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ปรัชญาของหลกัสูตร 
ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการพฒันาระบบสารสนเทศ ประยกุตห์ลกัวิทยาการขอ้มูลเพื่อการพฒันา

ระบบสารสนเทศอจัฉริยะ ประยุกต์ความรู้ดา้นธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพฒันาธุรกิจอจัฉริยะ ประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยสีารสนเทศตอบสนองความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน โดยมุ่งเนน้การลงมือปฏิบติัจริง และตระหนกั
ถึงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ยดึประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความตอ้งการของภาคธุรกิจและสงัคม 
PLO2 ประยกุตห์ลกัวทิยาการขอ้มูลเพื่อการพฒันาระบบสารสนเทศอจัฉริยะ 
PLO3 ประยกุตค์วามรู้ดา้นธุรกิจและเทคโนโลยเีพ่ือการพฒันาธุรกิจอจัฉริยะ 
PLO4 มีทกัษะการท างานเป็นทีม 
PLO5 พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
PLO6 แสดงออกซ่ึงการมีคุณธรรม จรรยาบรรณทางวชิาชีพและจิตสาธารณะ 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  128 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30   หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 4 หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
             The King’s Philosophy and Sustainable Development 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์          1((1)-0-2) 
             Benefit of Mankinds 
935-002  รู้รอด ปลอดภยั           1((1)-0-2) 

 Life Safety 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ       5 หน่วยกติ 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21        2((2)-0-4) 
             Life Skills for Citizens of the 21st Century 
935-029 ชีวติท่ีดี                 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 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการรู้ดจิทิลั       4 หน่วยกติ 
935-004   วทิยาการสมยัใหม่และโลก       2((2)-0-4) 
 Modern Science and the World 
935-005   เทคโนโลยสีารสนเทศ       2((2)-0-4) 
 Information Technology 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข       4 หน่วยกติ 
935-006   คิดเป็น คิดสนุก         2((2)-0-4) 
             Intelligent Thinking 
935-007  สนุกคิด         2((2)-0-4) 
             Smart Thinking 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร        8 หน่วยกติ  
935-008   การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4) 
              Everyday English Conversations 
935-009   การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                       2((2)-0-4) 
 Everyday English Reading and Writing 
935-010   การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ                     2((2)-0-4) 
 Effective English Communication 
935-011   ภาษาไทยและการส่ือสาร                                             2((2)-0-4) 
 Thai and Communication 
 



สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา                                                2 หน่วยกติ 
โดยเลือกเรียนจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
935-012 ชีวติท่ีงดงาม                                                            1((1)-0-2) 
 Aesthetic Life 
935-013 กีฬาเพ่ือสุขภาพ                                                        1((1)-0-2) 
 Sports for Health 
935-014 การฝึกดว้ยเคร่ืองน ้ าหนกัเพ่ือสุขภาพ                               1((1)-0-2) 
 Weight Training for Health  
935-015 เดินวิง่เพ่ือสุขภาพ                                                      1((1)-0-2) 
               Walking and Jogging for Health 
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ                                                          1((1)-0-2) 
 Art of Life 
935-017 เกมและกิจกรรมนนัทนาการ       1((1)-0-2) 
 Game and Recreation Activities 
935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ                                                      1((1)-0-2) 
               Physical Education and Recreation 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้ า         1((1)-0-2) 
               Swimming Skills 
935-113 ลีลาศ                                                                             1((1)-0-2) 
               Social Dance 
935-114 ศิลปะการป้องกนัตวั         1((1)-0-2)                                                          
              Martial Arts  
935-115 กอลฟ์          1((1)-0-2)  
               Golf  
935-116 เทนนิส            1((1)-0-2) 
 Tennis  
935-117   แบดมินตนั            1((1)-0-2) 
               Badminton 
935-118 แอโรบิคแดนซ ์        1((1)-0-2) 
              Aerobic Dance  
935-119 การอยูค่่ายพกัแรม        1((1)-0-2)                                                   
              Camping  
935-213 เซปักตะกร้อ        1((1)-0-2) 
              Sapak Takraw  
935-214   เทเบิลเทนนิส               1((1)-0-2) 
            Table tennis  
935-215   วอลเล่ยบ์อล                    1((1)-0-2) 
             Volleyball   
 



935-216   ฟตุบอล                       1((1)-0-2) 
              Football  
935-217 บาสเกตบอล          1((1)-0-2) 
              Basketball  
935-218 เปตอง                      1((1)-0-2) 
              Petonque  
935-219 กรีฑา                           1((1)-0-2) 
               Track and Field  
935-311 โยคะ                        1((1)-0-2) 
 Yoga                                                      
                รายวชิาเลือก 2 หน่วยกติ ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวชิาดงัต่อไปนี ้   2 หน่วยกติ 
935-018 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4)    
 Science in Daily Life  
935-019 เคมีรอบตวัเรา        2((2)-0-4)    
 Chemistry around Us 
935-020 ภาษาองักฤษวชิาการ       2((2)-0-4)    
 Academic English  
935-021   การฟังและพดูภาษาจีน       2((2)-0-4)    
 Chinese Listening and Speaking Skills    
935-022 การเขียนภาษาจีน         2((2)-0-4)                                                        
 Chinese Writing Skills 
935-023 การพดูและการพฒันาบุคลิกภาพ      2((2)-0-4)    
 Speaking Techniques and Personality Development  
935-024 การเล่าเร่ืองโดยใชภ้าษาองักฤษ       2((2)-0-4)    
 English Story Telling 
935-025 ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน      2((2)-0-4)                                    
 English for Job Applications  
935-026 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน                                             2((2)-0-4)    
 English in the Workplace 
935-027 กฎหมายในชีวติประจ าวนั          2((2)-0-4)                                         
 Law in Daily Life  
935-028   เอเชียศึกษา         2((2)-0-4)          
 Asian Studies  

2. หมวดวชิาเฉพาะ  92 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาแกน  9 หน่วยกติ 
934-100  คณิตศาสตร์ส าหรับนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 3((3)-0-6) 
  Mathematics for Informations 
934-102  การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ    3((2)-2-5) 
  Statistical Data Analysis 



934-105  เทคโนโลยสีมยัใหม่ 3((3)-0-6) 
Modern Technology  

2.2 วชิาชีพบังคบั                                   52 หน่วยกติ 
           กลุ่มประเดน็ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  12 หน่วยกติ 
926-111  ธุรกิจและหลกัการจดัการ  3((3)-0-6) 
  Business and Principles of Management 
934-208  ธุรกิจอจัฉริยะ  3((3)-0-6) 
  Business Intelligence 
934-301  จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์  3((3)-0-6) 
  Computing Ethics and Laws  
934-401  การจดัการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3((3)-0-6) 
  Information Technology Project Management 
  กลุ่มเทคโนโลยเีพ่ืองานประยุกต์  22 หน่วยกติ 
934-104 ปฏิสมัพนัธ์ของมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 
  Human-Computer Interaction 
934-200  ระบบฐานขอ้มูล    3((2)-2-5) 
  Database Systems 
934-204  วทิยาการขอ้มูล  3((2)-2-5) 
  Data Science 
934-207 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 3((3)-0-6) 
  Electronic Commerce 
934-310 สมัมนา    1(0-2-1) 
  Seminar   
934-330  ชุดวชิาสมาร์ทดีไวซ์แอปพลิเคชนั 9((4)-15-8) 
  Smart Device Application  
กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์  12 หน่วยกติ 
934-101  การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ   3((2)-2-5) 
  Object-Oriented Programming   
934-103  โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 3((2)-2-5) 
  Data Structures and Algorithms  
934-202 การเขียนโปรแกรมบนอปุกรณ์เคล่ือนท่ี 3((2)-2-5) 
  Mobile Device Programming 
934-206  การเขียนโปรแกรมเวบ็ 3((2)-2-5) 
  Web Programming  
  กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  6 หน่วยกติ 
934-201  หลกัการส่ือสารขอ้มูลและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  3((2)-2-5) 
  Principles of Data Communications and Computer Networks 
934-205 การวเิคราะห์และการออกแบบระบบ  3((3)-0-6) 
  Systems Analysis and Design 



