
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
กลุ่มวิชำภำษำไทย 
GE2100101 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟัง การ
พูด การอ่านและการเขียนประเภทต่างๆ 
 Basic Thai language usage; language and communication; 
language skills, listening, speaking, reading and writing 
 
GE2100102 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Thai for Business Communication 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทาง
ธุรกิจ หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทาง
ธุรกิจ 
 General knowledge and concepts of business communication; 
principles of business letter writing; types of business letters; business-related reports 
and projects 
 
GE2100103 ภำษำไทยเพื่อกำรน ำเสนอ 3(3-0-6) 
 Thai for Presentation 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการน าเสนอ ทักษะการรับและการส่งสาร การพูด
เพ่ือการน าเสนอ การอ่านและการน าเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการน าเสนอ 
 Basic knowledge of presentation; skills for receiving and 
sending messages; reading and presenting statistical data; writing for presentation 
 
GE2100104 วรรณคดีไทย 3(3-0-6) 
 Thai Literature 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 วรรณคดีไทย ความหมายและความส าคัญประเภทของวรรณคดี การ
วิเคราะห์และการประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย 
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 Thai literature; definitions and importance; types of literature; 
literature analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of 
life 
 
GE2100105 กำรเขียนภำษำไทยเพื่ออำชีพ 3(3-0-6) 
 Thai Writing for Careers 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียน
รายงานการประชุม การเขียนสารและค ากล่าวในโอกาสต่างๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี 
การเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; 
speeches; projects; documentary, advertisements and public relations 
 
กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ 
GE2201101 ภำษำอังกฤษ 1 3(3-0-6)
 English 1 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 การใช้ส านวนและโครงสร้างภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะน าตัว 
การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่  การบรรยาย
เหตุการณ์ในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต 
 Basic English usage of expressions and structures: greetings and 
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing 
places; describing past events; describing future plans and predictions 
 
GE2201102 ภำษำอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 การใช้ภาษาระดับสูงขึ้น  เพ่ือใช้ภาษาให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและการเตือน การก าหนด
เงื่อนไข ข่าวสารข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การสมัครงาน 
 Upper level of English usage in various situations: comparison; 
instructions and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application 
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GE2200101 ภำษำอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6) 
 Technical English 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์และส านวน
เกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความส าคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยาม การจ าแนกประเภท  ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ป้าย ประกาศและฉลาก  การบรรยายกระบวนการ 
 English usage for careers in technical fields: technical terms and 
work-related expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details; 
instructions and process description; cause and effect relationship 
 
GE2200102 ภำษำอังกฤษเพื่ออำชีพ 3(3-0-6) 
 English for Careers 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้ในอาชีพต่างๆ การพบปะผู้คนในสถาน
ประกอบการ การใช้โทรศัพท์เพ่ือติดต่องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การน าเสนอผลประกอบการ 
การบอกคุณสมบัติของสินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสินใจท าธุรกิจ การต่อว่าและการ
แก้ปัญหาขอ้ร้องทุกข์  การตรวจสอบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ความเข้าใจวัฒนธรรมในอาชีพ
ต่างๆ 
 English communication in various careers: meeting people in 
workplace; telephoning in business; making an appointment in business; giving 
presentation about company performance; describing products and services; 
identifying goals and making business decision; making and dealing with complaints;  
checking progress on work; understanding culture in careers culture 
 
GE2200103 กำรอ่ำนภำษำอังกฤษ  3(3-0-6) 
 English Reading 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายของค าศัพท์จากปริบท องค์ประกอบ
และโครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน   ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิค
การอ่าน 
 Using a dictionary; guessing words meanings from context; 
components and sentence structures; components of reading comprehension; 
reading for main ideas and reading techniques 
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GE2200104 กำรฟังภำษำอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Listening 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การฟังบท
สนทนา การฟังระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบค าถาม ทักษะการฟังเพ่ือจับใจความและ
เทคนิคการฟัง 
 English listening skills in various situations in daily lives; 
listening to dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for 
main ideas and listening techniques 
 
GE2200105 กำรสนทนำภำษำอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Conversation 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันให้ถูกต้อง
ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การทักทายและแนะน าตัว การให้ค าแนะน า การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การบอกท่ีตั้งและทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ 
 Conversation in various situations in daily lives in accordance 
with native culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations 
and directions; requests and offers; thanking and apologizing 
 
GE2200106 ภำษำจีนพื้นฐำน 3(3-0-6) 
 Fundamental Chinese 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ทักษะภาษาจีนเบื ้องต้น ระบบพินอิน ประโยคและไวยากรณ์ การ
สนทนาและ การอ่านข้อความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบค าถามเป็นภาษาจีน 
 Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; 
sentence patterns and grammar; short conversations and reading short messages; 
making a summary and answering questions 
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GE2200107 ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106  ภาษาจีนพ้ืนฐาน 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ค าศัพท์และส านวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การสนทนาโต้ตอบ การ
เขียนจดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing 
correspondence; writing electronic mails 

 
กลุ่มวิชำสังคมและมนุษย์ศำสตร์ 
GE2300101 พลวัตทำงสังคมและควำมทันสมัย 3(3-0-6) 
 Social Dynamics and Modernity 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความ
ทันสมัยและกระแสโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าที่
พลเมือง ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข 
 Modern sociological concepts and theories; social structure 
and institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political 
development; civics; democracy and participation in politics; social problems and 
solutions 
 
