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รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัส    25480191107226 
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science (Computer Science) 
 อักษรย่อภาษาไทย:  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  B.Sc. (Computer Science) 
 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 
 

โครงสร้างหลักสูตร  
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 
 2.1)  วิชาแกน    12 หน่วยกิต 
 2.2)  วิชาเฉพาะด้าน    60 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   6  หน่วยกติ 
 2.2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์    9  หน่วยกิต
 2.2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์    15  หน่วยกิต 
 2.2.4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ    24  หน่วยกิต 
 2.2.5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   6  หน่วยกิต 
 2.3)  วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 
 2.4)  วิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงานคอมพิวเตอร์    6  หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
 

  



  

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 1. กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ   จ านวน 9 หน่วยกิต 
  1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต 
 89510064 ภูมิบูรพา 3 (2-2-5) 
  Wisdom of BUU 
  1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียนจาก 3 กลุ่มย่อย จ านวน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
   1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
 89510164 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 (1-2-3) 
  Sufficiency Economy Philosophy  
 89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต 2 (1-2-3) 
  Happiness and Values of Life  
   1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 
รายวิชา จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
 89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย 2 (1-2-3) 
  Physical Well-being Management 
 89510464 อาหารเพื่อสุขภาพ 2 (1-2-3) 
  Food for Health 
   1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
 89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต 2 (1-2-3) 
  Psychological Well-being Management 
 89510664 เสพศิลป์สร้างสุข 2 (1-2-3) 
  Appreciation of Arts for a Happy Life 
 89510764 ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ 2 (1-2-3) 
  Love, Sex and Health 
 2.   กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก จ านวน 12 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชา 
ให้ครบ 12 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จ านวน 4 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้  
 89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก  2 (1-2-3) 
  Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand,  
  ASEAN, and the World 
 89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ  2 (1-2-3) 
  Lateral Thinking Skill Development  
 89520264 กระบวนการคิดเพ่ือเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 2 (1-2-3) 
  Thinking Process for Understanding Oneself and Others 
 89520364 กิจกรรมสร้างสรรค์ 2 (1-2-3) 
  Creative Activities 



  

  2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้  
 89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5)  
  English for Communication 
 89520564 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 3 (2-2-5) 
  Collegiate English 
 89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง 3 (2-2-5)  
  Experiential English 
  2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้  
 89520764 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (1-2-3)  
  Thai Language Skills for Communication    
 89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย 2 (1-2-3)  
  Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society 
 3.  กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต                     จ านวน 9 หน่วยกิต 
  3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จ านวน 2 หน่วยกิต 
 89530064 โอกาสและความท้าทายในการท างานในโลกอนาคต                 2 (2-0-4) 
                    Opportunities and Challenges for Future Careers 
  3.2  รายวิชาเลือก 3 รายวิชา จ านวน 7 หน่วยกิต 
   3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการท างาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จ านวน 4 หน่วยกิต
ดังนี้ 
รายวิชาด้านเทคโนโลยี 
 89530164  ทักษะดิจิทัล 2 (2-0-4)  
  Digital Skill 
 89530264  การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ 2 (2-0-4) 
  Interactive Media Design 
 89530364  การออกแบบสื่อและการน าเสนอ 2 (2-0-4) 
  Media Design and Presentation 
 89530464 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตการท างานอย่างฉลาด 2 (2-0-4) 
  Mathematics for Smart Working Life 
 89530564 วิทยาศาสตร์การอาหาร 2 (2-0-4) 
  Food Science 
 89530664 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 (2-0-4) 
  Environmental Science 
 89530764 วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 2 (2-0-4) 
  Cosmetic Science 
 89530864 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย์ 2 (2-0-4) 
  Science Literacy 
  



  

 89530964 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น 2 (2-0-4) 
  Introduction to Science of Data 
 89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม 2 (2-0-4) 
  Creativity and Innovation for Social Development 
รายวิชาด้านการบริหารจัดการ 
 89531164 กฎหมายส าหรับคนท างานและธุรกิจ       2 (2-0-4) 
  Law for Worker and Business 
 89531264 องค์ประกอบการจัดการ 2 (2-0-4) 
  Management Functions 
 89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 2 (2-0-4) 
  Business Environment 
 89531464 การออกแบบโครงสร้างองค์กร 2(2-0-4) 
  Organizational Structure Design 
 89531564 การวางแผนกลยุทธ์ 2(2-0-4) 
  Strategic Planning 
 89531664 การควบคุมผลการด าเนินงาน 2 (2-0-4) 
  Performance Controlling  
 89531764 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 2 (2-0-4) 
  Marketing for Entrepreneurship in the 21st Century 
 89531864 พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกสมัยใหม่ 2 (2-0-4) 
  Consumer Behavior in Modern World  
 89531964 การบัญชีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการบริการ 2 (2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Service Industry 
 89532064 การบัญชีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการผลิต 2 (2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Manufacturing 
 89532164 การบัญชีเบื้องต้นในธุรกิจค้าขาย 2 (2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Merchandise 
 89532264 หลักการบัญชี 2 (2-0-4) 
  Accounting  
 89532364 งบการเงิน 2 (2-0-4) 
  Financial Statements  
 89532464 รายงานการเงิน 2 (2-0-4) 
  Financial Report  
 89532564 ภาษีธุรกิจ 2 (2-0-4) 
  Business Taxation  
 89532664 พ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์ 2 (2-0-4) 
  Human Resources Foundation 



  

 89532764 การสร้างประสบการณ์การบริการ 2 (2-0-4) 
  Service Experiences Design 
 89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ 2 (2-0-4) 
  Service Innovation Design  
   3.2.2 รายวิชาบูรณาการ ให้หลักสูตรก าหนดให้นิสิตในหลักสูตรเรียน 1 รายวิชา 
จ านวน 3 หน่วยกิต นิสิตจะลงวิชานี้ได้ต้องผ่านรายวิชาในกลุ่ม 3.1 และ 3.2.1 ครบ 6 หน่วยกิต 
 89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 3 (0-0-9) 
  Entrepreneurship in the 21st Century 
 89539864 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3 (0-0-9) 
  Transforming Thailand through Innovation and Technology 
 89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม 3 (0-0-9) 
  Creating Social Enterprises 
 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต 
 2.1)  วิชาแกน    12 หน่วยกิต 
 88520164 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับคอมพิวเตอร์    3 (2-2-5) 
  Probability and Statistics for Computing 
 88520264 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์    3 (2-2-5) 
  Mathematics for Computing 
 88611064 โครงสร้างดิสครีต       3 (2-2-5) 
  Discrete Mathematics 
 88621164 แคลคูลัสส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์    3 (3-0-6) 
  Calculus for Computer Scientists 
 2.2)  วิชาเฉพาะด้าน    60 หน่วยกิต 
 2.2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   6  หน่วยกติ 
 88610064 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส าหรับธุรกิจดิจิทัล  3 (3-0-6) 
 Management Information Systems for Digital Business 
 88630064 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับคอมพิวเตอร์   3 (3-0-6) 
 Creative Thinking for Computing  
 2.2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์    9  หน่วยกิต 

88629064 การสอบประมวลความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  - 
     Computer Science Comprehensive Examination     
 88634064 การพัฒนาซอฟต์แวร์      3 (2-2-5) 
     Software Development  
88634164 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ    3 (2-2-5) 
     Object-Oriented Analysis and Design  

  



  

 88649164 การพัฒนาระบบอัจฉริยะเชิงปฏิบัติ    3 (2-2-5) 
     Practical Intelligence System Development 

 2.2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์    15  หน่วยกิต 
88624064 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์      3 (2-2-5) 
     Relational Database  
88624164 การพัฒนาและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน   3 (2-2-5) 
     User Interface Design and Development  
88624264 ฐานข้อมูลขั้นสูง      3 (2-2-5) 
     Advance Database  
88624364 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ     3 (2-2-5) 
     Web Programming  
88634264 การทดสอบซอฟต์แวร์     3 (2-2-5) 
     Software Testing  

  
 2.2.4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ    24  หน่วยกิต 

88612064 หลักการโปรแกรม       3 (2-2-5) 
     Programming Fundamental     
88612164 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ     3 (2-2-5) 
     Object-Oriented Programming Paradigm    
88622064 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม    3 (2-2-5) 
     Data Structures and Algorithms  
88622164 การออกแบบขั้นตอนวิธีและการประยุกต์   3 (2-2-5) 
     Algorithm Design and Application  
88625064 ระบบข่าวกรองธุรกิจและการออกแบบคลังข้อมูล  3 (2-2-5) 

     Business Intelligence and Data warehouse 
88633064 เครือข่ายคอมพิวเตอร์     3 (3-0-6) 
     Computer Networks  
88635064 การท าเหมืองข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องจักร  3 (3-0-6) 
     Data Mining and Machine Learning 
88635164 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ     3 (2-2-5) 
     Exploratory Data Analysis 

 2.2.5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   6  หน่วยกิต 
88613064 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   3 (3-0-6) 
     Computer Organization and Architecture 
88623064 ระบบปฏิบัติการ      3 (3-0-6) 
     Operating Systems 

 



  

 2.3)  วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 
 88640064 กระบวนการทางธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรองค์กร  3 (3-0-6) 
  Business Process and Enterprise Resources Planning  
 88640164 การค านวณทางการเงิน   3 (3-0-6) 
  Computational Finance  
 88646064 ความรู้ความเข้าใจของคอมพิวเตอร์   3 (3-0-6)   
  Cognitive Computing 
 88646164 เครื่องมือและการโปรแกรมบนยูนิกซ์   3 (2-2-5) 
  Unix Tools and Programming 
 88646264 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์   3 (3-0-6)  
  Cyber Security 
 88646364 การโปรแกรมในเครือข่ายคอมพิวเตอร์   3 (2-2-5) 
  Networks Programming 
  
 88646464 การประมวลผลกลุ่มเมฆ   3 (3-0-6) 
  Cloud Computing 
 88646564 การบริหารจัดการระบบ   3 (3-0-6) 
  System Administration 
 88646664 การใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วย IOT   3 (2-2-5) 
  Internet of Thing for Smart Living   
 88647064 การโปรแกรมสื่อผสมส าหรับหลายแพลตฟอร์ม   3 (2-2-5) 
  Multimedia Programming for Multiplatforms  

88647164 หลักการโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่    3 (2-2-5) 
  Mobile Programming Paradigm 
 88647264 การพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่   3 (2-2-5) 
  Mobile Application Development 
 88647364 การพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายแพลตฟอร์ม 3 (2-2-5) 
  Multiplatform Mobile Application Development  
 88647464 สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส   3 (2-2-5) 
  Microservice Architecture 
 88648064 หลักการโปรแกรมส าหรับระบบอัจฉริยะ   3 (2-2-5) 
  Intelligent Systems Programming  
 88648164 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น   3 (2-2-5) 
  Introduction to Artificial Intelligence 
 88648264 การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ   3 (2-2-5) 
  Information Storage and Retrieval  
  



