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วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

CIT 101       การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)

  (Programming 1)

	 	 หลักการพ้ืนฐานของการสร้างลำาดับการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรมตามไวยากรณ์

ภาษาที่กำาหนด	 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง	 แนวทางการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์	 ตัวแปร	 ตัว

ปฏิบัติการ	 ฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล	 คำาสั่งควบคุมและคำาสั่งปฏิบัติการทางภาษา	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 ตัวชี้	 และการใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำา	 ตัวแปร	 โลคอลและโกลบอล	 การส่งค่า

ระหว่างฟังก์ชัน	 แถวลำาดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ	 สตริง	 แฟ้มข้อมูล	 การสร้างโปรแกรมที่เสถียรและ

การบูรณาการการสร้างแอพพลิเคชันเบื้องต้น	

CIT 102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  3(2-2-5)

  (Programming 2)  

  วิชาบังคับก่อน : CIT 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Programming I) หรือ

  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมที่ซับซ้อน	 แนวคิดการเขียนภาษาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์	

คลาสและอ็อบเจกต์	 การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับคำาสั่งวนซ้ำา	 แนะนำาโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น	

ประเภทของการจัดระบบแฟ้มข้อมูล	เทคนิคการประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบง่าย	การประมวลผลแฟ้มข้อมูล	

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
College of Digital Innovation and Information Technology
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แบบซีเควนเชียล	 การประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบโคซีเควนเชียล	 การเขียนโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงในงาน

วิจัย	บันเทิง	ธุรกิจ	และอุตสาหกรรม	

CIT 103  ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)

  (Database Systems)

	 	 แนวคิดของระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริการข้อมูล	และการค้นหาข้อมูลระบบฐาน			

ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล	 	 การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและระบบแฟ้มข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูล	

ฐานข้อมูลแบบเชิงชั้น	 แบบข่ายงาน	และแบบเชิงสัมพันธ์การปรับข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน	ภาษาที่ใช้บรรยาย	

ข้อมูล	 การสำารองข้อมูล	 การรักษาความมั่นคง	ความน่าเชื่อถือและความคงสภาพของข้อมูล	 ฝึกปฏิบัติการ

ออกแบบฐานข้อมูล

 

CIT 104  กระบวนการธุรกิจสำาหรับระบบสารสนเทศ  3(3-0-6)

  (Business Process for Information Systems)

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและกระบวนการทางธุรกิจ,	 โครงสร้างองค์กรทางธุรกิจ,	 สภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจ,	 ความสำาคัญของระบบสารสนเทศในกระบวนการทางธุรกิจ,	 เอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม,	

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง,	 กระบวนการผลิต,	 กระบวนการหลังกระบวนการผลิต,	 กระบวนการบูรณาการ,	

และบทบาทของเอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็มในกระบวนการทางธูรกิจ	ข้อมูลและกระแสข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

CIT 105  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   3(3-0-6)

  (Computer Network Systems)

	 	 หลักการของการส่งข้อมูล	สัญญาณ	สื่อ	ตัวนำา	การตรวจสอบความผิดพลาด	 โปรโตคอล	ตัว

แบบอ้างอิงของโอเอสไอ	 ลักษณะโทโพโลยีของเครือข่าย	 	 ขั้นตอนวิธีการเชื่อมต่อเส้นทาง	 จุดปลายทาง	

การโอนไฟล์	 โปรโตคอลสำาหรับงานระยะไกล	 การส่งข้อมูลเป็นแพคเก็ต	 การออกแบบระบบเครือข่าย	 การ

จัดการระบบเครือข่าย	และโปรโตคอลที่มีความเร็วสูง

CIT 205  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Information System Analysis and Design)

	 	 องค์ประกอบของระบบ	 วัฏจักรการพัฒนาระบบ	 ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ	 และเครื่องมือ

สนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์	 การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบในทางเทคนิค	 ทางปฏิบัติ	 และทาง

เศรษฐกิจ	 การใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล	 การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล	 การ

ออกแบบการรับข้อมูล	 การออกแบบการแสดงผลข้อมูล	 การออกแบบฐานข้อมูล	 การทำาเอกสารประกอบ	

และการนำาเสนอผลงาน	ฝึกวิเคราะห์และออกแบบจากกรณีศึกษา
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CIT 206  การเริ่มต้นธุรกิจและนวัตกรรม 3(3-0-6)  

  (Innovative and Startup)

	 	 ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 การนำานวัตกรรม

และเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์	 ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ	 การแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 การระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 การเป็นผู้ประกอบ

การด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 การตลาดสำาหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 การเผยแพร่นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี	การวิจัยประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

MAT 133  แคลคูลัส 1 3(3-0-6)

  (Calculus I)  

	 	 แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์			เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย		พีชคณิตเวกเตอร์									เม

ทริกซ์เซตและตรรกศาสตร์		จำานวนเชิงซ้อน		ลำาดับและอนุกรม		ลิมิตของฟังก์ชัน		อนุพันธ์และการประยุกต์	

การอินทิเกรต	การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตโดยการวิเคราะห์และวิธีการเชิงตัวเลข

  

MAT 221 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 3(3-0-6)

  (Discrete Mathematics)

	 	 ทฤษฎีกราฟ	 	 ต้นไม้	 	 และการค้นหาโดยต้นไม้แบบทวิภาค	 	 วิธีของ	 Prim	 	 และ	 	 Dijkstra		

ตรรกศาสตร์	และการพิสูจน์		พีชคณิตบูลีน	และวงจรตรรก		พีชคณิตของเซตและสายอักขระ	กลุ่มและกลุ่ม

ย่อย	 	 	 	แบบชนิดของข้อมูลที่เป็นโครงสร้างพีชคณิต	 	ความสัมพันธ์สมมูลและฟังก์ชัน	 	 	 	ฟังก์ชันเวียนเกิด		

แบบจำาลองคณิตศาสตร์สำาหรับเครื่องสถานะจำากัด		เครื่องที่มีความจำาและเครื่องจักรทัวริง

 

MAT 241 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6)

  (Linear Algebra)

  วิชาบังคับก่อน  :  MAT 133   แคลคูลัส 1 (Calculus I)

	 	 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์	 	 การแก้สมการโดยวิธีเชิงวิเคราะห์และวิธีเชิงตัวเลข	 วิธี

กำาลังสองน้อยที่สุด	 	การหาค่าเจาะจง	และเวกเตอร์เจาะจง		ดีเทอร์มิแนนท์และออโธโกนาไลเซชัน	 	ปริภูมิ

เวกเตอร์		การแปลงเชิงเส้น		รวมทั้งการนำาไปใช้ประยุกต์แบบต่างๆ	

MAT 252 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6)

  (Probability and Satistics)

	 	 ความน่าจะเป็น	 ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข	ตัวแปรสุ่ม	 ค่าคาดหวัง	 การแจกแจงความน่า

จะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง	 และแบบต่อเนื่อง	ฟังก์ชันก่อกำาเนิดโมเมนต์	 กฎของจำานวนมากและทฤษฏีลิมิตเข้า

สู่ส่วนกลาง	การแจกแจงตัวอย่าง	สถิติอนุมานสำาหรับประชากรเดียวและสองประชากร	การวิเคราะห์ข้อมูล

ความถี่		การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว			การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย
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วิชาชีพ-บังคับ

กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

CSC 487 กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Laws and Ethics in Information Technology)

	 	 กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การค้าและการพาณิชย์	 การใช้งาน

คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด	 เรื่องเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางสังคม	 เสรีภาพในการพูด	 ความเป็นส่วนตัว	

ความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์	 ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา	 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์	 	 การละเมิด

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	กฎหมายสิทธิบัตร	เครื่องหมายการค้า	ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับวงจรรวม	กฎหมาย

โทรคมนาคม	 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และกฎหมายว่าด้วยพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

  

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  

CSC 472 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)

  (Artificial Intelligence)

	 	 หลักการปัญญาประดิษฐ์	การวิเคราะห์แบบมีนส์เอน	ปัญญาประดิษฐ์ดั้งเดิม	การประยุกต์ใช้

เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำาวัน	 การค้นหาโดยไม่มีการชี้แนะ	 การค้นหาโดยมีเชาวน์ปัญญา

ช่วย	การค้นหาเมื่อมีคู่ปรปักษ์	 การเล่นเกม	ตรรกะเงื่อนไข	 ระบบผู้เชี่ยวชาญโดยใช้กฎ	การจัดการความไม่

แน่นอนในระบบผู้เชี่ยวชาญ	ตรรกะคลุมเครือ	เครือข่ายใยประสาทเทียม	ขั้นตอนวิธีเจเนติก	การโปรแกรมเจ

เนติก	การทำาเหมืองข้อมูล

 

CSC 491 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1(0-3-2)

  (Computer Science Project I)

	 	 โครงงานเฉพาะเรื่องส่วนที่	1	เป็นการทำางานกลุ่มหรือเดี่ยวภายใต้คำาแนะนำาของ

อาจารย์	 ที่ปรึกษา	 นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องทำาการศึกษาปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เลือกไว้

อย่างเป็นระบบ	โครงงานที่ทำาจะต้องเป็นโครงงานที่ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์	 รวมถึงการ

ประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคที่เคยเรียนมา

CSC 492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-9-5)

  (Computer Science Project II)

  วิชาบังคับก่อน : CSC 491   โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
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วิชานี้เป็นวิชาต่อเนื่องจากโครงงานเฉพาะเรื่องส่วนที่	 1	 (CSC	 491)	 นักศึกษาต้องเขียนโปรแกรมให้เสร็จ

สมบูรณ์	 ทดสอบ	 และติดตั้งระบบ	 ส่งเอกสารประกอบ	 และต้องผ่านการสอบปากเปล่าและการนำาเสนอ

โครงงานโดยนักศึกษาจะทำางานดังกล่าวภายใต้คำาแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา	

CSC 498 สหกิจศึกษา 6(0-40-20)

  (Co-operative Education)

  เงื่อนไขรายวิชา : สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป

	 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการระยะเวลา	 1	 ภาคการศึกษา	 (4	 เดือน)	 ความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางการปฏิบัติและทักษะต่างๆ	

ในการทำางานในวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	 การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ	 การรายงานผลการ

ปฏิบัติงานที่ได้จากสถานประกอบการ

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร ์

CSC 250 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 3(2-2-5)

  (Object-Oriented Programming)

	 	 กรอบความคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์	แอบสแตรกดาด้าไทพ์	คลาส	สมาชิกของ

คลาส	การซ้อนข้อมูล	การห่อหุ้ม	อินสแท็นซ์	เรฟเฟอเร็นซ	คลาสอ็อบเจกต์	การโหลดคลาส	ช่วงชีวิต	และกฎ

ของขอบเขต	คอนสทรัดทเตอร์	การสืบทอด	การบดบัง	โพลิมอฟิซึม	ข้อตกลงของคลาสอ็อบเจกต์เจนเนอริค	

คลาสนามธรรม	อินเตอร์เฟส	คลาสที่ช้อนในคลาส	คลาสที่ไม่มีชื่อ	อินเตอร์เฟสป้าย	ตัวเชื่อมต่อ	โรงงาน	อีนู

เมอร์ชัน	ไอเทอเรเตอร์	วัตถุฟังก์ชัน	และโครสเซอร์

CSC 350 การเขียนโปรแกรมเทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5)

  (Web Programming)

											 	 เอซทีทีพี	โปโตคอล	เอสทีเอ็มแอล	จาวาสคริปต์	เอแจ็กซ์	ซีเอสเอส	เอ็กซ์เอสแอลที	เจสัน	การ

เขียนโปรแกรมเครื่อข่ายด้วยซอคเก็ท	 เว็บเซิฟเวอร์	 เว็บแอพพลิเคชัน	 เซิฟเล็ด	 คุกกี้	 การติดตามเซสชัน	 ตัว

กรอง	 ลิสเซินเนอร์	 เจเอลพี	 เจเอสทีแอล	 เอ็มวีซีเว็บแอพพลิเคชัน	 เว็บแอพพลิเคชันเฟรมเวิร์ก	 เว็บเซอร์วิส	

โซพ	และ	เรสฟูลเว็บแอพ

CSC 475 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่   3(3-0-6)

  (Big Data Analytics)

	 	 แนวคิดพื้นฐานของขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เครือ
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ข่ายสังคม	 แพลตฟอร์มขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม	 การโปรแกรมแม

พรีดิว	 กรอบแนวคิดการคำานวณเชิงแมพรีดิว	 ขั้นตอนวิธีทั่วไปสำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล	 แนวโน้มและการ

ตรวจจับได้โดยทันทีทันใดจากสายข้อมูลเครือข่ายสังคม	 การศึกษาเชิงปฎิบัติเพื่อการทำาการวิเคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ่โดยใช้ภาษาการโปรแกรมและเครื่องมือที่เลือก

 

CSC 480 วิศวกรรมซอฟต์แวร์   3(3-0-6)

  ( Software Engineering )

	 	 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น	 กระบวนการของซอฟต์แวร์	 การวิเคราะห์ความต้องการของ

ซอฟต์แวร์	 โมเดลระบบ	 การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกส์กับผู้ใช้	 การออกแบบสถาปัตยกรรม

ซอฟต์แวร์	 การทดสอบซอฟต์แวร์	 การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์	 วิวัฒนาการซอฟต์แวร์	 การทวนสอบและ

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล	การประมาณต้นทุนซอฟต์แวร์	 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์	 โมเดลการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์แบบบูรณาการ	และเครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์

CSC 485 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

  (Introduction to Research Methodology for Computer Science)

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์	 ความหมายและความสำาคัญของการวิจัย	

กระบวนการดำาเนินการวิจัย	 การวิจัยเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ	 การค้นคว้า/ศึกษาวิธีวิจัยแบบต่างๆในสาขา

วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	การสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปสู่การทำางานวิจัย		

การอธิบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องจริยธรรมในแง่ของการออกแบบวิจัยตลอดถึงกระบวนการ

ดำาเนินการวิจัย	จนถึงการเขียนเอกสารวิจัย	 	การฝึกฝนทำาโครงงานเล็กๆเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำางาน

วิจัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

CSC 360 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)

  (Data Structures and Algorithms)

	 	 โครงสร้างข้อมูลประเภทข้อมูลแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น	 โครงสร้างแบบแบบคงที่และ

แบบพลวัต	ขั้นตอนวิธี	การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี	รายการโยง	กองซ้อน	แถวคอย	โครงสร้าง

แบบต้นไม้	 กราฟ	ฮีปทวิภาค	การจัดการข้อมูลด้วยเทคนิคการเรียงลำาดับ	และการค้นหาแบบต่างๆ	ตาราง

แฮช	การประยุกต์ความรู้แบบบูรณาการ	เช่นการบีบอัดข้อมูล	การจับคู่สตริง	เป็นต้น
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CSC 420 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  (Operating Systems)

  วิชาบังคับก่อน : CSC 331 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์

	 	 วิธีการทำางานและส่วนประกอบของโปรแกรมควบคุมระบบการทำางานทีละโปรแกรม	 	 การ

ทำางานพร้อมกันหลายโปรแกรม	ระบบการแบ่งเวลา	ระบบหน่วยความจำาชั่วคราว	การจัดการทรัพยากรของ

ระบบซึ่งรวมถึงหน่วยความจำา	 โปรเซสเซอร์	 อุปกรณ์	 และแฟ้มข้อมูล	 ปัญหาพื้นฐานต่างๆ	 	 ที่เกี่ยวกับการ

ทำางานของโปรแกรมควบคุมระบบ	เช่น	จังหวะ	ประสานงาน	การรอค้าง	ภาวะอดอยาก	ภาวะพร้อมกัน			การ

กำาหนดลำาดับชิ้นงาน	การแบ่งหน่วยความจำาแบบเสมือน	ปัญหารักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว				

การทำางานแบบขนานทั้งแบบแน่นและแบบหลวม	 ระบบงานสายท่อ	 	 การสร้างระบบงานแบบทนความผิด

พร่อง

 

CSC 451 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-2-5)

  (Computer Graphics Programming)

	 	 ภาษาและเครื่องมือสำาหรับการวาดกราฟิกส์	 การวาดรูปกราฟิกส์เรขาคณิต	 การวาดกราฟิก

ส์ด้วยฟังค์ชั่นทางคณิตศาสตร์	 รูปแบบและคุณลักษณะของการวาดกราฟิกส์	 กราฟิกส์ตัวอักษร	 สี	 องค์

ประกอบการควบคุมการวาดกราฟิกส์	 การวาดกราฟิกส์ด้วยการเรียกซ้ำา	 การใช้อินพุทของผู้ใช้ควบคุมการ

วาด	กราฟิกส์ของการเคลื่อนที่	การเปลี่ยนสภาพรูปทรงและสี	การสร้างภาพเคลื่อนไหว	รูปภาพ	ไฟล์รูปภาพ	

การจัดการกับข้อมูลของรูปภาพ	 การใช้ตัวกรอง	 กราฟิกส์สามมิติ	 การเปลี่ยนสภาพอย่างสามมิติ	 แฟร็กทัล	

และ	ระบบโกลาหล

CSC 454  ภาษาการโปรแกรม 3(3-0-6)

  (Programming Languages)

	 	 ประวัติและวิวัฒนาการของภาษาโปรแกรม	 ไวยากรณ์	 และความหมายของภาษาโปรแกรม	

ไวยากรณ์แบคคัสนาวร์	 (BNF)	 	 และไดอาแกรมไวยากรณ์	 ตัวแปรและคุณสมบัติของตัวแปร	 ชนิดข้อมูล	

ประโยคคำาสั่งต่างๆ	 โปรแกรมย่อยและการทำางานในการดำาเนินการกับโปรแกรมย่อย	 	 การสร้างและการ

กำาหนดไวยากรณ์ของภาษา	 รวมถึงหลักการการเขียนโปรแกรมแปลภาษาต่างๆ	 คุณสมบัติ	 ลักษณะของ

ภาษาในแนวคิดแบบต่างๆ	ได้แก่	แบบโครงสร้าง	แบบฟังก์ชัน	แบบอ็อบเจกต์	
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กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

CSC 331 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

  (Computer Architecture)

	 	 โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	สถาปัตยกรรมของหน่วยประมวลผลกลางและหลักการ

ทำางานของหน่วยประมวลผลกลาง		หน่วยความจำา	ระบบตัวเลข		 	 	 	 	การทำางานระบบปฏิบัติการ	 	รูปแบบ

และชนิดคำาสั่งในภาษาเครื่อง		ภาษาแอสแซมบลี		พื้นฐานของระบบปฏิบัติการ		เช่น	การขัดจังหวะประสาน		

มัลติโปรแกรมมิ่ง	เทคนิคหน่วยความจำาเสมือน	

วิชาชีพ-เลือก

CSC 437 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Information System Security)

	 	 หลักการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ	 การกำาหนดนโยบายความมั่นคง	 การรักษาความ

ลับ	 ภาวะส่วนตัว	 การลบเลือนสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์	 การป้องกันการเข้าถึงสารสนเทศโดยผู้ไม่ได้รับ

อนุญาต	การแก้ไขข้อมูล	การทำาให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้	การเข้ารหัสลับ	ประเด็นทางกฎหมายและ

จริยธรรม	และการวางแผนการกู้คืนเมื่อเกิดหายนะ

CSC 440 การเขียนโปรแกรมกราฟิกส์ส่วนเชื่อมประสาน 3(2-2-5)

  (Graphics User Interface Programming)

	 	 การสร้างโปรแกรมที่มีจียูไอ	วินโดว์	เฟรม	แอปเพล็ต	พาเนล	คอนเท็นเนอร์	วัตถุอีเว้นท์	อินเตอร์

เฟสลิสเซินเนอร์	การจัดการกับอีเว้นท์	เลย์เอ้าท์	ลาเบิล	บัทเทล	เท็คท์ฟิลด์	อิมเมดวิว	เมาส์และคีย์บอรด์อีเว้นท์	

การจัดการกับการวาดและวินโดว์อีเว้นท์	 เพน	 สพลิทเพน	 แท็บเป็ดเพน	 ดาด้าโมเดล	 และคอนโทรลเลอร์	

ตาราง	ต้นไม้	เมนู	ไดอะล็อก	การจัดการเทรด	คิวของอีเว้นท์ระบบ	การส่งอีเว้นท์	ตัวตั้งเวลา	การจัดการกับอี

เว้นท์อย่างอัตโนมัติ

 

CSC 452 การเขียนโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)

  (Mobile Programming)

	 	 เครื่องมือ	 และสภาพแวดล้อมสำาหรับการสร้างโปรแกรมโมบายล์	 โครงงานของแอพพลิเคชั่น	

การสร้างหีบห่อและการติดตั้งโปรแกรม	 ตัวจำาลอง	 ร้านค้าแอพพลิเคชั่น	 ส่วนประกอบของแอพพลิเคชั่น	

ส่วนแสดงผล	ตัวควบคุมการแสดงผล	ตัวจัดเรียง	จียูไออีเว้นท์	กราฟิกส์	รูปภาพ	การแสดงภาพเคลื่อนไหว	

ทรัพยากร	 การจัดการกับเสียงและภาพ	 การถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหว	 ช่วงชีวิตของแอพพลิเคชั่น	 การ

จัดการกับการหมุนเครื่อง	และข้อกำาหนดตอนทำางาน	 เทรด	และการทำางานไอโอ	บริการ	การแจ้งเตือนผู้ใช้	



1051
Rangsit University Bulletin 2019-2020

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

การอ่านค่าตัวรับรู้	 การรับรู้ตำาแหน่ง	 การเก็บข้อมูลอย่างถาวร	 แหล่งให้บริการข้อมูล	 การเชื่อมต่อทางเครือ

ข่าย	และการเข้าใช้เว็บเซอร์วิส	

 

CSC 456  การสร้างคอมไพเลอร์   3(3-0-6)

  ( Compiler  Construction )

  วิชาบังคับก่อน : CSC 454 ภาษาการโปรแกรม 

	 	 หลักการเก่ียวกับคอมไพเลอร์	 ข้ันตอนต่างๆ	 ในกระบวนการสร้างคอมไพเลอร์	 ได้แก่	 lexical		

analysis,	syntax	analysis,	semantic	analysis,	code	generation	 เป็นต้น	 	คุณสมบัติและลักษณะของ

ภาษาแบบต่างๆ	 และการเขียนโปรแกรมแปลภาษาโปรแกรมเหล่านั้น	 รวมถึงเทคนิค	 เครื่องมือในการ

สร้างคอมไพเลอร์

 

CSC 460 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)

  (Design and Analysis of Algorithms)

  วิชาบังคับก่อน : CSC 360 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

	 	 ปัญหาทางการคำานวณ	 การวิเคราะห์ความซับซ้อน	 เซตและกราฟ	 ขั้นตอนวิธีการค้นหา	 ขั้น

ตอนวิธีการเรียงลำาดับ	 แนวทางการแบ่งแล้วเข้ายึดเพื่อการแก้ปัญหา	 ประสิทธิภาพเชิงเส้นกำากับของขั้น

ตอนวิธี	ทฤษฏีมาสเตอร์	การวิเคราะห์ถัวเฉลี่ย	การหาค่าเหมาะท่ีสุดของขั้นตอนวิธีโดยใช้กำาหนดการพลวัต

และขั้นตอนวิธีแบบละโมบ	ต้นไม้แบบแผ่กว้างที่เล็กที่สุด	ปัญหาแบบสมบูรณ์เอ็นพี

CSC 473 ระบบการตัดสินใจประยุกต์ 3(3-0-6)

  (Applied Decision System)

			 	 การพยากรณ์	โดยใช้กระบวนการมาคอฟ	การเรียนรู้โดยใช้กฎของเบส์		ข่ายงานความเชื่อของ

เบย์	ต้นไม้การตัดสินใจ	การจัดกลุ่มข้อมูลด้วยการเรียนรู้แบบมีการสอนและไม่มีการสอน	 	การจัดกลุ่มโดย

ใช้โครงข่ายประสาทเทียม			วิธีค่าเฉลี่ยเค		วิธีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด	วิธีการรวมกลุ่มแบบอโกรเมอเลทีฟ	การหา

ค่าที่ดีที่สุดโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

  

CSC 474 การออกแบบและกำาหนดค่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  (Computer Network Design and Configuration)

	 	 การทำางานของฮับ	สวิทช์	เราเตอร์	ชนิดของสายสัญญาน	การกำาหนดไอพีแอดเดรส		การแบ่ง

เครือข่ายย่อย		เอ็กเซสคอนโทรลลิสต์		เครือข่ายเสมือน		เราติ้งโปโตคอลประเภท	ริป	ไอจีอาร์พี		โอเอสพีเอฟ		

อีไอจีอาร์พี
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CSC 483 การโปรแกรมเว็บบริการ  3(3-0-6)

  (Web Services Programming)

  วิชาบังคับก่อน : CSC 360   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

	 	 หลักการและโครงสร้างของเว็บบริการ	 	 มาตรฐานเว็บบริการที่ใช้ภาษาเอกซ์เอ็มแอล	 เช่น	

เอสโอเอพี	 ดับเบิลยูเอสดีแอล	 และยูดีดีไอ	 คอมโพเนนต์ต่างๆ	 การพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมประยุกต์เว็บ

บริการ

 

CSC 486 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)

  (Fundamental of Geographic Information Systems)

	 	 ระบบ	 สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้นและฐานข้อมูลเชิงพื้นที่	 โครงสร้างของข้อมูลใน

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	 เทคนิคการนำาเข้าและจัดเก็บข้อมูล	 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล															

การประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ

 

CSC 488 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1  3(3-0-6)

  (Selected Topic in Computer Science I)    

	 	 หัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง	รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาคการ

ศึกษาที่เปิดสอน	รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ำาได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่างจากเดิม

 

CSC 489 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2  3(3-0-6)

  (Selected Topic in Computer Science II)  

	 	 หัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง	รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาคการ

ศึกษาที่เปิดสอน	รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ำาได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่างจากเดิม

CSC 490 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3  3(3-0-6)

  (Selected Topic in Computer Science III)

	 	 หัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง	รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาคการ

ศึกษาที่เปิดสอน	รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ำาได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่างจากเดิม

CSC 493     ระบบสารสนเทศแบบกระจาย                                                               3(3-0-6)

  (Distributed Information Systems)

	 	 ระบบสารสนเทศแบบกระจายและแบบปัจจัยทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ที่ทำา	 ให้มีการ

ใช้อย่างแพร่หลาย	 สถาปัตยกรรมของระบบแบบกระจายที่ใช้กันโดยทั่วเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 การสื่อสาร

ภายในขบวนการ	การเรียกใช้โปรซีดทางไกล	ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย	การบริการแฟ้มข้อมูล	การตั้งชื่อ
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ในระบบแบบกระจาย	การออกแบบโปรแกรมของเครือข่ายให้บริการ	การควบคุมแบบพร้อมกัน	การกู้ระบบ

และการทนต่อความผิดพลาด	การทำาสำาเนาและการทำางานพร้อมกัน	ระบบความปลอดภัยและกรณีศึกษา	

 

CSC 494     การทำาเหมืองข้อมูล                                                  3(3-0-6)

  (Data Mining) 

	 	 การทำาเหมืองข้อมูลและแมชชีนเลอร์นนิงเบื้องต้น	แนวคิด	ข้อมูลเชิงรายการ	ตัวแปรข้อมูล	วิธี

การจำาแนกข้อมูล	ต้นไม้ช่วยตัดสินใจ	การประเมินประสิทธิภาพและ	ความน่าเชื่อถือของโมเดล	การประเมิน

ประสิทธิภาพด้วยลิฟท์และต้นทุน	การเตรียมข้อมูลเพื่อการค้นหาความรู้	การจัดกลุ่มข้อมูล	การหากฎความ

สัมพันธ์	 การแสดงข้อมูลภาพ	 การสรุปข้อมูล	 การหาแนวโน้มที่ผิดปกติ	 การประยุกต์กับการตลาดแบบ

เจาะจงและโมเดลลูกค้า	การประยุกต์กับการวิเคราะห์ข้อมูลไมโครอาร์เรย์	การประยุกต์กับเรื่องอื่นๆ	ผลกระ

ทบต่อสังคมของการทำาเหมืองข้อมูลกับแนวโน้มในอนาคต	และหัวข้อเหมืองข้อมูลขั้นสูง

CPE 336    ระบบไมโครโปรเซสเซอร์  3(3-0-6)

  (Microprocessor Systems) 

  วิชาบังคับก่อน : CPE 218  การออกแบบวงจรดิจิทัล 

โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์	 สถาปัตยกรรมของโมโครโปรเซสเซอร์	 การกำาหนดตำาแหน่งของข้อมูล	 ชุด

คำาสั่งต่างๆ	 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี	 ไทมิ่งไดอะแกรม	 การเชื่อมต่อกับหน่วยความจำาและ

หน่วย	 อินพุท/เอาท์พุท	 การอินเตอร์รัพท์	 กระบวนการเข้าถึงหน่วยความจำาโดยตรง	 ซิปสนับสนุนต่างๆ	

แนะนำาไมโครคอนโทรเลอร์	ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานต่างๆ

CPE 451   ตรรกศาสตร์คลุมเครือ 3(3-0-6)

  (Fuzzy Logic)

	 	 วิชาบังคับก่อน	:	CPE	231		คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	1	หรือได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้สอนชุดของตรรกแบบคลุมเครือ	 ตัวเลขแบบคลุมเครือ	 ความสัมพันธ์แบบคลุมเครือ	 หน้าที่แบบคลุมเครือ	

สมการแบบคลุมเครือ	 การวัดแบบคลุมเครือ	 โอกาสและความน่าจะเป็น	 การประยุกต์ตรรกแบบคลุมเครือ

