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สาขาวิิชาวิิทยาการคอมพิวิเตอร์  
Computer Science

ชื่่�อปริิญญา	 	 :		 วิิทยาศาสตรบััณฑิิต	(วิิทยาการคอมพิิวิเตอร์)

	 	 	 :		 Bachelor	of	Science	(Computer	Science)

	 	 	 :		 วิท.บั.	(วิิทยาการคอมพิิวิเตอร์)

															 	 :		 B.Sc.	(Computer	Science)

ปริัชื่ญา และวััตถุุปริะสงค์์ของหลักสูตริ

           ปริัชื่ญา

	 เพิ่�อผลิิตบััณฑิิตท่�ม่ควิามเป็็นเลิิศด้้านวิิทยาการคอมพิิวิเตอร์	แลิะม่คุณธรรมจริยธรรม

         วััตถุุปริะสงค์์ของหลักสูตริ

								 1.		 เพ่ิ�อผลิติบััณฑิติสาขาวิิชาวิิทยาการคอมพิิวิเตอร์	ท่�มค่วิามร้้แลิะทกัษะด้้านวิิทยาการคอมพิิวิเตอร์	

เพิ่�อทำางานในอุตสาหกรรมคอมพิิวิเตอร์แลิะเทคโนโลิย่สารสนเทศ

							 2.	 เพิ่�อผลิิตบััณฑิิตท่�ม่ควิามใฝ่่ร้้	พิร้อมท่�จะติด้ตามควิามก้าวิหน้าของวิิทยาการคอมพิิวิเตอร์แลิะ

นำามาป็ระยุกต์ได้้ด้้วิยตนเองแลิะศึกษาต่อในระด้ับับััณฑิิตศึกษา

							 3.	 เพิ่�อผลิติบััณฑิิตสาขาวิิชาวิิทยาการคอมพิิวิเตอรท์่�มคุ่ณธรรมแลิะจรยิธรรมในการป็ระกอบัอาช่พิ

ระยะเวิลิาการศึกษาตลิอด้หลิักส้ตร	4	ป็ี	

                      จำำานวันหน่วัยกิตริวัมตลอดหลักสูตริ  126  หน่วัยกิต

   หมวัดวัิชื่าศึึกษาทั่ั�วัไป    30 หน่วัยกิต 

   หมวัดวัิชื่าศึึกษาทั่ั�วัไปแบ่่งโค์ริงสริ้างหลักสูตริออกเป็น 8 กลุ่มวัิชื่า ดังน้�

	 	 	 กลิุ่มท่�	1		แลิะ	กลิุ่มท่�	2			จำานวินหน่วิยกิตรวิม	 15		 หน่วิยกิต			แบั่งเป็็น

	 	 	 กลิุ่มท่�		1	อัตลิักษณ์มหาวิิทยาลิัย	(RSU	Identity)	 		3		 หน่วิยกิต

	 	 	 กลิุ่มท่�		2	ควิามเป็็นสากลิแลิะการส่�อสาร						 	 12			 หน่วิยกิต

	 	 																				(Internationalization	and	Communication)	 	 	

   โดยกลุ่มทั่้�   2   แบ่่งออกเป็น   2   กลุ่มวัิชื่า    ดังน้�

					 	 	 	 กลิุ่ม		2.1	กลิุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ		(English	Language)											6			หน่วิยกิต

	 	 	 	 กลิุ่ม		2.2	กลิุ่มวิิชาภาษานานาชาติแลิะป็ระสบัการณ์ระหวิ่างป็ระเทศ	

	 	 	 	 (International	Language	and	International	Experience)		6		หน่วิยกิต

   กลุ่มทั่้� 3  ถุึง  กลุ่มทั่้�  8   จำำานวันหน่วัยกิตริวัม  15  หน่วัยกิต

	 นักศึกษาสามารถเลิ่อกเร่ยนรายวิิชาในกลิุ่มท่�	 	3		ถึงกลิุ่มท่�	 	8	โด้ยในแต่ลิะกลิุ่มจะเลิ่อกวิิชาได้้ไม่

เกิน	3	หน่วิยกิต	รวิมแลิ้วิไม่น้อยกวิ่า	15	หน่วิยกิต
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	 	 กลิุม่ท่�		3	 ภาวิะผ้้นำาแลิะควิามรับัผดิ้ชอบัต่อสังคม	(Leadership	and	Social	Responsibility)

	 	 กลิุ่มท่�		4		 ศิลิป็ะแลิะวิัฒนธรรม		(Arts	and	Culture)

	 	 กลิุ่มท่�		5		 ผ้้ป็ระกอบัการนวิัตกรรม		(Innovative	Entrepreneurship)	 											

	 	 กลิุ่มท่�		6		 ร้้เท่าทันส่�อด้ิจิทัลิ		(Digital	Media	Literacy)

	 	 กลิุ่มท่�		7		 หลิักคิด้วิิทยาศาสตร์		(Essence	of	Science)

	 	 กลิุ่มท่�		8		 อาร์เอสย้	มาย-สไตลิ์		(RSU	My-Style)

                หมวัดวัิชื่าเฉพาะ                                             90 หน่วัยกิต  ปริะกอบ่ด้วัย

	 	 	 วิิชาพิ่�นฐานวิิชาช่พิ	 										 	 	 18	 หน่วิยกิต

	 		 	 วิิชาช่พิ	 										 	 	 	 	 72	 หน่วิยกิต

	 	 	 	 ก.		วิิชาช่พิ-บัังคับั	 	 	 	 57	 หน่วิยกิต

	 	 	 	 	 -	กลิุ่มป็ระเด้็นด้้านองค์การแลิะระบับัสารสนเทศ		 6		 หน่วิยกิต

	 	 	 	 	 -	กลิุ่มเทคโนโลิย่เพิ่�องานป็ระยุกต์	 	 18	 หน่วิยกิต

	 	 	 	 	 -	กลิุ่มเทคโนโลิย่แลิะวิิธ่การทางซอฟต์แวิร์	 15	 หน่วิยกิต

	 	 	 	 	 -	กลิุ่มโครงสร้างพิ่�นฐานของระบับั	 	 15	 หน่วิยกิต

	 	 	 	 	 -	กลิุ่มฮาร์ด้แวิร์แลิะสถาป็ัตยกรรมคอมพิิวิเตอร์	 3	 หน่วิยกิต

	 	 	 	 ข.	วิิชาช่พิ-เลิ่อก	 	 	 	 15	 หน่วิยกิต

																		*	ได้้ม่การจัด้การเร่ยนการสอนในหมวิด้วิิชาเฉพิาะเป็็นภาษาอังกฤษอ่ก	6	หน่วิยกิต

   หมวัดวัิชื่าเล่อกเสริ้                ไม่น้อยกวั่า    6 หน่วัยกิต

 แนวัทั่างการิปริะกอบ่อาชื่้พ

	 	 1.	 โป็รแกรมเมอร์	(Programmer)

	 	 2.	 นักพิัฒนาแอป็พิลิิเคชัน	(Application	Developer)

	 	 3.	 นักวิิทยาการข้อม้ลิ	(Data	Scientist)

	 	 4.	 นักพิัฒนาเวิ็บัไซต์	(Web	Developer)

	 	 5.	 ผ้้ด้้แลิระบับัฐานข้อม้ลิ	(Database	Administrator)

	 	 6.	 นักวิิเคราะห์ระบับั	(System	Analyst)

	 	 7.	 วิิศวิกรซอฟต์แวิร์	(Software	Engineer)

	 	 8.	 นักวิิชาการคอมพิิวิเตอร์	(Computer	Scientist)
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แผนปรกติ/สหกิจิศึึกษา 

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1   

จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

DIT	101	 การเข่ยนโป็รแกรมคอมพิิวิเตอร์	1	3(2-2-5)

XXX	xxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็เลิ่อกจาก		 3(x-x-x)

	 กลิุ่มท่�	2	(1)	

MAT	133	 แคลิค้ลิัส	1	 	 3(3-0-6)

MAT	252	 ควิามน่าจะเป็็นแลิะสถิติ	 3(3-0-6)

RSU	185	 ทักษะเทคโนโลิย่สารสนเทศ		 3(2-2-5)

	 อย่างม่ออาช่พิ	

RSU	112	 ก่ฬาเพิ่�อสุขภาพิ	 	 1(0-2-1)

    ริวัม 16 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2   

จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

DIT	102				 การเข่ยนโป็รแกรมคอมพิิวิเตอร์	2		3(2-2-5)

XXX	xxx	 กลิุ่มวิิชาภาษานานาชาติแลิะ	 3(x-x-x)

	 ป็ระสบัการณ์ระหวิ่างป็ระเทศ	(1)	

MAT	221	 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเน่�อง					 3(3-0-6)

MAT	241	 พิ่ชคณิตเชิงเส้น			 	 3(3-0-6)

XXX	xxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็เลิ่อกจาก	 3(x-x-x)

	 กลิุ่มท่�	3	ถึงกลิุ่มท่�	7	(1)	 	

    ริวัม 15 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาฤดูริ้อน   

จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

XXX	xxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็เลิ่อก		 3(x-x-x)

	 จากกลิุ่มท่�	2	(2)	

XXX	xxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็เลิ่อก		 3(x-x-x)

	 จากกลิุ่มท่�	2	(3)	

RSU	111	 สังคมธรรมาธิป็ไตย	 2(2-0-4)	

    ริวัม 8 หน่วัยกิต

แผนการิศึึกษา ชื่ั�นปีทั่้� 1 แผนการิศึึกษา ชื่ั�นปีทั่้� 2

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1   

จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

CSC	250	 การเข่ยนโป็รแกรมเชิงอ็อบัเจกต์					3(2-2-5)

CSC	331	 สถาป็ัตยกรรมคอมพิิวิเตอร์	 3(3-0-6)

CSC	360	 โครงสร้างข้อม้ลิแลิะขั�นตอนวิิธ่	 3(3-0-6)

CSC	362	 ระบับัฐานข้อม้ลิ	 	 3(3-0-6)

CSC	481		การวิิเคราะห์แลิะการออกแบับั

	 ระบับัสารสนเทศ	 	 3(3-0-6)

    ริวัม 15 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2   

จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

CSC	350	 การเข่ยนโป็รแกรมเทคโนโลิย่เวิ็บั	 3(2-2-5)

CSC	420	 ระบับัป็ฏิิบััติการ	 	 3(3-0-6)

CSC	431	 ระบับัเคร่อข่ายคอมพิิวิเตอร์	 3(3-0-6)

CSC	451	 การเข่ยนโป็รแกรม		 3(2-2-5)

	 คอมพิิวิเตอร์กราฟิก	

CSC	xxx	 หมวิด้วิิชาช่พิเลิ่อก	(1)	 3(3-0-6)

XXX	xxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็เลิ่อกจาก		 3(x-x-x)

	 กลิุ่มท่�	3	ถึงกลิุ่มท่�	7	(2)	

    ริวัม 18 หน่วัยกิต
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ชื่ั�นปีทั่้� 3 ชั�นปีีท่ี 4

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1   

จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

CSC	485	 วิิธ่วิิทยาการวิิจัยเบั่�องต้น		 3(3-0-6)

	 สำาหรับัวิิทยาการคอมพิิวิเตอร์	

CSC	487	 กฎหมายแลิะจริยธรรม	 3(3-0-6)

	 ทางด้้านเทคโนโลิย่สารสนเทศ	

CSC	475	 การวิิเคราะห์ข้อม้ลิขนาด้ใหญ่่			 3(3-0-6)

CSC	xxx	 หมวิด้วิิชาช่พิเลิ่อก	(2)	 3(3-0-6)

XXX	xxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็เลิ่อกจาก		 3(x-x-x)

	 กลิุ่มท่�	3	ถึงกลิุ่มท่�	7	(3)	

    ริวัม 15 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2   

จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

CSC	454	 ภาษาการโป็รแกรม	 3(3-0-6)

CSC	480	 วิิศวิกรรมซอฟต์แวิร์	 3(3-0-6)

CSC	xxx	 หมวิด้วิิชาช่พิเลิ่อก	(3)	 3(3-0-6)

XXX	xxx	 หมวิด้วิิชาเลิ่อกเสร่	(1)	 3(3-0-6)

XXX	xxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็เลิ่อก	 3(x-x-x)

	 จากกลิุ่มท่�	3	ถึงกลิุ่มท่�	7	(4)	 	

    ริวัม 15 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1   

จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

CSC	472			ป็ัญ่ญ่าป็ระด้ิษฐ์	 3(3-0-6)

CSC	492	 โครงงานวิิทยาการคอมพิิวิเตอร์	 3(0-9-5)

CSC	xxx	 หมวิด้วิิชาช่พิเลิ่อก	(4)	 3(3-0-6)

CSC	xxx	 หมวิด้วิิชาช่พิเลิ่อก	(5)	 3(3-0-6)

XXX	xxx	 หมวิด้วิิชาเลิ่อกเสร่	(2)	 3(3-0-6)

    ริวัม 15 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2   

จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

DIT	498	 สหกิจศึกษา*	 	 9(0-40-20)

     ริวัม  9  หน่วัยกิต

*	นักศึกษาจะต้องไป็ป็ฏิิบััติสหกิจ	ณ	สถานป็ระกอบัการ

เป็็นระยะเวิลิา	1	ภาคการศึกษา
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ชื่่�อปริิญญา	 	 :		 วิิทยาศาสตรบััณฑิิต	(นวิัตกรรมด้ิจิทัลิ)

	 	 	 :		 Bachelor	of	Science	(Digital	Innovation)

															 	 :		 วิท.บั.	(นวิัตกรรมด้ิจิทัลิ)

	 	 	 :		 B.Sc.	(Digital	Innovation)

ปริัชื่ญา และวััตถุุปริะสงค์์ของหลักสูตริ

         ปริัชื่ญา

	 	 มุ่งมั�น		สร้างสรรค์	พิัฒนานวิัตกรรมด้ิจิทัลิท่�รอบัด้้าน	แลิะเป็็นเลิิศ

							 วิัตถุป็ระสงค์ของหลิักส้ตร

										 	 1.			 นำาองคค์วิามร้ใ้นด้้านนวัิตกรรมดิ้จิทลัิป็ระกอบัด้ว้ิย	การพิฒันาซอฟแวิร์แบับัฟ้ลิสแตก	ควิาม

มั�นคงทางไซเบัอร์แลิะวิิทยาการข้อม้ลิ	ไป็ป็ระยุกต์ในองค์กรทั�งภาครัฐแลิะเอกชน

										 	 2.			 บัริหารจัด้การแลิะด้ำาเนินการด้้านนวิัตกรรมด้ิจิทัลิได้้อย่างม่ป็ระสิทธิภาพิ

										 	 3.				มก่ารแลิกเป็ลิ่�ยนองคค์วิามร้ร้ะหวิา่งนกัศกึษาแลิะบัคุคลิภายนอกเพิ่�อสง่เสรมิใหเ้กดิ้						การ

แสวิงหาควิามร้้ท่�ทันสมัย	แลิะทันต่อการเป็ลิ่�ยนแป็ลิง

										 	 4.	 	 ม่การส่งเสริมแนวิคิด้แบับับั้รณาการสำาหรับัองค์ควิามร้้ท่�ได้้ศึกษา	 ทั�งในภาคทฤษฏ่ิ	แลิะ

ภาคป็ฏิิบััติ

										 	 5.			 ม่ผลิงานวิิจัย	นวิัตกรรม	สิ�งป็ระด้ิษฐ์	บัทควิามหร่อผลิงานทางวิิชาการเผยแพิร่ส้่สังคม

											 	 6.			 เป็น็ผ้ม้คุ่ณธรรม	จรยิธรรม	แลิะเจตคตแิหง่วิชิาชพ่ิด้า้นนวิตักรรมด้จิทิลัิศกึษาตอ่ในป็รญิ่ญ่า

ท่�ส้งขึ�น

โค์ริงสริ้างหลักสูตริ 

   ริะยะเวัลาการิศึึกษาตลอดหลักสูตริ 4 ปี 

                     จำำานวันหน่วัยกิตริวัมตลอดหลักสูตริ   126  หน่วัยกิต

                     หมวัดวัิชื่าศึึกษาทั่ั�วัไป    30 หน่วัยกิต 

   หมวัดวัิชื่าศึึกษาทั่ั�วัไปแบ่่งโค์ริงสริ้างหลักสูตริออกเป็น 8 กลุ่มวัิชื่า ดังน้�

	 	 	 กลิุ่มท่�	1			 แลิะ	กลิุ่มท่�	2			จำานวินหน่วิยกิตรวิม	 15		 หน่วิยกิต			แบั่งเป็็น

	 	 	 กลิุ่มท่�		1		 อัตลิักษณ์มหาวิิทยาลิัย	(RSU	Identity)	 		3		 หน่วิยกิต

	 	 	 กลิุ่มท่�		2		 ควิามเป็็นสากลิแลิะการส่�อสาร						 12			 หน่วิยกิต

	 	 	 	 (Internationalization	and	Communication)	 	 	

สาขาวัิชื่านวััตกริริมดิจำิทั่ัล

Digital Innovation
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	 	 	 โด้ยกลิุ่มท่�			2			แบั่งออกเป็็น			2			กลิุ่มวิิชา				ด้ังน่�

					 	 	 กลิุ่ม		2.1		 กลิุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ		(English	Language)											 6			หน่วิยกิต

	 	 	 กลิุ่ม		2.2		 กลิุ่มวิิชาภาษานานาชาติแลิะป็ระสบัการณ์ระหวิ่างป็ระเทศ	

	 	 	 	 (International	Language	and	International	Experience)		6		หน่วิยกิต

	 	 	 กลิุ่มท่�	3			 ถึง		กลิุ่มท่�		8			จำานวินหน่วิยกิตรวิม		 	 	 15	หน่วิยกิต

	 นักศึกษาสามารถเลิ่อกเร่ยนรายวิิชาในกลิุ่มท่�	 	3		ถึงกลิุ่มท่�	 	8	โด้ยในแต่ลิะกลิุ่มจะเลิ่อกวิิชาได้้ไม่

เกิน	3	หน่วิยกิต	รวิมแลิ้วิไม่น้อยกวิ่า	15	หน่วิยกิต

	 	 	 กลิุ่มท่�		3	 ภาวิะผ้้นำาแลิะควิามรับัผิด้ชอบัต่อสังคม	

	 	 	 	 (Leadership	and	Social	Responsibility)

	 	 	 กลิุ่มท่�		4		 ศิลิป็ะแลิะวิัฒนธรรม		(Arts	and	Culture)

	 	 	 กลิุ่มท่�		5		 ผ้้ป็ระกอบัการนวิัตกรรม		(Innovative	Entrepreneurship)	 											

	 	 	 กลิุ่มท่�		6		 ร้้เท่าทันส่�อด้ิจิทัลิ		(Digital	Media	Literacy)

	 	 	 กลิุ่มท่�		7		 หลิักคิด้วิิทยาศาสตร์		(Essence	of	Science)

	 	 	 กลิุ่มท่�		8		 อาร์เอสย้	มาย-สไตลิ์		(RSU	My-Style)

                   หมวัดวัิชื่าเฉพาะ       90 หน่วัยกิต  ปริะกอบ่ด้วัย

	 	 	 	 1)	 วิิชาพิ่�นฐานวิิชาช่พิ			 	 30	 หน่วิยกิต

	 	 	 	 2)	 วิิชาช่พิ	 	 	 	 60	 หน่วิยกิต

	 	 	 	 	 วิิชาช่พิ-บัังคับั		 	 	 39	 หน่วิยกิต

	 	 	 	 	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก		 	 	 21	 หน่วิยกิต

            หมวัดวัิชื่าเล่อกเสริ้          ไม่น้อยกวั่า   6 หน่วัยกิต

แนวัทั่างการิปริะกอบ่อาชื่้พ

																 1.		 นวิัตกรด้้านนวิัตกรรมด้ิจิทัลิ

	 	 2.	 นักวิิจัยแลิะพิัฒนาโป็รแกรม

	 	 3.		 นักวิิเคราะห์แลิะออกแบับัระบับังานสารสนเทศ

	 	 4.	 นักพิัฒนาโป็รแกรมป็ระยุกต์แลิะเวิ็บัไซต์

	 	 5.		 ผ้้ด้้แลิระบับัเคร่อข่ายแลิะเคร่�องแม่ข่าย
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แผนการศึึกษาสาขาวิิชานวัิตกรรมดิิจิิทัลั

ภาค์การิศึึกษาฤดูริ้อน   
จำานวินหน่วิยกิต	(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิตนเอง)
XXX	xxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็เลิ่อก		 3(x-x-x)
	 จากกลิุ่มท่�	2	(2)	
XXX	xxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็เลิ่อก		 3(x-x-x)
	 จากกลิุ่มท่�	2	(3)	
RSU	111	สังคมธรรมาธิป็ไตย	 2(2-0-4)	
    ริวัม 8 หน่วัยกิต
ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1
จำานวินหน่วิยกิต	(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิตนเอง)
RSU	112	ก่ฬาเพิ่�อสุขภาพิ		 	 1(0-2-1)
XXX	xxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็เลิ่อก		 3(x-x-x)
	 จากกลิุ่มท่�	2	(1)			 	
RSU	185	ทักษะเทคโนโลิย่สารสนเทศ		 3(2-2-5)
	 อย่างม่ออาช่พิ	
DIT	106	 คณิตศาสตร์พิ่�นฐาน		 3(3-0-6)
	 สำาหรับัการลิงทุน	
DIT	107		 การคิด้แลิะการเข่ยน		 3(3-0-6)
	 เชิงสร้างสรรค์	
DIT	202	 การวิิเคราะห์แลิะการออกแบับั		 3(3-0-6)
	 ระบับัสารสนเทศ	
    ริวัม 16 หน่วัยกิต
ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2
จำานวินหน่วิยกิต	(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิตนเอง)
XXX	xxx	 กลิุ่มวิิชาภาษานานาชาติแลิะ		 3(x-x-x)
	 ป็ระสบัการณ์ระหวิ่างป็ระเทศ	(1)																	
XXX	xxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็เลิ่อกจาก		 3(x-x-x)
	 กลิุ่มท่�	3	ถึงกลิุ่มท่�	7	(1)																																				
DIT	101	 การเข่ยนโป็รแกรมคอมพิิวิเตอร์	 1	 3(2-2-5)
DIT	203	 การส่�อสารข้อม้ลิแลิะ	 3(3-0-6)
	 เคร่อข่ายคอมพิิวิเตอร์	
DIT	109	 การออกแบับัแลิะพิัฒนาเวิ็บั		 3(3-0-6)
    ริวัม  15  หน่วัยกิต

ชื่ั�นปีทั่้� 1 ชื่ั�นปีทั่้� 2

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1

จำานวินหน่วิยกิต	(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิตนเอง)

DIT	102	 การเข่ยนโป็รแกรมคอมพิิวิเตอร์	2	 3(2-2-5)

DIT	103	 ระบับัสารสนเทศเบั่�องต้น	 3(3-0-6)

DIT	104	 กระบัวินการธุรกิจสำาหรับั		 3(3-0-6)

	 ระบับัสารสนเทศ	

DIT	108	 การออกแบับัอินโฟกราฟิก	 3(3-0-6)

DIT	201	 ระบับัฐานข้อม้ลิ	 	 3(3-0-6)

DIT	210	 การออกแบับัอินโฟกราฟิก	 3(3-0-6)

    ริวัม 18  หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

จำานวินหน่วิยกิต	(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิตนเอง)

DIT	105	 วิิทยาศาสตร์แลิะธุรกิจ		 3(3-0-6)

	 นวิัตกรรมรายใหม่	

DIT	110	 พิ่�นฐานการออกแบับักราฟิก	 3(3-0-6)

XXX	xxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็เลิ่อกจาก		 3(x-x-x)

	 กลิุ่มท่�	3	ถึงกลิุ่มท่�	7	(2)	

DIT	xxx	 วิิชาเลิ่อกกลิุ่มควิามมั�นคง		 3(3-0-6)

	 ทางไซเบัอร์	1	

DIT	xxx	 วิิชาเลิ่อกกลิุ่มโป็รแกรมมิ�ง		 3(3-0-6)

	 แบับัฟ้ลิสแตก	1	

DIT	xxx	 วิิชาเลิ่อกกลิุ่มวิิทยากรข้อม้ลิ	1	 3(3-0-6)

    ริวัม 18 หน่วัยกิต
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ชื่ั�นปีทั่้� 3 ชั�นปีีท่ี 4

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1

จำานวินหน่วิยกิต	(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิตนเอง)

XXX	xxx				วิิชาศึกษาทั�วิไป็เลิ่อกจาก		 3(x-x-x)

	 กลิุ่มท่�	3	ถึงกลิุ่มท่�	7	(3)	 	

DIT	206	 การจัด้การระบับัฐานข้อม้ลิ		 3(3-0-6)

	 สำาหรับัองค์กร	

DIT	xxx	 วิิชาเลิ่อกกลิุ่มควิามมั�นคง		 3(3-0-6)

	 ทางไซเบัอร์	2	

DIT	xxx	 วิิชาเลิ่อกกลิุ่มโป็รแกรมมิ�ง		 3(3-0-6)

	 แบับัฟ้ลิสแตก	2	

XXX	xxx	 วิิชาเลิ่อกเสร่	(1)	 	 3(3-0-6)

    ริวัม 15 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

จำานวินหน่วิยกิต	(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิตนเอง)

XXX	xxx	 		วิิชาศึกษาทั�วิไป็เลิ่อก	 3(x-x-x)

	 จากกลิุ่มท่�	3	ถึงกลิุ่มท่�	7	(4)	

DIT	205	 การพิัฒนาโป็รแกรม		 3(3-0-6)

	 ป็ระยุกต์บันเวิ็บั	

DIT	207	 การพิัฒนาโป็รแกรมป็ระยุกต์		 3(3-0-6)

	 สำาหรับัใช้กับัอุป็กรณ์เคลิ่�อนท่�	

DIT	xxx	 วิิชาเลิ่อกกลิุ่มควิามมั�นคง	 3(3-0-6)

	 ทางไซเบัอร์	3	

DIT	xxx	 วิิชาเลิ่อกกลิุ่มโป็รแกรมมิ�ง		 3(3-0-6)

	 แบับัฟ้ลิสแตก	3	

XXX	xxx	 วิิชาเลิ่อกเสร่	(2)	 	 3(3-0-6)

    ริวัม 18 หน่วัยกิต

  

แผนการิเริ้ยนสำาหริับ่นักศึึกษาทั่้�เล่อกเริ้ยน DIT 491 

ปริิญญานิพนธ์์ 1 และ DIT 492 ปริิญญานิพนธ์์ 2

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1 

จำานวินหน่วิยกิต	(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิตนเอง)

DIT	204	 การบัริหารโครงการ		 3(3-0-6)

	 ระบับัสารสนเทศ	 		

DIT	208	 อินเทอร์เน็ตของสรรพิสิ�ง	 3(3-0-6)

DIT	209	 วิิทยาการวิิจัยด้้าน		 3(3-0-6)

	 นวิัตกรรมด้ิจิทัลิ	

DIT	491	 ป็ริญ่ญ่านิพินธ์	1	 	 3(0-6-3)

    ริวัม 12 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2 

จำานวินหน่วิยกิต	(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิตนเอง)

DIT	492	 ป็ริญ่ญ่านิพินธ์		 2	 6(0-9-3)

    ริวัม 6 หน่วัยกิต
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ส�าหรับนักศึึกษาที�เลืัอกเรียน สหกิจิศึึกษา

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1

จำานวินหน่วิยกิต	(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิตนเอง)

DIT	204	 การบัริหารโครงการ		 3(3-0-6)

	 ระบับัสารสนเทศ	

DIT	208	 อินเทอร์เน็ตของสรรพิสิ�ง	 3(3-0-6)

DIT	209	 วิิทยาการวิิจัยด้้าน		 3(3-0-6)

	 นวิัตกรรมด้ิจิทัลิ	

    ริวัม 9 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2 

รหัสวิิชา	 ช่�อวิิชาจำานวินหน่วิยกิต	 (บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-

ศึกษาด้้วิตนเอง)

DIT	498	 สหกิจศึกษา	 	 9(0-40-20)

    ริวัม 9 หน่วัยกิต
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ชื่่�อปริิญญา 		 :	 วิิทยาศาสตรบััณฑิิต	(คอมพิิวิเตอร์เกมแลิะอ่สป็อร์ต)

	 	 	 :	 Bachelor	of	Science	(Computer	Game	and	Esport)

	 	 	 :	 วิท.บั.	(คอมพิิวิเตอร์เกมแลิะอ่สป็อร์ต)

	 	 	 :	 B.Sc.	(Computer	Game	and	Esport)

ปริัชื่ญา และวััตถุุปริะสงค์์ของหลักสูตริ

             ปริัชื่ญา

	 	 	 เพ่ิ�อผลิติบัณัฑิิตท่�มค่วิามร้้ควิามสามารถในด้า้นวิิชาชพ่ิท่�โด้ด้เด่้น	พิร้อมกับัมค่ณุธรรมแลิะ

จริยธรรม	เพิ่�อท่�จะสามารถทำางานให้กับัป็ระเทศชาติแลิะพิัฒนางานให้ทัด้เท่ยมนานาชาติได้้

 วััตถุุปริะสงค์์ของหลักสูตริ

	 เพิ่�อผลิิตบััณฑิิตให้ม่ควิามร้้ควิามสามารถแลิะทักษะในการพิัฒนาเกมแลิะอ่สป็อร์ต	ด้ังน่�

	 	 1.	 ม่คุณธรรมแลิะจริยธรรมในการเป็็นผ้้สร้างส่�อด้ิจิทัลิ

	 	 2.	 มค่วิามร้้	ควิามสามารถในการใช้ควิามคดิ้เชงิสรา้งสรรคเ์พิ่�อการออกแบับัเกม	แลิะสามารถ

ใช้ซอฟต์แวิร์หร่อเกมเอนจิ�นในการออกแบับัแลิะพิัฒนาเกมร้ป็แบับัต่าง	ๆ	ได้้

	 	 3.	 ม่ควิามสามารถในการสร้างส่�อด้ิจิทัลิเพิ่�อควิามบัันเทิงแลิะอ่สป็อร์ต

	 	 4.	 สามารถบัริหารนักก่ฬาอ่สป็อร์ตแลิะจัด้การแข่งขันอ่สป็อร์ตได้้

	 	 5.	 สามารถบั้รณาการควิามร้้ในศาสตร์ของตนเองกับัควิามร้้ในศาสตร์อ่�น	ๆ	ท่�เก่�ยวิข้องได้้

	 	 6.	 ติด้ตามพิัฒนาการทางด้้านเทคโนโลิย่เกม	อ่สป็อร์ต	แลิะเทคโนโลิย่ท่�เก่�ยวิข้องได้้อย่างทัน

เหตุการณ์

โค์ริงสริ้างหลักสูตริ 

                    ริะยะเวัลาการิศึึกษาตลอดหลักสูตริ 4 ปี 

                     จำำานวันหน่วัยกิตริวัมตลอดหลักสูตริ  126  หน่วัยกิต

                   หมวัดวัิชื่าศึึกษาทั่ั�วัไป    30 หน่วัยกิต 

   หมวัดวัิชื่าศึึกษาทั่ั�วัไปแบ่่งโค์ริงสริ้างหลักสูตริออกเป็น 8 กลุ่มวัิชื่า ดังน้�

	 	 	 กลิุ่มท่�	1			แลิะ	กลิุ่มท่�	2			จำานวินหน่วิยกิตรวิม	 15		 หน่วิยกิต			แบั่งเป็็น

	 	 	 กลิุ่มท่�		1		อัตลิักษณ์มหาวิิทยาลิัย	(RSU	Identity)	 		3		 หน่วิยกิต

	 	 	 กลิุ่มท่�		2		ควิามเป็็นสากลิแลิะการส่�อสาร							 12			 หน่วิยกิต

	 	 	 	 (Internationalization	and	Communication)	 	 	

สาขาวิิชาคอมพิวิเตอร์เกมแลัะอีสปอร์ต
Computer Game and Esport
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	 	 	 โด้ยกลิุ่มท่�			2			แบั่งออกเป็็น			2			กลิุ่มวิิชา				ด้ังน่�

					 	 	 	 กลิุ่ม		2.1		 กลิุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ		(English	Language)										 6			หน่วิยกิต

	 	 	 	 กลิุ่ม		2.2		 กลิุ่มวิิชาภาษานานาชาติแลิะป็ระสบัการณ์ระหวิ่างป็ระเทศ	

	 	 	 	 	 	 (International	Language	and	International	Experience)		6		หนว่ิยกติ

   กลุ่มทั่้� 3  ถุึง  กลุ่มทั่้�  8   จำำานวันหน่วัยกิตริวัม    15  หน่วัยกิต

	 นักศึกษาสามารถเลิ่อกเร่ยนรายวิิชาในกลิุ่มท่�	 	3		ถึงกลิุ่มท่�	 	8	โด้ยในแต่ลิะกลิุ่มจะเลิ่อกวิิชาได้้ไม่

เกิน	3	หน่วิยกิต	รวิมแลิ้วิไม่น้อยกวิ่า	15	หน่วิยกิต

	 	 	 กลิุ่มท่�		3	 ภาวิะผ้้นำาแลิะควิามรับัผิด้ชอบัต่อสังคม	

	 	 	 	 	 (Leadership	and	Social	Responsibility)

	 	 	 กลิุ่มท่�		4		ศิลิป็ะแลิะวิัฒนธรรม		(Arts	and	Culture)

	 	 	 กลิุ่มท่�		5		ผ้้ป็ระกอบัการนวิัตกรรม		(Innovative	Entrepreneurship)	 											

	 	 	 กลิุ่มท่�		6		ร้้เท่าทันส่�อด้ิจิทัลิ		(Digital	Media	Literacy)

	 	 	 กลิุ่มท่�		7		หลิักคิด้วิิทยาศาสตร์		(Essence	of	Science)

	 	 	 กลิุ่มท่�		8		อาร์เอสย้	มาย-สไตลิ์		(RSU	My-Style)

          หมวัดวัิชื่าเฉพาะ    90 หน่วัยกิต ปริะกอบ่ด้วัย

	 	 	 	 วิิชาพิ่�นฐานวิิชาช่พิ		 	 	 	 30	 หน่วิยกิต

	 	 	 	 วิิชาช่พิ	 	 	 	 	 60	 หน่วิยกิต

	 	 	 	 	 ก.	 วิิชาช่พิ-บัังคับั		 	 	 45	 หน่วิยกิต

	 		 	 	 แขนงวิิชาการพิัฒนาเกม	 	 	 45	 หน่วิยกิต

	 	 	 	 แขนงวิิชาอ่สป็อร์ต	 	 	 	 45	 หน่วิยกิต

	 	 	 	 	 ข.		 วิิชาช่พิ-เลิ่อก		 	 	 15	 หน่วิยกิต

   หมวัดวัิชื่าเล่อกเสริ้          ไม่น้อยกวั่า  6 หน่วัยกิต
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      แนวัทั่างการิปริะกอบ่อาชื่้พ

															 1.	 นักวิิเคราะห์แลิะออกแบับัเกม	(Game	Analyst	and	Designer)

	 	 	2.	 นักพิัฒนาเกม	(Game	Developer)

	 	 3.	 นักพิัฒนาส่�อด้ิจิทัลิ	(Digital	Media	Developer)

	 	 4.	 นกัพิฒันากราฟกิแลิะแอนเิมชนัสำาหรบัั	(Graphics	and	Animation	Developer	for	Games)

	 	 5.	 นักทด้สอบัเกม	(Game	Tester)

	 	 6.	 นักพิากย์เกม	(Game	Caster)

	 	 7.	 นักก่ฬาอ่สป็อร์ต	(Esport	Player)

	 	 8.	 นักจัด้การแข่งขันก่ฬา	(Esport	League	Manager)

	 	 9.	 นักวิิจารณ์เกม	(Game	Reviewer)

	 	 10.	ผ้้จัด้การนักก่ฬาอ่สป็อร์ต	(Esport	Athlete	Manager)

	 	 11.	ผ้้ป็ระกอบัการด้้านเกม	(Game	Entrepreneur)
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แผนการศึึกษาแขนงวิิชาการพัฒนาเกม

ภาค์เริ้ยนทั่้� 1
DIT	101	 การเข่ยนโป็รแกรมคอมพิิวิเตอร์	1	 3(2-2-5)
DIT	103	 ระบับัสารสนเทศเบั่�องต้น	 3(3-0-6)	
DIT	110		 พิ่�นฐานการออกแบับักราฟิก													3(3-0-6)
CGE	101		พ่ิ�นฐานการออกแบับั																														3(3-0-6)
CGE	102		การวิาด้เส้นเบั่�องต้น			 3(3-0-6)
CGE	103	ป็ระวิัติศาสตร์ศิลิป็ะเพิ่�อ		 3(3-0-6)
	 การออกแบับัเกม																									
RSU	112	ก่ฬาเพิ่�อสุขภาพิ	 	 1(0-2-1)	
      ริวัม 19 หน่วัยกิต
ภาค์เริ้ยนทั่้� 2 
DIT	102		 การเข่ยนโป็รแกรมคอมพิิวิเตอร์	2	 3(2-2-5)
DIT	107			การคิด้แลิะการเข่ยน	 3(3-0-6)
	 เชิงสร้างสรรค์																																
CGE	104	พิ่�นฐานการสร้างแบับัจำาลิอง	3	มิติ	3(2-2-5)
CGE	105	การออกแบับัแลิะการผลิิตเกม		 3(3-0-6)
CGE	106		คอมพิิวิเตอร์แอนิเมชัน	2	มิติ			 3(2-2-5)
ENL	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็	กลิุ่มท่�	2	(3)	 3(X-X-X)	
                 ริวัม 18  หน่วัยกิต
ภาค์การิศึึกษาฤดูริ้อน
จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)
RSU	111	สังคมธรรมาธิป็ไตย	 2(2-0-4)
THA	xxx		รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็	กลิุ่มท่�	2	(1)								3(2-2-5)
ENL	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็	กลิุ่มท่�	2	(2)	 3(X-X-X)
    ริวัม 8 หน่วัยกิต
 

ชื่ั�นปีทั่้� 1 ชื่ั�นปีทั่้� 2

ภาค์เริ้ยนทั่้� 1
DIT	104		 กระบัวินการธุรกิจสำาหรับั		 3(3-0-6)
	 ระบับัสารสนเทศ													
DIT	105		 วิิทยาศาสตร์แลิะธุรกิจนวิัตกรรม		 3(3-0-6)
	 รายใหม่	
DIT	108			การออกแบับัอินโฟกราฟิก		 3(2-2-5)
CGE	107		คอมพิิวิเตอร์แอนิเมชัน	3	มิติ													3(2-2-5)
CGE	108	การพิัฒนาเกม	2	มิติ	 3(2-2-5)
ENL	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็	กลิุ่มท่�	2	(4)	 3(X-X-X)
                 ริวัม 18 หน่วัยกิต
ภาค์เริ้ยนทั่้� 2
DIT	106		 คณิตศาสตร์พิ่�นฐานสำาหรับั		 3(3-0-6)
	 การลิงทุน	
DIT	109			การออกแบับัแลิะพิัฒนาเวิ็บั								3(2-2-5)
CGE	109	การพิัฒนาเกม	3	มิติ	 3(2-2-5)
CGE	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(1)	 	 3(X-X-X)
CGE	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(2)	 	 3(X-X-X)
XXX	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)
	 กลิุ่มท่�	3	-	8	(1)	
                 ริวัม  18  หน่วัยกิต
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ชื่ั�นปีทั่้� 3 ชั�นปีีท่ี 4

ภาค์เริ้ยนทั่้� 1

CGE	381		 โครงการเกม	1				 	 3(3-0-6)

CGExxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(3)	 	 3(X-X-X)

XXX	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)

	 กลิุ่มท่�	3	-	8	(2)	

XXX	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)

	 กลิุ่มท่�	3	-	8	(3)	

XXXxxx	 รายวิิชาเลิ่อกเสร่	(1)	 3(X-X-X)	

                 ริวัม  15  หน่วัยกิต

ภาค์เริ้ยนทั่้� 2

CGE	382			โครงการเกม	2	 	 3(3-0-6)

CGExxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(4)	 	 3(X-X-X)

XXX	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)

	 กลิุ่มท่�	3	-	8	(4)	

XXX	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)

	 กลิุ่มท่�	3	-	8	(5)	 	 	

    ริวัม 12 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1

จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

CGE	495		 สัมมนาด้้านคอมพิิวิเตอร์เกม	 3(3-0-6)

	 แลิะอ่สป็อร์ต																	 	

CGExxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(5)	 	 3(X-X-X)

XXXxxx	 รายวิิชาเลิ่อกเสร่	(2)	 3(X-X-X)

    ริวัม 9 หน่วัยกิต

สำาหรับันักศึกษาท่�เลิ่อกเร่ยนวิิชาป็ริญ่ญ่านิพินธ์

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

CGE	496	 ป็ริญ่ญ่านิพินธ์	 	 9(0-40-20)

    ริวัม 9 หน่วัยกิต

สำาหรับันักศึกษาท่�เลิ่อกเร่ยนวิิชาสหกิจศึกษา

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

DIT	498	 สหกิจศึกษา				 	 9(0-40-20)

    ริวัม 9 หน่วัยกิต

หมายเหตุ 	 หากนักศึกษาเลิ่อกเร่ยนรายวิิชาสหกิจ

ศกึษา	นกัศึกษาจะตอ้งไป็ป็ฏิบิัตัสิหกิจ	ณ	สถานป็ระกอบั

การเป็็นระยะเวิลิา	1	ภาคการศึกษา
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แผนการศึึกษาแขนงวิิชาอีสปอร์ต

ภาค์เริ้ยนทั่้� 1
DIT	101	 การเข่ยนโป็รแกรมคอมพิิวิเตอร์	1	 3(2-2-5)
DIT	103	 ระบับัสารสนเทศเบั่�องต้น	 3(3-0-6)	
DIT	110		 พิ่�นฐานการออกแบับักราฟิก													3(3-0-6)
CGE	201	ควิามร้้เบั่�องต้นเก่�ยวิกับัเกม		 3(3-0-6)
	 แลิะอ่สป็อร์ต																										
CGE	202	กฎหมายแลิะจริยธรรมสำาหรับั		 3(3-0-6)
	 เกมแลิะอ่สป็อร์ต									
CGE	203	การวิิเคราะห์แลิะวิิจารณ์เกม											3(3-0-6)
RSU	112	ก่ฬาเพิ่�อสุขภาพิ	 	 1(0-2-1)	
                ริวัม 19 หน่วัยกิต
ภาค์เริ้ยนทั่้� 2 
DIT	102		 การเข่ยนโป็รแกรมคอมพิิวิเตอร์	2	 3(2-2-5)
DIT	107			การคิด้แลิะการเข่ยนเชิง	 3(3-0-6)
	 สร้างสรรค์
CGE	204	การสร้างส่�อด้ิจิทัลิสำาหรับั		 3(2-2-5)
	 นักพิากย์เกม																															
CGE	205		การทด้สอบัแลิะ		 	 3(3-0-6)
	 การป็ระกันคุณภาพิเกม																								
CGE	206		นักเลิ่นเกมม่ออาช่พิแลิะ		 3(3-0-6)
	 นักก่ฬาอ่สป็อร์ต																					
ENL	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็	กลิุ่มท่�	2	(3)	 3(X-X-X)	
                 ริวัม 18 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาฤดูริ้อน
จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)
RSU	111	สังคมธรรมาธิป็ไตย	 2(2-0-4)
THA	xxx		รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็	กลิุ่มท่�	2	(1)								3(2-2-5)
ENL	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็	กลิุ่มท่�	2	(2)	 3(X-X-X)
    ริวัม 8 หน่วัยกิต
 

ชื่ั�นปีทั่้� 1 ชื่ั�นปีทั่้� 2

ภาค์เริ้ยนทั่้� 1
DIT	104		 กระบัวินการธุรกิจสำาหรับั	 3(3-0-6)
	 ระบับัสารสนเทศ													
DIT	105		 วิิทยาศาสตร์แลิะธุรกิจ
	 นวิัตกรรมรายใหม่	 	 3(3-0-6)
DIT	108			การออกแบับัอินโฟกราฟิก														3(2-2-5)
CGE	207	การออกแบับักราฟิกสำาหรับั		 3(2-2-5)
	 การจัด้การแข่งขันอ่สป็อร์ต	
CGE	208	การบัริหารจัด้การนักก่ฬา	 3(3-0-6)
	 อ่สป็อร์ต
ENL	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็	กลิุ่มท่�	2	(4)	 3(X-X-X)	
                 ริวัม 18 หน่วัยกิต
ภาค์เริ้ยนทั่้� 2
DIT	106		 คณิตศาสตร์พิ่�นฐานสำาหรับั		 3(3-0-6)
	 การลิงทุน	
DIT	109			การออกแบับัแลิะพิัฒนาเวิ็บั		 3(2-2-5)
CGE	209	การบัริหารแลิะจัด้การงาน	 3(3-0-6)
	 แสด้งเกม
CGE	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(1)	 	 3(X-X-X)
CGE	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(2)	 	 3(X-X-X)
XXX	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)
	 กลิุ่มท่�	3	-	8	(1)	
                 ริวัม  18 หน่วัยกิต
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ชื่ั�นปีทั่้� 3 ชั�นปีีท่ี 4

ภาค์เริ้ยนทั่้� 1

CGE	391		 โครงการอ่สป็อร์ต	1				 3(3-0-6)

CGExxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(3)	 	 3(X-X-X)

XXX	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)

	 กลิุ่มท่�	3	-	8	(2)	

XXX	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)

	 กลิุ่มท่�	3	-	8	(3)

XXXxxx	 รายวิิชาเลิ่อกเสร่	(1)	 3(X-X-X)	

       ริวัม 15 หน่วัยกิต

ภาค์เริ้ยนทั่้� 2

CGE	392			โครงการอ่สป็อร์ต	2	 3(3-0-6)

CGExxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(4)	 	 3(X-X-X)

XXX	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)

	 กลิุ่มท่�	3	-	8	(4)	

XXX	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)

	 กลิุ่มท่�	3	-	8	(5)	

                ริวัม 12 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1

จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

CGE	495		 สัมมนาด้้านคอมพิิวิเตอร์เกม	 3(3-0-6)

	 แลิะอ่สป็อร์ต																	 	

CGExxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(5)	 	 3(X-X-X)

XXXxxx	 รายวิิชาเลิ่อกเสร่	(2)	 3(X-X-X)

    ริวัม 9 หน่วัยกิต

สำาหรับันักศึกษาท่�เลิ่อกเร่ยนวิิชาป็ริญ่ญ่านิพินธ์

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

CGE	496	 ป็ริญ่ญ่านิพินธ์	 	 9(0-40-20)

    ริวัม 9 หน่วัยกิต

สำาหรับันักศึกษาท่�เลิ่อกเร่ยนวิิชาสหกิจศึกษา

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

DIT	498	 สหกิจศึกษา				 	 9(0-40-20)

    ริวัม 9 หน่วัยกิต

หมายเหตุ		หากนักศึกษาเล่ิอกเรย่นรายวิชิาสหกิจศึกษา

นักศึกษาจะต้องไป็ป็ฏิิบััติสหกิจ	ณ	สถานป็ระกอบัการ

เป็็นระยะเวิลิา	1	ภาคการศึกษา
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ชื่่�อปริิญญาและสาขาวัิชื่า	 :	 วิิทยาศาสตรบััณฑิิต	(เทคโนโลิย่ส่�อสังคม)

	 	 	 																							 :	 Bachelor	of	Science	(Social	Media	Technology)

	 	 	 																							 :	 วิท.บั.	(เทคโนโลิย่ส่�อสังคม)

	 	 																 :	 B.Sc.	(Social	Media	Technology)

ปริัชื่ญา  ค์วัามสำาค์ัญ และวััตถุุปริะสงค์์ของหลักสูตริ

                ปริัชื่ญา

	 	 เพิ่�อผลิิตบััณฑิิตให้ม่ควิามเป็็นผ้้นำา	ทั�งด้้านจริยธรรม	แลิะเป็็นม่ออาช่พิด้้านเทคโนโลิย่ส่�อสังคม

สามารถใช้นวิัตกรรมทางเทคโนโลิย่เพิ่�อส่�อสารแลิะทำางานร่วิมกับัผ้้อ่�นทั�งในแลิะนอกองค์กรได้้อย่างม่

ป็ระสิทธิภาพิ

     

         วััตถุุปริะสงค์์ของหลักสูตริ

	 1.	 ผลิิตบััณฑิิตท่�ม่ควิามสามารถด้้านเทคโนโลิย่ส่�อสังคมทั�งด้้านวิิชาการแลิะป็ฏิิบััติ	เพิ่�อเป็็นกำาลิัง

สำาคัญ่ในการพิัฒนาป็ระเทศ

	 2.	 ผลิิตบััณฑิิตท่�ทั�งเก่ง	 ทั�งด้่ม่จริยธรรม	ม่ควิามเป็็นผ้้นำาให้เป็็นสมาชิกสังคมท่�น่าภาคภ้มิใจของ

มหาวิิทยาลิัยรังสิต	ป็ระเทศชาติ	แลิะสังคมโลิก

	 3.	 เพ่ิ�อพิฒันากำาลิงัคนด้า้นเทคโนโลิย่ส่�อ	ท่�จะทำางานทั�งในภาครัฐแลิะเอกชนท่�จะสามารถป็ระยุกต์

ใช้ทักษะด้้านเทคโนโลิย่ส่�อได้้อย่างม่ป็ระสิทธิผลิแลิะป็ระสิทธิภาพิ

	 4.	 เพิ่�อส่งเสริม	แลิะพิัฒนาด้้านเทคโนโลิย่ส่�อ	หร่อสาขาท่�เก่�ยวิข้อง	 เพิ่�อการพิัฒนาสังคม	แลิะ

ป็ระเทศชาติ

          โค์ริงสริ้างหลักสูตริ 

                    ริะยะเวัลาการิศึึกษาตลอดหลักสูตริ 4 ปี 

                    จำำานวันหน่วัยกิตริวัมตลอดหลักสูตริ  126  หน่วัยกิต

                    หมวัดวัิชื่าศึึกษาทั่ั�วัไป    30 หน่วัยกิต 

	 	 	 	 หมวิด้วิิชาศึกษาทั�วิไป็แบั่งโครงสร้างหลิักส้ตรออกเป็็น	8	กลิุ่มวิิชา	ด้ังน่�

	 	 	 	 กลิุ่มท่�	1		แลิะ	กลิุ่มท่�	2			จำานวินหน่วิยกิตรวิม	 	 15		 หน่วิยกิต			แบั่งเป็็น

	 	 	 	 กลิุ่มท่�		1	อัตลิักษณ์มหาวิิทยาลิัย	(RSU	Identity)	 		3		 หน่วิยกิต

สาขาวิิชาเทคโนโลัยีสื�อสังคม
Social Media Technology
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	 	 	 	 กลิุ่มท่�		2		 ควิามเป็็นสากลิแลิะการส่�อสาร						 	 	 12			 หน่วิยกิต

	 	 	 	 	 	 	 (Internationalization	and	Communication)	 	 	

    โดยกลุ่มทั่้�   2   แบ่่งออกเป็น   2   กลุ่มวัิชื่า    ดังน้�

					 	 	 	 	 กลิุ่ม		2.1		กลิุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ		(English	Language)											6			หน่วิยกิต

	 	 	 	 	 กลิุ่ม		2.2		กลิุ่มวิิชาภาษานานาชาติแลิะป็ระสบัการณ์ระหวิ่างป็ระเทศ	

	 	 	 	 	 	 	 	 (International	Language	and	International	Experience)		6		หน่วิยกิต

    กลุ่มทั่้� 3  ถุึง  กลุ่มทั่้�  8   จำำานวันหน่วัยกิตริวัม   15  หน่วัยกิต

	 นักศึกษาสามารถเลิ่อกเร่ยนรายวิิชาในกลิุ่มท่�	 	3		ถึงกลิุ่มท่�	 	8	โด้ยในแต่ลิะกลิุ่มจะเลิ่อกวิิชาได้้ไม่

เกิน	3	หน่วิยกิต	รวิมแลิ้วิไม่น้อยกวิ่า	15	หน่วิยกิต

	 	 	 	 กลุ่ิมท่�		3	 ภาวิะผ้้นำาแลิะควิามรับัผิด้ชอบัต่อสังคม	(Leadership	and	Social	Responsibility)

	 	 	 	 กลิุ่มท่�		4		 ศิลิป็ะแลิะวิัฒนธรรม		(Arts	and	Culture)

	 	 	 	 กลิุ่มท่�		5		 ผ้้ป็ระกอบัการนวิัตกรรม		(Innovative	Entrepreneurship)	 											

	 	 	 	 กลิุ่มท่�		6		 ร้้เท่าทันส่�อด้ิจิทัลิ		(Digital	Media	Literacy)

	 	 	 	 กลิุ่มท่�		7		 หลิักคิด้วิิทยาศาสตร์		(Essence	of	Science)

	 	 	 	 กลิุ่มท่�		8		 อาร์เอสย้	มาย-สไตลิ์		(RSU	My-Style)

                     หมวัดวัิชื่าเฉพาะ                                         90 หน่วัยกิต  ปริะกอบ่ด้วัย

	 	 	 	 	 	 1)	 วิิชาพิ่�นฐานวิิชาช่พิ	 	 	 	 30	 หน่วิยกิต

	 	 	 	 	 	 2)	 วิิชาช่พิ	 	 	 	 60	 หน่วิยกิต

	 	 	 	 	 	 	 ก.		วิิชาช่พิ-บัังคับั	 	 	 	 45	 หน่วิยกิต

	 	 	 	 	 	 	 ข.		วิิชาช่พิ-เลิ่อก	 	 	 	 15	 หน่วิยกิต

   หมวัดวัิชื่าเล่อกเสริ้          ไม่น้อยกวั่า  6 หน่วัยกิต

 แนวัทั่างการิปริะกอบ่อาชื่้พ

	 	 	 	 1.		นักพิัฒนาเวิ็บัไซต์แลิะส่�อสังคมออนไลิน์	(Website	and	Social	Media	Developer)

	 	 					2.	 นักพิัฒนาส่�ออินเตอร์แอคท่ฟ	(Interactive	Media	Developer)

	 	 		 	 3.	 นักออกแบับั	UX/UI	(User	Experience	and	User	Interface	Designer)

	 	 				4.		นักออกแบับัส่�ออินเตอร์แอคท่ฟ	(Interactive	Media	Designer)

	 	 				5.	 นักออกแบับักราฟิกแลิะโมชันกราฟิก	(Graphic	and	Motion	Graphic	Designer)

	 	 	 	 6.	 นักตัด้ต่อ	ถ่ายทำาส่�อวิิด้่โอออนไลิน์	(Video	Editor	and	Vlogger)

	 	 	 	 7.	 นักสร้างสรรค์เน่�อหาด้้านเทคโนโลิย่ส่�อสังคม	(Social	Media	Content	Creator)

	 	 		 	 8.	 ผ้้ด้้แลิระบับัส่�อสังคมออนไลิน์	(Social	Media	Administrator)

	 	 	 	 9.	 ผ้้ป็ระกอบัการด้้านส่�อออนไลิน์	(Online	Media	Entrepreneur)



Rangsit University Bulletin 2021-2022
วิิทยาลััยนวิัตกรรมดิิจิิทัลัเทคโนโลัยี College of Digital Innovation Technology

แผนการศึึกษาสาขาวิิชาเทคโนโลัยีสื�อสังคม

ภาค์การิศึึกษาฤดูริ้อน

จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

RSU	111	 		สังคมธรรมาธิป็ไตย	 2(2-0-4)

THA	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็	กลิุ่มท่�	2	(1)	 3(2-2-5)

ENL	xxx		 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็	กลิุ่มท่�	2	(2)	 3(X-X-X)

    ริวัม 8 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1

หน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

DIT	101	 การเข่ยนโป็รแกรมคอมพิิวิเตอร์	1	 3(2-2-5)

DIT	103			ระบับัสารสนเทศเบั่�องต้น	 3(3-0-6)

DIT	105	 วิิทยาศาสตร์แลิะธุรกิจ		 3(3-0-6)

	 นวิัตกรรมรายใหม่				 	

DIT	107	 การคิด้แลิะการเข่ยนเชิงสร้างสรรค์	3(3-0-6)

DIT	110	 พิ่�นฐานการออกแบับักราฟิก	 3(3-0-6)

RSU	112	ก่ฬาเพิ่�อสุขภาพิ	 	 1(0-2-1)	

    ริวัม 16  หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

หน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

DIT	102		 การเข่ยนโป็รแกรมคอมพิิวิเตอร์	2	 3(2-2-5)

DIT	106				คณิตศาสตร์พิ่�นฐาน		 3(3-0-6)

	 สำาหรับัการลิงทุน		

DIT	108		 การออกแบับัอินโฟกราฟิก		 3(2-2-5)

SMT	120		เทคโนโลิย่การถ่ายภาพิด้ิจิทัลิ	 3(3-0-6)

SMT	121	พิ่�นฐานส่�อเคลิ่�อนไหวิ																							3(2-2-5)

ENL	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็	กลิุ่มท่�	2	(3)	 3(X-X-X)

    ริวัม 18  หน่วัยกิต

ชื่ั�นปีทั่้� 1 ชื่ั�นปีทั่้� 2

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1
หน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)
DIT	109		 การออกแบับัแลิะพิัฒนาเวิ็บั	 3(2-2-5)
SMT	223			เทคโนโลิย่คอมพิิวิเตอร์กราฟิก		 3(2-2-5)
	 สามมิติ
SMT	234		การออกแบับัอินเตอร์เฟสแลิะ		 3(3-0-6)
	 การออกแบับัป็ระสบัการณ์ผ้้ใช้	 	
ENL	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็	กลิุ่มท่�	2	(4)	 3(X-X-X)
RSU	xxx		 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)
	 กลิุ่มท่�	3	ถึงกลิุ่มท่�		8	(1)	 	
    ริวัม 15  หน่วัยกิต
ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2
หน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)
DIT	104	 กระบัวินการธุรกิจสำาหรับั		 3(3-0-6)
	 ระบับัสารสนเทศ				
SMT	211	 การเลิ่าเร่�องในเทคโนโลิย่ส่�อสังคม	3(3-0-6)
SMT	242		เทคโนโลิย่เคร่อข่ายสังคม	 3(3-0-6)	
SMT	243			เทคโนโลิย่ระบับัการจัด้การ		 3(2-2-5)
	 เน่�อหาด้ิจิทัลิ	
SMT	xxx				วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(1)	 	 3(X-X-X)
RSU	xxx		 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)
	 กลิุ่มท่�	3	ถึงกลิุ่มท่�		8	(2)	 	
    ริวัม 18 หน่วัยกิต
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ชื่ั�นปีทั่้� 3 ชั�นปีีท่ี 4

ภาค์การิศึึกษาฤดูริ้อน

หน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

SMT	492	 	 การฝ่ึกงานวิิชาช่พิ	 3(0-40-20)

    ริวัม 3 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1

หน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

SMT	323		การผลิิตวิ่ด้ิทัศน์ด้ิจิทัลิ	 3(2-2-5)

SMT	326		การสร้างสรรค์ส่�อด้ิจิทัลิ	 3(2-2-5)

	 คอนเทนต์สำาหรับัเทคโนโลิย่สตร่มมิ�ง	 	

SMT	361	 การตลิาด้ส่�อด้ิจิทัลิ	3(3-0-6)