2.3 วชิาชีพเลือก          21 หน่วยกติ 
- แผนการเรียนแบบสหกจิศึกษา 21 หน่วยกติ 
 -กลุ่มชุดวชิา  18 หน่วยกิต 
      -วชิาชีพเลือก  3 หน่วยกิต 
- แผนการเรียนแบบเรียนรู้และท างานร่วมกบัสถานประกอบการ 24 หน่วยกติ 
 -กลุ่มชุดวชิา  18 หน่วยกิต 
 -วชิาชีพเลือก  6 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มชุดวชิา  18 หน่วยกติ 
 - แผนการเรียนแบบสหกจิศึกษา 
 ใหน้กัศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนชุดวชิาจากกลุ่มชุดวชิาใดวชิาหน่ึง จ านวน 18 หน่วยกิต  
 กลุ่มชุดวชิาพฒันาซอฟตแ์วร์ (Software Developer)   
 หรือ กลุ่มชุดวชิาวทิยาการขอ้มูล (Data Science) 
 หรือ กลุ่มชุดวชิาธุรกิจดิจิทลั (Digital Business)   
 - แผนการเรียนแบบเรียนรู้และท างานร่วมกบัสถานประกอบการ 
 ใหน้กัศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนชุดวชิาจากกลุ่มชุดวชิาใดวชิาหน่ึง จ านวน 18 หน่วยกิต  
  กลุ่มชุดวชิาพฒันาซอฟตแ์วร์ (Software Developer)   
  หรือ กลุ่มชุดวชิาวทิยาการขอ้มูล (Data Science)     
  กลุ่มชุดวชิาพฒันาซอฟต์แวร์ (Software Developer) 
934-331  ชุดวชิาการพฒันาแอปพลิเคชนัส าหรับเกษตรอจัฉริยะ   9((4)-15-8) 
  Application Development for Smart Agriculture  
934-332  ชุดวชิาการพฒันาแอปพลิเคชนัธุรกิจอจัฉริยะ 9((4)-15-8) 
  Intelligence Business Application Development  
  กลุ่มชุดวชิาวทิยาการข้อมูล (Data Science)  
934-341  ชุดวชิาการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่และการประมวลผลแบบคลาวด ์ 9((4)-15-8) 
  Big Data Analysis and Cloud Computing  
934-342  ชุดวชิาการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์เพ่ือช่วยตดัสินใจ 9((4)-15-8) 
  Geospatial Data Analytics for Decision Making  
 กลุ่มชุดวชิาวชิาธุรกจิดจิทิลั (Digital Business)  
934-320  ชุดวชิาการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจทางธุรกิจ 9((4)-15-8) 
  Data Analysis for Business Decision  
934-321  ชุดวชิาระบบสารสนเทศเชิงกลยทุธ์ 9((4)-15-8) 
  Strategic Information System  
 2) รายวชิาชีพเลือก  
 - แผนการเรียนแบบสหกจิศึกษา 3 หน่วยกติ 
 - แผนการเรียนแบบเรียนรู้และท างานร่วมกบัสถานประกอบการ 6 หน่วยกติ 
 จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
934-350 การจดัการความรู้ 3((3)-0-6) 
  Knowledge Management  
 



934-351 เทคโนโลยธุีรกิจอิเลก็ทรอนิกส์  3((2)-2-5) 
 Electronic Business Technology 
934-352 หลกัการวจิยัทางธุรกิจดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 Digital Business Research Methods 
934-353 การพฒันาแอปพลิเคชนัสารสนเทศภูมิศาสตร์   3((2)-2-5) 
 GIS Application Development 
934-354 การประมวลผลภาพและการประยกุต ์ 3((2)-2-5) 
 Image Processing and Application 
934-355 การพฒันาฟลูสแตก็เวบ็ 3((2)-2-5) 
 Full Stack Web Development 
934-356 เหมืองขอ้มูล  3((2)-2-5) 
 Data Mining 
934-357 การวเิคราะห์เชิงท านายและการพยากรณ์ 3((2)-2-5) 
 Predictive Analytics and Forecasting 
934-358 การวเิคราะห์ขอ้มูลขั้นสูงและการแสดงขอ้มูลดว้ยภาพ 3((2)-2-5) 
 Advanced Data Analysis and Data Visualization 
934-359 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  1-3((x)-y-z) 
 Special Topics in Information Technology   
2.4 โครงงานและสหกจิศึกษา  
 - แผนการเรียนแบบสหกจิศึกษา 10 หน่วยกติ 
934-451 โครงงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(0-9-0) 
  Project in Information Technology  
934-452 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-0) 
  Pre-Cooperative Education 
934-453 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 
  Cooperative Education 
 - แผนการเรียนแบบเรียนรู้และท างานร่วมกบัสถานประกอบการ 7 หน่วยกติ 
934-452 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-0) 
  Pre-Cooperative Education 
934-453 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 
  Cooperative Education 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร  



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
แผนการเรียนแบบสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

001-102   ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    2((2)-0-4) 
934-100   คณิตศาสตร์ส าหรับนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ   3((3)-0-6) 
934-101   การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ    3((2)-2-5)   
934-102   การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ      3((2)-2-5) 
935-002   รู้รอด ปลอดภยั                      1((1)-0-2)                    
935-005   เทคโนโลยสีารสนเทศ    2((2)-0-4) 
935-008   การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
935-xxx   กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์         1((1)-0-2)                 
935-029    ชีวติท่ีดี             3((3)-0-6)  
 รวม 20((18)-4-38) 
 

ภาคการศึกษาที ่2  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
926-111  ธุรกิจและหลกัการจดัการ 3((3)-0-6) 
934-103  โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 3((2)-2-5) 
934-104  ปฏิสมัพนัธ์ของมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 
934-105  เทคโนโลยสีมยัใหม่ 3((3)-0-6) 
935-001   ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์    1((1)-0-2) 
935-006     คิดเป็น คิดสนุก     2((2)-0-4) 
935-007   สนุกคิด  2((2)-0-4) 
935-009  การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั    2((2)-0-4) 
935-xxx   กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์   1((1)-0-2)  
 รวม       20((18)-4-38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

934-200  ระบบฐานขอ้มูล 3((2)-2-5) 
934-201   หลกัการส่ือสารขอ้มูลและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์    3((2)-2-5) 
934-202 การเขียนโปรแกรมบนอปุกรณ์เคล่ือนท่ี 3((2)-2-5) 
934-207 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 3((3)-0-6) 
935-004   วทิยาการสมยัใหม่และโลก    2((2)-0-4) 
935-011   ภาษาไทยและการส่ือสาร       2((2)-0-4) 
935-xxx   วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป  2((2)-0-4)  
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี  3((x)-y-z) 
 รวม 21((x)-y-z)               