ในการควบคุม	การตรวจสอบ	และการจดจำารูปแบบลักษณะ

CPE 474   วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Robotics)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 308 สัญญาณและระบบ หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

	 	 ส่วนประกอบต่างๆ	 ซึ่งประกอบเป็นเครื่องจักรอันชาญฉลาด	 เช่น	 หุ่นยนต์	 สำาหรับงาน	

อุตสาหกรรม	เช่น	เครื่องรับรู้แบบภายนอกและภายใน	ตัวขับ	อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์	รวมถึง

ด้านจลศาสตร์และพลศาสตร์ของหุ่นยนต์	ด้วย
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EIS	205		 ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร	 3(3-0-6)

	 	 (Enterprise	Resource	Planning	Systems)

	 	 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร	 (อีอาร์พี)	 กระบวนการทางธุรกิจ	การ

ผสานกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	 โมดูลหลักของระบบอีอาร์พี	 วงจรชีวิตของการนำาอีอาร์พี	 ไปใช้งานโดยใช้

ซอฟต์แวร์อีอาร์พี	ผู้ค้าหลักของระบบอีอาร์พี	และทิศทางในอนาคต	กรณีศึกษาเกี่ยวกับการนำาระบบอีอาร์พี

ไปใช้งาน	การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร

กลุ่มวิชาโท 

CIT 101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)

  (Programming I)

	 	 หลักการพ้ืนฐานของการสร้างลำาดับการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรมตามไวยากรณ์

ภาษาที่กำาหนด	 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง	 แนวทางการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์	 ตัวแปร	 ตัว

ปฏิบัติการ	 ฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล	 คำาสั่งควบคุมและคำาสั่งปฏิบัติการทางภาษา	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 ตัวชี้	 และการใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำา	 ตัวแปร	 โลคอลและโกลบอล	 การส่งค่า

ระหว่างฟังก์ชัน	 แถวลำาดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ	 สตริง	 แฟ้มข้อมูล	 การสร้างโปรแกรมที่เสถียรและ

การบูรณาการการสร้างแอพพลิเคชันเบื้องต้น	

CIT 103  ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)

  (Database Systems)

	 	 แนวคิดของระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริการข้อมูล	และการค้นหาข้อมูลระบบฐาน			

ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล	 การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและระบบแฟ้มข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูล	

ฐานข้อมูลแบบเชิงชั้น	 แบบข่ายงาน	และแบบเชิงสัมพันธ์การปรับข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน	ภาษาที่ใช้บรรยาย	

ข้อมูล	 การสำารองข้อมูล	 การรักษาความมั่นคง	ความน่าเชื่อถือและความคงสภาพของข้อมูล	 ฝึกปฏิบัติการ

ออกแบบฐานข้อมูล

 

CSC 360 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)

  (Data Structures and Algorithms)

	 	 โครงสร้างข้อมูลประเภทข้อมูลแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น	 โครงสร้างแบบแบบคงที่และ

แบบพลวัต	ขั้นตอนวิธี	การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี	รายการโยง	กองซ้อน	แถวคอย	โครงสร้าง

แบบต้นไม้	 กราฟ	ฮีปทวิภาค	การจัดการข้อมูลด้วยเทคนิคการเรียงลำาดับ	และการค้นหาแบบต่างๆ	ตาราง

แฮช	การประยุกต์ความรู้แบบบูรณาการ	เช่นการบีบอัดข้อมูล	การจับคู่สตริง	เป็นต้น
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CSC 472 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)

  (Artificial Intelligence)

	 	 หลักการปัญญาประดิษฐ์	การวิเคราะห์แบบมีนส์เอน	ปัญญาประดิษฐ์ดั้งเดิม	การประยุกต์ใช้

เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำาวัน	 การค้นหาโดยไม่มีการชี้แนะ	 การค้นหาโดยมีเชาวน์ปัญญา

ช่วย	การค้นหาเมื่อมีคู่ปรปักษ์	 การเล่นเกม	ตรรกะเงื่อนไข	 ระบบผู้เชี่ยวชาญโดยใช้กฎ	การจัดการความไม่

แน่นอนในระบบผู้เชี่ยวชาญ	 ตรรกะคลุมเครือ	 เครือข่ายใยประสาทเทียม	 ขั้นตอนวิธีเจเนติก	 การโปรแกรม	

เจเนติก	การทำาเหมืองข้อมูล

 

CSC 475 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่   3(3-0-6)

  (Big Data Analytics)

	 	 แนวคิดพื้นฐานของขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เครือ

ข่ายสังคม	 แพลตฟอร์มขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม	 การโปรแกรม									

แมพรีดิว	 กรอบแนวคิดการคำานวณเชิงแมพรีดิว	 ขั้นตอนวิธีทั่วไปสำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล	 แนวโน้มและ

การตรวจจับได้โดยทันทีทันใดจากสายข้อมูลเครือข่ายสังคม	 การศึกษาเชิงปฎิบัติเพื่อการทำาการวิเคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ภาษาการโปรแกรมและเครื่องมือที่เลือก
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

CIT 101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1(Programming I) 3(2-2-5)

	 	 หลักการพ้ืนฐานของการสร้างลำาดับการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรมตามไวยากรณ์

ภาษาที่กำาหนด	 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง	 แนวทางการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์	 ตัวแปร	 ตัว

ปฏิบัติการ	 ฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล	 คำาสั่งควบคุมและคำาสั่งปฏิบัติการทางภาษา	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 ตัวชี้	 และการใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำา	 ตัวแปร	 โลคอลและโกลบอล	 การส่งค่า

ระหว่างฟังก์ชัน	 แถวลำาดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ	 สตริง	 แฟ้มข้อมูล	 การสร้างโปรแกรมที่เสถียรและ	

การบูรณาการการสร้างแอพพลิเคชันเบื้องต้น	

CIT 102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (Programming II) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : CIT101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Programming I) 

  หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมที่ซับซ้อน	แนวคิดการเขียนภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ	คลาส

และออบเจ๊กต์	 การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับคำาสั่งวนซ้ำา	 แนะนำาโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น	 ประเภท

ของการจัดระบบแฟ้มข้อมูล	 เทคนิคการประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบง่าย	 การประมวลผลแฟ้มข้อมูล	 แบบ

ซีเควนเชียล	 การประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบโคซีเควนเชียล	 การเขียนโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงในงานวิจัย	

บันเทิง	ธุรกิจ	และอุตสาหกรรม	

CIT 103  ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) 3(3-0-6)

	 	 แนวคิดของระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริการข้อมูล	และการค้นหาข้อมูลระบบฐาน			

ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล	 	 การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและระบบแฟ้มข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูล	

ฐานข้อมูลแบบเชิงชั้น	 แบบข่ายงาน	 และแบบเชิงสัมพันธ์การปรับข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน	 ภาษาที่ใช้บรรยาย	

ข้อมูล	 การสำารองข้อมูล	 การรักษาความมั่นคง	 ความน่าเชื่อถือและความคงสภาพของข้อมูล	 ฝึกปฏิบัติการ

ออกแบบฐานข้อมูล

CIT 104  กระบวนการธุรกิจสำาหรับระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Business Process for Information Systems)

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและกระบวนการทางธุรกิจ,	 โครงสร้างองค์กรทางธุรกิจ,	 สภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจ,	 ความสำาคัญของระบบสารสนเทศในกระบวนการทางธุรกิจ,	 เอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม,	

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง,	 กระบวนการผลิต,	 กระบวนการหลังกระบวนการผลิต,	 กระบวนการบูรณาการ,	

และบทบาทของเอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็มในกระบวนการทางธูรกิจ	ข้อมูลและกระแสข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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CIT 105  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Systems) 3(3-0-6)

	 	 หลักการของการส่งข้อมูล	สัญญาณ	ส่ือ	ตัวนำา	การตรวจสอบความผิดพลาด	โปรโตคอล	ตัวแบบ

อ้างอิงของโอเอสไอ	ลักษณะโทโพโลยีของเครือข่าย	 ข้ันตอนวิธีการเช่ือมต่อเส้นทาง	 จุดปลายทาง	การโอนไฟล์	

โปรโตคอลสำาหรับงานระยะไกล	 การส่งข้อมูลเป็นแพคเก็ต	 การออกแบบระบบเครือข่าย	 การจัดการระบบ

เครือข่าย	และโปรโตคอลที่มีความเร็วสูง

CIT 205  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Information System Analysis and Design) 

	 	 องค์ประกอบของระบบ	 วัฎจักรการพัฒนาระบบ	 ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ	 และเครื่องมือ

สนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์	 การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบในทางเทคนิค	 ทางปฏิบัติ	 และทาง

เศรษฐกิจ	 การใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล	 การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล	 การ

ออกแบบการรับข้อมูล	 การออกแบบการแสดงผลข้อมูล	 การออกแบบฐานข้อมูล	 การทำาเอกสารประกอบ	

และการนำาเสนอผลงาน	ฝึกวิเคราะห์และออกแบบจากกรณีศึกษา

CIT206  การเริ่มต้นธุรกิจนและวัตกรรม (Innovation and Startup) 3(3-0-6)

	 	 ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 การนำานวัตกรรม

และเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์	 ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ	 การแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 การระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 การเป็นผู้ประกอบ

การด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 การตลาดสำาหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 การเผยแพร่นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี	การวิจัยประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ITE 111  ระบบสารสนเทศเบื้องต้น (Introduction to Information Systems) 3(3-0-6)

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ	 ระบบสารสนเทศในองค์กรบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ

สารสนเทศ	 ประเภทของระบบสารสนเทศระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์	 ข้อมูลการจัดระเบียบและข้อมูล

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ	 SDLC	 อินเทอร์เน็ตอินทราเน็ตและเอ็กซ์ทราเน็ตความรู้เบื้อง

ต้นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 สารสนเทศและระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ		การจัดการความรู้และจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ

ITE 122  การออกแบบเว็บและสื่อประสมเบื้องต้น 3(2-2-5)

  (Fundamentals of Web and Multimedia Design) 

การออกแบบและสร้างสื่อประสม	 การผสมผสานสื่อด้วย	 ข้อความ	 ภาพนิ่ง	 ภาพเคลื่อนไหว	 และเสียงการ

ประมวลผล	 การปรับแต่ง	 การจัดเก็บ	 ความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บไซต์	 การวิเคราะห์และวางแผนเว็บไซต์	 การ

ออกแบบเว็บเพจ	 การจัดเตรียมเนื้อหา	 การโปรแกรมเว็บเพจ	 การองค์ประกอบเชิงปฏิสัมพันธ์	 การทดสอบ
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และการอัพโหลด	การโปรแกรมในการพัฒนาเว็บไซต์	อาทิ	HTML,	CSS,	XML,	JavaScript	และซอฟต์แวร์

ที่เกี่ยวข้อง

ITE 141  เทคโนโลยีแพลตฟอร์มการประมวลผล (Computing Platform Technology) 3(3-0-6)

	 	 แนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการประกอบด้วย	

ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์	 ได้แก่	 หน่วยประมวลผล	 ระบบบัสและระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก	 หน่วย

ความจำา	 หน่วยเก็บบันทึกข้อมูลระบบปฏิบัติการ	 เป็นต้น	 ส่วนประกอบและหน้าที่ภายในระบบปฏิบัติการ	

โดยใช้กรณีศึกษาระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน	 การฝึกปฏิบัติ	 หลักการ	 และการฝึกหัดด้านการบริหาร

ระบบ	 เช่น	 การจัดการบัญชีผู้ใช้	 บริการการพิมพ์	 การจัดสรรพื้นที่เก็บบันทึกข้อมูล	 การเฝ้าสังเกตและการ

แก้ไขปัญหา

MAT 153 คณิตศาสตร์สำาหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Mathematics for Information Technology) 

	 	 การแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง	 ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม	 การ

ประมาณค่า	 	 การทดสอบสมมติฐาน	 	 การถดถอยเชิงเส้น	 และสหสัมพันธ์	 	 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์	 การใช้

โปรแกรมสำาเร็จเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลพีชคณิตบูลีนและวงจรตรรก	 พีชคณิต	 ของเซตและสายอักขระ		

กลุ่มและกลุ่มย่อย		แบบชนิดของข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง	พีชคณิต		ความสัมพันธ์สมมูลและฟังก์ชัน	ฟังก์ชัน

เวียน		บังเกิด		แบบจำาลอง	คณิตศาสตร์	สำาหรับเครื่องสถานะจำากัด

วิชาชีพ 

วิชาชีพ – บังคับ      

  กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

  จำานวนหน่วยกิต(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ITE 213  กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Information Technology Laws and Ethics) 

	 	 ประเด็นต่างๆเกี่ยวกับกฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ	อาทิ	การป้องกันซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	

การเข้าถึงและการควบคุมสารสนเทศ	สิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัย	กฏหมายอินเทอร์เน็ต	และ

กฏหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 ภาพรวมทางจริยธรรม	 จริยธรรมสำาหรับคนทำางานและ/หรือผู้ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ	 อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์	 จริยธรรมกับสิทธิส่วนบุคคล	 เสรีภาพในการใช้

ข้อความ	ทรัพย์สินทางปัญญา	จริยธรรมขององค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ITE 416  การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Information System Project Management)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ปัจจัยท่ีจำาเป็นต่อการบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ประสบผลสำาเร็จ	 การบริหารโครงการ

ทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงพฤติกรรม	การบริหารวงจรระบบ	การกำาหนดความต้องการ	การออกแบบเชิงตรรกะ	

การออกแบบเชิงกายภาพ	 การทดสอบระบบ	 การอนุวัตระบบงาน	 การบูรณาการระบบและฐานข้อมูล	

เกณฑ์ประเมินการบริหารโครงการ	การประเมินการดำาเนินงานของระบบ	การบริหารความคาดหวังของกลุ่ม

คนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	ได้แก่	ผู้บริหาร	ผู้ใช้	และกลุ่มคณะทำางาน	การกำาหนดคุณสมบัติด้านทักษะของ

ผู้ร่วมจัดทำาโครงการและการจัดระบบระเบียบเกี่ยวกับพนักงานในโครงการ	 	 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ

ลงทุน	เทคนิคการรายงานและการนำาเสนอ

ITE 417  แผนกลยุทธ์และการจัดการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Information System Management and Strategy)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 หลักการวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การวิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการ

วางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 อิทธิพลที่สำาคัญในการพัฒนาแผนเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

มียุทธวิธี	 การกำาหนดบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำามาใช้สนับสนุนการดำาเนินงานทางธุรกิจให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง	

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกลยุทธ์ขององค์กร	 การวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในส่วนของงบประมาณ	การติดตามและควบคุม	และการจัดซื้อ		การประเมินจุดวิกฤติของการปฏิบัติงานใน

การวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การวางแผนการฟ้ืนฟูสภาพจากเหตุร้ายและดำาเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	และการวัดความสำาเร็จของการแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

ITE 225  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Development) 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : ITE 122  การออกแบบเว็บและสื่อประสมเบื้องต้น หรือ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ  

  ของสาขาวิชา

	 	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บเบื้องต้น	 การทำางานชนิดข้อมูลและตัวดำาเนินการสำาหรับ

โปรแกรมประยุกต์เว็บ	 การใช้งานฟังก์ชันและโครงสร้างการควบคุมสำาหรับโปรแกรมประยุกต์เว็บ	 การทำางาน

ของเว็บฟอร์มและคอนโทรลต่างๆ	 การผสมข้อมูลด้วยข้อความและอะเรย์	 รู้จักการจัดผิดโปรแกรมและการ

ควบคุมข้อผิดพลาด	 การทำางานกับระบบฐานข้อมูลและภาษาสอบถามข้อมูล	 การผสมข้อมูลจากระบบ

ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมประยุกต์เว็บ	 การจัดการสารสนเทศของสถานะและความปลอดภัย	 การออกแบบ

เว็บไซต์	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บด้วยแนวความคิดเชิงวัตถุ
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ITE 232  การจัดการระบบฐานข้อมูลสำาหรับองค์กร 3(2-2-5)

  (Database Management Systems for organization)  

  วิชาบังคับก่อน : CIT 103 ระบบฐานข้อมูล หรือ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 การสร้างแบบจำาลองข้อมูลโดยใช้ความสัมพันธ์เอนทิตีรุ่น	 (ER)	 การปรับปรุงความสัมพันธ์

เอนทิตีรุ่น	 (EER)	 แบบจำาลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์และข้อ	 จำากัด	 ของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์การอ้างอิงการ

ทำางานและบรรณทัดฐานสำาหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	 เทคนิคการควบคุมภาวะพร้อมกัน	 XML	 :	 Extensible	

Markup	 Languageภาษาของแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง	 ภาษากระบวนการและโครงสร้างภาษาของ

แบบสอบถาม:ความรู้พ้ืนฐานของ	 PL	 /	 SQLการควบคุมโครงสร้างคอลเลกชันและระเบียน,	 PL/SQL	 cursor,	

procedure,	function	and	packageจัดการข้อผิดพลาดของ	PL	/	SQL	และ	โปรแกรมย่อย

ITE 327  การอนุวัตระบบสารสนเทศและการจัดการ 3(3-0-6)

  (Information System Implementation and Management)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

การอนุวัตและการจัดการระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ	ได้แก่การพัฒนาลักษณะเฉพาะของฟังก์ชั่นต่างๆ	การ

อนุวัตระบบ	พัฒนาส่วนเชื่อมโยงกับผู้ใช้		พัฒนาอินพุทเอาท์พุทและรายงานการพิจารณาความมั่นของของ

ระบบ	 การประเมินความต้องการและการประเมินผลของระบบสารสนเทศวิธีการและเกณฑ์ในการประเมิน

ระบบ	 การนิยามคุณสมบัติและความต้องการของผู้ใช้	 การประเมินระบบโดยพิจารณาที่ประโยชน์	 การ

ทดสอบและใช้ระบบหลักวิธีเชิงปริมาณและเครื่องมือสำาหรับการ	 วิเคราะห์การติดตั้งใช้งานการบริหารด้าน

เอกสารและการเขียนเอกสารประกอบ

ITE 491  ปริญญานิพนธ์ 1 (Senior Project I) 3(0-6-3)

  วิชาบังคับก่อน : ITE394 การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจและ / หรือ

  จำานวนหน่วยกิตรายวิชาชีพสะสมไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต

	 	 การกำาหนดหัวข้อปริญญานิพนธ์,	 การเขียนโครงร่างปริญญานิพนธ์	 การอ้างอิงและการเขียน

รายการอ้างอิง	 การเขียนบทนำาปริญญานิพนธ์	 การรวบรวมเรียบเรียงกรอบแนวคิดทฤษฏีและงานเดิมและ/

หรือวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 การเขียนระเบียบวิธีการดำาเนินงานปริญญานิพนธ์	 การจัดทำาและนำาเสนอตัวแบบ

จำาลองและ/หรือเครื่องมือในการดำาเนินงาน	การสอบป้องกันโครงร่างปริญญานิพนธ์

ITE 492  ปริญญานิพนธ์ 2 (Senior Project II) 3(0-6-3)

  วิชาบังคับก่อน : ITE 491 ปริญญานิพนธ์ 1

	 	 การพัฒนาปริญญานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ	 มาตรฐานการจัดพิมพ์ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์	

การเตรียมตัวสอบรวบยอดปริญญานิพนธ์	การสอบรวบยอดปริญญานิพนธ์
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ITE 498  สหกิจศึกษา Co-operation Education) 6(0-40-20)

	 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่ต่ำากว่า	 4	 เดือน	 การประสานความความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้เชิงปฏิบัติและทักษะต่างๆ	 ใน

การทำางานในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ	การายงานผลการปฏิบัติ

งานที่ได้จากสถานประกอบการ

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
 

ITE 224  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม (Data Structure and Algorithm) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน :  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม	 สตริง	 อาร์เรย์	 เรคคอร์ด	 พอยเตอร์ลิงค์

ลิสต์	 โครงสร้างข้อมูลแบบลิสต์	 โครงสร้างข้อมูลแบบสแตก	 โครงสร้างข้อมูลแบบคิว	 โครงสร้างข้อมูลแบบ

กราฟ	 โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้	 การเวียนเกิด	 อัลกอริทึมที่ใช้ในการค้นหา	 อัลกอริทึมที่ใช้ในการเรียง

ลำาดับ	และการวิเคราะห์อัลกอริทึม

ITE 394  การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Information Technology and Business Research)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ความหมายการวิจัย	ความสำาคัญของการวิจัย	กระบวนการวิจัย	วิธีปฏิบัติและบทบาทในการ

วิจัยการค้นหาวรรณกรรม	การทบทวนวรรณกรรม	และการอ่านวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์	การอ้างอิงและ

การอ้างถึง	 เทคนิคการพิมพ์รายงาน	 การเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์	 การสร้างข้อเสนองานวิจัย	 การเขียน

รายงานวิจัย	การตีพิมพ์ผลงาน	การวิเคราะห์ข้อมูล	และวิธีวิจัยสถิติสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรณีศึกษา

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานระบบ
 

ITE 344  ความมั่นคงระบบสารสนเทศ (Information System Security) 3(3-0-6) 

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศเบื้องต้น	 การวางแผนสำาหรับความมั่นคง	 การ

วางแผนเพื่อรับมือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง	นโยบายความมั่นคงทางสารสนเทศ	การพัฒนาแผนงานด้านความ

มั่นคง	แม่แบบการจัดการความมั่นคง	การดำาเนินการบริหารจัดการความมั่นคง	การจัดการความเสี่ยง	กลไก

ต่างๆ	ในการป้องกัน	ความเป็นส่วนตัว	จริยธรรมพรบ.ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
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ITE 455  ระบบจัดการเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Management Systems) 3(3-0-6) 

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 การบริหารระบบการจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสาร	สารสนเทศ	และสื่อ

ความรู้ขององค์กร	ศึกษาขั้นตอนการทำางาน	และเทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์	

มุ่งเน้นให้เข้าใจถึง	 ความสำาคัญและประโยชน์ของระบบในด้านการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร	 ศึกษาแนว

โน้ม	 สภาพแวดล้อม	 และผลกระทบต่างๆ	 ในการพัฒนาและการใช้ระบบ	 เช่น	 การบริหารสิทธิ์	 กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง	สภาพเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและใช้ระบบ

วิชาชีพ – เลือก 

กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

ITE 100  การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Literacy) 3(3-0-6)

	 	 สำาหรับนักศึกษาภายนอกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

	 	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำาวัน	 การเข้าถึงอย่างรู้ทันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ		

การสืบค้นและใช้งานข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม	 	 การเลือกและใช้เครื่องมือสื่อสารข้อมูล

ในสังคมยุคดิจิทัล	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำาวันร่วมกับงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ			

การใช้เทคโนโลยีสังคมเครือข่าย	 	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 	 เทคโนโลยีเสมือน	 	การรักษาความปลอดภัยของ

ระบบคอมพิวเตอร์	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม	 และการศึกษาแนวโน้มทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ITE 451  การจัดการบริการสารสนเทศ (Management of Information Services) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 หลักการจัดการบริการสารสนเทศ	 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศประเภท

ต่างๆ	วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสารสนเทศ		กลยุทธ์การใช้สารสนเทศในองค์กร		การออกแบบการจัดการ

และการประเมินทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และองค์กร	 	 การใช้เครื่องมือ

และเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับเพื่อการจัดการบริการสารสนเทศ	และการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ

ITE 452  กลยุทธ์การใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอก 3(3-0-6)

  (Strategic Outsourcing in Information Technology)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 วิวัฒนาการและรูปแบบของการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอกองค์กร	

เหตุผลและกระบวนการในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอกองค์กร	 การเตรียมความ
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พร้อมขององค์กรในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอกองค์กร	 การตัดสินใจและเตรียม

แผนงานในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอกองค์กร	 การคัดเลือกผู้ให้บริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 การกำากับดูแลโครงการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอกองค์กร	

การใช้บริการงานโปรแกรมประยุกต์จากแหล่งภายนอกองค์กร	 การใช้บริการงานกระบวนการทางธุรกิจจาก

แหล่งภายนอกองค์กร	และการวัดความสำาเร็จในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอกองค์กร

ITE 453  ระบบสนับสนุนการจัดการ (Management Support Systems) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการสนับสนุนการจัดการ	 บทบาทของระบบสนับสนุนการจัดการระบบ

สารสนเทศสำาหรับผู้บริหารระดับสูง	(EIS)		คลังข้อมูล		ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ		การจัดทำาแบบจำาลอง

การตัดสินใจ		ฐานความรู้ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ		การค้นพบแนวทางตัดสินใจ

ITE 454  ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(3-0-6)

  (Enterprise Resource Planning Systems)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 พ้ืนฐานแนวคิดเก่ียวกับระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร	 (ERP)	แนวคิดเก่ียวกับ	ERP	Package	

และพัฒนาการจากอดีตจนปัจจุบัน	ภาพรวมตลาดกลาง	ERP	Package	สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์	

และแบบจำาลองกระบวนการของระบบ	 ERP	 การบริหารห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งการวางแผนขั้นสูงและการ

กำาหนดตารางการปฏิบัติการ	การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	การบริหารความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนทางการ

ค้า	การปฏิบัติงานจริงของระบบ	ERP	เทคนิคบางประการเกี่ยวกับ	ERP	การบูรณาการมิดเดิลแวร์และระบบ	

การรื้อปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระบวนการในบริบทของ	ERP	การศึกษาและประเด็นเชิงกลยุทธ์

ITE 456  ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Systems) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดการความรู้	 	 การจัดการความรู้ในภาคธุรกิจ	 	 การจัด	

การความรู้ในมิติทางเทคโนโลยี	 	 การจัดการความรู้ในมิติของกระบวนการ	 	 การจัดการความรู้ในมิติของ

ระบบการเรียนรู้	การจัดการความรู้ในภาคการตลาด	 	การพัฒนาบริษัทความรู้	 	การจัดการความรู้ในมิติอื่น	

การจัดการความรู้ในทรรศนียมิติของปัจเจกบุคคล		การจัดการความรู้ในอนาคต

ITE 457  หลักการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Principles of Electronic Business) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 ความเข้าใจภาษาทางธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์	 	 การเข้าถึงธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านต่าง	 ๆ	 	 เช่น	 บริษัทด๊อท-คอม	 และองค์การธุรกิจ
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ระหว่างประเทศ	 โอกาสทางธุรกิจและการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน	 การวิเคราะห์การแก้ปัญหาทาง

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	วิธีการเปลี่ยนข้อมูลเป็นสารสนเทศ	 เพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน	มาตรการรักษา

ความปลอดภัยทางธุรกิจ	และกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ITE 458  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 แนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	 โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ		

ระบบสารสนเทศในองค์กร	 เทคโนโลยีในระบบสารสนเทศ	 ระบบการจัดการและระบบสนับสนุนในองค์กร		

ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ	 การวางแผนระบบสารสนเทศ	 และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
 

ITE 226  การออกแบบส่วนเชื่อมประสานและการทำางานกับผู้ใช้ 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ความเหมาะสมต่อการใช้งานของระบบตอบสนอง	 แนวทางการนำาหลักการและทฤษฎีมาใช้	

กระบวนการควบคุมการออกแบบ	 การประเมินการออกแบบส่วนเชื่อมประสานการทำางาน	 การแสดงผลให้

สอดคล้องกับการกระทำาของผู้ใช้และสภาพแวดล้อมเสมือนจริง	การออกแบบเมนู	ฟอร์มกรอกข้อมูล	กล่อง

ข้อความ	 คำาสั่งและภาษาธรรมชาติ	 อุปกรณ์การตอบบสนอง	 ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมต่อสื่อสังคม	

คุณภาพของการบริการ	 ความสมดุลระหว่างการทำางานและการตามแฟชั่น	 การเตรียมเอกสารสำาหรับผู้ใช้	

ความช่วยเหลือออนไลน์	ส่วนค้นหาสารสนเทศ	การแสดงผลข้อมูลในเชิงกราฟฟิก

ITE 460  อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	(IoT),	ความสำาคัญของ	IoT	ต่อสังคม	องค์ประกอบที่

สำาคัญของอุปกรณ์	IoT	โดยทั่วไป	ข้อควรพิจารณาในการออกแบบ	IoT	ข้อจำากัดและการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

อุปกรณ์	 IoT	 และโลกทางกายภาพ	 การเลือกใช้ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	 องค์ประกอบที่สำาคัญของ

เครือข่ายที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์	IoT	และอินเตอร์เน็ต	และแนวโน้มของ	IoT	ในอนาคต

ITE 461  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ 3(3-0-6)

  (Human Computer Interaction)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 นิยามความหมายของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์	 ที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์
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ความรู้ต่างๆ	 	 	 ปรากฏการณ์และทฤษฎีของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์การศึกษาและแปล

พฤติกรรมมนุษย์	 ด้านกายศาสตร์ภาษาศาสตร์การสื่อสารและการโต้ตอบของมนุษย์	 เทคนิคการสังเกตการ

ออกแบบแบบสอบถามและการวัดผล	 การนำาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมของผู้ใช้	 การวิเคราะห์

งานเทคนิคการจำาลองทางวิศวกรรมการประยุกต์ใช้ในการออกแบบข้ันตอนการอินเตอร์เฟสระหว่าง

คอมพิวเตอร์และผู้ใช้	 การเลือกคำาอุปมา	 วิธีการนำาเสนอการอินเตอร์เฟสและเครื่องมือสร้างต้นแบบการ

ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้	 การจดจำาการนำาไปใช้ในการแก้ปัญหาการอินเตอร์เฟสและวัดประสิทธิภาพความ