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ 
แรงจูงใจกับมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย 
หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ์ 
 Introduction to human relations; human behavior and nature; 
motivation and human relations in organizations; communication and human relations; 
human relations in Thai culture; religious principles and human relations 
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GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 
 Research Methodology 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย 
ขั้นตอนและ การออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการ
วิจัย การตีความและ การน าเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย 
 Introduction to research; objectives and types of research; 
research process and design; sampling and data collection; data analysis; data 
interpretation and presentation; research report writing 
 
GE2300104 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและทักษะสังคม 3(3-0-6) 
 Quality of Life and Social Skill Development 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของบุคคล กลยุทธ์การบริหารตนเอง เทคนิค การครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties 
and responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient 
work performance; morality and professional ethics 
 
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 Society and Economy 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้ทั่วไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไก
ราคา สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศต่างๆ 
 General knowledge of economic society; development of 
economic system and pricing, economic institution; social and economic 
development; economic cooperation at various levels 
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GE2300106 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy Philosophy 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การบริหารจัดการที่ดีและความเสี่ยงส าหรับองค์การสมัยใหม่ ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนา
ในสังคมไทยและสังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและ
นิเวศวิทยา การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชด าริ 
 Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic 
development; good governance and risk management for modern organization; 
problems, impact, and crises of development in Thai and global societies; 
technology and innovation for sustainable development; green society and ecology; 
application of sufficiency economy philosophy and the Royal projects 
 
GE2300107 กฎหมำยและจริยธรรมในวิชำชีพ 3(3-0-6) 
 Law and Professional Ethics 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบวิช า ชีพ  กา รคุ ้มค รองแร ง ง าน  แร ง ง านสัมพัน ธ์  จ ร รยาบรรณวิช าชีพ  สิท ธิ
มนุษยชน จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 Introduction to law; rules and regulations concerning 
professions; labour protection; labour relation; professional ethics; human-right; 
ethics and social responsibility 
 
GE2300108 อำเซียนศึกษำ 3(3-0-6) 
 ASEAN Studies 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณ์และความ
หลากหลาย แนวคิดการก่อตั้ง ปฏิญญา กฎบัตรและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ความร่วมมือในการ
พัฒนาและเสาหลักอาเซียน ความส าคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการท างานร่วมกัน
เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน 
 Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and 
diversity establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN 
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development cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together 
integration for a sustainable future 
 
GE2300109 สันติศึกษำ 3(3-0-6) 
 Peace Studies 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความ
ขัดแย้งและความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี 
 Definitions and key concepts of peace and peace studies; 
problems, conflict and violence in family, community, nation and among countries; 
non-violence conflict resolution 
 
GE2400101 กำรรู้สำรสนเทศและกำรศึกษำค้นคว้ำ 3(3-0-6) 
 Information Literacy and Study Skills 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 แน ว ค ิด แ ล ะทฤ ษ ฎ ีก า ร รู ้ส า ร ส น เ ท ศ   ท ร ัพย า ก รส า ร สน เ ท ศ        
การประเมินและการคัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การ
สืบค้นและการใช้เครื่องมือ  ทักษะการค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอก
เลียนผลงานวิชาการ 
 Information literacy concepts and theories; information 
evaluation and selection; library’s information-resources storage systems; information 
resources searching and tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics 
and plagiarism 
GE2400102 จิตวิทยำทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Psychology 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้พ้ืนฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการของ
มนุษย์ สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญา
และความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม 
 Basic psychology; heredity; environment and human 
development; influence of physiology on human behaviors; perception, learning and 
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motivation; intelligence and emotional quotient; personality adjustment and mental 
health; social behavior 
 
GE2400103 ไทยศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Thai Studies and Local Wisdom 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย 
ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น 
 Background of native Thai; Thai social, economic, and 
government; beliefs; religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom 
 
GE2400104 กำรพัฒนำบุคลิกภำพ 3(3-0-6) 
 Personality Development 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์
กับบุคลิกภาพ และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ 
 Basic knowledge of personality; theory of personality; factors 
affecting personality; personality improvement; self-perception, mental health and 
self-adjustment; human relation and personality; perfect personality development 
 
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับกำรพัฒนำตน 3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self Development 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ การพัฒนาการท างาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การ
สมัยใหม่ สุขภาพจิตและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข 
 Human behavior concepts; elements of human behaviors; self-
development; transformational leadership; learning; work development; self-
adjustment; human relations in modern organization and communication; mental 
health and happy life enhancement 
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GE2400106 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 3(3-0-6) 
 Qualitative Research 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จรรยาบรรณการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การตีความ
และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย 
 Principle and process of qualitative research; types of 
qualitative research; research ethics; research design; study procedures and data 
collection field data interpretation and analysis; and report writing 
 
GE2400107 กำรพัฒนำและประเมินโครงกำร 3(3-0-6) 
 Program Development and Evaluation 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา   การวางแผน   การก าหนดวัตถุประสงค์ 
การออกแบบโครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ 
 Development concepts and theories; planning; objectives 
formulation development project design; creation of participatory and learning 
atmosphere; project administration 
 
GE2044142 กำรพัฒนำจิตเพื่อคุณภำพชีวิต 3(2-2-5) 
 Mind Development for Quality of Life 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษย์ ศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับ
การพัฒนาสมาธิ จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจ าวัน    
 General knowledge of human; science of mind development;  
meditation and mind development; mind and inappropriate behavior change; 
meditation in daily life 
 