  
ภาคการศึกษาที ่2  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)  
934-204  วทิยาการขอ้มูล 3((2)-2-5) 
934-205  การวเิคราะห์และการออกแบบระบบ   3((3)-0-6) 
934-206  การเขียนโปรแกรมเวบ็  3((2)-2-5) 
934-208   ธุรกิจอจัฉริยะ 3((3)-0-6) 
935-003   ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21   2((2)-0-4) 
935-010  การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี  3((x)-y-z) 
 รวม 20((x)-y-z)               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

934-301  จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์   3((3)-0-6) 
934-310 สมัมนา 1(0-2-1) 
934-330  ชุดวชิาสมาร์ทดีไวซ์แอปพลิเคชนั 9((4)-15-8) 
934-xxx  วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
 รวม 16((x)-y-z)               

 
ภาคการศึกษาที ่2  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

934-xxx  วชิาชีพเลือก (ชุดวชิา)*  9((4)-15-8) 
934-451  โครงงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(0-9-0) 
  รวม 12((4)-24-8) 
 *ชุดวชิาในกลุ่มชุดวชิาท่ีนกัศึกษาเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)      
      934-401    การจดัการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ  3((3)-0-6)           
 934-452   เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-0) 
 934-xxx   วชิาชีพเลือก (ชุดวชิา)*  9((4)-15-8) 
    รวม  13((7)-18-14) 

  *ชุดวชิาในกลุ่มชุดวชิาท่ีนกัศึกษาเลือก 
             
ภาคการศึกษาที ่2   จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
 934-453   สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 
    รวม  6(0-36-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการเรียนแบบเรียนรู้และท างานร่วมกบัสถานประกอบการ 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

001-102    ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    2((2)-0-4) 
934-100    คณิตศาสตร์ส าหรับนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ   3((3)-0-6) 
934-101    การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ    3((2)-2-5)   
934-102    การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ      3((2)-2-5) 
935-002    รู้รอด ปลอดภยั                      1((1)-0-2)                    
935-005    เทคโนโลยสีารสนเทศ    2((2)-0-4) 
935-008    การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
935-xxx    กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์         1((1)-0-2)                 
935-029    ชีวติท่ีดี             3((3)-0-6)  
  รวม 20((18)-4-38) 

 
ภาคการศึกษาที ่2  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

926-111   ธุรกิจและหลกัการจดัการ 3((3)-0-6) 
934-103   โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 3((2)-2-5) 
934-104   ปฏิสมัพนัธ์ของมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 
934-105   เทคโนโลยสีมยัใหม่ 3((3)-0-6) 
935-001    ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์    1((1)-0-2) 
935-006      คิดเป็น คิดสนุก     2((2)-0-4) 
935-007    สนุกคิด  2((2)-0-4) 
935-009   การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั    2((2)-0-4) 
935-xxx    กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์         1((1)-0-2)  
  รวม 20((18)-4-38) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

934-200   ระบบฐานขอ้มูล 3((2)-2-5) 
934-201    หลกัการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์    3((2)-2-5) 
934-202  การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 3((2)-2-5) 
934-207  พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 3((3)-0-6) 
935-004    วทิยาการสมยัใหม่และโลก    2((2)-0-4) 
935-011    ภาษาไทยและการส่ือสาร       2((2)-0-4) 
935-xxx    วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป  2((2)-0-4)  
xxx-xxx   วชิาเลือกเสรี  3((x)-y-z) 
  รวม 21((x)-y-z)               

  
ภาคการศึกษาที ่2   จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

001-103    ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)  
934-204   วทิยาการขอ้มูล 3((2)-2-5) 
934-205   การวเิคราะห์และการออกแบบระบบ   3((3)-0-6) 
934-206   การเขียนโปรแกรมเวบ็  3((2)-2-5) 
934-208    ธุรกิจอจัฉริยะ 3((3)-0-6) 
935-003    ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21   2((2)-0-4) 
935-010   การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx   วชิาเลือกเสรี  3((x)-y-z) 
934-452  เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-0) 
   รวม 21((x)-y-z)               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

934-301   จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์   3((3)-0-6) 
934-310  สมัมนา 1(0-2-1) 
934-330   ชุดวชิาสมาร์ทดีไวซ์แอปพลิเคชนั 9((4)-15-8) 
934-xxx   วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
  รวม 16((x)-y-z)               

 
ภาคการศึกษาที ่2   จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           

934-xxx  วชิาชีพเลือก (ชุดวชิา)*  9((4)-15-8) 
934-xxx   วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
  รวม 12((x)-y-z) 

 *ในกลุ่มชุดวชิาพฒันาซอฟตแ์วร์ หรือ กลุ่มชุดวชิาวทิยาการขอ้มูล 
 
 หมายเหตุ: เป็นการจดัการเรียนการสอนทุกรายวิชา ณ สถานประกอบการท่ีไดจ้ดัท าขอ้ตกลงบนัทึกความร่วมมือ
ทางวชิาการ และสถานปฏิบติัการตามท่ีสถานประกอบการก าหนด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)      
       934-401    การจดัการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3((3)-0-6)           
  934-xxx   วชิาชีพเลือก (ชุดวชิา)*  9((4)-15-8) 
     รวม  12((7)-15-14)              

*ในกลุ่มชุดวชิาพฒันาซอฟตแ์วร์ หรือ กลุ่มชุดวชิาวทิยาการขอ้มูล 
 
ภาคการศึกษาที ่2   จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)           
  934-453   สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 
     รวม  6(0-36-0) 
 
 หมายเหตุ: เป็นการจดัการเรียนการสอนทุกรายวิชา ณ สถานประกอบการท่ีไดจ้ดัท าขอ้ตกลงบนัทึกความร่วมมือ
ทางวชิาการ และสถานปฏิบติัการตามท่ีสถานประกอบการก าหนด 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO1 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่ อ
ตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจและ
สงัคม 

1. บรรยาย
2. จดัใหมี้การเรียนรู้จาก สถานการณ์จริง
และฝึกการคิดวิเคราะห์ ศึกษาปัญหาจาก
สถานการ ณ์จ ริ งผ่ าน กิจกรรมก ลุ่ม
(Group Process)
3. วเิคราะห์กรณีศึกษา (Case Study)
4. การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้
Project-Based Learning เพื่อสร้างสรรค์
งานในการพฒันาระบบสารสนเทศ
5. การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

1. การสอบแบบปรนยัและอตันยั
2. การประเมินผลรายงานกลุ่มและ
รายงานยอ่ย
3. การประเมินผลงานการพฒันาระบบ
สารสนเทศ
4. การประเมินกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบ
กลุ่มยอ่ย

PLO2 ประยุกต์หลกัวิทยาการขอ้มูลเพื่อ
การพฒันาระบบสารสนเทศอจัฉริยะ 

1. บรรยาย
2. จดัใหมี้การเรียนรู้จาก สถานการณ์จริง
และฝึกการคิดวิเคราะห์ ศึกษาปัญหาจาก
สถานการ ณ์จ ริ งผ่ าน กิจกรรมก ลุ่ม
(Group Process)
3. วเิคราะห์กรณีศึกษา (Case Study)
4. การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้
Project-Based Learning เพื่อสร้างสรรค์
งานตามหลกัวทิยาการขอ้มูล
5. การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