  

 88648364 ระบบแนะน า   3 (3-0-6) 
  Recommendation System  
 88648464 การท าเหมืองเว็บและการวิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 3 (3-0-6) 
  Web Mining and Social Media Data Analysis 
 88648564 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น   3 (3-0-6) 
  Introduction to Natural Language Processing  
 88648664 การประมวลผลภาพดิจิทัล   3 (2-2-5) 
  Digital Image Processing 
 88648764 ข้อมูลขนาดใหญ่   3 (2-2-5) 
  Big Data   
 88648864 การเรียนรู้เชิงลึก   3 (2-2-5) 
  Deep Learning 
 88649064 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 (0-9-0) 
  Computer Science Apprenticeship 
 88649264 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1    3 (3-0-6) 
  Selected Topics in Computer Science I      
 88649364 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2    3 (2-2-5) 
  Selected Topics in Computer Science II    
 88649464 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3    3 (3-0-6) 
  Selected Topics in Computer Science III    
 88649564 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4    3 (2-2-5) 
  Selected Topics in Computer Science IV  
 88649664  การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสรางนวัตกรรม 3 (3-0-6) 
  Logical Thinking and Problem Solving for 
  Innovation 
 
 2.4)  วิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงานคอมพิวเตอร์    6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงานคอมพิวเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 88649764 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
  Cooperative Education  

หรือ 
 88649864 โครงงานคอมพิวเตอร์   3 (0-9-3) 
  Capstone Project   

และต้องเลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะเลือก จ านวน 3 หน่วยกิต 
 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ 
 เลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  



  

แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย 
Physical Well-being Management 

2 (1-2-3) 

89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต  
Psychological Well-being Management 

2 (1-2-3) 

89520264 กระบวนการคิดเพ่ือเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน  
Thinking Process for Understanding Oneself and 
Others 

2 (1-2-3) 

89520364 กิจกรรมสร้างสรรค์ 
Creative Activities 

2 (1-2-3) 

วิชาเฉพาะ 88520164 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ 
Probability and Statistics for Computing 

3 (2-2-5) 

88612064 หลักการโปรแกรม 
Programming Fundamental 

3 (2-2-5) 

เลือกเสรี xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3 
รวม (Total) 17 

หมายเหตุ หากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปไม่เปิดสอนในเทอมนั้น ทางหลักสูตรสามารถก าหนดให้นิสิต
เรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มเดียวกันได้ 

 
  



  

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510064 ภูมิบูรพา 
Wisdom of BUU 

3 (2-2-5) 

89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
English for Communication 

3 (2-2-5) 

วิชาเฉพาะ 88610064 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการส าหรับธุรกิจดิจิทัล 
Management Information Systems for Digital 
Business 

3 (3-0-6) 

88611064 โครงสร้างดิสครีต  
Discrete Mathematics 

3 (2-2-5) 

88612164 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming Paradigm 

3 (2-2-5) 

88613064 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Organization and Architecture 

3 (3-0-6) 

รวม (Total) 18 
หมายเหตุ หากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปไม่เปิดสอนในเทอมนั้น ทางหลักสูตรสามารถก าหนดให้นิสิต
เรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มเดียวกันได้ 
 



  

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง 
Experiential English 

3 (2-2-5) 

89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย 
Thai Language Skills for Careers in 
Contemporary Society 

2 (1-2-3) 

วิชาเฉพาะ 88520264 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
Mathematics for Computing 

3 (2-2-5) 

88622064 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
Data Structures and Algorithms 

3 (2-2-5) 

88624064 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
Relational Database 

3 (2-2-5) 

88624164 การพัฒนาและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 
User Interface Design and Development 

3 (2-2-5) 

รวม (Total) 17 
หมายเหตุ หากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปไม่เปิดสอนในเทอมนั้น ทางหลักสูตรสามารถก าหนดให้นิสิต
เรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มเดียวกันได้ 

 
 
 
 
 
 

  



  

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 88621164 แคลคูลัสส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Calculus for computer science 

3 (3-0-6) 

88622164 การออกแบบขั้นตอนวิธีและการประยุกต์ 
Algorithm Design and Application 

3 (2-2-5) 

88623064 ระบบปฏิบัติการ 
Operating Systems 

3 (3-0-6) 

88624264 ฐานข้อมูลขั้นสูง 
Advance Database 

3 (2-2-5) 

88624364 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
Web Programming 

3 (2-2-5) 

88625064 ระบบข่าวกรองธุรกิจและการออกแบบคลังข้อมูล 
Business Intelligence and Data warehouse 

3 (2-2-5) 

88629064 การสอบประมวลความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Computer Science Comprehensive Examination 

- 

รวม (Total) 18 
หมายเหตุ หากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปไม่เปิดสอนในเทอมนั้น ทางหลักสูตรสามารถก าหนดให้นิสิต
เรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มเดียวกันได้ 
 



  

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89530064 โอกาสและความท้าทายในการท างานในโลกอนาคต 
Opportunities and Challenges for Future 
Careers 

2 (2-0-4) 

89530364 การออกแบบสื่อและการน าเสนอ 
Media Design and Presentation 

2 (2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 88633064 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Computer Networks 

3 (3-0-6) 

88634064 การพัฒนาซอฟต์แวร์ 
Software Development 

3 (2-2-5) 

88635064 การท าเหมืองข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องจักร 
Data Mining and Machine Learning 

3 (3-0-6) 

เลือกเสรี xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3 
รวม (Total) 16 

หมายเหตุ หากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปไม่เปิดสอนในเทอมนั้น ทางหลักสูตรสามารถก าหนดให้นิสิต
เรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มเดียวกันได้ 

 
  



  

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510264  ความสุขและคุณค่าชีวิต 
Happiness and Values of Life 

2 (1-2-3) 

วิชาเฉพาะ 88630064 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับคอมพิวเตอร์  
Creative Thinking for Computing 

3 (3-0-6) 

88634164 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Analysis and Design 

3 (2-2-5) 

88634264 การทดสอบซอฟต์แวร์ 
Software Testing 

3 (2-2-5) 

88635164 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ 
Exploratory Data Analysis 

3 (2-2-5) 

886xxx64 วิชาเฉพาะเลือก 2 3 
รวม (Total) 17 

หมายเหตุ หากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปไม่เปิดสอนในเทอมนั้น ทางหลักสูตรสามารถก าหนดให้นิสิต
เรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มเดียวกันได้ 



  

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
Business Environment 

2 (2-0-4) 

89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 
Entrepreneurship in the 21st Century 

3 (0-0-9) 

วิชาเฉพาะ 88649164 การพัฒนาระบบอัจฉริยะเชิงปฏิบัต ิ
Practical Intelligence System Development 

3 (2-2-5) 

886xxx64 วิชาเฉพาะเลือก 2 3 
886xxx64 วิชาเฉพาะเลือก 3 3 
886xxx64 วิชาเฉพาะเลือก 4 

(ส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์) 
3 

รวม (Total) 14 หรือ 17 
หมายเหตุ หากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไม่เปิดสอนในเทอมนั้น ทางหลักสูตรสามารถก าหนดให้นิสิต
เรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มเดียวกันได้ 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

 

ส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 88649764 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6 (0-18-9) 

รวม (Total) 6 
 

ส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 88649864 โครงงานคอมพิวเตอร์ 
Capstone Project 

3 (0-9-3) 

รวม (Total) 3 
 

  



  

ค าอธิบายรายวิชา 
 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 
1.  กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ    
 1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา 
 
89510064 ภูมิบูรพา 3 (2-2-5) 
 Wisdom of BUU 

รากเหง้าของมหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกของประเทศไทย ค่านิยม
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รักษ์ทะเล การสร้าง การมีส่วนร่วม และการสืบ
สานจากรุ่นสู่รุ่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

Root of Burapha University (BUU) ; local wisdom of Eastern Thailand; BUU 
core values, being BUU student; marine conservation; contributing, participating, and 
conveying from generation- to- generation; Eastern Economic Corridor (EEC) ; Sustainable 
Development Goals (SDGs) 
 
 1.2 รายวิชาเลือก 
 1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
 
89510164 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 (1-2-3) 
 Sufficiency Economy Philosophy 

หลักการ แนวคิดของความพอเพียง การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามแนวพระราชด าริ การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคม 

Sufficiency principles and concepts; sustainable development based on the 
philosophy of sufficiency economy; royal-initiated projects, implementation of sufficiency 
economy principle in daily life; change literacy in society 
 
89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต 2 (1-2-3) 
 Happiness and Values of Life  

ความหมายของชีวิต การรู้จักและเข้าใจตน การปรับปรุงและพัฒนาตน การตั้งเป้าหมาย
และวางแผนชีวิต การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่า การปรับตัวแบบองค์รวมในสังคมที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลง 

Meanings of life; self-perceptions and understanding; self- improvement and 
development; goal- setting and life planning; living a valuable and happy life; holistic self 
-adjustment in a changing society  



  

 
 1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
 
89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย 2 (1-2-3) 
 Physical Well-being Management 

แนวคิดและวิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี การยศาสตร์ การออกก าลังกาย  
การรับประทานอาหาร ยารักษาโรค การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง การวางแผนชีวิต
ครอบครัว 

Concepts and guidelines for maintaining in good physical and mental health; 
good shape; exercise; food consumption; medicine; behavior and environmental risks 
preventions; family life planning 
 
89510464 อาหารเพื่อสุขภาพ 2 (1-2-3) 
 Food for Health 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ อาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารป้องกันโรค  
อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 

Basic knowledge of food and Nutrition, food for health, food for disease 
prevention, processed food, food product for health, food safety and consumer 
production 
 
 1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
 
89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต 2 (1-2-3) 
 Psychological Well-being Management 

การสร้างความสามารถในการบริหารสุขภาวะทางจิตในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการ
ท างาน การใช้หลักการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิต ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับอารมณ์
และความเครียด การเข้าใจและการประเมินสุขภาวะทางจิต การประเมินอารมณ์และความเครียด การน า
กลยุทธ์ทางจิตวิทยาและเทคนิคการจัดการความเครียดมาใช้เสริมสร้างสุขภาวะทางจิต 

Effective psychological well-being  management to life and work, the use of  
psychological well-being principles, psychological theories and principles of emotion and 
stress; assessing and understanding psychological well- being, emotional and stress; 
applications of psychological strategies and stress management techniques for enhancing 
psychological well-being 
  
  



  