กลุ่มวิชำพลศึกษำและนันทนำกำร 
GE2500101 พลศึกษำ 1(0-2-1) 
 Physical Education 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
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 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ดัชนีมวลกาย รูปแบบของการจัดการแข่งขันและประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและ
การปฐมพยาบาลและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 General knowledge of sports science; physical fitness testing; 
body mass index; forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; 
forms of exercises for health 
 
GE2500102 ลีลำศ 1(0-2-1) 
 Social Dance 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบ
ของลีลาศ ฝึกทักษะพ้ืนฐานการลีลาศในจังหวะต่างๆ 
 General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; 
types of social dance; practice of social dance 
 
GE2500103 กีฬำประเภททีม 1(0-2-1) 
 Team Sports 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม 
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬา
และการจัดการแข่งขัน กีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 
 General knowledge of team sports; training team sports; 
building physical fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition 
management of team sports; sports injuries and first aid 
 
GE2500100 กีฬำประเภทบุคคล 1(0-2-1) 
 Individual Sports 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภท
บุคคล การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การ
แข่งขันกีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐม
พยาบาล 
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 General knowledge of individual sports; training individual 
sports; building physical fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; 
competition and competition management of individual sports; sports injuries and 
first aid 
 
GE2500105 นันทนำกำร 1(0-2-1) 
 Recreation 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ  ความหมายและความส าคัญ  ประเภท
ของนันทนาการ  กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น านันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ
การฝึกอบรม เกมส์นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความ
เหมาะสม 
 General knowledge of recreation; meaning and importance of 
recreation; types of recreation; recreational activities; training in recreational 
leadership; recreational activities for training courses; recreational games; camping 
and appropriate recreational activities 
 
กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ 
GE2600101 คณิตศำสตร์พื้นฐำน 3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ตรรกศาสตร์เบื ้องต้น  เมตริกซ์และตัวก าหนด กฎการนับ การเรียง
สับเปลี่ยนและ การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ล าดับและอนุกรม 
 Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules, 
permutation and combination; introduction to probability; binomial theorem; 
sequences and series 
 
GE2600102 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง  การประมาณค่า และ
การทดสอบสมมติฐาน 
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 Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation; 
hypothesis testing 
 
GE2600103 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการ
ประยุกต์ พ้ืนที่และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนช าระ ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้ เลขดัชนี  
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ 
 Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, 
percentage and applications; area and volume; interest and installment payment; value 
added tax and income tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to 
statistics 
 
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ 
GE2700101 วิทยำศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 3(3-0-6) 
 Science in Daily Life 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟ้าและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมี
ในชีวิตประจ าวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์ 
 Introduction  to science and technology; science and natural 
phenomenon; energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; 
chemical substances in everyday life; evolution and human genome 
 
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกร 3(3-0-6) 
 Environment and Resource Management 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้พ้ืนฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยา
และสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและ การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 Basic knowledge of environment and resource management; 
ecological principles and natural balance; natural resources and conservation; 
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environmental pollution; environmental impact assessment and environment 
management 
 
กลุ่มวิชำบูรณำกำร 
GE2801101    ทักษะสร้ำงสรรค์และกำรสื่อสำร 4(4-0-8) 
 Creative and Communication Skills  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : - 
 การสื่ อสารและการประกอบสร้ างความจริ ง  การสื่ อสารเ พ่ือการ
พัฒนา เครื่องมือในกระบวนการสร้างสรรค์ ทักษะการเล่าเรื่อง และงานสื่อสารสร้างสรรค์ส่วนบุคคล  
 Communication and the construction of reality; 
communication for development; creative process and tools; narrative skills and 
individual project 
 
กลุ่มวิชำบูรณำกำรด้ำนสังคมศำสตร์ 
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21 2(2-0-4) 
 World in 21st Century 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 โลกาภิวัฒน์และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤต
การพัฒนา ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 Globalization and modernity; world economics and political; 
crises in development; global citizenship; creative society, sustainable development; 
learning society and 21st century skills 
 
GE2810102 กำรพัฒนำตนเองเพื่ออำชีพ 2(2-0-4) 
 Self Development for Careers 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 หลักและพ้ืนฐานการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับการท างาน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การท างานเป็นทีม 
การเป็นผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการเข้าสู่อาชีพ 
 Principles and foundations in self-development to be hands-
on graduates; necessary skills and characteristics to work; transformational 
leadership; personality; teamwork; entrepreneurship and creative thinking to careers 
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GE2810103 ชีวิตและกำรคิดเชิงบวก 2(2-0-4) 
 Life and Positive Thinking 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิง
บวก การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา 
 Life skill development; transformative learning; positive 
thinking; critical reflection; consciousness development; life-long learning; life and 
problem solving 
 
GE2810104 กำรออกก ำลังกำยและกีฬำเพื่อสุขภำพ 2(2-0-4) 
 Exercise and Sports for Health 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย ความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรม ทางกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทาง
กายด้วยตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ าหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การ
ประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬากับการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 The principles of sports science and fitness; knowledge of 
physical activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests;  food 
consumption; weight control;  leisure and recreation activities; the application of 
sports science and exercise for health 
 
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภำพ 2(2-0-4) 
 Activities for Health  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความหมายและความส าคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ  การดูแลตนเองให้มี
สุขปฏิบัติที่ดี กิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต 
 The meaning and importance of health and health care 
practitioners;  self-care for good health practitioners;  activities for enhancing good 
health; food and nutrition; the promotion of mental health 
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กลุ่มวิชำบูรณำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ 
GE2820101 ปกิณกคณิตศำสตร์ 2(2-0-4) 
 Miscellaneous Mathematics 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ 
คณิตกับการลงทุน คณิตกับสุขภาพ 
 Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; 
mathematical art; mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics 
and health 
 