สามารถในการใช้อินเตอร์เฟส

ITE 462  การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)

  (Electronic Commerce System Development)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 แนวทางและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ	 Web	 Server	 เพื่อสนับสนุนระบบ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	การจัดการ	Web	Server		การพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์	Web-based	e-Com-

merce	เทคนิคการพัฒนา	Web	application	เทคนิคการเขียน	CGI	Script	การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลผ่าน

เว็บ	การควบคุมระบบเครื่องแม่ข่ายระยะไกล	การใช้ภาษา	XML	ในการสร้างเอกสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ITE 463  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์มัลติมีเดีย 3(3-0-6)

  (Multimedia Application Development)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 แนวคิดหลักเบ้ืองต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียดิจิทัลมัลติมีเดีย	 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย	แนวคิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก	 เวกเตอร์กราฟิก	 บิตแม็ปอิมเมจ	 สีตัวอักษรและอักษรต่างๆ	 โครงร่าง	 ไฮเปอร์

เท็กซ์	 วีดีทัศน์	 ภาพเคลื่อนไหว	 เสียง	 การบูรณาการสื่อ	 โดยผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมในการพัฒนาสื่อ

โต้ตอบ	เช่น	โปรแกรม	Photoshop,	Illustrator,	Flash	และ	Movie	Maker

ITE 464  การโปรแกรมประยุกต์การเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

  (Computer Based Learning Application)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 การวางแผนบทเรียนออนไลน์/การแพร่กระจายหลักสูตร	 การประเมิน	 ความต้องการของ								

ผู้เรียนการพัฒนาระบบสนับสนุน	 การพัฒนาผู้สอนเน้นบทบาทที่เปลี่ยนไปของนักการศึกษาออนไลน์	 การ

ออกแบบบทเรียนต่าง	 ๆ	 และหลักสูตรการคัดเลือกเครื่องมือเพื่อการสื่อสารบทเรียน	 การประเมินการเรียนรู้

ของผู้เรียนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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ITE 465  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(3-0-6)

  (Mobile Application Development)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่คำาศัพท์และเครื่องมือท่ีเก่ียวข้อง

กับการพัฒนา	 การสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งานเบื้องต้น	 โครงสร้างของโปรแกรมประยุกต์	 ลำาดับชั้นของการ

แสดงผล	 (วิว)	 แบบของคอมโพเนนต์	 และการจัดการเหตุการณ์การเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้

ฐานข้อมูลและคุณสมบัติของส่วนติดต่อของโปรแกรม(API)	 โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถ

ใช้งานร่วมกับคอมโพเนนต์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้	 ทำาการเรียกใช้งานข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 ใช้

บริการระบุสถานที่และส่วนติดต่อของโปรแกรมของสังคมเครือข่าย	 ทำาการติดตั้งและกระจายโปรแกรม

ประยุกต์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ITE 466  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเดสก์ท็อป 3(3-0-6)

  (Desktop Application Development)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ความคิดเบื้องต้นเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์การออกแบบและ

พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานการจัดการเหตุการณ์ตัวแปร	 ค่าคงที่และการคำานวณเงื่อนไขและการตัดสินใจ

เมนู	กรอกข้อความที่ใช้ร่วมกันและเมธอด	และ/หรือ	หลากหลายฟอร์ม	ลิงคคอนโทรล	และ	การพิมพ์	อะเรย์

และวัตถุของกลุ่มข้อมูล	โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสำาหรับโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์	ไฟล์ข้อมูล	ความ

คิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ	รูปภาพ	ภาพเคลื่อนไหว	เสียงและ	การลากวางคอนโทรล	การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์

ITE 467  สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Seminar in Information Technology)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ประเด็นการสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยเน้น	การทำางานกลุ่ม		การประชุม	การ

อภิปราย		การโต้แย้งแสดงเหตุผล		การเขียนรายงานการประชุม	การเขียนโครงการ	การนำาเสนอ	การสัมมนา

และการประเมินผลกิจกรรมการสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

ITE 329  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ภาพรวมส่วนประกอบของวิศวกรรมซอฟต์แวร์	 กระบวนการวิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์	 การ

สร้างซอฟต์แวร์ที่มีความน่าเชื่อถือ	 กรณีศึกษาวิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์	 การวิเคราะห์ความต้องการ	
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แนวคิดสถาปัตยกรรม	ระเบียบวิธีเชิงวัตถุ	การประเมิน/ทดสอบระบบ	การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ	การจัดการ

โครงการซอฟต์แวร์	ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

ITE 470  วิทยาการข้อมูล (Data Science) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวิทยาการข้อมูล	กระบวนการในการจัดการข้อมูล	โครงสร้างข้อมูลสำาหรับ

การวิเคราะห์ข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ	 การแสดงข้อมูล	 การประยุกต์ใช้การ

เรียนรู้ของเครื่อง	การประยุกต์ใช้การทำาเหมืองข้อความ	และการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม

ITE 471  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล 3(3-0-6)

  (Object – oriented System Analysis and Design with UML)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์เบื้องต้น	วิศวกรรมซอฟต์แวร์	กระบวนการซอฟต์แวร์	แนวคิดเชิงอ็อบ

เจกต์	อ็อบเจกต์และส่วนประกอบ	ยูเอ็มแอล	โมเดลยูสเคส	โมเดลคลาส	โมเดลพฤติกรรม	ความต้องการเชิง

อ็อบเจกต์	หลักการวิเคราะห์และการออกแบบเชิงอ็อบเจกต์	ออกแบบแผนภูมิและกรณีศึกษา

ITE 472  การบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)

  (Database System Administration and Management)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 โครงสร้างหน่วยความจำาฐานข้อมูลกระบวนการจัดการการจัดการหน่วยความจำา		จัดการผู้ใช้

และการรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล	 	 การดำาเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลการจัดการข้อมูลการวินิจฉัย

การจัดการแฟ้มควบคุมข้อมูลการจัดการรีดูล็อก	การจัดการแอคชีฟรีดูล็อกเทเบิลสเปซ	ดาต้าไฟล์	 เทมไฟล์	

และอันดูสเปซ

ITE 473  คลังข้อมูลและการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ 3(3-0-6)

  (Data Warehouse and Online Analytical Processing)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยว	 กับคุณลักษณะของดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่ง	 อุปสรรคและข้อดีของดาต้าแวร์

เฮ้าส์ซิ่งสถาปัตยกรรมของดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่ง	 การออกแบบข้อมูลภายในดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่งโครงสร้างการจัด

เก็บข้อมูลภายในดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่งการรวมข้อมูลเพื่อจัดเก็บในดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่ง	 ความซับซ้อนและเทคนิค

การสร้างข้อมูลที่มีคุณภาพ	 ดาต้ามาร์ท	 ดาต้ามายนิ่ง	 ดาต้าเว็บเฮ้าส์ซิ่งเว็บมายนิ่ง	 	 โดยใช้โปรแกรมใน

การออกแบบและสร้างดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่งและคิว	 ของ	 OLAP	 	 ตลอดจนการการดึงข้อมูลจากภายในและ

ภายนอกองค์กร	การค้นหาข้อมูล	ROLAP	ด้วย	SQL	และการใช้	MDX	ดึงข้อมูลจาก	OLAP
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ITE 474  การทำาเหมืองข้อมูล (Data Mining) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวเกี่ยวกับการทำาเหมืองข้อมูลประเภทของเหมืองข้อมูล	 สถาปัตยกรรม

ของระบบการทำาเหมืองข้อมูล	 	 การเตรียมข้อมูล	 การบรรยายลักษณะของข้อมูล	 การเตรียมข้อมูลการ

บรรยายลักษณะของข้อมูลการค้นหากฎของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการจำาแนกประเภทข้อมูล	 การจัดกลุ่ม

ข้อมูลการทำาเหมืองข้อมูลที่มีความซับซ้อน	 การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลแนวโน้มของการทำาเหมืองข้อมูล,	

การทำาเหมืองข้อมูลตัวอักษร	 และ	 เว็บไซร์,	 โดยใช้โปรแกรมในการทำาวิเคราะห์เหมืองข้อมูลเช่น	 WEKA,	

SAS	เป็นต้น

ITE 475  ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 แนวคิดระบบข่าวสารทางธุรกิจความต้องการสำาหรับระบบธุรกิจอัฉริยะอุปสรรคและข้อดี

ของระบบข่าวสารทางธุรกิจสถาปัตยกรรมของระบบข่าวสารทางธุรกิจ	 ข้ันตอนการพัฒนาระบบข่าวสารทาง

ธุรกิจ	การออกแบบรายงานขั้นสูง	เว็บอัจฉริยะ	เดสทอปอัจฉริยะ	ตลอดจน	การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำาหรับ	

ระบบข่าวสารทางธุรกิจเช่น	 Business	 Objects,	 Cognos,	 Oracle,	 SQL	 server	 เป็นต้น	 ศึกษาเกี่ยวกับ	

ระบบวัดผลเชิงดุลภาพและการกำาหนดตัวชี้วัดความสำาเร็จ

ITE 476  การสำารองข้อมูล การกู้คืนและระบบฐานข้อมูลการปรับแต่ง 3(3-0-6)

  (Backup Recovering and Tuning Database Systems)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 การพิจารณาสำารองและกู้คืนการสำารองข้อมูลและการต้ังค่าการกู้คืนโครงสร้างการสำารองข้อมูล

และกระบวนการโครงสร้างและกระบวนการกู้คืนการส่งออกและนำาเข้าฐานข้อมูลปรับแต่งประสิทธิภาพ

ของภาพรวม	ปัญหาประสิทธิภาพการทำางานการวางแผนและการจัดการกระบวนการปรับการปรับแต่งด้วย	

SQL	or	PL/SQL		การปรับแต่งโดยผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล		วินิจฉัยและเครื่องมือการปรับแต่งการตรวจสอบ

และปรับแต่งฐานข้อมูลที่มีอยู่

I

TE 477  ระบบค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval Systems) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 แนวคิดเก่ียวกับระบบค้นคืนสารสนเทศ		ตัวแบบระบบการค้นคืนสารสนเทศเบ้ืองต้น	การประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบค้นคืนสารสนเทศ	 	 การแทนข้อมูลแบบตัวอักษร	 	 กระบวนการและ

ภาษาคำาถาม	 	 การจัดกลุ่มและประเภทของข้อมูลแบบตัวอักษร	 	 การทำาดรรชนีและการค้นคืนสารสนเทศ

แบบตัวอักษร		แนวคิดเกี่ยวกับระบบค้นคืนสารสนเทศบนเวปเครือข่ายหรือ	Search	engine	และการทำางาน

เบื้องต้นของ	Google	Search
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ITE 478  สถาปัตยกรรมวิทยาการบริการและเว็บบริการ 3(3-0-6)

  (Web Service and Service Oriented Architecture)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ความรู้เบื้องต้นของสถาปัตยกรรมด้านวิทยาการบริการ	 ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมด้าน

วิทยาการบริการ	ความหมาย	Enterprise	Service	Bus	(ESB)	กระบวนการ	Service	connection	methods	

มาตรฐานของภาษา	Extensible	Markup	Language	(XML)	โครงสร้าง	Component	Business	Modeling	

(CBM)	ภาษา	Business	Process	Execution	Language	(BPEL)	หลักการโครงสร้างของเว็บบริการ	ดับเบิล

ยูเอสดีแอล	ยูดีดีไอ	และโปรโตคอล	เอสโอเอพีการพัฒนาและติดตั้งเว็บบริการ

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานระบบ
 

ITE 244  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล 3(3-0-6)

  (Computer Network and Internet Protocols)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลการจัดส่งข้อมูล	Host-to–	Host	:	Internetworking,	Addressing,	and	

Routing	 	 โปรโตคอลชั้นเครือข่าย:	ARP,	 IPv4,	 ICMP,	 IPv6	and	 ICMPv6	 	การติดต่อแบบ	Unicast	and	

Multicast	Routing:	Routing	Protocols;Process-to-Process	Delivery:	UDP	and	TCP	การควบคุมความ

แออัดและคุณภาพของบริการระบบชื่อโดเมน	 (DNS)	 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 (SMTP)	 และถ่ายโอนไฟล์	

(FTP)	 HTTP	 and	 WWW	 ความปลอดภัยของข้อความตรวจสอบผู้ใช้และการจัดการคีย์โปรโตคอลรักษา

ความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ต

ITE 481  การออกแบบและการจัดการเครือข่าย 3(3-0-6)

  (Network Design and Management)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 การวิเคราะห์เป้าหมายทางธุรกิจและข้อจำากัด	 การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป้าหมายและข้อจำากัด,	

การอธิบายคุณลักษณะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีอยู่แล้ว	 การอธิบายคุณลักษณะของเครือข่ายการจราจร,	

การออกแบบโครงสร้างเครือข่ายการ	 ออกแบบโมเดลสำาหรับที่อยู่และการตั้งชื่อ,	 เลือกโพรโทคอลและ

เปล่ียนเส้นทาง,	 การพัฒนากลยุทธ์ความปลอดภัยเครือข่ายโครงการพัฒนายุทธศาสตร์	 	 การจัดการเครือข่าย	

การเลือกเทคโนโลยีและอุปกรณ์สำาหรับเครือข่ายวิทยาเขตการเลือกเทคโนโลยีและอุปกรณ์สำาหรับเครือ

ข่ายองค์กรเอกสารการออกแบบเครือข่าย	
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ITE 482  การสื่อสารและเครือข่ายแบบไร้สาย 3(3-0-6)

  (Wireless Communication and Network)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 สภาพสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีไร้สาย	 ความรู้พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล	 เครือข่ายการสื่อสาร

โปรโตคอลTCP/IPSuiteการสื่อสารดาวเทียมการสื่อสารไร้สายเซลลูลาร์	 โครงสร้างเครือข่ายมือถือโพรโทคอ

ลมือถือเทคโนโลยีแลนไร้สาย	มาตรฐาน	IEEE	802.11แลนไร้สายบลูทูธเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย

แบบไร้สาย

ITE 483  ความมั่นคงบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Security) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับความม่ันคงทางคอมพิวเตอร์	 เมตริกซ์ควบคุมการเข้าถึง	 ผลลัพธ์พ้ืนฐาน	

นโยบายความมั่นคง	 การเข้ารหัสพื้นฐาน	 การพิสูจน์ตัวตน	 หลักการออกแบบ	 กลไลควบคุมการเข้าถึง	

ปัญหาการกักกัน	การดำาเนินการรับรองเบื้องต้น	ตรรกะประสงค์ร้าย	การวิเคราะห์ช่องโหว่	 ความมั่นคงทาง

เครือข่าย	ระบบการประเมินผล	กฎหมายและจริยธรรม

ITE 484  โครงสร้างพื้นฐานระบบเสมือนและการให้บริการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(3-0-6)

  (Cloud Services and Virtual System Infrastructure)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ	 และเทคโนโลยีการจำาลองระบบเสมือน	

เช่นเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชัวไลเซชั่น	 เนตเวิรค์เวอร์ชัวไลเซชั่นคลาวด์คอมพิวติงซึ่งเป็นโมเดลรูปแบบใหม่ของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการงานสารสนเทศทั้งบนอินทราเนตและอินเทอร์เน็ตโดยใช้แนวคิดของ

การแชร์ทรัพยากรร่วมกัน	และจัดสรรทรัพยากรของโครงสร้างพื้นฐาน	 เช่น	หน่วยประมวลผล	พื้นที่การเก็บ

ข้อมูล	ระบบปฎิบัติการ	การจัดการช่องสัญญาณ	การให้บริการซอฟท์แวร์

กลุ่มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ
 

ITE 493  การศึกษาหัวข้ออิสระ (Independents study) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 นักศึกษาเลือกหัวข้อเฉพาะเรื่องในการศึกษาภายใต้การดูแลของ	คณาจารย์	ในสาขาฯ	หัวข้อ

ที่เลือกศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ITE 494  พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว 3(3-0-6)

  (Fundamentals of Embedded Computer System)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว	 การเขียนโปรแกรมแบบฝังลงในฮาร์ดแวร์

เพื่อทำาภารกิจต่างๆ	 เช่น	 การเข้าถึง	 การดำาเนินการ	 และการควบคุมข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่หลาก

หลาย	การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวในชีวิตประจำาวันโดยอุปกรณ์หลายๆ	ตัว	เช่น	ไมโครเวฟ	เครื่องคิด

เลข	รีโมทคอนโทรลทีวี	ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านและระบบควบคุมการจราจรบริเวณใกล้เคียง

ITE 495  การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ (Robotics Programming) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการการเขียนโปรแกรมสำาหรับหุ่นยนต์	เฟรมเวอร์ค	Robot	Operating	

System	(ROS)	สำาหรับการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์	การควบคุมอุปกรณ์ระดับต่ำา	การใช้งานเซ็นเซอร์และตัว

กระตุ้น	และการจำาลองแบบจำาลองหุ่นยนต์	3	มิติ

ITE 496  การรับรู้ของหุ่นยนต์ (Robot Perception) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับรู้ของหุ่นยนต์	 แบบจำาลองมาตรฐานของกล้องที่ใช้สำาหรับการ

รับรู้ของหุ่นยนต์	 การรับรู้รูปทรงเลขาคณิตในมุมมองเชิงลึก	 การวิเคราะห์หาลักษณะเด่นและการประมาณ

การตำาแหน่งและการจัดวางของวัตถุในรูปแบบ	 3	 มิติ	 และการอ้างอิงตำาแหน่งของวัตถุด้วยการอ้างอิงจาก

วัตถุอื่นๆ

ITE 497  การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine learning) 3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องจักร	 ความสำาคัญของการเรียนรู้ของเครื่องจักรใน

สังคม	 การทำาเหมืองข้อมูล	 การรู้จำาแบบทางสถิติ	 กรณีศึกษาและการใช้งานของการเรียนรู้ของเครื่องจักร	

ขั้นตอนวิธีสำาหรับการสร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะ	การเข้าใจข้อความ	และวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์

ITE 499  การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Special Topics in Information Technology)  

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ศึกษาถึงพัฒนาการใหม่ๆ	 ทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยจะทำาการเลือกหัวข้อ								

ที่น่าสนใจ
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พื้นฐานวิชาชีพ  

   

CIT 101       การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)

  (Programming I)

	 	 หลักการพ้ืนฐานของการสร้างลำาดับการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรมตามไวยากรณ์

ภาษาที่กำาหนด	 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง	 แนวทางการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์	 ตัวแปร	 ตัว

ปฏิบัติการ	 ฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล	 คำาสั่งควบคุมและคำาสั่งปฏิบัติการทางภาษา	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 ตัวชี้	 และการใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำา	 ตัวแปร	 โลคอลและโกลบอล	 การส่งค่า

ระหว่างฟังก์ชัน	 แถวลำาดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ	 สตริง	 แฟ้มข้อมูล	 การสร้างโปรแกรมที่เสถียรและ

การบูรณาการการสร้างแอพพลิเคชันเบื้องต้น	

CIT 102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  3(2-2-5)

  (Programming II)

  วิชาบังคับก่อน : CIT 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 หรือข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมที่ซับซ้อน	 แนวคิดการเขียนภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ	

คลาสและออบเจ๊กต์	 การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับคำาสั่งวนซ้ำา	 แนะนำาโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น	

ประเภทของการจัดระบบแฟ้มข้อมูล	เทคนิคการประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบง่าย	การประมวลผลแฟ้มข้อมูล	

แบบซีเควนเชียล	 การประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบโคซีเควนเชียล	 การเขียนโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงในงาน

วิจัย	บันเทิง	ธุรกิจ	และอุตสาหกรรม	

CIT 206  การเริ่มต้นธุรกิจและนวัตกรรม 3(3-0-6)

  (Innovation and Startup)

	 	 ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 การนำานวัตกรรม

และเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์	 ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ	 การแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 การระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 การเป็นผู้ประกอบ

การด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 การตลาดสำาหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 การเผยแพร่นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี	การวิจัยประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย (Computer Game Multimedia)
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CGM 101  การคิดเชิงสร้างสรรค์และวิจารณ์                                3(3-0-6)

  (Critical and Creative Thinking)

	 	 การสร้างสรรค์อารมณ์ร่วมในชิ้นงาน	 วิธีการต่างๆ	 ในการสร้างการคิดเชิงสร้างสรรค์	 และ

วิจารณ์	 เทคนิคความคิดสร้างสรรค์	 การคิดเชิงบวก	 นวัตกรรมการคิด	 กระบวนทัศน์ในการคิด	 ความคิด	

อเนกนัย	 แผนที่ความคิด	 เครื่องมือช่วยในการจับประเด็น	 เทคนิคการคิดแบบตั้งคำาถาม	 การระดมสมอง	

การใช้ความคิดแบบทฤษฎีหมวกหกใบ	กลยุทธ์ในการคิด	วงจรการปฏิบัติงาน	พี-ดี-ซี-เอ	การแสดงอารมณ์

ความรู้สึกกับการคิดเชิงสร้างสรรค์	 การถ่ายทอดการเรียนรู้กับการคิดเชิงสร้างสรรค์และวิจารณ์	 ศิลปะใน

การออกแบบตัวละคร,	 ฉาก	และเหตุการณ์	 ตามสถานที่จริง	 การสร้างสตอรี่บอร์ดจากเนื้อเรื่องที่กำาหนดให้	

การคิดเชิงวิจารณ์เกี่ยวกับตัวละครในเกม	 การคิดเชิงตลกขบขัน	 เพื่อสอดแทรกการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการ

คิดเนื้อเรื่องเกม

CGM 102   การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบเกม             3(3-0-6)

  (Creative Writing for Game Design)

	 	 การเล่าเร่ืองแบบปฏิสัมพันธ์	 หลักการเขียนเอกสารการออกแบบเกม	 พ้ืนฐานทักษะการเล่าเร่ือง	

การระดมแนวคิดและการสร้างสรรค์บุคลิกลักษณะตัวละคร	 การแสดงเหตุผล	 การวางโครงเรื่อง	 การสร้าง

ปมขัดแย้งในเรื่อง	 ปรัชญาและแนวคิดเบื้องหลังชิ้นงาน	 บทสนทนา	 และการใช้ภาษาที่เหมาะสม	 การใช้

ประโยชน์จากสัญลักษณ์	 รูปแบบกราฟิก	 และเสียงในการเล่าเรื่องในเกม	 การสร้างสรรค์ตัวละครและเรื่อง

ราวเพื่อเข้าถึง	 วัฒนธรรมและประสบการณ์ชีวิต	 การพัฒนาเรื่องราวเป็นซอฟต์แวร์เกม	 การฝึกเขียนเรื่อง

ราวในเกม	 การเขียนเรื่องแนวแฟนตาซีเพื่อการออกแบบเกม	 การเขียนเรื่องนวนิยายวิทยาศาสตร์	 เพื่อการ

ออกแบบเกม	 การเขียนเรื่อง	 สารคดีเพื่อการออกแบบเกม	 การเขียนเรื่องแอนนิเมชันเพื่อการออกแบบเกม	

(การเล่าเรื่องราวจากสตอรี่บอร์ด)	

CGM 104   พื้นฐานการออกแบบ                               3(3-0-6)

      (Foundation of Design)

	 	 พื้นฐานทฤษฎีการออกแบบ	วิธีการใช้ความคิดสร้างสรรค์	องค์ประกอบของการออกแบบและ

ความสัมพันธ์ของการสร้างเอกลักษณะที่สอดคล้องกับสุนทรียศาสตร์	การวิเคราะห์หลักของการออกแบบ

CGM 105   การวาดเส้นเบื้องต้น                                                     3(3-0-6)

                (Basic Drawing)

	 	 วาดภาพจากแบบจำาลองร่างกายคนและตัวอย่างโครงสร้างกายวิภาคศาสตร์	 สัดส่วนมนุษย์	

พัฒนาการร่างภาพเพ่ือแสดงส่วนรายละเอียดร่างกายมนุษย์	 โดยเร่ิมต้นจากการวาดท่าทางท่ีส่ือความหมาย	

ทำาการค้นคว้าความสัมพันธ์ของระบบโครงสร้างกล้ามเน้ือ	โครงสร้างกระดูก	ลักษณะการสำาแดงแสงและเงารูป

ทรงและการเคล่ือนไหวในระนาบสองมิติ	การแปลความเข้าใจไปสู่คุณลักษณะสามมิติด้วยการป้ันดินน้ำามัน
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CGM 106   ประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการออกแบบเกม                                                 3(3-0-6)

                 (Art History for Game Design)

	 	 ประวัติศาสตร์ศิลปเพื่อการออกแบบเกม	 ยุคก่อนประวัติศาสตร์	 ยุคเมโสโปเตเมีย	 ยุคอียิปต์	

ยุคกรีก-โรมัน	ยุคกลาง	ยุคฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ	ยุคโกธิค	ยุคบาโรค-รอคโคโค	ศิลปะยุคใหม่	ศิลปะของเอเชีย

CGM 110  พื้นฐานการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก             3(2-3-6)

               (Foundation of Computer Graphics Design)

	 	 การใช้	 คอมพิวเตอร์ในงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและงานออกแบบภาพเคลื่อนไหว	 ฯลฯ	

ชนิดของคอมพิวเตอร์กราฟิกต่าง	ๆ	และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานออกแบบด้านดิจิทัล

CGM 121 พื้นฐานการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ                                    3(2-3-6)

  (Foundation of 2D Animation)

	 	 การพัฒนาภาพเคล่ือนไหวท่ีมีมาจากอดีตถึงปัจจุบัน	 จากตัวอย่างการเรียนในส่วนแนวความคิด	

ลักษณะบุคลิกภาพตัวละคร	ชุดท่าทางการเดิน	ชุดท่าทางการวิ่ง	ชุดท่าทางการกระโดด	และท่าทางการต่อสู้	

เพื่อใช้ในการพัฒนาเกมและภาพเคลื่อนไหว	 โดยการพัฒนาโครงงานของนักศึกษาจะได้สร้างองค์ประกอบ

บต่าง	ๆ	เพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวจากเทคนิคแบบดั้งเดิมไปจนถึงเทคนิคการสร้างงานด้วยคอมพิวเตอร์

CGM 122 พื้นฐานการสร้างแบบจำาลอง 3 มิติ 3(2-3-6)

  (Foundation of 3D Modeling)

	 	 การสร้างภาพในลักษณะ	3	มิติ	 โดยการฝึกสร้างหุ่น	3	มิติ	การจัดฉาก	การจัดมุมกล้อง	 เพื่อ

เป็นพื้นฐานนำาไปประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	3	มิติ	ในการสร้างภาพ	3	มิติ	

CGM 209  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีสำาหรับเกม 3(2-3-6)

               (Data Structures and Algorithms for Game)

															 โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น	 เช่น	 แสตค	 คิว	 และแบบโครงสร้างข้อมูลแบบไม่ใช่เส้นตรง	

เช่น	 โครงสร้างต้นไม้	 กราฟ	 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริธึม	 การวิเคราะห์	 ค้นหา	 จัดเรียงอย่างมี

ประสิทธิภาพ	และเทคนิคการจัดการประยุกต์กับการพัฒนาเกม

CGM 212   การออกแบบและพัฒนาเว็บ 1                   3(2-3-6) 

  (Web Design and Development I)

	 	 การออกแบบและการพัฒนาเว็บ	ด้วยภาษา	HTML,	CSS	และ	XML	ทฤษฎีพื้นฐานของการ

พัฒนาเว็บไซต์	การใช้เครื่องมือช่วยในการออกแบบและพัฒนาเว็บ
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วิชาชีพ-บังคับ

CGM 211   การออกแบบและการผลิตเกม                                    3(2-3-6)

  (Game Design and Production)

															 ทิศทางอุตสาหกรรมการพัฒนาเกม	 ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาเกม	 ตำาแหน่งและ

ความรับผิดชอบของผู้พัฒนาเกมและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง	 การสร้างสรรค์เอกสารการออกแบบเกม	 และเอกสาร

การออกแบบทางเทคนิค	การสร้างสรรค์เกมจากงานเขียน	การผลิตเกมโดยใช้เครื่องมือและภาษาโปรแกรม

อย่างง่าย

CGM 222   คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ   3(2-3-6)

  (Computer 2D Animation)

	 	 ระบบการเคลื่อนไหวของสัตว์สี่ขา	การเคลื่อนไหวของสัตว์เลื้อยคลาน	การเคลื่อนไหวของสัตว์

ปีก	การเคลื่อนไหวของวัตถุที่เป็นเส้น	และการเคลื่อนไหวของพลังงาน	

CGM 235   คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ              3(2-3-6)

  (Computer 3D Animation)

	 	 การสร้างภาพ		3		มิติ		และภาพเคลื่อนไหวที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อน		การสร้างภาพ		3		มิติใน

รูปแบบต่าง	ๆ			ซึ่งจะทำาให้สามารถออกแบบวัตถุต่าง	ๆ		อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการสร้างภาพเพื่อให้

เกิดการสื่อสารในสิ่งที่ต้องการจะแสดงออก		ผ่านทางภาพได้เป็นอย่างดี

CGM 242  การพัฒนาเกม 2 มิติ 3(2-3-6)

          (2-Dimensional Game Development)

	 	 การเตรียมสไปร์ต(รูปภาพ)	 การนำาเข้าสไปร์ต	 การจัดการสไปร์ต	 การแก้ไขสไปร์ต	 การสร้าง

ฉาก	การจัดมุมกล้อง	การควบคุมตัวละคร	การใช้งานระบบฟิสิกส์	และการแสดงผลเกมแบบ	2	มิติ