89510664 เสพศิลป์สร้างสุข 2 (1-2-3) 
 Appreciation of Arts for a Happy Life 

คุณค่าของศิลปะด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรีและศิลปะการแสดงต่อการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ สุนทรียะของการเสพงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรีและศิลปะการแสดง 
หลักการใช้ศิลปะเพ่ือแก้ปัญหาและส่งเสริมการมีสุขภาวะทางกายและใจที่ดี การฝึกปฏิบัติทางศิลปะแขนง
ต่าง ๆ  เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและใจ 

Value of visual arts, design, music, and performing arts to human living; visual 
arts appreciation; design, music, and performing arts; artistic principles for problems solving 
and physical and mental well-being promotion; practices in various arts for physical and 
mental well-being promotion 
 
89510764 ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ 2 (1-2-3) 
 Love, Sex and Health 

สถานการณ์และพัฒนาการทางเพศ ความรักและการจัดการความรัก ทักษะการปฏิเสธ 
ในเรื่องเพศ ทัศนคติความเชื่อและวัฒนธรรมทางเพศ ความหลากหลายทางเพศ การวางแผนชีวิตรักและ 
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

Situation and sexual development; love and love management; refusal skills 
in sexual issue; attitude, believe, and culture of sex; sexual diversity; love life planning; 
sexual transmitted-diseases prevention; health literacy 
 
 2.  กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 
 
89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก  2 (1-2-3) 
 Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand,  
 ASEAN, and the World 

ปลูกจิตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ฐานะ พลเมืองของไทย อาเซียน และโลก กรณีศึกษา การรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ท้าทาย
กรอบความเชื่อเดิมเปิดโลกทัศน์ที่กว้างข้ึน 

Raising awareness; roles, and responsibilities as Thai, ASEAN, and the world 
citizen; case study; recognition of the challenging paradigms shift; open broader world 
outlook   
 
 
 
 
 



  

89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ  2 (1-2-3) 
 Lateral Thinking Skill Development  

ความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิดนอก
กรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพ้ืนฐาน ขั้นก้าวหน้า และ
ขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ 
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมเพ่ือการคิดนอกกรอบ การคิดนอกกรอบในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันการน าเสนองาน 

Definition, background, importance, principles, concept and types of  
lateral thinking; systematic lateral thinking development; basic, advanced and skillful 
lateral thinking techniques; product development from lateral thinking; information 
technology for  lateral thinking product development; research on lateral thinking 
development; team formation for lateral thinking; lateral thinking product for problem 
solving in daily life; presentation  
 
89520264 กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 2 (1-2-3) 
 Thinking Process for Understanding Oneself and Others 

การพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือเข้าใจ
ตนเองและผู้อ่ืนเน้นการให้คุณค่าการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ พัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนา
ศักยภาพที่สูงสุด ใช้การเรียนรู้ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนฝึกตนเองอย่างต่อเนื่อง  

Systematic thinking process to understand oneself and others in the 21st  
century, focusing on introspective learning; development of human inner perspective 
towards the maximum potential; application of learning for inner changes; deep listening; 
aesthetic dialogue for continuous learning and practice 
 
89520364 กิจกรรมสร้างสรรค์ 2 (1-2-3) 
 Creative Activities 

ทฤษฎีและองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม การจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย ฝึกปฏิบัติและจัดโครงการที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร 

Theories and components of creative thinking; guidelines for developing and 
promoting, organizing various activities; practical work and projects that promote creative 
thinking in the organization  
 
 
 
 
 



  

 2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 
 
89520464 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5)  
 English for Communication 

ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการ
เรียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมโลก เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

Practicing skills in listening, speaking, reading, and writing English; vocabulary 
and language structure; English language learning strategies; global culture; 
communication in daily life 
 
89520564 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 3 (2-2-5) 
 Collegiate English 

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และ
โครงสร้างภาษา ฝึกกลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ ฝึกการคิดเชิงวิพากษ์และอภิปรายเชิงวิชาการ 

Practicing academic English skills in listening, speaking, reading, and writing; 
vocabulary and language structure; English language learning strategies; practicing critical 
thinking and academic discussion 
 
89520664 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง 3 (2-2-5)  
 Experiential English 

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม ฝึกกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์และอภิปราย เรียนรู้พหุวัฒนธรรม 

Practicing English language skills through activities; practicing English language 
learning strategies; critical thinking skills and discussion in multi-cultural contexts 
 
2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
 
89520764 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (1-2-3) 
 Thai Language Skills for Communication 

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ท้ังในชีวิตประจ าวันและในเชิงวิชาการ 

Language, thinking, and reasons; integration of language skills for effective 
communication, in daily life and academic purposes 
  
 
 
 



  

89520864 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย 2 (1-2-3) 
 Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society 

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ การฟังและจดบันทึกรายงานการประชุม   
การสนทนาเชิงธุรกิจ การเขียนโต้ตอบทางอีเมล์ การเขียนโครงการและเอกสารเชิงหลักการ การออกแบบ
แบบสอบถาม และการเขียนใบสมัครออนไลน์ 

Thai language skills for careers; listening and note- taking for meetings; 
business conversations; e- mail correspondence; projects and conceptual framework 
writing; questionnaire design; online job applications writing 
 
 3.  กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต  
 3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา 
 
89530064    โอกาสและความท้าทายในการท างานในโลกอนาคต                      2 (2-0-4) 
                  Opportunities and Challenges for Future Careers 

นโยบายประเทศไทย 4.0 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โมเดลการบูรณาการเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ทักษะแรงงานที่จ าเป็นในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
การประเมินสมรรถนะตนเอง ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

Thailand 4 . 0  policy; Eastern Economic Corridor, potential core technologies 
and industry clusters driving economic growth; integrated economic model towards 
sustainable development, bioeconomy, circular economy and green economy; workforce 
skills required for targeted industry clusters; self-competency assessment; labor market in 
Eastern Economic Corridor 
 
 3.2 รายวิชาเลือก  
 3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการท างาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชารายวิชาด้านเทคโนโลยี 
 
89530164  ทักษะดิจิทัล 2 (2-0-4) 
 Digital Skill 

การสร้างและการเผยแพร่วิดีโอ รูปภาพ เพลง ข้อความ และข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ 
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ธุรกิจ และสังคม เทคโนโลยีอุบัติใหม่ 

Creation and dissemination of online- videos, images, music, messages, and 
news; digital application in daily life, business and society; emerging technologies. 
  
 
 
 



  

89530264  การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ 2 (2-0-4) 
 Interactive Media Design 

การแสดงผลและการปฏิสัมพันธ์ การเข้าใจและสามารถแสดงความคิดรวบยอดของการ
ปฏิสัมพันธ์ มุมมองด้านการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ในลักษณะของสังคมและความรู้สึก กระบวนการในการ
ออกแบบการปฏิสัมพันธ์ การออกแบบสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ (brand) ส าหรับผลิตภัณฑ์ของ
ตนเอง  

Visualization and interactivity; understanding and conceptualizing of 
interaction; cognitive aspects; social and emotional interaction; the process of interaction 
design; design and establish brand based on client specifications 
 
89530364  การออกแบบสื่อและการน าเสนอ 2 (2-0-4) 
 Media Design and Presentation 

การออกแบบสื่อดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน  การน าเสนอเนื้อหาเชิงดิจิทัล
อย่างมืออาชีพ การประเมินผลสื่อผสมที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือมาตรฐาน  

Professionally present digital content; evaluation with standard tools 
 
89530464 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตการท างานอย่างฉลาด 2 (2-0-4) 
 Mathematics for Smart Working Life 

คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การคิดดอกเบี้ยเชิงเดียว การคิดดอกเบี้ยทบต้น การผ่อน
ช าระแบบรายงวด การออมเงินแบบรายงวดบัตรเครดิต การค านวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากการผิด
นัดช าระ การลงทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ดอกเบี้ยจากการกู้
เงินแบบต่าง ๆ การวางแผนทางการเงินเพ่ือการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพ่ิม
มูลค่าเงินออมจากการลดหย่อนภาษี 

Introduction to financial mathematics; simple interest calculation; compound 
interest; amortized loan, annuity saving, credit card, overdue payment and fee calculation; 
investment; the investments return analysis; loans interest analysis; financial planning for 
life under sufficiency economy; annuity saving and tax deduction 
 
  



  

89530564 วิทยาศาสตร์การอาหาร 2 (2-0-4) 
 Food Science 

ความหมายและความส าคัญของอาหาร องค์ประกอบในอาหาร เคมีอาหาร การแปรรูป
อาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร การถนอมอาหาร โภชนาการอาหาร ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเชิงหน้าที่ เครื่องดื่ม การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรฐานและ
คุณภาพอาหาร อาหารใหม่  

Definition and importance of food; food composition; food chemistry; food 
processing; food deterioration; food microbiology; food preservation; food nutrition; 
variety of food products; functional food; beverage; food packing; food quality and 
standards; novel food 
 
89530664 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 (2-0-4) 
 Environmental Science 

ความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บทบาทของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน 
มลพิษพลาสติก (ไมโครพลาสติกกับมลพิษทางน้ า) PM2.5 กับปัญหามลพิษทางอากาศ ไฟป่าและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน วิถีเกษตรอินทรีย์ การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

Definition and scope of environmental science; role of science and 
technology, and sustainable development of the environment; climate change and global 
warming; plastic pollution (micro plastic and water pollution) ; PM 2 . 5  and air pollution 
problems; forest fires and their environmental impact; renewable energy; organic farming 
practices; restorative environment with biological processes; environmental science and 
quality of life; innovation for the environment 
 
89530764 วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 2 (2-0-4) 
 Cosmetic Science 

เครื่องส าอางเบื้องต้น เทคโนโลยีความงาม สูตรเครื่องส าอาง วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
เพ่ือการดูแลผิวหนัง วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางการดูแลเส้นผม สารหอมและสุคนธศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางสีสัน การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง โพลีเมอร์ในเครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด     
ชีวะโมเลกุลในเครื่องส าอาง เคมีเภสัชส าหรับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใน
เครือ่งส าอาง 

Introduction of cosmetic; beauty technology; cosmetic formulation; cosmetic 
science for skin care; cosmetic science for hair; fragrance and aromatic science; color 
cosmetic science; evaluation of cosmetic products; polymer in cosmetics; sunscreen 
products;  biomolecules in cosmetics; pharmaceutical chemistry for cosmetic science; 
natural product in cosmetics 



  

  
89530864 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย์ 2 (2-0-4) 
 Science Literacy 

การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มุมมองทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งรอบตัว วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจใน
ปัจจุบันและอนาคต 

Sscientific thinking; scientific perspective of surrounding things of Interests 
and prospective science of interests 
 
89530964 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น 2 (2-0-4) 
 Introduction to Science of Data 

วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ  
การเข้ารหัสของข้อมูลในชีวิตประจ าวัน การตรวจสอบรหัสที่มีความผิดพลาดหรือถูกปลอมแปลง 

