
 

 
คําอธิบายรายวิชา 

 
1 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.1 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
 100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
 Fundamentals  Mathematics 

ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร ซ่ึงประกอบดวย นิยาม ประพจน การใหสัญลักษณ
แสดงกฎเกณฑ การอางเหตุผลวิวัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตรและการประยุกตท่ี
สามารถใชไดในการดําเนินชีวิต   

 
 100-111 สถิติเบื้องตน  3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics 

ศึกษาความหมายของสถิติและการใชสถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอมูล การวัด
แนวโนมเขาสูสวนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความนาจะเปนเบ้ืองตน การจัดลําดับ
และการจัดหมู การแจกแจงไมตอเนื่องแบบตาง ๆ  การแจกแจงของคาท่ีไดจากตัวอยาง
ประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกต ิ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณคาพารามิเตอรตาง 
ๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉล่ีย  คาตัวแปร  และสัดสวน  การใชไคสแควร
สหสัมพันธและการถดถอยอยางงาย 

 
 100-112 คอมพิวเตอรพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Introduction to Computer 

ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอรในยุคตาง ๆ องคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขา
และแสดงผลหนวยความจําสํารอง  ระบบปฏิบัติการ  โปรแกรมประยุกต  การ
ประมวลผลขอมูล ผังงานภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 
 100-113 วิทยาศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Sciences 

ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและการประยุกตวิทยาศาสตรสมัยใหม
ใหเขากับการดําเนินชีวิต  เนนการใชวิทยาการทางเคมี  ฟสิกส  ชีววิทยา  ดาราศาสตร
และท่ีเกี่ยวของเพ่ือการดํารงชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึนของมนุษย 



 

 100-119 พื้นฐานคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Fundamentals of Computer and Information Technology  

ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร การพัฒนาโปรแกรม
การจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอมูลและเครือขาย
อินเทอรเน็ต การประยุกตใชงานเวิรดองคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณ
นําขอมูลเขาและแสดงผล หนวยความจําสํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต 
การประมวลผลขอมูล ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

 

 100-120 มนุษยกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
  Man and Environment 

ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาวะแวดลอม โดยเนนการศึกษาธรรมชาติ
และนิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต ภาวะโลกรอน รวมท้ังความหลากหลายของเหลาส่ิงมีชีวิต 
ปฏิสัมพันธและดุลยภาพระหวางเหลาส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย ตลอดจนปฏิสัมพันธของ
ส่ิงมีชีวิตเหลานั้น รวมท้ังมนุษยตอปจจัยทางกายภาพ โดยอาจมีตัวอยางของกิจกรรม
มนุษยท่ีอาจกระทบตอดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเขาใจตอการเลือกใช
เทคโนโลยีท่ีปลอดภัยและการใชวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ 

 

 100-122 เคมีท่ัวไป  3(2-2-5) 
 General Chemistry 

ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของกาซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย การ
สมดุลทางเคมี  การสมดุลของไอออนในสารละลาย  ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน  
เคมีจลน  และนิวเคลียส 

 

 100-126 นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Fundamentals of Nanotechnology 

ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาติ  หลักการวิทยาศาสตร
พื้นฐานสําหรับ  นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะหและการข้ึนรูปนาโน  เคร่ืองมือและ
การวิเคราะหทางดานนาโนเทคโนโลยี  วัสดุนาโน  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน
เทคโนโลยีทางการแพทยนาโนอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองจักรนาโน  การประยุกตใช นา
โนเทคโนโลยี ความเปนพิษของนาโนท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑ
จากนาโนเทคโนโลยีท่ีมีในปจจุบัน และแนวโนมของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต 

 100-127 ชีววิทยาท่ัวไป 3(2-2-5) 
 General Biology 



 

ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิคทางฟสิกส กลศาสตร อุณหพลศาสตร คล่ืน  แสง  ฟสิกส
แผนใหมแมเหล็กไฟฟา  การพัฒนาอุปกรณในการจัดเก็บ การส่ือสาร และการโตตอบ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส 

 

 100-128 ชีวิตกับพลังงาน 3(2-2-5) 
 Life and Energy 

ศึกษาความสัมพันธระหวางพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของพลังงานและ
ชนิดของพลังงานท่ีมีอยูในปจจุบัน ปฏิสัมพันธระหวางพลังงานและรูปแบบพลังงาน
และการเปล่ียนรูปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน หลักการประยุกตใชพลังงาน
และศักยภาพของแหลงพลังงานทดแทนประเภทตาง ๆ ไดแก พลังงานแสงอาทิตย 
พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานใตพิภพ พลังงานจากคล่ืนมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ 
รวมถึงการสงเสริม การใชพลังงานทดแทน 

 

 100-129 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 3(2-2-5) 
 Life and  Modern  Technology 

ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม
อ่ืนๆ รวมถึงแนวโนมเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต และผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมี
ผลตอชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย 

 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 100-133 อารยธรรมไทย 3(3-0-6) 
 Thai Civilization 

ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทยต้ังแตเร่ิมแรก การตั้งถ่ินฐานและการ
สถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ การรับอิทธิพลของ
อารยธรรมอินเดีย รวมท้ังอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีสวนสรางสรรคพื้นฐานอารยธรรม
ไทย อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารยธรรมศรีวิชัย การเร่ิมกอตัวของอารยธรรม
ไทยท่ีเดนชัด ต้ังแตสมัยอยุธยาเปนตนมา จนถึงการเขามาของชนชาติตะวันตกและ
อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร การเปล่ียนแปลงของโครงสรางไทย
และลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุนใหม 

  



 

100-134 อารยธรรมตะวันตก 3(3-0-6) 
 Western Civilization 

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเนนอารยธรรมยุคใหม  ต้ังแต
คริสตศตวรรษท่ี 15 จนถึงปจจุบัน การวิเคราะหปญหา ซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเขาสูอารย
ธรรมยุคใหม การผสมผสานระหวางอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก 
ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดาน การเมือง การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและ
สังคม 