CGM 243 การพัฒนาเกม 3 มิติ 3(2-3-6)

  (3-Dimensional Game Development)

	 	 การเตรียมโมเดล(รูปทรง	 3	 มิติ)	 การตั้งค่าการนำาเข้าโมเดล	 การจัดการโมเดล	 การสร้างฉาก	

การจัดมุมกล้อง	การควบคุมตัวละคร	การใช้งานระบบฟิสิกส์	และการแสดงผลเกมแบบ	3	มิติ

CGM 281   โครงการเกม 1    3(2-3-6)

  (Game Project I)

  วิชาบังคับก่อน : CGM 211 การออกแบบและการผลิตเกม
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	 ขั้นตอนการพัฒนาเกม,	 ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์เกม,	 การสร้างตัวละคร,	 การกำาหนดสไตร์งาน

ออกแบบและการตลาด,	เนื้อเรื่องสำาหรับเกม,	ซีเรียสเกม,	วิชวลคัลเจอร์

CGM 382   โครงการเกม 2 3(2-3-6)

                 (Game Project II)

  วิชาบังคับก่อน : CGM 281 โครงการเกม 1

	 	 การทำาเอกสารนำาเสนอโครงการ,	 การวิเคราะห์คุณภาพเกม,	 พื้นฐานการออกแบบเกม,	 การ

ออกแบบฉากเกม,	 การออกแบบแอปพลิเคชันเกมและแคชชวลเกม,	 การออกแบบเกมสำาหรับผู้เล่นหลาย

คน,	การออกแบบเกมกีฬา,	การออกแบบเกมซิมูเลชัน,	การออกแบบเกมแอคชัน,	การออกแบบเกมวางแผน

การรบ,	การตลาดสำาหรับเกม	

CGM 494 เตรียมปริญญานิพนธ์ 2(0-4-2)

  (Senior Project Preparation)

	 	 ความเป็นไปได้ของโครงการ	 ระเบียบวิธีวิจัย	 และการวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับปริญญานิพนธ์	

และออกแบบ

CGM 495  สัมมนาด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย                 3(3-0-6)

  (Seminar in Computer Games and Multimedia)

	 	 อภิปรายประเด็นปัญหา	ประเด็นปัจจุบัน	และเทคโนโลยีทางด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย	

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสัมมนา	 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา	 งานเอกสารสำาหรับการจัดสัมมนา	

กระบวนการจัดสัมมนา	การดำาเนินการจัดสัมมนา	เทคนิคการจัดสัมมนา	องค์ประกอบของการสัมมนา	และ

ขั้นตอนการเตรียมการจัดสัมมนา	 สื่อที่ใช้ในการสัมมนา	 บทบาทหน้าที่ของผู้จัดงานสัมมนาและผู้ดำาเนิน

การสัมมนา	 เขียนโครงการสัมมนาและจัดประชุมเชิงสัมมนาอย่างเป็นทางการ	 เรียนรู้ประสบการณ์	 และ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง	 ประเมินผลการจัดกิจกรรมประชุม

สัมมนาอย่างเป็นระบบ

CGM 496   ปริญญานิพนธ์ 4(0-8-4)

  (Senior Project)

																 การจัดทำาเค้าโครงปริญญานิพนธ์	 การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์	 และการสอบป้องกัน

ปริญญานิพนธ์	ที่มีประเด็นสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

CGM 497 สหกิจศึกษา                                               6(0-36-18)

               (Co-operative Education)

	 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่ต่ำากว่า	16	สัปดาห์	การประสานความร่วมมือระหว่าง



1077
Rangsit University Bulletin 2019-2020

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางปฏิบัติและทักษะต่าง	 ๆ	 ในการ

ทำางานในวิชาชีพด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย	 การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ	 	 การรายงานผล

การปฏิบัติงานที่ได้จากสถานประกอบการ		

วิชาชีพ-เลือก

CGM 132  การออกแบบตัวละคร              3(3-0-6)

                 (Character Design)

	 	 พื้นฐานวาดรูป,	 พื้นฐานการวาดรูปคน,	 การกำาหนดสไตร์การออกแบบตัวละคร,	 แนวความ

คิดการออกแบบตัวละคร,	 การหาแรงบรรดาลใจในการออกแบบ,	 การออกแบบตัวละครเพื่อใช้ในงานโปร

ดักชัน,	การเลือกใช้สีเพื่อสื่อความหมาย,	การออกแบบตัวละครในรูปแบบพิกเซลกราฟฟิก,	การออกแบบตัว

ละครในรูปแบบเวคเตอร์กราฟฟิก,	การออกแบบตัวละครมาสคอต,	กรณีศึกษาตัวอย่างออกแบบตัวละคร	

CGM 208  การโปรแกรมสื่อด้วยภาพ                                            3(2-3-6)

  (Visual Programming)

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรแกรมสื่อด้วยภาพ	 	 หน้าที่ของการโปรแกรมสื่อด้วยภาพ	 เช่น		

การสร้าง	 การลบ	 การย้าย	 การนิยามคุณลักษณะการควบคุม	 การโปรแกรมขับเคลื่อนเหตุการณ์	 ชนิดของ

ข้อมูล	ตัวแปร	การควบคุมกระบวนการ	หน้าที่	พารามิเตอร์	การโปรแกรมฐานข้อมูลด้วยการควบคุมข้อมูล	

และการปฏิบัติการด้านไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์	

CGM 213   การออกแบบและการผลิตสื่อประสม                         3(3-0-6)

  (Multimedia Design and Production)

	 	 หลักการในการผลิตสื่อประสม	 ขั้นตอนในการพัฒนาสื่อประสม	 การสร้างภาพและการปรับ

แต่งภาพ	การนำาเสียงและภาพเคลื่อนไหว	มาใช้ในงานผลิตสื่อประสม

CGM 216   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา          3(2-3-6)

  (Mobile Device Application Development)

	 	 เทคโนโลยี	 ที่ใช้ในเครื่องมือสื่อสาร	 อาทิ	 โทรศัพท์มือถือ	 อุปกรณ์พกพา,	 Pocket	 pc,	 PDA	

ศึกษาแนวทางการออกแบบ	และพัฒนา	เกม	และโปรแกรมประยุกต์	บันเทิง	เนื้อหาที่สวยงาม	บนอุปกรณ์

พกพา
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CGM 223   การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์   3(3-0-6)

  (Interactive Multimedia Design)

	 	 การออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้	 การพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้	 การใช้งาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในพัฒนาการนำาเสนอ	ตัวหนังสือ	รูปภาพ	วิดีโอ	เสียง	และ

ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์

CGM 236  ปัญญาประดิษฐ์สำาหรับเกมคอมพิวเตอร์                   3(3-0-6)

  (Artificial Intelligence for Computer Games)

	 	 องค์ประกอบและการออกแบบปัญญาประดิษฐ์ข้ันพ้ืนฐาน	 เคร่ืองจักรสถานะจำากัด	 การไล่และ

หลบเลี่ยง	 รูปแบบการเคลื่อนไหว	 การจับกลุ่ม	 การค้นหาเส้นทางและตำาแหน่ง	 การค้นหาเส้นทางด้วยขั้น

ตอนวิธี	A*	ตรรกศาสตร์คลุมเครือ	การจำาลองฝูงชน	โครงข่ายใยประสาทเทียม	และขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม	

CGM 251 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6)

  (Computer Networks Programming)

  วิชาบังคับก่อน :  CIT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

สาขาวิชา

	 	 การเขียนโปรแกรม	 เครือข่ายคอมพิวเตอร์	 นักศึกษาจะเข้าใจถึงการเขียนโปรแกรมเครือข่าย

คอมพิวเตอร์	 รวมถึงพื้นฐานเครือข่าย,	 protocols	 พื้นฐาน,	 internet	 protocols,	 และ	 การเขียนโปรแกรม	

socket.

CGM 275   การออกแบบกลไกในเกม 3(2-3-6)

  (Game Engine Design)

	 	 การสร้างกลไกด้านการจัดแสงและการนำาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนคำาสั่งเกมเทคนิคการ	

ปรับเปลี่ยน	วัตถุประเภทบิตแม็ปให้เหมาะสมเพื่อนำาไปใช้ในการจัดความหยาบละเอียดวัตถุสองมิติ

CGM 276  เทคนิคการอนุวัตเกม 3(2-3-6)

  (Game Implementation Techniques)

	 	 การเขียนโปรแกรมเกมด้วยเทคนิค	 Coroutine,	 Delegate	 และ	 Object	 pooling	 การใช้

ประยุกต์และใช้งานเทคนิค	Level	of	detail,	Occlusion	culling,	Lightmapping,	Light	probes,	Navigation	

และ	Pathfinding
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CGM 318  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมกราฟิก 3 มิติ 3(2-3-6)

  (Foundation of 3D Graphics Programming)

	 	 การใช้กราฟิก	API	ขั้นสูง	เพื่อจะที่ใช้ฮาร์ดแวร์เร่งภาพกราฟิก	การทำาให้	3	มิติเหมาะสมที่สุด

และการรวมระหว่าง	ส่วนกราฟิก	2	มิติ	และ	3	มิติ	การพัฒนาเกมสำาหรับการสร้างของกลไก	3	มิติ

CGM 319 การออกแบบตามประสบการณ์ผู้ใช้ 3(2-3-6)

  (User Experience Design)

	 	 การค้นหาความต้องการของผู้ใช้	 การค้นหาปัญหาของผู้ใช้ระบบ	 การจัดกลุ่มการ์ด	 การสร้าง

กลุ่มตัวแทนของผู้ใช้	 การเขียนความต้องการของผู้ใช้ระบบ	 การเขียนภาพร่างของระบบ	 การเขียนโครงร่าง

ของระบบ	การสร้างแบบจำาลองของระบบ	การทดสอบความสามารถในการใช้งานของระบบ

CGM 338 การพัฒนาเกมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 3(2-3-6)

  (iOS Game Development)

	 	 พื้นฐานการพัฒนาเกมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส	เช่นเครื่องไอโฟน	ไอพอด	

และไอแพด	 ภาษา	 Objective-C	 การสร้างอินเตอร์เฟส	 การสร้างเมนู	 การแสดงผลภาพนิ่งและภาพ

เคลื่อนไหวสองมิติ	การบันทึกข้อมูล	เสียง	และเอฟเฟค

CGM 341  การสร้างภาพและแสง 3 มิติ                                           3(2-3-6)

  (3D Rendering and Lighting)

	 	 พื้นฐานการจัดแสงและเงา	 เมนเทิลเรย์เบื้องต้น	การจัดแสงและเงาด้วยเมลเทิลเรย์	การสร้าง

แสงสว่างธรรมชาติบนโลก	การจัดแสงโดยอ้อม	การจัดแสงพระอาทิตย์และท้องฟ้า	การประมวลภาพในช่วง

ไดนามิกสูง	การฉายภาพจากกล้อง	การประมวลผลภาพแบบแยกส่วน	การรวมภาพ

CGM 351 วิชวลเอฟเฟคเบื้องต้น 3(2-3-6)

  (Basic Visual Effects)

	 	 วิธีการผสมภาพและซ้อนภาพจากการถ่ายทำากับภาพท่ีสร้างจากคอมพิวเตอร์	 ด้วยเทคนิคต่างๆ	

เช่น	 การใช้เลเยอร์	 การคีย์	 การใช้แมทท์	 ตลอดจนการใช้เอฟเฟคต่าง	 ๆ	 การในการตกแต่งภาพ	 การแต่งสี	

เพื่อสร้างผลงานที่มีความกลมกลืนและสมจริง

CGM 352 กระบวนการหลังการถ่ายทำางานวีดิทัศน์ 3(2-3-6)

  (Video Post-Production Process)

	 	 ขั้นตอนการทำางานหลักการถ่ายทำางานวีดิทัศน์	 ระบบงานวีดิทัศน์	 บุคลากรด้านการผลิตหลัง

การถ่ายทำางานวีดิทัศน์	 การใช้ซอฟต์แวร์สำาหรับงานตัดต่อ	 การตัดต่องานวีดิทัศน์	 การปรับแต่งสีให้มีความ
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สมจริง	 หรือเหมาะสมกับการสื่อเรื่องราวภายในงาน	 	 วิธีการนำาเสนองานวีดิทัศน์บนรูปแบบของสื่อต่าง	 ๆ	

เช่น	VCD,	DVD	และระบบอื่นที่ได้รับความนิยม

CGM 353 ประติมากรรมดิจิทัล 3 มิติ 3(2-3-6)

  (3D Digital Sculpting)

	 	 การขึ้นโมเดล	 3	 มิติด้วยเทคนิคการการปั้น	 ศึกษาสรีระของมนุษย์เพื่อเป็นพื้นฐานในการขั้น

รูปตัวละคร	 การขึ้นรูปจากโมเดลพื้นฐาน	 และการขึ้นรูปและเพิ่มรายละเอียดจากโมเดลที่มีโพลีกอนต่ำา	

เทคนิคการ	 retopology	 เพื่อสร้างโมเดลที่มีโครงสร้างโพลีกอนที่สามารถนำาไปใช้งานได้สะดวกการใช้งาน	

กระบวนการการใช้งานโปรแกรมปฏิมากรรมดิจิทัล	3	มิติ	ร่วมกับโปรแกรม	3	มิติพื้นฐานอื่น	ๆ

CGM 354 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล 3(2-3-6)

  (Digital Filmmaking)

	 	 การถ่ายทำาภาพยนต์	 ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง	 ขั้นตอนการผลิตภาพยนต์	 หลักการถ่ายทำา

ภาพยนต์	และ	ภาษาภาพยนต์	บุคลากรด้านการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล	การเขียนบท	การกำากับและการสร้าง

ภาพยนต์	การจัดแสง	การถ่ายทำา	การบันทึกเสียง	และการตัดต่อ	

CGM 356 การออกแบบเกมเชิงปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  (Game Design Workshop)

	 	 การออกแบบเกมประเภทต่าง	 ๆ	 นอกเหนือจาก	 คอมพิวเตอร์เกม	 เช่น	 เกมกระดาน	 เกมการ์ด				

การวางแผนและดำาเนินโครงการผลิตเกม	 หลักการรออกแบบกลไกของเกม	 การทดสอบเกมและการวิเคราะห์

ข้อดีข้อเสียของเกม	การออกแบบเพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้เล่นประเภทต่าง	ๆ	เข้าใจเร่ืองการวางแผนเชิงธุรกิจ	

CGM 361  นักเล่นเกมมืออาชีพและนักกีฬาอีสปอร์ต  3(3-0-6)

  (Professional Gamer and E-Sport Athlete)

	 	 การเตรียมตัวเป็นนักกีฬา	การวางแผนสร้างทีม	การฝึกซ้อมเทคนิคในการเล่นเกม	การพัฒนา

บุคลิกภาพ	 การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจสำาหรับนักกีฬาอีสปอร์ต	 การเข้าร่วมแข่งขัน	 การสร้างแฟน

คลับ	การหาผู้ให้การสนับสนุน	การหารายได้

CGM 362  การสร้างสื่อดิจิทัลสำาหรับนักพากษ์เกม  3(3-0-6)

  (Digital Content Creation for Game Broadcaster)

	 	 การวางแผนและการเตรียมการก่อนถ่ายทำา	การถ่ายทำา	การตัดต่อวิดีโอ	การใส่วิชวลเอฟเฟค

ในวิดีโอ	 เทคนิคในการสื่อสารและดึงดูดความสนใจของผู้ชม	 เทคนิคการถ่ายทอดสดผ่าน	 YouTube	 และ	

Twitch.tv	การหารายได้จากการการพากษ์เกมและการถ่ายทอดสด
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CGM 363  การบริหารและจัดการงานแสดงเกม  3(3-0-6)

  (Management and Organization for Game Event)

	 	 การวางแผนงาน	 การติดต่อประสานงาน	 การเตรียมงาน	 การบริหารจัดการคนและทรัพยากร	

สำาหรับงานเปิดตัวเกม	งานแสดงเกม	งานแข่งขันอีสปอร์ต	และงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกม

CGM 364  การตลาดของเกมและสื่อดิจิทัล  3(3-0-6)

  (Game and Digital Media Marketing)

	 	 ปรัชญาและแนวความคิดทางด้านการตลาดของเกมและสื่อดิจิตอล	 การวางแผนการตลาด	

การกำาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด	 การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด	 การวิเคราะห์และประเมินความน่า

สนใจของตลาด	 การกำาหนดโปรแกรมการตลาด	 การควบคุมการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 การประยุกต์

ใช้องค์ความรู้ด้านการตลาดกับการบริหารเทคโนโลยี	 การตลาดโดยการอาศัยสื่อการแสดงผล	 สื่อสังคม	

อุปกรณ์เคลื่อนที่

CGM 365  ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต  3(3-0-6)

  (Game and E-Sport Business)

	 	 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกม	 ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอีสปอร์ต	 ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเกมใน

ประเทศไทยและทั่วโลก	 ขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัท	 การบริหารจัดการงานภายในบริษัทเบื้องต้น	 แนวโน้ม

ธุรกิจเกมและอีสปอร์ตในปัจจุบันและอนาคต

CGM 412 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 2 3(2-3-6)

  (Web Design and Development II)

	 	 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้	ด้วยภาษา	JavaScript,	PHP,	ASP	หรือ	

JSP	การพัฒนาเว็บแบบ	AJAX	การเชื่อมต่อเว็บกับฐานข้อมูล	เช่น	MySQL,	MS	Access,	MS	SQL	เป็นต้น

CGM 413  เทคโนโลยีสื่อปฏิสัมพันธ์ 3(3-0-6)

  (Interactive Media Technology)

	 	 พื้นฐานสื่อมัลติมีเดียที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้	ทฤษฎีของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย	มีความรู้ความ

เข้าใจทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์	 ศึกษาการรับรู้	 การเข้าใจ	 และการสื่อสาร	 มาตรฐานการออกแบบสื่อ

มัลติมีเดีย	การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียทั้งภาพ	เสียง	วีดิโอ	ลิขสิทธิ์	และจริยธรรม
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CGM 414 การบริหารโครงการเกม 3(3-0-6)

  (Game Project Management)

	 	 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม	 ทีมพัฒนาเกม	 การเก็บความต้องการของระบบเกม	

กระบวนการออกแบบเกม	 การวิเคราะห์ความเสี่ยง	 การคำานวณงบประมาณ	 การประกันคุณภาพ	 และการ

ทดสอบระบบเกม

CGM 499  การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย     3(3-0-6)

               (Special Topics in Computer Games and Multimedia)

	 	 ประเด็นใหม่ๆ	เกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย	ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
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วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

CIT 101       การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)

  (Programming I)

	 	 หลักการพ้ืนฐานของการสร้างลำาดับการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรมตามไวยากรณ์

ภาษาที่กำาหนด	 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง	 แนวทางการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์	 ตัวแปร	 ตัว

ปฏิบัติการ	 ฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล	 คำาสั่งควบคุมและคำาสั่งปฏิบัติการทางภาษา	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 ตัวชี้	 และการใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำา	 ตัวแปร	 โลคอลและโกลบอล	 การส่งค่า

ระหว่างฟังก์ชัน	 แถวลำาดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ	 สตริง	 แฟ้มข้อมูล	 การสร้างโปรแกรมที่เสถียรและ

การบูรณาการการสร้างแอพพลิเคชันเบื้องต้น	

CIT 102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  3(2-2-5)

  (Programming II)  

  วิชาบังคับก่อน : CIT 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Programming I) หรือ

  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมที่ซับซ้อน	 แนวคิดการเขียนภาษาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์	

คลาสและอ็อบเจกต์	 การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับคำาสั่งวนซ้ำา	 แนะนำาโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น	

ประเภทของการจัดระบบแฟ้มข้อมูล	เทคนิคการประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบง่าย	การประมวลผลแฟ้มข้อมูล	

แบบซีเควนเชียล	 การประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบโคซีเควนเชียล	 การเขียนโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงในงาน

วิจัย	บันเทิง	ธุรกิจ	และอุตสาหกรรม	

CIT 103  ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)

  (Database Systems)

	 	 แนวคิดของระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริการข้อมูล	และการค้นหาข้อมูลระบบฐาน			

ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล	 การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและระบบแฟ้มข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูล	

ฐานข้อมูลแบบเชิงชั้น	 แบบข่ายงาน	และแบบเชิงสัมพันธ์การปรับข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน	ภาษาที่ใช้บรรยาย	

ข้อมูล	 การสำารองข้อมูล	 การรักษาความมั่นคง	ความน่าเชื่อถือและความคงสภาพของข้อมูล	 ฝึกปฏิบัติการ

ออกแบบฐานข้อมูล

 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ

(Enterprise Information Technology)
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CIT 104  กระบวนการธุรกิจสำาหรับระบบสารสนเทศ  3(3-0-6)

  (Business Process for Information Systems)

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและกระบวนการทางธุรกิจ,	 โครงสร้างองค์กรทางธุรกิจ,	 สภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจ,	 ความสำาคัญของระบบสารสนเทศในกระบวนการทางธุรกิจ,	 เอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม,	

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง,	 กระบวนการผลิต,	 กระบวนการหลังกระบวนการผลิต,	 กระบวนการบูรณาการ,	

และบทบาทของเอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็มในกระบวนการทางธูรกิจ	ข้อมูลและกระแสข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

CIT 105  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   3(3-0-6)

  (Computer Network Systems)

	 	 หลักการของการส่งข้อมูล	สัญญาณ	สื่อ	ตัวนำา	การตรวจสอบความผิดพลาด	 โปรโตคอล	ตัว

แบบอ้างอิงของโอเอสไอ	 ลักษณะโทโพโลยีของเครือข่าย	 	 ขั้นตอนวิธีการเชื่อมต่อเส้นทาง	 จุดปลายทาง	

การโอนไฟล์	 โปรโตคอลสำาหรับงานระยะไกล	 การส่งข้อมูลเป็นแพคเก็ต	 การออกแบบระบบเครือข่าย	 การ

จัดการระบบเครือข่าย	และโปรโตคอลที่มีความเร็วสูง

CIT 205  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Information System Analysis and Design) 

	 	 องค์ประกอบของระบบ	 วัฏจักรการพัฒนาระบบ	 ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ	 และเครื่องมือ

สนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์	 การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบในทางเทคนิค	 ทางปฏิบัติ	 และทาง

เศรษฐกิจ	 การใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล	 การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล	 การ

ออกแบบการรับข้อมูล	 การออกแบบการแสดงผลข้อมูล	 การออกแบบฐานข้อมูล	 การทำาเอกสารประกอบ	

และการนำาเสนอผลงาน	ฝึกวิเคราะห์และออกแบบจากกรณีศึกษา

CIT 206  การเริ่มต้นธุรกิจและนวัตกรรม 3(3-0-6)  

  (Innovative and Startup)

	 	 ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 การนำานวัตกรรม

และเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์	 ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ	 การแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือเพื่อ

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	 การระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 การเป็น

ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 การตลาดสำาหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 การเผยแพร่

นวัตกรรมและเทคโนโลยี	การวิจัยประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

HRM 100   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

  (Human Resource Management Information Systems)

	 	 ประวัติความเป็นมา	 ทฤษฎี	 หลักการ	 ขอบเขตและขั้นตอนในระบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
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ทรัพยากรมนุษย์	ได้แก่	การวางแผนกำาลังคน	การจำาแนกตำาแหน่ง	การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน	

การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 การจัดการค่าตอบแทน	 การพัฒนาและการฝึกอบรม	 การจัดสวัสดิการและ

ผลประโยชน์เกื้อกูล	 การประกันสังคม	 กองทุนเงินทดแทน	 กองทุนเงินสำารองเลี้ยงชีพ	 การธำารงรักษาบุคคล	

การรักษาระเบียบวินัย	 แรงงานสัมพันธ์	 และจริยธรรมในการปฏิบัติงานทางด้านระบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์	 ลักษณะสารสนเทศในงานบุคคลเพื่อใช้ในการวางแผน	 และตัดสินใจของผู้บริหาร	

การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ITE 111  ระบบสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Information Systems)

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ	 ระบบสารสนเทศในองค์กรบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ

สารสนเทศ	 ประเภทของระบบสารสนเทศระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์	 ข้อมูลการจัดระเบียบและข้อมูล

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ	อินเทอร์เน็ต	อินทราเน็ตและเอ็กซ์ทราเน็ต	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์		สารสนเทศและระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ		การจัดการความรู้และจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ

LGM 100  ระบบสารสนเทศทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

  (Logistics and Supply Chain Information Systems)

	 	 ความหมายของโลจิสติกส์	 หลักการจัดการโซ่อุปทาน	 ความสำาคัญของโลจิสติกส์ต่อองค์กร

และระบบเศรษฐกิจ	 กิจกรรมโลจิสติกส์	 องค์ประกอบของโซ่อุปทาน	 การจัดหา	 การจัดซื้อ	 การดำาเนินการ

กับคำาสั่งซื้อ	การพยากรณ์อุปสงค์	การจัดการสินค้าคงคลัง	การผลิต	การบรรจุภัณฑ์	การขนส่ง	การบริการ

ลูกค้า	 การกระจายสินค้า	 การสื่อสารด้านโลจิสติกส์	 การเสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม	 	 การ

ออกแบบระบบสารสนเทศสำาหรับอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	 การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปใน

ระบบสารสนเทศทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

MAT 143  คณิตศาสตร์สำาหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Mathematics for Business and Economics) 

	 	 เซต	ระบบจำานวน	ระบบพิกัดฉาก	กราฟ	อันดับและอนุกรม	สมการเชิงเส้น	ฟังก์ชันกำาลังสอง	

ฟังก์ชันพหุนาม	ฟังก์ชันชี้กำาลัง	ฟังก์ชัน	 ลอการิทึม	 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์	 ประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทาง

ธุรกิจ	และเศรษฐศาสตร์
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วิชาชีพ 

วิชาชีพ-บังคับ  

 

ACC 111 การบัญชีสำาหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี 3(3-0-6)

  (Accounting for Non-Accountant)

	 	 กระบวนการทางบัญชี	 งบการเงินของกิจการบริการ	 กิจการพาณิชยกรรมและกิจการผลิต

สินค้า	ต้นทุนการผลิตสินค้าและการควบคุม		การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำาและต้นทุนงานช่วง			การบัญชีต้นทุน

มาตรฐาน	การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน		และต้นทุนส่วนเพิ่ม		การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

CSC 437 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Information System Security)

	 	 หลักการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ	 การกำาหนดนโยบายความมั่นคง	 การรักษา							

ความลับ	 ภาวะส่วนตัว	 การลบเลือนสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์	 การป้องกันการเข้าถึงสารสนเทศโดยผู้ไม่

ได้รับอนุญาต	การแก้ไขข้อมูล	การทำาให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้	การเข้ารหัสลับ	ประเด็นทางกฎหมาย

และจริยธรรม	และการวางแผนการกู้คืนเมื่อเกิดหายนะ

EIS 153  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับวิสาหกิจ 1 3(2-3-6)

  (Programming for Enterprise I)

	 	 ภาพรวมของแนวคิดการเขียนโปรแกรมสำาหรับวิสาหกิจ	การเขียนโปรแกร	การดีบักโปรแกรม	

การทดสอบ		การตรวจสอบ	และการประมวลผลโปรแกรมในสภาพแวดล้อมของฮาร์ดแวร์แบบกระจาย

 

EIS 154  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับวิสาหกิจ 2 3(2-3-6)

  (Programming for Enterprise II)

  วิชาบังคับก่อน : EIS 153   โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับวิสาหกิจ 1

การออกรายงาน	การเข้าถึงฐานข้อมูล	ฟังก์ชัน	โมดูล	การเขียนโปรแกรมเชิง			อ็อบเจกต์	การเขียนโปรแกรม

ที่ใช้งานได้จริงในงานวิจัย	บันเทิง	ธุรกิจ	และอุตสาหกรรม

  

EIS 205  ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(3-0-6)

  (Enterprise Resource Planning Systems)

	 	 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร	 (อีอาร์พี)	 กระบวนการทางธุรกิจ	

การผสานกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	 โมดูลหลักของระบบอีอาร์พี	 วงจรชีวิตของการนำาอีอาร์พี	 ไปใช้งานโดย

ใช้ซอฟต์แวร์อีอาร์พี	 ผู้ค้าหลักของระบบอีอาร์พี	 และทิศทางในอนาคต	 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการนำาระบบ							

อีอาร์พีไปใช้งาน	การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
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EIS 251  การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 3(3-0-6)

  (Financial Planning and Control)

	 	 ภาพรวมของการจัดการทางการเงิน	 งบการเงิน	 การวิเคราะห์งบการเงิน	 การบริหารลูกหนี้		

การบริหารเจ้าหนี้	 การบริหารสินทรัพย์ถาวร	 การบริหารต้นทุนแบบศูนย์ต้นทุน	 การบริหารต้นทุนแบบศูนย์

กำาไร	 การบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์	 การงบประมาณเงินทุน	 การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวางแผนและ

ควบคุมทางการเงิน	

EIS 364  การจัดการทุนมนุษย์ 3(3-0-6)

  (Human Capital Management)

	 	 วิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและเปลี่ยนให้ทรัพยากรมนุษย์เป็นทุนมนุษย์				

โดยภายในองค์กรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ให้มีความสามารถ	 ความรู้	 ทักษะ	 หรือทำาการคัดเลือก

พนักงานใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกองค์กร		การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการจัดการทุนมนุษย์

EIS 366  การจัดการวัสดุ การจัดการผลิต การขายและการกระจายสินค้า 3(3-0-6)

  (Material Management, Production Planning, Sales and Distribution)