GE2820102 วิทยำศำสตร์กับกำรด ำรงชีวิต 2(2-0-4) 
 Science for Living 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องส าอาง ไฟฟ้าและความปลอดภัย เทคโนโลยี
สุขภาพและความงาม 
 Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; 
technologies; health and beauty 
 
GE2820103 วัสดุและกำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 2(2-0-4) 
 Material and Application in Daily Life 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวัสดุ วัสดุงานบรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุยานยนต์ วัสดุ
ทางการแพทย์ วัสดุส าหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 Fundamental of materials; food packaging materials; 
automotive materials; medical materials; materials for clothing; construction 
materials; material for electric appliance  
  
 ข. หมวดวิชำเฉพำะ 
ข.1 กลุ่มวิชำแกน 
ST2021101 คณิตศำสตร์ดิสครีต 3(3-4-6) 
  Discrete Mathematics 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
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  เซต ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์  ทฤษฎีจ านวน การนับและความน่าจะเป็น 
ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ กราฟ ต้นไม้ 
 Set; logic and methods of proof;  number theory; counting and 
probability; functions and relations; graphs; trees 
 
ST2051114 หลักวิทยำศำสตร์ 3(3-0-6) 
  Principles of Science 
  กลศาสตร์ การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร์ ฟิสิกส์เชิงสถิติและกลศาสตร์
ของไหล  แม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์ยุคใหม่  โครงสร้างอะตอม  พันธะเคมีและปริมาณสารสัมพันธ์ 
สมดุลเคมีและจลนพลศาสตร์เคมี  เคมีอินทรีย์  สิ่งมีชีวิต  เซลล์และเมแทบอลิซึม  วิวัฒนาการและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 
  Mechanics, vibrations and waves; thermodynamics and 
statistical physics; electromagnetism and modern physics; atomic structure, chemical 
bonds and stoichiometry; chemical equilibrium and chemical kinetics; organic 
chemistry; organism, cell and metabolism; evolution and biodiversity; ecology and 
behavior 
 
ST2081101 แคลคูลัสส ำหรับวิทยำกำรข้อมูล 3(3-4-6) 
  Calculus for Data Science 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ 
ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ เวกเตอร์ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น 
  Functions, limits and continuity; derivatives and their 
applications; integrals and their applications; vectors, matrices and systems of linear 
equations 
 
ST2081102 กำรวิเครำะห์เชิงสถิติ 1 3(3-4-6) 
  Statistical Analysis 1 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -  
  ตัวแปรสุ่ม  การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน  การทดสอบไค
ก าลังสอง การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว การวิเคราะห์ความถดถอยและ
สหสัมพันธ์อย่างง่าย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
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  Random variables;  estimation and hypothesis testing; chi-
square test; one-way analysis of variance; simple regression and correlation analysis; 
use of statistical packages 
 
ST2081103 พื้นฐำนสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล 3(3-4-6) 
 Fundamentals of Information and Data Science 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  ข้อมูลและสารสนเทศ  การจัดการระบบสารสนเทศ  โครงสร้างของระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต นิยามของวิทยาการข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างโมเดล การจัดเตรียมข้อมูล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ สถิติและการสร้าง
ภาพนามธรรม เหมืองข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง 
 Data and information, management information system; 
computer systems organization, operating systems, computer networks, Internet; 
definition of data science, modeling tools, data wrangling; large-scale analytic 
frameworks; statistic and visualization; data mining and machine learning 
 
ST2081301 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ 1(0-2-1) 
 Preparation for Cooperative Education 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน 
การสัมภาษณ์งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิ ชาชีพ ระบบ
คุณภาพและความปลอดภัย การเขียนรายงานและการน าเสนองาน 
 Cooperative education process; selecting establishments and 
job applications; job Interviews; personality development; labor law and professional 
ethics; quality system and safety; report writing and presentation  
 
ข.2 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน 
ST2082101 กำรวิเครำะห์เชิงสถิติ 2 3(3-0-6) 
 Statistical Analysis 2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2081102  การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกสองทาง  การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์เชิงพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การทดสอบแบบไม่อิงพารามิเตอร์ การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  



19 
 

 Two-way analysis of variance; multiple regression and 
correlation analysis; analysis of covariance; nonparametric test; time series analysis 
use of statistical packages 
 
ST2082102 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) 
  Business Intelligence System 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -  
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการและองค์ประกอบของธุรกิจ
อัจฉริยะ การพัฒนาคลังข้อมูล การสร้างและใช้งานคิวบ์ การสร้างรายงานและการสร้างส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้งาน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือธุรกิจอัจฉริยะ 
  Business information system development; principles and 
components of business intelligence; data warehourse development; Cube 
development; report generation and user interfaces; decision support systems for 
business intelligence 
 
ST2082103 กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญใ่นธุรกิจ 3(2-2-5) 
  Big Data Analytics in Business 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -  
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  ความท้าทายของข้อมูลขนาดใหญ่   การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่     
เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  ระเบียบวิธีและเทคโนโลยีส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่   
การประยุกต์การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ  การน าเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้วิเคราะห์
ปัญหาในธุรกิจ 
  Challenge of Big data; big data analytics; technology for big 
data  management; methodology and technology for big data analysis; application of 
big data analytics in business; application of the big data technology for business 
problems 
 
ST2082104 จริยธรรมและกฎหมำยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
  Ethics and Computer Law 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -  
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  ประเด็นทางกฏหมาย  นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว  กฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  กฎหมายว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  อาชญากรรม
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จากการใช้เทคโนโลยี  ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพนักวิทยาการข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  Legal issues;  privacy and liberty; International commerce law 
for information technology; electronic commerce law; technology crime; professional 
and ethical issues; ethics, codes of professional conduct 
ST2082105 สัมมนำด้ำนวิทยำกำรข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1(4-2-1) 
  Data Science and Information Technology Seminar 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  ปัญหาทางวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลงานตีพิมพ์  หรือ
เรื่องที่สนใจทางด้านวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม รวบรวม
เรียบเรียงเขียนเป็นรายงานและสรุปข้อคิดเห็นเพื่อน าเป็นข้อเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มสัมมนา 
  Data Science and Information Technology problems, 
publication papers and interesting topics in data science and information technology 
for individual or  group of students; collecting, editing, writing and conclude opinions 
for presentation to group seminar 
 
ST2082106 ระบบฐำนข้อมูล 3(2-2-5) 
  Database System 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล  แบบจ าลองข้อมูล          
การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การท านอร์มอลไลเซชัน ภาษาในการสืบค้นข้อมูล ความคงสภาพ
ของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
  Database components and architecture; data models; 
relational database design; normalization; Structure Query Language (SQL); data 
consistency;  database backup and recovery; database security 
 
ST2082107 กำรเขียนโปรแกรมส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล 3(2-2-5) 
 Programming for Data Analysis 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ภาษาส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ  ฟังก์ชันเบื้องต้น ชนิดข้อมูล-
สเกลาร์ เวกเตอร์ แถวล าดับ เมตริกซ์ การด าเนินการเวกเตอร์ การท าดรรชนีเวกเตอร์ การกรอง ลิสต์
และการด าเนินการลิสต์ เฟรมข้อมูล แฟคเตอร์และตาราง โครงสร้างทางโปรแกรม ฟังก์ชั่นทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ การเรียกใช้แพคเก็จทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล การแก้จุดบกพร่อง 
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 Language for statistical data manipulation and analysis; 
introduction to functions; data types: scalars, vectors, arrays, and matrices; vector 
operations: vector indexing, filtering, list and its operations: data frame, factors and 
tables; control statements; math and statistical functions; fundamental packages for 
statistics and data analysis; debugging  
 
ST2082108 กำรแสดงข้อมูลด้วยภำพ  3(2-2-5) 
 Data Visualization 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2022109 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
                                   หรือ ST2082106 ระบบฐานข้อมูล 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 แบบจ าลองทางกายภาพ  ขั้นตอนวิธีการต่างๆ ในวิทยาการการค านวณ  
คุณลักษณะข้อมูลสองและสามมิติ แบบแผนการแทนการมองเห็นส าหรับข้อมูล วิธีการท าให้เห็นภาพ
แบบไอโซเซอเฟส และแบบปริมาตร การควบคุมการโต้ตอบ การใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับการท าให้เห็น
ภาพของข้อมูล 
 Physical models; algorithm of computational science; 2D and 
3D data type properties; visual representation schemes data type; iso surface and 
volume visualization methods; interactive steering, software package for data 
visualization 
 
ST2082109 กำรเรียนรู้ของเครื่อง 3(2-2-5) 
  Machine Learning 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -  
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

  การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้ทางสถิติ การเรียนรู้แบบมี
การสอน การเรียนรู้แบบไม่มีการสอน การเรียนรู้แบบเสริมก าลัง โครงข่ายใยประสาทเทียม โปรแกรม
ประยุกต์และการโปรแกรมส าหรับขั้นตอนวิธีทางการเรียนรู้ของเครื่อง 

Machine learning applications; statistical learning; supervised 
learning, unsupervised learning; reinforcement learning; neural networks; software 
and programming for machine learning algorithms 
 
ST2082110 กำรท ำเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
  Data Mining 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -  
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
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  สถาปัตยกรรมการท าเหมืองข้อมูลและเทคโนโลยี          สถิติพ้ืนฐานใน
การอธิบายข้อมูล  กฎความสัมพันธ์  การจัดเตรียมข้อมูล  การจ าแนกข้อมูลและการท านาย การจัด
กลุ่มข้อมูล  โครงข่ายใยประสาทเทียม  โปรแกรมประยุกต์และการเขียนโปรแกรมส าหรับการท า
เหมืองข้อมูล 

Data mining architecture and technologies; basic statistical 
description of data, association rules; data preprocessing; classification and 
prediction, clustering; neural networks; software and programming for data mining 
tasks 

 
ST2082111  กำรวิเครำะห์ข้อมูลภำพดิจิทัล  3(2-2-5) 
  Digital Image Analysis 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2022109 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  นิยามและคุณลักษณะของภาพดิจิทัล โครงสร้างข้อมูลภาพดิจิทัลส าหรับ
การวิเคราะห์ภาพ การสร้างตัวกรองสองมิติและสามมิติ การแบ่งส่วนภาพและอธิบายวัตถุภายในภาพ  
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและการเขียนโปรแกรมเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ 
  Digital images and their properties; data structures for image 
analysis; construction of 2D and 3D filters; segmentation and description of objects in 
images; software package and programming for digital image analysis 
 
ST2082112 กำรเตรียมโครงงำนวิทยำกำรข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1(0-2-1) 
  Data Science and Information Technology Pre-Project 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -  
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  การค้นคว้า วิเคราะห์และประมวลผลความรู้ทางวิทยาการข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวิจัยในหัวเรื่องทางวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  Researching; analysis and processing data science and 
information technology knowledge for base on the research topice of data science 
and information technology project 
 