1. การสอบแบบปรนยัและอตันยั
2. การประเมินผลรายงานกลุ่มและ
รายงานยอ่ย
3. การประเมินผลงานการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ถูกต้องตามหลักวิทยาการ
ขอ้มูล
4. การประเมินกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบ
กลุ่มยอ่ย

PLO3 ประยุกต์ความรู้ด้านธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ธุรกิจอจัฉริยะ 

1. บรรยาย
2. จดัใหมี้การเรียนรู้จาก สถานการณ์จริง
และฝึกการคิดวิเคราะห์ ศึกษาปัญหาจาก
สถานการ ณ์จ ริ งผ่ าน กิจกรรมก ลุ่ม
(Group Process)
3. วเิคราะห์กรณีศึกษา (Case Study)
4. การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้
Project-Based Learning เพื่อสร้างสรรค์
งานในการประยกุตค์วามรู้ดา้นธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ระบบธุรกิจอจัฉริยะ
5. การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
6. บทบาทสมมติ

1. การสอบแบบปรนยัและอตันยั
2. การประเมินผลรายงานกลุ่มและ
รายงานยอ่ย
3. การประเมินผลงานการพฒันาระบบ
และการประยกุตใ์ชท้างดา้นธุรกิจ
4. การประเมินกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบ
กลุ่มยอ่ย



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO4 มีทกัษะการท างานเป็นทีม 1.  ม อบหม า ย ให้ ท า กิ จ ก ร รมก ลุ่ ม               
ในรายวิชาต่ า ง  ๆ  และจัดให้ มีก าร
น าเสนอรายงาน 
2. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วม กิจกรรมท่ี
ตอ้งใชก้ารติดต่อ ส่ือสารระหวา่งเรียนกบั
องค์กร ต่าง ๆ เช่น การเขา้ร่วม กิจกรรม
ต่าง ๆ การท าแลกเปล่ียน และการติดต่อ
สถานท่ี ฝึกสหกิจศึกษา เป็นตน้ 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
2. ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ 
ท่ีมี การน าเสนอต่อชั้นเรียน 
3. สงัเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกใน
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

PLO5 พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 1. จดัใหมี้การเรียนรู้จาก สถานการณ์จริง 
และฝึกการคิดวิเคราะห์ ศึกษาปัญหาจาก
สถานการณ์จริง 
2. จดัมีวชิาโครงงานและสหกิจ 

1. สังเกตพฤติกรรม และประเมิน 
คุณภาพของงาน 
2. ประเมินจากโครงงานในรายวิชา 
และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

PLO6 แสดงออก ซ่ึ งการ มี คุณธรรม 
จ ร ร ย า บ ร รณท า ง วิ ช า ชี พ แ ล ะ จิ ต
สาธารณะ 

1. มีรายวิชาท่ีสอนและ/หรือสอดแทรก
ดา้นของคุณธรรม จริยธรรม   
2. มอบหมายงานใหค้น้ควา้เขียน รายงาน
และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
3. กรณีศึกษาเก่ียวกบักฎหมายขอ้บงัคบั
ทางคอมพิวเตอร์ 
4. ก าหนดกติกาในการเรียนร่วมกนั 

1. ประเมินการตรงเวลาของนักศึกษา
ในการส่งงานท่ีได้รับมอบหมายและ
การร่วมกิจกรรม   
2. ประเมินจากจริยธรรมในการสร้าง
ผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายของนกัศึกษา  
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของ
ผูส้อน    
 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 

หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

926-111  ธุรกจิและหลกักำรจดักำร 3((3)-0-6) 
Business and Principles of Management 
หลกัคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการ กระบวนการทางการจดัการ การวางแผน การจดัองค์กร การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์การน าและการจูงใจ และการควบคุมองคก์ร ประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการจดัการเพ่ือก่อให้เกิดผลิตภาพในองคก์ร 
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ วฏัจกัรของธุรกิจ  

Basic principles of management; management processes; planning; organizing; human resource 
management; leading and motivation; organizational control; management tools for productivity; business environment; 
types of businesses, business process, business life cycle 

934-100  คณิตศำสตร์ส ำหรับนกัเทคโนโลยสีำรสนเทศ  3((3)-0-6) 
Mathematics for Informationist 
ตรรกศาสตร์และพีชคณิตบูลีน เซตและพีชคณิตของเซต ฟังก์ชนัและความสัมพนัธ์ ทฤษฎีกราฟทฤษฎี

จ านวน ระเบียบวธีิการนบั เมตริกซ์ เวกเตอร์ ไฟไนทอ์อโตมาตา 
Logic and Boolean algebra; sets and algebra of sets; functions and relations; graph theory; number theory; 

counting methods; matrix, vector; finite automata 

934-101  กำรเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ    3((2)-2-5)  
Object-Oriented Programming  
แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับซอฟต์แวร์ ขั้นตอนวิธี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค  าสั่ง ตัวแปร ค่าคงท่ี 

เคร่ืองหมายกระท าการ นิพจน์ ประเภทขอ้มูล แนวคิดเชิงวตัถุ คลาส การถ่ายทอดคุณสมบติั การห่อหุ้มคุณสมบติั การมีหลาย
รูปแบบ พ้ืนฐานของการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ การพฒันาโปรแกรมประยุกต์ดว้ยหลกัการเชิงวตัถุ การฝึกปฏิบติัท่ี
สอดคลอ้งกบัรายวชิา 

General concepts of software, algorithms, computer programming; statement, variable, constant, operator, 
expression, data types, object-oriented concepts, class, inheritance, encapsulation, polymorphism; basic of object-oriented 
analysis and design; application development with object-oriented principle; practice corresponding with course 

934-102  กำรวเิครำะห์ข้อมูลเชิงสถิต ิ     3((2)-2-5) 
Statistical Data Analysis 
แนวคิดเก่ียวกบัสถิติ ชนิดของขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัการขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ

เบ้ืองต้น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์ 
การทดสอบไคก าลงัสอง การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ การฝึกปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิา 

Concepts of statistics; type of data; data acquisition; data management; analysis of basic statistical data; 
estimation; hypothesis testing; analysis of variance; regression analysis and correlation; chi-square test; data analysis by using 
statistical software; practice corresponding with course 



934-103  โครงสร้ำงข้อมูลและอลักอริทมึ 3((2)-2-5) 
  Data Structures and Algorithms  

  การวเิคราะห์ปัญหาและขั้นตอนวธีิ ขอ้มูลนามธรรม โครงสร้างขอ้มูล ขั้นตอนวธีิการสืบคน้และการจดัเรียง 
ขั้นตอนวิธีบรูทฟอร์ซ การแบ่งแยกแลว้แกปั้ญหา การลดขนาดแลว้แกปั้ญหา การเปล่ียนรูปแลว้แกปั้ญหา การเขียนโปรแกรม
แบบไดนามิค ปัญหาแบบเอน็พี คอมพลีต การฝึกปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิา 
  Analyzing problems and algorithms; data abstraction; data structures; searching and sorting algorithms; 
brute force algorithms; divide and conquer; decrease and conquer; transform and conquer; dynamic programming; NP-
complete problems; practice corresponding with course 
 