 
 100-135 มนุษยกับศิลปะ 3(3-0-6) 
 Man and Art 

ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลักษณะความแตกตางระหวางศิลปกรรมไทยกับศิลปะ
สากล  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ   การเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลตอวิวัฒนาการทาง
ศิลปกรรมในยุคตาง ๆ  รวมท้ังแนวความคิดทางอุดมการณของศิลปะในกลุมตาง ๆ  

 
 100-136  มนุษยกับดนตรี 3(3-0-6) 
 Man and Music  

ศึกษาใหรูจักเคร่ืองดนตรีประเภทตาง ๆ ท้ังของไทยและสากล ความเขาใจองค ประกอบ
ของดนตรีอันเปนพื้นฐานตอการฟง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรียบเทียบความแตกตาง
ของดนตรีแตละสมัยรวมท้ังอัจฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 

 
 100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 
 Thai Music 

ศึกษาหลักการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย   ท้ังดานประวัติความเปนมา              
การจําแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแตละประเภทและใหสามารถปฏิบัติการ
ข้ันพื้นฐานทางดนตรีไทยได 

 
  



 

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 
 Western Music 

ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลท่ัวไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา  อัตราจังหวะตาง ๆ การจับกลุมตัว
โนตตามจังหวะระดับเสียง  กุญแจประจําหลัก  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  บันไดเสียงตาง ๆ  
การฝกอานตัวโนตงายๆ  และใหสามารถปฏิบัติการข้ันพื้นฐานทางดนตรีสากลได  

 
 100-140 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Psychology 

ศึกษาระบบพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย โดยใชหลักเกณฑทางวิทยาศาสตร 
พื้นฐานทางชีววิทยา ท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมและศึกษาองคประกอบสําคัญ   บุคลิกภาพและการ
ปรับตัว การจําและการลืม แรงจูงใจ การรับรูอารมณ ความคิดและการแกปญหาดาน
พฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมทางสังคมของแตละบุคคลและกลุม 

 
 100-141 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Introduction to Laws 

ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดตาง ๆ ทางกฎหมายสกุล
กฎหมายท่ีสําคัญ ความสัมพันธระหวางวิชากฎหมายกับศาสตรแขนงตาง ๆ การใช
กฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย การรางกฎหมาย การตีความกฎหมาย   การ
อุดชองวางของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิทธ์ิตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะ
ตาง ๆ 

 
 100-142 หลักรัฐศาสตร 3(3-0-6) 
 Principles of Political Science 

ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร รัฐ กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล 
รัฐสภา พรรคการเมือง กลุมผลประโยชนและอุดมการณทางการเมืองท่ีสําคัญ ตลอดจน
การเมืองระหวางประเทศ 

 



 

 100-143 การเมืองและการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government 

ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการปกครอง 
สถาบันนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ การปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวน
ทองถ่ิน ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
หลักการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปจจุบัน รวมท้ังสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 
 100-144 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 
 Principles of Economics 

ศึกษาหลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในเร่ืองปญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ปจจัยกําหนดอุปสงค อุปทานของสินคา พฤติกรรมของผูบริโภค ลักษณะ
สําคัญของการตลาด สินคาที่มีการแขงขันอยางสมบูรณและไมสมบูรณ  การวิเคราะห
รายไดในบัญชี ผลิตภัณฑประชาชาติ การกําหนดรายไดประชาชาติ  นโยบายการเงิน
และการคลังโดยสังเขป ความสําคัญของการคาและการเงินระหวางประเทศใน
ดุลการชําระเงินและรายไดประชาชาติ 

 
 100-146 พลศึกษา  1(0-2-1) 
 Physical Education 

ศึกษาและเขาใจพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนารางกายและจิตใจใหสมบูรณ 
 
 100-147 ลีลาศ  1(0-2-1) 
 Ballroom Dance 

ศึกษาใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเปนมา ทิศทางใน
การลีลาศ การจับคูท่ีถูกตอง ความรูเบ้ืองตนในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ ทักษะ
เกี่ยวกับการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน รวมท้ังการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตองใน
การลีลาศ 

 
  



 

100-148 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6) 
 Man and Society 

ศึกษาโครงสรางและองคประกอบของสังคม วิ เคราะหสังคมในรูปแบบตาง  ๆ 
ความสัมพันธและอิทธิพลของมนุษยกับสังคม หนาท่ีและความรับผิดชอบตลอดจน
ปญหาและวิธีการแกปญหาสังคม 

 
 100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม 3(3-0-6) 
 Politics and Economics in Society 

ศึกษาถึงลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ความสัมพันธระหวางการเมือง
และเศรษฐกิจ เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรูปแบบการ
ปกครองแตกตางกันและศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมี
ตอสังคม 

 
 100-158 ปรัชญาท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Philosophy 

ศึกษาความหมาย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา 
ท้ังปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลก
และชีวิตของมนุษย และการประยุกตปรัชญามาใชในการดําเนินชีวิตอยางเห็นคุณคา   

 
 100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2(1-2-3) 
 Study Skills in Higher Education 

ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษา หลักสูตรของสถาบัน และระเบียบวินัย ทักษะในการ
เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ วิธีฟง-จดคําบรรยาย การเตรียมตัวกอนเขาช้ันเรียน ความ
รับผิดชอบ วิธีการซักถาม การคิดวิเคราะหและสังเคราะห กระบวนการกลุม การสืบคน
ในหองสมุด การสืบคนจากอินเทอรเน็ตและการใชแหลงความรูอื ่นๆ การเขียน
รายงานและการนําเสนอ การเตรียมตัวสอบ วิธีการทําขอสอบ การบริหารเวลาใน
ระดับอุดมศึกษาใหเหมาะสม และการเรียนรูตลอดชีวิต   

 
  



 

100-163 นันทนาการ 1(0-2-1) 
 Recreation 

ศึกษาประวัติและประโยชนของนันทนาการ  ความสําคัญของการพักผอนและ
นันทนาการท่ีมีตอการดําเนินชีวิต กิจกรรมนันทนาการและหลักในการเลือกกิจกรรม
นันทนาการ แนวโนมและ บทบาทของนันทนาการในสังคมปจจุบัน   การฝกรวม
กิจกรรมนันทนาการ 