ST2082113 โครงงำนวิทยำกำรข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3(4-6-3) 
  Data Science and Information Technology Project 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2082112 การเตรียมโครงงานวิทยาการ 
    ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
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   การค้นคว้าทดลองเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานทางด้านวิทยาการข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน การน าเสนอผลงาน 
จัดท ารายงานตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   Experimental research for problem solving or developing in 
data science and information technology under supervision of faculty members; 
project presentation and report their project by following the university form 
 
ST2022109 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
 Computer Programming  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง ตัวแปรฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่ งออก
ข้อมูล ค าสั่งควบคุมและค าสั่งปฏิบัติการทางภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แถวล าดับและตัวชี้ 
ตัวแปรโลคอลและโกลบอล 
 Structured programming; variable functions and input/output; 
various control statements and operations of languages; relationship among 
variables; arrays and pointers; local and global variables 
 
ST2082114 โครงสร้ำงข้อมูลและอัลกอริทึม  3(3-0-6)  
 Data Structures and Algorithms 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2022109  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 โครงสร้างข้อมูลข้อมูลแถวล าดับ ระเบียน ตัวชี้ รายการโยง กองซ้อน 
แถวคอย ต้นไม ้แฮช และกราฟ อัลกอริทึมส าหรับการเรียงล าดับและการค้นหา การวิเคราะห์ข้ันตอน
วิธ ี
 Data structures: arrays; records; indexes; linked lists, stacks, 
queues, trees, hash and graph; algorithms for sorting and searching; algorithms 
analysis 
 
ST2082115 กำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object-Oriented Programming  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 องค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงวัตถุ คลาส อ็อบเจกต์ 
แอตทริบิวส์และเมธอด การสืบทอดคุณสมบัติและโพลีมอร์ฟิซึม การจัดการกับข้อผิดพลาดใน
โปรแกรม 
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 Object oriented  programming  paradigm; class,  object,  
attribute  and method; inheritance and polymorphism; exception handling 
 
ST2082116 กำรเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5) 
  Web Application Programming 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -  
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  เทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ โครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ ส่วนประกอบพื้นฐานของสถาปัตยกรรมสารสนเทศ ภาษาโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล
และการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ กลวิธี
ความปลอดภัยกับโปรแกรมเว็บ กราฟิกและสื่อประสมบนอินเทอร์เน็ต ส่วนประสานแบบโต้ตอบ
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การโปรแกรมผ่านกรอบการท างานของเอพีไอส าเร็จรูป 
  World Wide Web Technology; infrastructure for web 
application programming; elementary of information architecture; programming 
language; database and database connection; design method and development of 
web application; security technique for web programming; graphics and multimedia 
over Internet; interactive graphic interface for web programming; API framework 
package 
 
ST2082117 กระบวนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ 3(3-4-6) 
  Software Development Process 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  องค์ประกอบของระบบ วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความ
ต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบระบบ การใช้แผนภาพเพ่ือการสื่อสาร การสร้าง
ซอฟต์แวร์ต้นแบบ การน าเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบ 
  System components; software development methodology; 
requirement analysis;  feasibility study; system design; using of diagram for 
communication; prototype; presentation of analysis and desgin 
 
ST2082118 ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Human Computer Interaction 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 หลักวิทยาการรับรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาผู้ใช้ กระบวนการออกแบบส่วน
ต่อประสานกับผู้ใช้ การออกแบบความปลอดภัยทางการยศาสตร์ แบบจ าลองส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
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เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ส าหรับการออกแบบและการพัฒนา วิธีการวัดและประเมินผล
คุณภาพของส่วนต่อประสาน 
  
 Principles of cognitive science and  user psychology; user 
interface design process; human safety design with ergonomics; model-base user 
interface; hardware and software technology for design and development; methods 
for measuring and evaluating interface quality 
 
ST2082119 ระบบปฎิบัติกำรเครือข่ำย 3(2-2-5) 
  Network Operating Systems 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -  
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  ภาพรวมของระบบปฏิบัติการเครือข่าย การจัดการ การติดตั้ง การก าหนด 
ค่าระบบเครือข่าย  สภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริง  การจัดการระบบบริการในเครือข่าย การบริหาร
เครื่องแม่ข่าย การแก้ไขปัญหาและความปลอดภัย 
  Overview network operating system concepts; management; 
installation; configuring network; virtual environment; network services management;   
administrative server; security and troubleshooting 
 
ST2082120 กำรประมวลผลกลุ่มเมฆ  3(2-2-5) 
 Cloud Computing 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  การบริการแบบกลุ่มเมฆ  การย้าย
โปรแกรมประยุกต์ขึ้นบริการแบบกลุ่มเมฆ ระบบขั้นตอนการท างานที่ใช้สถาปัตยกรรมการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  การทดสอบประสิทธิภาพบนสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
การสร้างบรรยากาศบริการการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ โอเพนซอร์สแพลตฟอร์มแบบกลุ่มเมฆ 
 Cloud technology; cloud services; application migration to the 
cloud; workflow system using cloud computing architecture; performance testing 
using cloud computing architecture; building climatologival services on cloud; 
opensource cloud platform 
 
