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- แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

SC 20401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
SC 20404 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 3(0-6-3) 

SC 20405 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการข้อมูล 

1(0-2-1) 

SC 20XXX วิชาเลือก 3 

SC 20XXX วิชาเลือก 3 
รวม 13 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

SC 20406 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการข้อมูล 

3(350) 

รวม 3 หน่วยกิต 

 
3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 King’s Philosophy Towards Local Development  

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ 
โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกร
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น 

King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency 
Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to 
participatory development; technology and innovation for sustainable development; social 
engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development 
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GE 01201 วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Civil Way and Law in Daily Life  

สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอ่ืน  
ที่เก่ียวข้อง 

Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state 
activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; 
general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws 
 
GE 01202 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) 
 Dynamics of Thai and Global Society  

พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิต ิทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ว ัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที ่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู ่ร ่วมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข 

Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, 
sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the 
dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the 
private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society 
 
GE 02101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
 English Communication in Digital Age  

คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  
อย่างสร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก 

Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; 
English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative 
integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes 
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GE 02102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 Thai for Contemporary Communication  

ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมี
วิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสาร  
ผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of 
the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of 
language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific 
purposes, language skill integration to create work and communication through proper 
technologies 
 
GE 02201 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Media and Information Literacy  

หลักการใช้สื ่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ  
การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูล
ผ่านสื่อ 

Principles of using media and information in current social context; basic skill of 
media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and 
citations; techniques for data presentation via media 
 
GE 02202 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Korean Language in Daily Life  

ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ  
การใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, 
reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and 
culture of native speakers; integrating Korean language skills creatively 
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GE 02203 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Khmer Language in Daily Life  

ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ  
การใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, 
reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and 
culture of native speakers; integrating Khmer language skills creatively 
 
GE 02204 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Chinese Language in Daily Life  

ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้
ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์  

Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, 
reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and 
culture of native speakers; integrating Chinese language skills creatively 
 
GE 02205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Japanese Language in Daily Life  

ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการ
ใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, 
reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and 
culture of native speakers; integrating Japanese language skills creatively 
 
GE 02206 ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Malay Language in Daily Life  

ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ  
การใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์ 
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Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, 
reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and 
culture of native speakers; integrating Malay language skills creatively 
 
GE 02207 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Lao Language in Daily Life  

ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้
ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading 
and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of 
native speakers; integrating Lao language skills creatively 
 
GE 02208 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Vietnamese Language in Daily Life  

ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ
การใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, 
reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life 
and culture of native speakers; integrating Vietnamese language skills creatively 
 
GE 02209 ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Spanish Language in Daily Life  

ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ  
การใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, 
reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and 
culture of native speakers; integrating Spanish language skills creatively 
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GE 03101 ชีวิตดีมีความสุข 2(1-2-3) 
 Healthy and Happy Life  

บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต การกำหนดเป้าหมายชีวิต การสร้างเสริม
สุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health 
enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and 
non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; 
self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; 
creative problem solving; lifelong learning 
 
GE 03201 ศิลปะและความงามของชีวิต 3(3-0-6) 
 Art and Beauty of Life  

ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ  
การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ  
การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต 

Human nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; 
emotional management; friendliness and adaptation for changing environments; personality 
development; self-development for living 
 
GE 03202 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 
 Art of Living  

การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  
การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้  
ตลอดชีวิต 

Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual 
differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability to changing 
environments; personality development; social etiquette; creative solutions to everyday 
problems and lifelong learning 
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GE 04101 ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 Creative Business  

การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ 
รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจ
สมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการ 
การประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 

Looking for career opportunities and income; principles of economics for 
running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and 
management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital 
age; determination of business direction; management of modern business management tools; 
development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship 
 
GE 04201 การวางแผนทางการเงินเพื่อความม่ันคง 3(3-0-6) 
 Financial Planning for Stability  

การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่ความมั่นคง
ทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น การสร้างเครดิตที่ดี 
การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุน ทางการเงินเพื่อสร้างกำไร 
ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง 

Managing personal and family finances; building financial discipline; path to 
financial security; time value of money; control over personal income and expenses; 
introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management 
and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; 
integration of financial planning leading to stability 
 