																 แนวคิดและความสำาคัญของการจัดการวัสดุ	 การวางแผนและการจัดการวัสดุในโซ่อุปทาน	

กระบวนการจัดซื้อจัดหา	 การคัดเลือกซัพพลายเออร์และความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์	 การกำาหนดราคา	

การบริการขนส่งในการจัดซื้อ	 กลยุทธ์ในการจัดซื้อและการจัดการวัสดุ	 การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการ

จัดการวัสดุ	การบริหารความต้องการและเทคนิคการพยากรณ์		การบริหารวัสดุคงคลัง	การวางแผนการผลิต

รวม	 การจัดตารางการผลิตหลัก	 การวางแผนความต้องการวัสดุ	 	 การวางแผนกำาลังการผลิต	 การจัดลำาดับ

งานและตารางการผลิต	 การควบคุมกิจกรรมการผลิต	 การบริหารจัดการด้านการขาย	 การกระจายสินค้า	

การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการจัดการผลิต	การขายและการกระจายสินค้า

EIS 411  คลังข้อมูล 3(3-0-6)

  (Data Warehouse)

	 	 แนวคิดของคลังข้อมูลและมาร์ทข้อมูล	คิวบ์ข้อมูลขั้นแนะนำา	โครงสร้างรูปแบบต่างๆ	และการ

ประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ในฐานข้อมูลแบบพหุมิติ	 การวิเคราะห์และการออกแบบสถาปัตยกรรม

ของคลังข้อมูล	การทำาให้เกิดคลังข้อมูล	เทคโนโลยีคลังข้อมูลและการประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษา



1088  
Rangsit University Bulletin 2019-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

EIS 421  การจัดโครงแบบและอนุวัตระบบวิสาหกิจ 3(3-0-6)

  (Enterprise Systems Configuration and Implementation)

	 	 ฝึกออกแบบและพัฒนากระบวนการทางธุรกิจในระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร	 การปรับแต่ง	

การบูรณาการในส่วนของโมดูลที่มีความสำาคัญได้แก่	 การเงิน	 การจัดการวัสดุ	 การขายและการกระจาย

สินค้า

EIS 435  การวิจัยด้านระบบสารสนเทศวิสาหกิจ 3(3-0-6)

  (Research in Enterprise Information Systems)

	 	 ความหมายของการวิจัย	ความสำาคัญของการวิจัย	ชนิดของการวิจัย	ขั้นตอนของการวิจัย		การ

วิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ	 	 การจัดเตรียมข้อมูลสำาหรับการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์	 การประมวล

ผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ	และการแปลความหมายผลลัพธ์ที่ได้	กรณีศึกษา

EIS 491  โครงงานระบบสารสนเทศวิสาหกิจ 1 1(0-3-2)

  (Enterprise Information Systems Project I)

	 	 โครงงานเฉพาะเรื่องส่วนที่	 1	 เป็นการทำางานกลุ่มหรือเดี่ยวภายใต้คำาแนะนำาของอาจารย์	 ท่ี

ปรึกษา	 นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องทำาการศึกษาปัญหาทางระบบสารสนเทศวิสาหกิจท่ีเลือกไว้อย่างเป็นระบบ

โครงงานที่ทำาจะต้องเป็นโครงงานที่ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางระบบสารสนเทศวิสาหกิจรวมถึงการประยุกต์ใช้

แนวคิดและเทคนิคที่เคยเรียนมา

EIS 492  โครงงานระบบสารสนเทศวิสาหกิจ 2 3(0-9-5)

  (Enterprise Information Systems Project II)

  วิชาบังคับก่อน : EIS 491   โครงงานระบบสารสนเทศวิสาหกิจ 1

	 	 วิชานี้เป็นวิชาต่อเนื่องจากโครงงานเฉพาะเรื่องส่วนที่	 1	 (EIS	 491)	 นักศึกษาต้องเขียน

โปรแกรมให้เสร็จสมบูรณ์	 ทดสอบ	และติดตั้งระบบ	 ส่งเอกสารประกอบ	และต้องผ่านการสอบ	 	 ปากเปล่า

และการนำาเสนอโครงงานโดยนักศึกษาจะทำางานดังกล่าวภายใต้คำาแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา	

FIN 100  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเงิน 3(3-0-6)

  (Financial Management Information Systems)

	 	 เป้าหมายในการทำาธุรกิจ		จริยธรรมของการทำาธุรกิจ		หลักเบื้องต้นและแนวคิดในการบริหาร

การเงินของธุรกิจ	รูปแบบของกิจการ		การวิเคราะห์		การวางแผนและควบคุมทางการเงิน		เทคนิคการบริหาร

เงินทุนหมุนเวียน			แนวคิดที่สำาคัญทางด้านการเงิน		อันได้แก่		มูลค่าของเงินตามเวลา			เทคนิคการตัดสิน

ใจจ่ายลงทุนภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน			ต้นทุนของเงินทุน		การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและ

ระยะยาว	นโยบายเงินปันผล	การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในระบบสารสนเทศทางการบริหารการเงิน
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วิชาชีพ-เลือก 
	 	 นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนในรายวิชาต่อไปนี้	 4	 รายวิชาหรือเลือกเรียน	 2	 รายวิชาและเรียน

สหกิจศึกษา	1	รายวิชา	รวม	12	หน่วยกิต	หรือวิชาเลือกอื่นๆ	ที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา

CSC 475 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่   3(3-0-6)

  (Big Data Analytics)

	 	 แนวคิดพื้นฐานของขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เครือ

ข่ายสังคม	 แพลตฟอร์มขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม	 การโปรแกรมแม

พรีดิว	 กรอบแนวคิดการคำานวณเชิงแมพรีดิว	 ขั้นตอนวิธีทั่วไปสำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล	 แนวโน้มและการ

ตรวจจับได้โดยทันทีทันใดจากสายข้อมูลเครือข่ายสังคม	 การศึกษาเชิงปฎิบัติเพื่อการทำาการวิเคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ่โดยใช้ภาษาการโปรแกรมและเครื่องมือที่เลือก

CSC 488 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1  3(3-0-6)

  (Selected Topic in Computer Science I)    

	 	 หัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง	รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาคการ

ศึกษาที่เปิดสอน	รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ำาได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่างจากเดิม

CSC 489 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2  3(3-0-6)

  (Selected Topic in Computer Science II)  

	 	 หัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง	รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาคการ

ศึกษาที่เปิดสอน	รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ำาได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่างจากเดิม

CSC 490 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3  3(3-0-6)

  (Selected Topic in Computer Science III)

	 	 หัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง	รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาคการ

ศึกษาที่เปิดสอน	รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ำาได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่างจากเดิม

EIS 368  การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6)

  (Quality Management)

	 	 การจัดการคุณภาพเบื้องต้น	 สถิติและความน่าจะเป็นเพื่อการควบคุมคุณภาพ	 การปรับปรุง

คุณภาพด้วยแผนภูมิต่างๆ	 การวิเคราะห์	 เหตุและผล	 เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพ	 เครื่องมือ

และอุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ	 รวมทั้งการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการจัดการ

คุณภาพ
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EIS 369  การจัดการการซ่อมบำารุงในโรงงาน 3(3-0-6)

  (Plant Maintenance)

	 	 กระบวนการธุรกิจและการกำาหนดหน้าที่ในเรื่องการซ่อมบำารุง	 เอกสาร	 แก้ไขข้อผิดพลาด

และการเสื่อมราคา	 วางแผน	 จัดตารางการทำางาน	 เพื่อป้องกันหรือทำานายความผิดพลาดเพื่อให้เครื่องจักร

มีสภาพพร้อมใช้งานมากที่สุดโดยมีเป้าหมายเพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งการใช้โปรแกรม

สำาเร็จรูปในการจัดการการซ่อมบำารุงในโรงงาน

EIS 420  การพัฒนาระบบวิสาหกิจ 3(3-0-6)

  (Enterprise Systems Development)

	 	 ความรู้เกี่ยวกับโมเดลของการพัฒนาระบบวิสาหกิจประเภทต่างๆ	ได้แก่ระบบการสั่งซื้อสินค้า

ของลูกค้า	 การจัดการสินค้าของผู้ผลิต	 Outsourcing,	 ความรู้และทักษะในการจัดการโครงการ	 โดยเฉพาะ

เทคนิคของการวางแผนโครงการ	การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการพัฒนาระบบ	วิสาหกิจ

EIS 470  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)

  (Customer Relationship Management)

	 	 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการสารสนเทศด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และศูนย์ติดต่อลูกค้า	

นิยาม		ขีดความสามารถ	ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์	การบริหารข้อมูลการขายและ

การบริการลูกค้า	 การคัดเลือกกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	 การบริหารและการใช้ข้อมูลลูกค้าร่วมกัน	

เครื่องมือสำาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า	 ข้อตกลงว่าด้วยระดับการให้บริการ	 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ในระบบอินเทอร์เน็ต	 การบริหารความสัมพันธ์ผ่านทางความขัดแย้ง	 การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า	

การทบทวนกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	

EIS 472  ระบบวิสาหกิจและกระบวนการทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Enterprise Systems and Business Processes)

	 	 วิสาหกิจและการจัดการ	 แผนธุรกิจ	 การวิเคราะห์และออกแบบการปฏิบัติงานหลักของ

วิสาหกิจ	 การบริการลูกค้าและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์	 กระบวนการผลิตสมัยใหม่และโลจิสติกส์	 การลด

ต้นทุน	การรื้อ	ปรับโครงสร้าง	การจัดการการเปลี่ยนแปลง	เทคโนโลยีในการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ	

กรณีศึกษาการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจในแขนงต่างๆ	

EIS 474  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Computer Programming in Business)

			 	 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ	สภาวะแวดล้อมของธุรกิจ	รายการข้อมูลธุรกิจ	การประยุกต์

ทางการบัญชี	 และ	 ระบบข่าวสารทางบัญชี	 การจ่ายเงินเดือน	 บัญชีรายจ่าย	 บัญชีรายรับ	 การแจ้งหนี้สิน	
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บัญชีแยกประเภท	วัสดุและการควบคุมการปฏิบัติงาน	การออกใบสั่งของ	การควบคุมสินค้าคงคลังและการ

คาดคะเน	การจัดซื้อ	การวิเคราะห์การขาย	การธนาคาร	

EIS 488  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางระบบสารสนเทศวิสาหกิจ 3(3-0-6)

  (Selected Topic in Enterprise Information Systems)    

	 	 หัวข้อระบบสารสนเทศวิสาหกิจที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง	 รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาค

การศึกษาที่เปิดสอน	รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ำาได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่างจากเดิม

EIS 498  สหกิจศึกษา 6(0-40-20)

  (Co-operative Education)

  เงื่อนไขรายวิชา : สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป

	 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการระยะเวลาไม่ต่ำากว่า	 16	 สัปดาห์	 ความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางการปฏิบัติและทักษะต่างๆ	 ใน

การทำางานในวิชาชีพด้านระบบสารสนเทศวิสาหกิจ	 การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ	 การรายงานผลการ

ปฏิบัติงานที่ได้จากสถานประกอบการ

ITE 456  ระบบการจัดการความรู้ 3(3-0-6)

  (Knowledge Management Systems)

	 	 ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดการความรู้	การจัดการความรู้ในภาคธุรกิจ	การจัด	การ

ความรู้ในมิติทางเทคโนโลยี	การจัดการความรู้ในมิติของกระบวนการ	การจัดการความรู้ในมิติของระบบการ

เรียนรู้	 การจัดการความรู้ในภาคการตลาด	 	 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	 	 การจัดการความรู้ในมิติอื่น	

การจัดการความรู้ในทรรศนียมิติของปัจเจกบุคคล		การจัดการความรู้ในอนาคต

ITE 474     การทำาเหมืองข้อมูล                                                  3(3-0-6)

  (Data Mining) 

	 	 แนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวเก่ียวกับการทำาเหมืองข้อมูลประเภทของเหมืองข้อมูล	 สถาปัตยกรรมของ

ระบบการทำาเหมืองข้อมูล	 การเตรียมข้อมูล	 การบรรยายลักษณะของข้อมูล	 การเตรียมข้อมูลการบรรยาย

ลักษณะของข้อมูลการค้นหากฎของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการจำาแนกประเภทข้อมูล	 การจัดกลุ่มข้อมูล

การทำาเหมืองข้อมูลที่มีความซับซ้อน	 การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลแนวโน้มของการทำาเหมืองข้อมูล,	 การทำา

เหมืองข้อมูลตัวอักษร	และ	เว็บไซต์,	โดยใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์เหมืองข้อมูลเช่น	WEKA,	SAS	เป็นต้น
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ITE 475  ข่าวกรองธุรกิจ * 3(3-0-6)

  (Business Intelligence)

	 	 แนวคิดระบบข่าวกรองธุรกิจ	 ความต้องการสำาหรับระบบข่าวกรองธุรกิจ	 อุปสรรคและข้อดี

ของระบบข่าวกรองธุรกิจ	สถาปัตยกรรมของระบบข่าวกรองธุรกิจ	ขั้นตอนการพัฒนาระบบ		ข่าวกรองธุรกิจ	

การออกแบบรายงานขั้นสูง		เว็บอัจฉริยะ	เดสทอปอัจฉริยะตลอดจนการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำาหรับ	ระบบ

ข่าวกรองธุรกิจ	เช่น	Business	Objects,	Cognos,	Oracle,	SQL	server	เป็นต้น	ศึกษาเกี่ยวกับ	ระบบวัดผล

เชิงดุลภาพและการกำาหนดตัวชี้วัดความสำาเร็จ

*	สอนเป็นภาษาอังกฤษ

ITE 499  การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Special Topics in information Technology)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ศึกษาถึงพัฒนาการใหม่ๆ	 ทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยจะทำาการเลือกหัวข้อที่		

น่าสนใจ

MGT 418  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 

  (International Business Management) 

	 	 บทบาทและความสาคัญของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ	 ปัญหาที่เกี่ยวข้องและกลยุทธ์	

วิธีการแก้ปัญหา	 ปัจจัยด้านการเมือง	 กฎหมาย	 ภาษี	 และวัฒนธรรมข้ามชาติ	 การดำาเนินงานและการ

บริหารงานของธุรกิจข้ามชาติ	 และประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์	 ตลอดจนบทบาท	 หน้าที่และความสำาคัญ

ขององค์การค้าระหว่างประเทศ	

 

กลุ่มวิชาโท  
	 	 	 สำาหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชา	 หรือต่างวิทยาลัย/คณะ/สถาบันที่ต้องการจะศึกษาสาขาวิชา

ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ	เป็นวิชาโท	ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้จำานวน	15	หน่วยกิต

EIS 205  ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(3-0-6)

  (Enterprise Resource Planning Systems)

	 	 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร	 (อีอาร์พี)	 กระบวนการทางธุรกิจ	การ

ผสานกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	 โมดูลหลักของระบบอีอาร์พี	 วงจรชีวิตของการนำาอีอาร์พี	 ไปใช้งานโดยใช้

ซอฟต์แวร์อีอาร์พี	ผู้ค้าหลักของระบบอีอาร์พี	และทิศทางในอนาคต	กรณีศึกษาเกี่ยวกับการนำาระบบอีอาร์พี

ไปใช้งาน	การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
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EIS 364  การจัดการทุนมนุษย์ 3(3-0-6)

  (Human Capital Management)

	 	 วิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและเปลี่ยนให้ทรัพยากรมนุษย์เป็นทุนมนุษย์	 โดย

ภายในองค์กรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ให้มีความสามารถ	ความรู้	ทักษะ	หรือทำาการคัดเลือกพนักงาน

ใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกองค์กร		การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการจัดการทุนมนุษย์

EIS 366  การจัดการวัสดุ การจัดการผลิต การขายและการกระจายสินค้า 3(3-0-6)

  (Material Management, Production Planning, Sales and Distribution)

																 แนวคิดและความสำาคัญของการจัดการวัสดุ	 การวางแผนและการจัดการวัสดุในโซ่อุปทาน	

กระบวนการจัดซื้อจัดหา	 การคัดเลือกซัพพลายเออร์และความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์	 การกำาหนดราคา	

การบริการขนส่งในการจัดซื้อ	 กลยุทธ์ในการจัดซื้อและการจัดการวัสดุ	 การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการ

จัดการวัสดุ	การบริหารความต้องการและเทคนิคการพยากรณ์		การบริหารวัสดุคงคลัง	การวางแผนการผลิต

รวม	 การจัดตารางการผลิตหลัก	 การวางแผนความต้องการวัสดุ	 	 การวางแผนกำาลังการผลิต	 การจัดลำาดับ

งานและตารางการผลิต	 การควบคุมกิจกรรมการผลิต	 การบริหารจัดการด้านการขาย	 การกระจายสินค้า	

การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการจัดการผลิต	การขายและการกระจายสินค้า

EIS 411  คลังข้อมูล 3(3-0-6)

  (Data Warehouse)

	 	 แนวคิดของคลังข้อมูลและมาร์ทข้อมูล	คิวบ์ข้อมูลขั้นแนะนำา	โครงสร้างรูปแบบต่างๆ	และการ

ประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ในฐานข้อมูลแบบพหุมิติ	 การวิเคราะห์และการออกแบบสถาปัตยกรรม

ของคลังข้อมูล	การทำาให้เกิดคลังข้อมูล	เทคโนโลยีคลังข้อมูลและการประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษา

EIS 470  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)

  (Customer Relationship Management)

	 	 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการสารสนเทศด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และศูนย์ติดต่อลูกค้า	

นิยาม		ขีดความสามารถ	ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์	การบริหารข้อมูลการขายและ

การบริการลูกค้า	 การคัดเลือกกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	 การบริหารและการใช้ข้อมูลลูกค้าร่วมกัน	

เครื่องมือสำาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า	 ข้อตกลงว่าด้วยระดับการให้บริการ	 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ในระบบอินเทอร์เน็ต	 การบริหารความสัมพันธ์ผ่านทางความขัดแย้ง	 การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า	

การทบทวนกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	
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วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

CIT 101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)

  (Programming I) 

	 	 หลักการพ้ืนฐานของการสร้างลำาดับการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรมตามไวยากรณ์

ภาษาที่กำาหนด	 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง	 แนวทางการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์	 ตัวแปร															

ตัวปฏิบัติการ	 ฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล	 คำาสั่งควบคุมและคำาสั่งปฏิบัติการทางภาษา	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 ตัวชี้	 และการใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำา	 ตัวแปร	 โลคอลและโกลบอล	 การส่งค่า

ระหว่างฟังก์ชัน	 แถวลำาดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ	 สตริง	 แฟ้มข้อมูล	 การสร้างโปรแกรมที่เสถียรและ

การบูรณาการการสร้างแอพพลิเคชันเบื้องต้น	

CIT 102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)

  (Programming II)  

  วิชาบังคับก่อน : CIT101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Programming I) 

  หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมท่ีซับซ้อน	 แนวคิดการเขียนภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุคลาส

และออบเจ๊กต์	 การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับคำาสั่งวนซ้ำา	 แนะนำาโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น	 ประเภท

ของการจัดระบบแฟ้มข้อมูล	 เทคนิคการประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบง่าย	 การประมวลผลแฟ้มข้อมูล	 แบบ

ซีเควนเชียล	 การประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบโคซีเควนเชียล	 การเขียนโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงในงานวิจัย	

บันเทิง	ธุรกิจ	และอุตสาหกรรม	

CIT 103  ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)

  (Database Systems) 

	 	 แนวคิดของระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริการข้อมูล	และการค้นหาข้อมูลระบบฐาน			

ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล	 การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและระบบแฟ้มข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูล	

ฐานข้อมูลแบบเชิงชั้น	 แบบข่ายงาน	และแบบเชิงสัมพันธ์การปรับข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน	ภาษาที่ใช้บรรยาย	

ข้อมูล	 การสำารองข้อมูล	 การรักษาความมั่นคง	ความน่าเชื่อถือและความคงสภาพของข้อมูล	 ฝึกปฏิบัติการ

ออกแบบฐานข้อมูล

สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ (Medical Informatics)
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CIT 104  กระบวนการธุรกิจสำาหรับระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Business Process for Information Systems) 

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและกระบวนการทางธุรกิจ,	 โครงสร้างองค์กรทางธุรกิจ,	 สภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจ,	 ความสำาคัญของระบบสารสนเทศในกระบวนการทางธุรกิจ,	 เอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม,	

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง,	 กระบวนการผลิต,	 กระบวนการหลังกระบวนการผลิต,	 กระบวนการบูรณาการ,	

และบทบาทของเอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็มในกระบวนการทางธูรกิจ	ข้อมูลและกระแสข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

CIT 105  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)

  (Computer Network Systems)

	 	 หลักการของการส่งข้อมูล	สัญญาณ	สื่อ	ตัวนำา	การตรวจสอบความผิดพลาด	 โปรโตคอล	ตัว

แบบอ้างอิงของโอเอสไอ	 ลักษณะโทโพโลยีของเครือข่าย	 	 ขั้นตอนวิธีการเชื่อมต่อเส้นทาง	 จุดปลายทาง	

การโอนไฟล์	 โปรโตคอลสำาหรับงานระยะไกล	 การส่งข้อมูลเป็นแพคเก็ต	 การออกแบบระบบเครือข่าย	 การ

จัดการระบบเครือข่าย	และโปรโตคอลที่มีความเร็วสูง

CIT 205  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบระบบสารสนเทศ  3(3-0-6)

  (Information System Analysis and Design) 

	 	 องค์ประกอบของระบบ	 วัฎจักรการพัฒนาระบบ	 ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ	 และเครื่องมือ

สนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์	 การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบในทางเทคนิค	 ทางปฏิบัติ	 และทาง

เศรษฐกิจ	 การใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล	 การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล	 การ

ออกแบบการรับข้อมูล	 การออกแบบการแสดงผลข้อมูล	 การออกแบบฐานข้อมูล	 การทำาเอกสารประกอบ	

และการนำาเสนอผลงาน	ฝึกวิเคราะห์และออกแบบจากกรณีศึกษา

CIT 206  การเริ่มต้นธุรกิจนและวัตกรรม 3(3-0-6)

  (Innovation and Startup)

	 	 ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 การนำานวัตกรรม

และเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์	 ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ	 การแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือเพื่อ

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	 การระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 การเป็น

ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลย	ี การตลาดสำาหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 การเผยแพร่

นวัตกรรมและเทคโนโลยี	การวิจัยประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ITE 111  ระบบสารสนเทศเบื้องต้น  3(3-0-6)

  (Introduction to Information Systems) 

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ	 ระบบสารสนเทศในองค์กรบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ
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สารสนเทศ	 ประเภทของระบบสารสนเทศระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์	 ข้อมูลการจัดระเบียบและข้อมูล

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ	 SDLC	 อินเทอร์เน็ตอินทราเน็ตและเอ็กซ์ทราเน็ตความรู้เบื้อง

ต้นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 สารสนเทศและระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ		การจัดการความรู้และจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ

ITE 122  การออกแบบเว็บและสื่อประสมเบื้องต้น  3(2-2-5)

  (Fundamentals of Web and Multimedia Design) 

	 	 การออกแบบและสร้างสื่อประสม	 การผสมผสานสื่อด้วย	 ข้อความ	 ภาพนิ่ง	 ภาพเคลื่อนไหว	

และเสียงการประมวลผล	การปรับแต่ง	 การจัดเก็บ	ความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บไซต์	 การวิเคราะห์และวางแผน

เว็บไซต์	 การออกแบบเว็บเพจ	 การจัดเตรียมเนื้อหา	 การโปรแกรมเว็บเพจ	 การองค์ประกอบเชิงปฏิสัมพันธ์	

การทดสอบและการอัพโหลด	 การโปรแกรมในการพัฒนาเว็บไซต์	 อาทิ	 HTML,	 CSS,	 XML,	 JavaScript	

และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

ITE 141  เทคโนโลยีแพลตฟอร์มการประมวลผล 3(3-0-6)

  (Computing Platform Technology)

	 	 แนวคิดเบื้องต้นเก่ียวกับสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการประกอบ

ด้วย	 ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์	 ได้แก่	 หน่วยประมวลผล	 ระบบบัสและระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก	

หน่วยความจำา	หน่วยเก็บบันทึกข้อมูลระบบปฏิบัติการ	เป็นต้น	ส่วนประกอบและหน้าที่ภายในระบบปฏิบัติ

การ	 โดยใช้กรณีศึกษาระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน	 การฝึกปฏิบัติ	 หลักการ	 และการฝึกหัดด้านการ

บริหารระบบ	เช่น	การจัดการบัญชีผู้ใช้	บริการการพิมพ์	การจัดสรรพื้นที่เก็บบันทึกข้อมูล	การเฝ้าสังเกตและ

การแก้ไขปัญหา

MAT 153 คณิตศาสตร์สำาหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)

  (Mathematics for Information Technology) 

	 	 การแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง	 ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม	 การ

ประมาณค่า	 	 การทดสอบสมมติฐาน	 	 การถดถอยเชิงเส้น	 และสหสัมพันธ์	 	 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์	 การใช้

โปรแกรมสำาเร็จเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลพีชคณิตบูลีนและวงจรตรรก	 พีชคณิต	 ของเซตและสายอักขระ		

กลุ่มและกลุ่มย่อย		แบบชนิดของข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง	พีชคณิต		ความสัมพันธ์สมมูลและฟังก์ชัน	ฟังก์ชัน

เวียน		บังเกิด		แบบจำาลอง	คณิตศาสตร์	สำาหรับเครื่องสถานะจำากัด
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วิชาชีพ 

วิชาชีพ – บังคับ     

MDS 101 วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1  3(3-0-6)

  (Medical Sciences I) 

	 	 ชีววิทยาและชีวเคมีของเซลล์	 สารพันธุกรรม	 โภชนาการและเมทาบอลิสม	 ระบบอวัยวะกับ

การทำางานของร่างกายมนุษย์	การทรงสภาพปกติของร่างกาย	จุลินทรีย์ทางการแพทย์	วิทยาภูมิคุ้มกัน	หลัก

พยาธิวิทยา	หลักเภสัชวิทยาและพิษวิทยา	การส่งเสริมสุขภาพ	

MDS 201 วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2  3(3-0-6)

  (Medical Sciences II) 

  วิชาบังคับก่อน : MDS 101 วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 (Medical Sciences I) หรือขึ้นอยู่กับ  

  ดุลยพินิจของสาขาวิชา 

	 	 โรคที่พบบ่อย	 เช่น	 โรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด	 ระบบหายใจ	 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	

ระบบทางเดินอาหาร	 โลหิตวิทยา	 ระบบต่อมไร้ท่อ	 ระบบสืบพันธุ์	 โรคติดเชื้อ	 การตรวจทางห้องปฎิบัติการ	

เครื่องมือทางการแพทย์	การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์	ชีวสารสนเทศ	ทิศทางของวิทยาศาสตร์การแพทย์

MEI 140 กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข 3(3-0-6)

  (Medical and Public Health Law)

	 	 หลักเกณฑ์ของกฎหมายควบคุมวิชาชีพด้านการแพทย์	กฎหมายด้านข้อมูลข่าวสาร	กฎหมาย

ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียน	พ.ร.บ.	