ST2082121 ควำมม่ันคงของระบบสำรสนเทศ  3(2-2-5) 
 Information System Security 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
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 ความมั่นคงของเครือข่ายและสารสนเทศ   ประเภทของภัยคุกคาม  กลไก
การโจมตีและการป้องกัน   นโยบายความมั่นคง การพิสูจน์ตัวตน บริการด้านความมั่นคงและการ
วิเคราะห์การคุกคาม  การฝึกปฏิบัติการจัดการด้านความมั่นคง 
 Network and information security issue; types of attacks, attack 
mechanisms and defenses; security policies; authentication systems; security services, 
and threat analysis; practical exercises to manage security  
 
ข.3 กลุ่มวิชำชีพเลือก 
ST2083401 สหกิจศึกษำทำงวิทยำกำรข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 6(0-40-0) 

 Cooperative Education for Data Science and Information 
Technology 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2081301  การเตรียมความพร้อมสหกิจ 
    ศึกษา 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  ปฏิบัติงานจริงด้านวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสมือน
พนักงานของหน่วยงานตามลักษณะงานในต าแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  16 
สัปดาห์ จัดท ารายงานการปฏิบัติงานหรือรายงานการท าโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยง
และอาจารย์นิเทศ 
  Practice working in data science as an actual employee 
according to the position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing 
the work report or project report under the supervision of the supervisor and teacher 
 
ST2083301 กำรฝึกงำนทำงวิทยำกำรข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  3(0-40-0) 
  Practice for Data Science and Information Technology 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2081301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ 
   ศึกษา 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงานราชการ ทางด้าน
วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ นักศึกษาจะต้องท ารายงาน
และมีการนิเทศจากคณาจารย์ในหลักสูตร 
 Practical training in industrial sector business sector or 
governmental departments in the field of data science and information technology 
not less then 8 weeks; student is required to do the report and the program must 
provide lecturer visitation at the training site 
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ST2083302 แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ 3(3-4-6) 
 Mathematical Models 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -   
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  หลักการและการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์     วิธีการเบื้องต้นใน
การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์แบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น   การประยุกต์ใช้แบบจ าลองเชิง
ถดถอยแบบง่ายและพหุคูณ  การถดถอยกับข้อมูลอนุกรมเวลา  วิธีการเชิงตัวเลข  การวิเคราะห์
แบบจ าลองด้วยมอนติคาร์โล 
  Principles and mathematical modeling; introduction to linear 
and non-linear mathematical modeling; application of simple and multiple regression 
models; regression with time series data; numerical methods; Monte Carlo simulation 
 
ST2083303 กำรพยำกรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลำ  3(3-4-6) 
 Time Series Data Forecasting 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2082101 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  การวิเคราะห์การถดถอย  การแยก
ส่วนประกอบของอนุกรมเวลา  เทคนิควิธีปรับเรียบ  ตัวแบบออโตรีเกรสสีพ การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิต ิ
 Quantitative forecasting; regression analysis; decomposition of 
time series; smoothing techniques; autoregressive model; use of statistics packages  
 
ST2083304 กำรวิเครำะห์หลำยตัวแปรประยุกต์  3(3-4-6) 
 Applied Multivariate Analysis 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2082101 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 วิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับข้อมูลหลายตัวแปร   การอนุมานเชิงสถิติของ
การแจกแจงปกติหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์จ าแนก
ประเภท  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แคนนอนนิคอน  การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก  การวิเคราะห์
ปัจจัย  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 Mathematics method for multivariate data; inferential statistics 
for multivariate normal distribution; analysis of variance of multivariate; discriminant 
analysis; canonical analysis, principal component analysis; factor analysis; use of 
statistical packages 
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ST2083305 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 Computing Platform Technology 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ  ส่วนประกอบ
ทางฮาร์ดแวร์    ส่วนประกอบและหน้าที่ภายในระบบปฏิบัติการ   หลักการและการฝึกปฏิบัติด้าน
การบริหารระบบ  
 Computer  architecture  and  operating  systems;  hardware  
components  and  functions;  components  and  functions  of  operating  systems;  
system administration concepts and laboratory 
 
ST2083306 กำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 
 Mobile Application Development 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 สถาปัตยกรรมการให้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือทางซอฟต์แวร์
และเอพีไอที่ต้องการส าหรับสร้างโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  การออกแบบส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้ การออกแบบเชิงวัตถุกับโมเดล วิวและคอนโทรลเลอร์ การจัดการหน่วยความจ า ภาษาโปรแกรม
แบบย้ายสู่ระบบปฏิบัติการที่แตกต่าง ความปลอดภัยของข้อมูล ระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ โครงร่างงานสื่อประสมและการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 Mobile device service architecture; software tools and APIs 
required to build application for the mobile device; user interface designs for mobile 
devices; object-oriented design using model, view and controller; memory 
management; portable programming language platform; information security; mobile 
operating systems; multimedia and connectivity framework 
 
ST2083307 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-4-6) 
  System Engineering 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 กระบวนการของซอฟต์แวร์  การวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์  วิธี
โมเดลระบบ การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้   การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
การทดสอบซอฟต์แวร์  การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์  วิวัฒนาการซอฟต์แวร์   การทวนสอบและ
การตรวจสอบความสมเหตุสมผล การประมาณต้นทุนซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์  
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 Software process; software requirement analysis; system 
modeling; graphical user interface (GUI) design; software architectural design; software 
testing; software project management; software evolution; verification and validation; 
software cost estimation; software quality assurance 
 