SMT	xxx				วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(2)	 	 3(X-X-X)

RSU	xxx		 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)

	 กลิุ่มท่�	3	ถึงกลิุ่มท่�		8	(3)	 	

    ริวัม 15  หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

หน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

SMT	352	 โครงงานเทคโนโลิย่ส่�อสังคม	 3(2-2-5)

SMT	495		สัมมนาด้้านเทคโนโลิย่ส่�อสังคม	 3(3-0-6)

SMT	xxx				วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(3)	 	 3(X-X-X)

RSU	xxx		 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)

	 กลิุ่มท่�	3	ถึงกลิุ่มท่�		8	(4)	 	

XXX	xxx			วิิชาเลิ่อกเสร่	(1)					 3(X-X-X)

    ริวัม 15 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1

หน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

SMT	xxx			 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(4)	 	 3(X-X-X)

SMT	xxx			 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(5)	 	 3(X-X-X)

RSU	xxx		 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)

	 กลิุ่มท่�	3	ถึงกลิุ่มท่�		8	(5)	 	

XXX	xxx	 วิิชาเลิ่อกเสร่	(2)					 3(X-X-X)

    ริวัม 12  หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

หน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

SMT	496		 ป็ริญ่ญ่านิพินธ์	 	 6(0-12-6)

    ริวัม 6 หน่วัยกิต
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แผนสหกิจิศึึกษา

ชื่ั�นปีทั่้� 1 ชื่ั�นปีทั่้� 2

ภาคการศึกษาท่�	1

หน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

DIT	101	 การเข่ยนโป็รแกรมคอมพิิวิเตอร์	1	 3(2-2-5)

DIT	103			ระบับัสารสนเทศเบั่�องต้น	 3(3-0-6)

DIT	105	 วิิทยาศาสตร์แลิะธุรกิจ		 3(3-0-6)

	 นวิัตกรรมรายใหม่				 	

DIT	107	 การคิด้แลิะการเข่ยนเชิงสร้างสรรค์	3(3-0-6)

DIT	110	 พิ่�นฐานการออกแบับักราฟิก	 3(3-0-6)

RSU	112	ก่ฬาเพิ่�อสุขภาพิ	 	 1(0-2-1)	

    ริวัม 16  หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

หน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

DIT	102	 การเข่ยนโป็รแกรมคอมพิิวิเตอร์	2	 3(2-2-5)

DIT	106		 คณิตศาสตร์พิ่�นฐานสำาหรับั		 3(3-0-6)

	 การลิงทุน		

DIT	108		 การออกแบับัอินโฟกราฟิก		 3(2-2-5)

SMT	120		เทคโนโลิย่การถ่ายภาพิด้ิจิทัลิ	 3(3-0-6)

SMT	121	พิ่�นฐานส่�อเคลิ่�อนไหวิ																							3(2-2-5)

ENL	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็	กลิุ่มท่�	2	(3)	 3(X-X-X)

    ริวัม 18  หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาฤดูริ้อน

จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

RSU	111			สังคมธรรมาธิป็ไตย	 2(2-0-4)

THA	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็	กลิุ่มท่�	2	(1)	 3(2-2-5)

ENL	xxx		รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็	กลิุ่มท่�	2	(2)	 3(X-X-X)

    ริวัม 8 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1

หน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

DIT	109		 การออกแบับัแลิะพิัฒนาเวิ็บั	 3(2-2-5)

SMT	223		เทคโนโลิย่คอมพิิวิเตอร์กราฟิก		 3(2-2-5)

	 สามมิติ	 	 	

SMT	234		การออกแบับัอินเตอร์เฟส		 3(3-0-6)

	 แลิะการออกแบับัป็ระสบัการณ์ผ้้ใช้	 	

ENL	xxx	 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)

	 กลิุ่มท่�	2	(4)	 	 				

RSU	xxx		รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)

	 กลิุ่มท่�	3	ถึงกลิุ่มท่�		8	(1)	 	

    ริวัม 15  หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

หน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

DIT	104	 กระบัวินการธุรกิจสำาหรับั		 3(3-0-6)

	 ระบับัสารสนเทศ			 	

SMT	211	การเลิ่าเร่�องในเทคโนโลิย่ส่�อสังคม	3(3-0-6)

SMT	242		เทคโนโลิย่เคร่อข่ายสังคม	 3(3-0-6)	

SMT	243		เทคโนโลิย่ระบับัการจัด้การ		 3(2-2-5)

	 เน่�อหาด้ิจิทัลิ	

SMT	xxx				วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(1)	 	 3(X-X-X)

RSU	xxx		รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)

	 กลิุ่มท่�	3	ถึงกลิุ่มท่�		8	(2)	 	

    ริวัม 18 หน่วัยกิต
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ชื่ั�นปีทั่้� 3 ชั�นปีีท่ี 4

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1

หน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

SMT	xxx			 	วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(4)		 3(X-X-X)

SMT	xxx			 	วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(5)		 3(X-X-X)

RSU	xxx		 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)

	 กลิุ่มท่�	3	ถึงกลิุ่มท่�		8	(5)	 	

XXX	xxx	 วิิชาเลิ่อกเสร่	(2)					 3(X-X-X)

    ริวัม 12  หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

หน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

DIT	498	 สหกิจศึกษา	 	 9(0-40-20)

    ริวัม 9  หน่วัยกิต

*	 นักศึกษาท่�เลิ่อกเร่ยนรายวิิชาสหกิจศึกษาจะต้องไป็

ป็ฏิิบััติสหกิจ	ณ	 สถานป็ระกอบัการเป็็นระยะเวิลิา	 1	

ภาคการศึกษา

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1

หน่วิยกิต	(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

SMT	323		การผลิิตวิ่ด้ิทัศน์ด้ิจิทัลิ	 3(2-2-5)

SMT	326	 การสร้างสรรค์ส่�อด้ิจิทัลิ		 3(2-2-5)

	 คอนเทนต์สำาหรับัเทคโนโลิย่สตร่มมิ�ง	 	

SMT	361	 การตลิาด้ส่�อด้ิจิทัลิ		 3(3-0-6)

SMT	xxx				วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(2)	 	 3(X-X-X)

RSU	xxx		 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)	

	 กลิุ่มท่�	3	ถึงกลิุ่มท่�		8	(3)	 	

    ริวัม 15  หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

หน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

SMT	352	 โครงงานเทคโนโลิย่ส่�อสังคม	 3(2-2-5)

SMT	495		สัมมนาด้้านเทคโนโลิย่ส่�อสังคม	 3(3-0-6)

SMT	xxx				วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(3)	 	 3(X-X-X)

RSU	xxx		 รายวิิชาศึกษาทั�วิไป็		 3(X-X-X)	

	 กลิุ่มท่�	3	ถึงกลิุ่มท่�		8	(4)	 	

XXX	xxx			วิิชาเลิ่อกเสร่	(1)					 3(X-X-X)

    ริวัม 15  หน่วัยกิต
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ชื่่�อปริิญญา	 :	 วิิทยาศาสตรบััณฑิิต	(สารสนเทศการลิงทุน)
	 	 :	 Bachelor	of	Science	(Investment	Informatics)
	 	 :	 วิท.บั.	(สารสนเทศการลิงทุน)
	 	 :	 B.Sc.	(Investment	Informatics)

ปริัชื่ญาและวััตถุุปริะสงค์์หลักสูตริ
         ปริัชื่ญา
	 เพิ่�อผลิติบัณัฑิติใหม้ค่วิามเป็น็ผ้น้ำา	ทั�งด้า้นจรยิธรรม	แลิะเป็น็มอ่อาชพ่ิชั�นแนวิหนา้ของป็ระเทศด้า้น
สารสนเทศการลิงทุนท่�ม่คุณภาพิส้งในยุคดิ้จิทัลิ	 เพิ่�อทำางานในธุรกิจการเงินแลิะการธนาคาร	บัริษัทเงินทุน
หลิักทรัพิย์	แลิะบัริษัทป็ระกันภัย	โด้ยท่�บััณฑิิตสามารถส่�อสารแลิะทำางานร่วิมกับัผ้้อ่�น	ทั�งในแลิะนอกองค์กร
ได้้อย่างม่ป็ระสิทธิภาพิ

 วััตถุุปริะสงค์์ของหลักสูตริ
	 	 1.		 ผลิติบัณัฑิิตท่�มม่าตรฐานเพิ่�อให้เป็น็กำาลัิงสำาคัญ่ของชาตใินการพิฒันาสารสนเทศการลิงทนุ
ด้้านคณิตศาสตร์การลิงทุนแลิะคณิตศาสตร์ป็ระกันภัย	ทั�งด้้านวิิชาการแลิะวิิชาช่พินักวิิเคราะห์หลิักทรัพิย์	
หร่อนักคณิตศาสตร์ป็ระกันภัยในยุคด้ิจิทัลิ
	 	 2.	 ผลิิตบััณฑิิตท่�ทั�งท่�เป็ี�ยมด้้วิยคุณธรรม	จริยธรรม	แลิะจรรยาบัรรณ	ทางวิิชาช่พิ	รวิมทั�งม่จิต
สำานักสาธารณะท่�ร่วิมรับัผิด้ชอบัต่อสังคม	แลิะป็ระเทศชาติ
	 	 3.	 เพิ่�อพิัฒนากำาลิังคนด้้านสารสนเทศการลิงทุน	ท่�จะทำางานทั�งในภาครัฐแลิะเอกชน	ท่�จะ
สามารถป็ระยุกต์ใช้ทักษะด้้านสารสนเทศการลิงทุน	ได้้อย่างม่ป็ระสิทธิผลิแลิะป็ระสิทธิภาพิ

 โค์ริงสริ้างหลักสูตริ 
               ริะยะเวัลาการิศึึกษาตลอดหลักสูตริ 4 ปี
               จำำานวันหน่วัยกิตริวัมตลอดหลักสูตริ120 หน่วัยกิต 
                 หมวัดวัิชื่าศึึกษาทั่ั�วัไป                                     30  หน่วัยกิต 
  หมวัดวัิชื่าศึึกษาทั่ั�วัไปแบ่่งโค์ริงสริ้างหลักสูตริออกเป็น 8 กลุ่มวัิชื่า ดังน้�
	 	 กลิุ่มท่�	1			 แลิะ	กลิุ่มท่�	2			จำานวินหน่วิยกิตรวิม	 	 15		 หน่วิยกิต			แบั่งเป็็น
	 	 กลิุ่มท่�		1		 อัตลิักษณ์มหาวิิทยาลิัย	(RSU	Identity)	 		3		 หน่วิยกิต
	 	 กลิุ่มท่�		2		 ควิามเป็็นสากลิแลิะการส่�อสาร						 	 12			 หน่วิยกิต
	 	 	 (Internationalization	and	Communication)	 	 	

สาขาวิิชาสารสนเทศึการลังทุน
Investment Informatics



Rangsit University Bulletin 2021-2022
วิิทยาลััยนวิัตกรรมดิิจิิทัลัเทคโนโลัยี College of Digital Innovation Technology

  โดยกลุ่มทั่้�   2   แบ่่งออกเป็น   2   กลุ่มวัิชื่า    ดังน้�
					 	 	 กลิุ่ม		2.1		กลิุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ		(English	Language)											 6			หน่วิยกิต
	 	 	 กลิุ่ม		2.2		กลิุ่มวิิชาภาษานานาชาติแลิะป็ระสบัการณ์ระหวิ่างป็ระเทศ	
	 	 	 	 (International	Language	and	International	Experience)		6		หนว่ิยกติ
	 	 	 กลิุ่มท่�	3		ถึง		กลิุ่มท่�		8			จำานวินหน่วิยกิตรวิม		 	 	 15		หน่วิยกิต
	 นักศึกษาสามารถเลิ่อกเร่ยนรายวิิชาในกลิุ่มท่�	 	3		ถึงกลิุ่มท่�	 	8	โด้ยในแต่ลิะกลิุ่มจะเลิ่อกวิิชาได้้ไม่
เกิน	3	หน่วิยกิต	รวิมแลิ้วิไม่น้อยกวิ่า	15	หน่วิยกิต
	 	 กลิุ่มท่�		3	 ภาวิะผ้้นำาแลิะควิามรับัผิด้ชอบัต่อสังคม	(Leadership	and	Social	Responsibility)
	 	 กลิุ่มท่�		4		 ศิลิป็ะแลิะวิัฒนธรรม		(Arts	and	Culture)
	 	 กลิุ่มท่�		5		 ผ้้ป็ระกอบัการนวิัตกรรม		(Innovative	Entrepreneurship)	 											
	 	 กลิุ่มท่�		6		 ร้้เท่าทันส่�อด้ิจิทัลิ		(Digital	Media	Literacy)
	 	 กลิุ่มท่�		7		 หลิักคิด้วิิทยาศาสตร์		(Essence	of	Science)
	 	 กลิุ่มท่�		8		 อาร์เอสย้	มาย-สไตลิ์		(RSU	My-Style)
  หมวัดวัิชื่าเฉพาะ     84 หน่วัยกิต  ปริะกอบ่ด้วัย
  วัิชื่าพ่�นฐานวัิชื่าชื่้พ      24 หน่วัยกิต
	 	 	 วิิชาช่พิ	 	 	 	 	 60	 หน่วิยกิต
	 	 	 ก.	วิิชาช่พิ-บัังคับั		 	 	 	 33	 หน่วิยกิต
	 	 	 ข.	วิิชาช่พิ-เลิ่อก		 	 	 	 27	 หน่วิยกิต
  หมวัดวัิชื่าเล่อกเสริ้          ไม่น้อยกวั่า  6 หน่วัยกิต

 แนวัทั่างการิปริะกอบ่อาชื่้พ
	 	 1.		 นักวิิเคราะห์หลิักทรัพิย์
	 	 2.	 ผ้้จัด้การกองทุน
	 	 3.	 วิาณิชธนากร
	 	 4.	 เจ้าหน้าท่�การตลิาด้หลิักทรัพิย์
								 	 5.	 ผ้้ให้คำาแนะนำาด้้านการลิงทุน
	 	 6.	 ผ้้ให้คำาแนะนำาด้้านการวิางแผนทางการเงิน
	 	 7.	 นักคณิตศาสตร์ป็ระกันภัย
	 	 8.	 นักวิิเคราะห์ข้อม้ลิ
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แผนการศึึกษา

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1

ENLxxx	 วิิชากลิุ่ม	2.1	ภาษาอังกฤษ	(1)	 3(3-0-6)						

DIT	101	 การเข่ยนโป็รแกรมคอมพิิวิเตอร์	1	3(2-2-5)

DIT	106	 คณิตศาสตร์พิ่�นฐานสำาหรับั		 3(3-0-6)

	 การลิงทุน	 	 	

INI	112	 โป็รแกรมป็ระยุกต์สำาหรับัลิงทุน	 3(3-0-6)

MAT	155	 สถิติสำาหรับัการวิิเคราะห์		 3(3-06)

	 ป็ัจจัยทางเทคนิค	 	 	

XXX	xxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็	(1)	 3(3-0-6)

RSU	111	 ธรรมาธิป็ไตย	 	 2(2-04)

RSU	112	 ก่ฬาเพิ่�อสุขภาพิ	 	 1(0-2-1)	

    ริวัม 21 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

ENLxxx	 วิิชากลิุ่ม	2.1	ภาษาอังกฤษ	(2)	 3(3-0-6)						

INI	111	 การลิงทุนในทางเลิ่อกอ่�น	 3(3-0-6)			

INI	124	 ระบับัจัด้การฐานข้อม้ลิ	 3(3-0-6)						

MAT	156	 คณิตศาสตร์สำาหรับั		 3(3-0-6)

	 การวิิเคราะห์ป็ัจจัยพิ่�นฐาน	

MAT	221	 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเน่�อง	 3(3-0-6)						

XXX	xxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็	(2)	 3(3-0-6)						

XXX	xxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็	(3)	 3(3-0-6)				

     ริวัม 21 หน่วัยกิต

ชื่ั�นปีทั่้� 1 ชื่ั�นปีทั่้� 2

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1

ENLxxx	 วิิชากลิุ่ม	2.2	ภาษาอังกฤษ	(1)	 3(3-0-6)		

XXXxxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็	(4)	 3(3-0-6)		

INI210	 ขั�นตอนวิิธ่เบั่�องต้น	 				3(3-0-6)		

INI213	 ตลิาด้การเงินแลิะการลิงทุนใน	 3(3-0-6)	

	 ตลิาด้หลิักทรัพิย์	

INI	220	 เคร่อข่ายคอมพิิวิเตอร์แลิะ		 3(3-0-6)

	 ควิามป็ลิอด้ภัย	 	 		

INI	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(1)	 	 3(3-0-6)		

    ริวัม 18 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

ENL	xxx	 วิิชากลิุ่ม	2.2	ภาษาอังกฤษ	(2)	 3(3-0-6)

XXX	xxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็	(5)	 3(3-0-6)		

INI	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(2)	 	 3(3-0-6)	

INI	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(3)	 	 3(3-0-6)		

INI	303	 การลิงทุนในตราสารหน่�	 3(3-0-6)		

    ริวัม 15  หน่วัยกิต



Rangsit University Bulletin 2021-2022
วิิทยาลััยนวิัตกรรมดิิจิิทัลัเทคโนโลัยี College of Digital Innovation Technology

ชื่ั�นปีทั่้� 3 ชั�นปีีท่ี 4

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1

จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

INI	313	 กฎหมายเก่�ยวิกับัหลิักทรัพิย์		 3(3-0-6)

	 แลิะสัญ่ญ่าซ่�อขายลิ่วิงหน้า	 	

INI	401	 การลิงทุนในตราสารทุน	 3(3-0-6)	

INI	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(4)	 	 3(3-0-6)	

INI	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(5)	 	 3(3-0-6)	

INI	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(6)	 	 3(3-0-6)		

    ริวัม 15 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

INI	403	 การลิงทุนในตราสารอนุพิันธ์	 3(3-0-6)		

INI	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(7)	 	 3(3-0-6)	

INI	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(8)	 	 3(3-0-6)	

INI	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(9)	 	 3(3-0-6)	

INI	491	 สัมมนาสารสนเทศการลิงทุน	 3(3-0-6)	

    ริวัม 15 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1

INI	495	 ป็ริญ่ญ่านิพินธ์	1	 	 3(3-0-6)

XXX	xxx	 วิิชาเลิ่อกเสร่	(1)	 	 3(3-0-6)

XXX	xxx	 วิิชาเลิ่อกเสร่	(2)	 	 3(3-0-6)

    ริวัม 9 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

INI	499	 ป็ริญ่ญ่านิพินธ์	2	 	 												6(0-12-6)

    ริวัม 6 หน่วัยกิต
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แผนการศึึกษาส�าหรับนักศึึกษาสหกิจิศึึกษา 

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1

ENL	xxx	 วิิชากลิุ่ม	2.1	ภาษาอังกฤษ	(1)	 3(3-0-6)						

DIT	101	 การเข่ยนโป็รแกรมคอมพิิวิเตอร์	1	 3(2-2-5)

DIT	106	 คณิตศาสตร์พิ่�นฐานสำาหรับั		 3(3-0-6)

	 การลิงทุน	

INI	112	 โป็รแกรมป็ระยุกต์สำาหรับัลิงทุน	 3(3-0-6)

MAT	155	สถิติสำาหรับัการวิิเคราะห์		 3(3-06)

	 ป็ัจจัยทางเทคนิค	 	 	

XXX	xxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็	(1)		 3(3-0-6)

RSU	111	ธรรมาธิป็ไตย	 	 2(2-04)

RSU	112	ก่ฬาเพิ่�อสุขภาพิ	 	 1(0-2-1)

    ริวัม 21 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

ENL	xxx	 วิิชากลิุ่ม	2.1	ภาษาอังกฤษ	(2)	 3(3-0-6)						

INI	111	 การลิงทุนในทางเลิ่อกอ่�น	 3(3-0-6)			

INI	124	 ระบับัจัด้การฐานข้อม้ลิ	 3(3-0-6)						

MAT	156	คณิตศาสตร์สำาหรับั		 3(3-0-6)	

	 การวิิเคราะห์ป็ัจจัยพิ่�นฐาน	 	

MAT	221	คณิตศาสตร์ไม่ต่อเน่�อง	 3(3-0-6)						

XXX	xxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็	(2)		 3(3-0-6)						

XXX	xxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็	(3)		 3(3-0-6)		

    ริวัม 21  หน่วัยกิต

ชื่ั�นปีทั่้� 1 ชื่ั�นปีทั่้� 2

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1

ENL	xxx	 วิิชากลิุ่ม	2.2	ภาษาอังกฤษ	(1)	 3(3-0-6)		

XXXxxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็	(4)	 3(3-0-6)		

INI	210	 ขั�นตอนวิิธ่เบั่�องต้น	 3(3-0-6)		

INI	213	 ตลิาด้การเงินแลิะการลิงทุนใน		 3(3-0-6)

	 ตลิาด้หลิักทรัพิย์	 	 		

INI	220	 เคร่อข่ายคอมพิิวิเตอร์แลิะ		 3(3-0-6)

	 ควิามป็ลิอด้ภัย	 	

INI	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(1)	 	 3(3-0-6)			

    ริวัม 18 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

ENL	xxx	 วิิชากลิุ่ม	2.2	ภาษาอังกฤษ	(2)	 3(3-0-6)

XXX	xxx	 วิิชาศึกษาทั�วิไป็	(5)	 3(3-0-6)		

INI	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(2)	 	 3(3-0-6)	

INI	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(3)	 	 3(3-0-6)		

INI	303	 การลิงทุนในตราสารหน่�	 3(3-0-6)			

    ริวัม 15  หน่วัยกิต
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ชื่ั�นปีทั่้� 3 ชั�นปีีท่ี 4

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1

จำานวินหน่วิยกิต(บัรรยาย-ป็ฏิิบััติ-ศึกษาด้้วิยตนเอง)

INI	313	 กฎหมายเก่�ยวิกับัหลิักทรัพิย์		 3(3-0-6)

	 แลิะสัญ่ญ่าซ่�อขายลิ่วิงหน้า	 	

INI	401	 การลิงทุนในตราสารทุน	 3(3-0-6)	

INI	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(4)	 	 3(3-0-6)	

INI	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(5)	 	 3(3-0-6)	

INI	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(6)	 	 3(3-0-6)		

    ริวัม 15 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

INI	403	 การลิงทุนในตราสารอนุพิันธ์	 3(3-0-6)		

INI	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(7)	 	 3(3-0-6)	

INI	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(8)	 	 3(3-0-6)	

INI	xxx	 วิิชาช่พิ-เลิ่อก	(9)	 	 3(3-0-6)	

INI	491	 สัมมนาสารสนเทศการลิงทุน	 3(3-0-6)	

    ริวัม 15 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 1

DIT	498	 สหกิจศึกษา	 	 									9(0-40-20)

    ริวัม 9 หน่วัยกิต

ภาค์การิศึึกษาทั่้� 2

XXX		xxx	 วิิชาเลิ่อกเสร่	(1)	 	 3(3-0-6)

XXX	xxx	 วิิชาเลิ่อกเสร่	(2)	 	 3(3-0-6)	

    ริวัม 6  หน่วัยกิต
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คำำ�อธิิบ�ยร�ยวิิช�
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วิิชาพื้้�นฐานวิิชาชีพื้  18 หน่วิยกิิต 

DIT 101   กิารเขีียนโปรแกิรมคอมพื้ิวิเตอร์ 1 3(2-2-5)

  (Programming I)

	 	 หลัักการพ้ื้�นฐานของการสรา้งลัำาดับัการแกป้ัญัหาดัว้ยการเขยีนโปัรแกรมตามไวยากรณ์์

ภาษาที่ี�กำาหนดั	การเขยีนโปัรแกรมเชิงิโครงสรา้ง	แนวที่างการเขยีนโปัรแกรมเชิิงออ็บเจกต	์ตวัแปัร	ตวั

ปัฏิิบัติการ	ฟัังก์ชิันแลัะหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูลั	คำาสั�งควบคุมแลัะคำาสั�งปัฏิิบัติการที่างภาษา	ความ

สมัพื้นัธ์์ระหวา่งตวัแปัร	ตัวชิี�	แลัะการใชิเ้น้�อที่ี�ในหนว่ยความจำา	ตัวแปัร	โลัคอลัแลัะโกลับอลั	การสง่คา่

ระหว่างฟัังก์ชิัน	แถวลัำาดัับปัระเภที่มิติเดัียวแลัะสองมิติ	สตริง	แฟั้มข้อมูลั	การสร้างโปัรแกรมที่ี�เสถียร

แลัะการบูรณ์าการการสร้างแอพื้พื้ลัิเคชิันเบ้�องต้น

  Fundamental concepts of problem solving, programming using particular syntac-

tic language, structured programming and overview of object-oriented concept, variables, 

operators,	functions	and	input/output,	various	control	statements	and	operations	of	languag-

es, relationship among variables, pointers, and memory usage, local and global variables, 

function	parameter	passing,	strings,	array,	file,	robustness	with	error-handling	and	application	

development consolidation unit.

DIT 102 กิารเขีียนโปรแกิรมคอมพื้ิวิเตอร์ 2  3(2-2-5)

  (Programming II)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : DIT 101 ก่ารเขีียนโปรแก่รมคัอมพิิวิเตอร์ 1 (Programming I) หรือ

  ขี้�นอย่่ก่ับัดุุลยพิินิจขีองสาขีาวิิชา 

	 	 การวิเคราะห์แลัะออกแบบโปัรแกรมที่ี�ซัับซั้อน	แนวคิดัการเขียนภาษาโปัรแกรมเชิิงวัตถุ	

คลัาสแลัะออบเจ๊กต	์การควบคุมโปัรแกรมแบบวนรอบกับคำาสั�งวนซัำ�า	แนะนำาโครงสร้างขอ้มลูัเบ้�องตน้	

ปัระเภที่ของการจดััระบบแฟัม้ขอ้มลูั	เที่คนิคการปัระมวลัผลัแฟัม้ขอ้มลูัแบบงา่ย	การปัระมวลัผลัแฟัม้

สาขีาวิิชาวิิทยากิารคอมพื้ิวิเตอร์ (Computer Science)

วิิทย�ลััยนวัิตกรรมดิิจิิทัลัเทคำโนโลัยี
College of Digital Innovation Technology
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ข้อมูลั	แบบซัีเควนเชิียลั	การปัระมวลัผลัแฟั้มข้อมูลัแบบโคซัีเควนเชิียลั	การเขียนโปัรแกรมที่ี�ใชิ้งานไดั้

จริงในงานวิจัย	บันเที่ิง	ธ์ุรกิจ	แลัะอุตสาหกรรม

                     Analysis and design of complex programs, object-oriented programming 

concept, class and objects, recursive and iterative program controls, introduction to basic 

data	structures,	types	of	file	organizations,	simple	file	processing	techniques,	sequential	file	

processing,	co-sequential	file	processing,	practical	application	programming	for	research,	

entertainment, businesses, and industries.

MAT 133  แคลคูลัส 1 3(3-0-6)

  (Calculus I)  

	 	 	แบบจำาลัองที่างคณ์ิตศาสตร์			เรขาคณ์ิตวิเคราะห์แลัะภาคตัดักรวย		พื้ีชิคณ์ิตเวกเตอร์									

เมที่ริกซั์เซัตแลัะตรรกศาสตร์		จำานวนเชิิงซั้อน		ลัำาดัับแลัะอนุกรม		ลัิมิตของฟัังก์ชิัน		อนุพื้ันธ์์แลัะการ

ปัระยุกต์	การอินที่ิเกรต	การหาอนุพื้ันธ์์แลัะการอินที่ิเกรตโดัยการวิเคราะห์แลัะวิธ์ีการเชิิงตัวเลัข

  Mathematical models, analytic geometry and Conics section, Vector Algebra, 

Matrices,	sets		and	logic,	complex	numbers,	sequences	and	series,	limits	of	functions,	de-

rivatives	and	applications,	integrals,	introduction	to	both	analytical	and	numerical	techniques	

of differentiation and integration

 

MAT 221 คณิิตศาสตร์ไม่ต่อเน้�อง 3(3-0-6)

  (Discrete Mathematics)

	 	 ที่ฤษฎีีกราฟั		ต้นไม้		แลัะการค้นหาโดัยต้นไม้แบบที่วิภาค		วิธ์ีของ	Prim		แลัะ		Dijkstra		

ตรรกศาสตร์	แลัะการพื้ิสูจน์		พื้ีชิคณ์ิตบูลัีน	แลัะวงจรตรรก		พื้ีชิคณ์ิตของเซัตแลัะสายอักขระ	กลัุ่มแลัะ

กลัุ่มย่อย	แบบชินิดัของข้อมูลัที่ี�เปั็นโครงสร้างพื้ีชิคณ์ิต		ความสัมพื้ันธ์์สมมูลัแลัะฟัังก์ชิัน		ฟัังก์ชิันเวียน

เกิดั		แบบจำาลัองคณ์ิตศาสตร์สำาหรับเคร้�องสถานะจำากัดั		เคร้�องที่ี�มีความจำาแลัะเคร้�องจักรที่ัวริง

	 	 Introduction	to	graph	theory,	tree	and	binary-tree	search,	Prim’s	and	Dijkstra’s	

techniques,	logic	and	proofs,	Boolean	Algebra	and	logic	circuits,	Algebra	of	sets	and	strings,	

groups and subgroups, data-types relating to algebraic structures, relations and functions, 

recursive	functions,	mathematical	models	for	finite-state	machines,	machines	with	memories	

and turing machines.
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MAT 241 พื้ีชคณิิตเชิงเส้น 3(3-0-6)

  (Linear Algebra)

  วิิชาบัังคับักิ่อน  :  MAT 133   แคลคูลัส 1 (Calculus I)

	 	 ระบบสมการเชิิงเส้นแลัะเมที่ริกซั์	 	 การแก้สมการโดัยวิธ์ีเชิิงวิเคราะห์แลัะวิธ์ีเชิิงตัวเลัข	

วิธ์ีกำาลัังสองน้อยที่ี�สุดั		การหาค่าเจาะจง	แลัะเวกเตอร์เจาะจง		ดัีเที่อร์มิแนนที่์แลัะออโธ์โกนาไลัเซัชิัน		

ปัริภูมิเวกเตอร์		การแปัลังเชิิงเส้น		รวมที่ั�งการนำาไปัใชิ้ปัระยุกต์แบบต่างๆ	

	 	 Systems	of	linear	equations	and	matrices	with	both	analytical	and	numerical	solu-

tions,	least-square	method,	eigenvalues	and	eigenvectors,	determinants,	orthogonalization,	

vector-space, linear transformations, applications of various topics.

MAT 252 ควิามน่าจะเป็นและสถิิติ 3(3-0-6)

  (Probability and Satistics)

	 	 ความน่าจะเป็ัน	ความน่าจะเป็ันแบบมีเง้�อนไข	ตัวแปัรสุม่	ค่าคาดัหวัง	การแจกแจงความ

น่าจะเปั็นแบบไม่ต่อเน้�อง	แลัะแบบต่อเน้�อง	ฟัังก์ชิันก่อกำาเนิดัโมเมนต์	กฎีของจำานวนมากแลัะที่ฤษฏิี

ลัิมิตเข้าสู่ส่วนกลัาง	การแจกแจงตัวอย่าง	สถิติอนุมานสำาหรับปัระชิากรเดัียวแลัะสองปัระชิากร	การ

วิเคราะห์ข้อมูลัความถี�		การวิเคราะห์ความแปัรปัรวนแบบที่างเดัียว			การวิเคราะห์การถดัถอยเชิิงเส้น

แบบง่าย

														 Probability,	conditional	probability,	random	variables,	expected	value,	specific	

discrete and continuous distributions, Moment generating function, Law of large numbers 

and central limit theorem. Sampling distributions, statistical inference for one and two pop-

ulations,	analysis	of	frequency	data,	one-way	analysis	of	variance,	simple	linear	regression	

analysis.

 วิิชาชีพื้ 72  หน่วิยกิิต

  กิ. วิิชาชีพื้-บัังคับั 57 หน่วิยกิิต

  กิล่่มประเด็็นด็้านองค์กิารและระบับัสารสนเทศ 6 หน่วิยกิิต

CSC 481 กิารวิิเคราะห์และกิารออกิแบับัระบับัสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Information System Analysis and Design) 

	 	 องค์ปัระกอบของระบบ	วัฏิจักรการพื้ัฒนาระบบ	 ระเบียบวิธ์ีวิเคราะห์ระบบ	แลัะเคร้�อง

ม้อสนับสนุนวิศวกรรมซัอฟัต์แวร์	 การศึกษาความเปั็นไปัได้ัของระบบในที่างเที่คนิค	ที่างปัฏิิบัติ	 แลัะ
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ที่างเศรษฐกจิ	การใชิแ้ผนภาพื้แสดังการไหลัของขอ้มลูั	การใชิแ้ผนภาพื้แสดังความสมัพื้นัธ์์ของขอ้มลูั

	การออกแบบการรับข้อมูลั	การออกแบบการแสดังผลัข้อมูลั	การออกแบบฐานข้อมูลั	การที่ำาเอกสาร

ปัระกอบ	แลัะการนำาเสนอผลังาน	ฝึึกวิเคราะห์แลัะออกแบบจากกรณ์ีศึกษา

  System component, system development life cycle, analysis methodologies and 

computer-aided software engineering tools, technical, operational, and economical feasibility 

studies,	data	flow	diagram,	entity	relationship	diagram,	input	design,	output	design,	database	

design, documentation and presentation, systems analysis and design practices and case 

studies.

CSC 487 กิฎหมายและจริยธรรมทางด็้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Laws and Ethics in Information Technology)

	 	 กฎีหมายแลัะจริยธ์รรมที่างดั้านเที่คโนโลัยีสารสนเที่ศ	การค้าแลัะการพื้าณ์ิชิย์	การใชิ้

งานคอมพื้ิวเตอร์ในที่างที่ี�ผิดั	 เร้�องเกี�ยวกับความเที่่าเที่ียมกันที่างสังคม	เสรีภาพื้ในการพืู้ดั	ความเปั็น

ส่วนตัว	ความเสี�ยงในระบบคอมพื้ิวเตอร์	ปัระเดั็นที่รัพื้ย์สินที่างปััญญา	อาชิญากรรมที่างคอมพื้ิวเตอร์

		การลัะเมิดัลัิขสิที่ธ์ิ�ซัอฟัต์แวร์	กฎีหมายสิที่ธ์ิบัตร	เคร้�องหมายการค้า	ที่รัพื้ย์สินที่างปััญญาที่ี�เกี�ยวกับ

วงจรรวม	กฎีหมายโที่รคมนาคม	กฎีหมายการค้าระหว่างปัระเที่ศสำาหรับเที่คโนโลัยีสารสนเที่ศ	แลัะ

กฎีหมายว่าดั้วยพื้าณ์ิชิย์อิเลั็กที่รอนิกส์

  Laws and ethical issues in  information technology, trading and commerce issues, 

computer	abuse,	social-justice	issues,	free	speech,	privacy,	risk	in	computer	systems,	intellectual	

properties, computer crime, software piracy, copyright and protection laws, patent laws, 

trademarks,	intellectual	property	with	regards	to	integrated	circuits,	telecommunication	laws,	

international commerce law for information technology, and law for electronic commerce.

 กิล่่มเทคโนโลยีเพื้้�องานประย่กิต์  18 หน่วิยกิิต

CSC	362	 ระบบฐานข้อมูลั	 3(3-0-6)

	 	 (Database	Systems)	

	 	 แนวคดิัของระบบขอ้มลูัสารสนเที่ศที่ี�เกี�ยวกบัการบรกิารขอ้มลูั	แลัะการคน้หาขอ้มลูัระบบ

ฐานข้อมูลัแลัะการจัดัการฐานข้อมูลั	 	การปัระยุกต์ใช้ิโครงสร้างข้อมูลัแลัะระบบแฟ้ัมข้อมูลัเพ้ื้�อสร้าง

ฐานข้อมูลั	 ฐานข้อมูลัแบบเชิิงชิั�น	 แบบข่ายงาน	แลัะแบบเชิิงสัมพัื้นธ์์การปัรับข้อมูลัเข้าบรรทัี่ดัฐาน	

ภาษาที่ี�ใชิ้บรรยาย	ข้อมูลั	การสำารองข้อมูลั	การรักษาความมั�นคง	ความน่าเชิ้�อถ้อแลัะความคงสภาพื้
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ของขอ้มลูั	ฝึึกปัฏิบิตักิารออกแบบฐานขอ้มลูั	ปัระเภที่แลัะตวัอยา่งฐานขอ้มลูัโนเอสควิแอลั	ไดัแ้ก	่การ

เก็บข้อมูลัแบบสดัมภ์แนวกว้าง	 การเก็บข้อมูลัแบบเอกสาร	การเก็บข้อมูลัแบบคีย์-ค่า	 แลัะการเก็บ

ข้อมูลัแบบกราฟั	บริการฐานข้อมูลัโนเอสคิวแอลั	การพื้ัฒนาแอปัพื้ลัิเคชิันโดัยใชิ้ฐานข้อมูลัโนเอสคิว

แอลั

  Concepts of information systems, relation to information retrieval, database 

system	hierarchical,	 network,	 relational,	 database	management	 systems,	 applications	of	

data	structures	and	file	systems	to	build	database,	database	normalization,	data	description	

languages,	data	manipulation	languages,	database	backup	,data	security,	reliability		and	

data  integrity, database design practices, types and examples of NoSQL databases: wide 

column	store,	document	store,	key-value	store,	and	graph	store;	NoSQL	database	service;	

application development with NoSQL.

CSC 472 ปัญญาประด็ิษฐ์ 3(3-0-6)

  (Artificial Intelligence)

	 	 หลัักการปัญัญาปัระดิัษฐ	์การวิเคราะห์แบบมีนส์เอน	ปัญัญาปัระดิัษฐด์ัั�งเดิัม	การปัระยุกต์

ใช้ิเที่คนิคของปััญญาปัระดิัษฐ์ในชิีวิตปัระจำาวัน	การค้นหาโดัยไม่มีการชิี�แนะ	การค้นหาโดัยมีเชิาวน์

ปััญญาชิ่วย	การค้นหาเม้�อมีคู่ปัรปัักษ์	 การเลั่นเกม	ตรรกะเง้�อนไข	 ระบบผู้เชิี�ยวชิาญโดัยใชิ้กฎี	การ

จัดัการความไม่แน่นอนในระบบผู้เชิี�ยวชิาญ	ตรรกะคลัุมเคร้อ	เคร้อข่ายใยปัระสาที่เที่ียม	ขั�นตอนวิธ์ีเจ

เนติก	การโปัรแกรมเจเนติก	การที่ำาเหม้องข้อมูลั

	 	 Artificial	 intelligence	 concept,	means-ends	 analysis,	 and	 traditional	 artificial	

intelligence,	artificial	 intelligence	applications	 in	daily	 life,	uninformed	searches,	heuristic	

searches, adversarial searches, game playing, predicate logic, rule-based expert systems, 

uncertainty	management	in	expert	systems,	fuzzy	logic,	artificial	neural	networks,	genetic	

algorithms, genetic programming, and data mining

CSC 492 โครงงานวิิทยากิารคอมพื้ิวิเตอร์  3(0-9-5)

  (Computer Science Project)

	 	 เป็ันการที่ำางานกลัุม่หรอ้เดัี�ยวภายใต้คำาแนะนำาของอาจารย์	ที่ี�ปัรึกษา	นักศึกษาแต่ลัะกลัุม่

จะต้องที่ำาการศึกษาปััญหาที่างวิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์ทีี่�เล้ัอกไว้อย่างเป็ันระบบ	 โครงงานทีี่�ที่ำาจะต้อง

เปัน็โครงงานทีี่�ใช้ิความรูพ้้ื้�นฐานที่างวิที่ยาการคอมพิื้วเตอร์	รวมถึงการปัระยุกต์ใช้ิแนวคดิัแลัะเที่คนิคทีี่�
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เคยเรยีนมา		นกัศกึษาตอ้งเขียนโปัรแกรมใหเ้สรจ็สมบรูณ์	์ที่ดัสอบ	แลัะติดัตั�งระบบ	สง่เอกสารปัระกอบ

แลัะต้องผ่านการสอบปัากเปัล่ัาแลัะการนำาเสนอโครงงานโดัยนักศึกษาจะที่ำางานดัังกล่ัาวภายใต้คำา

แนะนำาของอาจารย์ที่ี�ปัรึกษา	

	 	 The	first	portion	of	a	project-based	individual	or	group	study	investigation.	Students	

will	work	under	the	supervision	of	faculty	member(s).	Each	group	must	choose	to	conduct	

a	systematic	investigation	of	a	computer	science	problem	of	its	choice.	Project	topic	must	

require	a	substantial	background	in	computer	science	and	the	application	of	studied	con-

cepts	and	techniques.	Students	must	complete	the	coding,	testing,	and	deployment	phase,	

submit formal documentation, and pass the oral examination and project presentation of their 

projects.	Students	will	work	under	the	supervision	of	faculty	member(s).

DIT 498 สหกิิจศึกิษา 9(0-40-20)

  (Co-operative Education)

  เงื�อนไขีรายวิิชา: เรียนรายวิิชาพิื�นฐานวิิชาชีพิคัรบั โดุยขี้�นอย่่ก่ับัดุุลพิินิจขีองสาขีาวิิชา

	 	 การปัฏิิบตังิานในสถานปัระกอบการระยะเวลัาไมต่ำ�ากว่า	16	สัปัดัาห์	ความร่วมมอ้ระหว่าง

มหาวทิี่ยาลััยกบัสถานปัระกอบการเพ้ื้�อพื้ฒันานกัศกึษาใหม้คีวามรูท้ี่างการปัฏิิบตัแิลัะที่กัษะตา่งๆ	ใน

การที่ำางานในวิชิาชิีพื้	การตรวจเยี�ยมสถานปัระกอบการ	การรายงานผลัการปัฏิิบัติงานที่ี�ไดั้จากสถาน

ปัระกอบการ

																		 Working	in	the	workplace	at	least	16	weeks,	the	collaboration	between	the	uni-

versity	and	the	workplace	in	order	to	develop	students	both	knowledge	and	work-related	

skills	in	the	career	professions,	workplace	visit	,	reporting	the	outcomes	gaining	from	the	

workplace.

 กิล่่มเทคโนโลยีและวิิธีกิารทางซอฟต์แวิร์ 15 หน่วิยกิิต

CSC	250	 การเขียนโปัรแกรมเชิิงอ็อบเจกต์	 3(2-2-5)

	 	 (Object-Oriented	Programming)

	 	 กรอบความคิดัของการเขียนโปัรแกรมเชิงิอ็อบเจกต	์แอบสแตรกดัาด้ัาไที่พ์ื้	คลัาส	สมาชิกิ

ของคลัาส	การซั้อนข้อมูลั	การห่อหุ้ม	อินสแที่็นซั์	 เรฟัเฟัอเร็นซั	คลัาสอ็อบเจกต์	การโหลัดัคลัาส	ชิ่วง

ชิีวิต	แลัะกฎีของขอบเขต	คอนสที่รัดัที่เตอร์	การส้บที่อดั	การบดับัง	โพื้ลิัมอฟิัซึัม	ข้อตกลังของคลัาสอ็อบ

เจกต์เจนเนอริค	คลัาสนามธ์รรม	อินเตอร์เฟัส	คลัาสที่ี�ชิ้อนในคลัาส	คลัาสที่ี�ไม่มีชิ้�อ	อินเตอร์เฟัสปั้าย	
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ตัวเชิ้�อมต่อ	โรงงาน	อีนูเมอร์ชิัน	ไอเที่อเรเตอร์	วัตถุฟัังก์ชิัน	แลัะโครสเซัอร์

	 	 Object	oriented	paradigm	and	abstract	data	 types,	classes,	class	members,	

information hiding, encapsulation, instances, references, class objects, class loading, lifetime 

and scopes rules, constructors, inheritance, overriding, polymorphism, object contracts, ge-

neric, abstract classes, interfaces, inner classes, anonymous classes, tag interface, adapter, 

factory, enumeration, iterators, function object and closures

CSC	350	 การเขียนโปัรแกรมเที่คโนโลัยีเว็บ	 3(2-2-5)

	 	 (Web	Programming)

											 	 เอซัที่ีที่ีพื้ี	โปัโตคอลั	เอซัที่ีเอ็มแอลั	จาวาสคริปัต์	เอแจ็กซั์	ซัีเอสเอส	เอ็กซั์เอสแอลัที่ี	เจสัน

การเขียนโปัรแกรมเคร้�อข่ายดั้วยซัอคเก็ที่	 เว็บเซัิฟัเวอร์	 เว็บแอพื้พื้ลัิเคชิัน	 เซัิฟัเลั็ดั	คุกกี�	 การติดัตาม

เซัสชินั	ตวักรอง	ลัสิเซันิเนอร	์เจเอสพื้	ีเจเอสที่แีอลั	เอม็วซีัเีวบ็แอพื้พื้ลัเิคชินั	เวบ็แอพื้พื้ลัเิคชินัเฟัรมเวริก์	

เว็บเซัอร์วิส	โซัพื้	แลัะ	เรสฟัูลัเว็บแอพื้	ดัีจังโก้เฟัรมเวิร์ก

	 	 Http	protocol,	Html,	Javascript,	Ajax,	CSS,	XSLT,	Json,	network	programming	

with	socket,	web	server,	web	application,	servlet,	cookies,	session	tracking,	filters,	listeners,	

JSP,	JSTL,	MVC	web	application	and	web	application	frameworks,	web	services,	SOAP	and	

restful	web	app,	Django	framework

CSC 475 กิารวิิเคราะห์ขี้อมูลขีนาด็ใหญ่   3(3-0-6)

  (Big Data Analytics)

	 	 แนวคดิัพ้ื้�นฐานของขั�นตอนวเิคราะหข์อ้มลูัขนาดัใหญ	่การปัระยกุตใ์ชิใ้นการวเิคราะหเ์ครอ้

ข่ายสังคม	แพื้ลัตฟัอร์มขั�นตอนวิเคราะห์ข้อมูลัขนาดัใหญ่	การวิเคราะห์เคร้อข่ายสังคม	การโปัรแกรม

แมพื้รีดัิว	กรอบแนวคิดัการคำานวณ์เชิิงแมพื้รีดัิว	ขั�นตอนวิธ์ีที่ั�วไปัสำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลั	แนวโน้ม

แลัะการตรวจจับไดั้โดัยที่ันที่ีที่ันใดัจากสายข้อมูลัเคร้อข่ายสังคม	 การศึกษาเชิิงปัฎีิบัติเพื้้�อการที่ำาการ

วิเคราะห์ข้อมูลัขนาดัใหญ่โดัยใชิ้ภาษาการโปัรแกรมแลัะเคร้�องม้อที่ี�เลั้อก

	 	 Basic	concepts	of	big	data	analytics:	application	in	social	network	analysis;	big	

data	analytics	platform;	social	network	analytics;	MepReduce	programming;	MapReduce	

based	computing	 framework,	general	 algorithms	 for	 data	 analytics,	 trend	and	outbreak			

detection	from	social	network	streams;	practical	sessions	dedicated	to	the	implementation	

of big data analytics with selected programming language and tools.
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CSC 480 วิิศวิกิรรมซอฟต์แวิร์   3(3-0-6)

  ( Software Engineering )

	 	 วิศวกรรมซัอฟัต์แวร์เบ้�องต้น	 กระบวนการของซัอฟัต์แวร์	 การวิเคราะห์ความต้องการ

ของซัอฟัต์แวร์	โมเดัลัระบบ	การออกแบบส่วนต่อปัระสานกราฟัิกกับผู้ใชิ้	การออกแบบสถาปััตยกรรม

ซัอฟัต์แวร์	การที่ดัสอบซัอฟัต์แวร์	การบริหารโครงงานซัอฟัต์แวร์	วิวัฒนาการซัอฟัต์แวร์	การที่วนสอบ

แลัะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลั	การปัระมาณ์ต้นทีุ่นซัอฟัต์แวร์	 การปัระกันคุณ์ภาพื้ซัอฟัต์แวร์

โมเดัลัการปัรับปัรุงกระบวนการผลิัตซัอฟัต์แวร์แบบบูรณ์าการ	 แลัะเคร้�องม้อสนับสนุนวิศวกรรม

ซัอฟัต์แวร์

	 	 Introduction	 to	software	engineering;	software	process;	software	 requirement	

specification;	system	models;	design	of	software,	user	interface,	software	architecture,	etc.;	

software	testing;	software	project	management;	evolution	of	software;	verification	and	vali-

dation	of	software;	software	cost	evaluation;	software	qualification;	software	process	models;	

software engineering tools

CSC 485 วิิธีวิิทยากิารวิิจัยเบั้�องต้นสำาหรับัวิิทยากิารคอมพื้ิวิเตอร์ 3(3-0-6)

  (Introduction to Research Methodology for Computer Science)

	 	 ความรู้เบ้�องต้นเกี�ยวกับงานวิจัยเชิิงวิที่ยาศาสตร์	 ความหมายแลัะความสำาคัญของการ

วจิยั	กระบวนการดัำาเนนิการวิจยั	การวิจยัเชิงิปัริมาณ์/เชิงิคณุ์ภาพื้	การค้นคว้า/ศกึษาวธีิ์วิจยัแบบต่างๆ

ในสาขาวชิิาวทิี่ยาการคอมพื้วิเตอร	์	การสามารถเชิ้�อมโยงองคค์วามรูส้าขาวทิี่ยาการคอมพื้วิเตอรไ์ปัสู่

การที่ำางานวจิยั		การอธ์บิายแลัะแลักเปัลัี�ยนความคดิัเหน็ในเร้�องจรยิธ์รรมในแงข่องการออกแบบวจิยั

ตลัอดัถงึกระบวนการดัำาเนนิการวจิยั	จนถงึการเขยีนเอกสารวจิยั		การฝึกึฝึนที่ำาโครงงานเลัก็ๆเพ้ื้�อสรา้ง

ความเข้าใจในการที่ำางานวิจัยที่ี�เกี�ยวกับสาขาวิชิาวิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์

	 	 Introduction	to	scientific	research;	definition	and	the	importance	of	research,	re-

search	process,	qualitative/quantitative	research;		exploration	and	study	to	various	research	

methods	in	computer	scinece;	learning	to	link	computer	scinece	knowledge	to	support	re-

search;		discussion	about	ethical	aspect	of	research	design,	research	process,	as	well	as	

writing	scientific	report;		practiced	in	a	small	project	developing	for	understanding	in	research	

process in computer science
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 กิล่่มโครงสร้างพื้้�นฐานขีองระบับั 15 หน่วิยกิิต

CSC 360 โครงสร้างขี้อมูลและขีั�นตอนวิิธี 3(3-0-6)

  (Data Structures and Algorithms)

	 	 โครงสร้างข้อมูลัปัระเภที่ข้อมูลัแบบเชิิงเส้นแลัะแบบไม่เชิิงเส้น	โครงสร้างแบบแบบคงที่ี�

แลัะแบบพื้ลัวัต	ขั�นตอนวิธ์ี	การวิเคราะห์ปัระสิที่ธ์ิภาพื้ของขั�นตอนวิธ์ี	รายการโยง	กองซั้อน	แถวคอย	

โครงสร้างแบบตน้ไม	้กราฟั	ฮีปีัที่วิภาค	การจดััการขอ้มลูัดัว้ยเที่คนิคการเรียงลัำาดับั	แลัะการคน้หาแบบ

ต่างๆ	ตารางแฮีชิ	การปัระยุกต์ความรู้แบบบูรณ์าการ	เชิ่นการบีบอัดัข้อมูลั	การจับคู่สตริง	เปั็นต้น

	 	 Data	structure	concept	include	linear	and	no-linear,	static	and	dynamic	structure,	

Algorithm,	Algorithm	analysis,	linked-lists,	stacks,	queues,	trees,	graph,	binary	heap,	tree	

algorithms,	sorting	and	searching	technique	include	hash	table,	consolidate	theory	to	apply	

application development unit as data compression, string matching etc.

CSC 420 ระบับัปฏิิบััติกิาร 3(3-0-6)

  (Operating Systems)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : CSC 331 สถาปัตยก่รรมคัอมพิิวิเตอร ์

	 	 วธิ์กีารที่ำางานแลัะส่วนปัระกอบของโปัรแกรมควบคุมระบบการที่ำางานทีี่ลัะโปัรแกรม		การ

ที่ำางานพื้รอ้มกนัหลัายโปัรแกรม	ระบบการแบง่เวลัา	ระบบหนว่ยความจำาชิั�วคราว	การจดััการที่รพัื้ยากร

ของระบบซัึ�งรวมถึงหน่วยความจำา	โปัรเซัสเซัอร์	อุปักรณ์์	แลัะแฟั้มข้อมูลั	ปััญหาพื้้�นฐานต่างๆ		ที่ี�เกี�ยว

กับการที่ำางานของโปัรแกรมควบคุมระบบ	เชิ่น	จังหวะ	ปัระสานงาน	การรอค้าง	ภาวะอดัอยาก	ภาวะ

พื้ร้อมกัน			การกำาหนดัลัำาดัับชิิ�นงาน	การแบ่งหน่วยความจำาแบบเสม้อน	ปััญหารักษาความปัลัอดัภัย

แลัะความเปั็นส่วนตัว	 	 	 	 การที่ำางานแบบขนานทัี่�งแบบแน่นแลัะแบบหลัวม	 ระบบงานสายที่่อ	 	 การ

สร้างระบบงานแบบที่นความผิดัพื้ร่อง

	 	 Single	task	processing,	multiprogramming,	time	sharing	system,	storage	and	file	

organization,	management	of	computer	resources	such	as	memory,	processor,devices,	files,	

synchronization,	concurrency,	deadlock,	starvation,	job	scheduling,	advance	virtual	memory	

organization,	security	and	privacy,	parallel	processing	such	as	loosely	and	tightly	coupling,	

pipelining,   fault-tolerant operating systems
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CSC 431 ระบับัเคร้อขี่ายคอมพื้ิวิเตอร์   3(3-0-6)

  (Computer Network Systems) 

	 	 หลัักการของการส่งข้อมูลั	สัญญาณ์	ส้�อ	ตัวนำา	การตรวจสอบความผิดัพื้ลัาดั	โปัรโตคอลั	

ตัวแบบอ้างอิงของโอเอสไอ	ลัักษณ์ะโที่โพื้โลัยีของเคร้อข่าย		ขั�นตอนวิธ์ีการเชิ้�อมต่อเส้นที่าง	จุดัปัลัาย

ที่าง	การโอนไฟัลั์	โปัรโตคอลัสำาหรับงานระยะไกลั	การส่งข้อมูลัเปั็นแพื้คเก็ต	การออกแบบระบบเคร้อ

ข่าย	การจัดัการระบบเคร้อข่าย	แลัะโปัรโตคอลัที่ี�มีความเร็วสูง

	 	 Principles	 of	 data	 transmission,	 signals,	mediums,	 carriers,	 error	 detection,	

protocols,	OSI	reference	model,	network	topology,	routing	algorithms,	terminal,	file	transfer,	

remote	job	protocols,	packet	broadcasting,	network	system	design,	management	of	network	

systems, and high speed protocols.