ควบคุมโรคติดต่อ	พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร์	พระราชบัญญัติสถานพยาบาล	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย	

MEI 203  ศัพท์ทางการแพทย์ 3(3-0-6)

  (Medical Terminology) 

	 	 ที่มาของคำาศัพท์ทางการแพทย์	 รากศัพท์	 คำาต่อหน้า	 คำาต่อท้าย	 คำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ

กายวิภาค	 คำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรค	 คำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด	 คำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ

อาการของโรค	 และคำาย่อต่างๆ	 ในระบบต่อไปนี้	 ระบบทางเดินหายใจ	 ระบบทางเดินอาหาร	 ระบบหัวใจ

และการไหลเวียน	ระบบต่อมไร้ท่อ	ระบบหู	ตา	คอ	จมูก	ระบบเลือด	และต่อมน้ำาเหลือง	คำาศัพท์ทางจิตเวช						

รวมคำาศัพท์ทางวิสัญญีวิทยา	และทางเภสัชศาสตร์
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MEI 205 ระบบสากลสำาหรับการจำาแนกโรค 3(3-0-6)
  (International Classification of Diseases) 
	 	 บทนำาสู่การจำาแนกโรค,	 หนังสือไอซีดี,	 ฝึกปฏิบัติการให้รหัสการตั้งครรภ์	 คลอดบุตร	 ภาวะ
หลังคลอด	 ทารกแรกเกิด	 ความพิการแต่กำาเนิด,	 โรคติดเชื้อ,	 การบาดเจ็บและสาเหตุภายนอกการบาดเจ็บ	
เนื้องอก	 โรคตามระบบอวัยวะ	 อาการและอาการแสดง	 ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและบริการสุขภาพ	
กฎการให้รหัสการป่วย	 กฎการให้รหัสการตาย	 แนวทางปฏิบัติมาตรฐานการให้รหัส,	 การวิเคราะห์และทำา
สถิติข้อมูลรหัสไอซีดี

MEI 343 เวชระเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
  (Electronic Health Records)
	 	 ชนิดของสารสนเทศด้านคลินิค	 ตัวอักษร	 โครงสร้างข้อมูล	 ภาพ	 และเสียง	 คำาศัพท์ด้านคลินิค			
การสร้างสารสนเทศด้านคลินิค	 วิธีการเก็บและค้นคืนสารสนเทศ	 ระบบแผนก	 ระบบองค์กร	 ปัญหากฎ
ระเบียบของเวชระเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์

MEI 361 การจัดการการปฏิบัติการในโรงพยาบาล 3(3-0-6)
  (Hospital Operation Management)
	 	 พื้นฐานการจัดการโรงพยาบาล	 การพัฒนากลยุทธ	 และการปฏิบัติการประจำา	 โครงสร้าง
องค์กรด้านสารธารณสุข	 การจัดการระดับความพึงพอใจลูกค้าและผลิตภาพ	 กระบวนการ	 การติดตามผล
การปฏิบัติ	 และ	 ประสิทธิภาพ	 องค์กรด้านการสาธารณสุข	 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการด้านการเงิน	
บัญชี	การตลาด	และทรัพยากรบุคคล	และกรณีศึกษา

MEI 491 ปริญญานิพนธ์ 1 3(0-6-3)
  (Senior Project I)
  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา 
	 	 การกำาหนดหัวข้อปริญญานิพนธ์,	 การเขียนโครงร่างปริญญานิพนธ์	 การอ้างอิงและการเขียน
รายการอ้างอิงการเขียนบทนำาปริญญานิพนธ์	 การรวบรวมเรียบเรียงกรอบแนวคิดทฤษฏีและงานเดิมและ/
หรือวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 การเขียนระเบียบวิธีการดำาเนินงานปริญญานิพนธ์	 การจัดทำาและนำาเสนอตัวแบบ
จำาลองและ/หรือเครื่องมือในการดำาเนินงานการสอบป้องกันโครงร่างปริญญานิพนธ์

MEI 492 ปริญญานิพนธ์ 2  3(0-6-3)
  (Senior Project II)
  วิชาบังคับก่อน : MEI 491 ปริญญานิพนธ์ 1 (Senior Project I)
	 	 การพัฒนาปริญญานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ	 มาตรฐานการจัดพิมพ์ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
การเตรียมตัวสอบรวบยอดปริญญานิพนธ์	การสอบรวบยอดปริญญานิพนธ์
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MEI 498 สหกิจศึกษา  6(0-35-18)

                (Co-operative Education)

	 				 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในระยะเวลาไม่น้อยกว่า	16	สัปดาห์		การประสานความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางปฏิบัติและทักษะ

ต่างๆ	 ในการทำางานในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสารสนเทศการแพทย์และสุขภาพ	 	 การตรวจเยี่ยม

สถานประกอบการ	การรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้จากสถานประกอบการ		

ITE 327  การอนุวัตและการจัดการระบบสารสนเทศ                         3(3-0-6)

  (Information System Implementation and Management)

	 	 การอนุวัตและการจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	 ได้แก่การพัฒนาลักษณะเฉพาะของฟัง

ก์ชั่นต่างๆ	 การอนุวัตระบบ	 พัฒนาส่วนเชื่อมโยงกับผู้ใช้	 	 พัฒนาอินพุทเอาท์พุทและรายงานการพิจารณา

ความมั่นคงของระบบ	 การประเมินความต้องการและการประเมินผลของระบบสารสนเทศ	 วิธีการและ

เกณฑ์ในการประเมินระบบ	การนิยามคุณสมบัติและความต้องการของผู้ใช้	การประเมินระบบโดยพิจารณา

ที่ประโยชน์	การทดสอบและใช้ระบบหลักวิธีเชิงปริมาณและเครื่องมือสำาหรับการวิเคราะห์	การติดตั้งใช้งาน	

การบริหารด้านเอกสารและการเขียนเอกสารประกอบ

ITE 394  การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Information Technology and Business Research)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ความหมายการวิจัย	ความสำาคัญของการวิจัย	กระบวนการวิจัย	วิธีปฏิบัติและบทบาทในการ

วิจัยการค้นหาวรรณกรรม	การทบทวนวรรณกรรม	และการอ่านวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์	การอ้างอิงและ

การอ้างถึง	 เทคนิคการพิมพ์รายงาน	 การเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์	 การสร้างข้อเสนองานวิจัย	 การ

เขียนรายงานวิจัย	การตีพิมพ์ผลงาน	การวิเคราะห์ข้อมูล	และวิธีวิจัยสถิติสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรณี

ศึกษา

ITE 455       ระบบจัดการเนื้อหาดิจิทัล 3(3-0-6) 

  (Digital Content Management Systems)

	 	 การบริหารระบบการจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารสารสนเทศ	 และสื่อความรู้ของ

องค์กร	ศึกษาขั้นตอนการทำางาน	และเทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์	มุ่งเน้นให้

เข้าใจถึง	 ความสำาคัญและประโยชน์ของระบบในด้านการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร	 ศึกษาแนวโน้ม	 สภาพ

แวดล้อม	 และผลกระทบต่างๆ	 ในการพัฒนาและการใช้ระบบ	 เช่น	 การบริหารสิทธิ์	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

สภาพเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและใช้ระบบ
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วิชาชีพ – เลือก 

MAT 401 สถิติขั้นสูง                                                                                    3(3-0-6)

  (Advanced Statistics)

	 	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรพหุ	 การวิเคราะห์ปัจจัย	 การวิเคราะห์จำาแนก

ประเภท		การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก	การวิเคราะห์จัดกลุ่ม	สถิติไม่อิง

พารามิเตอร์		การวิเคราะห์การอยู่รอด	วิธีการแบบเบย์	

MEI 252   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการแพทย์ 3(3-0-6)

             (Medical Management Information Systems) 

	 	 แนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางสารสนเทศการแพทย์	 โครงสร้างของระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ		ระบบสารสนเทศในองค์กรทางการแพทย์		เทคโนโลยีในระบบสารสนเทศ		ระบบ

การจัดการและระบบสนับสนุนในองค์กร	 	 ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ	 	 การวางแผนระบบสารสนเทศ			

และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

MEI 412    โปรแกรมประยุกต์ทางการแพทย์ 3(2-3-6)

  (Medical Application Integration) 

	 	 โปรแกรมประยุกต์ด้านสุขภาพ	 กระบวนการธุรกิจด้านการแพทย์	 ผลกระทบของข้อมูลในโรง

พยาบาล	มาตรฐานการส่งข้อมูลด้วย	HL7

MEI 421 ระบบภาพทางการแพทย์ 3(3-0-6)

  (Medical Imaging)

	 	 เทคโนโลยีภาพทางการแพทย์	 X-ray,	 CT	 scan,	 MRI,	 อัลตราซาวด์	 ชนิดของภาพทางการ

แพทย์	การตัดสินใจ	การวินิจฉัย	การปฏิบัติ

MEI 471 แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ทางสารสนเทศการแพทย์  3(3-0-6)

  (Emerging Technologies in Medical Informatics)

	 	 แนวโน้มใหม่ทางสารสนเทศการแพทย์	 และการบริหารจัดการสารสนเทศ	 ผลกระทบในส่วน

ของผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 รวมไปถึงการบริหารจัดการ	 การได้มา	 การรักษาไว้	

การใช้	การควบคุมสารสนเทศ	และเทคโนโลยีที่อำานวยความสะดวก	การค้นหาทฤษฎี	และทรัพยากรสำาหรับ

การค้นหาและติดตามแนวโน้ม
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MEI 472 การจัดการอุบัติการณ์และปัญหา 3(3-0-6)

  (Incidents and Problem Management)

	 	 ขั้นตอนวิธีการจัดการในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	 ปัญหาที่เล็กน้อยแต่เกิดขึ้นประจำาในการ

ให้บริการที่ซึ่งก่อให้เกิดการหยุดการให้บริการได้ทั้งชั่วคราวและถาวร	 การเลี่ยงปัญหารวมถึงการแก้ปัญหา

ที่อาจก่อให้เกิดการลดลงของคุณภาพในการให้บริการ	 เทคนิค	 วิธีการมาตรฐานได้พัฒนาการปฏิบัติเป็น

สากล	ซึ่งเป็นที่ยอมรับในการให้บริการ

MEI 473 สารสนเทศชีวภาพ 3(3-0-6)

  (Bioinformatics)

	 	 ชีววิทยาของเซลล์	 อณูชีววิทยา	 จีโนมมิกส์และโปรตีโอมมิค	 โครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ต

สำาหรับชีวสารสนเทศ	 ฐานข้อมูลทางชีวสารสนเทศ	 การทำานายผลการออกฤทธิ์ของยา	 การพยากรณ์

โครงสร้างของยีนและโปรตีน	การศึกษาสายพันธุ์วิวัฒนาการโดยใช้ลำาดับดีเอ็นเอหรือลำาดับกรดอะมิโน	การ

วิเคราะห์วงศ์วานว่านเครือ

MEI 499   ศึกษาเฉพาะเรื่องทางสารสนเทศการแพทย์ 3(3-0-6)

   (Selected Topic in Medical Informatics) 

	 	 หัวข้อด้านสารสนเทศการแพทย์ที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง	 รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาค

การศึกษาที่เปิดสอน	รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ำาได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่างจากเดิม

ITE 225  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5)

  (Web Application Development)

  วิชาบังคับก่อน : ITE 122 การออกแบบเว็บและสื่อประสมเบื้องต้นหรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

  สาขาวิชา

	 	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บเบื้องต้นการทำางานชนิดข้อมูลและตัวดำาเนินการสำาหรับ

โปรแกรมประยุกต์เว็บการใช้งานฟังก์ชันและโครงสร้างการควบคุมสำาหรับโปรแกรมประยุกต์เว็บการทำางาน

ของเว็บฟอร์มและคอนโทรลต่างๆการผสมข้อมูลด้วยข้อความและอะเรย์รู้จักการจัดผิดโปรแกรมและการ

ควบคุมข้อผิดพลาดการทำางานกับระบบฐานข้อมูลและภาษาสอบถามข้อมูลการผสมข้อมูลจากระบบฐาน

ข้อมูลด้วยโปรแกรมประยุกต์เว็บการจัดการสารสนเทศของสถานะและความปลอดภัยการออกแบบเว็บไซต์

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บด้วยแนวความคิดเชิงวัตถุ

ITE 226  การออกแบบส่วนเชื่อมประสานและการทำางานกับผู้ใช้ 3(3-0-6) 

  (Graphic User Interface Design and Interactive)

	 	 ความเหมาะสมต่อการใช้งานของระบบตอบสนอง	 แนวทางการนำาหลักการและทฤษฎีมาใช้	
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กระบวนการควบคุมการออกแบบ	 การประเมินการออกแบบส่วนเชื่อมประสานการทำางาน	 การแสดงผลให้

สอดคล้องกับการกระทำาของผู้ใช้และสภาพแวดล้อมเสมือนจริง	การออกแบบเมนู	ฟอร์มกรอกข้อมูล	กล่อง

ข้อความ	 คำาสั่งและภาษาธรรมชาติ	 อุปกรณ์การตอบบสนอง	 ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมต่อสื่อสังคม	

คุณภาพของการบริการ	 ความสมดุลระหว่างการทำางานและการตามแฟชั่น	 การเตรียมเอกสารสำาหรับผู้ใช้	

ความช่วยเหลือออนไลน์	ส่วนค้นหาสารสนเทศ	การแสดงผลข้อมูลในเชิงกราฟฟิก

ITE 344  ความมั่นคงระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Information System Security)

	 	 การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศเบื้องต้น	 การวางแผนสำาหรับความมั่นคง	 การ

วางแผนเพื่อรับมือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง	 นโยบายความมั่นคงทางสารสนเทศ	 การพัฒนาแผนงานด้าน

ความมั่นคง	แม่แบบการจัดการความมั่นคง	การดำาเนินการบริหารจัดการความมั่นคง	การจัดการความเสี่ยง	

กลไกต่างๆ	ในการป้องกัน	ความเป็นส่วนตัว	จริยธรรมพรบ.ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์			

พ.ศ.	2550

ITE 451  การจัดการบริการสารสนเทศ             3(3-0-6)

  (Management of Information Services)

	 	 หลักการจัดการบริการสารสนเทศ	 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศประเภท

ต่างๆ	วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสารสนเทศ		กลยุทธ์การใช้สารสนเทศในองค์กร		การออกแบบการจัดการ

และการประเมินทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และองค์กร	 	 การใช้เครื่องมือ

และเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับเพื่อการจัดการบริการสารสนเทศ	และการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ

ITE 456  ระบบการจัดการความรู้   3(3-0-6)

  (Knowledge Management Systems)

	 	 ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดการความรู้	 การจัดการความรู้ในภาคธุรกิจ	 การจัดการ

ความรู้ในมิติทางเทคโนโลยี	การจัดการความรู้ในมิติของกระบวนการ	การจัดการความรู้ในมิติของระบบการ

เรียนรู้	 การจัดการความรู้ในภาคการตลาด	 	 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	 การจัดการความรู้ในมิติอื่น	

การจัดการความรู้ในทรรศนียมิติของปัจเจกบุคคล		การจัดการความรู้ในอนาคต

ITE 460  อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5)

  (Internet of Things)

	 	 ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	(IoT),	ความสำาคัญของ	IoT	ต่อสังคม	องค์ประกอบที่

สำาคัญของอุปกรณ์	IoT	โดยทั่วไป	ข้อควรพิจารณาในการออกแบบ	IoT	ข้อจำากัดและการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

อุปกรณ์	 IoT	 และโลกทางกายภาพ	 การเลือกใช้ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	 องค์ประกอบที่สำาคัญของ

เครือข่ายที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์	IoT	และอินเตอร์เน็ต	และแนวโน้มของ	IoT	ในอนาคต
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ITE 461  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ 3(3-0-6)

  (Human Computer Interaction)

	 	 นิยามความหมายของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์	 ที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์

ความรู้ต่างๆ	 	 	 ปรากฏการณ์และทฤษฎีของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์การศึกษาและแปล

พฤติกรรมมนุษย์	 ด้านกายศาสตร์ภาษาศาสตร์การสื่อสารและการโต้ตอบของมนุษย์	 เทคนิคการสังเกตการ

ออกแบบแบบสอบถามและการวัดผล	 การนำาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมของผู้ใช้	 การวิเคราะห์

งานเทคนิคการจำาลองทางวิศวกรรมการประยุกต์ใช้ในการออกแบบข้ันตอนการอินเตอร์เฟสระหว่าง

คอมพิวเตอร์และผู้ใช้	 การเลือกคำาอุปมา	 วิธีการนำาเสนอการอินเตอร์เฟสและเครื่องมือสร้างต้นแบบการ

ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้	 การจดจำาการนำาไปใช้ในการแก้ปัญหาการอินเตอร์เฟสและวัดประสิทธิภาพความ

สามารถในการใช้อินเตอร์เฟส

ITE 465  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(3-0-6)

  (Mobile Application Development)

	 	 แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่คำาศัพท์และเครื่องมือท่ีเก่ียวข้อง

กับการพัฒนา	 การสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งานเบื้องต้น	 โครงสร้างของโปรแกรมประยุกต์	 ลำาดับชั้นของการ

แสดงผล	 (วิว)	 แบบของคอมโพเนนต์	 และการจัดการเหตุการณ์การเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้

ฐานข้อมูลและคุณสมบัติของส่วนติดต่อของโปรแกรม(API)	 โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถ

ใช้งานร่วมกับคอมโพเนนต์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้	 ทำาการเรียกใช้งานข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 ใช้

บริการระบุสถานที่และส่วนติดต่อของโปรแกรมของสังคมเครือข่าย	 ทำาการติดตั้งและกระจายโปรแกรม

ประยุกต์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ITE 470  วิทยาการข้อมูล 3(3-0-6)

  (Data Science)

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล	 กระบวนการในการจัดการข้อมูล	 โครงสร้างข้อมูล

สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ	การแสดงข้อมูล	การประยุกต์ใช้

การเรียนรู้ของเครื่อง	 การประยุกต์ใช้การทำาเหมืองข้อความ	 และการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เครือข่ายทาง

สังคม

ITE 473       คลังข้อมูลและการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ 3(3-0-6)

  (Data Warehouse and Online Analytical Processing)

	 	 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยว	 กับคุณลักษณะของดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่ง	 อุปสรรคและข้อดีของดาต้าแวร์

เฮ้าส์ซิ่งสถาปัตยกรรมของดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่ง	 การออกแบบข้อมูลภายในดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่งโครงสร้างการจัด

เก็บข้อมูลภายในดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่งการรวมข้อมูลเพื่อจัดเก็บในดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่ง	 ความซับซ้อนและเทคนิค
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การสร้างข้อมูลที่มีคุณภาพ	ดาต้ามาร์ท	ดาต้ามายนิ่ง	ดาต้าเว็บเฮ้าส์ซิ่งเว็บมายนิ่ง		โดยใช้โปรแกรมในการ

ออกแบบและสร้างดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่งและคิว	ของ	OLAP	ตลอดจนการการดึงข้อมูลจากภายในและภายนอก

องค์กร	การค้นหาข้อมูล	ROLAP	ด้วย	SQL	และการใช้	MDX	ดึงข้อมูลจาก	OLAP

            

ITE 474      การทำาเหมืองข้อมูล 3(3-0-6)

  (Data Mining)

	 	 แนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวเก่ียวกับการทำาเหมืองข้อมูลประเภทของเหมืองข้อมูล	 สถาปัตยกรรมของ

ระบบการทำาเหมืองข้อมูล	 การเตรียมข้อมูล	 การบรรยายลักษณะของข้อมูล	 การเตรียมข้อมูลการบรรยาย

ลักษณะของข้อมูลการค้นหากฎของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการจำาแนกประเภทข้อมูล	 การจัดกลุ่มข้อมูล

การทำาเหมืองข้อมูลที่มีความซับซ้อน	 การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลแนวโน้มของการทำาเหมืองข้อมูล	 การ

ทำาเหมืองข้อมูลตัวอักษร	 และ	 เว็บไซร์	 โดยใช้โปรแกรมในการทำาวิเคราะห์เหมืองข้อมูลเช่น	 WEKA,	 SAS	

เป็นต้น

ITE 475       ข่าวกรองธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Business Intelligence)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 แนวคิดระบบข่าวกรองธุรกิจ	ความต้องการสำาหรับระบบข่าวกรองธุรกิจ	อุปสรรคและข้อดีของ

ระบบข่าวกรองธุรกิจ	สถาปัตยกรรมของระบบข่าวกรองธุรกิจ	ขั้นตอนการพัฒนาระบบ	ข่าวกรองธุรกิจ	การ

ออกแบบรายงานขั้นสูง	 	 เว็บอัจฉริยะ	 	 เดสทอปอัจฉริยะตลอดจนการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำาหรับ	 ระบบ

ข่าวกรองธุรกิจ	เช่น	Business	Objects,	Cognos,	Oracle,	SQL	server	เป็นต้น	ศึกษาเกี่ยวกับ	ระบบวัดผล

เชิงดุลภาพและการกำาหนดตัวชี้วัดความสำาเร็จ

ITE 478  สถาปัตยกรรมเชิงบริการและเว็บบริการ               3(3-0-6)

  (Web Service and Service Oriented Architecture)

	 	 ความรู้เบื้องต้นของสถาปัตยกรรมด้านวิทยาการบริการส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมด้าน

วิทยาการบริการ	ความหมาย	Enterprise	Service	Bus	(ESB)	กระบวนการ	Service	connection	methods	

มาตรฐานของภาษา	Extensible	Markup	Language	(XML)	โครงสร้าง	Component	Business	Modeling	

(CBM)	ภาษา	Business	Process	Execution	Language	(BPEL)	หลักการโครงสร้างของเว็บบริการ	ดับเบิล

ยูเอสดีแอล	ยูดีดีไอ	และโปรโตคอล	เอสโอเอพีการพัฒนาและติดตั้งเว็บบริการ

ITE 481  การออกแบบและการจัดการเครือข่าย 3(3-0-6)

  (Networks Design and Management)

	 	 การวิเคราะห์เป้าหมายทางธุรกิจและข้อจำากัด	 การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป้าหมายและข้อ
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จำากัด	 การอธิบายคุณลักษณะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่แล้ว	 	 	 การอธิบายคุณลักษณะของเครือข่าย

การจราจร	 การออกแบบโครงสร้างเครือข่ายการ	 ออกแบบโมเดลสำาหรับที่อยู่และการตั้งชื่อ	 เลือกโพรโท

คอลและเปลี่ยนเส้นทาง	การพัฒนากลยุทธ์ความปลอดภัยเครือข่ายโครงการพัฒนายุทธศาสตร์	การจัดการ	

เครือข่าย	 การเลือกเทคโนโลยีและอุปกรณ์สำาหรับเครือข่ายวิทยาเขตการเลือกเทคโนโลยีและอุปกรณ์สำาหรับ

เครือข่ายองค์กรเอกสารการออกแบบเครือข่าย	

 

ITE 483  ความมั่นคงบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

  (Computer Network Security)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์	 เมตริกซ์ควบคุมการเข้าถึง	 ผลลัพธ์พื้น

ฐาน	นโยบายความมั่นคง	การเข้ารหัสพื้นฐาน	การพิสูจน์ตัวตน	หลักการออกแบบ	กลไลควบคุมการเข้าถึง	

ปัญหาการกักกัน	การดำาเนินการรับรองเบื้องต้น	ตรรกะประสงค์ร้าย	การวิเคราะห์ช่องโหว่	 ความมั่นคงทาง

เครือข่าย	ระบบการประเมินผล	กฎหมายและจริยธรรม

ITE 493  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(3-0-6)

  (Independent Study)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 นักศึกษาเลือกหัวข้อเฉพาะเรื่องในการศึกษาภายใต้การดูแลของ	 คณาจารย์	 หัวข้อที่เลือก

ศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน

ITE 494   พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว 3(3-0-6)

  (Fundamentals of Embedded Computer System)

	 	 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว	 การเขียนโปรแกรมแบบฝังลงในฮาร์ดแวร์

เพื่อทำาภารกิจต่างๆ	 เช่น	 การเข้าถึง	 การดำาเนินการ	 และการควบคุมข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่หลาก

หลาย	การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวในชีวิตประจำาวันโดยอุปกรณ์หลายๆ	ตัว	เช่น	ไมโครเวฟ	เครื่องคิด

เลข	รีโมทคอนโทรลทีวี	ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านและระบบควบคุมการจราจรบริเวณใกล้เคียง

ITE 497  การเรียนรู้ของเครื่องจักร 3(3-0-6)

   (Machine learning)

  วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องจักร	 ความสำาคัญของการเรียนรู้ของเครื่องจักรใน

สังคม	 การทำาเหมืองข้อมูล	 การรู้จำาแบบทางสถิติ	 กรณีศึกษาและการใช้งานของการเรียนรู้ของเครื่องจักร	

ขั้นตอนวิธีสำาหรับการสร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะ	การเข้าใจข้อความ	และวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์
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วิชาเฉพาะพื้นฐาน
 ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

MAT 100   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)

  (Foundation of Mathematics)

	 	 ศึกษาเก่ียวกับเซต	 ระบบจำานวนจริง	ตรรกศาสตร์	ความสัมพันธ์	 เมทริกซ์และดีเทอร์

มิแนนท์	กำาหนดการเชิงเส้น		

PHY 137   ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-3-6)

               (Fundamental Physics) 

	 	 ระบบหน่วย	 เวคเตอร์	 จลศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาค	 งานพลังงานและ

โมเมนตัม	 สภาพสมดุลและความยืดหยุ่น	 กลศาสตร์ของไหล	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	 ความ

ร้อน	อุณหพลศาสตร์ไฟฟ้า	แม่เหล็กไฟฟ้า	และ	ฟิสิกส์นิวเคลียร์

CIT 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)

  (Programming I)     

	 	 หลักการพ้ืนฐานของการสร้างลำาดับการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรมตาม

ไวยากรณ์ภาษาที่กำาหนด	 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง	 แนวทางการเขียนโปรแกรมเชิง						

อ็อบเจกต์	 ตัวแปร	 ตัวปฏิบัติการ	 ฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล	 คำาสั่งควบคุมและคำา

สั่งปฏิบัติการทางภาษา	 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 ตัวชี้	 และการใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำา	

ตัวแปร	 โลคอลและโกลบอล	การส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน	แถวลำาดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ	

สตริง	แฟ้มข้อมูล	การสร้างโปรแกรมที่เสถียรและการบูรณาการการสร้างแอพพลิเคชันเบื้องต้น	

CIT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  3(2-2-5)

  (Programming II)

	 	 วิชาบังคับก่อน	 :	 CIT	 101	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 1	 (Programming	 I)	

หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา	

สาขาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media Technology)
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	 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมที่ซับซ้อน	 แนวคิดการเขียนภาษาโปรแกรมเชิง

วัตถุ	 คลาสและออบเจ๊กต์	 การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับคำาสั่งวนซ้ำา	 แนะนำาโครงสร้าง

ข้อมูลเบื้องต้น	 ประเภทของการจัดระบบแฟ้มข้อมูล	 เทคนิคการประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบ

ง่าย	การประมวลผลแฟ้มข้อมูล	แบบซีเควนเชียล	การประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบโคซีเควนเชีย

ล	การเขียนโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงในงานวิจัย	บันเทิง	ธุรกิจ	และอุตสาหกรรม	

 ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี

CMT 100   เทคโนโลยีสื่อเบื้องต้น                         3(3-0-6)

  (Introduction to Media Technology) 

	 	 รูปแบบของเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	 การประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีทั้งในด้านธุรกิจ	 โฆษณา	 และด้านสังคม	 รูปแบบเทคโนโลยีที่ถูกใช้	 	 ผลกระทบที่

สื่อเทคโนโลยีมีต่อผู้ใช้และสังคม

CMT 101  การสื่อสารด้วยภาพ 3(3-0-6)

      (Visual Communication)

	 	 หลักการ	 ทฤษฎี	 และภาษาในการสื่อสารด้วยภาพ	 ทฤษฎีสี	 วิธีในการสร้างการ

สื่อสารด้วยภาพ	เช่น	การวาดภาพ	การสร้างแผนภูมิ	การวาดภาพประกอบ	การใช้รูปภาพ	และ

การใช้ตัวอักษรร่วมกับรูปภาพ	เพื่อการสื่อสารตัวสารไปยังผู้ชม

CMT 104   แนวความคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

  (Creative Concept and Writing for Communication)     

	 	 การสร้างสรรค์แนวความคิดท่ีสามารถจะนำาเสนอเป็นการสื่อสารถึงผู้ชมทั้งด้าน

ข้อมูลข่าวสาร	และการบันเทิง	พื้นฐานทักษะการเล่าเรื่อง	การระดมแนวคิดและการสร้างสรรค์	

การแสดงเหตุผล	 การวางโครงเรื่อง	 บทสนทนา	 และการใช้ภาษาที่เหมาะสม	 ปรัชญาและ

แนวคิดเบื้องหลังชิ้นงาน	 การใช้ประโยชน์จากสัญลักษณ์	 รูปแบบกราฟิก	 และวัฒนธรรมและ

ประสบการณ์ชีวิตสำาหรับลักษณะสื่อที่หลากหลายและแตกต่างกัน	 และการอภิปรายให้เป็น

โครงงานที่ประสบความสำาเร็จในการสื่อสาร
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CMT 120   ภาพดิจิทัล                                                 3(1-4-4)

            (Digital Imagery)

  ถ่ายภาพดิจิทัลด้วยอุปกรณ์ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	เทคโนโลยี	ทฤษฎี

การถ่ายภาพ	กระบวนการและขั้นตอนการสร้างภาพดิจิทัล	โครงงานด้านภาพดิจิทัลที่ต้องใช้ทั้ง

กระบวนการ	เทคนิค	อุปกรณ์ต่างๆ

CMT 121  พื้นฐานสื่อเคลื่อนไหว             3(1-4-4)

            (Introduction to Motion Media)

	 	 พื้นฐานการออกแบบสื่อ	2	มิติ	และหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ	2	มิติ	 เพื่อ

ให้ในการสื่อสารเบื้องต้น	 โดยเน้นให้สื่อสามารถถูกนำาไปใช้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย	 และ

ตอบสนองความต้องการของโจทย์ได้ครบถ้วน

CIT 206 การเริ่มต้นธุรกิจและนวัตกรรม   3(3-0-6)  

  (Innovation and Startup)

	 	 ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 การนำา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์	 ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ	 การแสวงหาพันธมิตร

และความร่วมมือเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	 การระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 การตลาด

สำาหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 การเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 การวิจัยประเมินความ

เป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

วิชาเฉพาะด้าน
 ก. กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยี 

 
CMT 222 แอนิเมชันเบื้องต้น 3(1-4-4)
  (Introduction to Animation)
	 	 กระบวนการทำางาน	 เทคนิคและการฝึกทำาการสร้างงานแอนิเมชันเบื้องต้น	 การ
สร้างคีย์เฟรม	การสร้างเฟรมทวีน	การเคล่ือนไหว	การเร่งความเร็ว	และยืดและหด	การสร้างฉาก	
การโรโตสโคป	 ความเข้าใจเรื่องเวลาและพื้นที่ของงานแอนิเมชัน	 การชมและวิเคราะห์วิจารณ์
งานแอนิเมชันที่น่าสนใจ
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CMT 223   โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ 3(1-4-4)

  (3D Graphic Application)

	 	 แนวความคิดและวิธีการการสร้างแบบจำาลอง	 3	 มิติ	 ด้วยโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์	3	มิติ	การสร้างลักษณะพื้นผิว	การจัดแสงและการเรนเดอร์ภาพ	รวมถึงการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

CMT 234  การออกแบบอินเตอร์เฟซสำาหรับสื่อปฏิสัมพันธ์ 3(1-4-4) 

  (User Interface Design for Interactive Media)

	 	 กระบวนการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์	 การสร้างแผนผังทางความคิด	 การออกแบบ