ST2083308 เทคโนโลยีเว็บเชิงควำมหมำย  3(2-2-5) 
 Semantic Web Technology 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 เอกสารเว็บที่มีโครงสร้างในรูปแบบของเอ็กซ์เอ็มแอล เทคโนโลยีตัวบริการ
เว็บ การอธิบายทรัพยากรบนเว็บด้วยอาร์ดีเอฟ แนวคิดออนโทโลยี ภาษาเว็บออนโทโลยี (โอดับเบิลยู
แอล) การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย 
 Structured web document in XML; web service technologies;  
describing web resources in RDF; ontology concept; ontology web language (OWL); 
application for semantic web technologies 
 
ST2083309 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
  The Internet of Things 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความส าคัญของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ไอโอที) ในชีวิตประจ าวัน การ
เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ การควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไอโอทีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสร้าง
เครือข่ายของอุปกรณ์ไอโอที ประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไอโอที การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ไอโอที แนวโน้มของการใช้งานอุปกรณ์ไอโอทใีนอนาคต 
 The importance of Internet of Things (IoT) in society; working 
with sensor; controlling an IoT device through the Internet; creating network of IoT 
devices; building smart application with IoT; IoT data analytics; IoT devices and 
trends for the future 
 
ST2083310 ปัญญำประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
  Artificial Intelligence 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -  
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

  คุณลักษณะของปัญญาประดิษฐ์และโปรแกรมประยุกต์ การแทนองค์
ความรู้และการให้เหตุผล ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์และภาคแสดง การค้นหาแบบฮิวรีสติก การค้นหา
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แบบไม่มีข้อมูล การค้นหาแบบปรปักษ์ เทคนิคการแก้ปัญหาบนฐานความรู้ การให้เหตุผลบนความไม่
แน่นอน การเรียนรู้ของเครื่อง 

Artificial intelligence characterization and its applications; 
knowledge representation and reasoning, prepositional and predicate logic; heuristic 
search, uninformed search, adversarial search; knowledge-based problem solving 
techniques, reasoning with uncertainty; machine learning  
 
ST2083311 กำรค้นคืนข้อมูล 3(3-0-6) 
  Information Retrieval 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -  
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  การค้นคืนด้วยบูลีน  การค้นคืนข้อความ  การท าดัชนีข้อความ การให้
คะแนนและน้ าหนักของกลุ่มและเวกเตอร์สเปส    การประเมิน    การจัดกลุ่มและจ าแนกเอกสาร 
การรวบรวมและการท าดัชนีของเว็บ  การวิเคราะห์ลิงค ์
  Boolean retrieval; text-retrieval; text-indexing; scoring; term 
weighting and vector-space models; evaluation; document clustering and 
classification; web crawing and indexes; link analysis 
 
ST2083312 โนเอสคิวแอล  3(2-2-5) 
 NoSQL 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล   ชนิดของฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล   
การออกแบบโนเอสคิวแอลและโครงสร้าง  การเลือกใช้ฐานข้อมูลส าหรับโปรแกรมประยุกต์ 
 NoSQL databases; NoSQL database types; NoSQL database 
design and terminology; selecting a database for an application program 
 
ST2083313 กำรประมวลผลภำษำธรรมชำติและกำรท ำเหมืองข้อควำม 3(2-2-5) 
 Natural Language Processing and Text Mining 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาศาสตร์เชิงค านวณ การวิเคราะห์
หน่วยค า การวิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ การวิเคราะห์เชิงความหมาย การท าเหมืองข้อความเบื้องต้น 
การส ารวจข้อความ การให้น้ าหนักความรู้สึกจากข้อความ การค้นหาโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ การจ าแนก
เอกสาร 
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  Natural language processing; computational linguistic;  
morphological analysis; syntactical analysis; semantic analysis; basic of text mining; 
text mining visualization; hidden structures; document classification 
 
ST2082114  สื่อสังคมออนไลน์และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเครือข่ำยสังคม 3(2-2-5) 
  Online Social Media and Social Network Analysis  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -  
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  สื่อสังคมออนไลน์  การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคม  การสร้างภาพ
นิทัศน์จากข้อมูลเครือข่าย  การระบุชุมชนในเครือข่ายสังคม  ขั้นตอนวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครือขา่ยสังคม  ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่าย 
  Online social media; Social Network Analysis (SNA); networks 
visualization; identifying  communities  in social networks; algorithms for SNA; 
applications of SNA 
 
ST2083315 วิศวกรรมข้อมูลขนำดใหญ่  3(2-2-5) 
 Big Data Engineering 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความท้าทายของข้อมูลขนาดใหญ่ ฮาดูปส าหรับจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบจัดการไฟล์ในฮาดูป เครื่องมือรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เครืองมือวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติ
วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ 
 Challenge of Big data; Hadoop for handling big data; Hadoop 
distributed file system; data collection and storage tools; data analytics tools; 
practical exercises to engineering big data 
 
ST2083316 หัวข้อพิเศษทำงด้ำนวิทยำกำรข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3(2-2-5) 
 Special Topics in Data Science and Information Technology 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ศึกษาในหัวข้อที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศในขณะนั้น ซึ่งก าหนดรายละเอียดวิชาตามความเหมาะสม  
 Determination of appropriate course content current topics of 
data science and information technology 
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ST2083317 ผู้ประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3(3-4-6) 
 Information Technology Entrepreneur 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 องค์ คว ามรู้ ก ารประกอบการธุ รกิ จด้ าน เทค โน โลยี ส ารสน เทศ           
แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ   การหาโอกาสทางธุรกิจ  การเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ   การบริหารความเสี่ยง  
 Knowledge related information technology entrepreneur; 
concepts of entrepreneurship; exploration of business opportunities; preparation for 
entreprenueurship; business feasibility; risk management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