GE 04202 การทำงานอย่างมีความสุข 3(3-0-6) 
 Working Happily  

เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร
องค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค การให้บริการอย่างมี
คุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน 
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Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate 
communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality 
service and applications of theories to work happily 
 
GE 05101 รู้คิดชีวิตก้าวหน้า 3(3-0-6) 
 Thinking for Life Advancement  

ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการ
คิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น
เพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิ ทคอย การออม  
การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; 
scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and 
basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, 
Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-
development for disruptive technology 
 
GE 05102 ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Literacy Skills  

เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล 
การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้ 
และการทำงาน 

Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; 
digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing 
learning and work 
 
GE 05201 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ 3(2-2-5) 
 Digital Technology for Beginner Businessman  

รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ 
เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอ
สินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหา
สำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ พื้นฐานและเครื่องมือ
สำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์ 
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Business model and careers path in digital era; platform for online business and 
marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make 
video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make 
product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic 
principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice 
creating online business 
 
GE 05202 รักษ์โลกรักษ์เรา 3(3-0-6) 
 Save Earth Save Us  

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลก
และภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก 

Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change 
and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental 
problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology 
and creating green innovations to save the earth 
 
GE 03301 จังหวะของชีวิต 1(0-2-1) 
 Rhythm of Life  

ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำ
เบื ้องต้น ทักษะการเคลื ่อนไหวเบื ้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช  
การเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์ 

History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; 
basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance 
in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance 
 
GE 03302 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 
 Exercise for Health  

ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมิน
ตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการ
ปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา 
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Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and 
strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise 
and sports injury; exercise and sports activities 
 
GE 03303 การเต้นสมัยใหม่ 1(0-2-1) 
 Modern Dance  

หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ้ส การเต้นฟั้งค์แจ้ส การเต้น  
ฮิปฮอป การเคลื ่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์  
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ 

Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz,  
Hip-hop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building 
human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1) กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

SC 01001 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Basic Mathematics  

ร้อยละและอัตราส่วน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม ความน่าจะป็น 
สมการและระบบสมการ เวกเตอร์และเมทริกซ์ 

Percentage and ratio; relation and function; exponential and logarithm; 
probability; equation and system of equations; vector and matrix 
 
SC 01003 ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Basic Physics  

การวัดและหน่วยวัด สเกลาร์และเวคเตอร์ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ กลศาสตร์ โมเมนตัม  
แรงงานและพลังงาน ไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์ สสารและสมบัติของสสาร ของไหล สารกึ่งตัวนำ คลื่น เสียง 
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 

Measurement and unit; scalar; vector; motions; momentum; force; work and 
energy; electric; thermodynamics; matter and properties of matter; fluid; semiconductor; wave; 
sound; electrical measurements; application of physics in daily life 
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SC 01012 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Digital Technology for Scientists  

เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์
เวิร์ด ไมโครซอฟต์เอ็กเซล และไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ การส่งผ่านข้อมูลจากโปรแกรมหนึ ่งไปยัง  
โปรแกรมอื่น การสืบค้นสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ความเป็นพลเมืองดิจิทัลและการรู้  
เท่าทันดิจิทัล การทำคลิปวิดีโอ 

Digital technology in the present and future trends; applications of Microsoft 
Word, Microsoft Excel and Microsoft PowerPoint; information transfers from one program to 
others; information retrieval; laws associated with digital technology; digital citizenship and 
digital literacy; making video clips 
 
SC 01013 ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 English for Scientists  

ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การบันทึก สรุปความ ตีความ และขยายความ จากการอ่านบทความและคู่มือการใช้เครื่องมือ  
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั ้งในรูปแบบสื่อสิ ่งพิมพ์และสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ การนำเสนอด้วยว าจา 
และลายลักษณ์อักษร 

English skills in reading, writing, listening and speaking for communication in 
science and technology; recording, summarizing, interpreting and expanding science and 
technology articles and manuals in print and electronic media; oral and written presentations 

 
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

2.2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 
SC 20101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Information and Communication Technology  

ความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนวโน้มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความหมายและตัวอย่างของ
เทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงเสริม องค์กร
เสมือนจริง เทคโนโลยีการเปลี่ยนบทสนทนาอัตโนมัติ แพลตฟอร์มดิจิทัล ตัวอย่างเทคโนโลยีการสื่อสารใน
ศตวรรษท่ี 21 การรับรู้จากระยะไกล ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก 

Definition and components of information and communication technology; 
information and communication technology trends; information and communication 
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technology impacts; definition and examples of digital technology; digital transformation; 
augmented reality and virtual reality technology; virtual organization; deepfake technology;  
digital platform; examples of communication technology in the 21st century; remote sensing; 
global positioning system 
 
SC 20102 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Science Foundations  

ภาพรวมของวิทยาการข้อมูล กระบวนการวิทยาการข้อมูล ความสำคัญของวิทยาการข้อมูล 
ความสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การจินตทัศน์ข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แนวโน้มปัจจุบันทางด้านวิทยาการข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ทักษะที่จำเป็นสำหรับ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

Data science overview; data science processes; importance of data science; 
importance of data collection; tools for collecting data; data visualization and preliminary data 
analysis; trends of data science; data scientist; data scientists essential skills 
 
SC 20104 ชุดเครื่องมือสำหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Science Toolbox  

ชุดเครื่องมือสำหรับวิทยาการข้อมูล ระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงรุ่นของโค้ด ไพธอนสำหรับ
วิทยาการข้อมูล ไพธอนสำหรับการจินตทัศข้อมูล หลักการเรียนรู้ของเครื่อง การพัฒนาโปรแกรมอาร์สำหรับ
วิทยาการข้อมูล เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือคลังข้อมูล เครื่องมือการจินตทัศน์ข้อมูล เครื่องมือ
การเรียนรู้ของเครื่อง 

Data science toolbox; version control system; Python for data science; Python 
basics; Python for data analysis; Python for data visualization; machine learning principles; 
developing R programs for data science; data analysis tools; data warehousing tools; data 
visualization tools; machine learning tools 
 
SC 20301 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Mathematics and Applied Statistics for Information Technology  

ระบบจำนวน ระบบเลขฐานและการแปลงเลขฐาน ตรรกศาสตร์ วงจรทางตรรกะและพีชคณิต
แบบบูล เซ็ตและการดำเนินการของเซ็ต ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ ความน่าจะเป็น การให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ 
การคิดเชิงคำนวณ การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
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สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การสรุปผล ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางสถิติและการใช้งาน 

Number systems; bases systems; logic; logic circuit and Boolean algebra; set and 
set operations; functions and relationships; probability; mathematical reasoning; computational 
thinking; logical thinking and systematic problem solving; analytical thinking; creative thinking; 
descriptive and inferential statistics; population and samples; data collection; data presentation; 
data analysis; data interpretation; data conclusion; statistical software and usage 
 
SC 20401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 English for Information Technologists  

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ภาษาอังกฤษจากแหล่ง
ทรัพยากรออนไลน์ ทักษะการอ่าน การจับใจความ การเขียนสรุปความ ทักษะการนำเสนอปากเปล่า การใช้
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพ่ือการนำเสนองานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

English vocabulary related to information technology; english usage from online 
resources; reading skills; comprehension; writing summaries; oral presentation skills; using 
english and technology for presentations related to information technology 
 

2.2.2) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
(1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

SC 20207 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Ethics and Law in Information Technology   

ประเด็นจริยธรรมในทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ จรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์  อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์และการละเมิดลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พระราชกำหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

Ethical issues in information technology; cyberbullying; computer professional 
ethics; computer crime; computer-related crime act; copyright and piracy; copyright act; 
personal data protection act; electronic transactions act; payment systems act; emergency 
decree on electronic meetings 
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SC 20303 การประมวลผลแบบคลาวด์ 3(2-2-5) 
 Cloud Computing  

เทคโนโลยีประมวลผลแบบคลาวด์ การบริการแบบคลาวด์ การให้บริการด้านแพลตฟอร์ม  
การย้ายโปรแกรมประยุกต์ขึ้นบริการแบบคลาวด์ ระบบขั้นตอนการทำงานที่ใช้สถาปัตยกรรมการประมวลผล
แบบคลาวด์ การทดสอบประสิทธิภาพบนสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบคลาวด์ การสร้างสภาพแวดล้อม
บนคลาวด์ โอเพนซอร์สแพลตฟอร์มแบบคลาวด์ 