แผนผังการทำางานสื่อปฏิสัมพันธ์	 การสร้างกระดานรวมแรงบันดาลใจ	 การจัดองค์ประกอบ	

การออกแบบสัญลักษณ์	 การใช้งานตัวอักษร	 การโปรแกรมการทำางานของอินเตอร์เฟซ	 การ

ออกแบบวิธีการทดสอบและวัดผลประสิทธิภาพของผลงาน	และวัดผลความพึงพอใจของผู้ใช้ส่ือ

CMT 241  การพัฒนาสื่อออนไลน์            3(1-4-4)

  (Online-Media Development)

	 	 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยวิธีการและเทคนิคที่เป็นที่นิยมในขณะนั้น	

การใช้เครื่องมือช่วยในการออกแบบและพัฒนาเว็บ	 หลักการในการผลิตสื่อประสม	 วงจรชีวิต

ของผลิตภัณฑ์ประเภทสื่อ	 การพัฒนาสื่อด้วยการเขียนโปรแกรม	 เพื่องานภาพเคลื่อนไหว	 การ

แปลงข้อมูลทั้งภาพและเสียงไปใช้บนเว็บ

CMT 242   แนวคิดเครือข่ายสังคมและการปฏิบัติ 3(1-4-4)

   (Social Network Concepts and Practice)

	 	 ประวัติ	 แนวคิดและวิธีการของเครือข่ายสังคม	 ปฏิบัติการเข้าร่วมในเครือข่าย

ประเภทต่างๆ	 เก็บข้อมูล	 และวิเคราะห์ข้อประโยชน์และข้อเสียของเครือข่ายสังคมแต่ละ

ประเภท	 การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายสังคมเพื่อประโยชน์ทางการตลาดและทางสังคม	 วิธีการ

สร้างโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมเบื้องต้น
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CMT 243   ระบบการจัดการเนื้อหา 3(1-4-4)

  (Content Management System)

	 	 ระบบการจัดการเนื้อหาเบื้องต้น	 การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างระบบการ

จัดการเนื้อหา	 การจัดการผู้ใช้งาน	 การจัดรูปแบบของเนื้อหา	 การจัดองค์ประกอบพื้นฐาน	 เช่น	

เพจ	 เมนู	 การนำาทาง,	 การจัดการคอมโพเนนท์	 โมดูล	 ปลั๊กอิน,	 ความมั่นคงปลอดภัยในระบบ

การจัดการเนื้อหา

CMT 323   งานวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล 3(1-4-4)

          (Digital Video)

	 	 กระบวนการพื้นฐานการสร้างภาพยนตร์	 กฎและเทคนิคในงานสื่อวีดิทัศน์	 การจัด

แสง		การตัดต่อแบบไม่ใช่เชิงเส้น	(Non-Linear	Editing)	รูปแบบต่างๆ	รวมถึงข้อจำากัดของการ

ใช้งานสื่อวีดิทัศน์ทั้งในรูปแบบของงานออนไลน์	และงานออฟไลน์

MMD 324 เสียงสำาหรับงานมัลติมีเดีย 3(1-4-4) 

  (Audio for Multimedia)

	 	 หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทำางานด้านเสียง	 การบันทึกเสียง	 การตัดต่อ

เสียง	และการนำาเสียงไปประยุกต์ใช้ในงานมัลติมีเดีย	

 

CMT 351   การพัฒนาเกมเบื้องต้น    3(1-4-4)

           (Basic Game Development)

	 	 ประเภทของเกม	 กระบวนการการออกแบบเกม	 และกลุ่มเป้าหมาย	 การออกแบบ

เกมผ่านการวิเคราะห์	 การระดมสมอง	 และการประชุมกลุ่มเพื่อกำาหนดฉากของเกม	 ความ

ท้าทาย	 ความขัดแย้ง	 และรางวัลในเกม	 การใช้งานเกมในสื่อออนไลน์	 และการใช้งานเกมเพื่อ

การส่งเสริมการขาย	การและพัฒนาเกมเบื้องต้นด้วยการใช้เครื่องมือและเอนจิน

CMT 361 การตลาดสื่อดิจิทัล 3(3-0-6)

  (Digital Media Marketing)

	 	 พื้นฐานทางการตลาด	 เครื่องมือทางการตลาด	 การสร้างตราสินค้า	 แผนกลยุทธ์

ทางการตลาด	 การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตในงานด้านการตลาด	 เครื่องมือและการปฏิบัติ

การในสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัลสำาหรับนักการตลาด
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CMT 495  สัมมนาด้านเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 3(1-4-4)

             (Seminar in Creative Media Technology)

	 	 หลักและแนวคิดว่าด้วยการสัมมนา	 รูปแบบการสัมมนา	 การจัดตั้งคณะกรรมการ

จัดสัมมนา	การกำาหนดประเด็นการสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์	การทำางานเป็นทีม	

การฝึกประชุม	 อภิปราย	 โต้แย้งแสดงเหตุผล	 การเขียนรายงานการประชุม	 การเขียนโครงการ

สัมมนา	การนำาเสนอโครงการ	การจัดสัมมนาและการประเมินผลกิจกรรมการสัมมนาทั้งในและ

นอกสถานที่	

 ข.  กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี

CIT 103 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)

  (Database Systems)

	 	 แนวคิดของระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริการข้อมูล	 และการค้นหา

ข้อมูลระบบฐาน	 ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล	 การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและระบบ

แฟ้มข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูล	 ฐานข้อมูลแบบเชิงชั้น	 แบบข่ายงาน	 และแบบเชิงสัมพันธ์การ

ปรับข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน	 ภาษาที่ใช้บรรยาย	 ข้อมูล	 การสำารองข้อมูล	 การรักษาความมั่นคง	

ความน่าเชื่อถือและความคงสภาพของข้อมูล	ฝึกปฏิบัติการออกแบบฐานข้อมูล

CMT 201  การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

  (Graphic Design for Communication)

	 	 หลักการ	 ทฤษฎี	 ในการสื่อสารด้วยการออกแบบกราฟิกบนสื่อมัลติมีเดีย	 สื่อ

ปฏิสัมพันธ์ทั้งออนไลน์	และออฟไลน์	สื่อสิ่งพิมพ์	สามารถสร้างสรรค์ถ่ายทอดอัตลักษณ์ตราสิน

ค้าได้อย่างชัดเจน

CMT 212 การโปรแกรมเชิงปฏิสัมพันธ์                                   3(1-4-4)

  (Interactive Programming)

	 	 การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ด้วยภาษาสคริปต์	 การรับข้อมูลจาก

คีย์บอร์ด	 การรับข้อมูลจากเมาส์	 การวาดภาพ	 การควบคุมออปเจ็ค	 การควบคุมเวลา	 	 การ

ควบคุมเสียง	การควบคุมวิดีโอ	เพื่อให้ผู้ใช้	มีความรู้ความเข้าใจทั้งซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์
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CMT 244  การพัฒนาเว็บสำาหรับอุปกรณ์พกพา           3(1-4-4)                                                                     

            (Web Development for Mobile Device)

	 	 มาตรฐานการพัฒนาเว็บ	 และการออกแบบเว็บสำาหรับ	 เว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์

พกพาที่หลากหลาย	 ศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ในเครื่องมือสื่อสาร	 โทรศัพท์มือถือ	 อุปกรณ์พกพา	

การสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้	 การควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์	 การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก	 โดยการใช้

ภาษา	HTML5	CSS	JQuery	Mobile	และ	JavaScript

CMT 324 การออกแบบสื่อเคลื่อนไหว 3(1-4-4)

  (Motion Media Design)

	 	 กระบวนการออกแบบสื่อเคลื่อนไหว	 การเตรียมการทำางานและการทำาบอร์ดในรูป

แบบต่างๆ	 การนำาเสนองานออกแบบ	 การจัดองค์ประกอบ	 การทรานซิชัน	 การแอนิเมท	 และ

เสียงประกอบ

CMT 325 แอนิเมชัน 3 มิติ ขั้นสูงสำาหรับงานปฏิสัมพันธ์ 3(1-4-4)

  (Advanced 3D Animations for Interactive Media)

	 	 การสร้างภาพ	3	มิติ	สร้างการควบคุมโครงสร้างกระดูกตัวละคร	การสร้างแอนิเมชัน	

ให้ได้การเคลื่อนไหวพื้นฐานต่างๆ	 เช่น	 การเคลื่อนที่ของลูกบอล	 การเดินและวิ่งของตัวละคร	

การสร้างแอนิเมชันสั้นเพื่อนำาเสนอเรื่องราว

CMT 334 การออกแบบสื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ 3(3-0-6)

  (Interactive Design for Instructional Application)

	 	 การออกแบบภาพ	 ทดสอบการใช้งาน	 และสร้างบทเรียนที่สามารถสนับสนุนการ

เรียนการสอนได้ด้วยตนเอง	แนวโน้มและมาตรฐานในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้การพัฒนา

ของวัตถุการเรียนรู้นำามาใช้ใหม่โดยใช้ซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย

CMT 335  การออกแบบงานทดลองด้านสื่อปฏิสัมพันธ์                       3(1-4-4)

               (Experimental Interaction Design)

	 	 การสร้างสรรค์งานปฏิสัมพันธ์โดยเน้นการทดลอง	 โดยลดข้อจำากัดของการทำางาน

ภายใต้โลกของความเป็นจริงและเน้นการใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์งานท้ังในวิธีการ

ติดต่อกับผู้ใช้	และการแสดงผล
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CMT 336  เทคโนโลยีเซ็นเซอร์สำาหรับงานปฏิสัมพันธ์ 3(1-4-4)

  (Sensor Technology for Interactive)

	 	 การใช้งานอุปกรณ์ต่างที่สามารถประยุกต์ใช้เป็นตัวรับการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์กับคอมพิวเตอร์เช่นเซ็นเซอร์	 กล้อง	 สวิตซ์	 เป็นต้น	 การโปรแกรมและอุปกรณ์เพื่อใช้

ในการต่อเชื่อมอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากับคอมพิวเตอร์	 การออกแบบสภาพแวดล้อมสำาหรับงาน

ปฏิสัมพันธ์ที่ใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้น

CMT 337 เทคโนโลยีใหม่ในสื่อปฏิสัมพันธ์ 3(3-0-6)

  (Emerging Technology in Interactive Media)

	 	 เทคโนโลยีเกิดใหม่	 เทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือจะถูกพัฒนาในอนาคต	

ใน	5	ถึง	10	ปีข้างหน้า	ในแวดวงสื่อปฏิสัมพันธ์	 เช่น	 เทคโนโลยี	Personal	Cloud	 เทคโนโลยี

การคำานวณบนเมฆ	การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	เทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลเสมือน	การแสดงผลการ

สื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	 การนำาเอาแนวความคิดจากเทคโนโลยีเกิดใหม่ในการ

พัฒนาโครงงาน

CMT 345   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา          3(1-4-4)

              (Mobile Device Application Development)

	 	 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา	 เทคโนโลยีที่ใช้ใน

เครื่องมือสื่อสาร	โทรศัพท์มือถือ	อุปกรณ์พกพา	การสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้	การควบคุมอุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์	การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก

CMT 438 การออกแบบตามประสบการณ์ผู้ใช้ 3(3-0-6)

  (User Experience Design)

	 	 กระบวนการและวิธีการสร้างงานปฏิสัมพันธ์โดยยึดหลักการเข้าใจในการส่ือสาร

และแสดงออกของผู้ใช้	โดยออกแบบโครงสร้างและวิธีการใช้งานท่ีให้ความสำาคัญกับผู้ใช้สูงสุด

CMT 439 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์สำาหรับงานนิทรรศการ 3(3-0-6)

  (Interactive Design for Exhibition)

	 	 กระบวนการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์สำาหรับงานนิทรรศการ	 โดยใช้ผสมผสาน
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เทคนิคของการนำาเข้าข้อมูล	 การแสดงผล	 การโปรแกรม	 การออกแบบสถาพแวดล้อมเพื่อนำา

เสนอข้อมูลและประสบการณ์แก่ผู้ใช้	 วิธีการในการสร้างชิ้นงานและข้อจำากัดต่างๆ	 ของงาน

นิทรรศการ

CMT 462 การเตรียมผลงานด้านเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์3(3-0-6) 

  (Creative Media Portfolios) 

	 	 การรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ	 เพื่อนำาเสนอเป็นผลงาน	 เพื่อแสดงถึง

ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์และการใช้งานเทคโนโลยี	การนำาเสนอผลงาน	การแนะนำา

ตัวเอง	การจัดทำาประวัติย่อ	นามบัตร	การนำาเสนอผลงานส่วนตัวบนโลกอินเทอร์เน็ต

CMT 464  วัฒนธรรม กฎหมาย จริยธรรมและลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)

              (Culture, Law, Ethics and Copyright in the Digital Age)

	 	 กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ท	 รวมไปถึงความปลอดภัยในข้อมูล	

ความเป็นส่วนตัว	 ทรัพย์สินทางปัญญา	 การซื้อขายออนไลน์	 การกำากับดูแล	 และการเข้าถึง

ข้อมูลที่เป็นสาธารณะ	

CMT 499  การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

               (Special Topics in Creative Media Technology)

	 	 ประเด็นใหม่ๆ	 เกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์	ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ	การใช้

เคร่ืองมืออุปกรณ์ท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	 ท่ีมีความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม	 ผู้ประกอบ

การด้านดิจิทัลคอนเทนต์

CGM 251 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(1-4-4)

  (Computer Networks Programming)

	 	 ความรู้เบื้องเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล	 การเข้ารหัส

ข้อมูล	 การเขียนโปรแกรมผ่านโปรโตคอลแบบ	 TCP/IP	 หรือ	 UDP	 บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์	

การเขียนโปรแกรมแบบ	SOCKET	และเครือข่าย	LAN	WAN
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CGM 338 การพัฒนาเกมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 3(1-4-4)

  (iOS Game Development)

	 	 พื้นฐานการพัฒนาเกมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส	 เช่น	 เครื่องไอโฟน	 และ													

ไอแพด	ภาษา	Objective-C	การสร้างอินเตอร์เฟส	การสร้างเมนู	การแสดงผลภาพนิ่งและภาพ

เคลื่อนไหวสองมิติ	การบันทึกข้อมูล	เสียง	และเอฟเฟค

CGM 351 วิชวลเอฟเฟคเบื้องต้น 3(1-4-4)

  (Basic Visual Effects)

	 	 วิธีการผสมภาพและซ้อนภาพจากการถ่ายทำากับภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์	ด้วย

เทคนิคต่างๆ	 เช่น	 การใช้เลเยอร์	 การคีย์	 การใช้แมทท์	 ตลอดจนการใช้เอฟเฟกต์ต่างๆ	 การใน

การตกแต่งภาพ	การแต่งสี	เพื่อสร้างผลงานที่มีความกลมกลืนและสมจริง

CGM 353 ประติมากรรมดิจิทัล 3 มิติ 3(1-4-4)

  (3D Digital Sculpting)

	 	 การขึ้นโมเดล	 3	 มิติด้วยเทคนิคการการปั้น	 ศึกษาสรีระของมนุษย์เพื่อเป็นพื้นฐาน

ในการปั้นรูปตัวละคร	 การขึ้นรูปจากโมเดลพื้นฐาน	 และการขึ้นรูปและเพื่มรายละเอียดจาก

โมเดลที่มีโพลีกอนต่ำา	เทคนิคการ	retopology	เพื่อสร้างโมเดลที่มีโครงสร้างโพลีกอนที่สามารถ

นำาไปใช้งานได้สะดวกการใช้งาน	กระบวนการการใช้งานโปรแกรมปฏิมากรรมดิจิทัล	3	มิติ	ร่วม

กับโปรแกรม	3	มิติพื้นฐานอื่นๆ

CGM 356 การออกแบบเกมเชิงปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  (Game Design Workshop)

	 	 การออกแบบเกมประเภทต่างๆ	นอกเหนือจาก	คอมพิวเตอร์เกม	เช่น	 เกมกระดาน	

เกมการ์ด	 การวางแผนและดำาเนินโครงการผลิตเกม	 หลักการรออกแบบกลไกของเกม	 การ

ทดสอบเกมและการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของเกม	 การออกแบบเพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้เล่นประเภท

ต่างๆ	เข้าใจเรื่องการวางแผนเชิงธุรกิจ	



1116  
Rangsit University Bulletin 2019-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

CGM 499  การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย     3(3-0-6)

               (Special Topics in Computer Games and Multimedia)

	 	 ประเด็นใหม่ๆ	เกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย	ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ

 ค. กลุ่มวิชาโครงงาน 

CMT 352 โครงงานเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 3(1-4-4)

  (Creative Media Project)

	 	 การวางแผนโครงงาน	นำาความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับจากวิชาพื้นฐานทาง

สื่อสร้างสรรค์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์โครงการสื่อสร้างสรรค์	 ในสภาพงานใกล้

เคียงกับโจทย์งานจริงในสายวิชาชีพ					การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล		การวิเคราะห์ข้อมูล	และการ

เขียนเล่มโครงการ

CMT 463 การบริหารโครงงานและการประกอบการ 3(1-4-4)

  (Project Management and Entrepreneurship)

	 	 การจัดระบบ	 วางแผน	 และควบคุมโครงงาน	 บริหารขอบเขตการทำางานของโครง

งาน	 แผนการทำางาน	 และทรัพยากร	 รวมไปถึงการวางวงจรชีวิตของโครงงาน	 การแจงราย

ละเอียดของงาน	 การทำาแผนภูมิแกนต์	 การวางเครือข่าย	 การเทคนิคการวางแผนการทำางาน		

การทำางานและการส่งเสริมการเป็นที่รู้จักของกิจการ	 การเตรียมตัวสำาหรับการทำางานและการ

เป็นเจ้าของธุรกิจสำาหรับธุรกิจยุคปัจจุบัน	 การวางแผนธุรกิจ	 การรับงาน	ความสัมพันธ์ระหว่าง

ลูกค้า	 เอเจนซี่	 การแก้ปัญหาการทำางาน	การจ่ายค่าตอบแทน	การทำากำาไร	และโครงสร้างการ

ทำางานและหน้าที่ต่างๆ	ในธุรกิจสื่อสร้างสรรค์

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำางาน

CMT 492 การฝึกงานวิชาชีพ 3(0-40-20)

  (Internship)

	 	 เงื่อนไขรายวิชา	 :	 หน่วยกิตสะสมในรายวิชาเฉพาะพื้นฐานครบ	 30	 หน่วยกิต,	

รายวิชาเฉพาะด้าน	กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยีไม่ต่ำากว่า		30	หน่วยกิต	
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	 	 นักศึกษาฝึกงานตามสายวิชาชีพในสถานประกอบการ	 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 240	

ชั่วโมง	 โดยมี	 ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการจากคณะอาจารย์	 และการประเมินผลการฝึกงาน

จากสถานที่ฝึกงาน

CMT 496   ปริญญานิพนธ์      3(0-12-6)

  (Senior Project)

	 	 เงื่อนไขรายวิชา	 :	 หน่วยกิตสะสมในรายวิชาเฉพาะพื้นฐานครบ	 30	 หน่วยกิต,	

รายวิชาเฉพาะด้าน	 กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยีไม่ต่ำากว่า	 	 30	 หน่วยกิต	 และกลุ่มวิชาโครง

งานครบ	6	หน่วยกิต

	 	 การจัดทำาเค้าโครงปริญญานิพนธ์	 การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์	 และการสอบ

รวบยอดปริญญานิพนธ์	ที่มีประเด็นสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

CMT 498 สหกิจศึกษา**                                                                     6(0-36-18)

               (Co-operative Education)

	 	 เงื่อนไขรายวิชา	 :	 หน่วยกิตสะสมในรายวิชาเฉพาะพื้นฐานครบ	 30	 หน่วยกิต,	

รายวิชาเฉพาะด้าน	 กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยีไม่ต่ำากว่า	 	 30	 หน่วยกิต	 และกลุ่มวิชาโครง

งานครบ	6	หน่วยกิต

	 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่ต่ำากว่า	 16	 สัปดาห์หรือ	 4	 เดือน	 การ

ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มี

ความรู้ทางปฏิบัติและทักษะต่างๆ	 ในการทำางานในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์	 โดยมี

การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ	การรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้จากสถานประกอบการ
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สารสนเทศการลงทุน (Investment Informatics)

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

  

INI 101   การลงทุนเบื้องต้น  3(3-0-6)  

  (Introduction to Investment)

	 	 การลงทุนในรูปแบบต่างๆ	ผลตอบแทนจากการลงทุน	ความเสี่ยงจากการลงทุน	ปัจจัยที่มีผล

ต่อการลงทุน	 การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์	 กองทุนรวม	 ตลาดหุ้น	 การวิเคราะห์หุ้นพื้นฐานและเทคนิคอย่าง

ง่าย	การวางแผนทางการเงิน	 	

    

วิชาชีพ-บังคับ  

  

INI 111   การลงทุนในทางเลือกอื่น  3(3-0-6) 

  (Alternative Investments)

	 	 ลักษณะและรูปแบบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	 ผลตอบแทนและความเสี่ยง	 แนวทางการ

วิเคราะห์การลงทุน	 กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้อง	 เรื่องอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	

ลักษณะการลงทุนของกองทุนรวม	 ประเภทของกองทุนรวม	 ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนใน

กองทุนรวม	แนวทางการวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม	เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวม

  

INI 201   การวิเคราะห์งบการเงิน  3(3-0-6)

  (Financial Statement Analysis)

	 	 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงิน	 กำาไรทางบัญชีและทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง	 การ

วิเคราะห์กระแสเงินสด	 ความแตกต่างของวิธีการบัญชีในประเทศต่างๆ	 อัตราส่วนทางการเงินและกำาไรต่อ

หุ้น	การวิเคราะห์สินทรัพย์	การวิเคราะห์หนี้สิน

  

INI 203   คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำาหรับนักลงทุน   3(3-0-6) 

  (Computer Applications for Investors)

	 	 การใช้โปรแกรมเพื่อการตัดสินใจด้านการลงทุน	 การใช้งานโปรแกรมตารางจัดการ	 ตั้งแต่

ขั้นพื้นฐาน	 การใช้งานสูตรคำานวณ	 และการเรียกใช้งานฟังก์ชันสำาเร็จรูปต่างๆ	 งานโปรแกรมประยุกต์ใน

สำานักงาน	การเงิน	การลงทุน	การวิเคราะห์ข้อมูล	การใช้งานโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
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INI 213   ตลาดการเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  3(3-0-6) 

  (Financial Market and Security Investments)

	 	 ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน	 ตลาดตราสารทุน	 ตลาดตราสารหนี้	 ตลาดการเงิน

ระหว่างประเทศ	 ผลตอบแทนและความเสี่ยง	 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	 การวิเคราะห์หลักทรัพย์	 การ

บริหารกลุ่มหลักทรัพย์	การวางแผนการลงทุน	ตราสารทุน	ตราสารหนี้	กองทุนรวมและหน่วยลงทุน	ตราสาร

อนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์	แนวทางปฏิบัติสำาหรับผู้ทำาหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน

INI 301   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  3(3-0-6)   

  (Quantitative Methods)

	 	 มูลค่าของเงินตามเวลา	 การวิเคราะห์มูลค่ากระแสเงินสด	 หลักสถิติ	 การวัดแนวโน้มเข้าสู่

ส่วนกลาง	 	ความน่าจะเป็น	ตัวแปรสุ่ม	การแจกแจงความน่าจะเป็น	การสุ่มตัวอย่าง	การประมาณค่า	การ

ทดสอบสมมติฐาน	สถิติอื่นๆที่เกี่ยวกับการลงทุน

 

INI 303   การลงทุนในตราสารหนี้    3(3-0-6) 

  (Debt Investment) 

	 	 ความหมายของตราสารหนี้	 ประเภทของตราสารหนี้	 ลักษณะเฉพาะตัวและเงื่อนไขพิเศษของ

ตราสารหนี้	ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้	ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทน	การประเมินมูลค่า

ตราสารหนี้เบื้องต้น	การคำานวณอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้

INI 313   กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  3(3-0-6) 

  (Security and Derivative Laws)

	 					 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	

บทบาทหน้าที่ของก.ล.ต.	 การกำากับดูแลการออกและเสนอขายหลักทรัพย์	 การกำากับดูแลการเข้าถือหลัก

ทรัพย์เพื่อครอบงำากิจการ	 การกำากับดูแลการกระทำาอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์	 การ

กำากับดูแลการฟอกเงิน	การกำากับดูแลการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	การกำากับดูแลการ

ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์	การกำากับดูแลการประกอบธุรกิจจัดการกองทุน

                      

INI 314   ทฤษฎีตลาดทุน 3(3-0-6) 

  (Capital Market Theory)

	 	 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุน	 ผลตอบแทนจากการลงทุน	 ความสัมพันธ์ระหว่างความ

เสี่ยงและอัตราผลตอบแทน	 การจัดสรรเงินลงทุน	 การจัดกลุ่มหลักทรัพย์เบื้องต้น	 การคำานวณหาอัตราผล

ตอบแทนที่คาดหวัง	การวัดความเสี่ยง	แบบจำาลองในการกำาหนดราคาหลักทรัพย์
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INI 401   การลงทุนในตราสารทุน   3(3-0-6)  

  (Equity Investments)

	 	 การลงทุนในทรัพย์สินทางการเงิน	 การลงทุนในทรัพย์สินจริง	 โครงสร้างและหน้าที่ของ

ตลาดหลักทรัพย์	ดัชนีราคาหลักทรัพย์	ประสิทธิภาพของตลาดทุน	ภาพรวมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหลัก

ทรัพย์	 การวิเคราะห์ตลาดหุ้นและการวิเคราะห์อุตสาหกรรม	 การวิเคราะห์บริษัทและการประเมินมูลค่าหุ้น

สามัญ	การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค

INI 403   การลงทุนในตราสารอนุพันธ์เบื้องต้น 3(3-0-6)   

  (Basic Derivative Investments)

	 	 ประเภทของตราสารอนุพันธ์	วัตถุประสงค์ของตลาดอนุพันธ์	การกำาหนดราคาตราสารอนุพันธ์	

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟอร์เวิร์ดและตลาดฟอร์เวิร์ด	 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์และตลาดฟิวเจอร์	

ออปชันและตลาดออปชัน	สัญญาสวอปและตลาดสวอป

   

INI 491        สัมมนาสารสนเทศการลงทุน           3(3-0-6)

                (Seminar in Investment Informatics)

								 	 วิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้นักศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีเป็นปัจจุบันโดย

การเรียนรู้จะหยิบยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือใช้กรณีศึกษาเป็นเคร่ืองมือให้นักศึกษาวิเคราะห์และแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน	 โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ชี้นำาให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลและมีความถูกต้อง

ในเชิงวิชาการ

 INI 492  การฝึกงาน                                                        1(0-35-18)  

  (Internship)

  วิชาบังคับก่อน  :    เป็นไปตามดุลยพินิจของหัวหน้าสาขา

	 	 เมื่อนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาต่างๆ	 จำานวนหนึ่งแล้ว	 นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกงานตาม

สถาบันหรือหน่วยงานวิชาชีพต่างๆ	 ตามความสนใจและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา	 ไม่น้อยกว่า	 6	

สัปดาห์	หรือ	210	ชั่วโมง	โดยอยู่ในความควบคุมและประเมินผลของสาขา

   

INI 496  สหกิจศึกษา                               6(0-36-18)

  (Cooperative Education)

  วิชาบังคับก่อน  :    เป็นไปตามดุลยพินิจของหัวหน้าสาขา

	 	 ฝึกงานด้านการเงินและการลงทุนในหน่วยงานต่าง	 ๆ	 โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเสมือน

เป็นพนักงานประจำาของหน่วยงานนั้นไม่น้อยกว่า	16	สัปดาห์	หรือ	4	 เดือนติดต่อกัน	และมีงานเฉพาะที่ได้

รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้น	 นักศึกษาจะต้องทำาบันทึกประจำาวันส่งทุกสัปดาห์	 และ

ต้องผ่านการประเมินผลงานจากหน่วยงานที่ทำาการปฏิบัติงาน	
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INI 497   ปริญญานิพนธ์                                                          5(0-10-5)

              (Senior Project)

	 	 การจัดทำาเค้าโครงปริญญานิพนธ์	 การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์	 และการสอบรวบยอด

ปริญญานิพนธ์	ที่มีประเด็นสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วิชาชีพ-เลือก  

  

INI 202      ทฤษฎีดอกเบี้ย                                                                         3(3-0-6)

  (Interest Theory) 

																				 หลักการคำานวณดอกเบี้ยเบื้องต้น	ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยวดอกเบี้ยทบต้น	ค่าส่วนลดฟังก์ชัน	เงินรวม

ฟังก์ชัน	 เงินสะสม	ค่าเงินรวม	ค่าเงินปัจจุบัน	 เงินรายงวด	ลักษณะปัญหาของเงินรายงวด	หลักพีชคณิตกับ

การคำานวณอัตราดอกเบี้ย	 การคำานวณตารางการไถ่ถอน	 และเงินทุนสะสมสำาหรับการชำาระหนี้	 พันธบัตร

และหลักทรัพย์อื่นๆ	การวิเคราะห์โครงการกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	

                      

INI 251   หลักการตลาดหลักทรัพย์    3(3-0-6) 

  (Principle of Securities Marketing)

														 บทบาทและหน้าที่การตลาดในธุรกิจ	 สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อ

การจัดการด้านการตลาด	การวางแผนการตลาดเชิงยุทธ์	การวิเคราะห์การแข่งขัน	พฤติกรรมผู้บริโภค	ระบบ

สารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด	 การแบงค์ส่วนตลาด	 การเลือกตลาดเป้าหมาย	 และการ