Introduction to science of data; data analysis; data for decisions; encoding 
data in everyday life; detecting errors in the received data; identifying manipulated codes 
 
89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม 2 (2-0-4) 
 Creativity and Innovation for Social Development 

ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การก าหนดปัญหา การระดมสมอง การสร้างแนวความคิดใหม่ และการ
แก้ปัญหาทางสังคม 

Essence of creativity and innovation in disruptive era; design thinking, 
problem identification, brainstorming, idea generation and social problem-solving  
 
รายวิชาด้านการบริหารจัดการ 
89531164 กฎหมายส าหรับคนท างานและธุรกิจ       2 (2-0-4) 
 Law for Worker and Business 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับหลักกฎหมายที่ส าคัญส าหรับคนท างาน  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
แรงงาน จัดตั้งบริษัท ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษีอากร กฎหมายล้มละลาย กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้าน     
การทุจริต กรณีศึกษา 

Basic knowledge of laws; principles of labor laws; civil and commercial laws; 
labor laws; company-established laws; intellectual property laws; tax laws; bankruptcy 
laws; anti-corruption laws; case study 
 
  



  

89531264 องค์ประกอบการจัดการ 2 (2-0-4) 
 Management Functions 

แนวคิดพ้ืนฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ หน้าที่หลัก
ในการจัดการ การวางแผน  

Basic concepts and characteristics of an organization; principles of 
management; management process; management functions; planning  
 
89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 2 (2-0-4) 
 Business Environment 

สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ 
Management environment; management ethics 

 
89531464 การออกแบบโครงสร้างองค์กร 2 (2-0-4) 
 Organizational Structure Design 

การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้น า และการควบคุม 
Organizational and human resource management; directing; controlling  

 
89531564 การวางแผนกลยุทธ์ 2 (2-0-4) 
 Strategic Planning 

แนวคิดพ้ืนฐาน กระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผน การตัดสินใจ  
เชิงกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจ 

Strategic concepts and administration process; planning process and strategic 
decision making; strategic implementation and control business 
 
89531664 การควบคุมผลการด าเนินงาน 2 (2-0-4) 
 Performance Controlling  

การวางแผน การด าเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การจัดการคุณภาพ  
Planning; operating; controlling production of product and service; product 

and operation process designs; quality management 
  
  



  

89531764 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการในศตวรรษท่ี 21 2 (2-0-4) 
 Marketing for Entrepreneurship in the 21st Century 

ความหมาย ความส าคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อม
ทางการตลาด ประสมทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
- การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาด ความรับผิดชอบต่อ
สังคม การตลาด 4.0 

Meaning and importance of marketing to businesses; process of marketing; 
marketing environment; marketing mix - product, price, channel and promotion - creating 
a competitive advantage; global marketing and business ethics; social responsibility; 
marketing 4.0  
 
89531864 พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกสมัยใหม่ 2 (2-0-4) 
 Consumer Behavior in Modern World  

พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและ
ระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งทางการ
ตลาด 

Modern consumer behavior; behavior of consumer decision making process; 
buyers’ behavior; marketing research; marketing information system; market segmentation; 
target marketing; market positioning 
 
89531964 การบัญชีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการบริการ 2 (2-0-4) 
 Introduction to Accounting in Service Industry 

หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในอุตสาหกรรมการบริการ 
Basic accounting theories; concepts; processes in Service Industry 

 
89532064 การบัญชีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการผลิต 2 (2-0-4) 
 Introduction to Accounting in Manufacturing 

หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในอุตสาหกรรมการผลิต  
Basic accounting theories; concepts; processes in Manufacturing  

 
89532164 การบัญชีเบื้องต้นในธุรกิจค้าขาย 2 (2-0-4) 
 Introduction to Accounting in Merchandise 

หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในธุรกิจค้าขาย  
Basic accounting theories; concepts; processes in Merchandise   

 
  



  

89532264 หลักการบัญชี 2 (2-0-4) 
 Accounting  

หลักการ กระบวนการเกี่ยวกับการบัญชี การจัดท ารายงานทางการเงินของหน่วยงานธุรกิจ  
Concept; process; preparation of supported documents; business journal  

entries  
 
89532364 งบการเงิน 2 (2-0-4) 
 Financial Statements  

งบดุล งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การวิเคราะห์และท าความเข้าใจถึงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน กระแส
เงินสดของธุรกิจ  

Preparation of trial balance; adjustment of accounting errors; preparation of 
financial statements for private and public business firms; accounting management 
principles of assets; liabilities; shareholders’ equity 
 
89532464 รายงานการเงิน 2 (2-0-4) 
 Financial Report  

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน การจัดท าและบริหารงบประมาณ การประเมินงบลงทุน  การ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด 

Financial Credit Analysis; Constructing and Managing Master Budget; Capital 
Budget Evaluation; financial reporting analysis; cash budgeting; modern management 
accounting techniques 
 
89532564 ภาษีธุรกิจ 2 (2-0-4) 
 Business Taxation  

หลักการ ประเภท และแนวปฏิบัติของการภาษีอากรที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบ       
ในการเสียภาษี การค านวณภาษี การจดทะเบียน การจัดท าแบบฟอร์ม การจัดท ารายงาน การยื่นแบบ
แสดงรายการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต  และภาษีส าหรับ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการภาษีทางธุรกิจ 

Principles, types and practices of business taxation; tax responsibility; tax 
calculations; registration form preparation; report preparation; filing return forms; basic 
knowledge about stamp duties; customs duties; excise taxes; promotional taxes for 
specific businesses; current issues regarding business taxation 
 
89532664 พื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์ 2 (2-0-4) 
 Human Resources Foundation 



  

การจัดการ และการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ กระบวนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การจ้างงาน การจัดปฐมนิเทศ การสอนงาน การฝึกอบรม
และการพัฒนา การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

Human resource management; emGELOyee retention in business; human 
resource functions including planning, recruitment and selection, job placement, 
orientation, coaching, training and development, and performance evaluation 
 
89532764 การสร้างประสบการณ์การบริการ 2 (2-0-4) 
 Service Experience Design 

วิธีการคิดการออกแบบเพื่อผลิตบริการและการออกแบบระบบใหม่ให้น่าสนใจ พ้ืนฐานของ
จุดสัมผัสเชิงพฤติกรรม การสร้างแผนภาพ การเล่าเรื่อง การคิดต้นแบบอย่างรวดเร็ว 

Methods of design thinking in order to produce new service and system 
development; a foundation about the behavioral touchpoints; diagramming and 
storytelling; rapid prototyping 
 
89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ 2 (2-0-4) 
 Service Innovation Design  

วิธีการคิด การออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัย
ทางการตลาด การจัดการการถ่ายโอนความรู้ในองค์กร พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และเครือข่าย การวิจัยและ
พัฒนา 

Methods of design thinking in order to launch new product development; 
managing intellectual property; market research; managing organizational knowledge 
transfer; strategic alliances and networks; research and development  
  
 3.2.2 รายวิชาบูรณาการ ให้หลักสูตรก าหนดให้นิสิตในหลักสูตรเรียน 1 รายวิชา 
 
89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 3 (0-0-9) 
 Entrepreneurship in the 21st Century 

แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 อย่างมี
จริยธรรมตามกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทและกฎหมายธุรกิจทั่วไป รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจ 

Concepts of entrepreneurship; ethics and entrepreneurship skills in 2 1 st 
century according to laws for a company establishment and general business laws; able 
to accomplish the business plan 
 
  



  

89539864 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3 (0-0-9) 
 Transforming Thailand through Innovation and Technology 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบนิเวศ
นวัตกรรมของประเทศไทย การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ลูกค้าและการขาย แผนภาพ
คุณค่าที่ส่งมอบ ความเป็นผู้น าและการสร้างทีม ทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาทักษะการน าเสนอ
งานเชิงธุรกิจ 

National economic and social development through innovation and 
technology, Thailand’ s innovation ecosystems; innovation- driven entrepreneurship, 
customers and sales, value proposition canvas, leadership and team building, intellectual 
property and business pitching skill training 
 
89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม 3 (0-0-9) 
 Creating Social Enterprises 

รากเหง้าของวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อม        
ความเหลื่อมล้ าในสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน การเรียนรู้ความร่วมมือแบบประชารัฐ การ
แก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม แนวคิดของกิจการเพ่ือสังคม การสร้างสรรค์แผนกิจการเพ่ือสังคมแห่ง
อนาคต 

The foundation of culture and natural resources; social and environmental 
issues; disparity in society; improving the quality of life of communities;  learning in a civil 
state cooperation; solving social and environmental problems; concept of social 
enterprises; creating a corporate plan for future society 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต 
  2.1)  วิชาแกน    12 หน่วยกิต 
 
88520164 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับคอมพิวเตอร์  3 (2-2-5) 
  Probability and Statistics for Computing 

สถิติเชิงพรรณนา การอนุมานทางสถิติ ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข 
ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง โมเมนต์ ความเป็นอิสระของตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการแจก
แจง การประมาณค่าของตัวแปร การออกแบบการทดลองและการทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น การสร้างมโนภาพข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

Descriptive statistics; statistical inference; probability, conditional probability, 
discrete and continuous probability; moment statistics, independence of random; 
variables; distribution functions; parameter estimation; experiment design and hypothesis 
testing; correlation and linear regression analysis; data visualization; data analysis for 
decision support 

 



  

88520264 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 
  Mathematics for Computing 

เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น การก าจัดแบบเกาส์ การโปรแกรมเชิงเส้น  
การแก้ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นด้วยวิธีการเชิงเรขาคณิตและวิธีซิมเพล็กซ์ ปริภูมิเวกเตอร์   
การแปลงเชิงเส้น เรขาคณิตวิเคราะห์ การแยกเมทริกซ์ ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ  
โซ่มาร์คอฟ เครื่องสถานะ 

Matrices, determinants; systems of linear equations; Gaussian elimination; 
linear programming; solving linear programming problems with geometric approach and 
simplex method; vector spaces; linear transformations; analytic geometry; matrix 
decompositions; eigenvalues and eigenvectors; Markov chains; state machines 
 
88611064 โครงสร้างดิสครีต  3 (2-2-5) 
  Discrete Mathematics 

ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์และตรรกศาสตร์ภาคแสดง การพิสูจน์แบบต่าง ๆ เซต
ความสัมพันธ์ทวิภาค ฟังก์ชัน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การเรียกซ้ า ทฤษฎีจ านวน สัญกรณ์เชิงเส้นก ากับ 
คณิตศาสตร์เชิงการจัดฟังก์ชันก่อก าเนิด ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ 

Propositional and predicate logic, proof techniques; sets; binary relations; 
functions; mathematical induction;recursion; number theory; asymptotic notation; 
enumerative combinatorics; generating functions; recurrence relations; graph theory 
 