CSC 451 กิารเขีียนโปรแกิรมคอมพื้ิวิเตอร์กิราฟิกิ 3(2-2-5)

  (Computer Graphic Programming)

	 	 ภาษาแลัะเคร้�องม้อสำาหรับการวาดักราฟัิก	การวาดัรูปักราฟัิกเรขาคณ์ิต	การวาดักราฟัิก

ดั้วยฟัังค์ชิั�นที่างคณ์ิตศาสตร์	 รูปัแบบแลัะคุณ์ลัักษณ์ะของการวาดักราฟัิก	 กราฟัิกตัวอักษร	สี	 องค์

ปัระกอบการควบคุมการวาดักราฟิัก	การวาดักราฟิักดัว้ยการเรียกซัำ�า	การใชิอ้นิพื้ทุี่ของผูใ้ช้ิควบคมุการ

วาดั	กราฟิักของการเคลั้�อนทีี่�	 การเปัลัี�ยนสภาพื้รูปัที่รงแลัะสี	 การสร้างภาพื้เคล้ั�อนไหว	 รูปัภาพื้	 ไฟัล์ั

รูปัภาพื้	การจัดัการกับข้อมูลัของรูปัภาพื้	การใชิ้ตัวกรอง	กราฟัิกสามมิติ	 การเปัลัี�ยนสภาพื้อย่างสาม

มิติ	แฟัร็กที่ัลั	แลัะ	ระบบโกลัาหลั

	 	 Computer	graphics	programming	languages	and	tools;	drawing	geometry	ele-

ments, using mathematics functions as drawing source, drawing modes and attributes, text 

graphics, color, drawing control elements, recursion, using user inputs as drawing source, 

motions,	 transformations,	 animations,	 images,	 image	 files,	 image	processing,	 filters,	 3D	

graphics,	3D	transformations,	fractal	and	chaos	systems

CSC 454  ภาษากิารโปรแกิรม 3(3-0-6)

  (Programming Languages)

	 	 ปัระวัติแลัะวิวัฒนาการของภาษาโปัรแกรม	 ไวยากรณ์์	 แลัะความหมายของภาษา

โปัรแกรม	ไวยากรณ์์แบคคสันาวร	์(BNF)		แลัะไดัอาแกรมไวยากรณ์์	ตวัแปัรแลัะคณุ์สมบตัขิองตวัแปัร	

ชินิดัข้อมูลั	ปัระโยคคำาสั�งต่างๆ	โปัรแกรมย่อยแลัะการที่ำางานในการดัำาเนินการกับโปัรแกรมย่อย		การ
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สรา้งแลัะการกำาหนดัไวยากรณ์์ของภาษา	รวมถงึหลักัการการเขียนโปัรแกรมแปัลัภาษาตา่งๆ	คณุ์สมบตัิ	

ลัักษณ์ะของภาษาในแนวคิดัแบบต่างๆ	ไดั้แก่	แบบโครงสร้าง	แบบฟัังก์ชิัน	แบบอ็อบเจกต์	

	 	 History	and	evolution	of	programming	languages;	syntax	and	semantic;	BNF	and	

syntax	diagram;	variables	and	its	attributes;	data	types;	statements;	subprograms	and	its	

implementation;	design	of	programming	languages,	imperative,	functional,	object-oriented

  กิล่่มฮาร์ด็แวิร์และสถิาปัตยกิรรมคอมพื้ิวิเตอร์  3 หน่วิยกิิต

CSC 331 สถิาปัตยกิรรมคอมพื้ิวิเตอร์ 3(3-0-6)

  (Computer Architecture)

	 	 โครงสรา้งสถาปัตัยกรรมคอมพิื้วเตอร	์สถาปัตัยกรรมของหน่วยปัระมวลัผลักลัางแลัะหลักั

การที่ำางานของหน่วยปัระมวลัผลักลัาง		หน่วยความจำา	ระบบตัวเลัข	การที่ำางานระบบปัฏิิบัติการ	รูปั

แบบแลัะชินดิัคำาสั�งในภาษาเคร้�อง	ภาษาแอสแซัมบลั	ี	พ้ื้�นฐานของระบบปัฏิิบตักิาร		เชิน่	การขดััจงัหวะ

ปัระสาน		มัลัติโปัรแกรมมิ�ง	เที่คนิคหน่วยความจำาเสม้อน	

  Computer architecture, architecture of central processing unit, memory unit, num-

bering  system, operating system, format and instruction in a low level language, assembly 

language, introduction to operating system concept such as interrupt, multiprogramming, 

virtual memory

 วิิชาชีพื้-เล้อกิ  15 หน่วิยกิิต

					 นักศึกษาต้องเลั้อกเรียน	5	 รายวิชิาจากรายวิชิาดัังต่อไปันี�	 หร้อเล้ัอกเรียนจากรายวิชิาทีี่�เปัิดั

สอนในวิที่ยาลััยนวัตกรรมดัิจิที่ัลัเที่คโนโลัยี

CSC 437 ควิามมั�นคงขีองระบับัสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Information System Security)

	 	 หลัักการความมั�นคงของระบบสารสนเที่ศ	การกำาหนดันโยบายความมั�นคง	 การรักษา

ความลัับ	ภาวะส่วนตัว	การลับเลั้อนสารสนเที่ศบนคอมพื้ิวเตอร์	การปั้องกันการเข้าถึงสารสนเที่ศโดัย

ผูไ้มไ่ดัร้บัอนญุาต	การแกไ้ขขอ้มลูั	การที่ำาใหร้ะบบไมส่ามารถใหบ้รกิารไดั	้การเขา้รหสัลัับ	ปัระเดัน็ที่าง

กฎีหมายแลัะจริยธ์รรม	แลัะการวางแผนการกู้ค้นเม้�อเกิดัหายนะ

	 	 Information	security	principles,	managerial	aspects	of	security:	confidentiality,	

privacy,	volatility	in	computerized	information,	protection	of	information	against	unauthorized	
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observation,	modification,	and	denial	of	service,	encryption,	legal	and	ethical	issues,	and	

disaster recovery planning

CSC 440 กิารเขีียนโปรแกิรมกิราฟิกิส่วินเช้�อมประสาน 3(2-2-5)

  (Graphic User Interface Programming)

	 	 กระบวนการควบคมุการออกแบบ	การปัระเมนิการออกแบบสว่นเชิ้�อมปัระสานการที่ำางาน	

การแสดังผลัให้สอดัคลัอ้งกับการกระที่าของผูใ้ช้ิแลัะสภาพื้แวดัล้ัอมเสมอ้นจริง	การสร้างโปัรแกรมทีี่�มี

จียูไอ	วินโดัว์	เฟัรม	แอปัเพื้ลั็ต	พื้าเนลั	คอนเที่็นเนอร์	วัตถุอีเว้นที่์	อินเตอร์เฟัสลัิสเซัินเนอร์	การจัดัการ

กับอีเว้นที่์	เลัย์เอ้าที่์	ลัาเบิลั	บัที่เที่ลั	เที่็คที่์ฟัิลัดั์	อิมเมดัวิว	เมาส์แลัะคีย์บอรดั์อีเว้นที่์	การจัดัการกับการ

วาดัแลัะวินโดัว์อีเว้นที่์	 เพื้น	สพื้ลัิที่เพื้น	แที่็บเปั็ดัเพื้น	ดัาดั้าโมเดัลั	แลัะคอนโที่รลัเลัอร์	ตาราง	ต้นไม้

	เมนู	ไดัอะลั็อก	การจัดัการเที่รดั	คิวของอีเว้นที่์ระบบ	การส่งอีเว้นที่์	ตัวตั�งเวลัา	การจัดัการกับอีเว้นที่์

อย่างอัตโนมัติ

  Managing design processes, evaluating interface designs, direct manipulation and 

virtual environments, creating application with GUI, window, frame, applet, panel, container, 

event	object,	listener	interfaces,	event	handling,	layout,	label,	button,	textfield,	imageview,	

mouse	and	keyboard	events,	drawing	and	window	event	handling,	pane,	split	pane,	tabbed	

pane, data model and controller, table, tree, menu, dialogs, thread handling, system event 

queue,	posting	event,	timer	and	event	automation

CSC 441 ขีั�นตอนวิิธีสำาหรับัวิิทยากิารขี้อมูล 3(3-0-6) 

  (Algorithms for Data Science)

	 	 ขั�นตอนวธีิ์ในการคน้ข้อมูลั	ขั�นตอนวธิ์กีารจดััเรยีงขอ้มลูั	ขั�นตอนวธิ์กีารรวมขอ้มลูั	ขั�นตอน

วิธี์การที่ำาอินเดั็กซั์	 ขั�นตอนวิธ์ีการเรียนรู้ของเคร้�องจักร	 เชิ่น	การวิเคราะห์ถดัถอยเชิิงเส้น	การถดัถอย

โลัจิสติก	ต้นไม้การตัดัสินใจ	ซััพื้พื้อร์ตเวกเตอร์แมชิชิีน	นาอีฟัเบย์	เคเนียร์เรสเนเบอร์	เคมีน	แรนดัอม

ฟัอเรส	การเรียนรูแ้บบลึัก	ขั�นตอนวิธี์การพื้ยากรณ์์	การวิเคราะห์แบบทัี่นที่	ีหลักัการที่ำาแมพื้รีดัวิส	์เคร้�อง

ม้อสำาหรับการเรียนรู้ของเคร้�องจักร	การแก้ปััญหาแลัะขั�นตอนวิธ์ีในชิุดัข้อมูลัขนาดัใหญ่

  Searching algorithms, sorting algorithms, join algorithms, indexing algorithms, 

machine learning algorithms e.g. linear regression, logistic regression, decision tree, 

supportvector	machine,	naive	Bayes,	k-nearest	neighbour,	k-means,	random	forest,	deep	

learning,forecasting methods, real-time analytics, map-reduce concept, machine learning 

tools,problem solving and algorithms in large-scale datasets.
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CSC 442 กิารประมวิลผลแบับัคลาวิน์ 3(3-0-6) 

  (Cloud Computing)

	 	 แนวคิดัการปัระมวลัผลัแบบคลัาวด์ั	บริการแลัะแพื้ลัตฟัอร์มบนคลัาวด์ั	ผู้ให้บริการคลัาวด์ั	

ฮีาดัูปัแลัะแม็ปัรีดัิวส์	 การวิเคราะห์บิกดัาต้า	คลัาวดั์มัลัติมีเดัีย	แอปัพื้ลิัเคชิันบนคลัาวดั์	 การเปัรียบ

เที่ียบเกณ์ฑ์์สมรรถนะแลัะการปัรับแต่ง	 ความมั�นคงคลัาวดั์	 ภาษาไพื้ธ์อนพ้ื้�นฐาน	 ไพื้ธ์อนสาหรับ														

คลัาวดั์	การออบแบบแลัะพื้ัฒนาแอปัพื้ลัิเคชิันบนคลัาวดั์

  cloud computing concepts, cloud services and platforms, cloud service pro-

viders,	Hadoop	and	MapReduce,	big	data	analytics,	multimedia	cloud,	cloud	application	

benchmarking	and	tuning,	cloud	security,	Python	basics,	Python	for	cloud,	cloud	application	

design and development.

CSC 443 อินเตอร์เน็ตขีองท่กิสรรพื้สิ�ง 3(2-2-5) 

  (Internet of Things)

	 	 ไมโครคอนโที่รลัเลัอร์	พื้อร์ตอินพืุ้ต	เอาที่์พืุ้ต	พื้อร์ตอนุกรม	แลัะการส้�อสารแบบอนุกรม	

การแปัลังจากสัญญาณ์อนาลัอกเป็ันสัญญาณ์ดิัจิที่ัลั	 การแปัลังจากสัญญาณ์ดิัจิที่ัลัเป็ันสัญญาณ์

อนาลัอ็ก	การส้�อสารผา่นอเีที่อรเ์นต็	เซัน็เซัอร	์แนะนำาอนิเที่อรเ์นต็สำาหรบัที่กุสรรพื้สิ�ง	(IoT)	ระบบปัฎีบิตัิ

การของอนิเที่อรเ์นต็สำาหรบัที่กุสรรพื้สิ�ง	ไอพีื้แอดัเดัรสเวอรช์ิั�นหก	ไอพีื้แอดัเดัรสเวอรช์ิั�นหกบนเคร้อขา่ย

ไร้สายส่วนบุคคลัแบบกำาลัังงานตำ�า	โปัรโตคอลัของอินเที่อร์เน็ตสำาหรับทีุ่กสรรพื้สิ�ง	โปัรโตคอลั	MQTT	

โปัรโตคอลั	CoAP	การจำาลัองแบบอินเที่อร์เน็ตสำาหรับทีุ่กสรรพื้สิ�ง	 การส้�อสารระหว่างอินเที่อร์เน็ต

สำาหรับทีุ่กสรรพื้สิ�งกับโครงข่ายแบบกลัุ่มเมฆ

	 Microcontroller,	 Input/output	port,	serial	port	and	serial	communication;	analog	to	

dgital	convertor	(ADC),	digital	to	analog	convertor	(DAC),	Ethernet	communication;	sensor;	

introduction	to	internet	of	things,	IoT	Operation	System,	IPV6,	6LowPAN,	IoT	protocol,	MQTT	

protocol,	CoAP	protocol,	IoT	simulation,	IoT	and	cloud	communication.

CSC 444 กิารเรียนรู้ขีองเคร้�อง 3(3-0-6) 

  (Machine Learning)

	 	 ความรู้พื้้�นฐานของการเรียนรู้ของเคร้�องจักร	การเรียนรู้แบบมีผู้สอน	การถดัถอยเชิิงเส้น	

วธิ์กีำาลัังสองนอ้ยทีี่�สดุั	การถดัถอยโลัจิสติก	โครงข่ายปัระสาที่เที่ยีม	อัลักอริที่มึเพ้ื้�อนบา้นทีี่�ใกลัที้ี่�สดุั	ซัพัื้

พื้อรท์ี่เวกเตอรแ์มชิชินี	การเรยีนรูแ้บบไมม่ผีูส้อน	การจดัักลัุม่แบบเคมนี	อลัักอรทิี่มึการหาคา่ความคาดั

หวังสูงสุดั	การลัดัมิติข้อมูลั	การวิเคราะห์องค์ปัระกอบหลััก	การตรวจสอบไขว้	การปัระเมินผลัของการ

ที่ำานาย	การปัระยุกต์ใชิ้ของการเรียนรู้ของเคร้�องจักร
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	 Basic	of	machine	learning;	supervised	learning;	linear	regression;	least	squares;	logis-

tic	regression;	neural	network;	k-nearest	neighbour;	support	vector	machine;	unsupervised	

learning;	k-mean	clustering;	expectation-maximization	algorithm;	dimensionality	reduction;	

principal	component	analysis;	cross-validation;	evaluating	estimator	performance;	machine	

learning applications. 

CSC 445 บัล็อกิเชนเบั้�องต้น 3(3-0-6) 

  (Introduction to Blockchain)

	 	 บล็ัอกเชินเบ้�องต้น	 บัญชีิแยกปัระเภที่แบบกระจาย	 คุณ์สมบัติเบ้�องต้น	การพิื้สูจน์งาน

	บัญชิีแยกปัระเภที่ธุ์รกรรมที่นที่าน	ปัระเด็ันความเปั็นส่วนตัว	ปัระเด็ันการปัรับขนาดัได้ั	บลั็อกเชิน

ในรูปัแบบแพื้ลั็ตฟัอร์ม	สมาร์ตคอนแที่รค	การปัระยุกต์ใชิ้บลั็อกเชิน	สกุลัเงินคริปัโต	เที่คนิคที่างเลั้อก

สำาหรับการพื้ิสูจน์งาน	การวิเคราะห์โพื้รโที่คอลับลั็อกเชิน	

	 	 Introduction	to	blockchain,	distributed	ledger,	basic	properties,	proof	of	work,	

robust	transaction	ledgers,	privacy	issues,	scalability	issues,	blockchain	as	a	platform,	smart	

contracts,	blockchain	applications,	cryptocurrencies,	alternative	techniques	to	proof	of	work,	

analysis	of	blockchain	protocols.

CSC 446 กิารประมวิลผลภาษาธรรมชาติ 3(3-0-6) 

  (Natural Language Processing)

	 	 โมดัูลัการปัระมวลัผลัภาษา	นิพื้จน์ปักติแลัะออโตมาต้า	คำาแลัะเคร้�องจักรจำากัดัสถานะ	

เอน็แกรมแลัะการกำากบัชินิดัคำา	โมเดัลัมาคอฟัแลัะเอนโที่รปีัสงูสดุั	การแจกแจงไวยากรณ์์	การแจกแจง

เชิงิสถติ	ิคณุ์ลัักษณ์ะแลัะการยนูฟิัายดั	์การแที่นความหมาย	อรรถศาสตรเ์ชิงิคำานวณ์	การศกึษาความ

หมายของคำา	บที่สนที่นาเชิิงคำานวณ์	การปัระยุกต์ใชิ้งานการปัระมวลัผลัภาษา

  Language processing modules, regular expressions and automata, words and 

finite	state	machine,	n-grams	and	part-of-speech	tagging,	hidden	markov	and	maximum	en-

tropy	models,	syntactic	parsing,	statistical	parsing,	features	and	unification,	the	representation	

of meaning, computational semantics, lexical semantics, computational discourse, application 

of language processing.
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CSC 447 กิารประมวิลผลรูปภาพื้และกิารมองเห็นด็้วิยคอมพื้ิวิเตอร์ 3(3-0-6) 

  (Image Processing and Computer Vision)

	 	 หลัักการของการมองเห็นโดัยคอมพื้ิวเตอร์	การปัระมวลัผลัภาพื้	การมองเห็นโดัยชิีวภาพื้

	ระบบเคร้อข่ายปัระสาที่	การจดัจำารูปัแบบ	แลัะการมองเห็นของหุ่นยนต์	คอมพื้ิวเตอร์กราฟัิกส์แบบ

สามมติ	ิการปัระมวลัผลัภาพื้ปัระกอบดัว้ยการหาขอบแลัะเส้น	การปัรบัปัรงุคณุ์ภาพื้ของภาพื้	การแบง่

พื้้�นที่ี�ภาพื้	การใชิ้วิธ์ีแบบเชิิงเส้น	แบบไม่เปั็นเชิิงเส้น	แลัะแบบสโตคาสติก	เพื้้�อแก้ปััญหาต่างๆในการ

ปัระมวลัผลัภาพื้	การหารูปัที่รงจากภาพื้สองตา	เฉดัสีลัวดัลัาย	แลัะส่วนต่างๆ	หลัักการตีความภาพื้	รูปั

แบบการรู้จำาวัตถุ	แลัะการจดัจำาใบหน้า

  Concepts of computer vision, image processing, biological vision, neural net-

works,	pattern	recognition	and	robot	vision,	an	introduction	to	3D	computer	graphics,	edge	

finding,	image	enhancement,	image	segmentation	and	clustering	by	linear,	non-linear,	and	

stochastic	optimization	methods	for	solving	computer	vision	problems,	stereo	vision,	shape	

from shading and other shape from X algorithms, scene interpretation, object recognition, 

and face recognition.

CSC 452 กิารเขีียนโปรแกิรมอ่ปกิรณิ์เคล้�อนที� 3(2-2-5)

  (Mobile Programming)

	 	 เคร้�องม้อ	แลัะสภาพื้แวดัล้ัอมสำาหรับการสร้างโปัรแกรมโมบายล์ั	โครงงานของแอพื้พื้ลิัเคชัิ�น	

การสร้างหีบห่อแลัะการติดัตั�งโปัรแกรม	ตัวจำาลัอง	 ร้านค้าแอพื้พื้ลิัเคชิั�น	 ส่วนปัระกอบของแอพื้พื้ลัิ

เคชิั�น	ส่วนแสดังผลั	ตัวควบคุมการแสดังผลั	ตัวจัดัเรียง	จียูไออีเว้นที่์	กราฟัิก	รูปัภาพื้	การแสดังภาพื้

เคลั้�อนไหว	ที่รพัื้ยากร	การจดััการกบัเสยีงแลัะภาพื้	การถา่ยภาพื้แลัะภาพื้เคลั้�อนไหว	ชิว่งชิวีติของแอพื้

พื้ลัิเคชิั�น	การจัดัการกับการหมุนเคร้�อง	แลัะข้อกำาหนดัตอนที่ำางาน	เที่รดั	แลัะการที่ำางานไอโอ	บริการ	

การแจ้งเตอ้นผู้ใช้ิ	การอ่านค่าตัวรับรู	้การรับรูต้ำาแหน่ง	การเก็บขอ้มลูัอย่างถาวร	แหลัง่ให้บรกิารข้อมลูั	

การเชิ้�อมต่อที่างเคร้อข่าย	แลัะการเข้าใชิ้เว็บเซัอร์วิส	

	 	 Tools	and	environments	for	mobile	programming,	application	projects,	packaging,	

and deploying, emulator, application stores, application elements, view, view controller, layout, 

GUI event, graphics, images, animation, resources, audio and video handling, picture and 

video	capture,	application	life	cycles,	handling	rotation	runtime	configuration,	threads	and	io	

operations,	services,	user	notification,	sensor	reading,	location	awareness,		data	persistence,	

content	providers,	networking,	and	using	web	services.
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CSC 456  กิารสร้างคอมไพื้เลอร์   3(3-0-6)

  ( Compiler  Construction )

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : CSC 454 ภาษาก่ารโปรแก่รม 

	 	 หลักัการเกี�ยวกบัคอมไพื้เลัอร	์	ขั�นตอนตา่งๆในกระบวนการสรา้งคอมไพื้เลัอร	์ไดัแ้ก	่lexical	

analysis,	syntax	analysis,	semantic	analysis,	code	generation	เปั็นต้น		คุณ์สมบัติแลัะลัักษณ์ะ

ของภาษาแบบต่างๆ		แลัะการเขียนโปัรแกรมแปัลัภาษาโปัรแกรมเหล่ัานั�น	รวมถึงเที่คนิค	เคร้�องมอ้ใน

การสร้างคอมไพื้เลัอร์

	 	 Concept	of	compiler;	phases	of	compiler	construction,	lexical	analysis,	syntax	

analysis,	semantic	analysis,	code	generation,	etc.;	programming	languages	and	its	compiler	

construction, technics, tools

CSC 460 กิารออกิแบับัและกิารวิิเคราะห์ขีั�นตอนวิิธี 3(3-0-6)

  (Design and Analysis of Algorithms)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : CSC 360โคัรงสร้างขี้อม่ลและขีั�นตอนวิิธีี

	 	 ปัญัหาที่างการคำานวณ์	การวเิคราะห์ความซับัซัอ้น	เซัตแลัะกราฟั	ขั�นตอนวธิ์กีารคน้หา	ขั�น

ตอนวิธี์การเรยีงลัำาดับั	แนวที่างการแบง่แลัว้เข้ายึดัเพ้ื้�อการแกป้ัญัหา	ปัระสทิี่ธ์ภิาพื้เชิงิเสน้กำากบัของขั�น

ตอนวิธ์ี	ที่ฤษฏิีมาสเตอร์	การวิเคราะห์ถัวเฉลัี�ย	การหาค่าเหมาะที่ี�สุดัของขั�นตอนวิธ์ีโดัยใชิ้กำาหนดัการ

พื้ลัวัตแลัะขั�นตอนวิธ์ีแบบลัะโมบ	ต้นไม้แบบแผ่กว้างที่ี�เลั็กที่ี�สุดั	ปััญหาแบบสมบูรณ์์เอ็นพื้ี

  Computational problems, complexity analysis, set and graphs, searching              

algorithms,	sorting	algorithms,	divide-and-conquer	approach	 to	problem	solving,	asymp-

totic	efficiency	of	algorithms,	master	theorem,	amortized	analysis,	algorithm	optimizations	

using	dynamic	programming	and	greedy	algorithms,	minimum	spanning	tree,	NP-complete		

problems

CSC 461   วิิทยากิารห่่นยนต์เบั้�องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Robotics)

	 	 ส่วนปัระกอบต่างๆ	ซัึ�งปัระกอบเปั็นเคร้�องจักรอันชิาญฉลัาดั	เชิ่น	หุ่นยนต์	สำาหรับงาน	

อุตสาหกรรม	 เชิ่น	 เคร้�องรับรู้แบบภายนอกแลัะภายใน	 ตัวขับ	 อุปักรณ์์ติดัต่อส้�อสารกับคอมพิื้วเตอร์	

รวมถึงดั้านจลัศาสตร์แลัะพื้ลัศาสตร์ของหุ่นยนต์	ดั้วย

	 	 An	understanding	of	all	elements	which	make	up	an	intelligent	machine,	such	

as robot, for industrial applications, external sensors internal sensors, actuators, computer 

interface,	and	communication		kinematics	and	dynamics	of		robot	movements
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CSC 473 ระบับักิารตัด็สินใจประย่กิต์ 3(3-0-6)

  (Applied Decision System)

			 	 การพื้ยากรณ์์	โดัยใชิก้ระบวนการมาคอฟั	การเรียนรูโ้ดัยใชิก้ฎีของเบส	์	ขา่ยงานความเชิ้�อ

ของเบย์	ต้นไม้การตัดัสินใจ	การจัดักลัุ่มข้อมูลัดั้วยการเรียนรู้แบบมีการสอนแลัะไม่มีการสอน		การจัดั

กลัุ่มโดัยใชิ้โครงข่ายปัระสาที่เที่ียม			วิธ์ีค่าเฉลัี�ยเค		วิธ์ีเพื้้�อนบ้านใกลั้ที่ี�สุดั	วิธ์ีการรวมกลัุ่มแบบอโกรเม

อเลัที่ีฟั	การหาค่าที่ี�ดัีที่ี�สุดัโดัยใชิ้ขั�นตอนวิธ์ีเชิิงพื้ันธ์ุกรรม

		 	 Prediction	by	using	Markov	chain;	learning	based	on	Bayes’s	rule,	Naïve	Bayes,	

belief	network	and	decision	tree;	supervised	and	unsupervised	data	classification;	clustering	

using	neural	networks,		k-means,	K-	nearest	neighbor,	agglomerative	hierarchical	clustering;	

optimization	by	using	genetic	algorithms

CSC 474 กิารออกิแบับัและกิำาหนด็ค่าเคร้อขี่ายคอมพื้ิวิเตอร์ 3(2-2-5)

  (Computer Network Design and Configuration)

	 	 การที่ำางานของฮีับ	สวิที่ชิ์	เราเตอร์	ชินิดัของสายสัญญาน	การกำาหนดัไอพื้ีแอดัเดัรส		การ

แบ่งเคร้อข่ายย่อย	 	 เอ็กเซัสคอนโที่รลัลัิสต์	 	 เคร้อข่ายเสม้อน		 เราติ�งโปัโตคอลัปัระเภที่	ริปั	ไอจีอาร์พื้ี		

โอเอสพื้ีเอฟั		อีไอจีอาร์พื้ี

	 	 The	function	of	hub,	switch,	router,	 type	of	cable,	 IP	Addressing,	Subnetting,	

Access	Control	List,	VLAN,	type	of	routing	protocol	such	as	RIP,	IGRP,	OSPF,	EIGRP

CSC 476   ตรรกิศาสตร์คล่มเคร้อ 3(3-0-6)

  (Fuzzy Logic)

	 	 ชิุดัของตรรกแบบคลัุมเคร้อ	ตัวเลัขแบบคลัุมเคร้อ	 ความสัมพื้ันธ์์แบบคลัุมเคร้อ	หน้าที่ี�

แบบคลัุมเคร้อ	สมการแบบคลัุมเคร้อ	การวัดัแบบคลัุมเคร้อ	โอกาสแลัะความน่าจะเปั็น	การปัระยุกต์

ตรรกแบบคลัุมเคร้อในการควบคุม	การตรวจสอบ	แลัะการจดัจำารูปัแบบลัักษณ์ะ

	 	 Fuzzy	sets,	fuzzy	numbers,	fuzzy	relation	fuzzy	functions,	fuzzy	equations,	fuzzy	

models,	etc.	Presentation	is	also	extended	to	fuzzy	measures,	probabilities,	and	possibilities,	

applications	in	fuzzy	control	diagnosis,	pattern	recognition

CSC 483 กิารโปรแกิรมเวิ็บับัริกิาร  3(3-0-6)

  (Web Services Programming)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : CSC 360   โคัรงสร้างขี้อม่ลและขีั�นตอนวิิธีี
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	 	 หลัักการแลัะโครงสร้างของเว็บบรกิาร		มาตรฐานเว็บบรกิารทีี่�ใชิภ้าษาเอกซ์ัเอม็แอลั	เชิน่	

เอสโอเอพีื้	ดับัเบิลัยเูอสดัแีอลั	แลัะยดูัดีัไีอ	คอมโพื้เนนตต์า่งๆ	การพื้ฒันาแลัะตดิัตั�งโปัรแกรมปัระยกุต์

เว็บบริการ

  Web service concept, structure of web service, integrating web service and XML 

,SOAP	,	WSDL	,	UDDI	,	web	service	development	and	implementation

CSC 486 ระบับัสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขีั�นพื้้�นฐาน 3(3-0-6)

  (Fundamental of Geographic Information Systems)

	 	 ระบบ	สารสนเที่ศที่างภูมิศาสตร์เบ้�องต้นแลัะฐานข้อมูลัเชิิงพื้้�นที่ี�	โครงสร้างของข้อมูลัใน

ระบบสารสนเที่ศที่างภมูศิาสตร	์เที่คนิคการนำาเขา้แลัะจดััเกบ็ขอ้มลูั	การจดััการแลัะการวเิคราะหข์อ้มลูั	

การปัระยุกต์ใชิ้ในงานต่างๆ

	 	 Fundamental	of	Geographic	 Information	Systems	and	spatial	database;	data	

structure	 in	Geographic	 Information	Systems;	 import	 and	collect	 data	 techniques;	 data	

management	and	analysis;	an	application	of	Geographic	Information	Systems

CSC 490 กิารศึกิษาเฉพื้าะเร้�องทางวิิทยากิารคอมพื้ิวิเตอร์   3(3-0-6)

  (Selected Topic in Computer Science)

	 	 หวัขอ้วิที่ยาการคอมพิื้วเตอร์ที่ี�ใหมห่รอ้เปัน็วิชิาขั�นสูง	รายลัะเอยีดัสาระวชิิาจะระบใุนภาค

การศึกษาที่ี�เปัิดัสอน	รายวิชิานี�จะลังที่ะเบียนซัำ�าไดั้ก็ต่อเม้�อเปั็นหัวข้อใหม่ที่ี�ต่างจากเดัิม

	 	 New	or	advanced	topics	in	computer	science.	The	contents	will	be	specified	at	

the time this course is offered. This course may be repeated for credit only if the topics are 

different

CSC 493    ระบับัสารสนเทศแบับักิระจาย                                    3(3-0-6)

  (Distributed Information Systems)

	 	 ระบบสารสนเที่ศแบบกระจายแลัะแบบปััจจัยที่างเที่คนิคแลัะเศรษฐศาสตร์ที่ี�ที่ำา	ให้มี

การใชิอ้ยา่งแพื้ร่หลัาย	สถาปัตัยกรรมของระบบแบบกระจายทีี่�ใชิก้นัโดัยที่ั�วเครอ้ขา่ยคอมพื้วิเตอร	์การ

ส้�อสารภายในขบวนการ	 การเรียกใชิ้โปัรซัีดัที่างไกลั	 ระบบปัฏิิบัติการแบบกระจาย	การบริการแฟั้ม

ขอ้มลูั	การตั�งชิ้�อในระบบแบบกระจาย	การออกแบบโปัรแกรมของเครอ้ขา่ยใหบ้รกิาร	การควบคมุแบบ

พื้รอ้มกัน	การกู้ระบบแลัะการที่นต่อความผิดัพื้ลัาดั	การที่ำาสำาเนาแลัะการที่ำางานพื้ร้อมกัน	ระบบความ

ปัลัอดัภัยแลัะกรณ์ีศึกษา	
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	 	 Distributed	information	systems,	technical	and	economic	factors	that	lead	to	their	

widespread	use;	architecture	of	general	purpose	distributed	systems,	network,	inter-process	

communication,	remote	procedure	calling,	distributed	operating	system,	file	service,	naming	

in distributed systems,  design of server program, concurrency control, recovery and fault 

tolerance,	replication	and	synchronization,	security	and	case	study

CSC 494    กิารทำาเหม้องขี้อมูล                                                  3(3-0-6)

  (Data Mining) 

	 	 การที่ำาเหมอ้งข้อมลูัแลัะแมชิชีินเลัอรน์นงิเบ้�องตน้	แนวคดิั	ข้อมลูัเชิงิรายการ	ตัวแปัรขอ้มลูั	

วธีิ์การจำาแนกขอ้มูลั	ต้นไม้ชิว่ยตดััสินใจ	การปัระเมนิปัระสทิี่ธิ์ภาพื้แลัะ	ความน่าเชิ้�อถ้อของโมเดัลั	การ

ปัระเมินปัระสทิี่ธิ์ภาพื้ด้ัวยลิัฟัท์ี่แลัะต้นทุี่น	การเตรียมข้อมูลัเพ้ื้�อการค้นหาความรู้	การจัดักลุ่ัมข้อมูลั	การ

หากฎีความสมัพื้นัธ์์	การแสดังขอ้มลูัภาพื้	การสรปุัขอ้มลูั	การหาแนวโนม้ทีี่�ผิดัปักติ	การปัระยกุต์กบัการ

ตลัาดัแบบเจาะจงแลัะโมเดัลัลักูคา้	การปัระยกุตก์บัการวเิคราะหข์อ้มลูัไมโครอารเ์รย	์การปัระยกุตก์บั

เร้�องอ้�นๆ	ผลักระที่บต่อสังคมของการที่ำาเหม้องข้อมูลักับแนวโน้มในอนาคต	แลัะหัวข้อเหม้องข้อมูลัขั�นสูง

  Introduction to data mining and machine learning, concepts, instances and attrib-

utes,	classification	methods,	decision	trees,	evaluation	and	credibility,	evaluation	with	lift	and	

cost,	data	preparation	for	knowledge	discovery,	clustering,	association	rules,	visualization,	

summarization		and	deviation	detection;	applications	in	targeted	marketing	and	customer	

modeling, applications with genomic microarray data analysis, applications in other areas, 

data mining and society and its future direction and advanced topics in data mining

  3.1.5.3 หมวิด็วิิชาเล้อกิเสรี  6 หน่วิยกิิต

	 	 เลัอ้กเรยีนจากรายวชิิาที่ี�เปัดิัสอนในมหาวทิี่ยาลัยัรงัสติ	แลัะไดัร้บัความเหน็ชิอบจากคณ์ะ

กรรมการหร้อหัวหน้าสาขาวิชิา

  3.1.5.4 กิล่่มวิิชาโท  15 หน่วิยกิิต

	 	 	สำาหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชิา	หร้อต่างวิที่ยาลััย/คณ์ะ/สถาบันที่ี�ต้องการจะศึกษาสาขา

วิชิาวิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์เปั็นวิชิาโที่	ให้ศึกษารายวิชิาต่อไปันี�จำานวน	15	หน่วยกิต
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DIT 101 กิารเขีียนโปรแกิรมคอมพื้ิวิเตอร์ 1 3(2-2-5)

  (Programming I)

	 	 หลัักการพ้ื้�นฐานของการสรา้งลัำาดับัการแกป้ัญัหาดัว้ยการเขยีนโปัรแกรมตามไวยากรณ์์

ภาษาที่ี�กำาหนดั	การเขยีนโปัรแกรมเชิิงโครงสรา้ง	แนวที่างการเขยีนโปัรแกรมเชิงิออ็บเจกต	์ตวัแปัร	ตวั

ปัฏิิบัติการ	ฟัังก์ชิันแลัะหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูลั	คำาสั�งควบคุมแลัะคำาสั�งปัฏิิบัติการที่างภาษา	ความ

สมัพื้นัธ์์ระหวา่งตวัแปัร	ตัวชิี�	แลัะการใชิเ้น้�อที่ี�ในหนว่ยความจำา	ตัวแปัร	โลัคอลัแลัะโกลับอลั	การสง่คา่

ระหว่างฟัังก์ชิัน	แถวลัำาดัับปัระเภที่มิติเดัียวแลัะสองมิติ	สตริง	แฟั้มข้อมูลั	การสร้างโปัรแกรมที่ี�เสถียร

แลัะการบูรณ์าการการสร้างแอพื้พื้ลัิเคชิันเบ้�องต้น	

  Fundamental concepts of problem solving, programming using particular 

syntactic	 language,	 structured	programming	and	overview	of	Object	Oriented	concept,	

variables,	operators,	functions	and	Input/Output,	various	control	statements	and	operations	

of languages, relationship among variables, pointers, and memory usage, local and global 

variables,	function	parameter	passing,	strings,	array,	file,	robustness	with	error-handling	and	

application development consolidation unit

CSC 360 โครงสร้างขี้อมูลและขีั�นตอนวิิธี 3(3-0-6)

  (Data Structures and Algorithms)

	 	 โครงสร้างข้อมูลัปัระเภที่ข้อมูลัแบบเชิิงเส้นแลัะแบบไม่เชิิงเส้น	โครงสร้างแบบแบบคงที่ี�

แลัะแบบพื้ลัวัต	ขั�นตอนวิธ์ี	การวิเคราะห์ปัระสิที่ธ์ิภาพื้ของขั�นตอนวิธ์ี	รายการโยง	กองซั้อน	แถวคอย	

โครงสร้างแบบตน้ไม	้กราฟั	ฮีปีัที่วิภาค	การจดััการขอ้มลูัดัว้ยเที่คนิคการเรียงลัำาดับั	แลัะการคน้หาแบบ

ต่างๆ	ตารางแฮีชิ	การปัระยุกต์ความรู้แบบบูรณ์าการ	เชิ่นการบีบอัดัข้อมูลั	การจับคู่สตริง	เปั็นต้น

	 	 Data	structure	concept	include	linear	and	no-linear,	static	and	dynamic	structure,	

Algorithm,	Algorithm	analysis,	linked-lists,	stacks,	queues,	trees,	graph,	binary	heap,	tree	

algorithms,	sorting	and	searching	technique	include	hash	table,	consolidate	theory	to	apply	

application development unit as data compression, string matching etc.

CSC 362 ระบับัฐานขี้อมูล 3(3-0-6)

  (Database Systems)

	 	 แนวคิดัของระบบข้อมูลัสารสนเที่ศทีี่�เกี�ยวกับการบริการข้อมูลั	แลัะการค้นหาข้อมูลัระบบฐาน

ข้อมูลัแลัะการจัดัการฐานข้อมูลั	 	การปัระยุกต์ใช้ิโครงสร้างข้อมูลัแลัะระบบแฟ้ัมข้อมูลัเพ้ื้�อสร้างฐาน

ข้อมูลั	ฐานข้อมูลัแบบเชิิงชิั�น	แบบข่ายงาน	แลัะแบบเชิิงสัมพื้ันธ์์การปัรับข้อมูลัเข้าบรรที่ัดัฐาน	ภาษา
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ที่ี�ใชิ้บรรยาย	ข้อมูลั	การสำารองข้อมูลั	การรักษาความมั�นคง	ความน่าเชิ้�อถ้อแลัะความคงสภาพื้ของ

ข้อมูลั	ฝึึกปัฏิิบัติการออกแบบฐานข้อมูลั	ปัระเภที่แลัะตัวอย่างฐานข้อมูลัโนเอสคิวแอลั	ไดั้แก่	การเก็บ

ข้อมูลัแบบสดัมภ์แนวกว้าง	การเก็บข้อมูลัแบบเอกสาร	การเก็บข้อมูลัแบบคีย์-ค่า	แลัะการเก็บข้อมูลั

แบบกราฟั	บริการฐานข้อมูลัโนเอสคิวแอลั	การพื้ัฒนาแอปัพื้ลัิเคชิันโดัยใชิ้ฐานข้อมูลัโนเอสคิวแอลั

  Concepts of information systems, relation to information retrieval, database 

system	hierarchical,	 network,	 relational,	 database	management	 systems,	 applications	of	

data	structures	and	file	systems	to	build	database,	database	normalization,	data	description	

languages,	data	manipulation	languages,	database	backup	,data	security,	reliability		and	

data  integrity, database design practices, types and examples of NoSQL databases: wide 

column	store,	document	store,	key-value	store,	and	graph	store;	NoSQL	database	service;	

application development with NoSQL.

CSC 472 ปัญญาประด็ิษฐ์ 3(3-0-6)

  (Artificial Intelligence)

	 	 หลัักการปัญัญาปัระดิัษฐ	์การวิเคราะห์แบบมีนส์เอน	ปัญัญาปัระดิัษฐด์ัั�งเดิัม	การปัระยุกต์

ใช้ิเที่คนิคของปััญญาปัระดิัษฐ์ในชิีวิตปัระจำาวัน	การค้นหาโดัยไม่มีการชิี�แนะ	การค้นหาโดัยมีเชิาวน์

ปััญญาชิ่วย	การค้นหาเม้�อมีคู่ปัรปัักษ์	 การเลั่นเกม	ตรรกะเง้�อนไข	 ระบบผู้เชิี�ยวชิาญโดัยใชิ้กฎี	การ

จัดัการความไม่แน่นอนในระบบผู้เชิี�ยวชิาญ	ตรรกะคลัุมเคร้อ	เคร้อข่ายใยปัระสาที่เที่ียม	ขั�นตอนวิธ์ีเจ

เนติก	การโปัรแกรมเจเนติก	การที่ำาเหม้องข้อมูลั

	 	 Artificial	 intelligence	 concept,	means-ends	 analysis,	 and	 traditional	 artificial	

intelligence,	artificial	 intelligence	applications	 in	daily	 life,	uninformed	searches,	heuristic	

searches, adversarial searches, game playing, predicate logic, rule-based expert systems, 

uncertainty	management	in	expert	systems,	fuzzy	logic,	artificial	neural	networks,	genetic	

algorithms, genetic programming, and data mining

CSC 475 กิารวิิเคราะห์ขี้อมูลขีนาด็ใหญ่   3(3-0-6)

  (Big Data Analytics)

	 	 แนวคดิัพ้ื้�นฐานของขั�นตอนวเิคราะหข์อ้มลูัขนาดัใหญ	่การปัระยกุตใ์ชิใ้นการวเิคราะหเ์ครอ้

ข่ายสังคม	แพื้ลัตฟัอร์มขั�นตอนวิเคราะห์ข้อมูลัขนาดัใหญ่	การวิเคราะห์เคร้อข่ายสังคม	การโปัรแกรม

แมพื้รีดัิว	กรอบแนวคิดัการคำานวณ์เชิิงแมพื้รีดัิว	ขั�นตอนวิธ์ีที่ั�วไปัสำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลั	แนวโน้ม

แลัะการตรวจจับไดั้โดัยที่ันที่ีที่ันใดัจากสายข้อมูลัเคร้อข่ายสังคม	 การศึกษาเชิิงปัฎีิบัติเพื้้�อการที่ำาการ
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วิเคราะห์ข้อมูลัขนาดัใหญ่โดัยใชิ้ภาษาการโปัรแกรมแลัะเคร้�องม้อที่ี�เลั้อก

	 	 Basic	concepts	of	big	data	analytics:	application	in	social	network	analysis;	big	

data	analytics	platform;	social	network	analytics;	MepReduce	programming;	MapReduce	

based	computing	framework,	general	algorithms	for	data	analytics,	trend	and	outbreak	de-

tection	from	social	network	streams;	practical	sessions	dedicated	to	the	implementation	of	

big data analytics with selected programming language and tools.
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สาขีาวิิชานวิัตกิรรมด็ิจิทัล

Digital Innovation

 1)   วิิชาพื้้�นฐานวิิชาชีพื้ 30      หน่วิยกิิต

DIT 101   กิารเขีียนโปรแกิรมคอมพื้ิวิเตอร์ 1                             3(2-2-5)

  (Programming I)

																				หลัักการพ้ื้�นฐานของการสรา้งลัำาดับัการแกป้ัญัหาดัว้ยการเขยีนโปัรแกรมตามไวยากรณ์์

ภาษาที่ี�กำาหนดั	การเขยีนโปัรแกรมเชิงิโครงสรา้ง	แนวที่างการเขยีนโปัรแกรมเชิิงออ็บเจกต	์ตวัแปัร	ตวั

ปัฏิิบัติการ	ฟัังก์ชิันแลัะหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูลั	คำาสั�งควบคุมแลัะคำาสั�งปัฏิิบัติการที่างภาษา	ความ

สมัพื้นัธ์์ระหวา่งตวัแปัร	ตัวชิี�	แลัะการใชิเ้น้�อที่ี�ในหนว่ยความจำา	ตัวแปัร	โลัคอลัแลัะโกลับอลั	การสง่คา่

ระหว่างฟัังก์ชิัน	แถวลัำาดัับปัระเภที่มิติเดัียวแลัะสองมิติ	สตริง	แฟั้มข้อมูลั	การสร้างโปัรแกรมที่ี�เสถียร

แลัะการบูรณ์าการการสร้างโปัรแกรมปัระยุกต์เบ้�องต้น

  Fundamental concepts of problem solving, programming using particular syntac-

tic language, structured programming and overview of object-oriented concept, variables, 

operators,	functions	and	input/output,	various	control	statements	and	operations	of	languag-

es, relationship among variables, pointers, and memory usage, local and global variables, 

function	parameter	passing,	strings,	array,	file,	robustness	with	error-handling	and	application	

development consolidation unit.

 

DIT 102     กิารเขีียนโปรแกิรมคอมพื้ิวิเตอร์ 2      3(2-2-5)

  (Programming II)

																	 วิชิาบังคับก่อน	:	DIT	101	การเขียนโปัรแกรมคอมพื้ิวเตอร์	1	หร้อขึ�นอยู่กับดัุลัยพื้ินิจของ

สาขาวิชิา

																					การวิเคราะห์แลัะออกแบบโปัรแกรมที่ี�ซัับซั้อน	แนวคิดัการเขียนภาษาโปัรแกรมเชิิงวัตถุ	

คลัาสแลัะออบเจ๊กต	์การควบคุมโปัรแกรมแบบวนรอบกับคำาสั�งวนซัำ�า	แนะนำาโครงสร้างขอ้มลูัเบ้�องตน้	

ปัระเภที่ของการจดััระบบแฟัม้ขอ้มลูั	เที่คนิคการปัระมวลัผลัแฟัม้ขอ้มลูัแบบงา่ย	การปัระมวลัผลัแฟัม้

ข้อมูลั	แบบซัีเควนเชิียลั	การปัระมวลัผลัแฟั้มข้อมูลัแบบโคซัีเควนเชิียลั	การเขียนโปัรแกรมที่ี�ใชิ้งานไดั้

จริงในงานวิจัย	บันเที่ิง	ธ์ุรกิจ	แลัะอุตสาหกรรม
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                     Analysis and design of complex programs, object-oriented programming 

concept, class and objects, recursive and iterative program controls, introduction to basic 

data	structures,	types	of	file	organizations,	simple	file	processing	techniques,	sequential	file	

processing,	co-sequential	file	processing,	practical	application	programming	for	research,	

entertainment, businesses, and industries.

 

DIT 103    ระบับัสารสนเทศเบั้�องต้น                          3(3-0-6)

  (Introduction to Information System)

																				แนวคิดัเกี�ยวกับระบบสารสนเที่ศ	 ระบบสารสนเที่ศในองค์กรบุคลัากรที่ี�เกี�ยวข้องกับ

ระบบสารสนเที่ศ	ปัระเภที่ของระบบสารสนเที่ศระบบแลัะซัอฟัต์แวร์ปัระยุกต์	 	 ข้อมูลัการจัดัระเบียบ

แลัะข้อมูลัความรู้เบ้�องต้นเกี�ยวกับการพื้ัฒนาระบบ	อินเที่อร์เน็ต	อินที่ราเน็ตแลัะเอ็กซั์ที่ราเน็ต	ความ

รู้เบ้�องต้นเกี�ยวกับการส้�อสารข้อมูลัแลัะเคร้อข่ายคอมพื้ิวเตอร์	การพื้าณ์ิชิย์อิเลั็กที่รอนิกส์		สารสนเที่ศ

แลัะระบบสนับสนุนการตัดัสินใจ		การจัดัการความรู้แลัะจริยธ์รรมในสังคมสารสนเที่ศ

 	 Core	aspects	of	information	systems:	information	systems	in	organization,	persons	
in information systems,  type of information systems, systems and application software, 
organizing	data	and	information,introduction	to	systems	development	life	cycle	(SDLC),	in-
ternet,	intranets	and	extranets,	introduction	to	telecommunications	and	computer	networks,	
electronic	commerce,	information	and	decision	support	systems,	knowledge	management		
and ethical issues in information systems.

DIT 104    กิระบัวินกิารธ่รกิิจสำาหรับัระบับัสารสนเทศ                         3(3-0-6)

  (Business Process for Information System)

	 	 ความรูเ้บ้�องตน้เกี�ยวกบัธ์รุกจิแลัะกระบวนการที่างธ์รุกจิ	โครงสรา้งองคก์รที่างธ์รุกจิ	สภาพื้

แวดัลั้อมที่างธ์ุรกิจ	ความสำาคัญของระบบสารสนเที่ศในกระบวนการที่างธ์ุรกิจ	 เอนเตอร์ไพื้รส์ซัิสเต็ม

	กระบวนการจัดัซ้ั�อจัดัจ้าง	กระบวนการผลิัต	กระบวนการหลัังกระบวนการผลิัต	กระบวนการบูรณ์า

การ	การบริหารโครงการแลัะการปัระกอบการ	แลัะบที่บาที่ของเอนเตอร์ไพื้รส์ซัิสเต็มในกระบวนการ

ที่างธ์ุรกิจ	ข้อมูลัแลัะกระแสข้อมูลัที่ี�เกี�ยวข้อง	

 	 Introduction	to	business,	business	organizations	and	processes,	business	organ-
ization	structures,	an	importance	of	information	systems	in	business	processes,	enterprise	
systems	 (ES),	 procurement	 process,	 production	 process,	 fulfilment	 process,	 integrated	
processes,	project	management	and	entrepreneurship,	roles	of	enterprise	systems	(ES)	in	
business	processes,	related	data	and	its	flow.
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DIT 105   วิิทยาศาสตร์และธ่รกิิจนวิัตกิรรมรายใหม่                          3(3-0-6)

  (Science and Innovative Startup)

	 	 ความคิดัสร้างสรรค์แลัะกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยี	 การนำา

นวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยีไปัสู่เชิิงพื้าณ์ิชิย์	ศูนย์บ่มเพื้าะที่างธ์ุรกิจ	การแสวงหาพื้ันธ์มิตรแลัะความร่วม

ม้อเพ้ื้�อการพัื้ฒนานวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยี	การระดัมเงินทุี่นเพ้ื้�อการพัื้ฒนาเที่คโนโลัยีแลัะนวัตกรรม	

การเปัน็ผู้ปัระกอบการดัา้นนวตักรรมแลัะเที่คโนโลัย	ีการตลัาดัสำาหรบัเที่คโนโลัยแีลัะนวตักรรม	การเผย

แพื้ร่นวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยี	การวิจัยปัระเมินความเปั็นไปัไดั้ที่างธ์ุรกิจของนวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยี

  Creative and process for innovation and technology development, business incu-

bator,		networking	and	strategic	alliance	for	innovation	and	technology	development,	capital	

venturing	for	development	of	technology	and	innovation,	technopreneurship,	marketing	for	

innovation and technology,  diffusion of innovation and technology, business feasibility study 

for innovation and technology.

 

DIT 106   คณิิตศาสตร์พื้้�นฐานสำาหรับักิารลงท่น    3(3-0-6)

  (Foundation of Mathematics for Investment)

																				ความรู้พื้้�นฐานที่างการเงิน	ดัอกเบี�ย	มูลัค่าของเงินตามเวลัา	 การคำานวณ์ที่ี�เกี�ยวข้องกับ

บา้น	รถยนต	์บัตรเครดัติ	ภาพื้รวมเกี�ยวกบัตราสารทุี่นแลัะหุ้นสามัญ	การปัระเมินมลูัคา่แลัะกลัยุที่ธ์์การ

ลังที่นุในหุน้สามญั	ตราสารที่ี�เกี�ยวเน้�องกบัตราสารที่นุ	ความรู้พ้ื้�นฐานเกี�ยวกบัตราสารหนี�	การปัระเมนิ

มลูัคา่แลัะผลัตอบแที่นของตราสารหนี�	ความรูเ้บ้�องตน้เกี�ยวกบักองทุี่นรวม	อัตราผลัตอบแที่นแลัะความ

เสี�ยงจากการลังทีุ่นในกองทีุ่นรวม

  Financial literacy, interest, time value of money,  calculations involving home  

cars	and		credit	cards,	an	overview	of	equities	and	common	stocks,		instruments	related	to	

equity	instruments,	fundamentals	of	debt,	instruments,	introduction	to	mutual	funds,	rate	of	

return	and	risk	from	investing	in	mutual	funds.

DIT 107    กิารคิด็และกิารเขีียนเชิงสร้างสรรค์       3(3-0-6)

  (Creative Thinking and Writing)

	 	 การสรา้งสรรคอ์ารมณ์์รว่มในชิิ�นงาน	วธิ์กีารตา่ง	ๆ 	ในการสรา้งการคดิัเชิงิสรา้งสรรค	์แลัะ

วจิารณ์์	เที่คนิคความคิดัสร้างสรรค์	การคิดัเชิงิบวก	นวตักรรมการคิดั	กระบวนทัี่ศน์ในการคิดั	ความคิดั

อเนกนยั	แผนที่ี�ความคดิั	เคร้�องมอ้ชิว่ยในการจบัปัระเดัน็	เที่คนคิการคดิัแบบตั�งคำาถาม	การระดัมสมอง

การใชิ้ความคิดัแบบที่ฤษฎีีหมวกหกใบ	กลัยุที่ธ์์ในการคิดั	วงจรการปัฏิิบัติงาน	พื้ี-ดัี-ซัี-เอ	การพื้ัฒนา

เร้�องราว	การฝึึกเขียนเร้�องราว	การเลั่าเร้�องราวจากสตอรี�บอร์ดั
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																				Building	mutual	emotional	engagement	in	the	work,	how	to	create	a	creative	

and	critical	thinking,	creative	techniques,	positive	thinking,	innovative	thinking,	paradigm	in	

thinking	the	idea	implies	manifold	mind	maps	capturing	tool	the	idea	of	questioning,	brain-

storming,	six	hats	thinking	theory,	strategic	thinking	cycle	performance	PDCA;	developing	

story into software, practice writing story, writing the story of storyboards.

 

DIT 108    กิารออกิแบับัอินโฟกิราฟิกิ   3(2-2-5)

  (Infographic Design)

																				หลัักการ	ที่ฤษฎีี	 ในการ	วิธ์ีในการส้�อสารดั้วยภาพื้	 เชิ่น	การวาดัภาพื้	การสร้างแผนภูมิ

	การวาดัภาพื้ปัระกอบ	การใชิ้รูปัภาพื้	แลัะการใชิ้ตัวอักษรร่วมกับรูปัภาพื้		การออกแบบกราฟัิกข้อมูลั

บนส้�อมัลัติมีเดัีย	ส้�อปัฏิิสัมพื้ันธ์์ที่ั�งออนไลัน์	แลัะออฟัไลัน์	ส้�อสิ�งพื้ิมพื้์	เพื้้�อการส้�อสารไปัยังผู้ชิม

	 	 Principles,	 theories,	 language	of	visual	communication,	variety	of	methods	of	

creating communication tool such as hand drawing, diagram, illustration, use of images and 

integrate text with images, use of infographic design for communicate on multimedia, inter-

active	media,	online	and	offline	media	such	as	printing	media	to	communicate	the	message	

to audience.

 

DIT 109    กิารออกิแบับัและพื้ัฒนาเวิ็บั    3(2-2-5)

  (Web Design and Development)

																					 หลัักการออกแบบแลัะการพัื้ฒนาเว็บ	 ด้ัวยภาษา	HTML,	CSS	แลัะ	XML	ที่ฤษฎีีพ้ื้�น

ฐานของการพื้ัฒนาเว็บไซัต์		รูปัแบบเว็บเพื้้�อการใชิ้งานต่างๆ			องค์ปัระกอบของการออกแบบเว็บไซัต์	

โครงสร้างของเว็บไซัต์		การออกแบบส่วนติดัต่อผู้ใชิ้		โปัรแกรมปัระยุกต์ที่ี�ใชิ้ในการพื้ัฒนาเว็บไซัต์	การ

ออกแบบเวบ็ไซัตใ์หแ้สดังผลัไดัอ้ยา่งเหมาะสมในอปุักรณ์์ที่ี�แตกตา่งกนั	แลัะการวดััผลัความสนใจของ

ผู้ใชิ้งานเว็บ

																				Principles	of	web	design	and	development	with	HTML,	CSS	and	XML,	fundamen-

tals of web development, webforms for various uses, website design elements site structure, 

user interface design, an application used for website development, website design to be 

properly displayed on different devices and measuring the interest of web users.
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DIT 110    พื้้�นฐานกิารออกิแบับักิราฟิกิ          3(3-0-6)

  (Foundation of Graphic Design)

	 	 หลัักการออกแบบกราฟัิกดั้วยคอมพื้ิวเตอร์	 การออกแบบภาพื้เคล้ั�อนไหว	 ชินิดัของ

คอมพื้ิวเตอร์กราฟัิกต่าง	ๆ	แลัะซัอฟัต์แวร์ที่ี�ใชิ้ในงานออกแบบดั้านดัิจิที่ัลั

												 	 Principles	of	computer	graphic	design,	animation	design,	various	types	of	com-

puter graphics and software used in digital designs.

 2.   วิิชาชีพื้ 60       หน่วิยกิิต

  กิ.  วิิชาชีพื้ – บัังคับั 39       หน่วิยกิิต

DIT	201			 ระบบฐานข้อมูลั																																	 3(3-0-6)

												 	 (Database	Systems)

	 	 แนวคดิัของระบบขอ้มลูัสารสนเที่ศที่ี�เกี�ยวกบัการบรกิารขอ้มลูั	แลัะการคน้หาขอ้มลูัระบบ

ฐานข้อมูลัแลัะการจัดัการฐานข้อมูลั	 	การปัระยุกต์ใช้ิโครงสร้างข้อมูลัแลัะระบบแฟ้ัมข้อมูลัเพ้ื้�อสร้าง

ฐานข้อมูลั	 ฐานข้อมูลัแบบเชิิงชิั�น	 แบบข่ายงาน	แลัะแบบเชิิงสัมพัื้นธ์์การปัรับข้อมูลัเข้าบรรทัี่ดัฐาน	

ภาษาที่ี�ใชิ้บรรยาย	ข้อมูลั	การสำารองข้อมูลั	การรักษาความมั�นคง	ความน่าเชิ้�อถ้อ		ความคงสภาพื้ของ

ข้อมูลั	แลัะฝึึกปัฏิิบัติการออกแบบฐานข้อมูลั

  Concepts of information systems, relation to information retrieval, database 

system	hierarchical,	 network,	 relational,	 database	management	 systems,	 applications	of	

data	structures	and	file	systems	to	build	database,	database	normalization,	data	description	

languages,	data	manipulation	languages,	database	backup	,data	security,	reliability,		data		

integrity and database design practices.

DIT 202     กิารวิิเคราะห์และกิารออกิแบับัระบับัสารสนเทศ 3(3-0-6) 

                (Information System Analysis and  Design)  

	 	 องค์ปัระกอบของระบบ	วัฎีจักรการพื้ัฒนาระบบ	 ระเบียบวิธ์ีวิเคราะห์ระบบ	แลัะเคร้�อง

ม้อสนับสนุนวิศวกรรมซัอฟัต์แวร์	 การศึกษาความเปั็นไปัได้ัของระบบในที่างเที่คนิค	ที่างปัฏิิบัติ	 แลัะ

ที่างเศรษฐกจิ	การใชิแ้ผนภาพื้แสดังการไหลัของขอ้มลูั	การใชิแ้ผนภาพื้แสดังความสมัพื้นัธ์์ของขอ้มลูั

การออกแบบการรับข้อมูลั	การออกแบบการแสดังผลัข้อมูลั	การออกแบบฐานข้อมูลั	การที่ำาเอกสาร

ปัระกอบ	แลัะการนำาเสนอผลังาน	ฝึึกวิเคราะห์แลัะออกแบบจากกรณ์ีศึกษา

  System component, system development life cycle, analysis methodologies and 

computer-aided software engineering tools, technical, operational, and economical feasibility 
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studies,	data	flow	diagram,	entity	relationship	diagram,	input	design,	output	design,	database	

design, documentation and presentation, systems analysis and design practices and case 

studies.

DIT 203    กิารส้�อสารขี้อมูลและเคร้อขี่ายคอมพื้ิวิเตอร์        3(3-0-6)         

  (Data Communication and Networks)

	 	 ความเปั็นมาแลัะความสำาคัญของการส้�อสารข้อมูลั	 	 องค์ปัระกอบของระบบการส้�อสาร

ข้อมูลั		สัญญาณ์ข้อมูลัแลัะส่วนปัระกอบ		ส้�อส่งข้อมูลัที่้้งระบบสายเคเบิลัแลัะระบบไร้สายเที่คโนโลัยี

ในการส่งผ่านข้อมูลั	โพื้รโที่คอลั	แลัะการปัระยุกต์	ใชิ้การส่งข้อมูลัดั้วยสัญญาณ์แอนะลั็อกแลัะดัิจิที่ัลั

	 การใชิ้ชิ่องที่างการส้�อสารร่วมกัน	 	 เคร้อข่ายคอมพื้ิวเตอร์แลัะสถาปััตยกรรม	 เที่คโนโลัยีเคร้อข่าย

คอมพิื้วเตอร์แลัะการติดัตั�งการปัรับแต่ง	การบำารุงรักษา	การแก้ปััญหา	การป้ัองกันแลัะการติดัตาม

เฝึ้าระวังที่างเคร้อข่ายคอมพื้ิวเตอร์

	 	 Background	and	 importance	of	communicating	 information,	components	of	a	

data communication system, information signs and components, data transmission media 

including cable and wireless systems, data transmission technology, protocol, analog and 

digital signal transmission applications sharing of communication channels, computer net-

works	and	architecture	computer	network	technology	and	installation,		tuning,	maintenance,	

troubleshooting,	prevention	and	monitoring	in	computer	network.

DIT 204   กิารบัริหารโครงกิารระบับัสารสนเทศ      3(3-0-6)

               (Information System Project Management)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ขี้�นอย่่ก่ับัดุุลยพิินิจขีองสาขีาวิิชา

	 	 ปััจจัยทีี่�จำาเปั็นต่อการบริหารโครงการพื้ัฒนาซัอฟัต์แวร์ให้ปัระสบผลัสำาเร็จ	 การบริหาร

โครงการที่ั�งในเชิิงเที่คนิคแลัะเชิิงพื้ฤติกรรม	 การบริหารวงจรระบบ	 การกำาหนดัความต้องการการ

ออกแบบเชิิงตรรกะ	การออกแบบเชิิงกายภาพื้	การที่ดัสอบระบบ	การอนุวัตระบบงาน			การบูรณ์าการ

ระบบแลัะฐานข้อมูลั	 เกณ์ฑ์์ปัระเมินการบริหารโครงการ	การปัระเมินการดัำาเนินงานของระบบ	 	การ

บริหารความคาดัหวังของกลัุ่มคนที่ี�เกี�ยวข้องกับโครงการ	 ไดั้แก่	 ผู้บริหาร	 ผู้ใชิ้	 แลัะกลุ่ัมคณ์ะที่ำางาน	

การกำาหนดัคุณ์สมบัตดิัา้นทัี่กษะของผูร่้วมจัดัที่ำาโครงการแลัะการจัดัระบบระเบยีบเกี�ยวกับพื้นักงานใน

โครงการ	การปัระกันคุณ์ภาพื้	การวิเคราะห์ปัระสิที่ธิ์ภาพื้การลังทุี่น	เที่คนิคการรายงานแลัะการนำาเสนอ

 Factors necessary for successful management of software development projects, 

technical and behavioral aspects of project management, managing the system life cycle, 

requirement	determination,	 logical	design,	physical	design,	 testing	and	 implementation,	
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system and database integration, metrics for project management and system performance 

evaluation,	managing	expectations:	superiors,	users,	and	working	groups,	determining	skill	

requirements	of	the	project	staff,	quality	assurance,	cost-effectiveness	analysis,	reporting	

and	presentation	techniques.