วางตำาแหน่งผลิตภัณฑ์กลยุทธ์	ส่วนประสมทางการตลาด	การควบคุมทางการตลาด

              

INI 302      การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 3(3-0-6)

                 (Equity Asset Valuation)

															 พื้นฐานของการกำาหนดราคาสินทรัพย์	 การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยง	

Fisher	separation	แนวคิด	Arrow	–	Debreu	แนวคิด	no	arbitrage	การกำาหนดราคาสินทรัพย์	แบบจำาลอง

ที่ใช้กำาหนดราคาสินทรัพย์ทางการเงิน	ทั้งตราสารหนี้	ตราสารทุน	และตราสารอนุพันธ์

           

INI 304   คณิตศาสตร์การลงทุน                                                                     3(3-0-6)    

  (Mathematics of Investment)

	 	 หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุน	 การใช้คณิตศาสตร์ประยุกต์ในการลงทุนในทรัพย์สินทางการ

เงินประเภทต่าง	 ๆ	 อัตราผลตอบแทน	 และความเสี่ยงของตราสารหรือหลักทรัพย์แต่ละประเภทหลักการ

วิเคราะห์หลักทรัพย์ตามแนวความคิดต่าง	ๆ	การวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์
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INI 305   การบริหารสินเชื่อ 3(3-0-6) 

              (Credit Management)

						 	 ความสำาคัญและประเภทของสินเชื่อ	 การกำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบาย	 ในการให้สินเชื่อ

ของธุรกิจการค้า	 สถาบันการเงิน	 เทคนิคในการวิเคราะห์และพิจารณาสินเชื่อ	 เพื่อกำาหนดวงเงินและอัตรา

ดอกเบี้ยที่ควรจะเป็น	 การพิจารณาโครงการเงินกู้	 การควบคุมและการติดตามหนี้	 การจัดเก็บหนี้และการ

แก้ไขหน้ีท่ีมีปัญหา	ตลอดจนการใช้ระบบประมวลข้อมูล	โดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์สินเช่ือ

        

INI 306   การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6)              

  (Securities Analysis)

								 	 ขอบเขตของการวิเคราะห์หลักทรัพย์	 คุณสมบัติของหลักทรัพย์	 ลำาดับขั้นของการวิเคราะห์

หลักทรัพย์	 การคัดเลือกหลักทรัพย์	 การคาดคะเนกำาไรสุทธิและเงินปันผล	 ทฤษฎีการประเมินมูลค่าหลัก

ทรัพย์	

        

INI 307       นวัตกรรมทางการเงิน  3(3-0-6)       

                 (Innovation of Financial Instrument)

							 	 ลักษณะและวิธีการของเครื่องมือทางการเงินชนิดใหม่	 ๆ	 ที่พัฒนาขึ้นในตลาดเงินตลาดทุน	

และที่ตลาดใช้เป็นเครื่องมือในการจัดหาทุนและหรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการบริหารเงินของธุรกิจ	 โดย

ใช้กรณีศึกษาประกอบ

       

INI 309        แบบจำาลองสถิติเพื่อการวิจัยทางการเงิน 3(3-0-6)

  (Statistical Models for Financial Research)

							 	 การประมาณค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรทางการเงินโดยใช้แบบจำาลองเศรษฐมิติ	 แนะนำาวิธี

เศรษฐมิติมาใช้สร้างแบบจำาลองทางการเงินโดยเน้นวิธีวิเคราะห์แบบเหตุการณ์ศึกษา	 โดยใช้ตัวอย่างเหตุ	

การณ์ทางการเงินในประเทศไทยประกอบ	เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการทำาวิจัยทางการเงินต่อไปได้

        

INI 490  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสารสนเทศการลงทุน  3(3-0-6)

  (Selected Topic in Investment Informatics)   

	 	 หัวข้อทางด้านสารสนเทศการลงทุนที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง	 รายละเอียดสาระวิชาจะระบุใน

ภาคการศึกษาที่เปิดสอน	รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ำาได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่างจากเดิม
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กลุ่มวิชาสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยและสถิติประยุกต์

INI 121  ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6)  

  (Probability Theory) 

									 	 ความน่าจะเป็น	ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข	 เหตุการณ์อิสระต่อกัน	ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง

ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มกรณีหนึ่งตัวแปรและมากกว่าหนึ่งตัวแปร	 ทั้งแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง

บางชนิด	 ฟังก์ชันการแจกแจง	 การแปลงตัวแปร	 กรณีหนึ่งตัวแปร	 การแจกแจงมีเงื่อนไขของตัวแปรสุ่มไม่

ต่อเนื่องและต่อเนื่อง	ค่าคาดหมายมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข	อสมการเชบบีเชฟ

            

INI 211  สถิติวิเคราะห์ 3(3-0-6)  

  (Statistical Analysis)

	 	 สถิติเชิงพรรณนา	 ความน่าจะเป็น	 การแจกแจงความน่าเป็น	 การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง		

การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 การวิเคราะห์การถดถอย	 สห

สัมพันธ์	การทดสอบไคสแควร์	สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์		การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ

                         

INI 212    การวิจัยดำาเนินงาน 3(3-0-6)  

                 (Operations Research) 

	 				 ตัวแบบกำาหนดการเชิงเส้น	 วิธีซิมเพล็กซ์	 ทฤษฎีภาวะคู่กัน	 การวิเคราะห์ความไว	 ปัญหา

การขนส่งและปัญหาการกำาหนดงาน	 การวิเคราะห์ข่ายงานกำาหนดการเชิงเส้นโดยใช้ข่ายงาน	 กำาหนดการ	

ไดนามิก	การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	

                

INI 221      ทฤษฎีการเสี่ยงภัยเบื้องต้น  3(3-0-6)

  (Introduction to Risk Theory)

																			 ตัวแบบความน่าจะเป็นสำาหรับระบบการประกันภัยแบบต่างๆ	 การแจกแจงความถี่และความ

รุนแรง	ตัวแบบการเสี่ยงภัยแบบส่วนบุคคลและแบบสะสม	ทฤษฎีความเสียหาย	การประกันภัยต่อ	และการ

ประยุกต์ใช้

                

INI 222   คณิตศาสตร์ประกันภัย                                                                 3(3-0-6)    

  (Actuarial Mathematics) 

																			 การสร้างอัตราเบี้ยประกันภัย	 การกำาหนดอัตราของการเสี่ยงภัยรายบุคคล	 การจำาแนก

ประเภทความเสี่ยงภัย	เงินสำารองความสูญเสีย	การประกันภัยต่อเงินสำารองความสูญเสียของการประกันภัย

ต่อ	ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ
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INI 223   คณิตศาสตร์ประกันชีวิต   3(3-0-6)

  (Mathematics of Life Insurance)

																			 หลักพี้นฐานของคณิตศาสตร์ประกันภัย	 การแจกแจงการอยู่รอดของชีวิต	 และตารางชีพการ

ประกันชีวิต	 ค่ารายงวดตามการทรงชีพ	 เบี้ยประกันชีวิตสุทธิจ่ายครั้งเดียวและจ่ายรายงวดของการประกัน

ชีวิตแบบต่างๆ	 เบี้ยประกันรวม	 เงินสำารองประกันชีวิตระบบเบี้ยประกันสุทธิคงที่และระบบเบี้ยประกันแบบ

ดัดแปลง

               

INI 311     การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา                                                 3(3-0-6)

  (Regression and Time Series Analysis) 

																			 ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น	 	 สหสัมพันธ์	 วิธีกำาลังสองน้อยที่สุด	 การตรวจสอบความเหมาะ

สมของตัวแบบ	 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	 ตัวแบบการถดถอยแบบไม่เชิงเส้น	 ตัวแปรหุ่น	 	 ปัญหาในการ

วิเคราะห์ถดถอย	 ความหมาย	 บทบาท	 การประยุกต์การพยากรณ์ในทางธุรกิจ	 การทดสอบความแม่นยำา

ของการพยากรณ์	 ชนิดของการพยากรณ์	การวิเคราะห์การถดถอย	การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาค่าเฉลี่ย

เคลื่อนที่	ตัวแบบการปรับให้เรียบการแยกองค์ประกอบ	การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาด้วยวิธีการบอกซ์-เจ

นกินส์	และการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาด้วยวิธี	autoregressive	integrated	moving	average	method	

(ARIMA)

                   

INI 321   ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)

               (Game Theory and Business Applications)

		 	 แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา	 หลักการตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่

แน่นอน	 แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นและใช้ความน่าจะเป็น	 การตัดสินใจแบบเบส์	 ทฤษฎีเกม	 ทฤษฎี

อรรถประโยชน์เบื้องต้น	 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอนุมานทางสถิติ	 การตัดสินใจโดยลำาดับ	 การประยุกต์ด้าน

ธุรกิจ

 

INI 322   การประกันวินาศภัย  3(3-0-6)

   (Non-life Insurance)

															 ลักษณะความเสี่ยงภัย	และประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน	รวมทั้งความเสี่ยง

ที่อาจก่อให้เกิดภาระหนี้	 ธุรกิจการประกันภัยต่อ	 การบริหารองค์กร	 และบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริม

ธุรกิจประกันวินาศภัย	การบริหารการประกันต่อการบริหารการเงิน	กรณีศึกษา

  

INI 323  การประกันชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6)

   (Life and Health Insurance)

		 	 ธุรกิจการประกันชีวิตและสุขภาพ	 ในรูปแบบต่างๆ	 เงื่อนไขของกรมธรรม์	 ปัจจัยในการคิด
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อัตราค่าเบี้ยประกัน	การพิจารณารับประกันและการจ่ายสินไหมทดแทน	การนำาไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร

ความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นกับบุคคลและธุรกิจ	 รวมทั้งทำาหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทในการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคล	การบริหารการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน	กรณีศึกษา

  

INI 342       ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข       3(3-0-6)

        (Numerical Method)

																			 ความคลาดเคลื่อนแบบต่างๆ	 และข้อจำากัดของส่วนชุดคำาสั่งขั้นต้น	 การประมาณค่าในช่วง	

การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตเชิงตัวเลข	 การแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ	 การแก้ระบบสมการเชิง

เส้น	 การแก้ระบบสมการไม่เชิงเส้น	 การปรับเส้นโค้งที่เหมาะสมที่สุดผล	 การแปลงฟูเรียร์แบบเร็วกับการ

ประมาณค่าโดยอนุกรมตรีโกณมิติ	 การจำาลองแบบโดยคอมพิวเตอร์	 การสร้างแบบจำาลองเพื่อการจัดการ

ทางการเงิน	ทั้งหมดนี้เน้นการใช้ชุดคำาสั่งสำาเร็จรูปที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ		

                       

INI 413   การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ  3(3-0-6)

               (Data Analysis and Computing with Statistical Packages)

															 การเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล	 แนะนำาโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติที่สำาคัญ	 การป้อน

ข้อมูล	 การจัดการข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการมาตรฐาน	 การอธิบายผลลัพธ์	 การประยุกต์ใช้กับ

ข้อมูลจริง	การจำาลองด้วยวิธีมอนติ	คาร์โล	และการเขียนโปรแกรมสำาหรับวิธีการสถิติใหม่	ๆ

               

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

INI 123  การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ 3(3-0-6)

  (Object-oriented Programming)

	 	 ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นแนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 คลาสและออบเจ๊กต์	

การสืบทอดคุณสมบัติและกระบวนการดำาเนินงานที่ต่างกัน	 การดำาเนินงานอินเทอร์เฟส	 อะเรย์และการใช้

คำาสั่งลูป	ออบเจ๊กต์ของกลุ่มข้อมูล	ข้อความและรูปแบบของข้อความ	หลักการดักจับความผิดพลาด	

 

INI 131  การออกแบบเว็บและสื่อประสมเบื้องต้น 3(2-2-5)

  (Fundamentals of Web and Multimedia Design)

	 	 การออกแบบและสร้างสื่อประสม	 การผสมผสานสื่อด้วย	 ข้อความ	 ภาพนิ่ง	 ภาพเคลื่อนไหว	

และเสียงการ	ประมวลผล	การปรับแต่ง	การจัดเก็บ	ความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บไซต์	การวิเคราะห์และวางแผน

เว็บไซต์	 การออกแบบเว็บเพจ	 การจัดเตรียมเนื้อหา	 การโปรแกรมเว็บเพจ	 การองค์ประกอบเชิงปฏิสัมพันธ์	

การทดสอบและการอัพโหลด	 การโปรแกรมในการพัฒนาเว็บไซต์	 อาทิ	 HTML,	 CSS,	 XML,	 JavaScript	

และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
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INI 141  เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

  (Computing Platform Technology)

	 	 แนวคิดเบื้องต้นเก่ียวกับสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการประกอบ

ด้วย	 ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์	 ได้แก่	 หน่วยประมวลผล	 ระบบบัสและระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก	

หน่วยความจำา	หน่วยเก็บบันทึกข้อมูลระบบปฏิบัติการ	เป็นต้น	ส่วนประกอบและหน้าที่ภายในระบบปฏิบัติ

การ	 โดยใช้กรณีศึกษาระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน	 การฝึกปฏิบัติ	 หลักการ	 และการฝึกหัดด้านการ

บริหารระบบ	เช่น	การจัดการบัญชีผู้ใช้	บริการการพิมพ์	การจัดสรรพื้นที่เก็บบันทึกข้อมูล	การเฝ้าสังเกตและ

การแก้ไขปัญหา

 

INI 224  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม 3(3-0-6)

  (Data Structure and Algorithm)

	 	 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม	 สตริง	 อาร์เรย์	 เรคคอร์ด	 พอยเตอร์ลิงค์

ลิสต์	 โครงสร้างข้อมูลแบบลิสต์	 โครงสร้างข้อมูลแบบสแตก	 โครงสร้างข้อมูลแบบคิว	 โครงสร้างข้อมูลแบบ

กราฟ	 โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้	 การเวียนเกิด	 อัลกอริทึมที่ใช้ในการค้นหา	 อัลกอริทึมที่ใช้ในการเรียง

ลำาดับ	และการวิเคราะห์อัลกอริทึม

 

INI 231  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5)

  (Web Application Development)

  วิชาบังคับก่อน : INI 131 การออกแบบเว็บและสื่อประสมเบื้องต้น

	 	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บเบื้องต้น	 การทำางานชนิดข้อมูลและตัวดำาเนินการสำาหรับ

โปรแกรมประยุกต์เว็บ	 การใช้งานฟังก์ชันและโครงสร้างการควบคุมสำาหรับโปรแกรมประยุกต์เว็บ	 การ

ทำางานของเว็บฟอร์มและคอนโทรลต่างๆ	 การผสมข้อมูลด้วยข้อความและอะเรย์	 รู้จักการจัดผิดโปรแกรม

และการควบคุมข้อผิดพลาด	 การทำางานกับระบบฐานข้อมูลและภาษาสอบถามข้อมูล	 การผสมข้อมูลจาก

ระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมประยุกต์เว็บ	 การจัดการสารสนเทศของสถานะและความปลอดภัย	 การ

ออกแบบเว็บไซต์	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บด้วยแนวความคิดเชิงวัตถุ

  

INI 232  การจัดการระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)

  (Database Management Systems)

	 	 การสร้างแบบจำาลองข้อมูลโดยใช้ตัวแบบเอนทิตีความสัมพันธ์	 (ER)	 การปรับปรุงตัวแบบเอ

นทิตีความสัมพันธ์	 (EER)	 การขึ้นต่อกันและการทำาให้เป็นรูปปกติสำาหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	 ความถูก

ต้องของฐานข้อมูล	ความปลอดภัยฐานข้อมูล
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INI 333  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

  (Management Information System)

	 	 แนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	 โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ		

ระบบสารสนเทศในองค์กร	 	 เทคโนโลยีในระบบสารสนเทศ	 	 ระบบการจัดการและระบบสนับสนุนในองค์กร		

ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ	 	การวางแผนระบบสารสนเทศ	 	 	และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ

 

INI 334  การตัดสินใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Decision Making Using IT)

การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จำาเป็น	 จากการนำาความรู้พื้นฐานด้านการเงิน	 การลงทุนในหุ้น	 การประยุกต์ใช้

งานบนโปรแกรมประยุกต์	 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ	 รวมทั้งการเรียกใช้เครื่องมือทางการเงิน	 และการเรียก

ใช้งานฟังก์ชันต่างๆ	เช่น	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่สนับสนุนต่อการตัดสินใจเพื่อการ

ลงทุนที่สำาเร็จ

INI 335  วิศวกรรมซอฟต์แวร์   3(3-0-6)

  (Software Engineering )

  วิชาบังคับก่อน : INI 123 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ

	 	 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น	 กระบวนการของซอฟต์แวร์	 การวิเคราะห์ความต้องการของ

ซอฟต์แวร์	 โมเดลระบบ	 การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกส์กับผู้ใช้	 การออกแบบสถาปัตยกรรม

ซอฟต์แวร์	 การทดสอบซอฟต์แวร์	 การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์	 วิวัฒนาการซอฟต์แวร์	 การทวนสอบและ

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล	การประมาณต้นทุนซอฟต์แวร์	 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์	 โมเดลการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์แบบบูรณาการ	และเครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์

INI 444   หลักการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6)      

  (Principles of Electronic Business)

	 	 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส	์ ความเข้าใจภาษาทางธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์	 	 การเข้าถึงธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านต่าง	 ๆ	 	 เช่น	 บริษัทดอท-คอม	 และองค์การธุรกิจ

ระหว่างประเทศ	 โอกาสทางธุรกิจและการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน	 การวิเคราะห์การแก้ปัญหาทาง

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	วิธีการเปลี่ยนข้อมูลเป็นสารสนเทศ	 เพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน	มาตรการรักษา

ความปลอดภัยทางธุรกิจ	และกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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CIT 102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)

  (Programming 2)

  วิชาบังคับก่อน : CIT101 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  (Fundamental of         

Program) หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 	 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมที่ซับซ้อน	 แนวคิดการเขียนภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ	

คลาสและออบเจ๊กต์	 การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับคำาสั่งวนซ้ำา	 แนะนำาโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น	

ประเภทของการจัดระบบแฟ้มข้อมูล	เทคนิคการประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบง่าย	การประมวลผลแฟ้มข้อมูล	

แบบซีเควนเชียล	 การประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบโคซีเควนเชียล	 การเขียนโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงในงาน

วิจัย	บันเทิง	ธุรกิจ	และอุตสาหกรรม	

 

CIT 104  กระบวนการธุรกิจสำาหรับระบบสารสนเทศ  (3-0-6)

  (Business Process for Information Systems)

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและกระบวนการทางธุรกิจ,	 โครงสร้างองค์กรทางธุรกิจ,	 สภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจ,	 ความสำาคัญของระบบสารสนเทศในกระบวนการทางธุรกิจ,	 เอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม,	

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง,	 กระบวนการผลิต,	 กระบวนการหลังกระบวนการผลิต,	 กระบวนการบูรณาการ,	

และบทบาทของเอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็มในกระบวนการทางธูรกิจ	ข้อมูลและกระแสข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

CIT 105  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   (3-0-6)

  (Computer Network Systems)

	 	 หลักการของการส่งข้อมูล	สัญญาณ	สื่อ	ตัวนำา	การตรวจสอบความผิดพลาด	 โปรโตคอล	ตัว

แบบอ้างอิงของโอเอสไอ	 ลักษณะโทโพโลยีของเครือข่าย	 	 ขั้นตอนวิธีการเชื่อมต่อเส้นทาง	 จุดปลายทาง	

การโอนไฟล์	 โปรโตคอลสำาหรับงานระยะไกล	 การส่งข้อมูลเป็นแพคเก็ต	 การออกแบบระบบเครือข่าย	 การ

จัดการระบบเครือข่าย	และโปรโตคอลที่มีความเร็วสูง

 

CIT 205  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ (3-0-6)

  (System Analysis and Design) 

	 	 องค์ประกอบของระบบ	 วัฏจักรการพัฒนาระบบ	 ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ	 และเครื่องมือ

สนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์	 การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบในทางเทคนิค	 ทางปฏิบัติ	 และทาง

เศรษฐกิจ	การใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล	การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล	การออกแบบ

การรับข้อมูล	การออกแบบการแสดงผลข้อมูล	การออกแบบฐานข้อมูล	การทำาเอกสารประกอบ	และการนำา

เสนอผลงาน	ฝึกวิเคราะห์และออกแบบจากกรณีศึกษา

 



1129
Rangsit University Bulletin 2019-2020

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

กลุ่มวิชาการวางแผนทางการเงิน

INI 351  พื้นฐานการวางแผนทางการเงิน  3(3-0-6)

  (Foundation of Financial Planning) 

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน	 เครื่องมือทางการเงินสำาหรับการบริหาร

สภาพคล่องส่วนบุคคล	 มูลค่าเงินตามเวลา	 การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล	 การวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนบุคคล	ข้อมูลพื้นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	การคำานวณและชำาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	จรรยา

บรรณสำาหรับนักวางแผนทางการเงิน

 

INI 352  การวางแผนการประกันภัย  3(3-0-6)

  (Insurance Planning) 

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย	 การจัดการความเสี่ยงภัย	 การประกันภัย	

การประกันชีวิต	การประกันสุขภาพ	การประกันวินาศภัย	การจัดทำาแผนการประกันภัย

 

INI 353   การวางแผนภาษีและมรดก  3(3-0-6)

  (Tax and Estate Planning) 

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางภาษี	 โครงสร้างและองค์ประกอบการคำานวณภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา	 กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 การวางแผนภาษีสำาหรับมนุษย์เงิน

เดือน	 ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ	 ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาและธุรกิจอื่นๆ	 การวางแผนภาษีสำาหรับผู้มีเงินได้

จากการลงทุนในหลักทรัพย์	จากการให้เช่าทรัพย์สิน	จากการพาณิชย์	แนวคิดในการวางแผนทรัพย์สินและ

มรดก	การจัดการทรัพย์สินในขณะมีชีวิต	กระบวนการวางแผนจัดการทรัพย์สินและมรดก

  

INI 354  การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ  3(3-0-6)

  (Retirement Planning) 

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	การประกันสังคม	กองทุนบำาเหน็จบำานาญ

ข้าราชการ	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	การบริหารความเสี่ยงในการวางแผนเพื่อวัย

เกษียณ	 การลงทุนสำาหรับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	 กระบวนการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ	 การ

วางแผนเพื่อวัยเกษียณสำาหรับผู้ประกอบการส่วนตัว	 บทบาทของนักวางแผนทางการเงินกับการวางแผน

เพื่อวัยเกษียณ
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INI 355   การวางแผนการลงทุน  3(3-0-6)

  (Investment Planning) 

	 	 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน	 การวางแผนการลงทุน	 หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดเงินและ

ตลาดตราสารทุน	 หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้และตลาดอนุพันธ์	 การลงทุนในทางเลือกอื่น	 ข้อมูล

และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์	การจัดสรรเงิน

ลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์	กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์	การวัดผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์

   

INI 356   การจัดทำาแผนการเงิน  3(3-0-6)

   (Financial Plan Construction) 

	 	 นำาแผนทางการเงินทั้งหมด	 ซึ่งประกอบด้วยแผนการประกันภัย	 แผนการลงทุน	 แผนภาษี	

และแผนเพื่อวัยเกษียณของบุคคล	 มารวมเข้าด้วยกัน	 ภายใต้ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ทั้งในระยะ

สั้นและระยะยาว	 ตลอดจนเงื่อนไข	 ข้อจำากัดของแต่ละบุคคลเพื่อก่อให้เกิดเป็นแผนทางการเงินที่มีความ

สมบูรณ์

  

กลุ่มวิชาโท                  

INI 111   การลงทุนในทางเลือกอื่น  3(3-0-6) 

  (Alternative Investments)

	 	 ลักษณะและรูปแบบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	 ผลตอบแทนและความเสี่ยง	 แนวทางการ

วิเคราะห์การลงทุน	 กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้อง	 เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	

ลักษณะการลงทุนของกองทุนรวม	 ประเภทของกองทุนรวม	 ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนใน

กองทุนรวม	แนวทางการวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม	เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวม

  

INI 201   การวิเคราะห์งบการเงิน  3(3-0-6)  

  (Financial Statement Analysis)

	 	 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงิน	 กำาไรทางบัญชีและทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง	 การ

วิเคราะห์กระแสเงินสด	 ความแตกต่างของวิธีการบัญชีในประเทศต่างๆ	 อัตราส่วนทางการเงินและกำาไรต่อ

หุ้น	การวิเคราะห์สินทรัพย์	การวิเคราะห์หนี้สิน

  

INI 213   ตลาดการเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  3(3-0-6) 

  (Financial Market and Security Investments)

	 	 ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน	 ตลาดตราสารทุน	 ตลาดตราสารหนี้	 ตลาดการเงิน

ระหว่างประเทศ	 ผลตอบแทนและความเสี่ยง	 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	 การวิเคราะห์หลักทรัพย์	 การ
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บริหารกลุ่มหลักทรัพย์	การวางแผนการลงทุน	ตราสารทุน	ตราสารหนี้	กองทุนรวมและหน่วยลงทุน	ตราสาร

อนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์	แนวทางปฏิบัติสำาหรับผู้ทำาหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน

INI 303   การลงทุนในตราสารหนี้    3(3-0-6) 

  (Debt Investment) 

	 	 ความหมายของตราสารหนี้	 ประเภทของตราสารหนี้	 ลักษณะเฉพาะตัวและเงื่อนไขพิเศษของ

ตราสารหนี้	ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้	ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทน	การประเมินมูลค่า

ตราสารหนี้เบื้องต้น	การคำานวณอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้

  

INI 401   การลงทุนในตราสารทุน   3(3-0-6)  

  (Equity Investments)

	 	 การลงทุนในทรัพย์สินทางการเงิน	 การลงทุนในทรัพย์สินจริง	 โครงสร้างและหน้าที่ของ

ตลาดหลักทรัพย์	ดัชนีราคาหลักทรัพย์	ประสิทธิภาพของตลาดทุน	ภาพรวมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหลัก

ทรัพย์	 การวิเคราะห์ตลาดหุ้นและการวิเคราะห์อุตสาหกรรม	 การวิเคราะห์บริษัทและการประเมินมูลค่าหุ้น

สามัญ	การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค

  

INI 403   การลงทุนในตราสารอนุพันธ์เบื้องต้น 3(3-0-6)   

  (Basic Derivative Investments)

	 	 ประเภทของตราสารอนุพันธ์	วัตถุประสงค์ของตลาดอนุพันธ์	การกำาหนดราคาตราสารอนุพันธ์	

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟอร์เวิร์ดและตลาดฟอร์เวิร์ด	 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์และตลาดฟิวเจอร์	

ออปชันและตลาดออปชัน	สัญญาสวอปและตลาดสวอป

INI 304        คณิตศาสตร์การลงทุน                                                                     3(3-0-6)    

  (Mathematics of Investment)

	 	 		หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุน	การใช้คณิตศาสตร์ประยุกต์ในการลงทุนในทรัพย์สินทางการ

เงินประเภทต่างๆ	 อัตราผลตอบแทน	 และความเสี่ยงของตราสารหรือหลักทรัพย์แต่ละประเภทหลักการ

วิเคราะห์หลักทรัพย์ตามแนวความคิดต่าง	ๆ	การวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์

                       

INI 306   การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6)              

  (Securities Analysis)

								 	 ขอบเขตของการวิเคราะห์หลักทรัพย์	 คุณสมบัติของหลักทรัพย์	 ลำาดับขั้นของการวิเคราะห์

หลักทรัพย์	การคัดเลือกหลักทรัพย์	การคาดคะเนกำาไรสุทธิและเงินปันผล	ทฤษฎีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์	
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INI 321   ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)

               (Game Theory and Business Applications)

		 	 แนวความคิดเก่ียวกับกระบวนการแก้ปัญหา	 หลักการตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอน	

แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นและใช้ความน่าจะเป็น	 การตัดสินใจแบบเบส์	 ทฤษฎีเกม	 ทฤษฎีอรรถประโยชน์

เบื้องต้น	ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอนุมานทางสถิติ	การตัดสินใจโดยลำาดับ	การประยุกต์ด้านธุรกิจ

  

INI 322   การประกันวินาศภัย  3(3-0-6)

   (Non-life Insurance)

															 ลักษณะความเสี่ยงภัย	และประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน	รวมทั้งความเสี่ยง

ที่อาจก่อให้เกิดภาระหนี้	 ธุรกิจการประกันภัยต่อ	 การบริหารองค์กร	 และบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริม

ธุรกิจประกันวินาศภัย	การบริหารการประกันต่อการบริหารการเงิน	กรณีศึกษา

  

INI 323  การประกันชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6)

   (Life and Health Insurance)

		 	 ธุรกิจการประกันชีวิตและสุขภาพ	 ในรูปแบบต่างๆ	 เงื่อนไขของกรมธรรม์	 ปัจจัยในการคิด

อัตราค่าเบี้ยประกัน	การพิจารณารับประกันและการจ่ายสินไหมทดแทน	การนำาไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร

ความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นกับบุคคลและธุรกิจ	 รวมทั้งทำาหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทในการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคล	การบริหารการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน	กรณีศึกษา

  

INI 351  พื้นฐานการวางแผนทางการเงิน  3(3-0-6)

  (Foundation of Financial Planning) 

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน	 เครื่องมือทางการเงินสำาหรับการบริหาร

สภาพคล่องส่วนบุคคล	 มูลค่าเงินตามเวลา	 การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล	 การวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนบุคคล	ข้อมูลพื้นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	การคำานวณและชำาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	จรรยา

บรรณสำาหรับนักวางแผนทางการเงิน

  