88621164 แคลคูลัสส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  3 (3-0-6) 
  Calculus for Computer Scientists 

จ านวนจริงและจ านวนซ้อน อันดับและอนุกรม ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหา
อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ย่อย การประยุกต์ของอนุพันธ์ เกรเดียนต์ของฟังก์ชัน อนุพันธ์อันดับสองและ
อันดับสูง ปฏิยานุพันธ์ ปริพันธ์ การประยุกตข์องปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การหาลิมิตในรูปแบบที่ยังไม่
ก าหนด การลู่เข้า ฟังก์ชันอดิศัย อนุกรมเทย์เลอร์และการประมาณค่า 

Real and complex numbers; sequences and series; functions, limits and 
continuity; derivative, partial differentiation, applications of derivatives; gradients of 
function; second- order and higher derivatives; antiderivative, integrals, applications of 
integrals; improper integrals, indeterminate limits; convergence; transcendental functions;  
Taylor series and approximation 
  
  



  

  2.2)  วิชาเฉพาะด้าน  60 หน่วยกิต 
  2.2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 6 หน่วยกติ 
 
88610064 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส าหรับธุรกิจดิจิทัล 3 (3-0-6) 
  Management Information Systems for Digital Business 

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ แนวคิดระบบสารสนเทศและการจัดการ กล
ยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ความสอดคล้องของธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจดิจิทัล การคิดและออกแบบธุรกิจดิจิทัลรูปแบบใหม่ การ
พัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือธุรกิจดิจิทัล การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลกับธุรกิจ 

Roles of information technology in business; information system concepts 
and management; information technology strategy; strategic information technology 
planning; business and information technology alignment; digital business transformation;  
rethinking and redesigning of digital business; software development of digital business; 
applying artificial intelligence and use data science for business 
 
 
88630064 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 
  Creative Thinking for Computing  

การคิดอย่างสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ทางสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ศึกษาและ
เข้าใจปัญหาในชีวิตประจ าวัน พร้อมทั้งหาข้อบกพร่อง  ระดมความคิดโดยการมองปัญหาในมุมที่แตกต่าง
กัน ค้นหาและรับฟังความคิดที่หลากหลายและน าค าตอบมาบูรณาการความรู้เพ่ือสรุปหาค าตอบที่
เหมาะสมในการสร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงทักษะในใช้เครื่องมื่อเพ่ือสื่อสารและ
น าเสนอผลงาน 

 Creative thinnking for computing, data finding, mess finding, problem finding, 
idea finding, solution finding, acceptance finding; skills in using communication and 
presentation tools 

 
  2.2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 9 หน่วยกิต 
 
88629064 การสอบประมวลความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์     - 
  Computer Science Comprehensive Examination 

การสอบประมวลผลความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การบูรณาการศาสตร์ทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Comprehensive examination in computer science; integrating in computer 
science  
    
  



  

88634064 การพัฒนาซอฟต์แวร์ 3 (2-2-5) 
  Software Development 

แนวคิดและหลักการในการออกแบบซอฟต์แวร์ รูปแบบการออกแบบและสถาปัตยกรรม
ของซอฟต์แวร์ การออกแบบชนิดโครงสร้าง การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ และการออกแบบที่อาศัย
องค์ประกอบ คุณภาพของการออกแบบ และการน ากลับมาใช้ใหม่ ส่วนเชื่อมต่อส าหรับโปรแกรมประยุกต์ 
แนวคิดในการออกแบบและใช้งาน สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือส าหรับการออกแบบซอฟต์แวร์ วงชีวิตของ
ซอฟต์แวร์และรูปแบบการพัฒนา การวิเคราะห์ความต้องการและการจัดท ารูปแบบ การทวนสอบและ
ความสมเหตุสมผล วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์และการบ ารุงรักษา การบริหารจัดการกลุ่มคนที่ท างาน
ร่วมกัน การก าหนดตารางเวลา การวัดคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์  

Fundamental design concepts and principles; design patterns and software 
architecture; structured design; object-oriented analysis and design; component-based 
design; design quality and reuse; application programming interfaces; their designs and 
usages; programming environments and tools; software life cycle and process models; 
software requirement analysis and modeling; verification and validation; software 
evolution and maintenance; team management; project scheduling; software 
measurement and quality assurance 
  



  

88634164 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3 (2-2-5) 
  Object-Oriented Analysis and Design  
 [บุรพวิชา : 88612164 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ] 
 [Prerequisite : 88612164 Object-Oriented Programming Paradigm] 

หลักการพื้นฐานของวิธีเชิงวัตถุส าหรับการสร้างแบบจ าลองการวิเคราะห์ความต้องการของ
ระบบและการออกแบบ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การวิเคราะห์ การออกแบบและการพัฒนา 
ติดตั้งใช้งานระบบ การสร้างคลาสและวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ เทคนิค
เชิงวัตถุ ภาษามาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบเชิงวัตถุ เครื่องมือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบ  

Fundamental principles of object-oriented approaches for software analysis 
and design; the object- oriented software development process, analysis, design and  
implementation; classes and objects; relationships among classes; relationships among  
objects; object-oriented techniques; the unified modeling language (UML); computeraided 
software engineering (CASE) tools 
 
88649164 การพัฒนาระบบอัจฉริยะเชิงปฏิบัต ิ 3 (2-2-5) 
  Practical Intelligence System Development 

ศึกษา ค้นคว้าหรือวิจัยในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจด้านระบบอัจฉริยะ น าเสนอโครงร่างของ
โครงงานที่เกี่ยวข้องกับระบบอัจฉริยะ พัฒนาฟังก์ชัน โมดูล คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างที่น าเสนอ 
พัฒนาโครงงานที่เกี่ยวข้องกับระบบอัจฉริยะ พัฒนาฟังก์ชัน โมดูล คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างที่
น าเสนอ 

Study or research of interesting topics; issues in intelligence system; proposed 
a proposal of a project to develop  functions, modules; features of intelligence system 
 
  2.2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15  หน่วยกิต 
 
88624064 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 3 (2-2-5) 
  Relational Database 

ความส าคัญของฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูลเบื้องต้น แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ การสร้างแบบจ าลองข้อมูลขั้นสูง นอร์มัลไลเซชัน ภาษาเอสคิวแอล
ส าหรับการจัดการข้อมูล การปรับจูนประสิทธิภาพการท างานของฐานข้อมูล ขั้นตอนการออกแบบ
ฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย 

Importance of database; basic data model; relation model; entity-
relationship model; advanced data model; normalization; SQL language; database 
performance tuning; database design; distributed database manangement systems  
 
  



  

88624164 การพัฒนาและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 3 (2-2-5) 
  User Interface Design and Development 

ทฤษฎีพ้ืนฐานและแนวปฏิบัติส าหรับการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การจัดการเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน การสอบถาม-ส ารวจความต้องการของผู้ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบ
ส่วนติดต่อผู้ ใช้งาน การสร้างพิมพ์เขียวส่วนติดต่อผู้ ใช้งานโดยใช้เครื่องมือที่ ได้มาตรฐานในเชิง
อุตสาหกรรมการสร้างชิ้นงานจ าลองได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

Theory and practical guidelines of user interface design; user experience 
management; users' requirement gathering; user interface analysis and design techniques; 
prototyping and creating mock-ups using industry-standard tools; creating pilot effectively 
and efficiently  
 
88624264 ฐานข้อมูลขั้นสูง 3 (2-2-5) 
  Advance Database 

แนวคิดหลักและลักษณะของฐานข้อมูล NoSQL; การประยุกต์ใช้ NoSQL ที่เหมาะสม 
ระบบจัดการฐานข้อมูล SQL ทริกเกอร์ วิว สตอร์โพซีเยอร์ การใช้ภาษา SQL สืบค้นอย่างเหมาะสมที่สุด 
ฟังก์ชันของภาษา SQL การใช้งานดัชนี การท าตารางไพรวอท การจัดการบัฟเฟอร์ ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลส าหรับองค์กร 

Core concepts and applications a NoSQL database; database management 
system, trigger, view, store procedure; query processing and optimization, indexing, privot 
table, buffer management; database management system for organizations  
 
88624364 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3 (2-2-5) 
  Web Programming 

การสร้างโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บ
แบบไดนามิก ภาษาโปรแกรมฝั่งลูกข่ายและแม่ข่าย การใช้ทรัพยากรบนแม่ข่ายและในระบบเครือข่าย 
เว็บเอพีไอ คุกกี้ เครื่องมือและไอดีอีส าหรับการพัฒนาเว็บ ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อค านึงถึง
ด้านความปลอดภัยของการพัฒนาเว็บ 

Web application development processes; user interface design; dynamic 
web; client- side and server- side language; server services/ resources, web API, cookies; 
tools and IDE for web application development; database integration application; security 
issues for web application  
 
  



  

88634264 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3 (2-2-5) 
  Software Testing  

คุณภาพของซอฟต์แวร์ ตัวชี้วัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 
วางแผนและการด าเนินมาตรฐานกระบวนการที่มีคุณภาพและการทวนสอบ การทวนสอบกลไกในการ
ตรวจสอบระบบซอฟแวร์ เทคนิคการทดสอบและเทคนิคในการสร้างและการตรวจสอบข้อมูลการทดสอบ  

การควบคุมรุ่นและระบบการติดตามข้อผิดพลาด  
Software quality; software quality metrics; software quality assurance 

planning and implementation; quality process standards; validation and verification; 
reviews; walkthroughs; Inspections; mechanisms for validating software systems; testing 
techniques and techniques for generating and validating test data; version control and bug 
tracking systems 
 
  2.2.4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 24  หน่วยกิต 
88612064 หลักการโปรแกรม  3 (2-2-5) 
  Programming Fundamental 

หลักการแก้ปัญหา แนวคิด บทบาทและหน้าที่ของขั้นตอนวิธี การประยุกต์ขั้นตอนวิธี การ
พัฒนา การทดสอบ การหาที่ผิด และการแก้ไขโปรแกรมไวยากรณ์และความหมายของภาษาระดับสูง การ
แทนจ านวน พิสัย ความแม่นย า และความผิดพลาดจากการประมาณค่า ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ และการ
ก าหนดค่า การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลอย่างง่าย โครงสร้างควบคุมการท างานของโปรแกรมแบบ มี
การเลือกและแบบท าซ้ า โปรแกรมย่อยและการผ่านค่า แนวคิดของการเรียกซ้ าและฟังก์ชันเวียนเกิดอย่าง
ง่าย การแทนข้อมูลตัวอักขระ ข้อมูลชนิดแถวล าดับและการประมวลผล สายอักขระและวิธีการ
ประมวลผล 