DIT 205   กิารพื้ัฒนาโปรแกิรมประย่กิต์บันเวิ็บั        3(3-0-6)

  (Web Application Development)

	 	 การพื้ฒันาโปัรแกรมปัระยกุตเ์วบ็เบ้�องตน้	การที่ำางานชินดิัขอ้มลูัแลัะตวัดัำาเนนิการสำาหรบั

โปัรแกรมปัระยุกต์เว็บ	การใช้ิงานฟัังก์ชินัแลัะโครงสร้างการควบคุมสำาหรับโปัรแกรมปัระยุกต์เว็บ		การ

ที่ำางานของเวบ็ฟัอรม์แลัะคอนโที่รลัต่างๆ		การผสมขอ้มลูัด้ัวยขอ้ความแลัะอะเรย	์	การจบัผดิัโปัรแกรม

แลัะการควบคุม		ข้อผิดัพื้ลัาดัการที่ำางานกับระบบฐานข้อมูลั	แลัะภาษาสอบถามข้อมูลั		การผสมข้อมูลั

จากระบบฐานขอ้มลูัดัว้ยโปัรแกรมปัระยกุตเ์วบ็	การจัดัการสารสนเที่ศของสถานะแลัะความปัลัอดัภัย	

การออกแบบเว็บไซัต์	การพื้ัฒนาโปัรแกรมปัระยุกต์เว็บดั้วยแนวความคิดัเชิิงวัตถุ

	 	 Overview	web	application	development,	working	with	data	types	and	operator	

for	web	application,	using	functions	and	control	structure	for	web	application,	working	with	

web forms and controls, manipulating data with strings and arrays, debugging and error 

handling,	working	with	databases	and	standard	query	language	(SQL),	manipulating	data	

from database with web application, managing state information and security, designing a 

web site, developing web application with object-oriented concept.

DIT 206   กิารจัด็กิารระบับัฐานขี้อมูลสำาหรับัองค์กิร 3(3-0-6)

              (Database Management Systems for Organization)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : DIT 201 ระบับัฐานขี้อม่ล 

	 	 การสรา้งแบบจำาลัองขอ้มลูัโดัยใชิต้วัแบบความสมัพื้นัธ์์เอนที่ติี�		การปัรบัปัรงุความสมัพื้นัธ์์

เอนที่ติรีุน่		แบบจำาลัองข้อมลูัเชิงิสัมพื้นัธ์์แลัะขอ้จำากดััของฐานขอ้มลูัเชิงิสัมพื้นัธ์์	การอา้งองิการที่ำางาน

แลัะบรรที่ัดัฐานสำาหรับฐานข้อมูลัเชิิงสัมพื้ันธ์์	 เที่คนิคการควบคุมภาวะพื้ร้อมกัน	ภาษาเอ็กซั์เอ็มแอลั	

ภาษาของแบบสอบถามทีี่�มโีครงสร้าง		ภาษากระบวนการแลัะโครงสร้างภาษาของแบบสอบถาม		ความ

รู้พื้้�นฐานของพื้ีแอลั/เอสคิวแอลั		การควบคุมโครงสร้างคอลัเลักชิันแลัะระเบียน		การเลั้�อนตำาแหน่งพื้ี

แอลั/เอสคิวแอลั		การจัดัการข้อผิดัพื้ลัาดัของพื้ีแอลั/เอสคิวแอลัแลัะโปัรแกรมย่อย

	 	 Data	modeling	using	the	entity-relationship	(ER)	model,	the	enhanced	entity-rela-

tionship	(EER)	model;	the	relational	data	model	and	relational	database	constraints,	functional	
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dependencies	and	normalization	for	relational	databases;	concurrency	control	techniques,	

extensible	markup	language	(XML),	structured	query	language	(SQL),	procedural	language		

and	structured	query	language	(SQL),	fundamentals	of	PL/SQL	control	structures,	collections	

and	records,	PL/SQL	cursor,	handling	PL/SQL	errors,	error	recovery	and	concurrency	control.

DIT 207   กิารพื้ัฒนาโปรแกิรมประย่กิต์สำาหรับัใช้กิับัอ่ปกิรณิ์เคล้�อนที�  3(3-0-6)

  (Application Development for Use With Mobile Devices)

	 	 แนวคิดัการพัื้ฒนาโปัรแกรมปัระยุกต์สำาหรับใช้ิกับอุปักรณ์์เคลั้�อนทีี่�คำาศัพื้ท์ี่แลัะเคร้�อง

ม้อทีี่�เกี�ยวข้องกับการพัื้ฒนา	การสร้างส่วนติดัต่อผู้ใช้ิงานเบ้�องต้น	 โครงสร้างของโปัรแกรมปัระยุกต์	

ลัำาดับัชิั�นของการแสดังผลั		แบบของคอมโพื้เนนต	์แลัะการจดััการเหตกุารณ์์การเกบ็ขอ้มลูับนอปุักรณ์์

เคลั้�อนที่ี�โดัยใชิ้ฐานข้อมูลัแลัะคุณ์สมบัติของส่วนติดัต่อของโปัรแกรม(API)	 	 โปัรแกรมปัระยุกต์บน

อุปักรณ์์เคล้ั�อนทีี่�สามารถใช้ิงานร่วมกับคอมโพื้เนนต์ของอุปักรณ์์เคลั้�อนทีี่�ได้ั	 	 การเรียกใช้ิงานข้อมูลั

ผ่านเคร้อข่ายคอมพื้ิวเตอร์	การใชิ้บริการระบุสถานที่ี�แลัะส่วนติดัต่อของโปัรแกรมของสังคมเคร้อข่าย	

การติดัตั�งแลัะกระจายโปัรแกรมปัระยุกต์บนเคร้อข่ายคอมพื้ิวเตอร์

  The mobile application develops concept, vocabulary and tools associated, fun-

damentals of a user interface, app structures, view hierarchy, component styling and event 

handling,	persist	data	on	the	local	device	using	a	database	and	application	properties	API,	

integration	with	a	mobile	device’s	component	in	a	mobile	application,	working	with	remote	

data,	using	location	services	and	social	network	API,	deployment	and	distribution.

 

DIT 208   อินเทอร์เน็ตขีองสรรพื้สิ�ง 3(3-0-6)

   (Internet of Things)

	 	 ความรู้เกี�ยวกับอินเที่อร์เน็ตของสรรพื้สิ�ง	 ความสำาคัญของอินเที่อร์เน็ตของสรรพื้สิ�งต่อ

สังคม	 	องค์ปัระกอบทีี่�สำาคัญของอุปักรณ์์อินเที่อร์เน็ตของสรรพื้สิ�งโดัยทัี่�วไปั	 ข้อควรพิื้จารณ์าในการ

ออกแบบอินเที่อร์เน็ตของสรรพื้สิ�ง	 	 ข้อจำากัดัแลัะการปัฏิิสัมพัื้นธ์์ระหว่างอุปักรณ์์อินเที่อร์เน็ตของ

สรรพื้สิ�ง	 แลัะโลักที่างกายภาพื้	การเลั้อกใชิ้ระหว่างฮีาร์ดัแวร์แลัะซัอฟัต์แวร์	 องค์ปัระกอบที่ี�สำาคัญ

ของเคร้อข่ายที่ี�ใช้ิเชิ้�อมต่อระหว่างอุปักรณ์์อินเที่อรเ์นต็ของสรรพื้สิ�ง	แลัะอนิเที่อรเ์นต็	แลัะแนวโน้มของ

อินเที่อร์เน็ตของสรรพื้สิ�งในอนาคต

	 	 Knowledge	about	internet	of	things	(IoT),	the	importance	of		IoT	in	society,	the	

current components of typical IoT devices, IoT design considerations, constraints and inter-

facing between IoT devices and physical world, design trade-offs between hardware and 
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software;	key	components	of	networking	to	connect	IoT	device	to	the	internet	and	trends	of	

IoT for the future.

DIT 209    วิิทยากิารวิิจัยด็้านนวิัตกิรรมด็ิจิทัล   3(3-0-6)

        (Research Technology in Digital Innovation )

	 	 แนวคดิัพ้ื้�นฐานของการวิจยั	ระเบยีบวิธี์วจิยั	แนวที่างการวิจยัที่างนวัตกรรมดิัจทิี่ลัั	กำาหนดั

ปัระเดั็นปััญหาการวิจัยที่างนวัตกรรมดัิจิที่ัลั	การอ่านบที่ความวิจัย	การเขียนรายงานวิจัย	แลัะการนำา

เสนอเปั็นเค้าโครงวิจัยเพื้้�อสร้างนวัตกรรมดัิจิที่ัลั

	 	 Basic	concepts	of	research.	research	method	guidelines	for	researching	technol-

ogy,	define	digital	innovation	research	issues,	reading	the	research	paper,	research	paper	

writing and presented as a research outline for creating digital innovations.

DIT 210    ควิามมั�นคงระบับัสารสนเทศ            3(3-0-6)

                (Information System Security)

	 	 การจดััการความมั�นคงของระบบสารสนเที่ศเบ้�องตน้	การวางแผนสำาหรบัความมั�นคง	การ

วางแผนเพ้ื้�อรับมอ้เหตุการณ์์ทีี่�คาดัไมถึ่ง	นโยบายความมั�นคงที่างสารสนเที่ศ	การพัื้ฒนาแผนงานดัา้น

ความมั�นคง	แมแ่บบการจัดัการความมั�นคง	การดัำาเนินการบริหารจัดัการความมั�นคง	การจัดัการความ

เสี�ยง	กลัไกต่างๆในการปั้องกัน	ความเปั็นส่วนตัว	จริยธ์รรม	พื้รบ.ว่าดั้วยการกระที่ำาความผิดัเกี�ยวกับ

คอมพื้ิวเตอร์

  Introduction to the management of information security, planning for security, 

planning for contingencies, information security policy, developing the security program, 

security	management	model,	security	management	practices,	risk	management,	protection	

mechanisms, personnel and security, ethical, and computer related crime act.

DIT 491 ปริญญานิพื้นธ์ 1 3(0-6-3)

  (Senior Project I) 

	 	 การกำาหนดัหัวข้อปัริญญานิพื้นธ์์	 การเขียนโครงร่างปัริญญานิพื้นธ์์การอ้างอิงแลัะการ

เขยีนรายการอา้งองิการเขียนบที่นำาปัรญิญานิพื้นธ์์	การรวบรวมเรียบเรยีงกรอบแนวคดิัที่ฤษฎีแีลัะงาน

เดัมิแลัะ/หรอ้วิจยัที่ี�เกี�ยวข้องการเขียนระเบียบวิธ์กีารดัำาเนนิงานปัริญญานิพื้นธ์์	การจดััที่ำาแลัะนำาเสนอ

ตัวแบบจำาลัองแลัะ/หร้อเคร้�องม้อในการดัำาเนินงานการสอบปั้องกันโครงร่างปัริญญานิพื้นธ์์

	 	 Creation	of	senior	project	topics;	outlining	and	drafting	senior	projects,	citations	
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and reference formats, writing introduction for senior projects, compilation of theories, frame-

works	and	existed	works,	and/or	related	researches,	writing	for	senior	project	methodologies,	

development	and	presentation	of	models	and/or	tools	used	in	senior	projects,	preliminary	

examination of senior project proposals.

DIT 492 ปริญญานิพื้นธ์ 2 6(0-6-3)

  (Senior Project II)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : DIT 112 ปริญญานิพินธี์ 1

	 	 การพัื้ฒนาปัริญญานิพื้นธ์์ให้แลัว้เสร็จ	มาตรฐานการจัดัพื้มิพื้ป์ัรญิญานิพื้นธ์์ฉบับสมบรูณ์์

การเตรียมตัวสอบรวบยอดัปัริญญานิพื้นธ์์การสอบรวบยอดัปัริญญานิพื้นธ์์

	 	 Completion	of	senior	projects;	printing	standard	for	full	senior	projects,	prepa-

ration	for	final	examination	of	senior	projects,	final	examination	of	senior	projects.

DIT 498    สหกิิจศึกิษา                                                                          9(0-40-20)

               (Co-operative Education)

	 	 เง้�อนไขรายวิชิา:	เรียนรายวิชิาพื้้�นฐานวิชิาชิีพื้ครบ	โดัยขึ�นอยู่กับดัุลัพื้ินิจของสาขาวิชิา

																		 การปัฏิิบตังิานในสถานปัระกอบการระยะเวลัาไมต่ำ�ากว่า	16	สัปัดัาห์	ความร่วมมอ้ระหว่าง

มหาวทิี่ยาลััยกบัสถานปัระกอบการเพ้ื้�อพื้ฒันานกัศกึษาใหม้คีวามรูท้ี่างการปัฏิิบตัแิลัะที่กัษะตา่งๆ	ใน

การที่ำางานในวิชิาชิีพื้	การตรวจเยี�ยมสถานปัระกอบการ	การรายงานผลัการปัฏิิบัติงานที่ี�ไดั้จากสถาน

ปัระกอบการ

																		 Working	in	the	workplace	at	least	16	weeks,	the	collaboration	between	the	uni-

versity	and	the	workplace	in	order	to	develop	students	both	knowledge	and	work-related	

skills	 in	 the	career	professions,	workplace	visit	 ,	 reporting	the	outcomes	gained	from	the	

workplace.

  ขี.   วิิชาชีพื้ – เล้อกิ 21       หน่วิยกิิต

	 	 นักศึกษาจะต้องเลั้อกเรียนรายวิชิาต่อไปันี�	 	 7	 	 รายวิชิา	 โดัยเลั้อกเรียนคลัะกลัุ่ม	 หร้อ	

เลัอ้กเรียนรายวิชิาทีี่�เปิัดัสอนในวิที่ยาลัยันวัตกรรมดิัจทิี่ลััเที่คโนโลัยีโดัยขึ�นอยู่กับดุัลัยพิื้นจิของหัวหน้า

หลัักสูตร
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  กิล่่มควิามมั�นคงทางไซเบัอร์

DIT 301  กิารพื้ัฒนาโปรแกิรมบันลิน่กิส์เพื้้�อกิารรักิษาควิามมั�นคงทางไซเบัอร์    3(3-0-6)

            (LINUX Development for Cyber Security)

	 	 ระบบปัฏิิบัติการลิันุกส์แลัะการเขียนโปัรแกรมในระดัับของระบบปัฏิิบัติการ	 การเขียน

โปัรแกรมเชิลัลั์	การใชิ้งานซัิสเต็มคอลัลั์	ระบบไฟัลั์แลัะไดัเร็กที่อรี	การปัระมวลัผลัไฟัลั์	การสร้าง				โพื้

รเซัส		การควบคุมโพื้รเซัส	การส่งสัญญาณ์	การติดัต่อกับเที่อร์มินอลั	การสร้างเดัมอนโพื้รเซัส	แลัะการ

ติดัต่อระหว่างโปัรแกรมดั้านการรักษาความมั�นคงที่างไซัเบอร์

  Linux operating system and operating system level programming, shell program, 

system	call,	file	system	and	directory,	file	processing,	process	creation	control,	signaling	

process, communicating with the terminal, building daemon process and correspondence 

between cyber security programs.

DIT 302  สงครามไซเบัอร์                                  3(3-0-6)

            (Cyber Warfare)  

	 	 การใช้ิพ้ื้�นทีี่�การต่อสู้	 	 การกำาหนดัเปั้าหมายของคอมพิื้วเตอร์แลัะเคร้อข่ายในการที่ำา

สงครามไซัเบอร์	การปัฏิิบัติการเชิิงรุก	การปั้องกันที่ี�เกี�ยวข้องกับการคุกคามของการโจมตีที่างไซัเบอร์

การจารกรรม	การก่อวินาศกรรม	การที่ำาความเข้าใจเที่คโนโลัยีส่งผลักระที่บต่อสงครามข้อมูลัยุคใหม่	

การฝึึกปัฏิิบัติจริงในสภาพื้แวดัลั้อมของเคร้�องเสม้อนจริง

	 	 Combat	space,	targeting	of	computers	and	networks	in	cyber	warfare,	proactive	

operation,	defensive	operations,	related	to	the	threat	of	cyber	attacks,	espionage	and	sab-

otage, understanding technology impacts to modern data war, hands-on training in a virtual 

machine environment.

DIT 303  นิติด็ิจิทัล                                             3(3-0-6)       

             (Digital Forensics)

	 	 การจัดัเก็บหลัักฐาน	 แลัะการค้นหาร่องรอยของอาชิญากรรมไซัเบอร์เพ้ื้�อนำามาระบุ

ตัวบุคคลัทีี่�ก่ออาชิญกรรม	 วิธี์การก่ออาชิญากรรมไซัเบอร์	 	 เคร้�องม้อในการก่ออาชิญากรรมไซัเบอร์																		

การตรวจสอบกิจกรรมอาชิญากรรมที่างคอมพื้ิวเตอร์	 	 ปััจจัยที่างสังคม	กฏิหมายที่ี�เกี�ยวข้องกับการ

รักษาความมั�นคงปัลัอดัภัยที่างไซัเบอร์	แลัะจิตวิที่ยาที่ี�มีส่วนในการก่ออาชิญากรรมไซัเบอร์
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	 	 Evidence	storage	and	to	search	for	traces	of	cybercrime	to	identify	the	criminals,	

tools for cybercrime, investigation of computer crime activities, social factor for cybercrime, 

cybersecurity laws and psychology that contributes to cybercrime.

DIT 304 เทคนิคกิารเขี้ารหัสและกิารรักิษาควิามมั�นคงระบับัเคร้อขี่าย                 3(3-0-6)

            (Encryption Technic and Network Security Systems)

	 	 ปัญัหาความปัลัอดัภยัแลัะการปัอ้งกนัในระบบคอมพิื้วเตอรเ์ชิงิกายภาพื้	การควบคมุแลัะ

การรกัษาความปัลัอดัภัยของระบบ		ความปัลัอดัภัยของฮีารด์ัแวร	์ความปัลัอดัภัยของซัอฟัต์แวร	์	เที่คนคิ

การเข้ารหัสข้อมูลัในการส้�อสารผ่านระบบอินเที่อร์เน็ต	 	 ลัายม้อชิ้�อดัิจิทัี่ลั	 การออกปัระกาศนียบัตร

อิเลั็กที่รอนิกส์	เที่คนิคการย้นยันตัวบุคคลั	เที่คนิคการเข้ารหัสแลัะถอดัรหัสข้อมูลัในการส้�อสารไร้สาย		

  Security and protection problems in physical computer systems, system control 

and	security,	hardware	security,	software	security,	techniques	for	coding	data	in	communica-

tion	over	the	internet,	digital	signature,	electronic	certification,	identity	verification	techniques,	

techniques	for	encoding	and	decoding	information	in	wireless	communication.

     

DIT 305   ระบับัคอมพื้ิวิเตอร์ฝัังตัวิเพื้้�อควิามมั�นคงทางไซเบัอร์ 3(2-2-5)

             (Embedded Computer System for Cyber Security)

	 	 ตัวอย่างโครงงานระบบระบบคอมพิื้วเตอร์ฝึังตัว	 การออกแบบฮีาร์ดัแวร์แลัะซัอฟัแวร์ที่ี�

สามารถนำาไมโครโปัรเซัสเซัอร์หร้อไมโครคอนโที่รลัเลัอร์ในงานควบคุม	การเขียนโปัรแกรมควบคุม

ควบคู่การสร้างฮีาร์ดัแวร์เพื้้�อความมั�นคงที่างไซัเบอร์

	 	 Examples	of	embedded	computer	system	projects,	design	hardware	and	soft-

ware that can bring a microprocessor or a microcontroller into a job, control programming 

coupled with cyber security hardware.

        

DIT 306  กิารรักิษาควิามมั�นคงเคร้อขี่ายไร้สาย                 3(3-0-6)

            (Wireless Networks Security)

					 		 ภาพื้รวมการรักษาความมั�นคงเคร้อข่ายไร้สาย	 เคร้อข่ายไร้สายตามมาตรฐาน	 IEEE	

802.11		เคร้อขา่ยโที่รศพัื้ที่เ์คลั้�อนที่ี�รุน่ที่ี�สอง	รุน่ที่ี�สาม		รุน่ที่ี�สี�แลัะรุน่ที่ี�หา้	ไอพื้เีคลั้�อนที่ี�รุน่	4	ไอพื้เีคลั้�อนที่ี�

รุ่น	6		เที่คนิคการเขา้รหัสแลัะถอดัรหัสเครอ้ข่ายไร้สาย	การตรวจจับเครอ้ข่ายไร้สาย		โปัรแกรมปัระยกุต์

สำาหรับการรักษาความมั�นคงเคร้อข่ายไร้สาย
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							 	 Overview	of	wireless	network	security	in	IEEE	802.11	standard,	second	generation,	

third	generation,	fourth	generation	and	fifth	generation	of	mobile	phone	networks,		mobile	

IP	version	4,	Mobile	IP	version	6,		encryption	and	decryption	techinc	in	wireless	network,	

wireless	network	detection,		applications	for	wireless	network	security.

DIT 307     เคร้อขี่ายคอมพื้ิวิเตอร์และอินเทอร์เน็ตโพื้รโทคอล 3(3-0-6) 

  (Computer Network and Internet Protocols)

	 	 อนิเที่อรเ์นต็โพื้รโที่คอลั	การจดััสง่ขอ้มลูัแบบโฮีลัตอ่โฮีสตต์	์การเชิ้�อมตอ่ภายในระบบ	ที่ี�อยู่	

แลัะการหาเสน้ที่าง		โพื้รโที่คอลัชิั�นเครอ้ขา่ย		การหาเสน้ที่างแบบยนิูแคสแลัะมลััตแิคส	โพื้รโที่คอลัการ

หาเส้นที่าง		การควบคุมความแออัดัแลัะคุณ์ภาพื้ของบริการระบบชิ้�อโดัเมน		จดัหมายอิเลั็กที่รอนิกส์	

แลัะถ่ายโอนไฟัล์ัเอฟัทีี่พื้	ี		ความปัลัอดัภัยของข้อความ	การตรวจสอบผู้ใช้ิแลัะการจัดัการคียโ์พื้รโที่คอ

ลัรักษาความปัลัอดัภัยในอินเที่อร์เน็ต

	 	 Internet	protocols,	host-to-host	Delivery,	internetworking,	addressing,	and	routing,	

network	layer	protocols,	unicast	and	multicast	routing,		routing	protocols,	congestion	control	

and	quality	of	service,	domain	name	system	(DNS),	electronic	mail		and	file	transfer	(FTP),	

message	security,	user	authentication	and	key	management,	security	protocols	in	internet.

DIT 308    กิารออกิแบับัและกิารจัด็กิารเคร้อขี่าย 3(3-0-6)

                (Network Design and Management)

	 	 การวิเคราะหเ์ปัา้หมายที่างธุ์รกจิแลัะขอ้จำากดัั		การวิเคราะห์ที่างเที่คนคิเปัา้หมายแลัะขอ้

จำากัดั	การอธ์ิบายคุณ์ลัักษณ์ะของเคร้อข่ายอินเที่อร์เน็ตที่ี�มีอยู่แลั้ว			การอธ์ิบายคุณ์ลัักษณ์ะของเคร้อ

ข่ายการจราจร	การออกแบบโครงสร้างเคร้อข่าย		การออกแบบโมเดัลัสำาหรับที่ี�อยู่แลัะการตั�งชิ้�อ	เลั้อก

โพื้รโที่คอลัแลัะเปัลัี�ยนเส้นที่าง	การพัื้ฒนากลัยุที่ธ์์ความปัลัอดัภัยเครอ้ข่ายโครง		การพัื้ฒนายุที่ธ์ศาสตร์

การจัดัการเคร้อข่าย	การเลั้อกเที่คโนโลัยีแลัะอุปักรณ์์สำาหรับเคร้อข่ายวิที่ยาเขต	การเลั้อกเที่คโนโลัยี

แลัะอุปักรณ์์สำาหรับเคร้อข่ายองค์กร	การออกแบบเอกสารระบบเคร้อข่าย	 	

	 	 Analyzing	business	goals	and	constraints,	analyzing	technical	goals,	character-

izing	the	existing	inter-network,	characterizing	network	traffic,	designing	a	network	topology,	

designing models for addressing and naming, selecting switching and routing protocols, 

developing	network	security	strategies,	developing	network	management	strategies,	select-

ing	technologies	and	devices	for	campus	networks,	selecting	technologies	and	devices	for	

enterprise	networks,	documenting	network	design.
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กลัุ่มโปัรแกรมมิ�งแบบฟัูลัสแตก

DIT 309     กิารประย่กิต์อินเทอร์เน็ตขีองสรรพื้สิ�ง   3(3-0-6) 

                (Application of Internet of Things)

	 	 หลัักการเซั็นเซัอร์ของอินเที่อร์เน็ตของสรรพื้สิ�ง	การระบุตำาแหน่งที่ี�ตั�ง	การส้�อสารแบบไร้

สาย	 โพื้รโที่คอลั	การจัดัเก็บข้อมูลัแลัะความปัลัอดัภัย	 เที่คโนโลัยีของอินเที่อร์เน็ตของสรรพื้สิ�ง	 สถา

ปััตถยกรรม	มาตรฐาน	แลัะการพื้ัฒนาโปัรแกรมปัระยุกต์อินเที่อร์เน็ตของสรรพื้สิ�ง

Internet	of	things	(IoT)	concepts	sensor,	location,	wireless	protocols	,data	storage	and	security,	

IoT technologie,  architectures, standard and implement IoT technologies and application. 

DIT 310   กิารพื้ัฒนาโปรแกิรมประย่กิต์ขีนาด็เล็กิสำาหรับัโปรแกิรมประย่กิต์อ้�น 3(3-0-6)

            (Small Application Development for Other Applications)

	 	 แนวคิดัการพื้ัฒนาโปัรแกรมปัระยุกต์ขนาดัเลั็ก	การออกแบบแลัะการพื้ัฒนาส่วนติดัต่อ

กับผู้ใชิ้งานบนหน้าจอของระบบปัฏิิบัติการบนอุปักรณ์์เคลั้�อนที่ี�	การแจ้งเต้อน	กระบวนการแลัะวงจร

ชิีวิตของโปัรแกรม		การจัดัการที่รัพื้ยากรในอุปักรณ์์เคลั้�อนที่ี�	การบริหารจัดัการสารสนเที่ศในอุปักรณ์์

เคล้ั�อนทีี่�	การใหบ้รกิารตามตำาแหนง่	เอพื้ไีอสำาหรบัโปัรแกรมปัระยกุตเ์คลั้�อนที่ี�	การที่ดัสอบแลัะการนำา

ไปัใชิ้งานโปัรแกรมปัระยุกต์ขนาดัเลั็กสำาหรับโปัรแกรมปัระยุกต์อ้�น

  Concepts of small application development for use with mobile devices, design 

and	development	of	user	interface	on	mobile	operating	systems,	notification,	process	and	

application life cycle, mobile resource management,  mobile information management, 

location-based	services,	mobile	application	API,		testing	and	deploy	small	application	de-

velopment for other applications

DIT 311  กิารเขีียนโปรแกิรมฟูลสแตกิฝัังตัวิ              3(2-2-5)

            (Embedded Full Stack Programming)

	 	 หลัักการแลัะสถาปััตยกรรมของสมองกลัฝึังตัว	 โครงสร้างของไมโครคอนโที่รเลัอร์	 การ

จดััสรรหนว่ยความจำา	การเชิ้�อมต่ออุปักรณ์์ตอ่พ่ื้วง	อปุักรณ์์ควบคมุแลัะการเชิ้�อมตอ่กบัอปุักรณ์ภ์ายนอก

แบบต่าง	 ๆ	 การปัระมวลัผลัแบบกระจาย	การเชิ้�อมต่อในระบบปัฏิิบัติการเคร้อข่ายสถาปััตยกรรม

ซัอฟัต์แวร์	 การเขียนโปัรแกรมฟัูลัสแตกแลัะการที่ดัสอบหาข้อผิดัพื้ลัาดั	 การที่ำาต้นแบบอย่างเร็วแลัะ

การนำาไปัใชิ้ในงาน
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	 	 Principles	and	architecture	of	embedded	systems	in	microcontroller	structure,	

memory allocation, connectivity peripheral device, various control and connection to external 

devices,	distributed	processing	network	connection	operating	system,	software	architecture	

,fullstack	programming	and	testing	for	errors,		rapid	prototyping	and	applications.

                            

DIT 312  กิารพื้ัฒนาโปรแกิรมระบับัคอนเทนเนอร์          3(3-0-6)

            (Application for Container Development)  

	สรา้งสภาพื้แวดัล้ัอมเฉพื้าะให้ซัอฟัต์แวร์ที่ำางานได้ัโดัยไม่กวนกับซัอฟัต์แวร์ตวัอ้�นบนระบบปัฏิิบัตกิาร

เดัยีวกนั			การพื้ฒันาคอนเที่นเนอรใ์หส้ามารถที่ำางานบนคอมพื้วิเตอรห์รอ้เคร้�องบรกิารหลัายเคร้�องโดัย

โปัรแกรมในคอนเที่นเนอร์ยังที่ำางานไดั้ปักติไม่ผิดัเพีื้�ยนจากเดัิม	 เคร้�องม้อในการสร้างคอนเที่นเนอร์

อาที่ิ	คูเบอร์นีเตสแลัะดั๊อกเกอร์

	 	 Create	a	unique	environment	for	software	to	work	without	interrupting	other	soft-

ware on the same operating system, developing a container to be able to run on multiple 

computers	or	services	where	the	program	in	the	container	can	still	work	without	distorting	

from	the	original,	container	building	tools	such	as	kubernetes	and	docker.

DIT 313  กิารพื้ัฒนาโปรแกิรมประย่กิต์แบับัอัตโนมัติ  3(3-0-6)

         (Automatic Application Development)   

								 	 	แนวคิดัเกี�ยวกับการพื้ัฒนาโปัรแกรมปัระยุกต์แบบอัตโนมัติ		ออโตเมที่เดัพื้ลัอย							ออ

โตเมที่เที่ส		เดัฟัเซั็ก	โอพื้ีเอส			การออกแบบโปัรแกรมปัระยุกต์ใหม่	การพื้ัฒนาแลัะปัรับใชิ้โปัรแกรม

ปัระยุกต์แบบอัตโนมัติ

      Concepts of automated application development, automate deploy, automated 

test, devsec ops, new application design development and deployment automatic application.

DIT 314  กิารทด็สอบัซอฟต์แวิร์                               3(3-0-6)

         (Software Testing)               

	 	 ซัอฟัต์แวร์ในมุมมองที่างการบริหารแลัะที่างเที่คนิค		มโนที่ัศน์เร้�องคุณ์ภาพื้	เที่คนิคการ

ที่ดัสอบแบบกลั่องดัำา-กลั่องขาว	การที่ดัสอบเชิิงโครงสร้าง	ความครอบคลัุมของการตรวจสอบ	การ

สร้างองค์กรเพ้ื้�อการที่ดัสอบ	แผนการที่ดัสอบ	 	 การที่ดัสอบแบบอัตโนมัติ	 การที่ดัสอบปัระสิที่ธ์ิภาพื้

ของระบบ	การที่ดัสอบหลัังการแก้ไข	การที่ำาเอกสารของการที่ดัสอบการตรวจสอบ
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	 	 Software	 in	a	managerial	and	technical	perspective.	concept	of	quality	black	

box-white	box	testing	techniques,	structural	tests,		inspection	coverage	creation	of	testing	

organization,	test	plan,	automated	test,	system	performance	testing,	tests	after	correction	

documentation	of	verification	testing.

DIT 315  เทคโนโลยีควิามจริงเสม้อนและควิามจริงเสริม  3(3-0-6)                    

  (Virtual Reality and Augmented Reality Technology)

	 	 หลัักการแลัะแนวคิดัของความจริงเสม้อนแลัะความจริงเสริม	องค์ปัระกอบพ้ื้�นฐานของ

ความจริงเสม้อนแลัะความจริงเสริม	 เคร้�องม้อสำาหรับการสร้างความจริงเสม้อนแลัะความจริงเสริม	

การออกแบบสภาพื้แวดัล้ัอมเสมอ้นจริงแลัะความจริงเสริม	การผสานเที่คโนโลัยีความจริงเสมอ้นแลัะ

ความจริงเสริม		การปัระยุกต์ใชิ้ความจริงเสม้อนแลัะความจริงเสริม

	 	 Principles	and	concepts	of	virtual	reality	and	augmented	reality,	basic	elements	

of virtual reality and augmented reality, tool for creating virtual reality and augmented reality, 

designing a virtual environment, combining the technology of virtual reality and augmented 

reality, application of virtual reality and augmented reality.

DIT 316  ปัญญาประด็ิษฐ์และกิารเรียนรู้ขีองเคร้�อง    3(2-2-5)

            (Artificial Intelligence and Machine Learning) 

	 	 การเรียนรู้ของเคร้�องแลัะที่ฤษฎีีการเรียนรู้	การเรียนรู้แบบมีผู้สอน	การแบ่งปัระเภที่	การ

ถดัถอย	ค่าผิดัปักติ	ซััพื้พื้อร์ตเวกเตอร์แมชิชิีน	การเลั้อกแบบจำาลัองแลัะคุณ์ลัักษณ์ะ	การลัดัขนาดัมิติ

ของขอ้มลูั	ตน้ไมต้ดััสนิใจ	การเรยีนรูแ้บบไมม่ผีูส้อน	การจดัักลัุม่	การเรยีนรู้แบบเสรมิกำาลัังแลัะขา่ยงาน

ปัระสาที่เที่ียม	

	 	 Machine	learning	and	learning	theory,	instructor	learning	regression,	classification	

outliers, support vector machine, selection of models and features, reducing dimensions 

of information, decision tree, non-instructor learning, grouping, reinforcement learning and 

neural	network.

DIT 317  กิารออกิแบับัส่วินเช้�อมประสานและกิารทำางานกิับัผู้ใช้ 3(3-0-6) 

            (Graphic User Interface Design and Interactive) 

	 	 ความเหมาะสมต่อการใชิ้งานของระบบตอบสนอง	แนวที่างการนำาหลัักการแลัะที่ฤษฎีี

มาใช้ิกระบวนการควบคุมการออกแบบ	การปัระเมินการออกแบบส่วนเชิ้�อมปัระสานการที่ำางาน	การ
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แสดังผลัให้สอดัคลั้องกับการกระที่ำาของผู้ใชิ้แลัะสภาพื้แวดัลั้อมเสม้อนจริง	 การออกแบบเมนู	ฟัอร์ม

กรอกข้อมูลั	กลั่องข้อความ	คำาสั�งแลัะภาษาธ์รรมชิาติ	อุปักรณ์์การตอบบสนอง	ความร่วมม้อแลัะการ

มีส่วนร่วมต่อส้�อสังคม	 คุณ์ภาพื้ของการบริการ	ความสมดัุลัระหว่างการที่ำางานแลัะการตามแฟัชิั�น	

การเตรียมเอกสารสำาหรับผู้ใชิ้	ความชิ่วยเหลั้อออนไลัน์	ส่วนค้นหาสารสนเที่ศแลัะการแสดังผลัข้อมูลั

ในเชิิงกราฟัฟัิก

  Usability of interactive system, guideline principle and theories, managing design 

processes,  evaluating interface designs, direct manipulation and virtual environments, menu 

selection,	form	fill-in	dialog	boxes,	command	and	natural	languages,	interaction	devices,	col-

laboration	and	social	media	participation,	quality	of	service,	balancing	function	and	fashion,	

user	documentation	and	online	help,	information	search	and	information	visualization.

DIT 318      โครงสร้างพื้้�นฐานระบับัเสม้อนและกิารให้บัริกิารประมวิลผล 3(3-0-6)

  แบับักิล่่มเมฆ

  (Cloud Services and Virtual System Infrastructure) 

	 	 การปัระมวลัผลัแบบกลัุ่มเมฆ	 	 เที่คโนโลัยีการจำาลัองระบบเสม้อน	 เซัิร์ฟัเวอร์เวอร์ชิัวไลั

เซัชิั�น	 	 เนตเวิรค์เวอร์ชิัวไลัเซัชิั�น	คลัาวดั์คอมพื้ิวติง	 รูปัแบบใหม่ของนวัตกรรมดัิจิทัี่ลัในการให้บริการ

งานสารสนเที่ศทัี่�งบนอินที่ราเนตแลัะอินเที่อร์เน็ต	แนวคิดัของการแชิร์ที่รัพื้ยากรร่วมกันแลัะจัดัสรร

ที่รัพื้ยากรของโครงสร้างพื้้�นฐาน		หน่วยปัระมวลัผลั	พื้้�นที่ี�การเก็บข้อมูลั	ระบบปัฎีิบัติการ	การจัดัการ

ชิ่องสัญญาณ์แลัะการให้บริการซัอฟัที่์แวร์

	 	 Cloud	processing	services,	virtual	system	infrastructure,	server	virtualization,	net-

work	virtualization,	new	model	of	information	technology	that	manages	system	infrastructures	

runs on intranet and internet, the concept of shared resources and resources management, 

OS,	storage,	CPU	processing,	network	bandwidth	management	and	software	as	a	services	

(SaaS).

  กิล่่มวิิทยากิารขี้อมูล 

DIT 319  กิารวิิเคราะห์และกิารสร้างจินตทัศน์ขี้อมูลขีนาด็ใหญ่  3(3-0-6)

  (Big Data Analytics and Visualization) 

		 	 แนวคิดัเกี�ยวกับการวิเคราะห์แลัะการสร้างจินตที่ัศน์ข้อมูลัขนาดัใหญ่	การจัดัการข้อมูลั

ขนาดัใหญ่	 การนำาเข้าข้อมูลัแลัะการปัระมวลัผลัข้อมูลั	 การสร้างตัวแบบข้อมูลั	 การสร้างจินตที่ัศน์
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ข้อมูลั	การวิเคราะห์ข้อมูลั	ขนาดัใหญ่	การวิเคราะห์เคร้อข่ายสังคมแลัะผลัิตภัณ์ฑ์์ข้อมูลั	

Concepts	of	big	data	analytics	and	visualization,	managing	big	data,	data	ingestion	and	data	

processing,	data	modeling,	data	visualization,	big	data	analytics,	social	network	analytics	

and  data products.

DIT 320  กิารประมวิลผลกิล่่มเมฆ 3(2-2-5)

  (Cloud Computing) 

	 	 โมเดัลัโครงสร้างพื้้�นฐานของกลัุ่มเมฆ	ซัอฟัตแ์วร์เปั็นเสม้อนบริการ	ฮีาร์ดัแวร์เสม้อน	การ

พื้ัฒนาเว็บโปัรแกรมปัระยุกต์บนกลัุ่มเมฆ	การจัดัการที่รานแซักชิั�นบนกลัุ่มเมฆ	ความปัลัอดัภัยของ

ข้อมูลั	ความปัลัอดัภัยของเคร้อข่ายแลัะการฟั้�นฟัูจากภัยพื้ิบัติ	

  Cloud computing architecture, cloud infrastructure model, software as a service 

(SaaS),	hardware	virtualization,	developing	web	applications	for	the	cloud,	transactional	web	

application,	data	security,	network	security	and	disaster	recovery.	

DIT 321  กิารสำารองขี้อมูล กิารกิู้ค้นและระบับัฐานขี้อมูลกิารปรับัแต่ง  3(3-0-6) 

  (Backup, Recovering and Tuning Database Systems) 

	 	 การพิื้จารณ์าสำารองแลัะกู้ค้นการสำารองข้อมูลั	 การตั�งค่าการกู้ค้นโครงสร้างการสำารอง

ข้อมูลัแลัะกระบวน	การโครงสร้างแลัะกระบวนการกู้ค้น	 การส่งออกแลัะนำาเข้าฐานข้อมูลั	ปัรับแต่ง

ปัระสิที่ธ์ิภาพื้ของภาพื้รวม		ปััญหาปัระสิที่ธ์ิภาพื้การที่ำางาน	การวางแผนแลัะการจัดัการกระบวนการ

ปัรับแต่งดั้วย	SQL	หร้อ		PL/SQL		การปัรับแต่งโดัยผู้ดัูแลัระบบฐานข้อมูลั		วินิจฉัยแลัะเคร้�องม้อการ

ปัรับแต่ง	การตรวจสอบแลัะปัรับแต่งฐานข้อมูลัที่ี�มีอยู่

	 	 Backup	and	recovery	considerations,	backup	and	recovery	configuration,	backup	

structures and processes, recovery structures and processes, export and import database, 

overview  performance tuning, causes performance problems, planning and managing the 

tuning	process,	tuning	with	SQL	or	PL/SQL,	tuning	for	database	administrators,	diagnostic	

and tuning tools, monitoring and tuning an existing database.

DIT322  คลังขี้อมูลและกิารประมวิลผลเชิงวิิเคราะห์ออนไลน์  3(3-0-6) 

  (Data Warehouse and Online Analytical Processing)

	 	 แนวคิดัเบ้�องต้นเกี�ยวกับคุณ์ลัักษณ์ะของคลัังข้อมูลั	 อุปัสรรคแลัะข้อดัีของคลัังข้อมูลั	

สถาปัตัยกรรมของคลังัขอ้มลูั	การออกแบบขอ้มลูัภายในคลังัขอ้มลูั		โครงสรา้งการจดััเกบ็ขอ้มลูัภายใน



Rangsit University Bulletin 2021-2022
วิิทยาลััยนวิัตกรรมดิิจิิทัลัเทคโนโลัยี College of Digital Innovation Technology

คลังัขอ้มลูั	การรวมขอ้มลูัเพ้ื้�อจดััเกบ็ในคลังัขอ้มลูั	ความซับัซัอ้นแลัะเที่คนคิการสร้างข้อมลูัทีี่�มคีณุ์ภาพื้	

ดัาต้ามาร์ที่	ดัาต้ามายนิ�ง	ดัาต้าเว็บเฮ้ีาส์ซัิ�ง		เวบ็มายนิ�ง		โปัรแกรมในการออกแบบแลัะสร้างดัาต้าแวร์

เฮี้าส์ซัิ�ง		คิ�วของโอแอลัเอพื้ี	การดัึงข้อมูลัจากภายในแลัะภายนอกองค์กร

  The preliminary characteristics concept of data warehousing, advantage and 

disadvantage,  architecture of data warehousing, design of the data warehousing, internal 

data	structure	for	the	data	warehousing,		data	integration,		complexity	and	techniques,		cre-

ating	high	quality	data,	application	programs	to	build	data	warehouse	and	cube	in	OLAP,	

(ETL)	extract	transform	loading	data	from	external	and	internal	database	of	oganiztion.

DIT 323  กิารศึกิษาหัวิขี้อที�สนใจด็้านนวิัตกิรรมด็ิจิทัล 1 3(3-0-6)

  (Selected Topics in Digital Innovation  I) 

	 	 เลั้อกศึกษาหัวข้อใดัหัวข้อหนึ�งหร้อมากกว่า	ตามความสนใจของนักศึกษาแลัะอาจารย์

	รายวิชิานี�มีไว้สำาหรับนักศึกษาแลัะอาจารย์ไดั้ติดัตามเรียนรู้วิวัฒนาการลั่าสุดัในสาขาวิชิานวัตกรรม

ดัิจิที่ัลั

	 	 Choose	 to	 study	one	or	more	 topics;	 according	 to	 interests	 of	 students	 and	

teachers;	this	course	for	students	and	professors	to	keep	track	of	the	latest	developments	

in digital innovation  of study.

DIT 324 กิารศึกิษาหัวิขี้อที�สนใจด็้านนวิัตกิรรมด็ิจิทัล 2 3(3-0-6)

  (Selected Topics in Digital Innovation  II) 

	 	 เลัอ้กหวัข้อใดัหัวข้อหนึ�งหรอ้มากกว่าในการฝึึกปัฏิิบัต	ิ	ตามความสนใจของนักศกึษาแลัะ

อาจารย์	 รายวิชิานี�มีไว้สำาหรับนักศึกษาแลัะอาจารย์ไดั้ติดัตามเรียนรู้วิวัฒนาการลั่าสุดัในสาขาวิชิา

นวัตกรรมดัิจิที่ัลั

	 	 Choose	to	study	one	or	more	topics	in	experimental;	according	to	interests	of	

students	and	teachers;	this	course	for	students	and	professors	to	keep	track	of	the	latest	

developments in digital innovation  of study.

 3.1.5.3 หมวิด็วิิชาเล้อกิเสรี  6 หน่วิยกิิต

	 เล้ัอกเรียนจากรายวิชิาที่ี�เปัิดัสอนในมหาวิที่ยาลััยรังสิต	 แลัะไดั้รับความเห็นชิอบจากคณ์ะ

กรรมการหร้อหัวหน้าสาขาวิชิา
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  3.1.5.4  กิล่่มวิิชาโท 15 หน่วิยกิิต

	 	 สำาหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชิา	หร้อต่างวิที่ยาลััย/คณ์ะ/สถาบันที่ี�ต้องการจะศึกษาสาขา

วิชิาวิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์เปั็นวิชิาโที่	ให้ศึกษารายวิชิาต่อไปันี�จำานวน	15	หน่วยกิต

DIT 202     กิารวิิเคราะห์และกิารออกิแบับัระบับัสารสนเทศ 3(3-0-6) 

                (Information System Analysis and  Design)  

	 	 องค์ปัระกอบของระบบ	วัฎีจักรการพื้ัฒนาระบบ	 ระเบียบวิธ์ีวิเคราะห์ระบบ	แลัะเคร้�อง

ม้อสนับสนุนวิศวกรรมซัอฟัต์แวร์	 การศึกษาความเปั็นไปัได้ัของระบบในที่างเที่คนิค	ที่างปัฏิิบัติ	 แลัะ

ที่างเศรษฐกจิ	การใชิแ้ผนภาพื้แสดังการไหลัของขอ้มลูั	การใชิแ้ผนภาพื้แสดังความสมัพื้นัธ์์ของขอ้มลูั

	การออกแบบการรับข้อมูลั	การออกแบบการแสดังผลัข้อมูลั	การออกแบบฐานข้อมูลั	การที่ำาเอกสาร

ปัระกอบ	แลัะการนำาเสนอผลังาน	ฝึึกวิเคราะห์แลัะออกแบบจากกรณ์ีศึกษา

  System component, system development life cycle, analysis methodologies and 

computer-aided software engineering tools, technical, operational, and economical feasibility 

studies,	data	flow	diagram,	entity	relationship	diagram,	input	design,	output	design,	database	

design, documentation and presentation, systems analysis and design practices and case 

studies.

DIT 203    กิารส้�อสารขี้อมูลและเคร้อขี่ายคอมพื้ิวิเตอร์        3(3-0-6)         

  (Data Communication and Networks)

	 	 ความเปั็นมาแลัะความสำาคัญของการส้�อสารข้อมูลั	 องค์ปัระกอบของระบบการส้�อสาร

ขอ้มลูั		สญัญาณ์ขอ้มลูัแลัะสว่นปัระกอบ		ส้�อสง่ขอ้มลูัที่้ง้ระบบสายเคเบลิัแลัะระบบไรส้ายเที่คโนโลัยใีน

การสง่ผา่นขอ้มลูั	โพื้รโที่คอลั	แลัะการปัระยกุต	์ใชิก้ารสง่ขอ้มลูัดัว้ยสญัญาณ์แอนะลัอ็กแลัะดัจิทัิี่ลัการ

ใชิช้ิอ่งที่างการส้�อสารรว่มกนั	เครอ้ข่ายคอมพื้วิเตอร์แลัะสถาปัตัยกรรม	เที่คโนโลัยีเครอ้ขา่ยคอมพื้วิเตอร์

แลัะการติดัตั�งการปัรับแต่ง	การบำารุงรักษา	การแก้ปััญหา	การป้ัองกันแลัะการติดัตามเฝ้ึาระวังที่าง

เคร้อข่ายคอมพื้ิวเตอร์

	 	 Background	and	 importance	of	communicating	 information,	components	of	a	

data communication system, information signs and components, data transmission media 

including cable and wireless systems, data transmission technology, protocol, analog and 

digital signal transmission applications sharing of communication channels, computer net-

works	and	architecture	computer	network	technology	and	installation,		tuning,	maintenance,	

troubleshooting,	prevention	and	monitoring	in	computer	network.
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DIT 204   กิารบัริหารโครงกิารระบับัสารสนเทศ      3(3-0-6)

                (Information System Project Management)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ขี้�นอย่่ก่ับัดุุลยพิินิจขีองสาขีาวิิชา

	 	 ปััจจัยทีี่�จำาเปั็นต่อการบริหารโครงการพื้ัฒนาซัอฟัต์แวร์ให้ปัระสบผลัสำาเร็จ	 การบริหาร	

โครงการที่ั�งในเชิงิเที่คนิคแลัะเชิงิพื้ฤติกรรม	การบริหารวงจรระบบ	การกำาหนดัความต้องการ												การ

ออกแบบเชิิงตรรกะ	การออกแบบเชิิงกายภาพื้	การที่ดัสอบระบบ	การอนุวัตระบบงาน			การบูรณ์าการ

ระบบแลัะฐานข้อมูลั	 เกณ์ฑ์์ปัระเมินการบริหารโครงการ	การปัระเมินการดัำาเนินงานของระบบ	 	การ

บริหารความคาดัหวังของกลัุ่มคนที่ี�เกี�ยวข้องกับโครงการ	 ไดั้แก่	 ผู้บริหาร	 ผู้ใชิ้	 แลัะกลุ่ัมคณ์ะที่ำางาน	

การกำาหนดัคุณ์สมบัติดั้านที่ักษะของผู้ร่วมจัดัที่ำาโครงการแลัะการจัดัระบบระเบียบเกี�ยวกับพื้นักงาน

ในโครงการ	การปัระกันคุณ์ภาพื้	การวิเคราะห์ปัระสิที่ธ์ิภาพื้การลังทีุ่น	เที่คนิคการรายงานแลัะการนำา

เสนอ

  Factors necessary for successful management of software development projects, 

technical and behavioral aspects of project management, managing the system life cycle, 

requirement	determination,	 logical	design,	physical	design,	 testing	and	 implementation,	

system and database integration, metrics for project management and system performance 

evaluation,	managing	expectations:	superiors,	users,	and	working	groups,	determining	skill	

requirements	of	the	project	staff,	quality	assurance,	cost-effectiveness	analysis,	reporting	

and	presentation	techniques.

DIT 205   กิารพื้ัฒนาโปรแกิรมประย่กิต์บันเวิ็บั        3(3-0-6)

  (Web Application Development)

	 	 การพื้ฒันาโปัรแกรมปัระยกุตเ์วบ็เบ้�องตน้	การที่ำางานชินดิัขอ้มลูัแลัะตวัดัำาเนนิการสำาหรบั

โปัรแกรมปัระยุกต์เว็บ	การใช้ิงานฟัังก์ชินัแลัะโครงสร้างการควบคุมสำาหรับโปัรแกรมปัระยุกต์เว็บ		การ

ที่ำางานของเวบ็ฟัอรม์แลัะคอนโที่รลัต่างๆ		การผสมขอ้มลูัด้ัวยขอ้ความแลัะอะเรย	์	การจบัผดิัโปัรแกรม

แลัะการควบคุม		ข้อผิดัพื้ลัาดัการที่ำางานกับระบบฐานข้อมูลั	แลัะภาษาสอบถามข้อมูลั		การผสมข้อมูลั

จากระบบฐานขอ้มลูัดัว้ยโปัรแกรมปัระยกุตเ์วบ็	การจัดัการสารสนเที่ศของสถานะแลัะความปัลัอดัภัย	

การออกแบบเว็บไซัต์	การพื้ัฒนาโปัรแกรมปัระยุกต์เว็บดั้วยแนวความคิดัเชิิงวัตถุ

	 	 Overview	web	application	development,	working	with	data	types	and	operator	

for	web	application,	using	functions	and	control	structure	for	web	application,	working	with	

web forms and controls, manipulating data with strings and arrays, debugging and error 

handling,	working	with	databases	and	standard	query	language	(SQL),	manipulating	data	
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from database with web application, managing state information and security, designing a 

web site, developing web application with object-oriented concept.

DIT 206   กิารจัด็กิารระบับัฐานขี้อมูลสำาหรับัองค์กิร 3(3-0-6)

  (Database Management Systems for Organization)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : DIT 201 ระบับัฐานขี้อม่ล 

	 	 การสร้างแบบจำาลัองข้อมูลัโดัยใช้ิความสัมพื้นัธ์์เอนทิี่ตรีุน่		การปัรับปัรงุความสัมพื้นัธ์์เอนทิี่

ตีรุ่น		แบบจำาลัองข้อมูลัเชิิงสัมพื้ันธ์์แลัะข้อจำากัดัของฐานข้อมูลัเชิิงสัมพื้ันธ์์	การอ้างอิงการที่ำางานแลัะ

บรรทัี่ดัฐานสำาหรับฐานข้อมูลัเชิงิสัมพัื้นธ์์	เที่คนิคการควบคุมภาวะพื้ร้อมกัน	ภาษาเอ็กซ์ัเอ็มแอลั	ภาษา

ของแบบสอบถามที่ี�มโีครงสรา้ง		ภาษากระบวนการแลัะโครงสรา้งภาษาของแบบสอบถาม		ความรูพ้้ื้�น

ฐานของพื้ีแอลั/เอสคิวแอลั		การควบคุมโครงสร้างคอลัเลักชิันแลัะระเบียน		การเลั้�อนตำาแหน่งพื้ีแอลั/

เอสคิวแอลั		การจัดัการข้อผิดัพื้ลัาดัของพื้ีแอลั/เอสคิวแอลัแลัะโปัรแกรมย่อย

	 	 Data	modeling	using	the	entity-relationship	(ER)	model,	the	enhanced	entity-rela-

tionship	(EER)	model;	the	relational	data	model	and	relational	database	constraints,	functional	

dependencies	and	normalization	for	relational	databases;	concurrency	control	techniques,	

extensible	markup	language	(XML),	structured	query	language	(SQL),	procedural	language		

and	structured	query	language	(SQL),	fundamentals	of	PL/SQL	control	structures,	collections	

and	records,	PL/SQL	cursor,	handling	PL/SQL	errors,	error	recovery	and	concurrency	control.
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สาขีาวิิชาคอมพื้ิวิเตอร์เกิมและอีสปอร์ต

Computer Game and Esport

 1) วิิชาพื้้�นฐานวิิชาชีพื้ 30 หน่วิยกิิต 

DIT 101      กิารเขีียนโปรแกิรมคอมพื้ิวิเตอร์ 1 3(2-2-5)

  (Programming I)

	 	 หลัักการพ้ื้�นฐานของการสรา้งลัำาดับัการแกป้ัญัหาดัว้ยการเขยีนโปัรแกรมตามไวยากรณ์์

ภาษาที่ี�กำาหนดั	การเขยีนโปัรแกรมเชิงิโครงสรา้ง	แนวที่างการเขยีนโปัรแกรมเชิิงออ็บเจกต	์ตวัแปัร	ตวั

ปัฏิิบัติการ	ฟัังก์ชิันแลัะหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูลั	คำาสั�งควบคุมแลัะคำาสั�งปัฏิิบัติการที่างภาษา	ความ

สมัพื้นัธ์์ระหวา่งตวัแปัร	ตัวชิี�	แลัะการใชิเ้น้�อที่ี�ในหนว่ยความจำา	ตัวแปัร	โลัคอลัแลัะโกลับอลั	การสง่คา่

ระหว่างฟัังก์ชิัน	แถวลัำาดัับปัระเภที่มิติเดัียวแลัะสองมิติ	สตริง	แฟั้มข้อมูลั	การสร้างโปัรแกรมที่ี�เสถียร

แลัะการบูรณ์าการการสร้างแอพื้พื้ลัิเคชิันเบ้�องต้น	

  Fundamental concepts of problem solving, programming using particular syntactic 

language, structured programming and overview of object-oriented concept, variables, op-

erators,	functions	and	input/output,	various	control	statements	and	operations	of	languages,	

relationship among variables, pointers, and memory usage, local and global variables, func-

tion	parameter	passing,	strings,	array,	file,	robustness	with	error-handling	and	application	

development consolidation unit.

DIT 102 กิารเขีียนโปรแกิรมคอมพื้ิวิเตอร์ 2  3(2-2-5)

  (Programming II)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : DIT 101 ก่ารเขีียนโปรแก่รมคัอมพิิวิเตอร์ 1 หรือขี้�นอย่่ก่ับัดุุลยพิินิจขีอง 

  สาขีาวิิชา

	 	 การวิเคราะห์แลัะออกแบบโปัรแกรมที่ี�ซัับซั้อน	แนวคิดัการเขียนภาษาโปัรแกรมเชิิงวัตถุ

คลัาสแลัะออบเจ๊กต	์การควบคุมโปัรแกรมแบบวนรอบกับคำาสั�งวนซัำ�า	แนะนำาโครงสร้างขอ้มลูัเบ้�องตน้	

ปัระเภที่ของการจดััระบบแฟัม้ขอ้มลูั	เที่คนิคการปัระมวลัผลัแฟัม้ขอ้มลูัแบบงา่ย	การปัระมวลัผลัแฟัม้

ข้อมูลั	แบบซัีเควนเชิียลั	การปัระมวลัผลัแฟั้มข้อมูลัแบบโคซัีเควนเชิียลั	การเขียนโปัรแกรมที่ี�ใชิ้งานไดั้

จริงในงานวิจัย	บันเที่ิง	ธ์ุรกิจ	แลัะอุตสาหกรรม	
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  Analysis and design of complex programs, object-oriented programming con-

cept, class and objects, recursive and iterative program controls, introduction to basic 

data	structures,	types	of	file	organizations,	simple	file	processing	techniques,	sequential	file	

processing,	co-sequential	file	processing,	practical	application	programming	for	research,	

entertainment, businesses, and industries.

DIT 103 ระบับัสารสนเทศเบั้�องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Information System)

																				แนวคิดัเกี�ยวกับระบบสารสนเที่ศ	 ระบบสารสนเที่ศในองค์กรบุคลัากรที่ี�เกี�ยวข้องกับ

ระบบสารสนเที่ศ	ปัระเภที่ของระบบสารสนเที่ศระบบแลัะซัอฟัต์แวร์ปัระยุกต์	 	 ข้อมูลัการจัดัระเบียบ

แลัะข้อมูลัความรู้เบ้�องต้นเกี�ยวกับการพื้ัฒนาระบบ	อินเที่อร์เน็ต	อินที่ราเน็ตแลัะเอ็กซั์ที่ราเน็ต	ความ

รู้เบ้�องต้นเกี�ยวกับการส้�อสารข้อมูลัแลัะเคร้อข่ายคอมพื้ิวเตอร์	การพื้าณ์ิชิย์อิเลั็กที่รอนิกส์		สารสนเที่ศ

แลัะระบบสนับสนุนการตัดัสินใจ		การจัดัการความรู้แลัะจริยธ์รรมในสังคมสารสนเที่ศ

	 	 Core	aspects	of	information	systems:	information	systems	in	organization,	per-

sons in information systems,  type of information systems, systems and application software, 

organizing	data	and	information,introduction	to	systems	development	life	cycle	(SDLC),	in-

ternet,	intranets	and	extranets,	introduction	to	telecommunications	and	computer	networks,	

electronic	commerce,	information	and	decision	support	systems,	knowledge	management		

and ethical issues in information systems.