 
 100-164 การใชหองสมุด 1(1-0-2) 
 Using the Library 

ศึกษาการใชหองสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใชอุปกรณตาง ๆ ในหองสมุด 
ระบบการจัด  หมูหนังสือ  บัตรรายการ  (โอแพ็ค)  หนังสืออางอิง  วิ ธีรวบรวม
บรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคนจากฐานขอมูลและทรัพยากร
สารสนเทศตาง ๆ  

 
 100-165 การคิดวิเคราะห 3(3-0-6) 
 Critical Thinking 

ศึกษาความหมายการคิด การพัฒนากระบวนการใชเหตุผลทางตรรกวิทยา ดวยกิจกรรม
การเรียนรูและกิจกรรมฝกการคิด การฝกวิธีการคิดวิเคราะหและการคิดสังเคราะห จาก
กรณีศึกษา กระบวนการคิดแกปญหาและการคิดสรางสรรค จากการเผชิญสถานการณ 
การจัดการความรู การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดเพื่อตัดสินใจโดย
วิเคราะหความสมเหตุสมผล และการนําเสนอองคความรูท่ีเปนสัมฤทธ์ิผลจากการฝกฝน
ทักษะการคิด 

 
 100-166 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
 ASEAN Studies 

ศึกษาประวัติความเปนมาของอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน 
วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง ภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
เขตการคาเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนเนนประเทศพื้นท่ี
ใกลเคียงกับประเทศไทย องคประกอบของประเทศรวมเจรจา ท่ีมีผลกระทบตอ
ประชาคม และกระทบตอเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย  

 
 100-167 บัณฑิตท่ีพึงประสงค 2(1-2-3) 



 

 Ideal Graduate 
ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเปนผูนําและผูตามท่ีดี การทํากิจกรรมเพื่อ
สวนรวม การรูจักสิทธิและหนาท่ีของตน การเรียนรูประชาธิปไตย คุณธรรมและ
จริยธรรมและการปฏิบัติตนหางไกลจากยาเสพติด การทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชนและชาติ เพื่อนําองคความรู คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
ไปประยุกตใชใหเกิดข้ึนเปนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 
 100-200 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 

ศึกษาความหมาย ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ัง
ตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมทองถ่ินใต การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและกระแสความเจริญกาวหนาของโลก ท่ีมีผลกระทบตอวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตของมนุษย 

 
 100-231 ชีวิตกับวรรณกรรม 3(3-0-6) 
 Life and Literature 

ศึกษา ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลตอชีวิต ประเภทเร่ืองส้ัน นวนิยาย 
บทกวี บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางวรรณกรรม
กับชีวิต ในคุณคาดานความดี ความงามและความจริง เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดี มีโลก
ทัศนตอชีวิตและสังคม ท้ังยังสงเสริมการอานวรรณกรรมเพ่ือใหผูเรียนรักวรรณกรรม
และรักการอาน 

 

 100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy 

ศึกษาหลักและแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาแนวทางการนําไปประยุกตใน
รูปแบบและลักษณะตาง ๆ รวมถึงการบริหารการจัดการในครอบครัว การจัดการของ
ชุมชน การประกอบการขนาดยอม ขนาดธุรกิจและระดับบูรณาการกับ      โลกาภิวัตน 

 
 100-241 ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
                  Local Wisdom 

ศึกษาความหมาย  ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปญญาไทยตะวันออกและภูมิปญญา
ตะวันตก  ความหมาย  ขอบเขต  และความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน  เนนภูมิปญญา



 

ทองถ่ินของไทยดานเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม  คหกรรม  ภาษาและ
วรรณคดี  และการประยุกตใช        ภูมิปญญาทองถ่ินตอการดําเนินชีวิต 

 
 100-242 สันติศึกษา 3(3-0-6) 
 Peace Studies 

ศึกษาความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปญหาความขัดแยง
และความรุนแรงในสังคม ครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ  โดยอาศัยองค
ความรูดาน รัฐศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเกิดพฤติกรรม
การจัดการความขัดแยงไดโดยสันติวิธี 

 
 100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 2(1-2-3) 
 Cooperative Education Preparation 

หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ เทคนิคใน
การสมัครงาน ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนําไปพัฒนา
ตนเองตาม มาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชา เชน การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ เปนตน 

 



 

1.3 กลุมวิชาภาษา 
 100-150 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 Thai Language for Communication  

ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณและวิธีการใชภาษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดานการ
ฟง การพูดการอานและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใชภาษา 

 
 100-151 ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 
 English I  

ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดบัตน ฝกทักษะท้ัง 4 คือ  ฟง   พูด   อาน
และเขียน ใหเช่ือมโยงประสานกัน เพื่อเปนพื้นฐานไปสูความสามารถในการศึกษาขั้น
ตอไป 

 
 100-152 ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 
 English II 
 วิชาบังคับกอน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1  

ศึกษาโครงสรางและศัพทภาษาอังกฤษที่จําเปนในการดําเนินชีวิตอยางกวางขวาง
เพิ่มข้ึนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด ฟง อานและเขียนอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 100-154 ภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
 Chinese I  

ศึกษาระบบเสียง เนนการถายเสียงภาษาจีนกลางดวยอักษรจีน (Pinyin) ใหถูกตอง
ชัดเจนตาม หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสรางประโยค ฝกทักษะท้ัง 4 
ดานคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ศึกษาคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน
ประมาณ 600 คํา 

 
 100-155 การพัฒนาการอานภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Reading Development in Thai  

ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอานท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก การอานจับใจความ การ
วิเคราะห การตีความ การสังเคราะหและการเขียนตามวัตถุประสงคตาง ๆ 

 
  



 

100-156 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Reading Development in English  

ศึกษาการพัฒนามโนทัศนและเทคนิคของการอานภาษาอังกฤษ กลไกในการอาน
ตลอดจนความมุงประสงคในการอานหนังสือ ระดับของการอาน การเร่ิมตนการอาน
และการอานเตรียม การอานกวาดและการอานเก็บ การอานวิเคราะหวิจารณและการอาน
ตรวจพินิจ การอานเปรียบเทียบและการพัฒนาความเร็วในการอาน  วิธีการอานเร็ว
เบ้ืองตน การพัฒนานิสัยในการอาน 

 
 100-157 การฝกพูดภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Thai Speech 

ศึกษาการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนนฝกทักษะการพูด
แบบตาง ๆในท่ี ชุมชนท่ีถูกตอง  การใชถอยคําสํานวนท่ีไพเราะ ตลอดจนการกลา
แสดงออกดานการพูดตอท่ีชุมชนในหัวขอท่ัวไปที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต 

 
 100-250 ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5) 
 English III  
 วิชาบังคับกอน : 100-152 ภาษาอังกฤษ 2  

ศึกษาทักษะในการอานในรูปของการเสนอกลวิธีตาง ๆ อันจะเอ้ือใหเกิดความเขาใจใน
เร่ืองท่ีอานไดดีข้ึน เทคนิคในการเดาความหมายของคําศัพท คําศัพทและสํานวนท่ีใช
ท่ัวไปในวงการธุรกิจ วิธีการอานจับใจความและการตีความ ดวยการฝกอานคําจาก
บทความ ตํารา และหนังสือพิมพ  

 
 100-251 ภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5) 
 English IV  
 วิชาบังคับกอน : 100-250 ภาษาอังกฤษ 3  

ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใชในท่ีทํางาน การเขียนสํานวนท่ีถูกตองของภาษาอยางมี
หลักเกณฑและภาษาท่ีใชในสังคมท่ีจําเปนในการติดตองานเชนการใชโทรศัพท การนัด
หมาย การตอนรับแขก  การขอขอมูลและการจดบันทึกขอความ 

 
  



 

100-252 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการเฉพาะดาน 3(2-2-5) 
 English for Academic Purpose   

ศึกษาศัพทเทคนิค  การใชภาษาและโครงสรางประโยค  สํานวนภาษาอังกฤษท่ีใช
สําหรับวิชาการเฉพาะดาน  

 

 100-253 ภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
 Chinese II  
 วิชาบังคับกอน : 100-154 ภาษาจีน 1  

ศึกษาตอเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝกทักษะท้ัง 4 ดานในระดับท่ีสูงข้ึน ใชภาษาให
ถูกตองสอดคลองกับเหตุการณและส่ิงแวดลอม การคนคําศัพทจากพจนานุกรม ศึกษา
ความแตกตางของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวยอ(Simplified 
Character) ศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 600 คํา  

 

 100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 
 Malay I  

ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสรางทักษะพ้ืนฐานดานการฟง พูด 
อาน เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน    

 

 100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 
 Malay II  
 วิชาบังคับกอน : 100-300 ภาษามลายู 1  

ศึกษาและฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูในระดับตนท่ีตอเนื่องจาก
ภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใชภาษามลายูในการส่ือสารและตามสถานการณท่ีกําหนดได
  

 

 100-302 ภาษาญ่ีปุน 1 3(2-2-5) 
 Japanese I  

ศึกษาและฝกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคานะ 
คําศัพทพื้นฐานรูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใชเขียนประโยคในการส่ือสาร ฝกทักษะ
การฟง เพื่อความเขาใจ โดยการถามตอบเปนภาษาญ่ีปุนเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน และ
ฝกการกลาวแนะนําตัว ดวยการพูดสนทนา ผานการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการส่ือสาร
  

 100-303 ภาษาญ่ีปุน 2 3(2-2-5) 
 Japanese II  



 

 วิชาบังคับกอน : 100-302 ภาษาญ่ีปุน 1   
ศึกษาและฝกทักษะพื้นฐานตอเนื่อง  ผานทักษะการฟง การออกเสียงและการพูด การ
เขียนประโยค การอานขอความพื้นฐานและคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน ศึกษาและ
ฝกฝนการออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิ
เพิ่มเติม  

  
 100-304 ภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 
 Korean I   

ศึกษาคําศัพทพื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือของ โดยสนทนา
ตอบโตดวยภาษาเกาหลี และการอานฝกอานขอความ ฝกการเขียนเปนรูปประโยค  

 
 100-305 ภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5) 
 Korean II   
 วิชาบังคับกอน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1   

ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชประโยคสนทนาสําหรับการส่ือสาร ดวยการฟงและ
พูดภาษาเกาหลีและเรียนรูคําศัพทท่ีใชในการทํางาน คําศัพทในบทเรียน โดยฝกการใช
ภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับสูงข้ึน  

  
 100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
                  English for Business I  

ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ  โดยในการพัฒนาทักษะในการ
เขียนใหนักศึกษาเรียนรูถึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในการเขียนจดหมายธุรกิจและ
การฝกฝนใหเขียนจดหมายธุรกิจแบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาทักษะ
การพูดใหนักศึกษาเรียนรูและฝกฝนการสนทนาในรูปแบบตาง ๆ  ในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับ
ธุรกิจ  
 

  



 

100-352 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
                   English for Business II  
                   วิชาบังคับกอน : 100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1  

ศึกษาการฝกฝนตอจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยใหนักศึกษาฝกฝนเขียน
จดหมายธุรกิจและ งานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ี ซับซอนและยุงยากยิ่งข้ึน  ท้ังยังฝกฝนการ
สนทนาและอภิปรายแสดงความ คิดเห็นในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจท่ีมีระบบสูงข้ึนไปอีก
  
  

 100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Conversation  

ศึกษาการสนทนาข้ันพื้นฐาน ใชเหตุการณสมมติเพื่อใหนักศึกษาฝกหัดในการสนทนา 
รูปแบบของภาษาท่ีไดเรียนมาแลวในการสนทนา  ศึกษาการออกเสียงใหถูกตอง  ศึกษา
ศัพทสํานวนตาง ๆท่ีนารู  ฝกทบทวนการเลาลําดับเหตุการณ  และการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ เพื่อเตรียมตัว   ในการเขาสัมมนาหรือรับการอบรม  



 

2 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุมวิชาแกน 

 100-116 แคลคูลัส  3(2-2-5) 
 Calculus 
 วิชาบังคับกอน : 100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร 

ศึกษาเรื่องลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธ และอินทิกรัลของฟงกชัน คาจริง ตัวแปรเดียว 
อินทิกรัล ไมตรงแบบ ลําดับและอนุกรม ของจํานวนจริงและอนุกรมกําลัง 

