบโตก้บัอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง การพฒันา
โปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพื่อควบคุมอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง  
 Internet of Things (IOTs) and peripheral selection; IOTs programming; application development 
for interface with IOTs; mobile application development for controlling IOTs  
871-326 ชุดวชิำกำรจัดกำรธุรกจิส ำหรับผู้ประกอบกำร 6((4)-4-10) 
 Business Management for Entrepreneurs 
 ทฤษฎีความเป็นผูป้ระกอบการ การพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการ การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน 
การพฒันาและการสร้างความคิดสร้างสรรค ์การแสวงหาและประเมินโอกาสทางธุรกิจ ขั้นตอนการเร่ิมธุรกิจ
ใหม่และการจดัท าแผนธุรกิจ  มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ การก าหนดราคาสินคา้ ฟังก์ชัน่การผลิต ตน้ทุนท่ี
ใชใ้นการตดัสินใจ การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั การก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงกลยทุธ์ การพฒันา การ
น ากลยทุธ์ไปปฏิบติัและการทบทวนเชิงกลยทุธ์ การบริหารระบบคุณภาพ  
 Entrepreneurship theories; entrepreneurship development; strengths and weakness analysis; 
creativity development; seeking and assessment of business opportunity; initiating new businesses and 
business plan; economic value added; product pricing; production function; costs in decisions making; 
competitive advantage; setting strategic objective; strategic development implementation and control; 
quality system administration 
871-327 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management  
 แนวคิดและหลกัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การวเิคราะห์งาน การก าหนดรายละเอียดของงานและ
คุณสมบัติของผูป้ฏิบัติงาน การสรรหาและการคัดเลือก การจูงใจ  ก ารฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
การประเมินผลการปฏิบติังาน และระบบค่าตอบแทน สุขภาวะและความปลอดภยัในการท างาน แรงงาน
สัมพนัธ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
 Concepts and principles of human resource management; job analysis; job description and staff 
qualifications;  recruitment and selection; motivation; training and development of personnel; performance 
evaluation and compensation system; health and safety; labour relations and related legal issues  
  
 
 
 
  



871-328 กำรบริหำรโครงกำร 3(3-0-6) 
 Project Management  
 หลกัการวางแผนและการพฒันาโครงการ การจดัการทรัพยากรและการบริหารโครงการ บทบาท
และหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโครงการ การพฒันาทีมงาน การควบคุมและการประเมินโครงการ การใชซ้อฟตแ์วร์
ประยกุตส์ าหรับการบริหารโครงการ  
 Principles of project planning and development; resource management and project 
administration; roles and functions of project executives; team development; project control and 
assessment; application software for project management 
871-420 กำรโปรแกรมกรำฟิก 3((2)-2-5) 
 Graphics Programming  
 หลกัการโปรแกรมกราฟิก  2  และ  3 มิติ การโปรแกรมกราฟิกดว้ยกราฟิก เอพีไอ รูปทรงพื้นฐาน
ทางเรขาคณิต การเปล่ียนแปลงรูปทรงกราฟิก การก าหนด สี พื้นผวิและแสง เส้นโคง้และพื้นผวิ กราฟิกแบบ
โตต้อบ  
 Principles of two and three dimension graphics programming; graphics programming with 
graphics API; geometric primitives; geometric transformations; color, materials, and lighting; curve and 
surfaces, interactive graphics  
871-421 กำรท ำเหมืองข้อมูล 3((2)-2-5) 
 Data Mining  
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการท าเหมืองขอ้มูล คลงัขอ้มูล ประเภทของขอ้มูล การเตรียมขอ้มูล การ
รวบรวมขอ้มูล การกรองขอ้มูล การประยกุตใ์ชง้าน การ 
วเิคราะห์ขอ้มูลและการอภิปรายผลขอ้มูลเบ้ืองตน้ เทคนิคการท าเหมืองขอ้มูลเบ้ืองตน้ ตน้ไมก้ารตดัสินใจ 
กฎความสัมพนัธ์การท าเหมืองขอ้มูล  
 Knowledge discovery in data mining, data warehouse, characteristics of data, data preparation 
and cleansing, data integration, data selection and filtering, utilisation of data analytics tools and visual 
presentation of analytics results. Introduction to data mining techniques, decision tree and data mining 
association rule.   
871-422 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 3((2)-2-5) 
 Data Analytics  
 รวบรวมและการจดัเตรียมขอ้มูล การใชเ้คร่ืองมือเพื่อการประมวลผลขอ้มูลการแบ่งกลุ่มขอ้มูลและ
การจดักลุ่มขอ้มูล การอภิปรายผลขอ้มูล การท านาย การตรวจสอบโมเดลในการท านายผล การวิเคราะห์
ขอ้มูลส าหรับการตดัสินใจและการแสดงผลขอ้มูล  



 Data gathering and preparation; data segmentation; data analytics tools and techniques including 
data clustering and data classification; data interpretation, prediction, model evaluation, data analysis for 
decision making and data visualization  
871-423 เศรษฐศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำร 3(3-0-6) 
 Managerial Economics  
 ความรู้เบ้ืองตน้ของเศรษฐศาสตร์การจดัการ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ การวเิคราะห์อุปสงคแ์ละ
ความยืดหยุ่น  โครงสร้างตลาดกบัการก าหนดราคาสินคา้และปริมาณการผลิต ฟังก์ชันการผลิต แนวคิด
เก่ียวกบัตน้ทุนท่ีใช้ในการตดัสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์และการพยากรณ์ตน้ทุนการผลิต การวิเคราะห์
การลงทุน การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื  บทบาทของภาครัฐท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ  
 Introduction to managerial economics; economic value added; demand and elasticity; market 
structure, product pricing and quantity; production function; concepts of costs in decisions making; 
analysis and forecast of production costs; investment analysis; sustainable competitive advantage; role of 
government in business    
873-225 กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3((2)-2-5) 
 Package Design  
 ทฤษฎีและการฝึกปฎิบติัการออกแบบบรรจุภณัฑ์ระดบัสากล ความสัมพนัธ์ระหว่างผลิตภณัฑ ์
บรรจุภณัฑ์ การจดัแสดง ผูใ้ช้ และการตลาด การศึกษาบริบทของการผลิตท่ีมีอยูแ่ละเทคโนโลยีเขา้มาใหม่ 
เพื่อการพฒันาไปสู่กระบวนการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานอุตสาหกรรม  
 Theories and practice of international package design; relationship between products, packaging, 
product display, users and market; studying the context of current production and new production 
technology to develop packaging design process to meet industry standards   
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