DIT 104 กิระบัวินกิารธ่รกิิจสำาหรับัระบับัสารสนเทศ                                         3(3-0-6)

  (Business Process for Information System)

	 	 ความรูเ้บ้�องตน้เกี�ยวกบัธ์รุกจิแลัะกระบวนการที่างธ์รุกจิ	โครงสรา้งองคก์รที่างธ์รุกจิ	สภาพื้

แวดัลั้อมที่างธ์ุรกิจ	ความสำาคัญของระบบสารสนเที่ศในกระบวนการที่างธ์ุรกิจ	 เอนเตอร์ไพื้รส์ซัิสเต็ม

	กระบวนการจัดัซ้ั�อจัดัจ้าง	กระบวนการผลิัต	กระบวนการหลัังกระบวนการผลิัต	กระบวนการบูรณ์า

การ	การบริหารโครงการแลัะการปัระกอบการ	แลัะบที่บาที่ของเอนเตอร์ไพื้รส์ซัิสเต็มในกระบวนการ

ที่างธ์ุรกิจ	ข้อมูลัแลัะกระแสข้อมูลัที่ี�เกี�ยวข้อง

	 	 Introduction	to	business,	business	organizations	and	processes,	business	organ-

ization	structures,	an	importance	of	information	systems	in	business	processes,	enterprise	

systems	 (ES),	 procurement	 process,	 production	 process,	 fulfilment	 process,	 integrated	

processes,	project	management	and	entrepreneurship,	roles	of	enterprise	systems	(ES)	in	

business	processes,	related	data	and	its	flow.
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DIT 105    วิิทยาศาสตร์และธ่รกิิจนวิัตกิรรมรายใหม่ 3(3-0-6)

  (Science and Innovative Startup)

	 	 ความคิดัสร้างสรรค์แลัะกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยี	 การนำา

นวตักรรมแลัะเที่คโนโลัยไีปัสู่เชิิงพื้าณ์ชิิย	์ศนูยบ์่มเพื้าะที่างธ์รุกจิ	การแสวงหาพื้นัธ์มิตรแลัะความร่วม

ม้อเพื้้�อการพื้ัฒนานวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยี	 การระดัมเงินทีุ่นเพื้้�อการพื้ัฒนาเที่คโนโลัยีแลัะนวัตกรรม	

การเป็ันผู้ปัระกอบการด้ัานนวตักรรมแลัะเที่คโนโลัย	ีการตลัาดัสำาหรบัเที่คโนโลัยแีลัะนวตักรรม	การเผย

แพื้ร่นวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยี	การวิจัยปัระเมินความเปั็นไปัไดั้ที่างธ์ุรกิจของนวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยี

  Creative and process for innovation and technology development, business incu-

bator,		networking	and	strategic	alliance	for	innovation	and	technology	development,	capital	

venturing	for	development	of	technology	and	innovation,	technopreneurship,	marketing	for	

innovation and technology,  diffusion of innovation and technology, business feasibility study 

for innovation and technology.

DIT 106    คณิิตศาสตร์พื้้�นฐานสำาหรับักิารลงท่น 3(3-0-6)

  (Foundation of Mathematics for Investment)

	 	 ความรู้พื้้�นฐานที่างการเงิน	ดัอกเบี�ย	มูลัค่าของเงินตามเวลัา	การคำานวณ์ที่ี�เกี�ยวข้องกับ

บ้าน	 รถยนต์	บัตรเครดัิต	ภาพื้รวมเกี�ยวกับตราสารทีุ่นแลัะหุ้นสามัญ	การปัระเมินมูลัค่าแลัะกลัยุที่ธ์์

การลังทุี่นในหุ้นสามัญ	ตราสารทีี่�เกี�ยวเน้�องกับตราสารทุี่น	ความรู้พ้ื้�นฐานเกี�ยวกับตราสารหนี�	 การ

ปัระเมนิมลูัคา่แลัะผลัตอบแที่นของตราสารหนี�	ความรูเ้บ้�องตน้เกี�ยวกบักองที่นุรวม	อตัราผลัตอบแที่น

แลัะความเสี�ยงจากการลังทีุ่นในกองทีุ่นรวม

  Financial literacy, interest, time value of money,  calculations involving home  

cars	and		credit	cards,	an	overview	of	equities	and	common	stocks,		instruments	related	to	

equity	instruments,	fundamentals	of	debt,	instruments,	introduction	to	mutual	funds,	rate	of	

return	and	risk	from	investing	in	mutual	funds.

DIT 107     กิารคิด็และกิารเขีียนเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  (Creative Thinking and Writing)

	 	 การสร้างสรรค์อารมณ์์ร่วมในชิิ�นงาน	วิธ์กีารต่าง	ๆ 	ในการสร้างการคิดัเชิงิสร้างสรรค์	แลัะ

วจิารณ์์	เที่คนคิความคดิัสรา้งสรรค	์การคดิัเชิงิบวก	นวตักรรมการคดิั	กระบวนที่ศันใ์นการคดิั	ความคดิั

อเนกนัย	แผนที่ี�ความคิดั	เคร้�องมอ้ช่ิวยในการจับปัระเด็ัน	เที่คนิคการคิดัแบบตั�งคำาถาม	การระดัมสมอง

การใชิ้ความคิดัแบบที่ฤษฎีีหมวกหกใบ	กลัยุที่ธ์์ในการคิดั	วงจรการปัฏิิบัติงาน	พื้ี-ดัี-ซัี-เอ	การพื้ัฒนา
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เร้�องราว	การฝึึกเขียนเร้�องราว	การเลั่าเร้�องราวจากสตอรี�บอร์ดั

		 	 Building	mutual	emotional	engagement	in	the	work,	how	to	create	a	creative	and	

critical	thinking,	creative	techniques,	positive	thinking,	innovative	thinking,	paradigm	in	thinking	

the	idea	implies	manifold	mind	maps	capturing	tool	the	idea	of	questioning,	brainstorming,	

six	hats	thinking	theory,	strategic	thinking	cycle	performance	PDCA;	developing	story	into	

software, practice writing story, writing the story of storyboards.

DIT 108    กิารออกิแบับัอินโฟกิราฟิกิ 3(2-2-5)

  (Infographic Design)

	 	 หลัักการ	ที่ฤษฎีี	 ในการ	วิธ์ีในการส้�อสารดั้วยภาพื้	 เชิ่น	การวาดัภาพื้	การสร้างแผนภูมิ

	การวาดัภาพื้ปัระกอบ	การใชิ้รูปัภาพื้	แลัะการใชิ้ตัวอักษรร่วมกับรูปัภาพื้		การออกแบบกราฟัิกข้อมูลั

บนส้�อมัลัติมีเดัีย	ส้�อปัฏิิสัมพื้ันธ์์ที่ั�งออนไลัน์	แลัะออฟัไลัน์	ส้�อสิ�งพื้ิมพื้์	เพื้้�อการส้�อสารไปัยังผู้ชิม

	 	 Principles,	 theories,	 language	of	visual	communication,	variety	of	methods	of	

creating communication tool such as hand drawing, diagram, illustration, use of images and 

integrate text with images, use of infographic design for communicate on multimedia, inter-

active	media,	online	and	offline	media	such	as	printing	media	to	communicate	the	message	

to audience.

DIT 109    กิารออกิแบับัและพื้ัฒนาเวิ็บั 3(2-2-5)

  (Web Design and Development)

	 	 หลัักการออกแบบแลัะการพัื้ฒนาเว็บ	 ด้ัวยภาษา	HTML,	CSS	แลัะ	XML	ที่ฤษฎีีพ้ื้�น

ฐานของการพื้ัฒนาเว็บไซัต์		รูปัแบบเว็บเพื้้�อการใชิ้งานต่าง	ๆ		องค์ปัระกอบของการออกแบบเว็บไซัต์	

โครงสร้างของเว็บไซัต์		การออกแบบส่วนติดัต่อผู้ใชิ้	โปัรแกรมปัระยุกต์ที่ี�ใชิ้ในการพื้ัฒนาเว็บไซัต์	การ

ออกแบบเวบ็ไซัตใ์หแ้สดังผลัไดัอ้ยา่งเหมาะสมในอปุักรณ์์ที่ี�แตกตา่งกนั	แลัะการวดััผลัความสนใจของ

ผู้ใชิ้งานเว็บ

	 	 Principles	of	web	design	and	development	with	HTML,	CSS	and	XML,	fundamen-

tals of web development, webforms for various uses, website design elements site structure, 

user interface design, an application used for website development, website design to be 

properly displayed on different devices and measuring the interest of web users.
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DIT 110      พื้้�นฐานกิารออกิแบับักิราฟิกิ 3(3-0-6)

  (Foundation of Graphic Design)

	 	 หลัักการออกแบบกราฟัิกดั้วยคอมพื้ิวเตอร์	 การออกแบบภาพื้เคล้ั�อนไหว	 ชินิดัของ

คอมพื้ิวเตอร์กราฟัิกต่าง	ๆ	แลัะซัอฟัต์แวร์ที่ี�ใชิ้ในงานออกแบบดั้านดัิจิที่ัลั

	 	 Principles	of	computer	graphic	design,	animation	design,	various	types	of	com-

puter graphics and software used in digital designs.

 2) วิิชาชีพื้ 60  หน่วิยกิิต

  กิ. วิิชาชีพื้-บัังคับั     45     หน่วิยกิิต      

	 ให้ศึกษารายวิชิาในแขนงใดัแขนงหนึ�งต่อไปันี�

	 (1)	แขนงวิชิาการพื้ัฒนาเกม	ให้ศึกษารายวิชิาต่อไปันี�

CGE 101   พื้้�นฐานกิารออกิแบับั                               3(3-0-6)

      (Foundation of Design)

	 	 พ้ื้�นฐานที่ฤษฎีกีารออกแบบ	วิธี์การใช้ิความคิดัสร้างสรรค์	องคป์ัระกอบของการออกแบบ

แลัะความสัมพื้ันธ์์ของการสร้างเอกลัักษณ์ะทีี่�สอดัคลั้องกับสุนที่รียศาสตร์	การวิเคราะห์หลัักของการ

ออกแบบ

	 	 Basic	principles	of	design	and	creative	process,	design	elements	and	relation-

ships based on aesthetic sensitivity and critical analysis.

CGE 102   กิารวิาด็เส้นเบั้�องต้น                                                     3(3-0-6)

                (Basic Drawing)

	 	 การวาดัภาพื้จากแบบจำาลัองร่างกายคนแลัะตัวอย่างโครงสร้างกายวิภาคศาสตร์	สัดัส่วน

มนษุย	์พื้ฒันาการรา่งภาพื้เพ้ื้�อแสดังสว่นรายลัะเอยีดัรา่งกายมนษุย	์	โดัยเริ�มตน้จากการวาดัที่า่ที่างที่ี�ส้�อ

ความหมาย	ที่ำาการค้นคว้าความสัมพื้นัธ์์ของระบบโครงสร้างกล้ัามเน้�อ	โครงสร้างกระดูัก	ลัักษณ์ะการ

สำาแดังแสงแลัะเงารูปัที่รงแลัะการเคลั้�อนไหวในระนาบสองมิติ	การแปัลัความเข้าใจไปัสู่คุณ์ลัักษณ์ะ

สามมิติดั้วยการปัั�นดัินนำ�ามัน

	 	 Drawing	from	models	and	examine	the	anatomy	and	proportion	of	the	human	form,	

basic	gesture	drawings,	progress	to	sketch	in	detailed	figure	representations,	relationship	of	

muscle	structure,	skeletal	structure,	light	and	shadow,	movement	and	for	a	two-dimensional	

plane,	demonstrate	three-dimensional	understanding	of	figure	by	working	with	clay.
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CGE 103   ประวิัติศาสตร์ศิลปะเพื้้�อกิารออกิแบับัเกิม                                      3(3-0-6)

                (Art History for Game Design)

	 	 ปัระวัติศาสตร์ศิลัปั์เพ้ื้�อการออกแบบเกม	 ยุคก่อนปัระวัติศาสตร์	 ยุคเมโสโปัเตเมีย	 ยุค

อียิปัต์	 ยุคกรีก-โรมัน	ยุคกลัาง	ยุคฟั้�นฟัูศิลัปัะวิที่ยาการ	ยุคโกธ์ิค	ยุคบาโรค-รอคโคโค	ศิลัปัะยุคใหม่	

ศิลัปัะของเอเชิีย

  Art history for game design, prehistoric periods, Ancient Mesopotamia, Ancient 

Egypt,	Ancient	Greek-Roman,	Middle-ages,	Renaissance,	Gothic,	Baroque-Rococo,	modern	

arts, Asian arts.

CGE 104 พื้้�นฐานกิารสร้างแบับัจำาลอง 3 มิติ 3(2-2-5)

  (Foundation of 3D Modeling)

	 	 การสร้างภาพื้ในลัักษณ์ะ	3	มิติ	โดัยการฝึึกสร้างหุ่น	3	มิติ	การจัดัฉาก	การจัดัมุมกลั้อง	

เพื้้�อเปั็นพื้้�นฐานนำาไปัปัระยุกต์ใชิ้กับคอมพื้ิวเตอร์แลัะซัอฟัต์แวร์	3	มิติ	ในการสร้างภาพื้	3	มิติ	

	 	 Creation	of	3D	image	by	making	3D	models,	scene,	background,	camera	angle	

settings	basic	skills	which	applicable	to	computer	and	3D	software	for	3D	image.

CGE 105   กิารออกิแบับัและกิารผลิตเกิม                                    3(3-0-6)

  (Game Design and Production)

															 ที่ศิที่างอตุสาหกรรมการพื้ฒันาเกม	ปัระวัตคิวามเป็ันมาของการพัื้ฒนาเกม	ตำาแหน่งแลัะ

ความรับผิดัชิอบของผู้พัื้ฒนาเกมแลัะกลัุ่มทีี่�เกี�ยวข้อง	การสร้างสรรค์เอกสารการออกแบบเกม	แลัะ

เอกสารการออกแบบที่างเที่คนิค	การสร้างสรรค์เกมจากงานเขียน	การผลิัตเกมโดัยใช้ิเคร้�องม้อแลัะ

ภาษาโปัรแกรมอย่างง่าย

	 	 Directions	of	game	development	industry,	history	of	game	development;	positions	

and	job	responsibilities	of	game	developer	and	related	groups;	creation	of	a	game	design	

document	(GDD)	and	technical	design	document	(TDD),	game	creation	based	on	literary	

works;	game	production	using	simple	tools	and	programming	languages.

CGE 106   คอมพื้ิวิเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ   3(2-2-5)

  (Computer 2D Animation)

	 	 ระบบการเคลั้�อนไหวของสตัวส์ี�ขา	การเคล้ั�อนไหวของสตัวเ์ลั้�อยคลัาน	การเคล้ั�อนไหวของ

สัตว์ปัีก	การเคลั้�อนไหวของคน	การเคลั้�อนไหวของวัตถุที่ี�เปั็นเส้น	แลัะการเคลั้�อนไหวของพื้ลัังงาน	
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 Movement of the four-legged animals, movement of reptiles, movement of poultry, 

movement	of	human,	movement	of	a	string-like	object	and	movement	of	energy.

CGE 107   คอมพื้ิวิเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ              3(2-2-5)

  (Computer 3D Animation)

	 	 การสร้างภาพื้	3	มิติ	แลัะภาพื้เคลั้�อนไหวที่ี�มีโครงสร้างสลัับซัับซั้อน		การสร้างภาพื้	3	มิติ

ในรปูัแบบต่าง	ๆ 	การออกแบบท่ี่าที่างการเคลั้�อนไหวของโมเดัลั	3	มติ	ิการจัดัเก็บข้อมูลัการเคล้ั�อนไหว

แบบ	3	มิติ

	 	 3D	and	animation	model	 in	variety	of	shapes	and	form	by	using	the	basic	of	

fundamental	techniques,	3D	physical	animation	design,	3D	animation	data	storage.

CGE 108  กิารพื้ัฒนาเกิม 2 มิติ 3(2-2-5)

          (2-Dimensional Game Development)

	 	 การเตรียมสไปัร์ต(รูปัภาพื้)	การนำาเข้าสไปัร์ต	การจัดัการสไปัร์ต	การแก้ไขสไปัร์ต	การสร้าง

ฉาก	การจัดัมุมกล้ัอง	การควบคุมตัวลัะคร	การใช้ิงานระบบฟิัสิกส์	แลัะการแสดังผลัเกมแบบ	2	มิติ

	 Preparing	sprites,	importing	sprites,	sprite	asset	management,	sprite	editing,	construct	

2D	scenes,	camera	controls,	character	controls,	2D	physics	systems	and	game	rendering	

in	2D.

CGE 109 กิารพื้ัฒนาเกิม 3 มิติ 3(2-2-5)

  (3-Dimensional Game Development)

	 	 การเตรียมโมเดัลั	(รูปัที่รง	3	มิติ)	การตั�งค่าการนำาเข้าโมเดัลั	การจัดัการโมเดัลั	การสร้าง

ฉาก	การจัดัมุมกลั้อง	การควบคุมตัวลัะคร	การใชิ้งานระบบฟัิสิกส์	แลัะการแสดังผลัเกมแบบ	3	มิติ

	 	 Preparing	models,	setting	up	import	models,	model	asset	management,	building	

game	levels,	camera	controls,	character	controls,	3D	physics	systems	and	game	rendering	

in	3D.

CGE 381   โครงกิารเกิม 1  3(3-0-6)

               (Game Project I)

	 	 โครงการกลัุ่ม	นำาเกมทีี่�มีอยู่ในอดัีตมาสร้างใหม่	 ให้เหม้อนเกมต้นแบบทีี่�เล้ัอก,	 ขั�นตอน

การพัื้ฒนาเกม,	ปัระวัติศาสตร์คอมพิื้วเตอร์เกม,	การสร้างตัวลัะคร,	การกำาหนดั	สไตร์งานออกแบบ

แลัะการตลัาดั,	เน้�อเร้�องสำาหรับเกม,	ซัีเรียสเกม,	วิชิวลัคัลัเจอร์
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	 Practice	in	remaking	a	game	from	the	past:		game	developing	process,	history	of	

computer	game,	character	development,	style	and	marketing,	story	for	game,	serious	games,	

visual culture.

 

CGE 382   โครงกิารเกิม 2 3(3-0-6)

              (Game Project II)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน: CGE 381 โคัรงก่ารเก่ม 1 หรือขี้�นอย่่ก่ับัดุุลยพิินิจขีองสาขีาวิิชา

	 	 โครงการกลัุ่ม	 พัื้ฒนาเกมขึ�นมาใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์์,	 	 การที่ำาเอกสารนำาเสนอโครงการ,	

การวเิคราะหค์ณุ์ภาพื้เกม,	พ้ื้�นฐานการออกแบบเกม,	การออกแบบฉากเกม,	การออกแบบแอปัพื้ลัเิคชินั

เกมแลัะแคชิชิวลัเกม,	การออกแบบเกมสำาหรับผู้เลั่นหลัายคน,	การออกแบบเกมกีฬา,	การออกแบบ

เกมซัิมูเลัชิัน,	การออกแบบเกมแอคชิัน,	การออกแบบเกมวางแผนการรบ,	การตลัาดัสำาหรับเกม

	 Practice	in	game	developing:	project	proposal,	game	review,	application	and	casual	

games, principals of game design, level design, multiplayer games, sport games, simulation 

games,	action	game,	marketing	for	game.

CGE 495  สัมมนาด็้านคอมพื้ิวิเตอร์เกิมและอีสปอร์ต                 3(3-0-6)

                (Seminar in Computer Game and Esport)

	 	 อภปิัรายปัระเดัน็ปััญหา	ปัระเดัน็ปััจจบุนั	แลัะเที่คโนโลัยทีี่างดัา้นคอมพื้วิเตอรเ์กมแลัะอสี

ปัอร์ต	ความรู้พื้้�นฐานเกี�ยวกับการสัมมนา	บุคคลัที่ี�เกี�ยวข้องกับการสัมมนา	งานเอกสารสำาหรับการจัดั

	สัมมนา	กระบวนการจัดัสัมมนา	การดัำาเนินการจัดัสัมมนา	เที่คนิคการจัดัสัมมนา	องค์ปัระกอบของ

การสัมมนา	แลัะขั�นตอนการเตรียมการจัดัสัมมนา	ส้�อที่ี�ใชิ้ในการสัมมนา	บที่บาที่หน้าที่ี�ของผู้จัดังาน

สัมมนาแลัะผู้ดัำาเนินการสัมมนา	 เขียนโครงการสัมมนาแลัะจัดัปัระชุิมเชิิงสัมมนาอย่างเป็ันที่างการ	

เรยีนรูป้ัระสบการณ์์	แลัะความคดิัเหน็ของผูเ้ชิี�ยวชิาญ	แลักเปัลัี�ยนความคดิัเหน็ในปัระเดัน็ตา่ง	ปัระเมนิ

ผลัการจัดักิจกรรมปัระชิุมสัมมนาอย่างเปั็นระบบ

	 	 Discussion	 of	 problems,	 issues,	 current	 trend,	 computer	 game	and	 esport	

technology	basic	knowledge	about	the	seminar;	writing	seminars	documents	for	organized	

seminars, seminar technical seminars, elements of the seminars and the seminar process, 

media,	roles,	conducting	seminars	and	official	workshop,	the	learning	experience	and	dis-

cussion	with	experts	on	issues,	evaluation	the	symposium	organized.
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CGE 496   ปริญญานิพื้นธ์ 9(0-40-20)

  (Senior Project)

  เงื�อนไขีรายวิิชา: เรียนรายวิิชาพิื�นฐานวิิชาชีพิคัรบั โดุยขี้�นอย่่ก่ับัดุุลยพิินิจขีองสาขีาวิิชา

																 การจัดัที่ำาเค้าโครงปัริญญานิพื้นธ์	์การสอบเค้าโครงปัริญญานิพื้นธ์	์แลัะการสอบปั้องกัน

ปัริญญานิพื้นธ์์	ที่ี�มีปัระเดั็นสอดัคลั้องกับปัรัชิญาแลัะวัตถุปัระสงค์ของหลัักสูตร

																	 Senior	project	proposals,	proposal	defense,	and	final	defense	 in	 line	with	the	

curriculum philosophy and objectives.

DIT 498 สหกิิจศึกิษา                      9(0-40-20)

               (Co-operative Education)

	 	 เง้�อนไขรายวิชิา:	เรียนรายวิชิาพื้้�นฐานวิชิาชิีพื้ครบ	โดัยขึ�นอยู่กับดัุลัยพื้ินิจของสาขาวิชิา

	 	 การปัฏิิบตังิานในสถานปัระกอบการระยะเวลัาไมต่ำ�ากว่า	16	สัปัดัาห์	ความร่วมมอ้ระหว่าง

มหาวทิี่ยาลัยักบัสถานปัระกอบการเพ้ื้�อพื้ฒันานกัศกึษาใหม้คีวามรู้ที่างการปัฏิิบตัแิลัะที่กัษะตา่ง	ๆ 	ใน

การที่ำางานในวิชิาชิีพื้	การตรวจเยี�ยมสถานปัระกอบการ	การรายงานผลัการปัฏิิบัติงานที่ี�ไดั้จากสถาน

ปัระกอบการ

																			Working	in	the	workplace	at	least	16	weeks,	the	collaboration	between	the	univer-

sity	and	the	workplace	in	order	to	develop	students	both	knowledge	and	work-related	skills	in	

the	career	professions,	workplace	visit,	reporting	the	outcomes	gained	from	the	workplace.

 (2) แขีนงวิิชาอีสปอร์ต ให้ศึกิษารายวิิชาต่อไปนี�

CGE 201   ควิามรู้เบั้�องต้นเกิี�ยวิกิับัเกิมและอีสปอร์ต                               3(3-0-6) 

  (Introduction to Game and Esport)  

	 	 ความหมายของเกม	วีดัีโอเกม	ปัระวัติศาสตร์เกม	รูปัแบบของธ์ุรกิจเกมในปััจจุบัน	

การสร้าง	การผลัิต	การขาย	แลัะการโฆษณ์าที่ั�งในไที่ยแลัะต่างปัระเที่ศ	แนวคิดัที่างธ์ุรกิจที่ี�เกี�ยวข้อง

กับธ์ุรกิจเกมแลัะอีสปัอร์ต

  Meaning of the game, video games, game history the current form of game 

business,	production,	sales,	and	advertising	both	In	Thailand	and	abroad.	Business-related	

concepts	Game	and	Esport
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CGE 202   กิฎหมายและจริยธรรมสำาหรับัเกิมและอีสปอร์ต                               3(3-0-6)

      (Law and Ethics for Game and Esport)

	 	 กฎีหมายที่ี�เกี�ยวข้องกับเกมแลัะอีสปัอร์ต	 กฎีหมายที่ี�เกี�ยวข้องกับการกระที่ำาผิดัเกี�ยวกับ

เที่คโนโลัยี	การลัะเมิดัที่รัพื้ย์สินที่างปััญญา	การคุ้มครองข้อมูลัส่วนบุคคลั	จรรยาบรรณ์ในการพื้ัฒนา

ส้�อ	จรรณ์ยาบรรณ์การปัระยุกต์ใชิ้เที่คโนโลัยี

  Law relating to games and esports, law relating to computer crime in violation, 

intellectual property violation, personal information and privacy protection, ethics in media 

development, ethics in using technology.

CGE 203   กิารวิิเคราะห์และวิิจารณิ์เกิม                               3(3-0-6)

      (Game Analysis and Review)

	 	 กระบวนการคดิั	วิเคราะหเ์กมในปัระเภที่ต่าง	ๆ 	ที่ฤษฎีีการออกแบบเกม	นยิามความสนกุ

	ความที่้าที่าย	แลัะ	ความบันเที่ิง	ที่ฤษฎีีที่างจิตวิที่ยาในเกม	การสร้างเกมที่ี�ดัี		ฝึึกวิเคราะห์จากเกมที่ี�

ปัระสบความสำาเร็จในดั้านต่าง	ๆ	

	 	 Analytical	thinking,	situational	analysis	for	the	guidelines	in	each	genre	of	games,		

game design principles, meaning of fun, challenge and entertain, psychology in games, how 

to	make	a	good	game,	practices	in	analysing	successful	game	titles	from	different	angles.		

CGE 204   กิารสร้างส้�อด็ิจิทัลสำาหรับันักิพื้ากิย์เกิม                               3(2-2-5)

      (Digital Content Creation for Game Broadcaster)

	 	 การวางแผนแลัะการเตรียมการก่อนถ่ายที่ำา	 การถ่ายที่ำา	 การตัดัต่อวิดัีโอ	 การใส่วิชิวลั

เอฟัเฟัคในวิดัีโอ	 เที่คนิคในการส้�อสารแลัะดัึงดัูดัความสนใจของผู้ชิม	 เที่คนิคการถ่ายที่อดัสดัผ่าน	

Facebook		YouTube	แลัะ	Twitch	การหารายไดั้จากการการพื้ากย์เกมแลัะการถ่ายที่อดัสดั

	 	 Planning	and	preparation	for	shooting,	video	editing,	visual	effects	techniques,	

communication	and	participation	of	the	audience,	streaming	techniques	on	Facebook	You-

Tube	and	Twitch,	monetization	from	game	dubbing	and	live	streaming.

CGE 205   กิารทด็สอบัและกิารประกิันค่ณิภาพื้เกิม                               3(3-0-6)

      (Game Testing and Quality Assurance)

	 	 แนวคดิัแลัะวงจรชีิวิตของการที่ดัสอบ	ระดับัต่าง	ๆ 	ของการที่ดัสอบ	การที่ดัสอบเพ้ื้�อยน้ยนั

ความเทีี่�ยงตรง	การที่ดัสอบเพ้ื้�อย้นยันผลัลัพัื้ธ์์	เที่คนิคทีี่�ใช้ิในการที่ดัสอบ	เชิน่	การที่ดัสอบแบบBlackbox	
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แลัะ	Whitebox	รวมไปัถงึการที่ดัสอบดัว้ยมอ้แลัะการที่ดัสอบแบบอตัโนมตั	ินอกจากนั�น	ยงัครอบคลัมุ

ไปัถึงการวางแผนการที่ดัสอบ	การออกแบบกรณ์ีที่ดัสอบ	แลัะการสร้างเอกสารสำาหรับการที่ดัสอบ

	 Basic	concept	and	software	testing	life	cycle,	testing	level,	validation	and	verification.	

Study	software	testing	techniques	such	as	Blackbox	and	Whitebox	including	manual	testing	

and automated testing, ability to build design test cases and test plan documents.

CGE 206   นักิเล่นเกิมม้ออาชีพื้และนักิกิีฬาอีสปอร์ต                               3(3-0-6) 

  (Professional Gamer and Esport Player)

	 	 ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเกม	ความแตกต่างระหว่างนักเล่ันเกมแลัะนักเล่ันเกมม้อ

อาชิีพื้	 ชิ่องที่างการหารายไดั้จากการเลั่นเกม	อาชิีพื้ที่ี�เกี�ยวข้องกับการเลั่นเกม	นักเลั่นเกมม้ออาชิีพื้	

นักกีฬาอีสปัอร์ต

  The game industry ecosystem, the differences between gamers and professional 

gamers, how to earn money from playing games, career related to playing games, profes-

sional	gamer	and	Esport	players.

CGE 207   กิารออกิแบับักิราฟิกิสำาหรับักิารจัด็กิารแขี่งขีันอีสปอร์ต                         3(2-2-5)

      (Graphic Design for Esport Tournament)

	 	 หลักัการ	ที่ฤษฎีี	ในการส้�อสารดัว้ยการออกแบบกราฟักิบนส้�อมลััตมิเีดีัย	สำาหรบัการจดััการ

แข่งขันอีสปัอร์ต	ส้�อปัฏิิสัมพื้ันธ์์ที่ั�งออนไลัน์	แลัะออฟัไลัน์	ส้�อสิ�งพื้ิมพื้์	สามารถสร้างสรรค์ถ่ายที่อดัอัต

ลัักษณ์์ของการแข่งขันไดั้อย่างชิัดัเจน

	 	 Principles,	theories,	use	of	graphic	design	for	communicate	esport	tournament	

on	multimedia,	interactive	media,	online	and	offline	media	such	as	printing	media	also	create	

identity of esport tournament.

CGE 208   กิารบัริหารจัด็กิารนักิกิีฬาอีสปอร์ต                               3(3-0-6)

      (Management of Esport Players)

	 	 การแข่งขันกีฬาอีสปัอร์ต	 การเข้าร่วมโปัรแกรมการแข่งขันกีฬาอีสปัอร์ต	 การคัดัเลั้อก

นักกีฬาอีสปัอร์ต	การฝึึกซั้อมนักกีฬาอีสปัอร์ต	การฝึึกเสริมที่ักษะนักกีฬาอีสปัอร์ต	กฏิ	ระเบียบ	กติกา	

มารยาที่	ในการแข่งขันกีฬาอีสปัอร์ต

	 	 Esports	tournaments,	participation	in	Esports	tournaments,	selection	of	Esports	

Players,	training	for	Esports	Players,	coaching	for	Esports	skill,	rules	and	regulations,	etiquette	

in esports tournaments.
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CGE	209			 การบริหารแลัะจัดัการงานแสดังเกม																															 3(3-0-6)

					 	 (Management	and	Organization	for	Game	Event)

	 	 การวางแผนงาน	 การติดัต่อปัระสานงาน	 การเตรียมงาน	 การบริหารจัดัการคนแลัะ

ที่รัพื้ยากร	สำาหรับงานเปิัดัตัวเกม	งานแสดังเกม	งานแข่งขันอีสปัอร์ต	แลัะงานกิจกรรมทีี่�เกี�ยวข้องกับเกม

	 	 Planning,	coordinating,	preparing,	managing	people	and	resources,	organize	

game	event,	Esports	and	all	related	activities.

CGE 391   โครงกิารอีสปอร์ต 1  3(3-0-6)

              (Esport Project I)

	 	 โครงการกลัุม่	จัดัการแข่งขันกฬีาอสีปัอร์ตภายใน,	ออกแบบการแข่งขัน,	กำาหนดักฎี	กตกิา

การแข่งขัน,	จัดัสถานที่ี�การแข่งขัน,	ถ่ายที่อดัการแข่งขันผ่านส้�อสังคมออนไลัน์	

	 	 Organizing	 local	 esport	 competitions,	 competition	design,	 competition	 rules	

setting,	organizing	competition	venues,	broadcasting	the	competition	via	social	media.

CGE 392   โครงกิารอีสปอร์ต 2 3(3-0-6)

                (Esport Project II)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน: CGE 391 โคัรงก่ารอีสปอร์ต 1 หรือขี้�นอย่่ก่ับัดุุลยพิินิจขีองสาขีาวิิชา

	 	 โครงการกลัุ่ม	จัดัการแข่งขันกีฬาอีสปัอร์ตสำาหรับบุคคลัภายที่ั�วไปั,	ออกแบบการแข่งขัน

,	กำาหนดักฎี	กติกาการแข่งขัน,	จัดัสถานที่ี�การแข่งขัน,	หาผู้สนับสนุนการแข่งขัน,	ถ่ายที่อดัการแข่งขัน

ผ่านส้�อสังคมออนไลัน์

	 	 Organizing	 local	 esport	 competitions	 for	general	public,	 competition	design,	

competition	rules	setting,	organizing	competition	venues,	find	a	sponsor,	broadcasting	the	

competition via social media.

CGE 495  สัมมนาด็้านคอมพื้ิวิเตอร์เกิมและอีสปอร์ต                 3(3-0-6)

               (Seminar in Computer Game and Esport)

	 	 อภิปัรายปัระเด็ันปััญหา	ปัระเดั็นปััจจุบัน	แลัะเที่คโนโลัยีที่างด้ัานคอมพิื้วเตอร์เกมแลัะ

อีสปัอร์ต	ความรู้พื้้�นฐานเกี�ยวกับการสัมมนา	บุคคลัที่ี�เกี�ยวข้องกับการสัมมนา	งานเอกสารสำาหรับการ

จดััสมัมนา	กระบวนการจดััสมัมนา	การดัำาเนนิการจดััสัมมนา	เที่คนคิการจัดัสัมมนา	องคป์ัระกอบของ

การสัมมนา	แลัะขั�นตอนการเตรียมการจัดัสัมมนา	ส้�อที่ี�ใชิ้ในการสัมมนา	บที่บาที่หน้าที่ี�ของผู้จัดังาน

สัมมนาแลัะผู้ดัำาเนินการสัมมนา	 เขียนโครงการสัมมนาแลัะจัดัปัระชุิมเชิิงสัมมนาอย่างเป็ันที่างการ	
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เรยีนรูป้ัระสบการณ์์	แลัะความคดิัเหน็ของผูเ้ชิี�ยวชิาญ	แลักเปัลัี�ยนความคดิัเหน็ในปัระเดัน็ตา่ง	ปัระเมนิ

ผลัการจัดักิจกรรมปัระชิุมสัมมนาอย่างเปั็นระบบ

	 Discussion	of	problems,	issues,	current	trend,	computer	game	and	esport	technology	

basic	knowledge	about	the	seminar;	writing	seminars	documents	for	organized	seminars,	

seminar technical seminars, elements of the seminars and the seminar process, media, 

roles,	conducting	seminars	and	official	workshop,	the	learning	experience	and	discussion	

with	experts	on	issues,	evaluation	the	symposium	organized.

CGE 496   ปริญญานิพื้นธ์ 9(0-40-20)

  (Senior Project)

	 	 เง้�อนไขรายวิชิา:	เรียนรายวิชิาพื้้�นฐานวิชิาชิีพื้ครบ	โดัยขึ�นอยู่กับดัุลัยพื้ินิจของสาขาวิชิา

																 การจัดัที่ำาเค้าโครงปัริญญานิพื้นธ์	์การสอบเค้าโครงปัริญญานิพื้นธ์	์แลัะการสอบปั้องกัน

ปัริญญานิพื้นธ์์	ที่ี�มีปัระเดั็นสอดัคลั้องกับปัรัชิญาแลัะวัตถุปัระสงค์ของหลัักสูตร

																	 Senior	project	proposals,	proposal	defense,	and	final	defense	 in	 line	with	the	

curriculum philosophy and objectives.

DIT 498 สหกิิจศึกิษา                                                                 9(0-40-20)

               (Co-operative Education)

  เงื�อนไขีรายวิิชา: เรียนรายวิิชาพิื�นฐานวิิชาชีพิคัรบั โดุยขี้�นอย่่ก่ับัดุุลยพิินิจขีองสาขีาวิิชา

	 	 การปัฏิิบตังิานในสถานปัระกอบการระยะเวลัาไมต่ำ�ากว่า	16	สัปัดัาห์	ความร่วมมอ้ระหว่าง

มหาวทิี่ยาลัยักบัสถานปัระกอบการเพ้ื้�อพื้ฒันานกัศกึษาใหม้คีวามรู้ที่างการปัฏิิบตัแิลัะที่กัษะตา่ง	ๆ 	ใน

การที่ำางานในวิชิาชิีพื้	การตรวจเยี�ยมสถานปัระกอบการ	การรายงานผลัการปัฏิิบัติงานที่ี�ไดั้จากสถาน

ปัระกอบการ

																			Working	in	the	workplace	at	least	16	weeks,	the	collaboration	between	the	university	

and	the	workplace	in	order	to	develop	students	both	knowledge	and	work-related	skills	in	

the	career	professions,	workplace	visit,	reporting	the	outcomes	gained	from	the	workplace.
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 ขี. วิิชาชีพื้-เล้อกิ  15 หน่วิยกิิต

	 นักศึกษาจะต้องเลั้อกเรียน	5	รายวิชิา	จากรายวิชิาชิีพื้-บังคับที่ี�อยู่ต่างแขนง	หร้อจากรายวิชิา

ที่ี�เปัดิัสอนในวทิี่ยาลัยันวตักรรมดัจิทิี่ลััเที่คโนโลัยโีดัยขึ�นกบัดัลุัยพื้นิจิของสาขาวชิิา	หรอ้เลัอ้กเรยีนจาก

รายวิชิาต่อไปันี�	

CGE 301  โครงสร้างขี้อมูลและขีั�นตอนวิิธีสำาหรับัเกิม 3(2-2-5)

                (Data Structures and Algorithms for Game)

															 โครงสร้างข้อมูลัแบบเชิิงเส้น	เชิ่น	แสตค	คิว	แลัะแบบโครงสร้างข้อมูลัแบบไม่ใชิ่เส้นตรง	

เชิ่น	โครงสร้างต้นไม้	กราฟั	การออกแบบแลัะวิเคราะห์อัลักอริธ์ึม	การวิเคราะห์	ค้นหา	จัดัเรียงอย่างมี

ปัระสิที่ธ์ิภาพื้	แลัะเที่คนิคการจัดัการปัระยุกต์กับการพื้ัฒนาเกม

	 	 Linear	data	structures:	stacks,	queues,	lists	and	non-linear	data	structures,	such	

as	trees	and	graphs;	design	and	analysis	of	algorithms;	analyze	the	efficiency	of	basic	sorting,	

searching,	and	manipulation	techniques	applicable	to	the	context	of	game.

CGE 302  กิารออกิแบับัตัวิละคร              3(3-0-6)

               (Character Design)

	 	 พื้้�นฐานวาดัรูปั	พื้้�นฐานการวาดัรูปัคน	การกำาหนดัสไตร์การออกแบบตัวลัะคร	แนวความ

คดิัการออกแบบตวัลัะคร	การหาแรงบรรดัาลัใจในการออกแบบ	การออกแบบตวัลัะครเพ้ื้�อใชิใ้นงานโปัร

ดักัชัิน	การเลัอ้กใช้ิสเีพ้ื้�อส้�อความหมาย	การออกแบบตัวลัะครในรูปัแบบพิื้กเซัลักราฟัฟิัก	การออกแบบ

ตัวลัะครในรูปัแบบเวกเตอร์กราฟัฟัิก	การออกแบบตัวลัะครมาสคอต	กรณ์ีศึกษาตัวอย่างออกแบบตัว

ลัะคร	

	 	 Basic	drawing,	basic	human	drawing,	character	style,	concept,	reference	and	

inspiration, color, character design for productions, pixel art, vector art, mascot design, case 

studies in character design.

CGE 303  กิารโปรแกิรมส้�อด็้วิยภาพื้                                            3(2-2-5)

  (Visual Programming)

	 	 ความรู้เบ้�องต้นเกี�ยวกับการโปัรแกรมส้�อดั้วยภาพื้		หน้าที่ี�ของการโปัรแกรมส้�อดั้วยภาพื้	

เชิ่น		การสร้าง	การลับ	การย้าย	การนิยามคุณ์ลัักษณ์ะการควบคุม	การโปัรแกรมขับเคลั้�อนเหตุการณ์์	

ชินิดัของข้อมูลั	ตัวแปัร	การควบคุมกระบวนการ	หน้าที่ี�	พื้ารามิเตอร์	การโปัรแกรมฐานข้อมูลัดั้วยการ

ควบคุมข้อมูลั	แลัะการปัฏิิบัติการดั้านไคลัเอนที่์/เซัิร์ฟัเวอร์
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	 Introduction	to	visual	programming;	visual	programming	functions	such	as	creating,	

deleting	and	moving;	defining	control	properties,	event-driven	programming,	data	type,	var-

iable,	process	control,	functions,	parameters;	database	programming	with	data	control	and	

operating	client/server.

CGE 304   กิารออกิแบับัและกิารผลิตส้�อประสม                         3(3-0-6)

  (Multimedia Design and Production)

	 	 หลัักการในการผลิัตส้�อปัระสม	ขั�นตอนในการพื้ัฒนาส้�อปัระสม	การสร้างภาพื้แลัะการ

ปัรับแต่งภาพื้	การนำาเสียงแลัะภาพื้เคลั้�อนไหว	มาใชิ้ในงานผลัิตส้�อปัระสม

	 	 Principles	of	multimedia	production,	multimedia	development	life	cycle,	graphics	

creation and editing, integrate audio and video into multimedia.

CGE 305   กิารพื้ัฒนาโปรแกิรมประย่กิต์บันอ่ปกิรณิ์พื้กิพื้า          3(2-2-5)

  (Mobile Device Application Development)

	 	 เที่คโนโลัย	ีที่ี�ใชิใ้นเคร้�องมอ้ส้�อสาร	อาทิี่	โที่รศพัื้ท์ี่มอ้ถ้อ	อปุักรณ์์พื้กพื้า,	Pocket	pc,	PDA	

ศึกษาแนวที่างการออกแบบ	แลัะพัื้ฒนา	 เกม	แลัะโปัรแกรมปัระยุกต์	 บันเทิี่ง	 เน้�อหาทีี่�สวยงาม	บน

อุปักรณ์์พื้กพื้า

	 	 Technology	that	used	in	mobile	device	such	as	mobile	phone,	hand-held	pocket	

pc,	PDA;	developing	and	design	game,	entertainment	software	and	rich	content	on	mobile	

device.

CGE 306   กิารออกิแบับัส้�อปฏิิสัมพื้ันธ์   3(3-0-6)

  (Interactive Multimedia Design)

	 	 การออกแบบระบบปัฏิิสัมพัื้นธ์์กับผู้ใช้ิ	 การพัื้ฒนาระบบปัฏิิสัมพัื้นธ์์กับผู้ใช้ิ	 การใช้ิงาน

โปัรแกรมคอมพื้ิวเตอร์แลัะเที่คโนโลัยีที่ี�เกี�ยวข้องในพื้ัฒนาการนำาเสนอ	ตัวหนังส้อ	รูปัภาพื้	วิดัีโอ	เสียง	

แลัะภาพื้เคลั้�อนไหวในรูปัแบบส้�อปัฏิิสัมพื้ันธ์์

	 	 User	 interaction	 system	design,	 user	 interaction	 system	development,	 utilize	

computer software and technology to present text, graphics, video, audio, and animation on 

an integrated way to produce interactive multimedia.
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CGE 307  ปัญญาประด็ิษฐ์สำาหรับัเกิมคอมพื้ิวิเตอร์                   3(3-0-6)

  (Artificial Intelligence for Computer Games)

	 	 องค์ปัระกอบแลัะการออกแบบปััญญาปัระดัิษฐ์ขั�นพื้้�นฐาน	เคร้�องจักรสถานะจำากัดั	การ

ไลั่แลัะหลับเลัี�ยง	รูปัแบบการเคลั้�อนไหว	การจับกลัุ่ม	การค้นหาเส้นที่างแลัะตำาแหน่ง	การค้นหาเส้น

ที่างดัว้ยขั�นตอนวธิ์	ีA*	ตรรกศาสตรค์ลัมุเครอ้	การจำาลัองฝึงูชิน	โครงขา่ยใยปัระสาที่เที่ยีม	แลัะขั�นตอน

วิธ์ีเชิิงพื้ันธ์ุกรรม	

	 	 Basic	artificial	intelligence	components	and	design,	finite	state	machines,	chasing	

and	evading,	pattern	movement,	flocking,	pathfinding	and	waypoints,	A*	pathfinding,	fuzzy	

logic,	crowd	simulation,	artificial	neural	networks	and	genetic	algorithms.

CGE 308 กิารเขีียนโปรแกิรมเคร้อขี่ายคอมพื้ิวิเตอร์ 3(2-2-5)

  (Computer Networks Programming)

	 	 แนะนำาเครอ้ขา่ยคอมพิื้วเตอรเ์บ้�องตน้	พ้ื้�นฐานโครงสรา้งเครอ้ขา่ยคอมพื้วิเตอร์	การเขยีน

โปัรแกรมเครอ้ขา่ยคอมพื้วิเตอร	์การเขยีนโปัรแกรม	Socket	การเขยีนโปัรแกรมแบบไคลัเอน/เซัร์ิฟัเวอร์	

การเขียนโปัรแกรมเคร้อข่ายแบบ	Peer	to	peer	ความมั�นคงปัลัอดัภัยในระบบเคร้อข่ายคอมพื้ิวเตอร์

	 	 Introduction	 to	 networking,	 basic	 networking	 constructs,	 computer	 network	

programming,	socket	programming,	Client/Server	applications	programming,	peer-to-peer	

network	programming,	network	security.

CGE 309   กิารออกิแบับักิลไกิในเกิม 3(2-2-5)

  (Game Engine Design)

	 	 การสรา้งกลัไกดัา้นการจดััแสงแลัะการนำาไปัปัระยกุตใ์ชิใ้นการเขยีนคำาสั�งเกมเที่คนคิการ	

ปัรับเปัลัี�ยน	วัตถุปัระเภที่บิตแมปัให้เหมาะสมเพื้้�อนำาไปัใชิ้ในการจัดัความหยาบลัะเอียดัวัตถุสองมิติ

	 	 Construction	of	a	ray	casting	engine	and	its	application	in	game	programming;	

bitmap	manipulation	techniques	for	texture	mapping	two-dimensional	objects.

CGE 310  เทคนิคกิารอน่วิัตเกิม 3(2-2-5)

  (Game Implementation Techniques)

	 	 การเขียนโปัรแกรมเกมดั้วยเที่คนิค	Coroutine,	Delegate	แลัะ	Object	 pooling	การ

ใชิ้ปัระยุกต์แลัะใชิ้งานเที่คนิค	Level	of	detail,	Occlusion	culling,	Lightmapping,	Light	probes,	

Navigation	แลัะ	Pathfinding
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	 Game	programing	techniques	in	Coroutine,	Delegate	and	Object	pooling,	level	of	

detail,	occlusion	culling,	Lightmapping,	Light	probes,	Navigation	and	Pathfinding.

CGE 311  พื้้�นฐานกิารเขีียนโปรแกิรมกิราฟิกิ 3 มิติ 3(2-2-5)

  (Foundation of 3D Graphics Programming)

	 	 การใช้ิกราฟิัก	API	ขั�นสูง	เพ้ื้�อจะทีี่�ใช้ิฮีาร์ดัแวร์เร่งภาพื้กราฟิัก	การที่ำาให้	3	มิติเหมาะสมทีี่�สุดั

แลัะการรวมระหว่าง	ส่วนกราฟิัก	2	มิติ	แลัะ	3	มิติ	การพัื้ฒนาเกมสำาหรับการสร้างของกลัไก	3	มิติ

	 	 Using	graphics	API	to	access	hardware	accelerated	graphics.	Discussion	of	the	

API	scene	graph,	3D	optimizations,	and	integration	between	the	2D	graphics	mode	and	a	

3D	immediate	mode	implementation,	3D	engine.

CGE 312 กิารออกิแบับัตามประสบักิารณิ์ผู้ใช้ 3(3-0-6)

  (User Experience Design)

	 	 การค้นหาความต้องการของผู้ใชิ้	การค้นหาปััญหาของผู้ใชิ้ระบบ	การจัดักลัุ่มการ์ดั	การ

สรา้งกลุ่ัมตัวแที่นของผูใ้ช้ิ	การเขียนความต้องการของผูใ้ช้ิระบบ	การเขียนภาพื้ร่างของระบบ	การเขียน

โครงร่างของระบบ	การสร้างแบบจำาลัองของระบบ	การที่ดัสอบความสามารถในการใชิ้งานของระบบ

	 	 User	requirement	elicitation,	user	problem	analysis,	card	sorting,	personas,	user	

stories,	sketch	design,	wireframe,	prototyping,	usability	testing.

CGE 313 กิารพื้ัฒนาเกิมบันระบับัปฏิิบััติกิารไอโอเอส 3(2-2-5)

  (iOS Game Development)

	 	 พื้้�นฐานการพื้ัฒนาเกมบนระบบปัฏิิบัติการไอโอเอส	เชิ่นเคร้�องไอโฟัน	ไอพื้อดั	

แลัะไอแพื้ดั	ภาษา	Objective-C	การสร้างอินเตอร์เฟัส	การสร้างเมนู	 การแสดังผลัภาพื้นิ�งแลัะภาพื้

เคลั้�อนไหวสองมิติ	การบันที่ึกข้อมูลั	เสียง	แลัะเอฟัเฟัค

	 	 Foundations	of	iOS	game	development	such	as	iPhone,	iPod	and	iPad,	Objec-

tive-C	Language;	user	interface,	menu,	sprite	animation,	data	saving,	audio	and	effects.

CGE 314  กิารสร้างภาพื้และแสง 3 มิติ                                           3(2-2-5)

  (3D Rendering and Lighting)

	 	 พื้้�นฐานการจัดัแสงแลัะเงา	เมนเที่ิลัเรย์เบ้�องต้น	การจัดัแสงแลัะเงาดั้วยเมลัเที่ิลัเรย์	การ

สร้างแสงสว่างธ์รรมชิาติบนโลัก	การจัดัแสงโดัยอ้อม	การจัดัแสงพื้ระอาที่ิตย์แลัะที่้องฟั้า	การปัระมวลั

ภาพื้ในชิ่วงไดันามิกสูง	การฉายภาพื้จากกลั้อง	การปัระมวลัผลัภาพื้แบบแยกส่วน	การรวมภาพื้
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	 Foundation	of	lighting	and	shading;	fundamental	mental	ray,	mental	ray	lighting	and	

shading,	global	illumination,	indirect	lighting,	final	gathering,	lighting	sun	and	sky,	High	Dy-

namic	Rang	Rendering	(HDRR),	camera	projection,	render	passes,	composite.

CGE 315 วิิชวิลเอฟเฟคเบั้�องต้น 3(2-2-5)

  (Basic Visual Effects)

	 	 วธีิ์การผสมภาพื้แลัะซัอ้นภาพื้จากการถา่ยที่ำากบัภาพื้ที่ี�สรา้งจากคอมพิื้วเตอร์	ด้ัวยเที่คนิค

ต่าง	 ๆ	 เชิ่น	การใชิ้เลัเยอร์	 การคีย์	 การใชิ้แมที่ท์ี่	ตลัอดัจนการใชิ้เอฟัเฟักต์ต่าง	 ๆ	การในการตกแต่ง

ภาพื้	การแต่งสี	เพื้้�อสร้างผลังานที่ี�มีความกลัมกลั้นแลัะสมจริง

  Methods of compositing live footage or images and computer-generated imagery 

using	layers,	keying	and	matting	techniques	as	well	as	exploring	compositing	effects,	image	

manipulation, retouching and color correction to create believable results.

CGE 316 กิระบัวินกิารหลังกิารถิ่ายทำางานวิีด็ิทัศน์ 3(2-2-5)

  (Video Post-Production Process)

	 	 ขั�นตอนการที่ำางานหลัักการถ่ายที่ำางานวีดัิที่ัศน์	ระบบงานวีดัิที่ัศน์	บุคลัากรดั้านการผลัิต

หลัังการถ่ายที่ำางานวีดัิที่ัศน์	การใชิ้ซัอฟัต์แวร์สำาหรับงานตัดัต่อ	การตัดัต่องานวีดัิที่ัศน์	การปัรับแต่งสี

ให้มีความสมจริง	หร้อเหมาะสมกับการส้�อเร้�องราวภายในงาน		วิธ์ีการนำาเสนองานวีดัิที่ัศน์บนรูปัแบบ

ของส้�อต่าง	ๆ	เชิ่น	VCD,	DVD	แลัะระบบอ้�นที่ี�ไดั้รับความนิยม

	 	 Video	Post-Production	process,	video	system,	post-production	team,	using	soft-

ware for video editing, video editing, color grading for realistic result or color grading video 

to	suit	with	the	story-telling;	presentation	of	video	on	various	of	media	such	as	VCD,	DVD	

and other popular media.

CGE 317 ประติมากิรรมด็ิจิทัล 3 มิติ 3(2-2-5)

  (3D Digital Sculpting)

	 	 การขึ�นโมเดัลั	3	มิติดั้วยเที่คนิคการการปัั�น	ศึกษาสรีระของมนุษย์เพื้้�อเปั็นพื้้�นฐานในการ

ขั�นรปูัตวัลัะคร	การขึ�นรปูัจากโมเดัลัพ้ื้�นฐาน	แลัะการขึ�นรปูัแลัะเพิื้�มรายลัะเอยีดัจากโมเดัลัที่ี�มโีพื้ลักีอน

ตำ�า	เที่คนคิการ	retopology	เพ้ื้�อสรา้งโมเดัลัที่ี�มโีครงสรา้งโพื้ลักีอนทีี่�สามารถนำาไปัใช้ิงานไดัส้ะดัวกการ

ใชิ้งาน	กระบวนการการใชิ้งานโปัรแกรมปัฏิิมากรรมดัิจิที่ัลั	3	มิติ	ร่วมกับโปัรแกรม	3	มิติพื้้�นฐานอ้�น	ๆ
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	 	 Digital	Sculpting	3D	Modeling	technique,	human	anatomy	as	a	basic	of	character	

modeling;	modeling	from	primitive	objects,	modeling	and	detailing	model	from	low-polygon	

model;	retopology	technique	to	recreate	a	standard	topology	model	for	export	to	another	

3D	application;	process	of	integrating	3D	sculpting	application	with	another	3D	application	

tool.

CGE 318 กิารผลิตภาพื้ยนตร์ด็ิจิทัล 3(2-2-5)

  (Digital Filmmaking)

	 	 การถ่ายที่ำาภาพื้ยนต์	 ด้ัวยการลังม้อปัฏิิบัติจริง	 ขั�นตอนการผลิัตภาพื้ยนต์	หลัักการถ่าย

ที่ำาภาพื้ยนต์	แลัะ	ภาษาภาพื้ยนต์	บุคลัากรดั้านการผลัิตภาพื้ยนตร์ดัิจิที่ัลั	การเขียนบที่	การกำากับแลัะ

การสร้างภาพื้ยนต์	การจัดัแสง	การถ่ายที่ำา	การบันที่ึกเสียง	แลัะการตัดัต่อ	

  Hands-on experience by writing, directing, and editing their own digital video 

projects,	filmmaking	process,	film	language	and	theories,	digital	filmmaking	team,	writing,	

producing, directing, lighting, shooting, sound recording and editing.

CGE 319 กิารออกิแบับัเกิมเชิงปฏิิบััติกิาร 3(3-0-6)

  (Game Design Workshop)

	 	 การออกแบบเกมปัระเภที่ต่าง	ๆ	นอกเหน้อจาก	คอมพื้ิวเตอร์เกม	เชิ่น	เกมกระดัาน	เกม

การ์ดั	การวางแผนแลัะดัำาเนนิโครงการผลัติเกม	หลักัการรออกแบบกลัไกของเกม	การที่ดัสอบเกมแลัะ

การวิเคราะห์ข้อดัีข้อเสียของเกม	การออกแบบเพื้้�อตอบสนองกลัุ่มผู้เลั่นปัระเภที่ต่าง	ๆ	เข้าใจเร้�องการ

วางแผนเชิิงธ์ุรกิจ	

	 	 Hands-on	experience	by	making	their	own	(non	computer-base)	game	project	

such as a board game, a card game. Studying game project planning, designing gameplay 

mechanism, testing and evaluating game, designing games for different player demographic 

and	understanding	game	market	planning.

CGE 320  กิารตลาด็ขีองเกิมและส้�อด็ิจิทัล  3(3-0-6)

  (Game and Digital Media Marketing)

	 	 ปัรัชิญาแลัะแนวความคิดัที่างด้ัานการตลัาดัของเกมแลัะส้�อดัิจิตอลั	 การวางแผน

การตลัาดั	การกำาหนดักลัยุที่ธ์์ที่างการตลัาดั	การวิเคราะห์โอกาสที่างการตลัาดั	การวิเคราะห์แลัะ

ปัระเมินความน่าสนใจของตลัาดั	การกำาหนดัโปัรแกรมการตลัาดั	การควบคุมการดัำาเนินงานอย่างมี
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ปัระสิที่ธิ์ภาพื้	การปัระยุกต์ใชิ้องค์ความรู้ด้ัานการตลัาดักับการบริหารเที่คโนโลัยี	 การตลัาดัโดัยการ

อาศัยส้�อการแสดังผลั	ส้�อสังคม	อุปักรณ์์เคลั้�อนที่ี�

	 	 Fundamental	concepts	of	Game	and	Digital	media	marketing,	marketing	plan,	

marketing	strategy,	market	opportunity	analysis,	market	assessment,	market	targeting,	mar-

keting	program,	effective	operations	controls,	integrating	marketing	strategy	and	technology	

management,	display	marketing,	social	media	marketing,	mobile	marketing.

CGE 321  ธ่รกิิจเกิมและอีสปอร์ต  3(3-0-6)

  (Game and Esport Business)

	 	 ธ์รุกิจทีี่�เกี�ยวข้องกับเกม	ธุ์รกิจทีี่�เกี�ยวเน้�องกับอสีปัอร์ต	ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเกมใน

ปัระเที่ศไที่ยแลัะที่ั�วโลัก	ขั�นตอนในการจัดัตั�งบริษัที่	การบริหารจัดัการงานภายในบริษัที่เบ้�องต้น	แนว

โน้มธ์ุรกิจเกมแลัะอีสปัอร์ตในปััจจุบันแลัะอนาคต

	 	 Game	business,	Esports	business,	the	ecosystem	of	the	game	industry	in	Thailand	

and the world, process for establishing company, internal company management, present 

and	future	of	game	and	Esports	business	trends.