Problem-solving strategies, the concepts, functions and roles of algorithm in 
problem solving; Implementation of algorithms, developing, testing and debugging; 
overview of high-level languages; basic syntax and semantics of a language; representation 
of numeric data, ranges, precision and rounding errors; variables, types, expressions and 
assignments; simple input and output; conditional and iterative control structures; 
subprograms and parameter passing; the concept of recursion and simple recursive 
functions; representation of character data; arrays and array processing; string and string 
processing   
   
  



  

88612164 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (2-2-5) 
  Object-Oriented Programming Paradigm 

การออกแบบและพัฒนาทักษะการสร้างซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษา
เชิงวัตถุ ความหมายของคลาสและวัตถุ การห่อหุ้มและการซ่อนสารสนเทศ ความแตกต่างระหว่าง
พฤติกรรมและการประยุกต์ คลาสและคลาสย่อย การรับทอด การก าหนดภาระเกินและการรับช่วงคุม
แทน ภาวะพหุสัณฐาน อินเทอร์เฟส แฟ้มข้อมูล 

Object- oriented software design and development; programming structures 
in object-oriented language; object and class definitions; encapsulation and information 
hiding; separation of behavior and implementation; classes and subclasses; inheritance; 
overloading and overriding; polymorphism; interface; files 
   
88622064 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 (2-2-5) 
  Data Structures and Algorithms 
 [บุรพวิชา : 88612164 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ] 
 [Prerequisite : 88612164 Object-Oriented Programming Paradigm] 

หลักการพ้ืนฐานของขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น รายการ รายการโยง กอง
ซ้อน และแถวคอย การเวียนบังเกิด โครงสร้างข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงเส้น ต้นไม้ กราฟ การเรียงล าดับอย่าง
ง่าย ขั้นตอนวิธีการค้นหา ตารางแฮชและวิธีการป้องกันการชนกัน ปฏิบัติการส าหรับการแก้ปัญหาและ
การประยุกต์โครงสร้างข้อมูล 

Fundamentals of algorithms; linear data structures, lists, linked list, stacks 
and queue; Recursion; non- linear data structures, tree graph; basic sorting algorithms, 
searching algorithms, hash tables and collision- avoidance strategies; laboratory for 
problem solving and applying data structures 
  
  



  

88622164 การออกแบบขั้นตอนวิธีและการประยุกต์ 3 (2-2-5) 
  Algorithm Design and Application 
 [บุรพวิชา : 88622064 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม] 
 [Prerequisite : 88622064 Data Structures and Algorithms] 

การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ความซับซ้อน ขั้นตอนวิธีการแบ่งแยก
แล้วเอาชนะ ความสัมพันธ์เวียนเกิด การค้นหาและการเรียงล าดับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การค้นและเข้า
คู่รูปและสายอักขระ ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ ขั้นตอนวิธีประเภทก าหนดการพลวัตปัญหา ขั้นตอนวิธีเชิง
กราฟ ปัญหาเอ็นพีบริบูรณ์ ปฏิบัติการส าหรับการออกแบบขั้นตอนวิธี กรณีศึกษาการประยุกต์ขั้นตอนวิธี
ในการแก้ปัญหาจริงอย่างมีประสิทธิภาพ  

Design and analysis of algorithms; complexity analysis; divide- and- conquer; 
recurrence relations; efficient algorithms for sorting; searching pattern matching and 
string/ text algorithms; greedy algorithm; dynamic programming; graph algorithms; NP-
complete problems; laboratory for algorithm design; case study of applying algorithms for 
efficient real problem solving 
  
88625064 ระบบข่าวกรองธุรกิจและการออกแบบคลังข้อมูล 3 (2-2-5) 
  Business Intelligence and Data warehouse 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ การสร้างแหล่งข้อมูลเพ่ือท ารายงานและ
วิเคราะห์ ความต้องการและความส าคัญในการสร้างคลังข้อมูล คุณลักษณะและส่วนประกอบของ
คลังข้อมูล สถาปัตยกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานของคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูล กระบวนการสร้าง
คลังข้อมูล การคัดกรองข้อมูล การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงรูปข้อมูล การโหลดข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล 

Introduction to business analytics; creating data sources for reporting and 
analysis; Needs and importance of data- warehouse in business; characteristics and 
components of data-warehouse; data-warehouse architectures and infrastructures; data-
warehouse design; development of data-warehouse; data extraction; transformation and 
loading  
 
  



  

88633064 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 
  Computer Networks 

เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด มาตรฐานโอเอสไอ การแบ่งชั้น การ
ก าหนดหน้าที่ และการเปรียบเทียบกับชุดโพรโตคอลทีซีพี/ไอพี แนวคิดส าคัญของการสื่อสารในชั้น
กายภาพและชั้นเชื่อมโยงข้อมูล รูปแบบข้อมูล การควบคุมความผิดพลาด การควบคุมสายงาน และ
โพรโตคอล การเข้าใช้งานชั้นเชื่อมโยงข้อมูล หน้าที่และการท างานของชั้นเครือข่าย ขั้นตอนวิธีในการ
เลือกเส้นทาง การเชื่อมเครือข่าย และการควบคุมความแออัดบริการของชั้นขนส่งข้อมูล การสร้างการ
ติดต่อ สมรรถนะ การควบคุมความผิดพลาด สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโพรโตคอล 

Data communication networks and open system standards, the osi reference 
model in general and its instantiation in tcp/ ip; overview of physical and data link layer 
concepts; framing; error control; flow control and protocols; data link layer access 
concepts; internetworking and routing; routing algorithms; internetworking; and congestion 
control; transport layer services; connection establishment; performance and error 
control;communication architecture and protocols 

  
88635064 การท าเหมืองข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องจักร 3 (3-0-6) 
  Data Mining and Machine Learning 

แนวคิดเบื้องต้นของการท าเหมืองข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่เหมาะสมกับการท าเหมือง
ข้อมูลกระบวนการในการค้นพบรูปแบบที่น่าสนใจและการค้นพบกฎความสัมพันธ์ของข้อมูล การจ าแนก
ประเภทข้อมูลข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การค้นหาความผิดปกติ เครื่องมือส าหรับการท าเหมืองข้อมูล และ
การประยุกต์การท าเหมืองข้อมูล 

Fundamental concepts of data mining; types of data for data mining; pattern 
mining and association- rule mining; classifcation; clustering; outlier analysis/  anomaly 
detection; data mining tools; application of data mining 
 
88635164 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ 3 (2-2-5) 
  Exploratory Data Analysis 

การท าความเข้าใจข้อมูล การได้มาซึ่งข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การท าความสะอาด
ข้อมูล การปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล หลักการการอธิบายข้อมูลด้วยแผนภาพ การออกแบบการอธิบาย
ข้อมูลด้วยแผนภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายข้อมูลด้วยแผนภาพ การเลือกแผนภูมิต่างๆ ที่เหมาะสม  
อินโฟกราฟิก การน าเสนอข้อมูลในช่องทางที่หลากหลาย 

Data understanding; data acquisition and gathering; data organization; data 
cleansing; data transformation; principles of data visualization; data visualization design; 
data visualization tools; choosing the appropriate chart type; infographic; multi- channel 
presentation 
 
  



  

  2.2.5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 6  หน่วยกิต 
 
88613064 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 
  Computer Organization and Architecture 

วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมและการจัดระบบโดยรวมของระบบคอมพิวเตอร์  
รูปแบบการแทนข้อมูล การค านวณทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ องค์ประกอบและการจัด
หน่วยความจ า สถาปัตยกรรมของตัวประมวลผล ชนิดของค าสั่งภาษาเครื่อง เรจิสเตอร์ และการอ้างอิง
เลขที่อยู่ โครงสร้างและข้อจ ากัดของค าสั่งภาษาเครื่อง บทบาทของสถาปัตยกรรมแบบไมโครและ
ภาษาเครื่องในการสนับสนุนการท างานของภาษาระดับสูง สถาปัตยกรรมระดับไมโคร ชุดค าสั่งที่มีการ
เข้ารหัสตายตัวและการรู้จ าค าสั่ง การท างานแบบสายท่อและการท างานแบบขนานในระดับภาษาเครื่อง 
แนวคิดโดยรวมของสถาปัตยกรรมแบบสกาลาร์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวประมวลผลและ สมรรถนะของ
ระบบ การวัดสมรรถนะของหน่วยประมวลผลและข้อจ ากัด ระบบหลายตัวประมวลผล 

Computer evolution; review of architecture and organization of computer 
system; binary data representations; mathematical operations and logic; memory 
architecture and organization; processor architecture; instruction types; register sets and 
addressing modes; structure of machine- level programs and limitations; low- level 
architectural support for high- level languages; microarchitecture; hardwired and 
microprogrammed realization; instruction pipelining and instruction- level parallelism; 
overview of superscalar architecture; processor and system performance; performance 
measures and limitations; multiprocessing systems 
 
  



  

88623064 ระบบปฏิบัติการ 3 (3-0-6) 
  Operating Systems 

แนวคิดของระบบปฏิบัติการ การควบคุมการท างานของโพรเซสและเทรด ภาวะการ
ท างานแบบพร้อมกัน การก าหนดล าดับการท างานของโพรเซส การสื่อสารกันระหว่างโพรเซสและการ
ประสานจังหวะการท างานระหว่างโพรเซส ปัญหาติดตาย การจัดการหน่วยความจ า การจัดการ
หน่วยความจ าเสมือน โครงสร้างระบบแฟ้ม การเขียนโปรแกรมโดยใช้ เชลล์สคริปต์ เครื่องมือสนับสนุน
การพัฒนาโปรแกรม การเรียกใช้บริการของระบบปฏิบัติการ แนวคิดและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
และการประยุกต ์

The operating systems concept; process and thread management; 
concurrent process; process scheduling; inter process communication and process 
synchronization; deadlocks; memory management; virtual memory; file system 
structure;shell script programming; Tools for programming development; system calls; 
basic concept of cloud computing and application 
  
  2.3)  วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
88640064 กระบวนการทางธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรองค์กร 3 (3-0-6) 
  Business Process and Enterprise Resources Planning  

ความหมายและความส าคัญทางธุรกิจ แนวคิดพ้ืนฐานทางธุรกิจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ ธุรกิจสมัยใหม่ ระบบธุรกิจและระบบสารสนเทศ รูปแบบต่างๆ ของธุรกิจและ
การประกอบธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การเงิน การบัญชี การวิเคราะห์
ข้อมูล ทรัพยากรบุคคล ห่วงโซ่อุปทาน การจัดองค์กร หน้าที่ธุรกิจสารสนเทศซึ่งสัมพันธ์กับด้านการตลาด 
บทบาทของธุรกิจในระบบสังคมและความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคม จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 Definitions and significance of business; basic business concepts; business 
decision making factors; functions of modern business; business in the modern society; 
business systems and information system; forms of business and business operations; 
business environments; business process; functions of business information systems 
pertaining to marketing, manufacturing/production, financial, accounting, data processing, 
human resources and supply chain; organization management; the role of business in 
social systems; business’s responsibility to society; ethics for professional behavior 
 