934-104   ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษย์กบัคอมพวิเตอร์ 3((2)-2-5) 
  Human-Computer Interaction  

  แนวคิดทางจิตวิทยาของการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ การประเมินส่วนติดต่อผูใ้ช ้
วิศวกรรมการใชง้าน การวิเคราะห์และออกแบบเน้นผูใ้ชเ้ป็นส าคญั รูปแบบพ้ืนฐานการปฏิสัมพนัธ์ สาเหตุและผลกระทบใน
การออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบหน้าต่าง เมนู ค  าสั่ง การรับขอ้มูล การแสดงผล เสียงและรายงาน การปรับเปล่ียนของ
ระบบให้ตรงตามความตอ้งการทัว่ไปและจ าเพาะเจาะจงของผูใ้ช ้สถาปัตยกรรมของส่วนติดต่อผูใ้ช ้ส่ือหลายมิติ ส่ือเชิงเส้นท่ี
ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ พฒันาการคอมพิวเตอร์ฝังตวั อุปกรณ์การตรวจวดัและควบคุม ระบบการควบคุมอตัโนมติั การควบคุมแบบ
ป้อนกลบั การส่ือสารระหว่างอุปกรณ์ ระบบการท างานท่ีสมาร์ท กรณีศึกษาและโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกับอุปกรณ์ท่ีได้รับ        
ความนิยมในปัจจุบนั การฝึกปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิา 
  Psychological concept of the human-computer interaction; evaluation of user interface, usability 
engineering; user-oriented analysis and design; principles interaction model; cause and effect in software design; design of 
window,  menu, command, input, output, sound and report; modification of the system for general and specific user 
requirements, interface architecture, hyper media; non-interactive linear media; embedded computer evolution; measure and 
control equipment’s; automatic control system; feedback controlling; communication between equipment’s; smart system;  
case studies and projects on currently devices; practice corresponding with course 
 
934-105   เทคโนโลยสีมยัใหม่ 3((3)-0-6) 
  Modern Technology  
  เทคโนโลยีสมยัใหม่ส าหรับการพฒันาซอฟต์แวร์ วิทยาการขอ้มูล ธุรกิจอจัฉริยะ ทักษะท่ีเก่ียวขอ้งของ      
แต่ละกลุ่มวชิาชีพดา้นไอที กรณีศึกษา 
  Modern technology for software development, data science, business intelligence; IT professional skill 
sets; case studies 
 
934-200  ระบบฐำนข้อมูล  3((2)-2-5) 
  Database Systems  

  แนะน าระบบฐานขอ้มูล แบบจ าลองขอ้มูล แบบจ าลองฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ การสร้างแบบจ าลองอีอาร์ 
แผนภาพอีอาร์ การออกแบบฐานขอ้มูล การจัดการทรานแซคชันและคอนเคอร์เรนซ่ี ระบบจดัการฐานขอ้มูลแบบกระจาย     
ความมัน่คงปลอดภยัและการบริหารฐานขอ้มูล การนอร์มลัไลเซชัน่ ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล) การประยกุตใ์ช้
ฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ การฝึกปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิา 

 



 
 Introducing the database system; data models; relational database model; entity relationship (e-r) 

modeling; E-R diagram; database design; transaction management and concurrency control; distributed database management 
systems; database administration and security; normalization; Structured Query Language (SQL), applying relational 
database; practice corresponding with course 
 
934-201  หลกักำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 3((2)-2-5) 
  Principles of Data Communications and Computer Networks  
  พ้ืนฐานของการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจ าลองโอเอสไอ ชุดโปรโตคอลทีซีพี ไอพี 
ขอ้มูลและสัญญาณ การส่ือสารแบบดิจิทลั การส่ือสารแบบแอนะลอก ส่ือในการส่ือสาร การมลัติเพล็กซ์ สวิตช์ อีเทอร์เน็ต 
เครือข่ายทอ้งถ่ินแบบไร้สาย เทคโนโลยีไร้สาย และอุปกรณ์ไร้สาย เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต การวางเครือข่ายส าหรับองค์กร 
ความมัน่คงปลอดภยัเครือข่าย ค าสั่งเครือข่ายพ้ืนฐาน ท่ีอยูไ่อพี การติดตั้งสายเคเบิลส าหรับเครือข่ายทอ้งถ่ิน พ้ืนฐานของการ
ก าหนดค่าอุปกรณ์เครือข่าย การฝึกปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิา 

 Basic of data communications and computer networks; OSI model, TCP/IP protocol suite; data and 
signals, digital transmission, analog transmission; transmission media; multiplexing, switch; Ethernet, wireless local area 
network, wireless technology and wireless equipment; Internet technology; networking for organization; network security; 
basic network commands; IP address; cable installation for local area network; basic of network devices configuration; 
practice corresponding with course 
 
934-202   กำรเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนที ่ 3((2)-2-5) 
  Mobile Device Programming 
  เฟรมเวิร์คส าหรับการเขียนโปรแกรมอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เคร่ืองมือและภาษาท่ีใชส้ าหรับพฒันาโปรแกรมบน
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี แพลตฟอร์มอุปกรณ์เคล่ือนท่ีและการเขียนโปรแกรมขา้มแพลตฟอร์ม หลกัการของโปรแกรมบนอุปกรณ์
เคล่ือนท่ี การสร้างส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน ส่วนติดต่อระบบส าหรับโปรแกรมประยกุต ์(API) การเขียนโปรแกรมเพ่ือส่ือสารกบั
ระบบภายนอก การจ าลองเพ่ือทดสอบและแกไ้ขบนระบบคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิา 
  Mobile programming frameworks; tools and programming languages for mobile device programming; 
mobile device platforms and cross-platform programming; principles of mobile device programming; user interface building; 
application program interface (API); programming for communication with external system; testing and debugging 
simulation on computer system; practice corresponding with course 
 
934-204   วทิยำกำรข้อมูล 3((2)-2-5) 
  Data Science  
  ภาพรวมของวิทยาการขอ้มูล การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ การเตรียมขอ้มูล แหล่งขอ้มูลและการไดม้าของ
ขอ้มูล การสร้างแบบจ าลองและการวเิคราะห์ ตวัแบบทางสถิติ การเรียนรู้ของเคร่ือง ขั้นตอนวิธีส าหรับเหมืองขอ้มูล การแสดง
ข้อมูลด้วยภาพ การท านายและการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด การใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีส าหรับวิทยาการข้อมูล                
การประยกุตใ์ชข้องวทิยาการขอ้มูล การฝึกปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิา 
  Overview of data science, big data management; data preparation, data acquisition; modeling and 
analysis, statistical modeling, machine learning, algorithms for data mining; data visualization; prediction and informed 
decision making; tools and computing technology; application of data science; practice corresponding with course 