 
 100-117 ความนาจะเปนและสถิติ 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics 

ศึกษาเร่ืองสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน 
การแจกแจงท่ีสําคัญจากการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห
ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ การแจกแจงไคสแควร และการวิเคราะหความถ่ี 
สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 

 
 100-118 คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง                         3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics 

ศึกษาข้ันตอนวิธีการหาร ข้ันตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ความสัมพันธ
เวียนบังเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ข้ันตอนวิธีแบงและเอาชนะ บทนิยาม อุปนัย 
ความสัมพันธทวิภาคและ ไดกราฟ การปดของความสัมพันธ ความสัมพันธอิควิวาเลนซ 
และการแบงกั้น เซตอันดับยอยและการแยกจําพวกเชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบ
ออยเลอร วัฏจักรฮามิลตันฟงกชัน ถอดแบบข้ันตอนวิถีท่ีส้ันท่ีสุด ทรีแผท่ัวเล็กสุด
เฉพาะกลุมรากทรี การดําเนินการทวิภาค เซมิกรุฟ และฟงกชันถายแบบ 

 
100-125 ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Physics for Information Technology 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักทฤษฎี และเทคนิคทางฟสิกส ท่ีใชในการพัฒนาอุปกรณในการ
จัดเก็บ การส่ือสาร และการโตตอบขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส 
การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอน แรงดันไฟฟา คล่ืนแมเหล็กไฟฟา   คล่ืนวิทยุ  แสง  เสียง   
รวมถึง สารกึ่งตัวนําตาง ๆ   (Semiconductor) 

 
 202-100 หลักการบัญชี 1    3 (2-2-5) 
 Principles of Accounting I 



 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักและวิธีการบัญชีของกิจการขายสินคาและบริการรวมถึงการวิเคราะห
และบันทึกรายการตามหลักบัญชีคูในสมุดรายวันข้ันตนและสมุดรายวันเฉพาะตาง ๆ 
การผานรายการไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงบัญชีเม่ือส้ินงวดบัญชี การ
แกไขขอผิดพลาดทางบัญชี การทํางบทดลอง กระดาษทําการ การปดบัญชี การทํางบ
การเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงินและวัดผลการดําเนินงานของกิจการ  การบัญชีเกี่ยวกับ
ระบบใบสําคัญส่ังจายและระบบเงินสดยอย 

 
 501-103 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร      3(2-2-5) 
 Computer Architecture 

ศึ กษาพัฒนาการของระบบไมโครคอมพิ ว เตอร  สถาปตยกรรมของระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร ภาษาแอสเซมบลีเบ้ืองตน ชุดคําส่ัง (Software) การทํางานของ
โปรแกรมควบคุมระบบ การเช่ือมโยง ไมโครคอมพิวเตอรเขาเปนระบบเครือขาย 

 
 501-104 เทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6) 
  Information Technology 

ศึกษาความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม  คอมพิวเตอร สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร  ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูล การใชงานสวนติดตอกับผูใช 
โปรแกรมประยุกตในองคกร   ระบบเครือขาย   การส่ือสารขอมูล   เทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต  เว็บเทคโนโลยี  เฟรมเวิรค  การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
องคการ ผลกระทบขององคการเกี่ยวเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโนม
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 

 



 

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ 
 201-203 องคการและการจัดการ     3(3-0-6) 
 Organization and Management 

ศึกษาลักษณะขององคการ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ โครงสรางและวิธีดําเนินงาน
ขององคการธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองคการ การวินิจฉัยส่ังการ 
การสงเสริมกําลังใจ ผูปฏิบัติงานและการควบคุม 

 
 501-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1   3(2-2-5) 
 Computer Programming I 

ศึกษาการใชงานคอมพิวเตอรเบ้ืองตน การใชคอมพิวเตอรสําหรับแกปญหา  อัลกอริธึม
และการออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง  โครงสรางของการ
ควบคุม  อาเรย  ฟงกชัน  อินพุทและเอาทพุท โครงสรางขอมูลประกอบฟงกชันเวียน
บังเกิด  (Recursive Functions)  โปรแกรมยอย  พอยนเตอร  รูปแบบการเขียนโปรแกรม
ท่ีดี  เทคนิคการแกท่ีผิดในโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบ้ืองตน 

 
 501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 3(2-2-5) 
 Computer Programming II 
 วิชาบังคับกอน : 501-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

ศึกษาหลักเกณฑและไวยากรณของโปรแกรมเชิงวัตถุเบ้ืองตน  ตัวแปร  ชนิดของขอมูล  
การใชงานสตริงค  หลักการทํางานของคลาส  การเอนแคปซูเลชัน  การถายทอด
คุณสมบัติ กรรมวิธีโพลีมอรฟซึม การสืบทอดแพ็คเก็จและอินเตอรเฟซ  การพัฒนา
แอพพลิเคช่ัน  วิธีสรางเมทธอดเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  แนวความคิดการพัฒนา
โปรแกรมโดยใชเคร่ืองมือในการพัฒนา การควบคุมขอผิดพลาด (Exceptions Handling) 
สตรีม (Stream) การควบคุมการประมวลผลหลายๆ คําส่ังพรอมกัน  (Threads) คําส่ังใน
การควบคุมการทํางาน 

 
  



 

501-201 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ         3(2-2-5) 
  Information Systems Analysis and Design  
  วิชาบังคับกอน : 501-104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศึกษาวงจรการพัฒนาระบบ  วิเคราะหองคประกอบสําคัญของระบบ  การจัดการทาง   
สารสนเทศ  เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหระบบสารสนเทศและการกําหนด
องคประกอบท่ีสําคัญของระบบการจัดการและการควบคุมในการพัฒนาระบบ  กลวิธี
ในการออกแบบระบบสารสนเทศ  การออกแบบอินพุท  เอาทพุท  กระบวนการ  การ
ควบคุม  แฟมขอมูลและฐานขอมูล  การทดสอบระบบและขั้นตอนตาง ๆ  การดูแลและ
บํารุงรักษาระบบ 

 
 501-202 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      3(2-2-5) 
  Object-Oriented Design and Programming 
  วิชาบังคับกอน : 501-201 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ  