  



  

88640164 การค านวณทางการเงิน 3 (3-0-6) 
  Computational Finance  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ตราสารหนี้ ตราสารทุน 
หลักทรัพย์ อนุพันธุ์ ผลตอบแทนจากการลงทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้าน
เครดิต การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง โมเดลการค านวณเพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงิน สัดส่วนพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาทางการเงิน โมเดล
ทางการเงิน การส่งค าสั่งซื้อขายแบบความเร็วสูง การส่งค าสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ 

Introduction to financial markets and products; bonds; equities; securities;  
derivatives; return on investment; net present value; market risk; credit risk; risk analysis;  
risk measurement; risk management; computational methods for financial data analysis;  
portfolio optimization; financial time series analysis; financial modeling; high- frequency  
trading; algorithmic trading 
 
88646064 ความรู้ความเข้าใจของคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 
 Cognitive Computing 

แนะน าความรู้ความเข้าใจของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทฤษฎีและแบบจ าลองเกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจอารมณ์และบุคลิกภาพร่วมกับวิธีการประเมินและทดสอบ การพัฒนาและการเรียนรู้ความจ า
และความคาดหวัง ความรู้และการเป็นตัวแทน ความรู้ทางสังคม หุ่นยนต์ ที่มีกระบวนการรับรู้และเข้าใจ 

Introduction to the cognitive computing basic, theories and models on 
cognition; emotion and personality in combination withmethods for evaluation and 
testing; development and learning; memory and prospection; knowledge and 
representation; social cognition; cognitive robotics 
 
88646164 เครื่องมือและการโปรแกรมบนยูนิกซ์ 3 (2-2-5) 
  Unix Tools and Programming 

ความเป็นมาของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ โปรแกรมอรรถประโยชน์ โครงสร้างระบบแฟ้ม 
ส่วนต่อประสานรายค าสั่งและส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ระบบเอ็กซ์วินโดว์ การเขียนโปรแกรมโดยใช้
เชลล์สคริปต์และภาษาที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม การเรียกใช้บริการของ
ระบบปฏิบัติการและเครือข่าย การสร้างและการจัดการคลังโปรแกรม และการดูแลรักษาระบบเบื้องต้น 

Overview of the UNIX system; utilities; file system structure; command- line 
interface and graphic user interface; the X Window system; creating shell and related 
scripts; programming tools; using system calls and network services; creating and managing 
programming libraries; introduction to system administration 
 
  



  

88646264 ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 3 (3-0-6)  
  Cyber Security 

หลักการและเป้าหมายของการรักษาความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงและการ
บริหารจัดการ หลักท่ัวไปในการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ การควบคุมการเข้าถึง หลักของการเข้ารหัสลับ 
รหัสลับแบบสมมาตรและไม่สมมาตร การพิสูจน์ตัวจริง ภัยคุกคามและการป้องกัน การรักษาความ
ปลอดภัยของระบบและเครือข่ายในทางปฏิบัติ 

Security goals and fundamentals; risk assessment and management; 
computer system protection principle; access controls; cryptography fundamental; 
symmetric and asymmetric encoding; authentications; system threats and protections; 
computer system and network security practice 
 
88646364 การโปรแกรมในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 
  Networks Programming 

สถาปัตยกรรมของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับเครือข่าย ผู้ให้และผู้รับบริการ โพรโตคอลใน
ชั้นประยุกต์ และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สถาปัตยกรรมและชนิดของโปรแกรมผู้ให้บริการ 
ระบบปฏิบัติการ ระบบสื่อสารข้อมูล และบริการของระบบที่มีให้ส าหรับการเขียนโปรแกรมประยุกต์ 
บริการของโพรโตคอลในชั้นเครือข่ายและชั้นส่งผ่านข้อมูล โพรโตคอลสื่อสารข้อมูลแบบที่ต้องมีการสร้าง
การติดต่อก่อน และแบบไม่ต้องมีการสร้างการติดต่อ การออกแบบ เทคนิคและการพัฒนาโปรแกรม
ส าหรับเครือข่าย 

Architecture of network applications; client; server and peer- topeer; 
application layer protocols and network applications; server processes; architectures and 
types; operating systems; communication subsystems and related system calls; transport 
and network layer services; connection- oriented and connectionless protocols; 
programming techniques including design and implementation 
 
88646464 การประมวลผลกลุ่มเมฆ 3 (3-0-6) 
  Cloud Computing 

เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ บริการแบบกลุ่มเมฆ การโยกย้ายงานประยุกต์ไป
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ระบบเวิร์กโฟลว์ที่ใช้สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การทดสอบ
ประสิทธิภาพบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ การสร้างบรรยากาศบริการการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 
โอเพนซอร์สแพลตฟอร์มแบบกลุ่มเมฆ 

Cloud technology; cloud services; application migration to the cloud; 
workflow system using cloud computing architecture; performance testing using cloud 
computing architecture; building climatological services on the cloud; open source cloud 
platform 
 
  



  

88646564 การบริหารจัดการระบบ 3 (3-0-6) 
  System Administration 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการในการเปิดและปิดเครื่อง 
สิทธิพิเศษของผู้ดูแลระบบ ระบบแฟ้มและสิทธิในการใช้งาน การสร้าง การควบคุม และการจัดการกับโพ
รเซส การเพ่ิม การจัดกลุ่ม และการจัดการกับผู้ใช้ในระบบ การจัดการกับอุปกรณ์รอบข้าง การดูและการ
ปรับแต่งระบบปฏิบัติการ การส ารองข้อมูลในระบบ การออกแบบ การติดตั้ง และการจัดการเครือข่าย
เบื้องต้น 

Roles and functions of system administrators; booting and shutting down; 
system administrator privileges; file system and access permission, processes, creation, 
controlling and manipulation; users, creation grouping and management; devices and 
drivers; system maintenance and tune- up; system backup; basic network design,  
installation and management 
 
88646664 การใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วย IOT 3 (2-2-5) 
  Internet of Thing for Smart Living  

ความหมายของอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง แนวโน้มเทคโนโลยีที่น าไปสู่ ไอโอที สถาปัตยกรรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์อินพุต เอาท์พุตและอุปกรณ์ต่อพ่วง การเชื่อมต่ออินพุท เอาท์พุทและ
อุปกรณ์แสดงผล ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์หลักของอุปกรณ์ไอโอที การโต้ตอบระหว่างซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ในอุปกรณ์ไอโอที บทบาทของระบบปฏิบัติการที่รองรับซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ไอโอที การใช้
เครือข่ายและฮาร์ดแวร์เครือข่ายพื้นฐาน โครงสร้างของอินเทอร์เน็ต ความหมายของโปรโตคอลเครือข่าย 

Meaning of the term internet of things; the technological trends which have 
led to IoT; the microcontroller architecture, input/ output and peripheral devices,  
input/ output interfacing, the display device; the core hardware components most 
commonly used in IoT devices; the interaction between software and hardware in an IoT 
device; the role of an operating system to support software in an IoT device; the use of 
networking and basic networking hardware; describe the structure of the Internet; the 
meaning of a network protocol 
  
  



  

88647064 การโปรแกรมสื่อผสมส าหรับหลายแพลตฟอร์ม 3 (2-2-5) 
  Multimedia Programming for Multiplatforms  

องค์ประกอบของสื่อผสม เทคโนโลยีสื่อผสมและแพลตฟอร์ม แอคชั่นสคริปต์โปรแกรม 
การจัดการเหตุการณ์ การออกแบบและการสร้างส่วนเชื่อมต่อแบบโต้ตอบกับผู้ใช้และส่วนน าทาง การ
วางแผนและค่าใช้จ่าย การออกแบบและการพัฒนาโครงการสื่อผสมแบบบูรณาการส าหรับหลาย
แพลตฟอร์ม 

Multimedia elements; multimedia and platform technologies; action script 
programs; event handlers; design and implement interactive user interfaces and 
navigational functions; planing and costing; design and develop a comprehensive 
multimedia project for multiplatforms 
 
88647164 หลักการโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3 (2-2-5) 
  Mobile Programming Paradigm 

เทคโนโลยีของการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันและโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักการโปรแกรมเชิง
วัตถุส าหรับการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน กรอบแนวคิด การจัดการหน่วยความจ า การจัดการแฟ้มข้อมูล
และไดเรกทอรี ภาษาส าหรับการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน จาวาสคริปต์ เอพีไอและเครื่องมือในการ
พัฒนาโปรแกรม ทิศทางในอนาคตของการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 

Mobile Application development technologies and infrastructure; object-
oriented programming concepts for mobile application development; frameworks; 
memory management; directories and files manipulation; mobile programming languages; 
javascript; API and development tools; future directions in mobile application 
  
88647264 การพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3 (2-2-5) 
  Mobile Application Development 

เครื่องมือส าหรับออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ วงจรชีวิตของโปรแกรมประยุกต์และมุมมอง 
เดเลเกทและปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ คอร์กราฟิก ส่วนควบคุม การท าแมสเซทจิ่ง โครงสร้างโปรแกรมประยุกต์ 
เอมวีซีและวิวคอนโทรล์เลอร์ เนวิเกชันคอนโทรล์เลอร์ แทปบาร์คอนโทรล์เลอร์ การ โปรแกรมกราฟิก 
เสียง และกล้องบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจัดการระบบการสัมผัสแบบหลายจุด การตรวจจับการเคลื่อนไหว 
การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล การเตรียมการส่งแอพพลิเคชันให้ผ่านมาตรฐานการพัฒนาแอพพลิเคชัน 
และการพัฒนาโครงงาน 

User interface tools; application life cycle and views; delegates and user 
interaction, core graphics, custom controls, messaging application structure; MVC and view 
controllers, navigation controllers, tab bar controllers; graphics audio and camera for 
mobile devices; handling of multi- touch events; motion detection events; data 
manipulation and database; prepare for submission to vendor and project 
 
  



  

88647364 การพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายแพลตฟอร์ม 3 (2-2-5) 
  Multiplatform Mobile Application Development  

ศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับเครื่องมือส าหรับออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ วงจรชีวิตของโปรแกรม
ประยุกต์และมุมมอง แอคทิวิตี แฟรกเมนและอินเทรน ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ การจัดเก็บข้อมูลในแอนดรอย 
ฐานข้อมูล แผนที่และต าแหน่งพิกัด เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค การโปรแกรมกราฟิก เสียง และกล้องบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ การเตรียมการเพ่ือส่งแอพพลิเคชันให้ผ่านมาตรฐานการพัฒนาแอพพลิเคชัน และการพัฒนา
โครงงาน 