  
934-205  กำรวเิครำะห์และกำรออกแบบระบบ 3((3)-0-6) 
  Systems Analysis and Design  
  แนวคิดของกระบวนการวิเคราะห์ในงานดา้นระบบสารสนเทศ  วงจรการพฒันาระบบ ศึกษาความเป็นไป
ได้และวางแผนการพฒันาโครงงานของระบบสารสนเทศ  การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช้งาน         
การสร้างแบบจ าลองการประมวลผล  การสร้างแบบจ าลองขอ้มูล การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ การออกแบบส่วนติดต่อ
กบัผูใ้ช ้การออกแบบโปรแกรม การสร้างและทดสอบระบบ การส่งมอบระบบ เอกสารหรือคู่มือ การวดัและประเมินผลระบบ 
การบ ารุงรักษาระบบ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ การใช้ภาษาการสร้างแบบจ าลองแบบครบวงจร (ยูเอ็มแอล) 
กรณีศึกษา  
  Concept of analysis process in information system task; system development cycle; information system 
development project feasibility study and planning; user requirements gathering and analysis; process modeling; data 
modeling; system architecture design; user interface design; program design; system construction and testing; system 
delivery; documentation; system measurement and evaluation; system maintenance; object-oriented analysis and design; 
using Unified Modeling Language (UML); case studies 
 
934-206   กำรเขียนโปรแกรมเวบ็ 3((2)-2-5) 
  Web Programming 
  หลักการเขียนโปรแกรมเว็บ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บโดยใช้ภาษาท่ีนิยม ภาษาสคริปต ์               
ภาษาส าหรับการจัดรูปแบบเว็บ การพฒันาเว็บเพื่อใช้งานฐานข้อมูล เฟรมเวอร์คส าหรับการพัฒนาเว็บ  การฝึกปฏิบัติท่ี
สอดคลอ้งกบัรายวชิา 
  Principles of web programming; web application development using popular languages; scripting 
languages, web formatting languages; web development for using database; framework for web development; practice 
corresponding with course 
 
934-207  พำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3((3)-0-6) 
  Electronic Commerce  
  หลักการของพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีส าหรับพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ รูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กลยทุธ์การแข่งขนัทางการตลาด การตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ การส่ือสารทางการตลาด การเลือกช่องทางส่ือดิจิทลั 
กลยทุธ์ทางการตลาดดิจิทลั กฎหมายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ความมัน่คงปลอดภยั จริยธรรม กรณีศึกษาและนวตักรรมส าหรับ
ธุรกิจ 
  Principles of electronic commerce; technology for electronic commerce; electronic commerce model; 
marketing competition strategy; digital marketing; marketing communications; digital media channel selection; digital 
marketing strategy; electronic commerce laws, security, ethics; case studies and innovation for businesses 
 
934-208   ธุรกจิอจัฉริยะ 3((3)-0-6) 

 Business Intelligence   
 หลกัการพ้ืนฐานของธุรกิจอจัฉริยะ หลกัการพ้ืนฐานและสถาปัตยกรรมคลงัขอ้มูล หลกัการพ้ืนฐานและ    

การประยุกต์เหมืองขอ้มูล เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอจัฉริยะ เคร่ืองมือและซอฟแวร์ท่ีใชใ้นการจดัการธุรกิจอจัฉริยะ 
กรณีศึกษาเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชธุ้รกิจอจัฉริยะ 



 Principle of business intelligence; principle and architecture of data warehouse; principle and application 
of data mining; business intelligence technology; tools and software in business intelligence; case study in business 
intelligence 
 
934-301  จริยธรรมและกฎหมำยคอมพวิเตอร์ 3((3)-0-6) 
  Computing Ethics and Laws  
  ประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ             
และการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิส่วนบุคคล สิทธิของผูบ้ริโภค กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูใ้ชแ้ละผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลและสารสนเทศ ปัญหาทางกฎหมาย กรณีศึกษา 
  Ethical issues in information and communication technology; intellectual property, rights and protection; 
personality; consumers rights; information technology law; related law in user and information system developer; related law 
in data and information; law problems, case studies 
 
934-310  สัมมนำ 1(0-2-1) 
  Seminar  
  การสัมมนาหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ กรณีศึกษาประเด็นใหม่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ       
และการส่ือสาร  
  Seminar in current issues of information technology, case studies in novel information and 
communication technology;  
 
934-320   ชุดวชิำกำรวเิครำะห์ข้อมูลเพ่ือกำรตดัสินใจทำงธุรกจิ 9((4)-15-8)  
  Data Analysis for Business Decision   
 รูปแบบข้อมูลทางธุรกิจ  ปัญหาการตัดสินใจท่ีซับซ้อนทางธุรกิจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                  
การเก็บรวบรวมขอ้มูล การส ารวจขอ้มูลทางธุรกิจดว้ยสถิติ การเตรียมขอ้มูล การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเหมืองขอ้มูล การวเิคราะห์
แนวโน้ม การแสดงผลขอ้มูลดว้ยภาพ เคร่ืองมือวิเคราะห์ขอ้มูล กลยทุธ์การแข่งขนั กรณีศึกษาการวิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ    
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Business data patterns; complex business problems; decision support system; data collection; business 
data exploration with descriptive statistics; data preparation; data mining techniques applications; trend analysis; data 
visualization; data analytics tools; competitive strategy; case studies in business data analytics; work integrated learning 
 
934-321   ชุดวชิำระบบสำรสนเทศเชิงกลยุทธ์  9((4)-15-8) 
  Strategic Information System  
  ความหมายของระบบสารสนเทศเชิงกลยทุธ์ บทบาทเชิงกลุยทุธ์ของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีใน
องค์กร ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนกลยุทธ์ธุรกิจและแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ      
ระบบสารสนเทศเชิงกลยทุธ์ท่ีสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั กรณีศึกษา การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  The definition of strategic information systems; the strategic role of information systems and technologies 
in an organization; the relationship between a business strategic plan and strategic information systems; information system 
strategic planning; strategic information systems for competitive advantage; case studies; work integrated learning 
 



934-330   ชุดวชิำสมำร์ทดไีวซ์แอปพลเิคชัน     9((4)-15-8) 
 Smart Device Application 
 เอพีไอส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี การสร้างเอพีไอ ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชอุ้ปกรณ์เคล่ือนท่ี การประยกุตใ์ช้

ปัญญาประดิษฐ์  สถาปัตยกรรมของอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง การจดัการทรัพยากรอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง ความมัน่คง
ปลอดภัยอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง การเช่ือมต่อฐานข้อมูล ข้อมูลแบบเรียลไทม์ การประยุกต์ใช้ด้านธุรกิจเกษตร                   
และอุตสาหกรรม การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

 APIs for mobile devices; APIs creating; user interface design for mobile devices; artificial intelligence 
applications; architecture of IoTs; IoTs resource management; security in IoT; database connection; real-time data; 
applications in business, agriculture, and industry; work integrated learning 
 
934-331  ชุดวชิำกำรพฒันำแอปพลเิคชันส ำหรับเกษตรอจัฉริยะ 9((4)-15-8) 

 Application Development for Smart Agriculture   
 การติดตั้งอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง การเก็บรวบรวมขอ้มูลการเกษตร การจดัการอตัโนมติั การน าเสนอ
ขอ้มูลดว้ยภาพ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี แผนท่ีออนไลน์ รูปแบบอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง: ไคลแอนต์แบบเรียลไทม ์      
การควบคุมระยะไกล ออนดีมานดไ์คลแอนต ์เวบ็แอปพลิเคชนั การระบุต าแหน่ง เคร่ืองจกัรกบัมนุษย ์เคร่ืองจกัรกบัเคร่ืองจกัร 
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 IoTs Installation; agriculture data collection; automatic management; data visualization; geospatial data 
analysis; online map; IoTs pattern: real-time client, remote control, on-demand client, web applications, location aware, 
machine to human, machine to machine; work integrated learning 
 