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของตัวแบบเชิงวัตถุ วัฏจักรชีวิตการพัฒนาระบบ            
การวิเคราะหเชิงวัตถุ การสรางแผนภาพคลาสไดอะแกรม แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม 
แผนภาพซีเควนซไดอะแกรม   แผนภาพแอคทิวิตีไดอะแกรม   แผนภาพอีอาร
ไดอะแกรม การออกแบบระบบงานทางดาน   สารสนเทศโดยใชหลักการของ  Unified 
Modeling Language (UML) การประยุกตใชงานออกแบบเชิงวัตถุ ศึกษาแนวคิดการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการสรางโปรแกรมใชงาน   

 
 501-203 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม      3(2-2-5) 
  Data  Structures and Algorithms  
  วิชาบังคับกอน : 501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  

ศึกษาความหมายของอัลกอริธึม แนวคิดของอัลกอริธึม  โครงสรางขอมูลแบบเชิงเสน   
ลิงคลิสตพอยนเตอร โครงสรางขอมูลแบบไมเชิงเสน โครงสรางขอมูลแบบอาเรย  
สแตก  คิว  และตนไม   

 
  



 

501-204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1                3(2-2-5) 
  Web Programming I 
  วิชาบังคับกอน : 501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

ศึกษาการเขียนเว็บแอพพลิเคช่ัน หลักการเขียนโปรแกรม หลักการออบแบบเว็บเพจ 
การใชงานเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีท่ีใชในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน เรียนรูลักษณะ
การทํางานของเว็บแอพพลิเคช่ัน การเรียนรูการเขียนโปรแกรมที่ทํางานรวมกับ
ฐานขอมูล สามารถพัฒนาซอฟตแวรแกปญหาทางธุรกิจได 

 
 501-205 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 2                          3(2-2-5) 
  Web Programming II 
  วิชาบังคับกอน : 501-204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1 

ศึกษาการเขียนโปรแกรมคําส่ังการใชงานบนเว็บ เพื่อใหเว็บเพจเปนรูปแบบไดนามิก มี
ปฏิสัมพันธกับผูใช ศึกษาการเขียนโปรแกรม เพื่อเช่ือมโยงการเขียนโปรแกรมคําส่ังกับ
ฐานขอมูล การพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันจากกรณีศึกษาตามอิสระ 

 
 501-301 ระบบการจัดการฐานขอมูล      3(2-2-5) 
  Database Management Systems 
  วิชาบังคับกอน : 501-203 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม 

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับฐานขอมูล  รูปแบบของฐานขอมูล  สถาปตยกรรม
ระบบฐานขอมูล    ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย  ระบบ
ฐานขอมูลแบบออบเจ็กต  ระบบฐานขอมูลบนเว็บ     การออกแบบฐานขอมูล  การสราง
ฐานขอมูล  การประยุกตใชงานฐานขอมูลกับแอพพลิเคช่ัน     การใชภาษาสอบถามเชิง
โครงสราง  การจัดการระบบฐานขอมูล  ระบบรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล 

 



 

 501-302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
  Management Information Systems 
  วิชาบังคับกอน : 201-203 องคการและการจัดการ 

ศึกษาพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ระบบสารสนเทศเพื่อการเพิ่มคุณคาให
องคการ  ระบบสารสนเทศระดับองคการ  กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การ
สรางระบบสารสนเทศผานเครือขายอินเทอรเน็ตในองคการ ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ 
ระบบการจัดการคูคาสัมพันธ  การจัดการความรู ระบบธุรกิจอัจฉริยะ พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เคร่ืองมือทางธุรกิจ ธุรกิจไรสาย ระบบความปลอดภัย และกรณีศึกษา
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองคการตาง ๆ 

 

 501-305  ระบบปฏิบัติการ      3(2-2-5) 
  Operating Systems 
  วิชาบังคับกอน : 501-203 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม  

ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ การจัดการกระบวนการ การจัด
เวลาการประสานงาน การส่ือสารระหวางกระบวนการ การติดตาม การจัดการ
หนวยความจํ าหลัก  หนวยความจํ า เสมือน  การจัดการหนวยความจํ าสํารอง 
ประสิทธิภาพของระบบ  ความปลอดภัยของขอมูลและฝกติดต้ังระบบปฏิบัติการ 

 

 501-306 การเขียนโปรแกรมระบบเครือขาย      3(2-2-5) 
  Network Programming 

ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือการส่ือสารระหวางคอมพิวเตอร ฮารดแวรและซอฟตแวร
สําหรับการส่ือสาร  อุปกรณการเช่ือมตอเพื่อการส่ือสาร การเรียกใชพารามิเตอร 
มาตรฐานในการส่ือสาร 

 

 501-309 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 1 3(2-2-5) 
  Data Communication and Networking I 

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการ การส่ือสารขอมูลแบบจําลอง  OSI  ส่ือและอุปกรณท่ีใชใน
การส่ือสารขอมูล   องคประกอบของระบบส่ือสารขอมูลโปรโตคอล การส่ือสารขอมูล
ระหวางคอมพิวเตอรระยะใกลและระยะไกล ระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบตาง ๆ 
เครือขายอินเทอรเน็ต มาตรฐานในการ ส่ือสารขอมูล การออกแบบระบบและจัดการ
เครือขายคอมพิวเตอร ระบบรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

 501-410 นโยบายและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 



 

  Information Technology Policy and Legal Issues 
ศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารของประเทศไทยท่ีบังคับ
ใชแลวและอยูในกรอบการพิจารณา รวมถึงประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ราง
ขอตกลงท่ัวๆ ไป และขอตกลงพิเศษ สนธิสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ 
ตลอดจนการเจรจาทําความตกลงเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟตแวรและเผยแพรขอตกลงท่ี
จัดทําข้ึน นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร องคความรู ทักษะ ท่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพ มีจริยธรรม
และความรับผิดชอบของนักคอมพิวเตอรและตอสังคม  

 
 501-411 โครงงานพิเศษ 1      3(0-9-3) 
  Special Senior Project I 
  วิชาบังคับกอน : 501-202 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