CGE 322 กิารออกิแบับัและพื้ัฒนาเวิ็บั 2 3(2-2-5)

  (Web Design and Development II)

	 	 การพัื้ฒนาเวบ็แอพื้พื้ลิัเคชัินทีี่�สามารถโต้ตอบกับผูใ้ช้ิ	ดัว้ยภาษา	JavaScript,	PHP,	ASP	

หร้อ	JSP	การพื้ัฒนาเว็บแบบ	AJAX	การเชิ้�อมต่อเว็บกับฐานข้อมูลั	เชิ่น	MySQL,	MS	Access,	MS	

SQL	เปั็นต้น

	 	 Web	application	design	and	development	with	JavaScript,	PHP,	ASP	or	JSP.		

Using	AJAX	(Asynchronous	JavaScript	and	XML),	Web	programming	connecting	to	database	

such as MySQL, MS Access, MS SQL.

CGE 323  เทคโนโลยีส้�อปฏิิสัมพื้ันธ์ 3(3-0-6)

  (Interactive Media Technology)

	 	 พ้ื้�นฐานส้�อมัลัติมีเดัียที่ี�สามารถโต้ตอบกับผู้ใชิ้	 ที่ฤษฎีีของเที่คโนโลัยีมัลัติมีเดัีย	 มีความ

รู้ความเข้าใจที่ั�งซัอฟัต์แวร์แลัะฮีาร์ดัแวร์	 ศึกษาการรับรู้	 การเข้าใจ	 แลัะการส้�อสาร	มาตรฐานการ

ออกแบบส้�อมัลัติมีเดัีย	การพื้ัฒนาส้�อมัลัติมีเดัียที่ั�งภาพื้	เสียง	วีดัิโอ	ลัิขสิที่ธ์ิ�	แลัะจริยธ์รรม

  Fundamentals of interactive multimedia computing, theoretical understanding of 
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multimedia technologies, and hands-on experience with applications and hardware, percep-

tion, cognition, and communication, multimedia interface standards, multimedia evaluation, 

images, voice, and video materials, copyright and ethics.

CGE 324 กิารบัริหารโครงกิารเกิม 3(3-0-6)

  (Game Project Management)

	 	 กระบวนการพื้ัฒนาซัอฟัต์แวร์เกม	ที่ีมพื้ัฒนาเกม	การเก็บความต้องการของระบบเกม	

กระบวนการออกแบบเกม	การวิเคราะห์ความเสี�ยง	การคำานวณ์งบปัระมาณ์	การปัระกันคุณ์ภาพื้	แลัะ

การที่ดัสอบระบบเกม

	 	 Game	software	process	management,	game	development	team,	requirements,	

game	design,	risk	analysis,	cost	estimation,	quality	assurance	and	testing.

CGE 325 กิารพื้ากิย์เกิม 3(3-0-6)

  (Game Casting)

	 	 การแนะนำาตัวเอง	การเลั่าเร้�อง	การใชิ้เสียงส้�ออารมณ์์	การใชิ้ภาษากายเพื้้�อการส้�อสาร

	 เที่คนิคการส้�อสารแลัะดัึงดัูดัความสนใจของผู้ชิม	การแสดังอารมณ์์	 เที่คนิคการถ่ายที่อดัสดั	การหา

รายไดั้จากการพื้ากย์เกม

  Introducing yourself, storytelling, using emotional sounds, using body language 

for	communication,	communication	techniques	and	grab	the	attention	of	the	audience,	emo-

tional	expression,	live	broadcast	techniques,	earning	money	from	game	casting.

CGE 499  กิารศึกิษาเฉพื้าะเร้�องด็้านคอมพื้ิวิเตอร์เกิมและอีสปอร์ต     3(3-0-6)

               (Special Topics in Computer Game and Esport)

	 	 ปัระเดั็นใหม่ๆ	เกี�ยวกับคอมพื้ิวเตอร์เกมแลัะอีสปัอร์ต	ที่ั�งในเชิิงที่ฤษฎีีแลัะปัฏิิบัติ

  Current issues in computer game and esport both theoretical and practical topics.
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สาขีาวิิชาเทคโนโลยีส้�อสังคม

Social Media Technology

 1) วิิชาพื้้�นฐานวิิชาชีพื้ 30 หน่วิยกิิต 

DIT 101   กิารเขีียนโปรแกิรมคอมพื้ิวิเตอร์ 1                                   3(2-2-5)

  (Programming I)

	 	 หลัักการพ้ื้�นฐานของการสรา้งลัำาดับัการแกป้ัญัหาดัว้ยการเขยีนโปัรแกรมตามไวยากรณ์์

ภาษาที่ี�กำาหนดั	การเขยีนโปัรแกรมเชิงิโครงสรา้ง	แนวที่างการเขยีนโปัรแกรมเชิิงออ็บเจกต	์ตวัแปัร	ตวั

ปัฏิิบัติการ	ฟัังก์ชิันแลัะหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูลั	คำาสั�งควบคุมแลัะคำาสั�งปัฏิิบัติการที่างภาษา	ความ

สมัพื้นัธ์์ระหวา่งตวัแปัร	ตัวชิี�	แลัะการใชิเ้น้�อที่ี�ในหนว่ยความจำา	ตัวแปัร	โลัคอลัแลัะโกลับอลั	การสง่คา่

ระหว่างฟัังก์ชิัน	แถวลัำาดัับปัระเภที่มิติเดัียวแลัะสองมิติ	สตริง	แฟั้มข้อมูลั	การสร้างโปัรแกรมที่ี�เสถียร

แลัะการบูรณ์าการการสร้างแอพื้พื้ลัิเคชิันเบ้�องต้น

            Fundamental concepts of problem solving, programming using particular syntac-

tic language, structured programming and overview of object-oriented concept, variables, 

operators,	functions	and	input/output,	various	control	statements	and	operations	of	languag-

es, relationship among variables, pointers, and memory usage, local and global variables, 

function	parameter	passing,	strings,	array,	file,	robustness	with	error-handling	and	application	

development consolidation unit.

  

DIT 102     กิารเขีียนโปรแกิรมคอมพื้ิวิเตอร์ 2                                      3(2-2-5)

              (Programming II)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : DIT 101 ก่ารเขีียนโปรแก่รมคัอมพิิวิเตอร์ 1 หรือขี้�นอย่่ก่ับัดุุลยพิินิจขีอง

สาขีาวิิชา

																				การวิเคราะห์แลัะออกแบบโปัรแกรมที่ี�ซัับซั้อน	แนวคิดัการเขียนภาษาโปัรแกรมเชิิงวัตถุ

คลัาสแลัะออบเจ๊กต์	 การควบคุมโปัรแกรมแบบวนรอบกับคำาสั�งวนซัำ�า	 แนะนำาโครงสร้างข้อมูลัเบ้�อง

ต้น	ปัระเภที่ของการจัดัระบบแฟั้มข้อมูลั	เที่คนิคการปัระมวลัผลัแฟั้มข้อมูลัแบบง่าย	การปัระมวลัผลั

แฟั้มข้อมูลั	แบบซีัเควนเชีิยลั	การปัระมวลัผลัแฟ้ัมข้อมูลัแบบโคซีัเควนเชีิยลั	การเขียนโปัรแกรมทีี่�ใชิ้

งานไดั้จริงในงานวิจัย	บันเที่ิง	ธ์ุรกิจ	แลัะอุตสาหกรรม
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                     Analysis and design of complex programs, object-oriented programming 

concept, class and objects, recursive and iterative program controls, introduction to basic 

data	structures,	types	of	file	organizations,	simple	file	processing	techniques,	sequential	file	

processing,	co-sequential	file	processing,	practical	application	programming	for	research,	

entertainment, businesses, and industries.

DIT 103   ระบับัสารสนเทศเบั้�องต้น        3(3-0-6)                                                           

               (Introduction to Information System)

																				แนวคิดัเกี�ยวกับระบบสารสนเที่ศ	 ระบบสารสนเที่ศในองค์กรบุคลัากรที่ี�เกี�ยวข้องกับ

ระบบสารสนเที่ศ	ปัระเภที่ของระบบสารสนเที่ศระบบแลัะซัอฟัต์แวร์ปัระยุกต์	 	 ข้อมูลัการจัดัระเบียบ

แลัะข้อมูลัความรู้เบ้�องต้นเกี�ยวกับการพื้ัฒนาระบบ	อินเที่อร์เน็ต	อินที่ราเน็ตแลัะเอ็กซั์ที่ราเน็ต	ความ

รู้เบ้�องต้นเกี�ยวกับการส้�อสารข้อมูลัแลัะเคร้อข่ายคอมพื้ิวเตอร์	การพื้าณ์ิชิย์อิเลั็กที่รอนิกส์		สารสนเที่ศ

แลัะระบบสนับสนุนการตัดัสินใจ		การจัดัการความรู้แลัะจริยธ์รรมในสังคมสารสนเที่ศ

	 	 Core	aspects	of	information	systems:	information	systems	in	organization,	per-

sons in information systems,  type of information systems, systems and application software, 

organizing	data	and	information,introduction	to	systems	development	life	cycle	(SDLC),	in-

ternet,	intranets	and	extranets,	introduction	to	telecommunications	and	computer	networks,	

electronic	commerce,	information	and	decision	support	systems,	knowledge	management		

and ethical issues in information systems.

DIT 104   กิระบัวินกิารธ่รกิิจสำาหรับัระบับัสารสนเทศ                                  3(3-0-6)

  (Business Process for Information System)

	 	 ความรูเ้บ้�องตน้เกี�ยวกบัธ์รุกจิแลัะกระบวนการที่างธ์รุกจิ	โครงสรา้งองคก์รที่างธ์รุกจิ	สภาพื้

แวดัลั้อมที่างธ์ุรกิจ	ความสำาคัญของระบบสารสนเที่ศในกระบวนการที่างธ์ุรกิจ	 เอนเตอร์ไพื้รส์ซัิสเต็ม

	กระบวนการจัดัซ้ั�อจัดัจ้าง	กระบวนการผลิัต	กระบวนการหลัังกระบวนการผลิัต	กระบวนการบูรณ์า

การ	การบริหารโครงการแลัะการปัระกอบการ	แลัะบที่บาที่ของเอนเตอร์ไพื้รส์ซัิสเต็มในกระบวนการ

ที่างธ์ุรกิจ	ข้อมูลัแลัะกระแสข้อมูลัที่ี�เกี�ยวข้อง	

	 	 Introduction	to	business,	business	organizations	and	processes,	business	organ-

ization	structures,	an	importance	of	information	systems	in	business	processes,	enterprise	

systems	 (ES),	 procurement	 process,	 production	 process,	 fulfilment	 process,	 integrated	

processes,	project	management	and	entrepreneurship,	roles	of	enterprise	systems	(ES)	in	

business	processes,	related	data	and	its	flow.



Rangsit University Bulletin 2021-2022
วิิทยาลััยนวิัตกรรมดิิจิิทัลัเทคโนโลัยี College of Digital Innovation Technology

DIT 105   วิิทยาศาสตร์และธ่รกิิจนวิัตกิรรมรายใหม่                                        3(3-0-6)  

  (Science and Innovative Startup)

	 	 ความคิดัสร้างสรรค์แลัะกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยี	 การนำา

นวตักรรมแลัะเที่คโนโลัยไีปัสู่เชิิงพื้าณ์ชิิย	์ศนูยบ์่มเพื้าะที่างธ์รุกจิ	การแสวงหาพื้นัธ์มิตรแลัะความร่วม

ม้อเพื้้�อการพื้ัฒนานวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยี	 การระดัมเงินทีุ่นเพื้้�อการพื้ัฒนาเที่คโนโลัยีแลัะนวัตกรรม	

การเป็ันผู้ปัระกอบการด้ัานนวตักรรมแลัะเที่คโนโลัย	ีการตลัาดัสำาหรบัเที่คโนโลัยแีลัะนวตักรรม	การเผย

แพื้ร่นวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยี	การวิจัยปัระเมินความเปั็นไปัไดั้ที่างธ์ุรกิจของนวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยี

                    Creative and process for innovation and technology development, business incu-

bator,		networking	and	strategic	alliance	for	innovation	and	technology	development,	capital	

venturing	for	development	of	technology	and	innovation,	technopreneurship,	marketing	for	

innovation and technology,  diffusion of innovation and technology, business feasibility study 

for innovation and technology.

DIT 106  คณิิตศาสตร์พื้้�นฐานสำาหรับักิารลงท่น                                             3(3-0-6)

             (Foundation of Mathematics for Investment)

																				ความรู้พื้้�นฐานที่างการเงิน	ดัอกเบี�ย	มูลัค่าของเงินตามเวลัา	การคำานวณ์ที่ี�เกี�ยวข้องกับ

บ้าน	 รถยนต์	บัตรเครดัิต	ภาพื้รวมเกี�ยวกับตราสารทีุ่นแลัะหุ้นสามัญ	การปัระเมินมูลัค่าแลัะกลัยุที่ธ์์

การลังทุี่นในหุ้นสามัญ	ตราสารทีี่�เกี�ยวเน้�องกับตราสารทุี่น	ความรู้พ้ื้�นฐานเกี�ยวกับตราสารหนี�	 การ

ปัระเมนิมลูัคา่แลัะผลัตอบแที่นของตราสารหนี�	ความรูเ้บ้�องตน้เกี�ยวกบักองที่นุรวม	อตัราผลัตอบแที่น

แลัะความเสี�ยงจากการลังทีุ่นในกองทีุ่นรวม

  Financial literacy, interest, time value of money,  calculations involving home  

cars	and		credit	cards,	an	overview	of	equities	and	common	stocks,		instruments	related	to	

equity	instruments,	fundamentals	of	debt,	instruments,	introduction	to	mutual	funds,	rate	of	

return	and	risk	from	investing	in	mutual	funds

DIT 107   กิารคิด็และกิารเขีียนเชิงสร้างสรรค์                                   3(3-0-6)

  (Creative Thinking and Writing) 

																		 การสร้างสรรค์อารมณ์์ร่วมในชิิ�นงาน	วิธ์กีารต่าง	ๆ 	ในการสร้างการคิดัเชิงิสร้างสรรค์	แลัะ

วจิารณ์์	เที่คนคิความคดิัสรา้งสรรค	์การคดิัเชิงิบวก	นวตักรรมการคดิั	กระบวนที่ศันใ์นการคดิั	ความคดิั

อเนกนัย	แผนที่ี�ความคิดั	เคร้�องมอ้ช่ิวยในการจับปัระเด็ัน	เที่คนิคการคิดัแบบตั�งคำาถาม	การระดัมสมอง

การใชิ้ความคิดัแบบที่ฤษฎีีหมวกหกใบ	กลัยุที่ธ์์ในการคิดั	วงจรการปัฏิิบัติงาน	พื้ี-ดัี-ซัี-เอ	การพื้ัฒนา
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เร้�องราว	การฝึึกเขียนเร้�องราว	การเลั่าเร้�องราวจากสตอรี�บอร์ดั

																			Building	mutual	emotional	engagement	in	the	work,	how	to	create	a	creative	and	

critical	thinking,	creative	techniques,	positive	thinking,	innovative	thinking,	paradigm	in	thinking	

the	idea	implies	manifold	mind	maps	capturing	tool	the	idea	of	questioning,	brainstorming,	

six	hats	thinking	theory,	strategic	thinking	cycle	performance	PDCA;	developing	story	into	

software, practice writing story, writing the story of storyboards.

DIT 108   กิารออกิแบับัอินโฟกิราฟิกิ          3(2-2-5)                                                        

   (Infographic Design)

																				หลัักการ	ที่ฤษฎีี	 ในการ	วิธ์ีในการส้�อสารดั้วยภาพื้	 เชิ่น	การวาดัภาพื้	การสร้างแผนภูมิ

	การวาดัภาพื้ปัระกอบ	การใชิ้รูปัภาพื้	แลัะการใชิ้ตัวอักษรร่วมกับรูปัภาพื้		การออกแบบกราฟัิกข้อมูลั

บนส้�อมัลัติมีเดัีย	ส้�อปัฏิิสัมพื้ันธ์์ที่ั�งออนไลัน์	แลัะออฟัไลัน์	ส้�อสิ�งพื้ิมพื้์	เพื้้�อการส้�อสารไปัยังผู้ชิม

	 	 Principles,	 theories,	 language	of	visual	communication,	variety	of	methods	of	

creating communication tool such as hand drawing, diagram, illustration, use of images and 

integrate text with images, use of infographic design for communicate on multimedia, inter-

active	media,	online	and	offline	media	such	as	printing	media	to	communicate	the	message	

to audience.

DIT 109   กิารออกิแบับัและพื้ัฒนาเวิ็บั                                                   3(2-2-5)

  (Web Design and Development)

																	 หลัักการออกแบบแลัะการพัื้ฒนาเว็บ	 ด้ัวยภาษา	HTML,	CSS	แลัะ	XML	ที่ฤษฎีีพ้ื้�น

ฐานของการพื้ัฒนาเว็บไซัต์		รูปัแบบเว็บเพื้้�อการใชิ้งานต่างๆ			องค์ปัระกอบของการออกแบบเว็บไซัต์	

โครงสร้างของเว็บไซัต์		การออกแบบส่วนติดัต่อผู้ใชิ้	โปัรแกรมปัระยุกต์ที่ี�ใชิ้ในการพื้ัฒนาเว็บไซัต์	การ

ออกแบบเวบ็ไซัตใ์หแ้สดังผลัไดัอ้ยา่งเหมาะสมในอปุักรณ์์ที่ี�แตกตา่งกนั	แลัะการวดััผลัความสนใจของ

ผู้ใชิ้งานเว็บ

	 	 Principles	of	web	design	and	development	with	HTML,	CSS	and	XML,	fundamentals	

of web development, webforms for various uses, website design elements site structure, 

user interface design, an application used for website development, website design to be 

properly displayed on different devices and measuring the interest of web users. 
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DIT 110   พื้้�นฐานกิารออกิแบับักิราฟิกิ                                         3(3-0-6)

  (Foundation of Graphics Design)

								 	 หลัักการออกแบบกราฟัิกดั้วยคอมพื้ิวเตอร์	 การออกแบบภาพื้เคล้ั�อนไหว	 ชินิดัของ

คอมพื้ิวเตอร์กราฟัิกต่าง	ๆ	แลัะซัอฟัต์แวร์ที่ี�ใชิ้ในงานออกแบบดั้านดัิจิที่ัลั

												 	 Principles	of	computer	graphic	design,	animation	design,	various	types	of	com-

puter graphics and software used in digital designs.

  2) วิิชาชีพื้  60 หน่วิยกิิต

  กิ. วิิชาชีพื้-บัังคับั  45 หน่วิยกิิต

SMT 120   เทคโนโลยีกิารถิ่ายภาพื้ด็ิจิทัล                                                 3(3-0-6)

                (Digital Photography Technology)

	 	 หลักัการถา่ยภาพื้ดัจิทิี่ลััดัว้ยอปุักรณ์์ทัี่�งที่างดัา้นฮีารด์ัแวรแ์ลัะซัอฟัตแ์วร	์เที่คโนโลัย	ีที่ฤษฎีี

การถ่ายภาพื้	กระบวนการแลัะขั�นตอนการสร้างภาพื้ดัิจิที่ัลั	เที่คนิค	อุปักรณ์์ต่างๆ

	 	 Principle	of	digital	image	and	equipments	both	hardware	and	software	including	

exploration	of	technology,	theory	of	digital	image	processing,	equipment	and	procedures;	

making	use	of	techniques,	materials	and	processes.

SMT 121  พื้้�นฐานส้�อเคล้�อนไหวิ             3(2-2-5)

                (Introduction to Motion Media)

	 	 พื้้�นฐานการออกแบบส้�อ	2	มิติ	แลัะหลัักการสร้างภาพื้เคลั้�อนไหวแบบ	2	มิติ	 เพื้้�อใชิ้ใน

การส้�อสารเบ้�องตน้	โดัยเนน้ใหส้้�อสามารถถกูนำาไปัใช้ิไดัใ้นรูปัแบบทีี่�หลัากหลัาย	แลัะตอบสนองความ

ต้องการของโจที่ย์ไดั้ครบถ้วน

  Two dimentional design foundation and principles of animation to communicate 

ideas;	the	media	are	used	in	variety	of	platform	and	able	to	serve	the	requirement	of	the	

media.

SMT 211 กิารเล่าเร้�องในเทคโนโลยีส้�อสังคม 3(3-0-6)

  (Storytelling in Social Media Technology) 

	 	 หลัักการ	ที่ฤษฎีี	 แลัะกระบวนการเลั่าเร้�อง	การเขียนเชิิงสร้างสรรค์อย่างเปั็นระบบ	การ

ออกแบบเน้�อหาแลัะการถ่ายที่อดัเร้�องราวในโซัเชิียลัมีเดัีย	ตอบสนองต่องานโฆษณ์าในเที่คโนโลัยีส้�อ
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สังคมอย่างเหมาะสม

	 	 Principles	and	concepts	of	storytelling,	creative	writing	and	techniques	for	de-

signing	content	and	conveying	story	in	social	media,	use	of		advertising	work	in	social	media	

technology.

SMT 223   เทคโนโลยีคอมพื้ิวิเตอร์กิราฟิกิสามมิติ 3(2-2-5)

              (3D Computer Graphic Technology)

	 	 แนวความคิดัการสร้างแบบจำาลัอง	 3	มิติ	 ดั้วยโปัรแกรมคอมพื้ิวเตอร์	 3	มิติ	 การสร้าง

ลัักษณ์ะพื้้�นผิว	การจัดัแสงแลัะการเรนเดัอร์ภาพื้	รวมถึงหลัักการสร้างภาพื้เคลั้�อนไหวเบ้�องต้น

  Various concepts of three dimensional software in modeling, texturing, lighting 

and rendering. Also review the basics of animation. 

SMT 234  กิารออกิแบับัอินเตอร์เฟซและกิารออกิแบับัประสบักิารณิ์ผู้ใช้ 3(3-0-6)

  (User Interface Design and User Experience Design)

	 	 หลัักการพัื้ฒนาส้�อปัฏิิสมัพื้นัธ์์	แผนผังที่างความคิดั	หลักัการออกแบบแผนผังการที่ำางาน

ส้�อปัฏิสิมัพื้นัธ์	์	การจัดัองคป์ัระกอบ	การออกแบบสญัลักัษณ์	์การใชิง้านตวัอกัษร	การออกแบบวธิ์กีาร

ใชิ้งานทีี่�ให้ความสำาคัญกับผู้ใชิ้สูงสุดั	 วิธ์ีการที่ดัสอบแลัะวัดัผลัปัระสิที่ธ์ิภาพื้ของผลังาน	แลัะวัดัผลั

ความพื้ึงพื้อใจของผู้ใชิ้ส้�อ	

	 	 Principle	 of	 interactive	media	develop	process,	mind	mapping,	 project	 flow	

chart design for interactive media, graphic and interface design composition, icon design, 

typography, shaping strategy and user-center design, usability testing method design.   

SMT 242   เทคโนโลยีเคร้อขี่ายสังคม 3(3-0-6)

                (Social Media Network Technology)

	 	 แนวคดิัแลัะวิธี์การของเครอ้ข่ายสังคม	หลักัการเก็บขอ้มลูั	แลัะวเิคราะห์ขอ้ปัระโยชิน์แลัะ

ขอ้เสยีของเครอ้ข่ายสงัคมแต่ลัะปัระเภที่	หลักัการปัระยกุตใ์ช้ิงานเครอ้ข่ายสงัคมเพ้ื้�อปัระโยชิน์ที่างการ

ตลัาดัแลัะที่างสังคม

	 	 Concept	and	method	of	social	network,	participation	in	social	networks,	collect	

data	and	analyzing	the	pros	and	cons	of	each	type	of	social	networking,	implementation	of	

social	network	in	marketing	and	social	purpose.
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SMT 243   เทคโนโลยีระบับักิารจัด็กิารเน้�อหาด็ิจิทัล 3(2-2-5)

                (Digital Content Management System Technology)

	 	 ที่ฤษฎีีระบบการจัดัการเน้�อหาเบ้�องต้น	 การออกแบบแลัะพื้ัฒนาโครงสร้างระบบการ

จดััการเน้�อหา	การจัดัการผูใ้ช้ิงาน	การจัดัรูปัแบบของเน้�อหา	การจัดัองค์ปัระกอบพ้ื้�นฐาน	เชิน่	เพื้จ	เมนู	

การนำาที่าง,	การจัดัการคอมโพื้เนนที่์	โมดัูลั	ปัลัั�กอิน,	ความมั�นคงปัลัอดัภัยในระบบการจัดัการเน้�อหา

  Introduction to content management system theory, design and development 

structure	of	content	management	system,	user	management,	organizing	content,	basic	ele-

ment: pages, menus and navigation, incorporate components, modules, plug-ins , securing 

in content management system.

SMT 323   กิารผลิตวิีด็ิทัศน์ด็ิจิทัล 3(2-2-5)

              (Digital Video Production)

	 	 หลัักการพื้้�นฐานการสร้างภาพื้ยนตร์	กฎีแลัะเที่คนิคในงานส้�อวีดัิที่ัศน์	การจัดัแสง		หลััก

การตดััตอ่แบบไมใ่ชิเ่ชิงิเสน้	(Non-Linear	Editing)	รปูัแบบตา่งๆ	รวมถงึขอ้จำากดััของการใชิง้านส้�อวดีัิ

ที่ศันท์ี่ั�งในรปูัแบบของงานออนไลัน	์แลัะงานออฟัไลัน	์วดีัทัิี่ศน์ในรปูัแบบวลัอ็ค	(Vlog)	สำาหรบัส้�อสงัคม

ออนไลัน์

	 	 Basic	principle	of	digital	film	making,	rule	and	technique	in	digial	video,	lighting	

technique,	non-linear	editing,	video	formats	and	limitations	and	implementation	on	both	online	

and	offline	applications,	vlog	for	social	media.

SMT 326   กิารสร้างสรรค์ส้�อด็ิจิทัลคอนเทนต์สำาหรับัเทคโนโลยีสตรีมมิ�ง 3(2-2-5)

                (Digital Content Creation for Streaming Technology)

	 	 เที่คโนโลัยีการสตรมีมิ�งพ้ื้�นฐาน	การศึกษาแลัะการใช้ิงานเที่คโนโลัยีการสตรมีมิ�งรูปัแบบ

ต่าง	 ๆ	 การสร้างเน้�อหาดิัจิที่ัลั	 การส้�อสารถึงผู้ชิมทัี่�งด้ัานข้อมูลัข่าวสารแลัะการบันเที่ิงทีี่�ใช้ิงานกับ

เที่คโนโลัยีสตรีมมิ�ง	พื้้�นฐานที่ักษะการเลั่าเร้�อง	การระดัมแนวคิดัแลัะการสร้างสรรค์	 การแสดังความ

เห็นในการเลั่นเกม	การบรรยายคุณ์ลัักษณ์ะสินค้า	การกระจายภาพื้แลัะเสียงในเกมออกอากาศสดั

    Introduction to live broadcast and media formats for streaming technology, study 

and use of variety types of streaming technology, digital content creation, communication to 

the audience, information and entertainment with streaming technology, basic storytelling, 

brainstorming, live commentary of the game, product review and game broadcast. 
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SMT 352 โครงงานเทคโนโลยีส้�อสังคม 3(2-2-5)

  (Social Media Project)

	 	 การวางแผนโครงงาน	นำาความรู้ความเข้าใจแลัะทัี่กษะทีี่�ไดั้รับจากวิชิาพ้ื้�นฐานมาใช้ิใน

การแก้ไขปััญหาแลัะสร้างสรรค์โครงการเที่คโนโลัยีส้�อสังคม	 ในสภาพื้งานใกลั้เคียงกับโจที่ย์งานจริง

ในสายวิชิาชิีพื้					การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลั		การวิเคราะห์ข้อมูลั	แลัะการเขียนเลั่มโครงการ

	 	 Utilize	knowledge	and	the	skills	acquired	from	previous	courses	to	analyze	con-

straints,	solve	problems	and	create	a	project	in	real-world	situations.		Project	research,	data	

analysis	and	writing	project	book.

SMT 361 กิารตลาด็ส้�อด็ิจิทัล 3(3-0-6)

  (Digital Media Marketing)

	 	 หลัักพ้ื้�นฐานที่างการตลัาดั	 เคร้�องม้อที่างการตลัาดั	การสร้างตราสินค้า	 แผนกลัยุที่ธ์์

ที่างการตลัาดั	หลัักการปัระยุกต์ใชิ้งานอินเที่อร์เน็ตในงานดั้านการตลัาดั	เคร้�องม้อในสภาพื้แวดัลั้อม

แบบดัิจิที่ัลัสำาหรับนักการตลัาดั

	 	 Foundation	of	marketing,	marketing	 tools,	 branding,	and	marketing	 strategy,	

application	of	the	Internet	in	marketing,	available	tools	for	marketers	to	operate	in	the	digital	

environment. 

SMT 495  สัมมนาด็้านเทคโนโลยีส้�อสังคม 3(3-0-6)

               (Seminar in Social Media Technology)

	 	 หลัักแลัะแนวคิดัว่าดั้วยการสัมมนา	 รูปัแบบการสัมมนา	 การจัดัตั�งคณ์ะกรรมการจัดั

สมัมนา	การกำาหนดัปัระเดัน็การสมัมนาเกี�ยวกบัเที่คโนโลัยสี้�อสงัคม	หลักัการเขยีนรายงานการปัระชิมุ	

การเขียนโครงการสัมมนา	การนำาเสนอโครงการ	การจดััสมัมนาแลัะการปัระเมินผลักิจกรรมการสัมมนา

ที่ั�งในแลัะนอกสถานที่ี�	

	 	 Principles		and		concepts		of		seminars,		seminar		formats,		seminar	team	for-

mation, formulating seminar issues related to creative media technology, methods of writing 

meeting and conference reports, writing seminar projects, project presentations, seminar 

holding for both in and out doors.
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SMT 492 กิารฝัึกิงานวิิชาชีพื้ 3(0-40-20)

  (Internship)

	 	 เง้�อนไขรายวิชิา:	เรียนรายวิชิาพื้้�นฐานวิชิาชิีพื้ครบ	โดัยขึ�นอยู่กับดัุลัยพื้ินิจของสาขาวิชิา

	 	 นักศึกษาฝึึกงานตามสายวิชิาชิีพื้ในสถานปัระกอบการ	เปั็นเวลัาไม่น้อยกว่า	240	ชิั�วโมง

	 โดัยมี	 ตรวจเยี�ยมสถานปัระกอบการจากคณ์ะอาจารย์	 แลัะการปัระเมินผลัการฝึึกงานจากสถานที่ี�

ฝึึกงาน

	 	 Student	applies	for	internship	in	related	not	less	than	240	hours;	work	place	visit	

for	faculty	and	student	performance	report	form	the	work	place.

SMT 496   ปริญญานิพื้นธ์      6(0-12-6)

  (Senior Project)

  เงื�อนไขีรายวิิชา: เรียนรายวิิชาพิื�นฐานวิิชาชีพิคัรบั โดุยขี้�นอย่่ก่ับัดุุลยพิินิจขีองสาขีาวิิชา

	 	 การจดััที่ำาเคา้โครงปัรญิญานพิื้นธ์์	การสอบเคา้โครงปัรญิญานพิื้นธ์์	แลัะการสอบรวบยอดั

ปัริญญานิพื้นธ์์	ที่ี�มีปัระเดั็นสอดัคลั้องกับปัรัชิญาแลัะวัตถุปัระสงค์ของหลัักสูตร

																	 	Providing	senior	project	proposals,	proposal	defense,	and	final	defense	which	

is related to the curriculum philosophy and objectives. 

DIT 498 สหกิิจศึกิษา**                     9(0-40-20)

               (Co-operative Education)

  เงื�อนไขีรายวิิชา: เรียนรายวิิชาพิื�นฐานวิิชาชีพิคัรบั โดุยขี้�นอย่่ก่ับัดุุลยพิินิจขีองสาขีาวิิชา

																		 การปัฏิิบตังิานในสถานปัระกอบการระยะเวลัาไมต่ำ�ากว่า	16	สัปัดัาห์	ความร่วมมอ้ระหว่าง

มหาวทิี่ยาลััยกบัสถานปัระกอบการเพ้ื้�อพื้ฒันานกัศกึษาใหม้คีวามรูท้ี่างการปัฏิิบตัแิลัะที่กัษะตา่งๆ	ใน

การที่ำางานในวิชิาชิีพื้	การตรวจเยี�ยมสถานปัระกอบการ	การรายงานผลัการปัฏิิบัติงานที่ี�ไดั้จากสถาน

ปัระกอบการ

																		 Working	in	the	workplace	at	least	16	weeks,	the	collaboration	between	the	uni-

versity	and	the	workplace	in	order	to	develop	students	both	knowledge	and	work-related	

skills	 in	 the	career	professions,	workplace	visit	 ,	 reporting	the	outcomes	gained	from	the	

workplace.

	 *	นักศึกษาที่ี�เลั้อกเรียนวิชิา	SMT	496	ปัริญญานิพื้นธ์์	ต้องเรียนวิชิา	SMT	492	การฝึึกงาน

วิชิาชิีพื้	แต่ไม่ต้องลังเรียนวิชิา	DIT	498	สหกิจศึกษา	รวมจำานวน	9	หน่วยกิต
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  ขี. วิิชาชีพื้-เล้อกิ 15      หน่วิยกิิต

	 	 นักศึกษาจะต้องเลั้อกเรียน	5	รายวิชิา	จากรายวิชิาต่อไปันี�	หร้อเลั้อกเรียนรายวิชิาที่ี�เปัิดั

สอนในวิที่ยาลััยนวัตกรรมดัิจิที่ัลัเที่คโนโลัยี	โดัยขึ�นกับดัุลัยพื้ินิจของสาขาวิชิา

SMT 210   กิารออกิแบับักิราฟิกิเพื้้�อกิารส้�อสาร 3(3-0-6)

  (Graphic Design for Communication)

	 	 หลัักการ	 ที่ฤษฎีี	 ในการส้�อสารดั้วยการออกแบบกราฟัิกข้อมูลับนส้�อมัลัติมีเดัีย	 ส้�อ

ปัฏิิสัมพื้ันธ์์ที่ั�งออนไลัน์	แลัะออฟัไลัน์	ส้�อสิ�งพื้ิมพื้์	สามารถสร้างสรรค์ถ่ายที่อดัอัตลัักษณ์์ตราสินค้าไดั้

อย่างชิัดัเจน

	 	 Principles,	theories,	use	of	infographic	design	for	communication	on	multimedia,	

interactive	media,	online	and	offline	media	such	as	printing	media	also	create	 identity	of	

branding.

SMT 212 กิารโปรแกิรมเชิงปฏิิสัมพื้ันธ์                                   3(2-2-5)

  (Interactive Programming)

	 	 การเขยีนโปัรแกรมเพ้ื้�อพื้ฒันาส้�อปัฏิสิมัพื้นัธ์์ดัว้ยภาษาสครปิัต	์การรบัขอ้มลูัจากคยีบ์อรด์ั

	การรับข้อมูลัจากเมาส์	 การวาดัภาพื้	การควบคุมออปัเจ็ค	การควบคุมเวลัา	 	การควบคุมเสียง	การ

ควบคุมวิดัีโอ	เพื้้�อให้ผู้ใชิ้	มีความรู้ความเข้าใจที่ั�งซัอฟัต์แวร์แลัะฮีาร์ดัแวร์

	 	 Interactive	media	programming	by	using	script	language,	keyboard	input,	mouse	

input, drawing canvas, object control, sound control, video control for understand both soft-

ware and hardware.

SMT 222 แอนิเมชันเบั้�องต้น 3(2-2-5)

  (Introduction to Animation)

	 	 หลัักการที่ำางาน	 การสร้างงานแอนิเมชิันเบ้�องต้น	 คีย์เฟัรม	 เฟัรมที่วีน	 การเคลั้�อนไหว	

การเร่งความเร็ว	แลัะย้ดัแลัะหดั	การสร้างฉาก	การโรโตสโคปั	ความเข้าใจเร้�องเวลัาแลัะพื้้�นที่ี�ของงาน

แอนิเมชิัน	การชิมแลัะวิเคราะห์วิจารณ์์งานแอนิเมชิันที่ี�น่าสนใจ

	 	 Principle	of	graphic	and	animated	film	production,	key	frame	and	tweening,	cycling,	

acceleration,	squash	and	stretch,	backgrounds,	inking,	rotoscoping,	sound,	masking,	mul-
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tiplane	effects	and	space-to-time,	screening	of	professionally	made	films	will	illustrate	and	

provide historical perspective. 

SMT 244  กิารพื้ัฒนาเวิ็บัสำาหรับัอ่ปกิรณิ์พื้กิพื้า           3(2-2-5)                                                                     

                (Web Development for Mobile Devices)

	 	 มาตรฐานการพื้ัฒนาเว็บ	แลัะการออกแบบเว็บสำาหรับ	เว็บเบราว์เซัอร์บนอุปักรณ์์พื้กพื้า

ที่ี�หลัากหลัาย	ศึกษาเที่คโนโลัยีที่ี�ใชิ้ในเคร้�องม้อส้�อสาร	 โที่รศัพื้ที่์ม้อถ้อ	อุปักรณ์์พื้กพื้า	การสร้างส่วน

ติดัต่อกับผู้ใชิ้	 การควบคุมอุปักรณ์์ฮีาร์ดัแวร์	 การเชิ้�อมต่อเน็ตเวิร์ก	 โดัยการใชิ้ภาษา	HTML5,	CSS,	

JQuery	Mobile	แลัะ	JavaScript

  Web standards, design for multiple mobile browsers, XHTML, HTML5, CSS and 

JavaScript. Study standards for web development and web design for Mobile Web browser 

on a portable device. Study the technology are used in communication for mobile devices 

to	create	a	user	interface,	control	hardware,	network	connection	by	HTML5,	CSS,	JQuery	

Mobile and JavaScript.

SMT 324 กิารออกิแบับัส้�อเคล้�อนไหวิ 3(2-2-5)

  (Motion Media Design)

	 	 กระบวนการออกแบบส้�อเคลั้�อนไหว	การเตรียมการที่ำางานแลัะการที่ำาบอร์ดัในรูปัแบบ

ต่างๆ	การนำาเสนองานออกแบบ	การจัดัองค์ปัระกอบ	การที่รานซัิชิัน	การแอนิเมที่	แลัะเสียงปัระกอบ

	 	 Design	process	in	motion	media	production,	the	preparation	of	production	boards	

across a range of styles, design presentation and development, screen composition, graphic 

transitions	animation	and	soundtrack.

SMT 325 แอนิเมชัน 3 มิติ ขีั�นสูงสำาหรับังานปฏิิสัมพื้ันธ์ 3(2-2-5)

         (Advanced 3D Animations for Interactive Media)

	 	 การสร้างภาพื้	3	มิติ	สร้างการควบคุมโครงสร้างกระดัูกตัวลัะคร	การสร้างแอนิเมชิัน	ให้

ไดั้การเคลั้�อนไหวพ้ื้�นฐานต่างๆ	 เชิ่น	การเคลั้�อนทีี่�ของลูักบอลั	การเดัินแลัะวิ�งของตัวลัะคร	การสร้าง

แอนิเมชิันสั�นเพื้้�อนำาเสนอเร้�องราว

	 	 Creation	of	3-D	pictures,	building	control	of	characters’	bone-structure,	creating	

basic-movement	animation	such	as	movements	of	ball,	walking	and	running	of	characters,	

create short animation to present story.
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SMT 327 กิารผลิตด็นตรีและเสียงเบั้�องต้น 3(2-2-5)

               (Foundation of Sound and Music Production)

	 	 หลัักการของการผลิัตเสียง	การสร้าง	แลัะการใช้ิงานซัอฟัต์แวร์ดั้านการผลิัตดันตรีแลัะ

เสียงปัระกอบเบ้�องต้น	การใช้ิคลัังเสียงแลัะเคร้�องม้อปัระกอบเน้�อหา	การสร้างแลัะการใช้ิงานเสียง

ปัระกอบในส้�อดัิจิที่ัลั	การเลั้อกใชิ้เสียงแลัะดันตรีสำาหรับส้�อดัิจิที่ัลั	การใชิ้เคร้�องม้อซัอฟัต์แวร์สำาหรับ	

สร้างแลัะแก้ไขเสียง	ปัรับแต่งเสียง

	 	 Principles	of	sound	production,	sound	composing,	use	of	software	for	produc-

ing	music	and	soundtrack,	using	tool	and	using	sound	library	for	digital	content	and	sound	

effects in digital content, choosing the music and voice for digital content, using tools for 

editing audio.

SMT 334 กิารออกิแบับัส้�อกิารเรียนรู้แบับัปฏิิสัมพื้ันธ์ 3(2-2-5)

  (Interactive Design for Instructional Application)

	 	 การออกแบบภาพื้	ที่ดัสอบการใช้ิงาน	แลัะสร้างบที่เรียนทีี่�สามารถสนับสนนุการเรียนการ

สอนได้ัดัว้ยตนเอง	แนวโน้มแลัะมาตรฐานในการฝึกึอบรมคอมพิื้วเตอร์ที่ี�ใช้ิการพัื้ฒนาของวัตถุการเรยีน

รู้นำามาใชิ้ใหม่โดัยใชิ้ซัอฟัต์แวร์มัลัติมีเดัีย

  Visual design, usability testing, and execution of common instructional strategies 

employed	in	self-paced	products;	trends	and	standards	in	computer-based	training;	devel-

opment of reusable learning objects using multimedia software.

SMT 335  กิารออกิแบับังานทด็ลองด็้านส้�อปฏิิสัมพื้ันธ์                       3(2-2-5)

                (Experimental Interaction Design)

	 	 การสรา้งสรรค์งานปัฏิสิมัพื้นัธ์์โดัยเนน้การที่ดัลัอง	โดัยลัดัขอ้จำากดััของการที่ำางานภายใต้

โลักของความเปั็นจริงแลัะเน้นการใชิ้จินตนาการในการสร้างสรรค์งานที่ั�งในวิธ์ีการติดัต่อกับผู้ใชิ้	แลัะ

การแสดังผลั

	 	 Experiment	on	interactive	project	by	bypass	the	standard	rules	and	focus	on	

imagination to design the project in both user interaction and display process.
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SMT 336  เทคโนโลยีเซ็นเซอร์สำาหรับังานปฏิิสัมพื้ันธ์ 3(2-2-5)

                 (Sensor Technology for Interactive)

	 	 การใช้ิงานอุปักรณ์์ต่างทีี่�สามารถปัระยุกต์ใช้ิเปั็นตัวรับการปัฏิิสัมพัื้นธ์์ระหว่างมนุษย์กับ

คอมพิื้วเตอร์เชิน่เซ็ันเซัอร์	กลัอ้ง	สวติซั	์เปัน็ตน้	การโปัรแกรมแลัะอุปักรณ์์เพ้ื้�อใชิใ้นการต่อเชิ้�อมอปุักรณ์์

เหล่ัานั�นเข้ากับคอมพิื้วเตอร์	การออกแบบสภาพื้แวดัล้ัอมสำาหรับงานปัฏิิสัมพัื้นธ์์ทีี่�ใช้ิงานอุปักรณ์์เหล่ัานั�น

  Use of devices that can be applied as input devices for human – machine in-

teractive such as sensors cameras and switch, programming and connecting devices and 

interactive environment design for those devices. 

SMT 337 เทคโนโลยีใหม่ในส้�อปฏิิสัมพื้ันธ์ 3(3-0-6)

  (Emerging Technology in Interactive Media)

	 	 	เที่คโนโลัยีเกิดัใหม่	เที่คโนโลัยีที่ี�อยู่ระหว่างการพื้ัฒนาหร้อจะถูกพื้ัฒนาในอนาคต	ใน	5	

ถึง	10	ปัีข้างหน้า	ในแวดัวงส้�อปัฏิิสัมพื้ันธ์์	เชิ่น	เที่คโนโลัยี	Personal	Cloud	เที่คโนโลัยีการคำานวณ์บน

เมฆ	การจัดัการข้อมูลัขนาดัใหญ่	เที่คโนโลัยีศูนย์ข้อมูลัเสม้อน	การแสดังผลัการส้�อสารระหว่างมนุษย์

กับคอมพื้ิวเตอร์	การนำาเอาแนวความคิดัจากเที่คโนโลัยีเกิดัใหม่ในการพื้ัฒนาโครงงาน

	 	 New	technologies,	currently	developing	or	will	be	developed	over	the	next	five	

to ten years in interactive media area, include personal cloud, cloud computing, big data 

management, virtual data center, display technology, man-machine communication, etc.  

utilize	ideas	from	emerging	technology	to	develop	project	for	the	class.

SMT 345   กิารพื้ัฒนาโปรแกิรมประย่กิต์สำาหรับัอ่ปกิรณิ์พื้กิพื้า          3(2-2-5)

               (Mobile Device Application Development)

	 	 การออกแบบแลัะพื้ฒันาโปัรแกรมปัระยกุตส์ำาหรบัอปุักรณ์พ์ื้กพื้า	เที่คโนโลัยทีีี่�ใชิใ้นเคร้�อง

ม้อส้�อสาร	 โที่รศัพื้ที่์ม้อถ้อ	อุปักรณ์์พื้กพื้า	การสร้างส่วนติดัต่อกับผู้ใชิ้	 การควบคุมอุปักรณ์์ฮีาร์ดัแวร์	

การเชิ้�อมต่อเน็ตเวิร์ก

	 	 Designing	applications	for	mobile	devices,	technology	used	in	communication	

devices;	mobile-phone	and	mobile	devices,	creating	user	interface,	hardware	control	and	

network	connection.



Rangsit University Bulletin 2021-2022
วิิทยาลััยนวิัตกรรมดิิจิิทัลัเทคโนโลัยี College of Digital Innovation Technology

SMT 351   กิารพื้ัฒนาเกิมเบั้�องต้น    3(2-2-5)

               (Basic Game Development)

	 	 ปัระเภที่ของเกม	หลัักการออกแบบเกม	แลัะกลัุ่มเปั้าหมาย	การออกแบบเกมผ่านการ

วิเคราะห์	 การระดัมสมอง	แลัะการปัระชิุมกลัุ่มเพ้ื้�อกำาหนดัฉากของเกม	ความที่้าที่าย	ความขัดัแย้ง	

แลัะรางวัลัในเกม	การใชิ้งานเกมในส้�อออนไลัน์	แลัะการใชิ้งานเกมเพื้้�อการส่งเสริมการขาย	

  Game design principle, game genre, target group, game design decision through 

analysis,	brainstorming	and	discussion	that	create	the	game	state,	challenge,	conflict	and	

reward	;	usage	of	game	in	online	and	offline	media	campaign.

SMT 439 กิารออกิแบับัส้�อปฏิิสัมพื้ันธ์สำาหรับังานนิทรรศกิาร 3(2-2-5)

  (Interactive Design for Exhibition)

	 	 กระบวนการออกแบบส้�อปัฏิิสัมพื้ันธ์์สำาหรับงานนิที่รรศการ	 โดัยใชิ้ผสมผสานเที่คนิค

ของการนำาเข้าข้อมูลั	การแสดังผลั	การโปัรแกรม	การออกแบบสถาพื้แวดัลั้อมเพื้้�อนำาเสนอข้อมูลัแลัะ

ปัระสบการณ์์แก่ผู้ใชิ้	วิธ์ีการในการสร้างชิิ�นงานแลัะข้อจำากัดัต่างๆ	ของงานนิที่รรศการ

	 	 Interactive	design	process	for	exhibition,	utilizing	technique	of	interactive	input	

methods, display, programming and environmental design to present information and expe-

rience	to	the	use;	methods	of	creating	and	manufacturing	of	interactive	display	for	exhibition	

and their limitation.

SMT 462 กิารเตรียมผลงานด็้านเทคโนโลยีส้�อสังคม 3(3-0-6) 

  (Social Media Technology Portfolios) 

	 	 การรวบรวมผลังานสร้างสรรค์ในดั้านต่างๆ	 เพ้ื้�อนำาเสนอเปั็นผลังาน	 เพ้ื้�อแสดังถึงความ

สามารถดั้านการคิดัสร้างสรรค์แลัะการใชิ้งานเที่คโนโลัยี	การนำาเสนอผลังาน	การแนะนำาตัวเอง	การ

จัดัที่ำาปัระวัติย่อ	นามบัตร	การนำาเสนอผลังานส่วนตัวบนโลักอินเที่อร์เน็ต

  Integrating various projects into an interactive portfolio in order to present student 

creativity and the ability of technology usages, presentation, self-introduction, resume and 

namecard preparation, and internet self promotion.

SMT 464  วิัฒนธรรม กิฎหมาย จริยธรรมและลิขีสิทธิ�ในย่คด็ิจิทัล 3(3-0-6)

              (Culture, Law, Ethics and Copyright in the Digital Age)

	 	 กฎีหมายแลัะนโยบายเกี�ยวกับอินเที่อร์เน็ที่	รวมไปัถึงความปัลัอดัภัยในข้อมูลั	ความเปั็น
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สว่นตวั	ที่รพัื้ยส์นิที่างปัญัญา	การซั้�อขายออนไลัน	์การกำากบัดัแูลั	แลัะการเขา้ถงึขอ้มลูัที่ี�เปัน็สาธ์ารณ์ะ

	 	 Internet	law	and	policy;	information	security,	privacy,	intellectual	property,	tele-

communications, e-commerce, internet governance and accessing to public information. 

SMT 499  กิารศึกิษาเฉพื้าะเร้�องด็้านเทคโนโลยีส้�อสังคม 3(3-0-6)

               (Special Topics in Social Media Technology)

	 	 ปัระเดั็นใหม่ๆ	 เกี�ยวกับเที่คโนโลัยีส้�อสังคม	 ทัี่�งในเชิิงที่ฤษฎีีแลัะปัฏิิบัติ	 การใชิ้เคร้�องม้อ

อุปักรณ์์ที่ั�งฮีาร์ดัแวร์แลัะซัอฟัต์แวร์	ที่ี�มีความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม	ผู้ปัระกอบการดั้านดัิจิที่ัลั

คอนเที่นต์

  Current issues in Social Media Technology, both theoretical and practical topics, 

using	tools	both	hardware	and	software	require	from	digital	content	industry.

  

  3.1.5.3 หมวิด็วิิชาเล้อกิเสรี  6 หน่วิยกิิต

	 	 เลั้อกจากรายวิชิาที่ี�เปัิดัสอนในมหาวิที่ยาลััยรังสิต

  3.1.5.4   กิล่่มวิิชาโท                                             15      หน่วิยกิิต   

										 	 สำาหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชิา	หร้อต่างวิที่ยาลััย/คณ์ะ/สถาบันที่ี�ต้องการจะศึกษาสาขา

วิชิาเที่คโนโลัยีส้�อสังคมเปั็นวิชิาโที่	ให้ศึกษารายวิชิาต่อไปันี�จำานวน	15	หน่วยกิต

DIT 110    พื้้�นฐานกิารออกิแบับักิราฟิกิ                                            3(3-0-6)

  (Foundation of Graphics Design)

								 	 หลัักการออกแบบกราฟัิกดั้วยคอมพื้ิวเตอร์	 การออกแบบภาพื้เคล้ั�อนไหว	 ชินิดัของ

คอมพื้ิวเตอร์กราฟัิกต่าง	ๆ	แลัะซัอฟัต์แวร์ที่ี�ใชิ้ในงานออกแบบดั้านดัิจิที่ัลั

												 	 Principles	 of	 computer	 graphics	 design,	 animation	 design,	 various	 types	 of	

computer graphics and software used in digital designs.

SMT 120   เทคโนโลยีกิารถิ่ายภาพื้ด็ิจิทัล                                                 3(3-0-6)

                (Digital Photography Technology)

	 	 หลักัการถา่ยภาพื้ดัจิทิี่ลััดัว้ยอปุักรณ์์ทัี่�งที่างดัา้นฮีารด์ัแวรแ์ลัะซัอฟัตแ์วร	์เที่คโนโลัย	ีที่ฤษฎีี

การถ่ายภาพื้	กระบวนการแลัะขั�นตอนการสร้างภาพื้ดัิจิที่ัลั	เที่คนิค	อุปักรณ์์ต่างๆ

	 	 Principle	of	digital	image	and	equipments	both	hardware	and	software	including	
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exploration	of	technology,	theory	of	digital	image	processing,	equipment	and	procedures;	

making	use	of	techniques,	materials	and	processes.

SMT 211 กิารเล่าเร้�องในเทคโนโลยีส้�อสังคม 3(3-0-6)

  (Storytelling in Social Media Technology) 

	 	 หลัักการ	ที่ฤษฎีี	แลัะกระบวนการเลั่าเร้�อง	การเขียนเชิิงสร้างสรรค์	อย่างเปั็นระบบ	การ

ออกแบบเน้�อหาแลัะการถ่ายที่อดัเร้�องราวในโซัเชิียลัมีเดัีย	ตอบสนองต่องานโฆษณ์าในเที่คโนโลัยีส้�อ

สังคมอย่างเหมาะสม

	 	 Principles	and	concepts	of	storytelling,	creative	writing	and	techniques	for	de-

signing	content	and	conveying	story	in	social	media,	use	of		advertising	work	in	social	media	

technology.

SMT 242   เทคโนโลยีเคร้อขี่ายสังคม 3(3-0-6)

                (Social Media Network Technology)

	 	 แนวคดิัแลัะวิธี์การของเครอ้ข่ายสังคม	หลักัการเก็บขอ้มลูั	แลัะวเิคราะห์ขอ้ปัระโยชิน์แลัะ

ขอ้เสยีของเครอ้ข่ายสงัคมแต่ลัะปัระเภที่	หลักัการปัระยกุตใ์ช้ิงานเครอ้ข่ายสงัคมเพ้ื้�อปัระโยชิน์ที่างการ

ตลัาดัแลัะที่างสังคม

	 	 Concept	and	method	of	social	network;	participation	in	social	networks;	collect	

data	and	analyzing	the	pros	and	cons	of	each	type	of	social	networking;	implementation	of	

social	network	in	marketing	and	social	purpose.

SMT 323   กิารผลิตวิิด็ีทัศน์ด็ิจิทัล 3(2-2-5)

               (Digital Video Production)

	 	 หลัักการพื้้�นฐานการสร้างภาพื้ยนตร์	กฎีแลัะเที่คนิคในงานส้�อวีดัิที่ัศน์	การจัดัแสง		หลััก

การตดััตอ่แบบไมใ่ชิเ่ชิงิเสน้	(Non-Linear	Editing)	รปูัแบบตา่งๆ	รวมถงึขอ้จำากดััของการใชิง้านส้�อวดีัิ

ที่ศันท์ี่ั�งในรปูัแบบของงานออนไลัน	์แลัะงานออฟัไลัน	์วดีัทัิี่ศน์ในรปูัแบบวลัอ็ค	(Vlog)	สำาหรบัส้�อสงัคม

ออนไลัน์

	 Basic	principle	of	digital	film	making,	rule	and	technique	in	digial	video,	lighting	tech-

nique,	non-linear	editing,	video	formats	and	limitations	and	implementation	on	both	online	

and	offline	applications,	vlog	for	social	media.
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สาขีาวิิชาสารสนเทศกิารลงท่น

Investment Informatics

 กิ. วิิชาชีพื้-บัังคับั  33 หน่วิยกิิต

INI 111  กิารลงท่นในทางเล้อกิอ้�น  3(3-0-6) 

  (Alternative Investments)

	 	 ลัักษณ์ะแลัะรูปัแบบการลังทุี่นในอสังหาริมที่รัพื้ย์	 ผลัตอบแที่นแลัะความเสี�ยง

	แนวที่างการวิเคราะห์การลังทุี่น	กฎีหมายแลัะภาษีทีี่�เกี�ยวข้อง	 เร้�องอ้�นๆทีี่�เกี�ยวข้องกับการลังทุี่นใน

อสังหาริมที่รัพื้ย์	ลัักษณ์ะการลังทีุ่นของกองทีุ่นรวม	ปัระเภที่ของกองทีุ่นรวม	ผลัตอบแที่นแลัะความ

เสี�ยงจากการลังทีุ่นในกองทีุ่นรวม	แนวที่างการวิเคราะห์การลังทีุ่นในกองทีุ่นรวม	 เร้�องอ้�นที่ี�เกี�ยวข้อง

กับการลังทีุ่นในกองทีุ่นรวม

	 	 Nature	and	form	of	investment	in	real	estate,	return	and	risk,	investment	analysis,	

legal and tax, other issues associated with real estate investment of mutual funds, types of 

mutual	funds,	return	and	risk	of	investing	in	mutual	fund,	investment	analysis	in	mutual	fund,	

other issues associated with mutual fund investment.

INI 220  เคร้อขี่ายคอมพื้ิวิเตอร์และควิามมั�นคงปลอด็ภัย  3(3-0-6) 

  (Computer Network and Security)

	 	 เคร้อข่ายคอมพื้ิวเตอร์เบ้�องต้น	ตัวกลัางส้�อสารข้อมูลั	แพื้็คเก็ต	เฟัรม	การตรวจจับข้อผิดั

พื้ลัาดั	เที่คโนโลัยแีลัน	โครงสรา้งเครอ้ขา่ยคอมพื้วิเตอร	์เที่คโนโลัยแีวน	เราติ�ง	โปัรโตคอลั	เลัเยอร	์ความ

ปัลัอดัภัยเคร้อข่ายเบ้�องต้น	 มุมมองดั้านความปัลัอดัภัย	การควบคุมการเข้าถึงแลัะรหัสผ่าน	การเข้า

รหัสแลัะความเปั็นส่วนตัว	การกรองแพื้็คเก็ต

	 	 Introduction	of	computer	network,	 transmission	media,	packets,	 frames,	error	

detection,	LAN	technologies,	network	topology,	WAN	technologies,	routing,	protocols,	lay-

ering,	introduction	to	secure	network,	aspects	of	security,	access	control	and	passwords,	

encryption	and	privacy,	packet	filterings.
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INI 213  ตลาด็กิารเงินและกิารลงท่นในตลาด็หลักิทรัพื้ย์  3(3-0-6)

   (Financial Market and Security Investments)

	 	 ระบบการเงินแลัะโครงสร้างตลัาดัการเงิน	ตลัาดัตราสารทีุ่น	ตลัาดัตราสารหนี�	ตลัาดัการ

เงินระหว่างปัระเที่ศ	ผลัตอบแที่นแลัะความเสี�ยง	 ข่าวสารข้อมูลัเพ้ื้�อการตัดัสินใจ	การวิเคราะห์หลััก

ที่รพัื้ย	์การบริหารกลัุม่หลักัที่รัพื้ย	์การวางแผนการลังทุี่น	ตราสารทุี่น	ตราสารหนี�	กองทุี่นรวมแลัะหน่วย

ลังทีุ่น	ตราสารอนุพื้ันธ์์แลัะตลัาดัอนุพื้ันธ์์	แนวที่างปัฏิิบัติสำาหรับผู้ที่ำาหน้าที่ี�ติดัต่อกับผู้ลังทีุ่น

	 	 Financial	 system	and	 financial	market	 structure,	equity	market,	bond	market,	

international	 financial	markets,	 return	 and	 risk,	 information	 for	 decision	making,	 security	

analysis,	portfolio	management,	investment	planning,	equities,	bonds,	mutual	funds	and	unit	

trusts, derivatives and futures,  guidelines for dealing with investors.