934-332  ชุดวชิำกำรพฒันำแอปพลเิคชันธุรกจิอจัฉริยะ 9((4)-15-8) 

 Intelligence Business Application Development  
 คลังข้อมูล การวิเคราะห์และท านายข้อมูลทางธุรกิจ การประมวลผลการวิเคราะห์แบบออนไลน์                
การน าเสนอขอ้มูลดว้ยภาพ รายงาน โซเชียลคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์มการวิเคราะห์การแกปั้ญหา การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชัน
ส าหรับธุรกิจอจัฉริยะ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Data warehouses; business data forecasting and analytics; online analytical processing; data visualization; 
report; social commerce; analytic solver platform; web application development for business intelligence; work integrated 
learning 
 
934-341  ชุดวชิำกำรวเิครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่และกำรประมวลผลแบบคลำวด์                   9((4)-15-8) 
  Big Data Analysis and Cloud Computing    
  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับข้อมูลขนาดใหญ่ วงจรชีวิตการวิเคราะห์ข้อมูล คุณลักษณะข้อมูลขนาดใหญ่  
แพลตฟอร์มส าหรับจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง เทคโนโลยแีละเคร่ืองมือการวิเคราะห์ขั้นสูงพ้ืนฐาน
และโมเดลการประมวลผลแบบคลาวด์ ประเภทของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์  การประยุกต์ใช้งานบริการ            
บนคลาวด ์การประยกุตใ์ชด้า้นธุรกิจ เกษตร และอุตสาหกรรม การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Introduction to big data analytics; data analytic life cycle; big data characteristic; big data management 
platform;  machine learning techniques; advanced analytic-technology and tools; cloud computing foundations and models; 
types of cloud computing technologies; methods for managing a cloud computing adoption and migration project; cloud 
service applications; applications in business, agriculture, and industry; work integrated learning 



934-342   ชุดวชิำกำรวเิครำะห์ข้อมูลเชิงพื้นทีท่ำงภูมศิำสตร์เพ่ือช่วยตดัสินใจ 9((4)-15-8)  
  Geospatial Data Analytics for Decision Making  
                        หลกัการของภูมิสารสนเทศ ประเภทของขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ การสร้างและแกไ้ขขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี
ทางภูมิศาสตร์ แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีทางดา้นภูมิสารสนเทศ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ การแสดงผล
ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ดว้ยภาพ การเรียนรู้ของเคร่ืองจกัรส าหรับแผนท่ีการพยากรณ์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ เคร่ืองมือ การประยุกต์ใช้ด้านธุรกิจ เกษตร สุขภาพ ภัยพิบัติ            
ทางธรรมชาติ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Principles of Geoinformatics; geospatial data type, spatial data creation and editing; platform and 
technology in Geoinformatics; geospatial data analysis; geospatial data visualization; machine learning for predictive maps; 
computer programming for managing and analyzing geospatial data; applications in business, agriculture, health, natural 
disaster; work integrated learning 
 
934-350  กำรจดักำรควำมรู้  3((3)-0-6) 
  Knowledge Management  
  หลกัการจดัการความรู้ การแทนความรู้ การวเิคราะห์ความตอ้งการความรู้ การวเิคราะห์และออกแบบระบบ
การจดัการความรู้ การพฒันาระบบการจดัการความรู้ การน าระบบการจดัการความรู้ไปใชง้าน การบ ารุงรักษาระบบการจดัการ
ความรู้ 
  Principles of knowledge management; knowledge representation; knowledge requirement analysis; 
knowledge management system analysis and design; knowledge management system development; applications of 
knowledge management system; maintenance of knowledge management system 
 
934-351  เทคโนโลยธุีรกจิอเิลก็ทรอนกิส์  3((2)-2-5) 
  Electronic Business Technology  
  หลกัการตลาดและระบบการคา้อิเล็กทรอนิกส์ การเปรียบเทียบการคา้อิเล็กทรอนิกส์และการคา้แบบอ่ืนๆ 
ห่วงโซ่มูลค่าทางธุรกิจ เทคโนโลยแีละโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการด าเนินกิจกรรมธุรกรรมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ การด าเนิน
ธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โมเดลธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และรายการ  การซ้ือขายทางออนไลน์ ทกัษะการพฒันา
ระบบ การพฒันาระบบการคา้อิเล็กทรอนิกส์ดว้ยสถาปัตยกรรม เทคโนโลยี มาตรฐาน และโปรโตคอลท่ีทนัสมยั เงินดิจิทัล    
การส่ือการองค์กร การเงินและความปลอดภยัใน   การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นดิจิทัลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิา 
  Principles of marketing and electronic trading system; comparison of the e-business and other trading; 
value chain in business; technologies and infrastructure for e-business transactions; e-business process; e-business models 
and online trading transactions; e-business system development skills; development of           e-business system using 
architectures, modern technologies, standards and protocols; digital money; organization communication;  financial and 
security in electronic transactions; digital signatures and related laws; case studies; practice corresponding with course 
 
934-352  หลกักำรวจิยัทำงธุรกจิดจิทิลั  3((3)-0-6) 
  Digital Business Research Methods 
  วธีิการวจิยั การเลือกปัญหาในการวิจยั ระเบียบวธีิวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการแข่งทางธุรกิจและการตดัสินใจทาง
ธุรกิจ ระเบียบวธีิวจิยั เทคนิคในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การออกแบบการวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูล และการเขียนรายงาน 



  Research methods; selection of research problem; research methods involved in business competition and 
business decision making; research methodology; data collection techniques; research design; data analysis and writing 
research report 
 
934-353   กำรพฒันำแอปพลเิคชันสำรสนเทศภูมศิำสตร์   3((2)-2-5) 
    GIS Application Development 
  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับจัดการและวิเคราะห์ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ เคร่ืองมือ เทคโนโลยี
ส าหรับการพฒันาแอปพลิเคชนัเบ้ืองตน้ การก าหนดค่าระบบส าหรับการแสดงผลแผนท่ี การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี ฐานขอ้มูล
เชิงพ้ืนท่ี มาตรฐานส าหรับการบริการเชิงพ้ืนท่ี เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการพฒันาแอปพลิเคชันทางด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การฝึกปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิา    
  Computer programming for managing and analyzing geographic data, tools, technologies for application 
development; setting and configuring system for map visualization; spatial data analysis; spatial database; standards for 
geospatial services, modern technology for Geoinformatics application; practice corresponding with course 
 
934-354  กำรประมวลผลภำพและกำรประยุกต์ 3((2)-2-5) 
  Image Processing and Application  
  แนวคิดการประมวลผลภาพดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพกับชีวิตประจ าวนั            
การท าฮิตโรแกรมภาพ การปรับปรุงภาพในโดเมนเชิงพ้ืนท่ีและในโดเมนเชิงความถ่ี การกูคื้นภาพ การประมวลผลภาพสี        
การประมวลผลภาพแบบสัณฐานวทิยา การแยกส่วนองคป์ระกอบภาพ การรู้จ าวตัถุ การท าภาพลายน ้ า การพฒันาแอปพลิเคชนั
ประมวลผลภาพบนอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี การฝึกปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิา  
  Concept of digital image processing; image processing and application in daily life; histogram; image 
enhancement in spatial and frequency domain; image restoration; color image processing; morphological image processing; 
image segmentation; object recognition; image watermarking; developing image processing application on mobile devices; 
practice corresponding with course 
 