Futher study in user interface tools; application life cycle and views, activities, 
fragment and intent; user interaction; android data storage, database; map and locations; 
networking; graphics audio and camera for mobile devices; handling of multi-touch events; 
prepare for submission to vendor and project 
 
88647464 สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส 3 (2-2-5) 
  Microservice Architecture 

สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส การออกแบบไมโครเซอร์วิส เรสฟูเอพีไอ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับไมโครเซอร์วิส โดเมนไดร์ฟเวนดีไซน์ การติดต่อสื่อสารภายในสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส เอ
พีไอเกตเวย์ การพัฒนาไมโครเซอร์วิส  

Microservice architecture; design microservice; RESTful API; microservice 
technology; domain-model driven design; communication in a microservice architecture; 
API gateway; microservice development 
 
88648064 หลกัการโปรแกรมส าหรับระบบอัจฉริยะ 3 (2-2-5) 
  Intelligent Systems Programming 

การสร้างโปรแกรมประมวลผล การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ประยุกต์การเรียนรู้ของ
เครื่องจักรเช่นการเรียนรู้แบบมีผู้สอน และการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน ปัญหาในโลกแห่งความจริงด้วย
ระบบอัจฉริยะ เทคนิคในการพัฒนาระบบอัจริยะ  

Application development processes; user interface design; applying machine 
learning such as supervised learning and unsupervised learning; real world problems with 
intelligence systme; techniques in intelligence system development 

 
  



  

88648164 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 3 (2-2-5) 
  Introduction to Artificial Intelligence 

ปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาและการนิยามปัญหา ปริภูมิการค้นหา วิธีการการค้นข้อมูลแบบฮิว
ริสติก การเรียนรู้ของเครื่องจักร การเรียนรู้แบบมีผู้สอน โครงข่ายประสาทเทียม แนะน าการเรียนรู้เชิงลึก 
การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน ปัญหาในโลกแห่งความจริงด้วยปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคในการพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ 

Artificial intelligence, problems and definitions; search space, heuristic search 
techniques; machine learning, supervised learning; artificial neural networks; introduction 
to deep learning; unsupervised learning; real world problems with artificial intelligence; 
techniques in AI development 
 
88648264 การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ 3 (2-2-5) 
  Information Storage and Retrieval  

การสืบค้นด้วยบูลีน การเก็บพจนานุกรมและต าแหน่งค าค้น การคืนค้นที่ทนได้ การสร้าง
ดัชนี การแปลงและการลดรูป การบีบอัดดัชนี ตัวแบบเวคเตอร์สเปช การจัดล าดับและการค านวณ
คะแนน การวัดประสิทธิภาพของการสืบค้น การแบ่งแยกข้อความ การแบ่งแยกเวคเตอร์สเปช การค้นหา
บนเว็บ การวิเคราะห์สิ่งเชื่อมโยง 

Boolean retrieval; dictionary and postings' storage; tolerant retrieval; index 
construction; map reduce; index compression; vector space model; ranking and computing 
scores; evaluation in IR and result summaries; text classification; vector space classification; 
web search; link analysis 

 
88648364 ระบบแนะน า 3 (3-0-6) 
  Recommendation System 

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบแนะน า หลักการและการพัฒนาโปรแกรม เทคนิคการกรอง
ร่วม การกรองตามเนื้อหา การกรองตามความรู้ การกรองแบบผสมผสาน การอธิบายในระบบแนะน า การ
ประเมินประสิทธิภาพ การแนะน าที่พิจารณาการลดมิติ ระบบแนะน าในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย การ
ประยุกต์งานของระบบแนะน า 

Fundamental concepts of recommender system; principles and 
implementation; collaborative filtering techniques; content- based recommendation; 
knowledge-based recommendation; hybrid recommendation approaches; explanations in 
recommender systems; evaluating recommender systems; dimensionality reduction 
recommenders; recommendations in ubiquitous environments; applications for 
recommender system  

  
  



  

88648464 การท าเหมืองเว็บและการวิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 3 (3-0-6) 
  Web Mining and Social Media Data Analysis 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การสกัดข้อมูล การท าเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
น าเสนอด้วยภาพจากเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บล็อก กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคม
ออนไลน์ 

Data collection; data extraction; data mining; data analytics; data 
visualization; from website, social media, blog; case studies in social media analytics 
 
88648564 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
  Introduction to Natural Language Processing  

แนวคิดเกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์โครงสร้างค า โครงสร้าง
ประโยคเชิงวากยสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความหมายทางอรรถศาสตร์ การวิเคราะห์และสร้างความเกี่ยวพัน
ระหว่างประโยค ความก ากวมของค า การสร้ างและประยุกต์คลังข้อมูล การน าการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติมาประยุกต์กับงานด้านการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ การประมวลผลภาษาพูด และการ
ท าเหมืองข้อมูล 

Concepts of natural language processing; lexical analysis; syntactic analysis; 
semantic and discourse analysis; sorpora building; word disambiguity; NLP Applications; 
machine translation; speech synthesis; speech recognition; data mining 
 
88648664 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3 (2-2-5) 
  Digital Image Processing 

หลักการการประมวลผลภาพดิจิทัล การแทนข้อมูลภาพและคุณสมบัติ โครงสร้างข้อมูล
ส าหรับการวิเคราะห์ภาพ การปรับปรุงภาพ การประมวลผลภาพสี การแบ่งส่วนภาพ การบีบอัดภาพ 

Principles of digital image processing; image representation and properties; 
data structures for image analysis; image enhancement; color image processing; image 
segmentation; image compression 
 
88648764 ข้อมูลขนาดใหญ่ 3 (2-2-5) 
  Big Data  

กรอบความคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ แมพ-รีดิวซ์ สถาปัตยกรรมส าหรับการจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยแพลตฟอร์ม ฮาดูฟ พิก ไฮฟ์ เอชเบส ขนาดใหญ่ วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยแพลตฟอร์ม ฮาดูฟ พิก ไฮฟ์ เอชเบส 

Concepts of big data; map- reduce; architectures for big data; big data 
analytics methodology on Hadoop, PIG, HIVE, HBASE  
  
  



  

88648864 การเรียนรู้เชิงลึก 3 (2-2-5) 
  Deep Learning 

หลักการของการเรียนรู้เชิงลึกและโครงข่ายประสาทเทียม ความรู้ทางคณิตศาสตร์และการ
ค านวณที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้เชิงลึก หลักการของการเรียนรู้ด้วยเครื่อง หลักการของโครงข่าย
ประสาทแบบไปข้างหน้า แบบย้อนกลับ โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น โมเดลการเรียนรู้เชิงลึก 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบการเรียนรู้เชิงลึก โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน การพัฒนาของ
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน และการประยุกต์ใช้งาน 

Concepts of deep learning and artificial neural networks; mathematical and 
computational prerequisites for deep learning; principle machine learning, feedforward 
neural networks, backpropagation, multi- layer perceptron; deep learning model, deep 
neural network; convolutional neural networks, extensions of convolutional neural 
networks and its applications 
 
88649064 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 (0-9-0) 
  Computer Science Apprenticeship 

การปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ การก าหนดปัญหาจาก
กระบวนการท างาน การก าหนดวัตถุประสงค์การศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา การทบทวนทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา การวิจารณ์ผล จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน 

Supervised practical training; problem definition; objective definition; 
problem analysis; literature reviews; proposed methodologies; result discussion; ethics 
and code of conducts of employee 
 
88649264 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1  3 (3-0-6) 
 Selected Topics in Computer Science I 

ศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ชีวสารสนเทศศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ การท าเหมืองข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคง ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ 

Selected topics in computer science; computer graphics; modern 
bioinformatics; data science; artificial intelligent; data mining; computer network and 
security; expert system  

   
  



  

88649364 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2  3 (2-2-5) 
 Selected Topics in Computer Science II 

ทักษะที่จะเป็นส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ชีวสารสนเทศ
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ การท าเหมืองข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคง 
ระบบผู้เชี่ยวชาญ 

Skills necessary for current computer technology computer graphics/modern 
bioinformatics; data science; artificial intelligent; data mining; computer network and 
security; expert system 

    
88649464 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3  3 (3-0-6) 
 Selected Topics in Computer Science III 

การประยุกต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กรา ฟิก ชีวสารสนเทศศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ การท าเหมืองข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคง ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญกับงานในสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

Application of computer science; computer graphics; modern bioinformatics; 
data science; artificial intelligent; data mining; computer network and security; expert 
system in the related disciplines  

   
88649564 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4  3 (2-2-5) 
 Selected Topics in Computer Science IV 

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
กราฟิก ชีวสารสนเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ การท าเหมืองข้อมูล เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และความมั่นคง ระบบผู้เชี่ยวชาญ 

Discussion on current research issues computer graphics; modern 
bioinformatics; data science; artificial intelligent; data mining; computer network and 
security; expert system 

 
 

88649664 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม 3 (3-0-6)  
Logical Thinking and Problem Solving for Innovation 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ 

การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้าง
แผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจ าลองการแก้ปัญหา 

Technological innovation that change the world; process of logical thinking 
and problem solving; problem analysis; data abstraction and representation; flowchart; 
mind map; dividing main problems into sub problems; problem modeling tools 
  



  

 2.4)  วิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงานคอมพิวเตอร์    6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงานคอมพิวเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 
88649764 สหกิจศึกษา 6 (0-18-9) 
 Cooperative Education 
 [บุรพวิชา: ต้องเรียนให้ครบทุกหมวดวิชาหลักหรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร] 
 [Prerequisite: All pass the major requirements or with consent of the 

curriculum committee] 
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ ก าหนดต าแหน่งงาน การก าหนด

ปัญหาจากกระบวนการท างาน การก าหนดวัตถุประสงค์การศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา การทบทวน
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืน
และการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความ
วิชาการเพ่ือเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน 

Supervised practical training; job description; problem definition; objective 
definition; problem analysis; literature reviews; proposed methodologies; result discussion; 
citations and international bibliographic systems; full research report compilation; 
academic article authoring; abstract preparation; oral presentation; ethics and code of 
conducts of employee 
 
หรือ 
 
88649864 โครงงานคอมพิวเตอร์ 3 (0-9-3) 
 Capstone Project  

การก าหนดสิ่งที่ต้องการศึกษา การก าหนดวัตถุประสงค์การศึกษา การวิเคราะห์
วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์วรรณกรรม การวิจารณ์
ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการเพ่ือเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอ
รายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ 

Purpose of study; study aims and objectives; literature analysis; confidence 
evaluation of reviewed literature; literature synthesis; result discussions; citations and 
international bibliographic systems; full research report compilation; academic article 
authoring; abstract preparation; oral presentation; ethics and code of conducts of 
researchers; ethics in publishing academic works  
 และต้องเลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะเลือก จ านวน 3 หน่วยกิต 



  

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ เลือกเรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
 