INI 303  กิารลงท่นในตราสารหนี�    3(3-0-6) 

  (Debt Investment) 

	 	 ความหมายของตราสารหนี�	ปัระเภที่ของตราสารหนี�	ลักัษณ์ะเฉพื้าะตวัแลัะเง้�อนไขพิื้เศษ

ของตราสารหนี�	 ความเสี�ยงทีี่�เกิดัจากการลังทุี่นในตราสารหนี�	 ส่วนต่างของอัตราผลัตอบแที่น	การ

ปัระเมินมูลัค่าตราสารหนี�เบ้�องต้น	การคำานวณ์อัตราผลัตอบแที่นของตราสารหนี�

	 	 Definition	of	debt	instruments,	type	of	debt	instruments,	characteristic	and	special	

conditions	of	the	debt	instruments,	risks	of	investing	in	debt	instruments,	difference	in	yield,	

basic valuation of debt instruments, calculating yield of debt instruments.

INI 313  กิฎหมายเกิี�ยวิกิับัหลักิทรัพื้ย์และสัญญาซ้�อขีายล่วิงหน้า  3(3-0-6) 

  (Security and Derivative Laws)

	 							กฎีหมายวา่ด้ัวยหลักัที่รพัื้ยแ์ลัะตลัาดัหลัักที่รพัื้ย	์กฎีหมายวา่ดัว้ยสัญญาซั้�อขายลัว่งหนา้

บที่บาที่หน้าที่ี�ของก.ลั.ต.	การกำากับดัูแลัการออกแลัะเสนอขายหลัักที่รัพื้ย์	 การกำากับดัูแลัการเข้าถ้อ

หลัักที่รัพื้ย์เพ้ื้�อครอบงำากิจการ	การกำากบัดัแูลัการกระที่ำาอนัไม่เป็ันธ์รรมเกี�ยวกับการซ้ั�อขายหลักัที่รัพื้ย์	

การกำากบัดัแูลัการฟัอกเงิน	การกำากบัดัแูลัการปัระกอบธุ์รกจิเป็ันนายหน้าซ้ั�อขายหลักัที่รัพื้ย	์การกำากบั

ดัูแลัการปัระกอบธ์ุรกิจการเปั็นที่ี�ปัรึกษาการลังทีุ่นดั้านหลัักที่รัพื้ย์	 การกำากับดัูแลัการปัระกอบธ์ุรกิจ

จัดัการกองทีุ่น

	 	 Laws	on	securities	and	stock	exchange,	 laws	on	derivatives,	 the	SEC’s	 role,	

regulation	of	issuance	and	sale	of	securities,	regulation	of	the	acquisition	of	securities	for	

business	takeovers,	regulation	of	the	unfair	trade	practices	relating	to	the	securities	market,	
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anti-money	laundering	supervision,	business	brokerage	supervision,	regulation	of	securities	

investment advisors, asset management supervision.

INI 401  กิารลงท่นในตราสารท่น   3(3-0-6)  

  (Equity Investments)

	 	 การลังทีุ่นในที่รัพื้ย์สินที่างการเงิน	 การลังทีุ่นในที่รัพื้ย์สินจริง	 โครงสร้างแลัะหน้าทีี่�ของ

ตลัาดัหลักัที่รพัื้ย	์ดัชัินรีาคาหลักัที่รพัื้ย	์ปัระสทิี่ธ์ภิาพื้ของตลัาดัที่นุ	ภาพื้รวมเกี�ยวกบัการปัระเมนิมลูัคา่

หลัักที่รัพื้ย์	การวิเคราะห์ตลัาดัหุ้นแลัะการวิเคราะห์อุตสาหกรรม	การวิเคราะห์บริษัที่แลัะการปัระเมิน

มูลัค่าหุ้นสามัญ	การวิเคราะห์หลัักที่รัพื้ย์ที่างเที่คนิค

	 	 Investment	in	financial	assets,	investment	in	real	estate,	structure	and	function	

of	stock	market,	stock	price	index,	efficiency	of	capital	markets,	overview	of	the	valuation,	

analysis	of	market	and	industry	analysis,	company	analysis	and	valuation	of	shares,	technical	

analysis.

INI403   กิารลงท่นในตราสารอน่พื้ันธ์ 3(3-0-6)   

  (Derivative Investments)

	 	 ปัระเภที่ของตราสารอนุพื้ันธ์์	 วัตถุปัระสงค์ของตลัาดัอนุพื้ันธ์์	 การกำาหนดัราคาตราสาร

อนพุื้นัธ์์	สัญญาซั้�อขายลัว่งหนา้ฟัอรเ์วริด์ัแลัะตลัาดัฟัอร์เวริด์ั	สัญญาซั้�อขายลัว่งหน้าฟัวิเจอรแ์ลัะตลัาดั

ฟัิวเจอร์	ออปัชิันแลัะตลัาดัออปัชิัน	สัญญาสวอปัแลัะตลัาดัสวอปั

	 	 Types	of	derivative	instruments,	purpose	of	the	derivatives	market,	derivatives	

pricing,	forward	contract	and	forward	market,	futures	contract	and	futures	market,	option	

contract	and	option	market,	swap	contract	and	swap	market.

INI 491    สัมมนาสารสนเทศกิารลงท่น           3(3-0-6)

         (Seminar in Investment Informatics)

								 	 วชิิานี�มวัีตถปุัระสงค์เพ้ื้�อฝึกึให้นกัศึกษาวิเคราะห์ปัระเด็ันปัญัหาที่างการเงินที่ี�เปัน็ปัจัจุบนั

โดัยการเรียนรู้จะหยิบยกเหตุการณ์์ทีี่�เกิดัขึ�นจริงหร้อใช้ิกรณี์ศึกษาเป็ันเคร้�องม้อให้นักศึกษาวิเคราะห์

แลัะแลักเปัลีั�ยนความคิดัเห็นร่วมกัน	 โดัยมีอาจารย์ผู้สอนเป็ันผู้ชิี�นำาให้ได้ัข้อสรุปัทีี่�สมเหตุสมผลัแลัะ

มีความถูกต้องในเชิิงวิชิาการ

												 	 The	course	aims	at	improving	analytical	skills	of	the	students	in	analyzing	cur-

rent	financial	problems	using	case	studies.	Students	are	encouraged	to	participate	in	class	

discussions	and	learn	how	to	make	professional	business	presentations.
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INI 495      ปริญญานิพื้นธ์ 1                                     3(0-6-3)

              (Senior Project I)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน  :    เป็นไปตามดุุลยพิินิจขีองหัวิหน้าสาขีา

																				การจัดัที่ำาโครงร่างปัริญญานิพื้นธ์์	การสอบโครงร่างปัริญญานิพื้นธ์์	ที่ี�มปีัระเด็ันสอดัคล้ัอง

กับปัรัชิญาแลัะวัตถุปัระสงค์ของหลัักสูตร

																						Organizing	senior	project	proposals,	proposal	defense	which	is	relevant	to	the	

curriculum philosophy and objectives. 

INI 499    ปริญญานิพื้นธ์ 2   6(0-12-6)

              (Senior Project 2)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน  :    INI 495 ปริญญานิพินธี์ 1

	 	 การจัดัที่ำาปัริญญานิพื้นธ์์ฉบับสมบูรณ์์	 การสอบรวบยอดัปัริญญานิพื้นธ์์	 ที่ี�มีปัระเดั็น

สอดัคลั้องกับปัรัชิญาแลัะวัตถุปัระสงค์ของหลัักสูตร

	 	 Organizing	senior	project,	senior	project	defense	which	is	relevant	to	the	curric-

ulum philosophy and objectives. 

DIT 498    สหกิิจศึกิษา 9(0-40-20)

              (Co-operative Education)

	 	 เง้�อนไขรายวิชิา:	เรียนรายวิชิาพื้้�นฐานวิชิาชิีพื้ครบ	โดัยขึ�นอยู่กับดัุลัพื้ินิจของสาขาวิชิา

																		 การปัฏิิบตังิานในสถานปัระกอบการระยะเวลัาไมต่ำ�ากว่า	16	สัปัดัาห์	ความร่วมมอ้ระหว่าง

มหาวทิี่ยาลััยกบัสถานปัระกอบการเพ้ื้�อพื้ฒันานกัศกึษาใหม้คีวามรูท้ี่างการปัฏิิบตัแิลัะที่กัษะตา่งๆ	ใน

การที่ำางานในวิชิาชิีพื้	การตรวจเยี�ยมสถานปัระกอบการ	การรายงานผลัการปัฏิิบัติงานที่ี�ไดั้จากสถาน

ปัระกอบการ

																		 Working	in	the	workplace	at	least	16	weeks,	the	collaboration	between	the	uni-

versity	and	the	workplace	in	order	to	develop	students	both	knowledge	and	work-related	

skills	 in	 the	career	professions,	workplace	visit	 ,	 reporting	the	outcomes	gained	from	the	

workplace.
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 ขี. วิิชาชีพื้-เล้อกิ  27 หน่วิยกิิต

	 	 เลัอ้กจากรายวชิิาตอ่ไปันี�	โดัยไม่จำาเปัน็ตอ้งเปัน็กลุ่ัมเดัยีวกนั	หรอ้เล้ัอกจากรายวชิิาทีี่�เปัดิั

สอนในวิที่ยาลััยนวัตกรรมดัิจิที่ัลัเที่คโนโลัยี	หร้ออยู่ในดัุลัยพื้ินิจของหัวหน้าหลัักสูตร

	 1)		กลัุ่มวิชิาคณ์ิตศาสตร์การเงินการลังทีุ่น

INI 201  กิารวิิเคราะห์งบักิารเงิน  3(3-0-6) 

  (Financial Statement Analysis)

	 	 กรอบแนวคิดัในการวิเคราะห์งบการเงิน	กำาไรที่างบัญชิีแลัะที่รัพื้ย์สินตามเกณ์ฑ์์คงค้าง	

การวเิคราะหก์ระแสเงนิสดั	ความแตกตา่งของวธิ์กีารบญัชิใีนปัระเที่ศตา่งๆ	อตัราสว่นที่างการเงนิแลัะ

กำาไรต่อหุ้น	การวิเคราะห์สินที่รัพื้ย์	การวิเคราะห์หนี�สิน

	 	 Framework	for	analyzing	financial	statements,	accounting	income	and	assets	on	

an	accrual	basis,	cash	flow	analysis,	differences	of	accounting	methods	in	different	countries,	

financial	ratios	and	earnings	per	share,	asset	analysis,	liability	analysis.

INI 202   ทฤษฎีด็อกิเบัี�ย                                                                  3(3-0-6)

              (Interest Theory) 

																		 หลัักการคำานวณ์ดัอกเบี�ยเบ้�องต้น	ดัอกเบี�ยเชิิงเดัี�ยวดัอกเบี�ยที่บต้น	 ค่าส่วนลัดัฟัังก์ชิัน	

เงินรวมฟัังก์ชิัน	เงินสะสม	ค่าเงินรวม	ค่าเงินปััจจุบัน	เงินรายงวดั	ลัักษณ์ะปััญหาของเงินรายงวดั	หลััก

พื้ีชิคณ์ิตกับการคำานวณ์อัตราดัอกเบี�ย	การคำานวณ์ตารางการไถ่ถอน	แลัะเงินทีุ่นสะสมสำาหรับการชิำา

ระหนี�	พื้ันธ์บัตรแลัะหลัักที่รัพื้ย์อ้�นๆ	การวิเคราะห์โครงการกับอัตราผลัตอบแที่นจากการลังทีุ่น	

	 	 Principles	of	interest,	simple	interest,	compound	interest,	discount	value,	amount	

function, accumulation function, present value, annuities, problems in annuities,algebra for 

interest rate computation, the calculation of redemption and accumulation, bond and other 

securities, investment analysis and return rate.

INI 251  หลักิกิารตลาด็หลักิทรัพื้ย์    3(3-0-6) 

  (Principle of Securities Marketing)

														 บที่บาที่แลัะหน้าทีี่�การตลัาดัในธุ์รกิจ	 สภาวะแวดัล้ัอมภายในแลัะภายนอกทีี่�มีผลักระ

ที่บต่อการจัดัการดั้านการตลัาดั	การวางแผนการตลัาดัเชิิงยุที่ธ์์	การวิเคราะห์การแข่งขัน	พื้ฤติกรรมผู้

บรโิภค	ระบบสารสนเที่ศที่างการตลัาดัแลัะการวิจยัการตลัาดั	การแบงคส่์วนตลัาดั	การเล้ัอกตลัาดัเป้ัา

หมาย	แลัะการวางตำาแหน่งผลัิตภัณ์ฑ์์กลัยุที่ธ์์	ส่วนปัระสมที่างการตลัาดั	การควบคุมที่างการตลัาดั
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														Roles	and	functions	of	marketing	in	business,	internal	and	external	environment	

affecting	marketing	management,	strategic	market	planning,	competition	analysis,	consum-

er	behavior,	Marketing	information	system	and	marketing	research,	market	segmentation,	

targeting	and	product	positioning,	marketing	mix	decisions,	marketing	control.

INI 301  กิารวิิเคราะห์เชิงปริมาณิ  3(3-0-6)

  (Quantitative Methods)

	 	 มูลัคา่ของเงนิตามเวลัา	การวเิคราะหม์ูลัคา่กระแสเงนิสดั	หลักัสถติ	ิการวดััแนวโนม้เขา้สู่

ส่วนกลัาง		ความน่าจะเปั็น	ตัวแปัรสุ่ม	การแจกแจงความน่าจะเปั็น	การสุ่มตัวอย่าง	การปัระมาณ์ค่า	

การที่ดัสอบสมมติฐาน	สถิติอ้�นๆที่ี�เกี�ยวกับการลังทีุ่น

	 	 Time	value	of	money,		cash	flow	analysis,	statistics,	measure	of	central	tendency,	

probability, random variables, probability distributions, sampling,  estimation, hypothesis 

testing, other statistics on investment.

INI 302      กิารประเมินมูลค่าสินทรัพื้ย์ 3(3-0-6)

              (Equity Asset Valuation)

														 พ้ื้�นฐานของการกำาหนดัราคาสินที่รัพื้ย์	 การตัดัสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนแลัะความ

เสี�ยง	Fisher	separation	แนวคิดั	Arrow	–	Debreu	แนวคิดั	no	arbitrage	การกำาหนดัราคาสินที่รัพื้ย์	

แบบจำาลัองที่ี�ใชิ้กำาหนดัราคาสินที่รัพื้ย์ที่างการเงิน	ที่ั�งตราสารหนี�	ตราสารทีุ่น	แลัะตราสารอนุพื้ันธ์์

														 Basis	of	asset	pricing,	decision	making	under	uncertainly	and	risk	–	based	pric-

ing,	the	Fisher	separation,	Arrow	–	Debreu,	the	no	arbitrage,	the	model	–	based	pricing	of	

financial	assets	including	debt	and	equity	derivatives.

INI 304     คณิิตศาสตร์กิารลงท่น                                                                   3(3-0-6)    

                (Mathematics of Investment)

	 	 หลัักพ้ื้�นฐานเกี�ยวกับการลังทุี่น	 การใช้ิคณิ์ตศาสตร์ปัระยุกต์ในการลังทุี่นในที่รัพื้ย์สิน

ที่างการเงนิปัระเภที่ตา่ง	ๆ 	อตัราผลัตอบแที่น	แลัะความเสี�ยงของตราสารหรอ้หลัักที่รพัื้ยแ์ตล่ัะปัระเภที่

หลัักการวิเคราะห์หลัักที่รัพื้ย์ตามแนวความคิดัต่าง	ๆ	การวิเคราะห์กลัุ่มหลัักที่รัพื้ย์

																						Basic	principles	of	investment;	an	implication	of	mathematics	on	securities	and	

financial	instruments	investment;	risk	and	return;	securities	and	portfolio	analysis
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INI 305     กิารบัริหารสินเช้�อ 3(3-0-6) 

              (Credit Management)

						 	 ความสำาคญัแลัะปัระเภที่ของสนิเชิ้�อ	การกำาหนดัหลักัเกณ์ฑ์์แลัะนโยบาย	ในการใหส้นิเชิ้�อ

ของธ์ุรกิจการค้า	สถาบันการเงิน	 เที่คนิคในการวิเคราะห์แลัะพื้ิจารณ์าสินเชิ้�อ	 เพ้ื้�อกำาหนดัวงเงินแลัะ

อัตราดัอกเบี�ยที่ี�ควรจะเปั็น	การพื้ิจารณ์าโครงการเงินกู้	การควบคุมแลัะการติดัตามหนี�	การจัดัเก็บหนี�

แลัะการแกไ้ขหนี�ทีี่�มปีัญัหา	ตลัอดัจนการใชิร้ะบบปัระมวลัข้อมลูั	โดัยใชิค้อมพิื้วเตอรเ์ขา้มาชิว่ยในการ

วิเคราะห์สินเชิ้�อ

         The importance and types of credit as well as loan decision process for both 

corporate	and	financial	intermediaries;	techniques	for	analyzing	and	considering	credits	for	

the	determination	of	credit	lines	and	optimal	interest	rate;	topics	on	methods	of	evaluating	loan	

proposal,	debt	restructuring	and	debt	management;	application	of	computerized	database	

system in credit analysis.

INI 306        กิารวิิเคราะห์หลักิทรัพื้ย์ 3(3-0-6)              

              (Securities Analysis)

								 	 ขอบเขตของการวเิคราะหห์ลักัที่รพัื้ย	์คณุ์สมบตัขิองหลักัที่รพัื้ย	์ลัำาดับัขั�นของการวเิคราะห์

หลัักที่รัพื้ย์	การคัดัเลั้อกหลัักที่รัพื้ย์	การคาดัคะเนกำาไรสุที่ธ์ิแลัะเงินปัันผลั	ที่ฤษฎีีการปัระเมินมูลัค่า

หลัักที่รัพื้ย	์

         Scope in securities analysis, characteristic of securities, portfolio selection pro-

cess, selecting optimal portfolio, earnings and dividend estimation, and the valuation theory 

of security.

INI 307      นวิัตกิรรมทางกิารเงิน  3(3-0-6)       

              (Innovation of Financial Instrument)

							 	 ลัักษณ์ะแลัะวิธี์การของเคร้�องม้อที่างการเงินชินิดัใหม่	 ๆ	ที่ี�พื้ัฒนาขึ�นในตลัาดัเงินตลัาดั

ทีุ่น	แลัะที่ี�ตลัาดัใชิ้เปั็นเคร้�องม้อในการจัดัหาทีุ่นแลัะหร้อเพื้้�อปั้องกันความเสี�ยงในการบริหารเงินของ

ธ์ุรกิจ	โดัยใชิ้กรณ์ีศึกษาปัระกอบ

							 	 Characteristics	and	methods	of	new	types’	of	financial	instruments	developed	to	

be	used	in	money	markets	and	capital	markets	as	well	as	using	for	business	financing	and/

or	hedging	for	risk	management	by	using	case	studies.
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INI 309      แบับัจำาลองสถิิติเพื้้�อกิารวิิจัยทางกิารเงิน 3(3-0-6)

               (Statistical Models for Financial Research)

							 	 การปัระมาณ์คา่ความสมัพื้นัธ์์ของตวัแปัรที่างการเงนิโดัยใชิแ้บบจำาลัองเศรษฐมติ	ิแนะนำา

วธิ์เีศรษฐมิตมิาใช้ิสร้างแบบจำาลัองที่างการเงนิโดัยเนน้วธิ์วีเิคราะหแ์บบเหตุการณ์์ศกึษา	โดัยใช้ิตวัอยา่ง

เหตุ	การณ์์ที่างการเงนิในปัระเที่ศไที่ยปัระกอบ	เพ้ื้�อให้นักศกึษามีแนวที่างในการที่ำาวิจยัที่างการเงนิต่อ

ไปัไดั้

								 	 Basic	econometrics	and	its	applications	on	the	research	in	finance,	the	focus	is	

on	the	method	called	event	studies	which	is	widely	used	in	financial	research,	the	examples	

of	corporate	event	in	Thailand	such	as	M&A,	stock	split,	etc.	will	be	used	to	motivate	the	

students to design their own research.

INI 314  ทฤษฎีตลาด็ท่น 3(3-0-6) 

  (Capital Market Theory)

	 				 แนวคิดัพ้ื้�นฐานเกี�ยวกับการลังทุี่น	ผลัตอบแที่นจากการลังทุี่น	ความสัมพื้นัธ์์ระหว่างความ

เสี�ยงแลัะอัตราผลัตอบแที่น	การจัดัสรรเงินลังทีุ่น	การจัดักลัุ่มหลัักที่รัพื้ย์เบ้�องต้น	การคำานวณ์หาอัตรา

ผลัตอบแที่นที่ี�คาดัหวัง	การวัดัความเสี�ยง	แบบจำาลัองในการกำาหนดัราคาหลัักที่รัพื้ย์

	 	 	 	 	 	Basic	concepts	of	 investment;	return	on	investment;	relationship	between	risk	

and	return;	investment	allocation;	preliminary	portfolio	management;	calculation	of	expected	

return;	risk	measurement;	models	for	the	pricing	of	securities.	

INI 490  กิารศึกิษาเฉพื้าะเร้�องทางสารสนเทศกิารลงท่น  3(3-0-6)

  (Selected Topic in Investment Informatics)   

	 	 หวัขอ้ที่างดัา้นสารสนเที่ศการลังทุี่นที่ี�ใหมห่รอ้เปัน็วชิิาขั�นสงู	รายลัะเอยีดัสาระวิชิาจะระบุ

ในภาคการศึกษาที่ี�เปัิดัสอน	รายวิชิานี�จะลังที่ะเบียนซัำ�าไดั้ก็ต่อเม้�อเปั็นหัวข้อใหม่ที่ี�ต่างจากเดัิม

	 	 New	or	advanced	topics	in	investment	informatics,	the	contents	will	be	specified	

at the time this course is offered, this course may be repeated for credit only if the topics are 

different.

MAT 157 คณิิตศาสตร์สำาหรับักิารเงินธ่รกิิจ 3(3-0-6)

  (Mathematics for Corporate Finance)   

	 	 ภาพื้รวมของการจัดัการที่างการเงิน	ต้นทีุ่นของเงินทีุ่น	งบปัระมาณ์ลังทีุ่น	การปัระมาณ์
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กระแสเงนิสดัแลัะปัระเดัน็อ้�นทีี่�เกี�ยวกบังบปัระมาณ์ลังที่นุ	การวิเคราะหค์วามเสี�ยงของโครงการลังที่นุ	

โครงสร้างของเงินทีุ่น	นโยบายปัันผลั

	 	 Financial	management	overview,	cost	of	capital,	investment	budget,	Cash	flow	

estimation	and	other	investment	budget	issues,	risk	analysis	of	investment	projects,	capital	

structure, dividend policy

MAT 158 คณิิตศาสตร์สำาหรับักิารลงท่นและเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Mathematics for Investments and Economics)   

	 	 ภาพื้รวมเกี�ยวกับเศรษฐศาสตร์	อุปัสงค์แลัะอุปัที่าน	ที่ฤษฎีีพื้ฤติกรรมผู้บริโภค	การผลัิต

แลัะต้นทีุ่น	 ตลัาดัผู้รับราคา	ตลัาดัผู้แสวงราคา	ตลัาดัที่รัพื้ยากรการผลิัต	 ตลัาดัการเงินแลัะอัตรา

ดัอกเบี�ย	ระบบเศรษฐกิจแลัะรายไดั้ปัระชิาชิาติ	ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ	ดัุลัยภาพื้ของระบบ

เศรษฐกิจ	 นโยบายการคลััง	 ระบบการธ์นาคาร	 นโยบายที่างการเงิน	 การปัระยุกต์ใชิ้นโยบายที่าง

เศรษฐกิจ	ที่ฤษฎีีการค้าระหว่างปัระเที่ศ	 อัตราแลักเปัลัี�ยนเงินตราต่างปัระเที่ศ	ที่ฤษฎีีเสมอภาคของ

อัตราแลักเปัลัี�ยน

	 	 Economics	overview,	Demand	and	supply,	consumer	behavior	theory,	produc-

tion	and	cost,	price	taker	market,	price	seeker	market,	production	resource	market,	financial	

markets	and	interest	rates,	economic	system	and	national	income,	economic	volatility,	the	

equilibrium	of	the	economy,	fiscal	policy,	banking	system,	monetary	policy,	economic	policy	

application,	international	trade	theory,	foreign	exchange	rate,	exchange	rate	equality	theory

  2)  กิล่่มวิิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธ่รกิิจ

INI 333  ระบับัสารสนเทศเพื้้�อกิารจัด็กิาร 3(3-0-6)

  (Management Information System)

	 	 แนวคิดัของระบบสารสนเที่ศเพ้ื้�อการจัดัการ	 โครงสร้างของระบบสารสนเที่ศเพ้ื้�อการ

จดััการระบบสารสนเที่ศในองคก์ร		เที่คโนโลัยใีนระบบสารสนเที่ศ		ระบบการจดััการแลัะระบบสนบัสนนุ

ในองค์กร	 	 ระบบสารสนเที่ศในการตัดัสินใจ	 	การวางแผนระบบสารสนเที่ศ	 	 	แลัะการพื้ัฒนาระบบ

สารสนเที่ศเพื้้�อการจัดัการ

   Concepts of management information systems, structure of management information 

systems,	organizational	foundations	of	information	systems,	technical	foundations	of	information	

systems,	management	and	organizational	 support	 systems,	 information	system	 in	decision	

making,	planning	of	information	systems,	management	information	system	development.
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INI 334  กิารตัด็สินใจโด็ยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Decision Making Using IT)

	 	 การวิเคราะห์หลัักที่รัพื้ย์ที่ี�จำาเปั็น	จากการนำาความรู้พื้้�นฐานดั้านการเงิน	การลังทีุ่นในหุ้น	

การปัระยกุตใ์ชิง้านบนโปัรแกรมปัระยกุต	์โปัรแกรมปัระยกุตบ์นเวบ็	รวมทัี่�งการเรยีกใชิเ้คร้�องมอ้ที่างการ

เงิน	แลัะการเรียกใชิ้งานฟัังก์ชิันต่างๆ	เชิ่น	สัมปัระสิที่ธ์ิ�สหสัมพื้ันธ์์	เพื้้�อการวิเคราะห์ข้อมูลัที่ี�สนับสนุน

ต่อการตัดัสินใจเพื้้�อการลังทีุ่นที่ี�สำาเร็จ

	 	 Application	of	technical	analysis	and	fundamental	analysis	technique	via	appli-

cation	program	or	web-based	Application;	for	example,	MatLab	financial	toolboxes	function	

such	as	relative	correlation,	normalization,	technical	analysis	and	etc;	decision	support	system	

for successful investment.

INI 361  กิารวิิเคราะห์ธ่รกิิจและวิิทยากิารขี้อมูลเบั้�องต้น  3(3-0-6)

               (Introduction to Business Analytics and Data Science)

	 	 ภาพื้รวมของการวิเคราะห์ธ์ุรกิจแลัะวิที่ยาการข้อมูลั	 ความเข้าใจในกระบวนการแลัะ

ฟัังก์ชิันที่างธ์ุรกิจสำาหรับการวิเคราะห์ธ์ุรกิจแลัะวิที่ยาการข้อมูลั	 การเก็บรวบรวมข้อมูลั	 คลัังข้อมูลั

	ที่ะเลัสาปัข้อมูลั	คุณ์ภาพื้ของข้อมูลั	การปัรับปัรุงคุณ์ภาพื้ข้อมูลั	การที่ำาความสะอาดัข้อมูลั	การนำา

สารสนเที่ศไปัร่างเปั็นกลัยุที่ธ์์	แนวโน้มปััจจุบันของการวิเคราะห์ธ์ุรกิจแลัะวิที่ยาการ

	 	 Overview	of	business	and	data	science;	understanding	business	process	and	

function	for	business	analytics	and	data	science	(BADS);	data	collection;	data	warehousing;	

data	lake	for	BADS;	data	quality	and	data	quality	improvement;	data	cleansing	and	imputation;	

deployment	of	information	and	analytics	for	strategy	formulation;	current	trend	in	BADS.

INI 362  กิารแสด็งขี้อมูลด็้วิยแผนภาพื้ 3(3-0-6)

               (Data Visualization)

	 	 ที่ฤษฎีี	หลักัการการแสดังข้อมลูัดัว้ยแผนภาพื้	การออกแบบการแสดังข้อมลูัดัว้ยแผนภาพื้	

เคร้�องมอ้ทีี่�ใชิ	้การแสดังข้อมลูัดัว้ยแผนภาพื้	การได้ัมาซัึ�งขอ้มลูั	การจดััระเบยีบขอ้มลูั	การเล้ัอกแผนภูมิ

ต่างๆ	ที่ี�เหมาะสม	 เชิ่น	ฮีีที่โตรแกรม	แผนภูมิการกระจาย	แผนภูมิเส้น	แผนภูมิแที่่ง	แผนภูมิวงกลัม	

แผนภมูติน้ไม	้แผนภมูแิบบเครอ้ขา่ย	กราฟัสตรมี	แผนภมูติวัชิี�วดััผลังาน	แผนที่ี�	แผนภมูแิบบปัฏิสิมัพื้นัธ์์	

การอธ์ิบายแผนภูมิ

	 	 Principles	of	data	visualization;	data	visualization	design;	data	visualization	tools;	

data	acquisition;	data	organization;	choosing	the	appropriate	chart	 type,	e.g.,	histogram,	
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scatter	plot,	line	chart,	bar	chart,	pie	chart,	tree	diagram,	network	chart,	stream	graph,	KPI	

Chart,	map,	interaction	chart;	chart	description.

INI 363  คลังขี้อมูลและกิารทำาเหม้องขี้อมูลธ่รกิิจ 3(3-0-6)

               (Business Data Warehousing and Data Mining)

	 	 ที่ฤษฎีี	 หลัักการ	 แลัะสถาปััตยกรรมของคลัังข้อมูลั	 เที่คนิคการใช้ิข้อมูลัในคลัังข้อมูลั

	แนวคิดัเบ้�องต้นเกี�ยวกับการค้นหาความรู้จากฐานข้อมูลั	แนวคิดัแลัะขั�นตอนวิธ์ีการที่ำาเหม้องขอมูลั

	การเตรียมข้อมูลั	การจำาแนกข้อมูลั	การจัดักลัุ่มข้อมูลั	แลัะการวิเคราะห์กฎีความสัมพื้ันธ์์ของข้อมูลั	

กรณ์ีศึกษาเกี�ยวกับคลัังข้อมูลัแลัะการที่ำาเหม้องข้อมูลัธ์ุรกิจ

	 	 Data	warehouse	 theory,	concept,	and	architecture;	data	using	 techniques	 in	

data	warehouse;	 fundamental	concepts	of	knowledge	discovery	 in	databases;	concepts	

and	algorithm	of	data	mining;	data	preprocessing,	classification,	clustering,	and	association	

rules	analysis;	case	studies	of	business	data	warehousing	and	data	mining

INI 371  กิารเขีียนโปรแกิรมขีั�นสูงและอินเทอร์เน็ตขีองสรรพื้สิ�ง 3(3-0-6)

               (Advanced Programming and Internet of Thing)

	 	 สถาปัตัยกรรมการพื้ฒันาโปัรแกรมในระบบปัฏิิบตับินสมารท์ี่โฟัน	การเขยีนโปัรแกรมแบบ

อเีวน้ไดัรเ์วน้ขององคป์ัระกอบตา่ง	ๆ 	การออกแบบโปัรแกรมหรอ้แอพื้พื้ลัเิคชิั�น	การตรวจหาขอ้ผดิัพื้ลัาดั

	การจัดัการข้อผิดัพื้ลัาดั	การเขียนโปัรแกรมแบบหลัายกิจกรรม	หลัักการของอินเที่อร์เน็ตของสรรพื้สิ�ง

	องค์ปัระกอบดั้านฮีาร์ดัแวร์แลัะซัอฟัต์แวร์	การต่อวงจรอิเลั็กที่รอนิกส์เบ้�องต้น	การแลักเปัลัี�ยนข้อมูลั

ระหว่างระบบปัฏิิบัติการ	การพื้ัฒนาโปัรแกรมปัระยุกต์เบ้�องต้นสำาหรับอินเที่อร์เน็ตของสรรพื้สิ�ง

  Architecture of program development in operating system on smartphone, 

event-driven programming of each component, program design or application design, 

checking	error,	managing	error,	multi-activity	programming,	fundamental	of	Internet	of	Thing,	

hardware and software component, basic of electronic circuit, data exchange between     

operating system, development of basic application program for Internet of Thing.

INI 372  เทคโนโลยีทางกิารเงินและนวิัตกิรรม 3(3-0-6)

               (Financial Technology and Innovation)

	 	 ธ์นาคารยุคดัิจิที่ัลั	การกู้ย้มระหว่างบุคคลักับบุคคลัผ่านชิ่องที่างออนไลัน์	 การระดัมทุี่น

จากฝึูงชินแลัะแหลั่งเงินทีุ่นที่างเลั้อก	นวัตกรรมการชิำาระเงิน	การพื้ัฒนาเที่คโนโลัยีที่างการเงิน	การ
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เข้าถึงบริการที่างการเงิน	สินที่รัพื้ย์ดัิจิที่ัลัแลัะการลังทีุ่นที่างเลั้อก	ที่ี�ปัรึกษาโรโบแลัะกลัยุที่ธ์์การลังทีุ่น

อัตโนมัติโดัยใชิ้การโปัรแกรมภาษาไพื้ธ์อน

	 Digital	banking,	P2P	network	 loans,	crowdfunding	and	other	alternative	financing,	

payment	innovations,	finTech	development,	financial	inclusion,	digital	asset	and	alternative	

investment,	robo	advisors	and	automation	of	investment	strategies	using	Python	programming.

INI 373  กิารเรียนรู้ขีองเคร้�องจักิรสำาหรับักิารลงท่น 3(3-0-6)

               (Machine Learning for Investment)

	 	 ความรูเ้บ้�องตน้เกี�ยวกบัการเรยีนรูเ้คร้�องจกัร	ความสำาคญัของการเรยีนรูเ้คร้�องจกัร	ขั�นตอน

การจัดัเตรียมข้อมูลั	การเรียนรู้แบบมีผู้สอน	การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน	การเรียนรู้แบบเสริมกำาลััง	การ

ที่ำาเหม้องข้อมูลั	ตัวแบบสถิติ	ตัวแบบการที่ำานาย	การปัระเมินแลัะการปัรับปัรุงตัวแบบ	การปัระยุกต์

กับการลังทีุ่น

 Fundamental of machine learning, importance of machine learning, data preproc-

essing, supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, data mining, 

statistical modeling, predictive modeling, model evaluation and improvement, application 

with investment.

INI 374  ปัญญาประด็ิษฐ์และห่่นยนต์เบั้�องต้น 3(3-0-6)

               (Introduction to Artificial Intelligence and Robot)

	 	 ความรูเ้บ้�องตน้ของปัญัญาปัระดิัษฐ	์การแก้ปัญัหาเชิงิค้นหา	การคน้หาแบบปัรปักัษ์	ระบบ

ผู้เชิี�ยวชิาญ	โครงข่ายปัระสาที่เที่ียม	ตรรกศาสตร์คลัุมเคร้อเบ้�องต้น	การคำานวณ์เชิิงวิวัฒนาการเบ้�อง

ต้น	วิที่ยาการหุ่นยนต์	การปัระมวลัผลัภาษาธ์รรมชิาติ

	 	 Fundamental	of	artificial	intelligence,	solving	problems	by	searching,	adversarial	

search,	expert	system,	artificial	Neural	Networks,	introduction	to	fuzzy	logic,	introduction	to	

evolutionary computation, robotics, natural language processing.

INI 375  บัล็อกิเชนและบัิทคอยน์ 3(3-0-6)

               (Blockchain and Bitcoin)

	 	 สกลุัเงนิดัจิทิี่ลััเบ้�องตน้	ข้อตกลังที่ี�ใช้ิรว่มกนัของบทิี่คอยน์	กลัไกของบิที่คอยน	์การเกบ็แลัะ

ใชิ้บิที่คอยน์	การขุดับิที่คอยน์	ชิุมชินบิที่คอยน์	เหรียญที่างเลั้อกแลัะระบบนิเวศสกุลัเงินดัิจิที่ัลั	อนาคต

ของบิที่คอยน์
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Introduction	 to	Cryptocurrencies,	Bitcoin’s	consensus	mechanism,	Mechanics	of	Bitcoin,	

Storing	and	using	bitcoin,	Bitcoin	mining,	Bitcoin	community,	Altcoins	and	cryptocurrency	

ecosystem, Future of bitcoin.

INI 413  กิารวิิเคราะห์ขี้อมูลด็้วิยโปรแกิรมสำาเร็จรูปทางสถิิติ  3(3-0-6)

               (Data Analysis and Computing with Statistical Packages)

															 การเลั้อกใชิ้เที่คนิคการวิเคราะห์ข้อมูลั	แนะนำาโปัรแกรมสำาเร็จรูปัที่างสถิติที่ี�สำาคัญ	การ

ปัอ้นขอ้มลูั	การจดััการขอ้มลูั	การวิเคราะหข์อ้มลูัดัว้ยวธิ์กีารมาตรฐาน	การอธ์บิายผลัลัพัื้ธ์์	การปัระยกุต์

ใชิ้กับข้อมูลัจริง	การจำาลัองดั้วยวิธ์ีมอนติ	คาร์โลั	แลัะการเขียนโปัรแกรมสำาหรับวิธ์ีการสถิติใหม่	ๆ

															 Choosing	 the	 right	 data	 analysis	 technique,	 introduction	 to	major	 statistical	

packages,	data	entry	and	manipulation,	implementing	standard	analyses	interpreting,	real	

life applications, Monte Carlo simulation and programming new statistical methods.

INI 444  หลักิกิารธ่รกิรรมอิเล็กิทรอนิกิส์  3(3-0-6)      

  (Principles of Electronic Business)

	 	 แนวคิดัเบ้�องต้นเกี�ยวกับธุ์รกรรมที่างอิเล็ักที่รอนิกส์	 ความเข้าใจภาษาที่างธุ์รกรรมที่าง

อเิลัก็ที่รอนกิส	์	การเขา้ถงึธ์รุกรรมที่างอเิลัก็ที่รอนกิสด์ัา้นตา่ง	ๆ 		เชิน่	บรษิทัี่ดัอที่-คอม	แลัะองคก์ารธ์รุกจิ

ระหว่างปัระเที่ศ	โอกาสที่างธ์ุรกิจแลัะการออกแบบโครงสร้างพื้้�นฐาน	การวิเคราะห์การแก้ปััญหาที่าง

ธ์ุรกรรมที่างอิเลั็กที่รอนิกส์	วิธ์ีการเปัลัี�ยนข้อมูลัเปั็นสารสนเที่ศ	เพื้้�อปัระโยชิน์ในการแข่งขัน	มาตรการ

รักษาความปัลัอดัภัยที่างธ์ุรกิจ	แลัะกฎีหมายธ์ุรกรรมที่างอิเลั็กที่รอนิกส์

	 	 Electronic	business	fundamentals;	understanding		of	the	language	of	e-Business	

and	explore	different	approaches	to	e-Business	including	dot-com	companies	and	inter-en-

terprise			organizations,	emerging	business	opportunities	and	how	to	design	an	e-Business	

infrastructure,	analyze	e-Business	solution,	methods	of	transforming	data	to	information	as	

a competitive advantages, measurement on security of business processes and business 

regulations governing the Internet.

ITE 122 กิารออกิแบับัเวิ็บัและส้�อประสมเบั้�องต้น 3(2-2-5)

  (Fundamentals of Web and Multimedia Design)

	 	 การออกแบบแลัะสร้างส้�อปัระสม	การผสมผสานส้�อดัว้ย	ข้อความ	ภาพื้นิ�ง	ภาพื้เคลั้�อนไหว

แลัะเสียงการปัระมวลัผลั	การปัรับแต่ง	 การจัดัเก็บ	ความเข้าใจเกี�ยวกับเว็บไซัต์	 การวิเคราะห์แลัะ
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วางแผนเว็บไซัต์	 การออกแบบเว็บเพื้จ	การจัดัเตรียมเน้�อหา	การโปัรแกรมเว็บเพื้จ	การองค์ปัระกอบ

เชิิงปัฏิิสัมพื้ันธ์์	การที่ดัสอบแลัะการอัพื้โหลัดั	การโปัรแกรมในการพื้ัฒนาเว็บไซัต์	อาที่ิ	HTML,	CSS,	

XML,	JavaScript	แลัะซัอฟัต์แวร์ที่ี�เกี�ยวข้อง

	 Design	and	creative	multimedia	data,	blending	of	 text,	 image,	movie	and	sound,	

multimedia data processing, adjustment and Storage, understanding the anatomy of a web 

site, analysis, planning and web page design, preparing content for the web, testing and 

deploying,	developing	web	site	such	as	hypertext	markup	language	(HTML),	cascading	style	

sheets	(CSS),	extensible	markup	language	(XML),	javaScript	and	other	application	software.

ITE 141 เทคโนโลยีแพื้ลตฟอร์มคอมพื้ิวิเตอร์ 3(3-0-6)

  (Computing Platform Technology)

	 	 แนวคิดัเบ้�องต้นเกี�ยวกับสถาปััตยกรรมของระบบคอมพิื้วเตอร์แลัะระบบปัฏิิบัติการ

ปัระกอบด้ัวย	ส่วนปัระกอบที่างฮีาร์ดัแวร์	ไดัแ้ก	่หนว่ยปัระมวลัผลั	ระบบบสัแลัะระบบเชิ้�อมตอ่อปุักรณ์์

ภายนอก	หน่วยความจำา	 หน่วยเก็บบันที่ึกข้อมูลัระบบปัฏิิบัติการ	 เปั็นต้น	 ส่วนปัระกอบแลัะหน้าทีี่�

ภายในระบบปัฏิิบตักิาร	โดัยใชิก้รณ์ศีกึษาระบบปัฏิบิตักิารที่ี�ใชิใ้นปัจัจบุนั	การฝึกึปัฏิบิตั	ิหลักัการ	แลัะ

การฝึึกหัดัดั้านการบริหารระบบ	เชิ่น	การจัดัการบัญชิีผู้ใชิ้	บริการการพื้ิมพื้์	การจัดัสรรพื้้�นที่ี�เก็บบันที่ึก

ข้อมูลั	การเฝึ้าสังเกตแลัะการแก้ไขปััญหา

ITE 225 กิารพื้ัฒนาโปรแกิรมประย่กิต์บันเวิ็บั 3(2-2-5)

  (Web Application Development)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ITE 122 ก่ารออก่แบับัเวิ็บัและสื�อประสมเบัื�องต้นหรือ

  ขี้�นอย่่ก่ับัดุุลยพิินิจขีองสาขีาวิิชา

	 	 การพื้ฒันาโปัรแกรมปัระยกุตเ์วบ็เบ้�องตน้การที่ำางานชินดิัขอ้มลูัแลัะตวัดัำาเนนิการสำาหรบั

โปัรแกรมปัระยุกต์เว็บการใช้ิงานฟัังก์ชิันแลัะโครงสร้างการควบคุมสำาหรับโปัรแกรมปัระยุกต์เว็บการ

ที่ำางานของเว็บฟัอร์มแลัะคอนโที่รลัต่างๆการผสมข้อมลูัดัว้ยข้อความแลัะอะเรย์รูจั้กการจัดัผดิัโปัรแกรม

แลัะการควบคุมข้อผิดัพื้ลัาดัการที่ำางานกับระบบฐานข้อมูลัแลัะภาษาสอบถามข้อมูลัการผสมข้อมูลั

จากระบบฐานข้อมูลัดั้วยโปัรแกรมปัระยุกต์เว็บการจัดัการสารสนเที่ศของสถานะแลัะความปัลัอดัภัย

การออกแบบเว็บไซัต์การพื้ัฒนาโปัรแกรมปัระยุกต์เว็บดั้วยแนวความคิดัเชิิงวัตถุ

	 	 Overview	web	application	development,	working	with	data	types	and	operator	

for	web	application,	using	functions	and	control	structure	for	web	application,	working	with	

web forms and controls, manipulating data with strings and arrays, debugging and error 
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handling,	working	with	databases	and	Standard	Query	Language	(SQL),	manipulating	data	

from database with web application, managing state information and security, designing a 

web site, developing web application with object-oriented concept.

ITE 232 กิารจัด็กิารระบับัฐานขี้อมูลสำาหรับัองค์กิร 3(2-2-5)

  (Database Management Systems for Organization)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ขี้�นอย่่ก่ับัดุุลยพิินิจขีองสาขีาวิิชา

	 	 การสร้างแบบจำาลัองข้อมูลัโดัยใชิ้ความสัมพื้ันธ์์เอนที่ิตีรุ่น	 (ER)การปัรับปัรุงความ

สัมพื้ันธ์์เอนที่ิตีรุ่น	 (EER)	แบบจำาลัองข้อมูลัเชิิงสัมพื้ันธ์์แลัะข้อ	จำากัดั	ของฐานข้อมูลัเชิิงสัมพื้ันธ์์การ

อ้างอิงการที่ำางานแลัะบรรณ์ทัี่ดัฐานสำาหรับฐานข้อมูลัเชิิงสัมพื้ันธ์์	 เที่คนิคการควบคุมภาวะพื้ร้อมกัน	

XML:	Extensible	Markup	Languageภาษาของแบบสอบถามที่ี�มีโครงสร้าง		ภาษากระบวนการแลัะ

โครงสร้างภาษาของแบบสอบถาม:ความรู้พื้้�นฐานของ	PL	/	SQLการควบคุมโครงสร้างคอลัเลักชิันแลั

ะระเบียน,	PL/SQL	cursor,	procedure,	function	and	packageจัดัการข้อผิดัพื้ลัาดัของ	PL	/	SQL	

แลัะ	โปัรแกรมย่อย

	 	 Data	modeling	 using	 the	Entity-Relationship	 (ER)	model;	 the	 enhanced	Enti-

ty-Relationship	(EER)	model;	the	relational	data	model	and	relational	database	constraints;	

functional	dependencies	and	normalization	 for	 relational	databases;	concurrency	control	

techniques;	Extensible	Markup	Language(XML):	Structured	Query	Language(SQL);	proce-

dural	 language		and	Structured	Query	Language(SQL)	 :-	 fundamentals	of	PL/SQLcontrol	

structures,	 collections	 and	 records,	 PL/SQL	cursor,	 procedure,	 function	 and	package,	

handling	PL/SQL	errors,	subprograms	applications	by	using	modern	software	tools,	issues	

in database integrity, error recovery and concurrency control, database security, database 

management will be discussed.

CSC 480 วิิศวิกิรรมซอฟต์แวิร์   3(3-0-6)

  (Software Engineering)

	 	 วศิวกรรมซัอฟัต์แวร์เบ้�องตน้	กระบวนการของซัอฟัตแ์วร์	การวเิคราะหค์วามต้องการของ

ซัอฟัต์แวร์	 โมเดัลัระบบ	การออกแบบส่วนต่อปัระสานกราฟิักส์กับผู้ใช้ิ	 การออกแบบสถาปััตยกรรม

ซัอฟัต์แวร์	การที่ดัสอบซัอฟัต์แวร์	การบริหารโครงงานซัอฟัต์แวร์	วิวัฒนาการซัอฟัต์แวร์	การที่วนสอบ

แลัะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลั	การปัระมาณ์ต้นทีุ่นซัอฟัต์แวร์	 การปัระกันคุณ์ภาพื้ซัอฟัต์แวร์

โมเดัลัการปัรับปัรุงกระบวนการผลิัตซัอฟัต์แวร์แบบบูรณ์าการ	 แลัะเคร้�องม้อสนับสนุนวิศวกรรม

ซัอฟัต์แวร์
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Introduction	to	software	engineering;	software	process;	software	requirement	specification;	

system	models;	 design	of	 software,	 user	 interface,	 software	 architecture,	 etc.;	 software	

testing;	software	project	management;	evolution	of	software;	verification	and	validation	of	

software;	software	cost	evaluation;	software	qualification;	software	process	models;	software	

engineering tools

DIT 102 กิารเขีียนโปรแกิรมคอมพื้ิวิเตอร์ 2                        3(2-2-5)

  (Programming II)

                    วิิชาบัังคัับัก่่อน : DIT 101 ก่ารเขีียนโปรแก่รมคัอมพิิวิเตอร์ 1 หรือขี้�นอย่่ก่ับัดุุลยพิินิจขีอง 

  สาขีาวิิชา

																					การวิเคราะห์แลัะออกแบบโปัรแกรมที่ี�ซัับซั้อน	แนวคิดัการเขียนภาษาโปัรแกรมเชิิงวัตถุ	

คลัาสแลัะออบเจ๊กต	์การควบคุมโปัรแกรมแบบวนรอบกับคำาสั�งวนซัำ�า	แนะนำาโครงสร้างขอ้มลูัเบ้�องตน้	

ปัระเภที่ของการจดััระบบแฟัม้ขอ้มลูั	เที่คนิคการปัระมวลัผลัแฟัม้ขอ้มลูัแบบงา่ย	การปัระมวลัผลัแฟัม้

ข้อมูลั	แบบซัีเควนเชิียลั	การปัระมวลัผลัแฟั้มข้อมูลัแบบโคซัีเควนเชิียลั	การเขียนโปัรแกรมที่ี�ใชิ้งานไดั้

จริงในงานวิจัย	บันเที่ิง	ธ์ุรกิจ	แลัะอุตสาหกรรม

  Analysis and design of complex programs, object-oriented programming con-

cept, class and objects, recursive and iterative program controls, introduction to basic 

data	structures,	types	of	file	organizations,	simple	file	processing	techniques,	sequential	file	

processing,	co-sequential	file	processing,	practical	application	programming	for	research,	

entertainment, businesses, and industries.

DIT 103 ระบับัสารสนเทศเบั้�องต้น                        3(3-0-6)

  (Introduction to Information System)

	 	 แนวคิดัเกี�ยวกับระบบสารสนเที่ศ	 ระบบสารสนเที่ศในองค์กรบุคลัากรที่ี�เกี�ยวข้องกับ

ระบบสารสนเที่ศ	ปัระเภที่ของระบบสารสนเที่ศระบบแลัะซัอฟัต์แวร์ปัระยุกต์	 	 ข้อมูลัการจัดัระเบียบ

แลัะข้อมูลัความรู้เบ้�องต้นเกี�ยวกับการพื้ัฒนาระบบ	อินเที่อร์เน็ต	อินที่ราเน็ตแลัะเอ็กซั์ที่ราเน็ต	ความ

รู้เบ้�องต้นเกี�ยวกับการส้�อสารข้อมูลัแลัะเคร้อข่ายคอมพื้ิวเตอร์	การพื้าณ์ิชิย์อิเลั็กที่รอนิกส์		สารสนเที่ศ

แลัะระบบสนับสนุนการตัดัสินใจ		การจัดัการความรู้แลัะจริยธ์รรมในสังคมสารสนเที่ศ

	 	 Core	aspects	of	information	systems:	information	systems	in	organization,	persons	

in information systems,  type of information systems, systems and application software, 

organizing	data	 and	 information,introduction	 to	 systems	development	 life	 cycle	 (SDLC),				
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internet,	intranets	and	extranets,	introduction	to	telecommunications	and	computer	networks,	

electronic	commerce,	information	and	decision	support	systems,	knowledge	management		

and ethical issues in information systems.

DIT 104 กิระบัวินกิารธ่รกิิจสำาหรับัระบับัสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Business Process for Information System)

	 	 ความรูเ้บ้�องตน้เกี�ยวกบัธ์รุกจิแลัะกระบวนการที่างธ์รุกจิ	โครงสรา้งองคก์รที่างธ์รุกจิ	สภาพื้

แวดัลั้อมที่างธ์ุรกิจ	ความสำาคัญของระบบสารสนเที่ศในกระบวนการที่างธ์ุรกิจ	 เอนเตอร์ไพื้รส์ซัิสเต็ม

	กระบวนการจัดัซ้ั�อจัดัจ้าง	กระบวนการผลิัต	กระบวนการหลัังกระบวนการผลิัต	กระบวนการบูรณ์า

การ	การบริหารโครงการแลัะการปัระกอบการ	แลัะบที่บาที่ของเอนเตอร์ไพื้รส์ซัิสเต็มในกระบวนการ

ที่างธ์ุรกิจ	ข้อมูลัแลัะกระแสข้อมูลัที่ี�เกี�ยวข้อง	

	 	 Introduction	to	business,	business	organizations	and	processes,	business	organ-

ization	structures,	an	importance	of	information	systems	in	business	processes,	enterprise	

systems	 (ES),	 procurement	 process,	 production	 process,	 fulfilment	 process,	 integrated	

processes,	project	management	and	entrepreneurship,	roles	of	enterprise	systems	(ES)	in	

business	processes,	related	data	and	its	flow.

DIT 105 วิิทยาศาสตร์และธ่รกิิจนวิัตกิรรมรายใหม่ 3(3-0-6)

  (Science and Innovative Startup)

	 	 ความคิดัสร้างสรรค์แลัะกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยี	 การนำา

นวตักรรมแลัะเที่คโนโลัยไีปัสู่เชิิงพื้าณ์ชิิย	์ศนูยบ์่มเพื้าะที่างธ์รุกจิ	การแสวงหาพื้นัธ์มิตรแลัะความร่วม

ม้อเพื้้�อการพื้ัฒนานวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยี	 การระดัมเงินทีุ่นเพื้้�อการพื้ัฒนาเที่คโนโลัยีแลัะนวัตกรรม	

การเป็ันผู้ปัระกอบการด้ัานนวตักรรมแลัะเที่คโนโลัย	ีการตลัาดัสำาหรบัเที่คโนโลัยแีลัะนวตักรรม	การเผย

แพื้ร่นวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยี	การวิจัยปัระเมินความเปั็นไปัไดั้ที่างธ์ุรกิจของนวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยี

                    Creative and process for innovation and technology development, business incu-

bator,		networking	and	strategic	alliance	for	innovation	and	technology	development,	capital	

venturing	for	development	of	technology	and	innovation,	technopreneurship,	marketing	for	

innovation and technology,  diffusion of innovation and technology, business feasibility study 

for innovation and technology.
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DIT 106 คณิิตศาสตร์พื้้�นฐานสำาหรับักิารลงท่น 3(3-0-6)

  (Basic Mathematics for Investment)

	 	 ความรู้พื้้�นฐานที่างการเงิน	ดัอกเบี�ย	มูลัค่าของเงินตามเวลัา	การคำานวณ์ที่ี�เกี�ยวข้องกับ

บ้าน	 รถยนต์	บัตรเครดัิต	ภาพื้รวมเกี�ยวกับตราสารทีุ่นแลัะหุ้นสามัญ	การปัระเมินมูลัค่าแลัะกลัยุที่ธ์์

การลังทุี่นในหุ้นสามัญ	ตราสารทีี่�เกี�ยวเน้�องกับตราสารทุี่น	ความรู้พ้ื้�นฐานเกี�ยวกับตราสารหนี�	 การ

ปัระเมนิมลูัคา่แลัะผลัตอบแที่นของตราสารหนี�	ความรูเ้บ้�องตน้เกี�ยวกบักองที่นุรวม	อตัราผลัตอบแที่น

แลัะความเสี�ยงจากการลังทีุ่นในกองทีุ่นรวม

  Financial literacy, interest, time value of money,  calculations involving home  

cars	and		credit	cards,	an	overview	of	equities	and	common	stocks,		instruments	related	to	

equity	instruments,	fundamentals	of	debt,	instruments,	introduction	to	mutual	funds,	rate	of	

return	and	risk	from	investing	in	mutual	funds.

DIT 107 กิารคิด็และกิารเขีียนเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  (Creative Thinking and Writing)

	 	 การสร้างสรรค์อารมณ์์ร่วมในชิิ�นงาน	วิธ์กีารต่าง	ๆ 	ในการสร้างการคิดัเชิงิสร้างสรรค์	แลัะ

วจิารณ์์	เที่คนคิความคดิัสรา้งสรรค	์การคดิัเชิงิบวก	นวตักรรมการคดิั	กระบวนที่ศันใ์นการคดิั	ความคดิั

อเนกนัย	แผนที่ี�ความคิดั	เคร้�องมอ้ช่ิวยในการจับปัระเด็ัน	เที่คนิคการคิดัแบบตั�งคำาถาม	การระดัมสมอง

	การใชิ้ความคิดัแบบที่ฤษฎีีหมวกหกใบ	กลัยุที่ธ์์ในการคิดั	วงจรการปัฏิิบัติงาน	พื้ี-ดัี-ซัี-เอ	การพื้ัฒนา

เร้�องราว	การฝึึกเขียนเร้�องราว	การเลั่าเร้�องราวจากสตอรี�บอร์ดั

	 	 Building	mutual	emotional	engagement	in	the	work,	how	to	create	a	creative	and	

critical	thinking,	creative	techniques,	positive	thinking,	innovative	thinking,	paradigm	in	thinking	

the	idea	implies	manifold	mind	maps	capturing	tool	the	idea	of	questioning,	brainstorming,	

six	hats	thinking	theory,	strategic	thinking	cycle	performance	PDCA;	developing	story	into	

software, practice writing story, writing the story of storyboards.

DIT 108 กิารออกิแบับัอินโฟกิราฟิกิ 3(3-0-6)

     (Infographic Design)

	 	 หลัักการ	ที่ฤษฎีี	 ในการ	วิธ์ีในการส้�อสารดั้วยภาพื้	 เชิ่น	การวาดัภาพื้	การสร้างแผนภูมิ

	การวาดัภาพื้ปัระกอบ	การใชิ้รูปัภาพื้	แลัะการใชิ้ตัวอักษรร่วมกับรูปัภาพื้		การออกแบบกราฟัิกข้อมูลั

บนส้�อมัลัติมีเดัีย	ส้�อปัฏิิสัมพื้ันธ์์ที่ั�งออนไลัน์	แลัะออฟัไลัน์	ส้�อสิ�งพื้ิมพื้์	เพื้้�อการส้�อสารไปัยังผู้ชิม

	 	 Principles,	 theories,	 language	of	visual	communication,	variety	of	methods	of	

creating communication tool such as hand drawing, diagram, illustration, use of images and 
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integrate text with images, use of infographic design for communicate on multimedia, inter-

active	media,	online	and	offline	media	such	as	printing	media	to	communicate	the	message	

to audience.

DIT 109 กิารออกิแบับัและพื้ัฒนาเวิ็บั 3(3-0-6)

  (Web Design and Development)

	 	 การออกแบบแลัะการพื้ัฒนาเว็บ	ดั้วยภาษา	HTML,	CSS	แลัะ	XML	ที่ฤษฎีีพื้้�นฐานของ

การพื้ัฒนาเว็บไซัต์	เคร้�องม้อที่ี�ชิ่วยในการออกแบบแลัะพื้ัฒนาเว็บ

																				Web	design	and	development	with	HTML	(HyperText	Markup	Language),	CSS	

(Cascading	Style	Sheets),	and	XML	(eXtensible	Markup	Language);	theories	of	web	devel-

opment tools for design and development.

DIT 110 พื้้�นฐานกิารออกิแบับักิราฟิกิ 3(3-0-6)

  (Foundation of Graphic  Design)

	 	 หลัักการออกแบบกราฟัิกดั้วยคอมพื้ิวเตอร์	 การออกแบบภาพื้เคล้ั�อนไหว	 ชินิดัของ

คอมพื้ิวเตอร์กราฟัิกต่าง	ๆ	แลัะซัอฟัต์แวร์ที่ี�ใชิ้ในงานออกแบบดั้านดัิจิที่ัลั

			Principles	of	computer	graphic	design,	animation	design,	various	types	of	computer	graph-

ics and software used in digital designs.