934-355  กำรพฒันำฟูลสแตก็เวบ็ 3((2)-2-5) 
   Full Stack Web Development 
  ฟูลสแต็กเว็บเบ้ืองตน้ ประสบการณ์ผูใ้ช้งานเวบ็ การออกแบบท่ีตอบสนอง การประยุกต์ใช้งานเอพีไอ 
ฟรอนท์เอนด์เฟรมเวิร์ค แบ็กเอนด์เฟรมเวิร์ค การจัดเก็บขอ้มูล การทดสอบเวบ็ ความมัน่คงปลอดภยัของเวบ็ การพฒันา         
ฟลูสแตก็เวบ็ การฝึกปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิา 
  Introduction to full stack web; web user experience; responsive design; APIs applications; front-end 
framework; back-end framework; storing data; web testing; web security; full stack web development; practice corresponding 
with course 
 
934-356  เหมืองข้อมูล  3((2)-2-5) 
  Data Mining  
  ขอ้มูล รูปแบบขอ้มูล คลงัขอ้มูล หลกัการของเหมืองขอ้มูล กระบวนการคน้พบความรู้ การสร้างขอ้มูลขนาด
ใหญ่ การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ การวเิคราะห์และการใชป้ระโยชน์ขอ้มูลขนาดใหญ่ กระบวนการขอ้มูล เทคนิคการท าเหมือง



ขอ้มูล การคน้พบความรู้ดว้ยกฎความสัมพนัธ์ การจ าแนกประเภทขอ้มูล การจดักลุ่มขอ้มูล การประยุกต์การท าเหมืองขอ้มูล 
เคร่ืองมือช่วยการวเิคราะห์ขอ้มูล การแสดงผลลพัธ์ การฝึกปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิา 
  Data; data formats; data warehouse; principle of data mining; knowledge discovery; huge data creation, 
huge data manipulating, huge data analysis and applied, data preprocessing; data mining techniques, association rule mining, 
classification, clustering; data mining applications; data analysis tools; data visualized; practice corresponding with course 
 
934-357  กำรวเิครำะห์เชิงท ำนำยและกำรพยำกรณ์ 3((2)-2-5) 
  Predictive Analytics and Forecasting 
  การเตรียมขอ้มูล การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิ เคราะห์การถดถอยแบบไม่เชิงเส้น การคดัเลือก       
ตัวแบบ การตรวจสอบตัวแบบ แนวคิดของการพยากรณ์  เทคนิคการพยากรณ์ส าหรับข้อมูลอนุกรมเวลา กรณีศึกษา                
การใชซ้อฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ การประยกุตใ์ชท้างเกษตร ธุรกิจ สุขภาพ การฝึกปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิา 
  Data preparation; multiple regression analysis; non–linear regression analysis; model selection; model 
diagnostics; concepts of forecasting; forecasting techniques for time series data; case studies; computer software applications; 
applications in agriculture, business, health; practice corresponding with course 
 
934-358  กำรวเิครำะห์ข้อมูลขั้นสูงและกำรแสดงข้อมูลด้วยภำพ 3((2)-2-5) 
  Advanced Data Analysis and Data Visualization 
  การจัดกลุ่มข้อมูล การแบ่งกลุ่มข้อมูล การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของข้อมูล หลักการมองภาพข้อมูล         
การแสดงแนวโน้มและการเปรียบเทียบ เคร่ืองมือท่ีใชก้ารแสดงขอ้มูลดว้ยแผนภาพ การประยกุตใ์ชท้างเกษตร ธุรกิจ สุขภาพ 
การฝึกปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิา 
  Data classification; data clustering; association analysis; principles of data visualization; data visualization 
of trend and comparison; data visualization tools and applications; applications in agriculture, business, health; practice 
corresponding with course 
 
934-359  หัวข้อพเิศษทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ  1-3((x)-y-z) 
  Special Topics in Information Technology   
  หวัขอ้พิเศษ เทคโนโลยหีรือวทิยาการสมยัใหม่ ท่ีเก่ียวกบัสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
  Special topics; novel theories or modern technologies related to Information Technology 
 
934-401   กำรจดักำรโครงกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 3((3)-0-6) 
  Information Technology Project Management   
  หลกัการในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การก าหนดแนวความคิดและการริเร่ิมโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอ้จ ากดัของการบริหารโครงการ หลกัการการวางแผนและพฒันาโครงการ บทบาทและอ านาจหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหารโครงการ การบริหารขอบเขต เวลา และงบประมาณโครงการ การบริหารคุณภาพโครงการ การบริหารการส่ือสาร
โครงการ การบริหารความเส่ียงโครงการ การบริหารจดัซ้ือจดัจา้งโครงการ การบริหารการเปล่ียนแปลงองคก์ร แรงต่อตา้นและ
ความขดัแยง้ การติดตั้งระบบ การปิดและประเมินโครงการ 
  Principles for managing information technology projects; determine information technology project 
concept and initiation; the limitations of the project; project planning and development concept; the role and authority of the 
project manager; project scope, time and cost management; project quality management; project communication 



management; project risk management; project procurement management; managing organizational change, resistance and 
conflict; project implementation, closing and evaluation project 
 
934-451  โครงงำนทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ  3(0-9-0) 
  Project in Information Technology   
  การพฒันาโครงงานท่ีเก่ียวกบัสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  Information Technology project development under the adviser supervision 
 
934-452  เตรียมสหกจิศึกษำ 1(0-3-0) 
  Pre-Cooperative Education  
  หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคเพ่ือการสมคัรงานและการปฏิบติังานในสถานประกอบการ เทคนิคการ
น าเสนอโครงการหรือผลงาน การเขียนรายงานวชิาการ การพฒันาบุคลิกภาพเพื่อสงัคมการท างาน จิตวทิยาในการท างาน     
  Concepts of cooperative education; process of cooperative education; regulations and permissions related 
to cooperative education; basic knowledge and techniques in job application and the apprenticeship in the organization; 
techniques in presentation of project or portfolio; academic report writing; personality in working place; psychology in 
workplace 
 
934-453  สหกจิศึกษำ 6(0-36-0) 
  Cooperative Education  
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 934-452 เตรียมสหกจิศึกษำ 
  ปฏิบัติงานจริงเสมือนพนักงานฝึกหัดดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในรูปแบบโครงงานใน
สถานประกอบการด้านธุรกิจหรือหน่วยงานราชการอย่างน้อย 16 สัปดาห์ ภายใต้ค  าปรึกษาของคณาจารย์และพ่ีเล้ียง                
การประเมินผลร่วมกนัระหวา่งคณาจารยท่ี์ปรึกษาและพ่ีเล้ียง 
  Prerequisite: 934-452 Pre-Cooperative Education 
  Job training as an Information and Communication Technology (ICT) internship via project based in 
business or government sector not less than 1 6  weeks; supervision under advisors and mentors; collaborate the evaluation 
between advisors and mentors 
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