โครงงานพิเศษ 1 เปนโครงงานท่ีมีจุดประสงคใหนักศึกษาในปท่ี 3 ไดเขาใจใน
กระบวนการศึกษาปญหาจากกรณีศึกษาท่ีเลือกไดตามอิสระ  การแกปญหาจาก
กรณีศึกษาอยางเปนระบบ นักศึกษาจะไดทดลองใชความรู ทักษะกระบวนการตางๆ ใน
การวิเคราะห และแกปญหาท่ีมีความซับซอนภายใตการชี้แนะจากอาจารยท่ีปรึกษา ท้ังยัง
เปนโอกาสท่ีจะไดฝกนําเสนอเร่ืองราวใหผูอ่ืนไดรับรูและเขาใจ 

 
 501-412 โครงงานพิเศษ 2 3(0-9-3) 
  Special Senior Project II 
  วิชาบังคับกอน : 501-411 โครงงานพิเศษ 1 

โครงงานพิเศษ 2 เปนการศึกษาปญหาจากกรณีศึกษาในรายวิชาโครงงานพิเศษ 1 โดย
ศึกษาความตองการที่เกิดข้ึนจริง ขอมูลท่ีทันสมัยและมีระดับความซับซอนมากข้ึน โดย
นักศึกษาตองประมวลความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังภาคทฤษฎีและทักษะ
กระบวนการภาคปฏิบัติตาง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะหและแกปญหาอยางมีระบบ บนพื้น
ฐานความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตการช้ีแนะของอาจารยท่ีปรึกษา 
นักศึกษาจะตองมีความเขาใจงานของตนเองเปนอยางดี สามารถพัฒนาระบบและทําการ
ทดสอบระบบพรอมท้ังประเมินความพึงพอจากผูใชระบบ และสามารถนําเสนอ
เร่ืองราว เพื่อถายทอดและเผยแพรแกผูอ่ืนใหรับรูเขาใจ ไดเปนอยางดี 

 
 501-413 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(1-4-4) 
  Seminar in Information Technology 



 

  วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 4 
นักศึกษาต้ังกลุมนําเสนอและบรรยายผลงาน รวมทั้งรวมอภิปรายผลงานผูอ่ืน โดย
นักศึกษาเลือกหัวขอสัมมนาในเชิงวิชาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลงานท่ี
นําเสนออาจเปนผลที่ไดจากการรายงาน ประสบการณการฝกงานในหัวขอท่ีสัมพันธกับ
วิชาชีพ หรือการคนควาตาง ๆ เพื่อเปนการฝกฝนการคนหาและรับรูขอมูล การนําเสนอ
งาน การเขียนรายงานท่ีถูกตอง 

 
 501-418 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 2                                            3(2-2-5) 
  Data Communication and Networking II 
  วิชาบังคับกอน : 501-309 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 1 

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการเช่ือมตอภายในเครือขาย และการเช่ือมตอภายนอกเครือขาย 
โดยใชอุปกรณมาตรฐานในการส่ือสารขอมูลเชน Switch , Router การใชโปรโตรคอล
ในการส่ือสารขอมูลในภายนอกเครือขายแบบ Distance Vector  และแบบ Link State   
การสรางเครือขายแลนเสมือน (Virtual LAN) การส่ือสารระหวาง Switch และ Router การ
บริหารจัดการ IP Address  

 
 501-428 ระบบการจัดการความรู              3(3-0-6) 
  Knowledge Management Systems 

ศึกษาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา สรางและ
บริหาร  องคความรูในองคการการวิเคราะหหาแหลงท่ีมาของความรู  การเช่ือมโยงการ
จัดการความรูกับกลยุทธขององคการ  การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางและระบบ
ความรู  การสรางทีมงานเพื่อพัฒนาระบบ        การจัดการความรู  พัฒนาระบบการ
จัดการความรู   วัฒนธรรมองคการในการสรางและแลกเปลี่ยนความรู  การประเมินผล
ระบบการจัดการความรู 

  



 

 501-436 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม 2(1-2-3) 
  Seminar in Morals and Ethics 

การตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงตอเวลา และรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม  เขาใจภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและแกไขขอขัดแยง 
รูจักการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง 
ๆ ขององคการและสังคม รูจักการใชเหตุและผล มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
2.3 กลุมวิชาเอกเลือก 

 501-307 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 
  Software Engineering  
  วิชาบังคับกอน : 501-201 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 

ศึกษาวงจรพัฒนาระบบ  การพิจารณาและกําหนดความตองการของผูใช  การวิเคราะห
และออกแบบโครงสรางซอฟตแวร การออกแบบซอฟตแวร การใชเคร่ืองมือทาง
วิศวกรรมซอฟตแวร (CASE Tools) การทําใหซอฟตแวรถูกตองมีความนาเช่ือถือ(การ
ทดสอบซอฟตแวร) การประกันคุณภาพ  การสรางตนแบบ การประมาณการตนทุน
ซอฟตแวร การจัดทําเอกสารประกอบการสรางสวนชุดคําส่ัง  การเขียนคูมือสําหรับผูใช
และคูมือทางเทคนิค   การบํารุงรักษาซอฟตแวรและกรณีศึกษาทางดานวิศวกรรม 

 
 501-308 การเก็บและการสืบคนสารสนเทศ     3(3-0-6) 
  Information Storage and Retrieval 

ศึกษาโครงสรางการจัดเก็บแฟมขอมูล ภาพรวมของระบบคนคืน การวิเคราะหขอความ 
การแบงกลุมอัตโนมัติ กลยุทธการคนหาขอมูล การประเมินผลการสืบคนสารสนเทศ 
การสืบคนสารสนเทศในระบบออนไลน  

 



 

 501-415 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส      3(2-2-5) 
  Electronic Commerce  
  วิชาบังคับกอน : 501-204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1 

ศึกษาลักษณะและรูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางธุรกิจและการเติบโต
ของอินเทอรเน็ต โครงสรางพื้นฐานของเครือขายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะห
โอกาสทางธุรกิจ การทําแผนธุรกิจ การออกแบบรานคาออนไลน การสรางรายการ
สินคา ระบบคนหา ระบบตะกรา ระบบส่ังซ้ือ ระบบชําระเงิน การขนสงสินคา การ
บริการลูกคา การสงเสริมการตลาด การเลือกใชเทคโนโลยีในการสราง พัฒนา ติดต้ัง 
ดูแลระบบและการรักษาความปลอดภัย กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ตลอดจนทิศทางและอนาคตของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 
 501-417 ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศและการตรวจสอบ 3(3-0-6) 
  Information Systems Security and Audit 
  วิชาบังคับกอน : 501-201 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 

ศึกษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เทคนิคการควบคุมการออกแบบระบบ
สารสนเทศ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร  การวางแผนควบคุมในการเขาถึง  การจัดการ
และควบคุมการใหบริการทางสารสนเทศ  ตรวจสอบกระบวนการและเทคนิคสําหรับ
ระบบสารสนเทศ 

 
 501-422 ปญญาประดิษฐ               3(3-0-6) 
  Artificial Intelligence 
  วิชาบังคับกอน : 501-203 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม 

โครงสรางพื้นฐานทางปญญาประดิษฐ ปญหาพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับงานประเภทการ
แกปญหาท่ัวไป ทฤษฎีเกมส การพิสูจนทฤษฎีทางตรรก การเขาใจภาษามนุษย  การ
ตรวจรูภาพ การควบคุมหุนยนต ระบบผูชํานาญการ (Expert System) และการแทน
ความรูในคอมพิวเตอร (Knowledge Representation) การใชภาษาลิสพหรือโปรลอก 
เพื่อสรางเสริมความเขาใจในการทํางานดานปญญาประดิษฐ 

 



 

 501-426 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ      3(3-0-6) 
  Strategic Information Technology Management 

ศึกษาการวางแผนกลยุทธในการพัฒนาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อตอบสนองตอ
นโยบายและเปาหมายขององคการ  กรณีศึกษาองคการตาง ๆ  ในการบริหารจัดการกล
ยุทธทางเทคโนโลยีสารสนเทศ     เพื่อใหสอดคลองกับการวางแผนกลยุทธโดยรวมของ
องคการ การเช่ือมโยงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติ  การตัดสินใจเชิงกลยุทธเพื่อการ
ลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดหนวยงานหรือแผนกทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนหนวยงานตาง ๆในองคการ การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี       
สารสนเทศ  การนําแผนกลยุทธ   ไปดําเนินงาน  การประเมินผลแผนกลยุทธ  ภาวะผูนํา
และการจูงใจบุคลากรในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 501-427 การประกอบการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 
  Entrepreneurship in Information Technology 

ศึกษารูปแบบและลักษณะการประกอบการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบตอ
องคการ การใชอุปกรณและเทคโนโลยีการตลาดสําหรับผูประกอบการ แนวโนมการ
ขยายตัวของนานาชาติตอการประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาวะความเปนผูนํา 
การจัดการความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศของผูประกอบการ การวางแผน
เชิงกลยุทธ การทําแผนธุรกิจของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางหรือขนาดยอม 
การบริหารทีมงาน 

 
 501-430 ฐานขอมูลเชงิวัตถุ     3(2-2-5) 
  Object-Oriented Database 
  วิชาบังคับกอน : 501-202 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูลเชิงวัตถุ แนวคิดของ 
Semantic Data Model ความสัมพันธแบบ Aggregation Generalization Semantic Object 
Model การปองกันขอมูล ภาษาท่ีใชในการเรียกใชขอมูล การจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ
ตาง ๆ  

 



 

 501-431 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1               3(2-2-5)  
  Special Topics in Information Technology I   
  วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของอาจารยผูสอนและสาขาวิชา 

ศึกษาพัฒนาการหรือหัวขอใหม ๆ ในสถานการณปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเปนแนวโนมในอนาคตท่ีนักศึกษาสนใจ เพื่อเสริมความรู
ความเขาใจ ความเช่ียวชาญใหแกนักศึกษาดานวิชาชีพ คําอธิบายรายวิชาเปนไปตามท่ี
สาขาวิชา ฯ  กําหนด 

 
 501-432 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2               3(2-2-5)  
  Special Topics in Information Technology II   
   วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของอาจารยผูสอนและสาขาวิชา 

ศึกษาพัฒนาการหรือหัวขอใหม ๆ ในสถานการณปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเปนแนวโนมในอนาคตท่ีนักศึกษาสนใจ เพื่อเสริมความรู
ความเขาใจ ความเช่ียวชาญใหแกนักศึกษาดานวิชาชีพ คําอธิบายรายวิชาเปนไปตามท่ี
สาขาวิชา ฯ กําหนด 

 
 501-433 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3     3(2-2-5)  
  Special Topics in Information Technology III   
  วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของอาจารยผูสอนและสาขาวิชา 

ศึกษาพัฒนาการหรือหัวขอใหม ๆ ในสถานการณปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเปนแนวโนมในอนาคตท่ีนักศึกษาสนใจ เพื่อเสริมความรู
ความเขาใจ ความเช่ียวชาญใหแกนักศึกษาดานวิชาชีพ คําอธิบายรายวิชาเปนไปตามท่ี
สาขาวิชา ฯ กําหนด 

 
 501-435  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาขั้นสูง      3(2-2-5) 
  Advanced Java Programming 
  วิชาบังคับกอน : 501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

ศึกษาโครงสรางและสวนประกอบมาตรฐานของภาษาจาวา แอปเพล็ตและแอพพลิเค
ชัน  ภาษาจาวากับรูปแบบเชิงวัตถุ  ทดลองใชความรูและทักษะ  กระบวนการตางๆ  ในการ
วิเคราะหและแกปญหาโดยใชแนวความคิดเชิงวัตถุ กรณีศึกษา และการพัฒนาระบบโดย
ใชภาษาจาวาเปนเคร่ืองมือ 

 



 

2.4 กลุมวิชาสหกิจศึกษา 
 501-429 สหกิจศึกษา    9(0-40-9) 
  Co-operative Education 
 วิชาบังคับกอน : 100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 

การปฏิบัติงานจริงในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการปฏิบัติงานและการทํารายงาน 
จะตองอยูภายใตการดูแลของผูบริหารของแตละองคกรและอาจารยท่ีปรึกษาเปนเวลา 1 
ภาคการศึกษาหรือไมนอยกวา 600 ช่ัวโมง 