  3)  กิล่่มวิิชากิารวิางแผนทางกิารเงิน

INI 321  ทฤษฎีเกิมและกิลย่ทธ์ทางธ่รกิิจ 3(3-0-6)

               (Game Theory and Business Applications)

		 	 แนวความคิดัเกี�ยวกับกระบวนการแก้ปััญหา	หลัักการตัดัสินใจภายใต้สภาวการณ์์ทีี่�ไม่

แน่นอน	แบบไม่ใชิ้ความน่าจะเปั็นแลัะใชิ้ความน่าจะเปั็น	การตัดัสินใจแบบเบส์	 ที่ฤษฎีีเกม	ที่ฤษฎีี

อรรถปัระโยชิน์เบ้�องต้น	ที่ฤษฎีีการตัดัสินใจเชิิงอนุมานที่างสถิติ	การตัดัสินใจโดัยลัำาดัับ	การปัระยุกต์

ดั้านธ์ุรกิจ

   Concepts of problem solving process, nonprobabilistic and probabilistic criteria 

for	decision	making	under	uncertainty,	Game	 theory,	Bayes	decisions,	elementary	utility	

theory,	statistical	inference	in	decision	theory,	sequential	decisions,	business	applications.
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INI 322  กิารประกิันวิินาศภัย  3(3-0-6)

   (Non-life Insurance)

															 ลัักษณ์ะความเสี�ยงภยั	แลัะปัระเภที่ของความเสยีหายที่ี�เกดิัขึ�นแกท่ี่รพัื้ยส์นิ	รวมทัี่�งความ

เสี�ยงทีี่�อาจก่อใหเ้กดิัภาระหนี�	ธุ์รกจิการปัระกันภัยตอ่	การบริหารองค์กร	แลัะบที่บาที่ของภาครัฐในการ

ส่งเสริมธ์ุรกิจปัระกันวินาศภัย	การบริหารการปัระกันต่อการบริหารการเงิน	กรณ์ีศึกษา

		 	 Various	types	of	risks	and	damages	of	the	property	including	the	liability	insurance	

and	reinsurance	business;	The	course	also	includes	the	role	of	government	in	supporting	

the	property	insurance	business	and	insurance	management	which	will	affect	the	financial	

management	of	firm,	Case	study.

INI 323  กิารประกิันชีวิิตและส่ขีภาพื้  3(3-0-6)

   (Life and Health Insurance)

		 	 ธ์รุกจิการปัระกันชิวีติแลัะสขุภาพื้	ในรปูัแบบตา่งๆ	เง้�อนไขของกรมธ์รรม์	ปัจัจยัในการคิดั

อัตราค่าเบี�ยปัระกัน	การพื้ิจารณ์ารับปัระกันแลัะการจ่ายสินไหมที่ดัแที่น	การนำาไปัปัระยุกต์ใชิ้ในการ

บริหารความเสี�ยงภัยที่ี�เกิดัขึ�นกับบุคคลัแลัะธ์ุรกิจ	 รวมทัี่�งที่ำาหน้าที่ี�เปั็นตัวแที่นบริษัที่ในการวางแผน

ที่างการเงินส่วนบุคคลั	การบริหารการลังทีุ่นแลัะความเสี�ยงในการลังทีุ่น	กรณ์ีศึกษา

    Life and health insurance business on various aspects of insurance policies, the 

calculation	of	insurance	premiums,	under	wring	process,	and	the	indemnification.	The	course	

also	covers	risk	management	for	 individual	and	business	including	the	personal	financial	

management and investment, Case study.

INI 351  พื้้�นฐานกิารวิางแผนทางกิารเงิน  3(3-0-6)

  (Foundation of Financial Planning) 

	 	 ความรู้เบ้�องต้นเกี�ยวกับการวางแผนที่างการเงิน	เคร้�องม้อที่างการเงินสำาหรับการบริหาร

สภาพื้คลัอ่งสว่นบคุคลั	มลูัคา่เงนิตามเวลัา	การรวบรวมขอ้มลูัที่างการเงนิส่วนบคุคลั	การวเิคราะหข์อ้มลูั

ส่วนบุคคลั	 ข้อมูลัพ้ื้�นฐานภาษีเงินได้ับุคคลัธ์รรมดัา	การคำานวณ์แลัะชิำาระภาษีเงินได้ับุคคลัธ์รรมดัา	

จรรยาบรรณ์สำาหรับนักวางแผนที่างการเงิน

	 	 Basic	knowledge	of	financial	planning,	financial	instruments	for	personal	liquid-

ity	management,	time	value	of	money,	Collecting	personal	financial	information,	analysis	of	

personal	information,	basic	knowledge	of	income	tax,	calculation	and	payment	of	tax,	ethics	

for	financial	planners.
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INI 352  กิารวิางแผนกิารประกิันภัย  3(3-0-6)

  (Insurance Planning) 

	 	 ความรูเ้บ้�องตน้เกี�ยวกบัการวางแผนการปัระกันภยั	การจดััการความเสี�ยงภัย	การปัระกัน

ภัย	การปัระกันชิีวิต	การปัระกันสุขภาพื้	การปัระกันวินาศภัย	การจัดัที่ำาแผนการปัระกันภัย

	 	 Introduction	to	the	insurance	planning,	risk	management,	insurance,	life	insur-

ance, health insurance non-life insurance, insurance planning.

INI 353  กิารวิางแผนภาษีและมรด็กิ  3(3-0-6)

  (Tax and Estate Planning) 

	 	 ความรูเ้บ้�องต้นเกี�ยวกับการวางแผนที่างภาษี	โครงสรา้งแลัะองค์ปัระกอบการคำานวณ์ภาษี

เงนิได้ับคุคลัธ์รรมดัา	กลัยุที่ธ์์การวางแผนภาษีเงนิได้ับคุคลัธ์รรมดัา	การวางแผนภาษีสำาหรับมนุษย์เงนิ

เดัอ้น	ผูป้ัระกอบวิชิาชีิพื้อิสระ	ผูป้ัระกอบธุ์รกิจรบัเหมาแลัะธุ์รกิจอ้�นๆ	การวางแผนภาษีสำาหรับผูมี้เงินได้ั

จากการลังที่นุในหลักัที่รพัื้ย	์จากการใหเ้ชิา่ที่รพัื้ยส์นิ	จากการพื้าณ์ชิิย	์แนวคดิัในการวางแผนที่รัพื้ยส์นิ

แลัะมรดัก	การจัดัการที่รัพื้ย์สินในขณ์ะมีชิีวิต	กระบวนการวางแผนจัดัการที่รัพื้ย์สินแลัะมรดัก

	 	 Basic	knowledge	about	tax	planning,	structure	and	composition	of	calculating	

income tax, income planning for salary man, independent professionals, entrepreneurs, 

contractors and other businesses, tax planning for income from investments in securities, 

from rental property, from the commercial, concept of planning  property and inheritance, 

property management in his lifetime, property management and estate planning process.

INI 354  กิารวิางแผนเพื้้�อวิัยเกิษียณิ  3(3-0-6)

  (Retirement Planning) 

	 	 ความรู้เบ้�องต้นเกี�ยวกับการวางแผนเพ้ื้�อวัยเกษียณ์	การปัระกันสังคม	กองทุี่นบำาเหน็จ

บำานาญข้าราชิการ	กองทีุ่นสำารองเลัี�ยงชิีพื้	กองทีุ่นรวมเพ้ื้�อการเลัี�ยงชิีพื้	การบริหารความเสี�ยงในการ

วางแผนเพ้ื้�อวัยเกษียณ์	การลังทีุ่นสำาหรับการวางแผนเพ้ื้�อวัยเกษียณ์	กระบวนการวางแผนที่างการ

เงินเพ้ื้�อวัยเกษียณ์	การวางแผนเพ้ื้�อวัยเกษียณ์สำาหรับผู้ปัระกอบการส่วนตัว	บที่บาที่ของนักวางแผน

ที่างการเงินกับการวางแผนเพื้้�อวัยเกษียณ์

	 	 Basic	knowledge	about	retirement	planning;	social	security,	government	pen-

sion	fund,	provident	fund,	retirement	mutual	fund,	risk	management	in	retirement	planning,	

retirement	planning	for	entrepreneurs,	role	of	financial	planners	in	retirement	planning.
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INI 355  กิารวิางแผนกิารลงท่น  3(3-0-6)

  (Investment Planning) 

	 	 แนวคิดัเบ้�องต้นเกี�ยวกับการลังทีุ่น	การวางแผนการลังทีุ่น	หลัักที่รัพื้ย์ลังทีุ่นในตลัาดัเงิน

แลัะตลัาดัตราสารทีุ่น	หลัักที่รัพื้ย์ลังทีุ่นในตลัาดัตราสารหนี�แลัะตลัาดัอนุพื้ันธ์์	การลังทีุ่นในที่างเลั้อก

อ้�น	ข้อมลูัแลัะการวเิคราะหข์อ้มลูัเพ้ื้�อตดััสนิใจลังที่นุ	ความรู้พ้ื้�นฐานเกี�ยวกับการบรหิารกลัุม่หลักัที่รัพื้ย์	

การจดััสรรเงนิลังที่นุในกลัุม่หลักัที่รพัื้ย์	กลัยุที่ธ์์การบริหารกลัุม่หลักัที่รพัื้ย์	การวัดัผลัตอบแที่นของกลัุม่

หลัักที่รัพื้ย์

	 	 Basic	concepts	of	investment,	investment	planning;	portfolio	in	financial	market	

and	capital	market,	portfolio	in	debt	market	and	derivative	market,	alternative	investment,	

data	and	analysis	 for	 investment	decision	making,	basic	knowledge	about	management	

portfolio, allocation of investments in securities, portfolio management strategies, returns of 

securities.

INI 356  กิารจัด็ทำาแผนกิารเงิน  3(3-0-6) 

  (Financial Plan Construction) 

	 	 นำาแผนที่างการเงนิที่ั�งหมดั	ซัึ�งปัระกอบดัว้ยแผนการปัระกนัภยั	แผนการลังที่นุ	แผนภาษี

	แลัะแผนเพื้้�อวัยเกษียณ์ของบุคคลั	มารวมเข้าดั้วยกัน	ภายใต้ความสอดัคลั้องของวัตถุปัระสงค์ที่ั�งใน

ระยะสั�นแลัะระยะยาว	ตลัอดัจนเง้�อนไข	ข้อจำากัดัของแต่ลัะบุคคลัเพื้้�อก่อให้เกิดัเปั็นแผนที่างการเงิน

ที่ี�มีความสมบูรณ์์

	 	 All	the	financial	plans	which	includes	insurance	plan,	investment	plan,	tax	plan	

and retirement plan come together under consistency of both the short and long term ob-

jectives,	and	limitations	of	the	individual	to	construct	complete	financial	plan.	

  3.1.5.3 หมวิด็วิิชาเล้อกิเสรี  6 หน่วิยกิิต 

	 	 เลั้อกจากรายวิชิาที่ี�เปัิดัสอนในมหาวิที่ยาลััยรังสิต

  3.1.5.4   กิล่่มวิิชาโท      ไม่น้อยกิวิ่า                                       15      หน่วิยกิิต   

										 	 สำาหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชิา	หร้อต่างวิที่ยาลััย/คณ์ะ/สถาบันที่ี�ต้องการจะศึกษาสาขา

วิชิาสารสนเที่ศการลังทีุ่นเปั็นวิชิาโที่	ให้ศึกษารายวิชิาต่อไปันี�จำานวนไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต
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DIT 101  กิารเขีียนโปรแกิรมคอมพื้ิวิเตอร์ 1  3(2-2-5) 

  (Programming I) 

	 	 หลัักการพ้ื้�นฐานของการสรา้งลัำาดับัการแกป้ัญัหาดัว้ยการเขยีนโปัรแกรมตามไวยากรณ์์

ภาษาที่ี�กำาหนดั	การเขยีนโปัรแกรมเชิิงโครงสรา้ง	แนวที่างการเขยีนโปัรแกรมเชิงิออ็บเจกต	์ตวัแปัร	ตวั

ปัฏิิบัติการ	ฟัังก์ชิันแลัะหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูลั	คำาสั�งควบคุมแลัะคำาสั�งปัฏิิบัติการที่างภาษา	ความ

สมัพื้นัธ์์ระหวา่งตวัแปัร	ตัวชิี�	แลัะการใชิเ้น้�อที่ี�ในหนว่ยความจำา	ตัวแปัร	โลัคอลัแลัะโกลับอลั	การสง่คา่

ระหว่างฟัังก์ชิัน	แถวลัำาดัับปัระเภที่มิติเดัียวแลัะสองมิติ	สตริง	แฟั้มข้อมูลั	การสร้างโปัรแกรมที่ี�เสถียร

แลัะการบูรณ์าการการสร้างแอพื้พื้ลัิเคชิันเบ้�องต้น

                   Fundamental concepts of problem solving, programming using particular syntac-

tic language, structured programming and overview of object-oriented concept, variables, 

operators,	functions	and	input/output,	various	control	statements	and	operations	of	languag-

es, relationship among variables, pointers, and memory usage, local and global variables, 

function	parameter	passing,	strings,	array,	file,	robustness	with	error-handling	and	application	

development consolidation unit.

DIT 102 กิารเขีียนโปรแกิรมคอมพื้ิวิเตอร์ 2                        3(2-2-5)

  (Programming II)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : DIT 101 ก่ารเขีียนโปรแก่รมคัอมพิิวิเตอร์ 1 หรือขี้�นอย่่ก่ับัดุุลย

  พิินิจขีองสาขีาวิิชา

					 	 การวิเคราะห์แลัะออกแบบโปัรแกรมที่ี�ซัับซั้อน	แนวคิดัการเขียนภาษาโปัรแกรมเชิิงวัตถุ

คลัาสแลัะออบเจ๊กต	์การควบคุมโปัรแกรมแบบวนรอบกับคำาสั�งวนซัำ�า	แนะนำาโครงสร้างขอ้มลูัเบ้�องตน้	

ปัระเภที่ของการจดััระบบแฟัม้ขอ้มลูั	เที่คนิคการปัระมวลัผลัแฟัม้ขอ้มลูัแบบงา่ย	การปัระมวลัผลัแฟัม้

ข้อมูลั	แบบซัีเควนเชิียลั	การปัระมวลัผลัแฟั้มข้อมูลัแบบโคซัีเควนเชิียลั	การเขียนโปัรแกรมที่ี�ใชิ้งานไดั้

จริงในงานวิจัย	บันเที่ิง	ธ์ุรกิจ	แลัะอุตสาหกรรม																					

  Analysis and design of complex programs, object-oriented programming con-

cept, class and objects, recursive and iterative program controls, introduction to basic 

data	structures,	types	of	file	organizations,	simple	file	processing	techniques,	sequential	file	

processing,	co-sequential	file	processing,	practical	application	programming	for	research,	

entertainment, businesses, and industries.
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DIT 103 ระบับัสารสนเทศเบั้�องต้น                        3(3-0-6)

  (Introduction to Information System)

	 	 แนวคิดัเกี�ยวกับระบบสารสนเที่ศ	 ระบบสารสนเที่ศในองค์กรบุคลัากรที่ี�เกี�ยวข้องกับ

ระบบสารสนเที่ศ	ปัระเภที่ของระบบสารสนเที่ศระบบแลัะซัอฟัต์แวร์ปัระยุกต์	 	 ข้อมูลัการจัดัระเบียบ

แลัะข้อมูลัความรู้เบ้�องต้นเกี�ยวกับการพื้ัฒนาระบบ	อินเที่อร์เน็ต	อินที่ราเน็ตแลัะเอ็กซั์ที่ราเน็ต	ความ

รู้เบ้�องต้นเกี�ยวกับการส้�อสารข้อมูลัแลัะเคร้อข่ายคอมพื้ิวเตอร์	การพื้าณ์ิชิย์อิเลั็กที่รอนิกส์		สารสนเที่ศ

แลัะระบบสนับสนุนการตัดัสินใจ		การจัดัการความรู้แลัะจริยธ์รรมในสังคมสารสนเที่ศ

	 	 Core	aspects	of	information	systems:	information	systems	in	organization,	persons	

in information systems,  type of information systems, systems and application software, 

organizing	data	 and	 information,introduction	 to	 systems	development	 life	 cycle	 (SDLC),				

internet,	intranets	and	extranets,	introduction	to	telecommunications	and	computer	networks,	

electronic	commerce,	information	and	decision	support	systems,	knowledge	management		

and ethical issues in information systems.

DIT 104 กิระบัวินกิารธ่รกิิจสำาหรับัระบับัสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Business Process for Information System)

	 	 ความรูเ้บ้�องตน้เกี�ยวกบัธ์รุกจิแลัะกระบวนการที่างธ์รุกจิ	โครงสรา้งองคก์รที่างธ์รุกจิ	สภาพื้

แวดัลั้อมที่างธ์ุรกิจ	ความสำาคัญของระบบสารสนเที่ศในกระบวนการที่างธ์ุรกิจ	 เอนเตอร์ไพื้รส์ซัิสเต็ม

กระบวนการจัดัซ้ั�อจัดัจ้าง	กระบวนการผลิัต	กระบวนการหลัังกระบวนการผลิัต	กระบวนการบูรณ์า

การ	การบริหารโครงการแลัะการปัระกอบการ	แลัะบที่บาที่ของเอนเตอร์ไพื้รส์ซัิสเต็มในกระบวนการ

ที่างธ์ุรกิจ	ข้อมูลัแลัะกระแสข้อมูลัที่ี�เกี�ยวข้อง	

					 	 	 Introduction	 to	 business,	 business	 organizations	 and	processes,	 business	

organization	structures,	an	importance	of	information	systems	in	business	processes,	enter-

prise	systems	(ES),	procurement	process,	production	process,	fulfilment	process,	integrated	

processes,	project	management	and	entrepreneurship,	roles	of	enterprise	systems	(ES)	in	

business	processes,	related	data	and	its	flow.

DIT 105 วิิทยาศาสตร์และธ่รกิิจนวิัตกิรรมรายใหม่ 3(3-0-6)

  (Science and Innovative Startup)

	 	 ความคิดัสร้างสรรค์แลัะกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยี	 การนำา

นวตักรรมแลัะเที่คโนโลัยไีปัสู่เชิิงพื้าณ์ชิิย	์ศนูยบ์่มเพื้าะที่างธ์รุกจิ	การแสวงหาพื้นัธ์มิตรแลัะความร่วม
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ม้อเพื้้�อการพื้ัฒนานวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยี	 การระดัมเงินทีุ่นเพื้้�อการพื้ัฒนาเที่คโนโลัยีแลัะนวัตกรรม	

การเป็ันผู้ปัระกอบการด้ัานนวตักรรมแลัะเที่คโนโลัย	ีการตลัาดัสำาหรบัเที่คโนโลัยแีลัะนวตักรรม	การเผย

แพื้ร่นวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยี	การวิจัยปัระเมินความเปั็นไปัไดั้ที่างธ์ุรกิจของนวัตกรรมแลัะเที่คโนโลัยี

  Creative and process for innovation and technology development, business incu-

bator,		networking	and	strategic	alliance	for	innovation	and	technology	development,	capital	

venturing	for	development	of	technology	and	innovation,	technopreneurship,	marketing	for	

innovation and technology,  diffusion of innovation and technology, business feasibility study 

for innovation and technology.

DIT 106 คณิิตศาสตร์พื้้�นฐานสำาหรับักิารลงท่น 3(3-0-6)

  (Basic Mathematics for Investment)

	 	 ความรู้พื้้�นฐานที่างการเงิน	ดัอกเบี�ย	มูลัค่าของเงินตามเวลัา	การคำานวณ์ที่ี�เกี�ยวข้องกับ

บ้าน	 รถยนต์	บัตรเครดัิต	ภาพื้รวมเกี�ยวกับตราสารทีุ่นแลัะหุ้นสามัญ	การปัระเมินมูลัค่าแลัะกลัยุที่ธ์์

การลังทุี่นในหุ้นสามัญ	ตราสารทีี่�เกี�ยวเน้�องกับตราสารทุี่น	ความรู้พ้ื้�นฐานเกี�ยวกับตราสารหนี�	 การ

ปัระเมนิมลูัคา่แลัะผลัตอบแที่นของตราสารหนี�	ความรูเ้บ้�องตน้เกี�ยวกบักองที่นุรวม	อตัราผลัตอบแที่น

แลัะความเสี�ยงจากการลังทีุ่นในกองทีุ่นรวม

  Financial literacy, interest, time value of money,  calculations involving home  

cars	and		credit	cards,	an	overview	of	equities	and	common	stocks,		instruments	related	to	

equity	instruments,	fundamentals	of	debt,	instruments,	introduction	to	mutual	funds,	rate	of	

return	and	risk	from	investing	in	mutual	funds.

DIT 107 กิารคิด็และกิารเขีียนเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  (Creative Thinking and Writing)

	 	 การสร้างสรรค์อารมณ์์ร่วมในชิิ�นงาน	วิธ์กีารต่าง	ๆ 	ในการสร้างการคิดัเชิงิสร้างสรรค์	แลัะ

วจิารณ์์	เที่คนคิความคดิัสรา้งสรรค	์การคดิัเชิงิบวก	นวตักรรมการคดิั	กระบวนที่ศันใ์นการคดิั	ความคดิั

อเนกนัย	แผนที่ี�ความคิดั	เคร้�องมอ้ช่ิวยในการจับปัระเด็ัน	เที่คนิคการคิดัแบบตั�งคำาถาม	การระดัมสมอง

	การใชิ้ความคิดัแบบที่ฤษฎีีหมวกหกใบ	กลัยุที่ธ์์ในการคิดั	วงจรการปัฏิิบัติงาน	พื้ี-ดัี-ซัี-เอ	การพื้ัฒนา

เร้�องราว	การฝึึกเขียนเร้�องราว	การเลั่าเร้�องราวจากสตอรี�บอร์ดั

	 	 Building	mutual	emotional	engagement	in	the	work,	how	to	create	a	creative	and	

critical	thinking,	creative	techniques,	positive	thinking,	innovative	thinking,	paradigm	in	thinking	

the	idea	implies	manifold	mind	maps	capturing	tool	the	idea	of	questioning,	brainstorming,	



Rangsit University Bulletin 2021-2022
วิิทยาลััยนวิัตกรรมดิิจิิทัลัเทคโนโลัยี College of Digital Innovation Technology

six	hats	thinking	theory,	strategic	thinking	cycle	performance	PDCA;	developing	story	into	

software, practice writing story, writing the story of storyboards.

DIT 108 กิารออกิแบับัอินโฟกิราฟิกิ 3(3-0-6)

     (Infographic Design)

	 	 หลัักการ	ที่ฤษฎีี	 ในการ	วิธ์ีในการส้�อสารดั้วยภาพื้	 เชิ่น	การวาดัภาพื้	การสร้างแผนภูมิ

	การวาดัภาพื้ปัระกอบ	การใชิ้รูปัภาพื้	แลัะการใชิ้ตัวอักษรร่วมกับรูปัภาพื้		การออกแบบกราฟัิกข้อมูลั

บนส้�อมัลัติมีเดัีย	ส้�อปัฏิิสัมพื้ันธ์์ที่ั�งออนไลัน์	แลัะออฟัไลัน์	ส้�อสิ�งพื้ิมพื้์	เพื้้�อการส้�อสารไปัยังผู้ชิม

	 	 Principles,	 theories,	 language	of	visual	communication,	variety	of	methods	of	

creating communication tool such as hand drawing, diagram, illustration, use of images and 

integrate text with images, use of infographic design for communicate on multimedia, inter-

active	media,	online	and	offline	media	such	as	printing	media	to	communicate	the	message	

to audience.

DIT 109 กิารออกิแบับัและพื้ัฒนาเวิ็บั 3(3-0-6)

  (Web Design and Development)

	 	 การออกแบบแลัะการพื้ัฒนาเว็บ	ดั้วยภาษา	HTML,	CSS	แลัะ	XML	ที่ฤษฎีีพื้้�นฐานของ

การพื้ัฒนาเว็บไซัต์	เคร้�องม้อที่ี�ชิ่วยในการออกแบบแลัะพื้ัฒนาเว็บ

	 	 Web	design	and	development	with	HTML	(HyperText	Markup	Language),	CSS	

(Cascading	Style	Sheets),	and	XML	(eXtensible	Markup	Language);	theories	of	web	devel-

opment tools for design and development.

DIT 110 พื้้�นฐานกิารออกิแบับักิราฟิกิ 3(3-0-6)

  (Foundation of Graphic  Design)

	 	 หลัักการออกแบบกราฟัิกดั้วยคอมพื้ิวเตอร์	 การออกแบบภาพื้เคล้ั�อนไหว	 ชินิดัของ

คอมพื้ิวเตอร์กราฟัิกต่าง	ๆ	แลัะซัอฟัต์แวร์ที่ี�ใชิ้ในงานออกแบบดั้านดัิจิที่ัลั

	 	 Principles	of	computer	graphic	design,	animation	design,	various	types	of	com-

puter graphics and software used in digital designs.
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INI 111  กิารลงท่นในทางเล้อกิอ้�น  3(3-0-6) 

  (Alternative Investments)

	 	 ลัักษณ์ะแลัะรูปัแบบการลังทุี่นในอสังหาริมที่รัพื้ย์	 ผลัตอบแที่นแลัะความเสี�ยง

	แนวที่างการวิเคราะห์การลังทุี่น	กฎีหมายแลัะภาษีทีี่�เกี�ยวข้อง	 เร้�องอ้�นๆทีี่�เกี�ยวข้องกับการลังทุี่นใน

อสังหาริมที่รัพื้ย์	ลัักษณ์ะการลังทีุ่นของกองทีุ่นรวม	ปัระเภที่ของกองทีุ่นรวม	ผลัตอบแที่นแลัะความ

เสี�ยงจากการลังทีุ่นในกองทีุ่นรวม	แนวที่างการวิเคราะห์การลังทีุ่นในกองทีุ่นรวม	 เร้�องอ้�นที่ี�เกี�ยวข้อง

กับการลังทีุ่นในกองทีุ่นรวม

	 	 Nature	and	form	of	investment	in	real	estate,	return	and	risk,	investment	analysis,	

legal and tax, other issues associated with real estate investment of mutual funds, types of 

mutual	funds,	return	and	risk	of	investing	in	mutual	fund,	investment	analysis	in	mutual	fund,	

other issues associated with mutual fund investment.

INI 112  โปรแกิรมประย่กิต์สำาหรับันักิลงท่น  3(3-0-6) 

  (Application Program for Investors)

	 	 การใชิโ้ปัรแกรมเพ้ื้�อการตดััสนิใจดัา้นการลังทุี่น	การใชิง้านโปัรแกรมตารางจัดัการ	ตั�งแต่

ขั�นพื้้�นฐาน	การใชิ้งานสูตรคำานวณ์	แลัะการเรียกใชิ้งานฟัังก์ชัินสำาเร็จรูปัต่างๆ	งานโปัรแกรมปัระยุกต์

ในสำานักงาน	การเงิน	การลังทีุ่น	การวิเคราะห์ข้อมูลั	การใชิ้งานโปัรแกรมอ้�นๆที่ี�เกี�ยวข้องกับการลังทีุ่น

	 	 Using	program	to	make	investment	decisions,	using	an	electronic	spreadsheet	

program from simple calculations, formulas and mathematical functions, applications in 

offices,	financial	and	investment	analysis,	other	programs	related	to	investment.

INI 201  กิารวิิเคราะห์งบักิารเงิน  3(3-0-6)  

  (Financial Statement Analysis)

	 	 กรอบแนวคิดัในการวิเคราะห์งบการเงิน	กำาไรที่างบัญชิีแลัะที่รัพื้ย์สินตามเกณ์ฑ์์คงค้าง	

การวเิคราะหก์ระแสเงนิสดั	ความแตกตา่งของวธิ์กีารบญัชิใีนปัระเที่ศตา่งๆ	อตัราสว่นที่างการเงนิแลัะ

กำาไรต่อหุ้น	การวิเคราะห์สินที่รัพื้ย์	การวิเคราะห์หนี�สิน

	 	 Framework	for	analyzing	financial	statements,	accounting	income	and	assets	on	

an	accrual	basis,	cash	flow	analysis,	differences	of	accounting	methods	in	different	countries,	

financial	ratios	and	earnings	per	share,		asset	analysis,	liability	analysis.
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INI 213  ตลาด็กิารเงินและกิารลงท่นในตลาด็หลักิทรัพื้ย์  3(3-0-6) 

  (Financial Market and Security Investments)

	 	 ระบบการเงินแลัะโครงสร้างตลัาดัการเงิน	ตลัาดัตราสารทีุ่น	ตลัาดัตราสารหนี�	ตลัาดัการ

เงินระหว่างปัระเที่ศ	ผลัตอบแที่นแลัะความเสี�ยง	 ข่าวสารข้อมูลัเพ้ื้�อการตัดัสินใจ	การวิเคราะห์หลััก

ที่รพัื้ย	์การบริหารกลัุม่หลักัที่รัพื้ย	์การวางแผนการลังทุี่น	ตราสารทุี่น	ตราสารหนี�	กองทุี่นรวมแลัะหน่วย

ลังทีุ่น	ตราสารอนุพื้ันธ์์แลัะตลัาดัอนุพื้ันธ์์	แนวที่างปัฏิิบัติสำาหรับผู้ที่ำาหน้าที่ี�ติดัต่อกับผู้ลังทีุ่น

	 	 Financial	system	and	financial	market	structure,	equity	market,	bond	market,	inter-

national	financial	markets,	return	and	risk,	information	for	decision	making,	security	analysis,	

portfolio	management,	investment	planning,	equities,	bonds,	mutual	funds	and	unit	trusts	,	

derivatives and futures,  guidelines for dealing with investors .

INI 220  เคร้อขี่ายคอมพื้ิวิเตอร์และควิามมั�นคงปลอด็ภัย  3(3-0-6) 

  (Computer Network and Security)

	 	 เคร้อข่ายคอมพื้ิวเตอร์เบ้�องต้น	ตัวกลัางส้�อสารข้อมูลั	แพื้็คเก็ต	เฟัรม	การตรวจจับข้อผิดั

พื้ลัาดั	เที่คโนโลัยแีลัน	โครงสรา้งเครอ้ขา่ยคอมพื้วิเตอร	์เที่คโนโลัยแีวน	เราติ�ง	โปัรโตคอลั	เลัเยอร	์ความ

ปัลัอดัภัยเคร้อข่ายเบ้�องต้น	 มุมมองดั้านความปัลัอดัภัย	การควบคุมการเข้าถึงแลัะรหัสผ่าน	การเข้า

รหัสแลัะความเปั็นส่วนตัว	การกรองแพื้็คเก็ต

	 	 Introduction	of	computer	network,	Transmission	media,	Packets,	Frames,	Error	

detection,	LAN	technologies,	Network	topology,	WAN	technologies,	Routing,	Protocols,	Lay-

ering,	Introduction	to	secure	network,	Aspects	of	security,	Access	control	and	passwords,	

Encryption	and	privacy,	Packet	Filterings.

INI 303  กิารลงท่นในตราสารหนี�    3(3-0-6) 

             (Debt Investment) 

	 	 ความหมายของตราสารหนี�	ปัระเภที่ของตราสารหนี�	ลักัษณ์ะเฉพื้าะตวัแลัะเง้�อนไขพิื้เศษ

ของตราสารหนี�	 ความเสี�ยงทีี่�เกิดัจากการลังทุี่นในตราสารหนี�	 ส่วนต่างของอัตราผลัตอบแที่น	การ

ปัระเมินมูลัค่าตราสารหนี�เบ้�องต้น	การคำานวณ์อัตราผลัตอบแที่นของตราสารหนี�

	 	 Definition	of	debt	instruments,	type	of	debt	instruments,	characteristic	and	special	

conditions	of	the	debt	instruments,	risks	of	investing	in	debt	instruments,	difference	in	yield,	

basic valuation of debt instruments, calculating yield of debt instruments.
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INI 303  กิารลงท่นในตราสารหนี�    3(3-0-6) 

                (Debt Investment) 

	 	 ความหมายของตราสารหนี�	ปัระเภที่ของตราสารหนี�	ลักัษณ์ะเฉพื้าะตวัแลัะเง้�อนไขพิื้เศษ

ของตราสารหนี�	 ความเสี�ยงทีี่�เกิดัจากการลังทุี่นในตราสารหนี�	 ส่วนต่างของอัตราผลัตอบแที่น	การ

ปัระเมินมูลัค่าตราสารหนี�เบ้�องต้น	การคำานวณ์อัตราผลัตอบแที่นของตราสารหนี�

	 	 Definition	of	debt	instruments,	type	of	debt	instruments,	characteristic	and	special	

conditions	of	the	debt	instruments,	risks	of	investing	in	debt	instruments,	difference	in	yield,	

basic valuation of debt instruments, calculating yield of debt instruments.

INI 313  กิฎหมายเกิี�ยวิกิับัหลักิทรัพื้ย์และสัญญาซ้�อขีายล่วิงหน้า  3(3-0-6) 

  (Security and Derivative Laws)

	 	 กฎีหมายวา่ด้ัวยหลักัที่รพัื้ยแ์ลัะตลัาดัหลัักที่รพัื้ย	์กฎีหมายวา่ดัว้ยสัญญาซั้�อขายลัว่งหนา้

บที่บาที่หน้าที่ี�ของก.ลั.ต.	การกำากับดัูแลัการออกแลัะเสนอขายหลัักที่รัพื้ย์	 การกำากับดัูแลัการเข้าถ้อ

หลัักที่รัพื้ย์เพ้ื้�อครอบงำากิจการ	การกำากบัดัแูลัการกระที่ำาอนัไม่เป็ันธ์รรมเกี�ยวกับการซ้ั�อขายหลักัที่รัพื้ย์	

การกำากบัดัแูลัการฟัอกเงิน	การกำากบัดัแูลัการปัระกอบธุ์รกจิเป็ันนายหน้าซั้�อขายหลักัที่รัพื้ย	์การกำากบั

ดัูแลัการปัระกอบธ์ุรกิจการเปั็นที่ี�ปัรึกษาการลังทีุ่นดั้านหลัักที่รัพื้ย์	 การกำากับดัูแลัการปัระกอบธ์ุรกิจ

จัดัการกองทีุ่น

	 			 Laws	on	securities	and	stock	exchange,	 laws	on	derivatives,	 the	SEC’s	 role,	

regulation	of	issuance	and	sale	of	securities,	regulation	of	the	acquisition	of	securities	for	

business	takeovers,	regulation	of	the	unfair	trade	practices	relating	to	the	securities	market,	

anti-money	laundering	supervision,	business	brokerage	supervision,	regulation	of	securities	

investment advisors, asset management supervision.

INI 401  กิารลงท่นในตราสารท่น   3(3-0-6)  

  (Equity Investments)

	 	 การลังทีุ่นในที่รัพื้ย์สินที่างการเงิน	 การลังทีุ่นในที่รัพื้ย์สินจริง	 โครงสร้างแลัะหน้าทีี่�ของ

ตลัาดัหลักัที่รพัื้ย	์ดัชัินรีาคาหลักัที่รพัื้ย	์ปัระสทิี่ธ์ภิาพื้ของตลัาดัที่นุ	ภาพื้รวมเกี�ยวกบัการปัระเมนิมลูัคา่

หลัักที่รัพื้ย์	การวิเคราะห์ตลัาดัหุ้นแลัะการวิเคราะห์อุตสาหกรรม	การวิเคราะห์บริษัที่แลัะการปัระเมิน

มูลัค่าหุ้นสามัญ	การวิเคราะห์หลัักที่รัพื้ย์ที่างเที่คนิค

	 	 Investment	in	financial	assets,	investment	in	real	estate,	structure	and	function	of	

stock	market,	stock	price	index,	efficiency	of	capital	markets,	overview	of	the	valuation,	analysis	

of	market	and	industry	analysis,	company	analysis	and	valuation	of	shares,	technical	analysis.
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INI 403  กิารลงท่นในตราสารอน่พื้ันธ์ 3(3-0-6)   

  (Derivative Investments)

	 	 ปัระเภที่ของตราสารอนุพื้ันธ์์	 วัตถุปัระสงค์ของตลัาดัอนุพื้ันธ์์	 การกำาหนดัราคาตราสาร

อนพุื้นัธ์์	สัญญาซั้�อขายลัว่งหนา้ฟัอรเ์วริด์ัแลัะตลัาดัฟัอร์เวริด์ั	สัญญาซั้�อขายลัว่งหน้าฟัวิเจอรแ์ลัะตลัาดั

ฟัิวเจอร์	ออปัชิันแลัะตลัาดัออปัชิัน	สัญญาสวอปัแลัะตลัาดัสวอปั

	 	 Types	of	derivative	instruments,	purpose	of	the	derivatives	market,	derivatives	

pricing,	forward	contract	and	forward	market,	futures	contract	and	futures	market,	option	

contract	and	option	market,	swap	contract	and	swap	market.
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วิิทย�ลััยนวัิตกรรมดิิจิิทัลัเทคำโนโลัยี
College of Digital Innovation Technology

1.  ผศ.ด็ร.เชฏิฐเนติ  ศรีสอ้าน
 คณิบัด็ี
	 วศ.บ.(วิศวกรรมไฟัฟั้า)		มหาวิที่ยาลััยเชิียงใหม่
 M.Sc. Computer Science,lllinois Insitute of  
 Technology,U.S.A.
	 Ph.D.	Computer	Science,lllinois	Insitute	of		
 Technology,U.S.A.
2.  ผศ.ด็ร.ทศนัย  ช่่มวิัฒนะ
 รองคณิบัด็ีฝั่ายวิิชากิารและวิิจัย
	 วที่.บ.(วิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์)
	 มหาวิที่ยาลััยเที่คโนโลัยีพื้ระจอมเกลั้าพื้ระนครเหน้อ
	 วที่.ม.(วิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์)
	 มหาวิที่ยาลััยเที่คโนโลัยีพื้ระจอมเกลั้าเจ้าคุณ์ที่หาร	
	 ลัาดักระบัง
	 Ph.D.	(Information	Technology)
 Murdoch University, Australia.
3.  ผศ.ศิริวิรรณิ  วิาส่กิรี
 รองคณิบัด็ีฝั่ายบัริหารและประกิันค่ณิภาพื้
	 กศ.บ.(คณ์ิตศาสตร์)	มหาวิที่ยาลััยศรีนครินที่รวิโรฒ	
	 (ปัระสานมิตร)
	 กศ.ม.(คณ์ิตศาสตร์)	มหาวิที่ยาลััยศรีนครินที่รวิโรฒ	
	 (ปัระสานมิตร)
4.  ภาคภูมิ   ชัยศิริประเสริฐ
 รองคณิบัด็ีฝั่ายกิิจกิารนักิศึกิษา 
	 วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพื้ิวเตอร์)	มหาวิที่ยาลััยศรีปัทีุ่ม
	 วที่.ม.(เที่คโนโลัยีสารสนเที่ศ)	มหาวิที่ยาลััยรังสิต
5.  ผศ.ด็ร.ส่ทธิศักิด็ิ�  จันทวิงษ์โส
 รองคณิบัด็ีฝั่ายวิิเทศสัมพื้ันธ์
	 B.Bus.Sys	(Business	System)Monash	
 University ,Australia
	 M.Dig	Com(Digital	Communications)
 Monash University ,Australia
	 Ph.D	(Information	Technology)
 Monash University ,Australia
6.  ส่เมธ  ผ่องพื้รรณิแขี
 ผู้ช่วิยคณิบัด็ี
	 วที่.บ.(วิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์)	มหาวิที่ยาลััยรังสิต
	 วที่.ม.(เที่คโนโลัยีสารสนเที่ศ)	มหาวิที่ยาลััยรังสิต

7.  รศ.ด็ร.ปณิิธิ  เนตินันทน์
 ผู้อำานวิยกิารหลักิสูตรปรัชญาด็่ษฎีบััณิฑิิตและ
 ผู้อำานวิยกิารหลักิสูตรวิิทยาศาสตรมหาบััณิฑิิต
	 สาขาวิชิาเที่คโนโลัยีสารสนเที่ศ
	 วที่.บ.(วิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์)	มหาวิที่ยาลััยกรุงเที่พื้
	 M.S.(Computer	Science)	lllinois	Institute	of	
 Technology,Chicago U.S.A.
	 Ph.D.(Computer	Science)	IIIinois	Institute	of	
 Technology,Chicago,U.S.A.
8.  ผศ.ด็ร.วิศิณิ  ชูประยูร
 ผู้อำานวิยกิารหลักิสูตรวิิทยาศาสตรมหาบััณิฑิิต
	 สาขาวิชิาการจัดัการเที่คโนโลัยีสารสนเที่ศ
	 ศศ.บ.เกียรตินิยม(บรรณ์ารักษศาสตร์)
	 มหาวิที่ยาลััยขอนแก่น
	 อ.ม.(บรรณ์ารักษศาสตร์)	จุฬาลังกรณ์์มหาวิที่ยาลััย
	 Ph.D.(Information	Technology)
 Murdoch University,Australia
9.  ผศ.ด็ร.ช่ติมา  เบัี�ยวิไขี่ม่ขี
 ผู้อำานวิยกิารหลักิสูตรวิิทยาศาสตรมหาบััณิฑิิต
	 สาขาวิชิาการจัดัการเที่คโนโลัยีสารสนเที่ศ
	 (ระบบการศึกษาที่างไกลัที่างอินเที่อร์เน็ต)
	 วที่.บ.(วิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์)มหาวิที่ยาลััย	
	 เกษตรศาสตร์
	 พื้บ.ม.(วิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์)
	 สถาบันบัณ์ฑ์ิตพื้ัฒนบริหารศาสตร์
	 Ph.D.(Technology)	Sirindhorn	International	
 Institute of Technology,Thammasat University
10.  ผศ.ด็ร.สมชาย  เล็กิเจริญ
 ผู้อำานวิยกิารหลักิสูตรสารสนเทศศาสตร์
 มหาบััณิฑิิต สาขีาวิิชาเทคโนโลยีส้�อสังคม
	 อ.บ.(บรรณ์ารักษศาสตร์)	มหาวิที่ยาลััยขอนแก่น
	 M.Ed.(Educational	Technology),	University	of	the		
	 Philiiines,
	 วที่.ม.(เที่คโนโลัยีสารสนเที่ศ)	มหาวิที่ยาลััย
	 เที่คโนโลัยีพื้ระจอมเกลั้าธ์นบุรี
	 Ph.D	(Computer	Sceince)
 Assumption University
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11.  ผศ.ด็ร.วิ่ฒิพื้งษ์  ชินศรี
 ผู้อำานวิยกิารหลักิสูตรวิิทยาศาสตรมหาบััณิฑิิต
	 สาขาวิชิาการจัดัการความมั�นคงปัลัอดัภัยไซัเบอร์แลัะ	
	 ผู้อำานวยการสำานักงานบริการเที่คโนโลัยีสารสนเที่ศ
	 วที่.บ.(การจัดัการสารสนเที่ศ)	เกียรตินิยมอันดัับ	1
	 มหาวิที่ยาลััยรังสิต
	 วที่.ม.(เที่คโนโลัยีสารสนเที่ศ)	สถาบันเที่คโนโลัยี	
	 พื้ระจอมเกลั้า	เจ้าคุณ์ที่หารลัาดักระบัง
	 ปัร.ดั.	(คอมพื้ิวเตอร์ศึกษา)	มหาวิที่ยาลััยเที่คโนโลัยี	
	 พื้ระจอมเกลั้าพื้ระนครเหน้อ
12.  ส่พื้านิช  อังศิริกิ่ล
 หัวิหน้าสาขีาวิิชาวิิทยากิารคอมพื้ิวิเตอร์
	 วที่.บ.(วิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์)	มหาวิที่ยาลััยรังสิต
	 วที่.ม.(วิที่ยาการคอมพื้ิดัวเตอร์)	มหาวิที่ยาลััยรังสิต
13.  ผศ.ด็ร.ไวิวิิทย์  จันทร์วิิเมล้อง
	 นศ.บ.(การจัดัการสารสนเที่ศ)	มหาวิที่ยาลััยรังสิต
	 วที่.ม.(เที่คโนโลัยีสารสนเที่ศ)	มหาวิที่ยาลััยเที่คโนโลัยี	
	 พื้ระจอมเกลั้าเจ้าธ์นบุรี
	 วส.ดั.(เที่คโนโลัยีสารสนเที่ศ)	มหาวิที่ยาลััย
	 เที่คโนโลัยีสุรนารี
14.  มนตรี  อินทโชติ
 หัวิหน้าสาขีาวิิชาคอมพื้ิวิเตอร์เกิมมัลติมีเด็ียวิ
 ท.บั. (คณิิตศาสตร์) มหาวิิทยาลัยมหิด็ล
	 วที่.ม.	(วิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์)	สถาบันเที่คโนโลัยี	
	 พื้ระจอมเกลั้าเจ้าคุณ์ที่หารลัาดักระบัง
15.  ผศ.วิิไลลักิษณิ์  ตรีพื้้ช
 หัวิหน้าสาขีาวิิชากิารจัด็กิารสารสนเทศ
	 วที่.บ.(วิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์)	เกียรตินิยมอันดัับ	2
		 มหาวิที่ยาลััยรังสิต
	 บธ์.ม.(การจัดัการที่ั�วไปั)
	 มหาวิที่ยาลััยสุโขที่ัยธ์รรมาธ์ิราชิ
	 วที่.ม.(เที่คโนโลัยีสารสนเที่ศ)
	 สถาบันเที่คโนโลัยีพื้ระจอมเกลั้าเจ้าคุณ์ที่หาร	
	 ลัาดักระบัง
16.  ผศ.ด็ร.วิงศกิร  เจริญพื้านิชเสรี
 หัวิหน้าสาขีาวิิชาสารสนเทศกิารลงท่น
	 วที่.บ.(คณ์ิตศาสตร์)	จุฬาลังกรณ์์มหาวิที่ยาลััย
	 วที่.ม.(คณ์ิตศาสตร์)	จุฬาลังกรณ์์มหาวิที่ยาลััย
	 วที่.ดั.(คณ์ิตศาสตร์)	จุฬาลังกรณ์์มหาวิที่ยาลััย

17.  ด็ร.กิานต์ ยงศิริวิิทย์
 หัวิหน้าสาขีาวิิชาสารสนเทศกิารแพื้ทย์
	 แลัะรองคณ์บดัี	Institute	of	Data	Analytics
	 BSc.	(Information	Technology)	Sirindhorn	
 International Institute of Technology, Thammasat  
 University
	 MSc.	(Communication	Networks	and	Services)
	 Télécom	SudParis,	France
	 MSc.	(Computer	Science)	Asian	Institute	of	
 Technology
	 Ph.D.	(Computer	Science)
	 Université	Paris-Saclay,	France.
18.  ส่มนา   เกิษมสวิัสด็ิ�
 หัวิหน้าสาขีาวิิชาระบับัสารสนเทศวิิสาหกิิจ
	 บธ์.บ.(การตลัาดั)	มหาวิที่ยาลััยสงขลัานครินที่ร์
	 วที่.ม.(วิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์)	มหาวิที่ยาลััยรังสิต
19.  พืู้นลาภ  ตั�งอาสนะวิิทย์
 หัวิหน้าสาขีาวิิชาเทคโนโลยีส้�อสร้างสรรค์
	 สถ.บ.(ศิลัปัอุตสาหกรรม)	สถาบันเที่คโนโลัยี	
	 พื้ระจอมเกลั้าเจ้าคุณ์ที่หารลัาดักระบัง
	 ศปั.ม.(นฤมิตศิลัปั์)	จุฬาลังกรณ์์มหาวิที่ยาลััย
20.  ผศ.ด็ร.โกิวิิท  รพื้ีพื้ิศาล
 หัวิหน้าหลักิสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและ
 กิารส้�อสาร (นานาชาติ)
	 อบ.(บรรณ์ารักษศาสตร์)	มหาวิที่ยาลััยขอนแก่น
	 วม.(ส้�อสารมาวลัชิน)	มหาวิที่ยาลััยธ์รรมศาสตร์
	 M.L.S.(library	and	Information	Science)
 Indina University, U.S.A
	 Ph.D	(Information	Tecnhology)	Mardoch	
 University,Australia.
21.  นิศากิร  จ่ลรักิษา
 หัวิหน้าภาควิิชาคณิิตศาสตร์
	 วที่.บ.(สถิติ)	มหาวิที่ยาลััยเกษตรศาสตร์
	 ว ที่ . ม . ( ส ถิ ติ ปั ร ะ ยุ ก ต์ ) 	 ส ถ า บั น บั ณ์ ฑิ์ ต
พื้ัฒนบริหารศาสตร์
	 วที่.ม.(การจัดัการระบบสารสนเที่ศ)	สถาบันบัณ์ฑ์ิต	
	 พื้ัฒนบริหารศาสตร์
22.		 รศ.ดัร.สานนที่์		ฉิมมณ์ี
	 วศ.บ.(วิศวกรรมโที่รคมนาคม)	มหาวิที่ยาลััยรังสิต
 M.S. Telecommunication  Science And Computer 
	 Network	Engineering,South	Bank	University
	 Ph.D.(Information	Technology)
 School of Information and computer Technology, 
 Sirindhorn International Institute of Technology,
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23.  ผศ.ด็ร.กิฤษฎา  ศรีแผ้วิ
 คณิบัด็ีวิิทยาลัยนานาชาติ
	 วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพื้ิวเตอร์)	เกียรตินิยมอันดัับ	2
	 มหาวิที่ยาลััยเที่คโนโลัยีพื้ระจอมเกลั้าเจ้าคุณ์ที่หาร	
	 ลัาดักระบัง
	 PH.D.(technology)	Sirindhorn	Internation	Institute		
 of Technology,Thammasat University
24.  ผศ.ด็ร.กิวิีวิัฒน์  อำานาจโชติพื้ันธ่์
		 วศ.บ.(ไฟัฟั้า)	จุฬาลังกรณ์์มหาวิที่ยาลััย
	 วศ.ม.(ไฟัฟั้าส้�อสาร)	จุฬาลังกรณ์์มหาวิที่ยาลััย
	 Ph.D.(Communications	Technology)
 University of hannover,Germany
25.  ผศ.ด็ร.วิรรณิวิิภา  ติตถิะสิริ
	 วที่.บ.(คณ์ิตศาสตร์-คอมพื้ิวเตอร์)		เกียรตินิยมอันดัับ	2	
	 มหาวิที่ยาลััยสงขลัานครินที่ร์
	 พื้บ.ม.(วิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์)	เกียรตินิยมดัี
	 สถาบันบัณ์ฑ์ิตพื้ัฒนบริหารศาสตร์Ed.D.
	 (Administrative	and	Policy	Studies)	University	of		
	 Pittsburgh,U.S.A.
26.  ผศ.ด็ร.สิริพื้ร  ศ่ภราทิตย์
	 สต.บ.(คณ์ิตศาสตร์-สถิติ)	จุฬาลังกรณ์์มหาวิที่ยาลััย
	 M.S.(MIS)	University	of	Colorado,USA
	 Ph.D.(Computer	Sciecne)
 Asian Institute of technology in Thailand
27.  ด็ร.ช่ณิหพื้งศ์  ไทยอ่ปถิัมภ์
 ผู้ช่วิยอธิกิารบัด็ีฝั่าย RSU Cyber University
	 วศ.บ.(ไฟัฟั้า)	มหาวิที่ยาลััยเชิียงใหม่
	 M.S.(Information	Systems	Asynchronous	Learning	
	 Network)	Hawaii	Pacific	University,U.S.A
	 Ph.D.(Information	Technology)
 Vanderbilt University,U.S.A.
28.  ด็ร.ธรรนพื้  อารีพื้รรค
	 วที่.บ.(วิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์)	มหาวิที่ยาลััยรังสิต
	 Ph.D.	Information	Technology,
	 มหาวิที่ยาลััยรังสิต
29.		 ดัร.พื้ิชิิต	บุญครอง
		 วที่.บ.	(คณ์ิตศาสตร์ปัระยุกต์)	เกียรตินิยมอันดัับหนึ�ง		
	 มหาวิที่ยาลััยขอนแก่น
	 ศ.บ.	 (เศรษฐศาสตร์ธุ์รกิจ)	มหาวิที่ยาลััยสุโขทัี่ยธ์รรมาธิ์
ราชิ
	 วที่.ม.	(คณ์ิตศาสตร์ปัระยุกต์)	มหาวิที่ยาลััยมหิดัลั
	 D.Sc.	(Mathematics)	Tsinghua	University,	PR.

 China.
30.  ด็ร.มลิวิัลย์  ประด็ิษฐ์ธีระ
 ผู้อำานวิยกิารหอสม่ด็
	 ศศ.บ.	(บรรณ์ารักษศาสตร์)		มหาวิที่ยาลััยธ์รรมศาสตร์
	 อ.ม.(บรรณ์ารักษศาสตร์แลัะสารนิเที่ศศาสตร์)		
	 จุฬาลังกรณ์์มหาวิที่ยาลััย
	 Ed.D.(Administrative	and	Policy	Studies)	
	 University	of	Pittsburgh,U.S.A.
31.  ด็ร.วิรทรรศน์  มาฆะศิรานนท์
	 วศ.บ.(ไฟัฟั้าส้�อสาร)	มหาวิที่ยาลััยเที่คโนโลัยีสุรนารี
	 วที่.ม.(วิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์)	มหาวิที่ยาลััยรังสิต
	 Doctor	of	Information	Technology(DIT),Edith	
	 Cowan	University,Perth
32.  ด็ร.ส่มามาลย์  ปานคำา
	 วที่.บ.(สถิติปัระยุกต์)
	 มหาวิที่ยาลััยราชิภัฏิพื้ิบูลัสงคราม
	 กศ.ม.(การวิจัยแลัะพื้ัฒนาการศึกษา)	
	 มหาวิที่ยาลััยนเรศวร
	 ปัร.ดั.(การวิจัยแลัะสถิติที่างวิที่ยาการปััญญา)
	 มหาวิที่ยาลััยบูรพื้า
33.  ด็ร.อารีย์รัตน์ ส่งสกิ่ลวิัฒนา
		 วที่.บ.(คณ์ิตศาสตร์)		มหาวิที่ยาลััยสงขลัานครินที่ร์
		 วที่.ม.	(วิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์)	มหาวิที่ยาลััยรังสิต				
	 Ph.D.		(Computer	Science)		Asian	Institute	of	
 Technology,  Thailand.  
34.  ผศ.ช่ลีกิร  นวิลสมศรี
	 วที่.บ.	(การจัดัการสารสนเที่ศ)	เกียรตินิยมอันดัับ	1		
	 มหาวิที่ยาลััยรังสิต
	 วที่.ม.	(เที่คโนโลัยีสารสนเที่ศ)	มหาวิที่ยาลััย
	 เที่คโนโลัยี	พื้ระจอมเกลั้าธ์นบุรี
35.  ผศ.ทศพื้ร   ทศแสนสิน
	 B.Sc.	(Computer	Science)	Brighton	University,	UK,
	 M.Sc.(Information	System)	Kingston	University,	UK.	
36.  ผศ.วิีรวิัฒน์  เหลี�ยมมณิี
	 วที่.บ.(คณ์ิตศาสตร์)	
	 มหาวิที่ยาลััยศรีนครินที่รวิโรฒ	(ปัทีุ่มวัน)
		 วที่.ม.(คณ์ิตศาสตร์)	มหาวิที่ยาลััยเกษตรศาสตร์
37.  ผศ.อรน่ช  ป่ณิยกินกิ
	 ค.บ	(การสอนฟัิสิกส์)		จุฬาลังกรณ์์มหาวิที่ยาลััย					
	 ค.บ	(สถิติการศึกษา)		จุฬาลังกรณ์์มหาวิที่ยาลััย																																					
38.  นิธิภา  อาจฤทธิ�
	 วที่.บ.(สถิติศาสตร์)	มหาวิที่ยาลััยรามคำาแหง
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39.  นิภาพื้ร  ปัญญายงค์
	 ศษ.บ.(คณ์ิตศาสตร์)	มหาวิที่ยาลััยขอนแก่น
	 วที่.ม.(สถิติ)	มหาวิที่ยาลััยเกษตรศาสตร์
40.  ปรัชญา  ฟูสิริพื้งษ์
	 วศ.บ.(วิศวกรรมไฟัฟั้าส้�อสาร)	มหาวิที่ยาลััย	
	 เกษตรศาสตร์
	 วที่.ม.(เที่คโนโลัยีสารสนเที่ศ)	มหาวิที่ยาลััยรังสิต
41.  พื้วิงรัตน์  ฉันทวิีโรจน์
	 วที่.ม.	(คณ์ิตศาสตร์ปัระยุกต์)	สถาบันเที่คโนโลัยี	
	 พื้ระจอมเกลั้าพื้ระนครเหน้อ
	 วที่.บ.	(คณ์ิตศาสตร์ปัระยุกต์)	สถาบันเที่คโนโลัยี	
	 พื้ระจอมเกลั้าพื้ระนครเหน้อ
42.  รวิินันท์  ประด็ิษฐ์แสงทอง
	 วที่.บ.	(วิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์)	มหาวิที่ยาลััยรังสิต
	 วที่.ม.	(เที่คโนโลัยีสารสนเที่ศ)	มหาวิที่ยาลััยรังสิต
43.  ราชศักิด็ิ�   สมยานนทนากิ่ล
	 วที่.บ.	(วิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์)
	 มหาวิที่ยาลััยธ์รรมศาสตร์
	 วที่.บ.(การบรหิารเที่คโนโลัย)ี	มหาวทิี่ยาลัยัธ์รรมศาสตร์
44.  เสกิสันต์  แสงสวิัสด็ิ�
	 บธ์.บ.(บริหารงานบุคคลั)	มหาวิที่ยาลััยกรุงเที่พื้
	 วที่.ม.(วิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์)	มหาวิที่ยาลััยรังสิต
45.  สิทธิศักิด็ิ�     กิันทะหล้า
	 วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพื้ิวเตอร์)	มหาวิที่ยาลััยรังสิต
	 วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพื้ิวเตอร์)	มหาวิที่ยาลััยรังสิต

46.  ส่รชัย ด็ียิ�ง
	 กศ.บ.	(คณ์ิตศาสตร์)	เกียรตินิยมอันดัับ	2	
	 มหาวิที่ยาลััยศรีนครินที่รวิโรฒ	ปัทีุ่มวัน
	 น.บ.(นิติศาสตร์),	ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
	 บธ์.บ.(การตลัาดั,บัญชีิ)มหาวิที่ยาลััยสุโขทัี่ยธ์รรมาธิ์ราชิ	
	 พื้บ.ม.(วิที่ยาการคอมพื้ิวเตอร์)
	 สถาบันบัณ์ฑ์ิตพื้ัฒนบริหารศาสตร์
47.  หทัยชนกิ  หวิังวิงศ์เจริญ
	 วที่.บ.(คณ์ิตศาสตร์)	เกียรตินิยมอันดัับ	2	
	 มหาวิที่ยาลััยสงขลัานครินที่ร์
	 ศศ.ม.(คณ์ิตศาสตร์)	มหาวิที่ยาลััยเกษตรศาสตร์
48.  เอกิพื้งษ์   นพื้วิงศ์
	 วศ.บ.	(วิศวกรรมคอมพื้ิวเตอร์)	
	 มหาวิที่ยาลััยเที่คโนโลัยีสุรนารี
	 M.A.	(Multimedia	Technology),	Swinburne	
 University of Technology, Australia. 
49.  อน่ชา  อารีพื้รรค  
	 วที่.บ.(Industrial	Design)	จุฬาลังกรณ์์มหาวิที่ยาลััย														
		 MS.	(Entertainment	Technology),	Carnegie	
 Mellon University, USA 