Cloud technology; cloud services; platform as a services; application migration 
to the cloud; workflow system using cloud computing architecture; performance testing using 
cloud computing architecture; creating clound environment; open source cloud platform 
 
SC 20306 ธุรกิจอัจฉริยะและแพลตฟอร์ม 3(2-2-5) 
 Business Intelligence and Platform  

หลักการธุรกิจอัจฉริยะขั้นสูง กระบวนการธุรกิจอัจฉริยะ สถาปัตยกรรมธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการ
ทางธุรกิจอัจฉริยะ เครื่องมือทางธุรกิจอัจฉริยะ แพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ  
การจัดการข้อมูลและการบริหารเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ การวิเคราะห์ข้อมูลในคลังข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจสำหรับธุรกิจอัจฉริยะ แนวคิดความร่วมมือทางธุรกิจอัจฉริยะ 

Advanced business intelligence principles; business intelligence processes; 
business intelligence architecture; business intelligence methods; business Intelligence tools; 
business intelligence platform; business activity management; data management and 
administration for business intelligence; data analysis in the data warehouse; data mining; 
decision support system for business intelligence; business intelligence collaboration concept 
 

(2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 
SC 20204 ระบบฐานข้อมูลสำหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database Systems for Data Science  

ระบบฐานข้อมูลและสถาปัตยกรรม แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด การออกแบบฐานข้อมูล 
ระบบการจัดการฐานข้อมูล ภาษาฐานข้อมูล ความคงสภาพของข้อมูล การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง  
ความปลอดภัยของฐานข้อมูล ข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง ธรรมาภิบาลข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การนำเสนอข้อมูล  

Database system and architecture; conceptual data models ;database design; 
data base management system (DBMS); database language; data Integrity; transaction 
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management; database security; semi-structured data; unstructured data; data governance; 
data collection; database management; data presentation 
 
SC 20304 เครื่องมือและเทคนิคในการค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information Retrieval Tools and Techniques  

ทฤษฎีและระเบียบวิธีสำหรับการค้นหาและการค้นคืนสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ 
ระบบค้นคืนสารสนเทศสมัยใหม่ ขั้นตอนการค้นคืนสารสนเทศ รูปแบบและวิธีการค้นคืนสารสนเทศ การวัด
ประสิทธิผลของการค้นคืน การค้นคืนข้ามภาษา การค้นคืนแบบขนานและแบบกระจาย โปรแกรมค้นหา 
ประเภทของโปรแกรมค้นหา หลักการทำงานของโปรแกรมค้นหา เครืองมือการค้นคืนสารสนเทศออนไลน์ 

Theories and methods for searching and retrieving information; information 
resource; modern information retrieval system; information retrieval process; information 
retrieval models and algorithms; retrieval effectiveness measurement; cross language retrieval; 
parallel and distributed retrieval; search engines; search engine type; search engine principles; 
online information retrieval tools 
 
SC 20305 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence for Data Science  

ภาพรวมของปัญญาประดิษฐ์ การแก้ปัญหาเชิงการค้นหา การแทนความรู้ และการอนุมาน
ความรู ้ ระบบผู้เชี ่ยวชาญ ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการเรียนรู ้ของเครื ่อง การประมวลผลภาพและการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาโปรแกรมที่ใช้งานด้านปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้ 

Overview of artificial intelligence; problem solving by searching; knowledge 
representation and inference; expert system; introduction to machine learning; image 
processing and natural language processing; programming language for artificial intelligence; 
application 
 
SC 20307 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Data Analytics  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจและการตัดสินใจ การรวบรวมข้อมูล การสำรวจข้อมูล และการ
สรุปข้อมูล การประมาณค่าแนวโน้มและความเบี่ยงเบนของข้อมูล การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะห์เชิงถดถอย 
การพยากรณ์และอนุกรมเวลา การหาค่าท่ีเหมาะสมที่สุด การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล
ชั้นสูง โปรแกรมทางสถิติ เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล 
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Business data analytics and decision making; data gathering, data exploring; data 
summarizing; estimation of data tendency and variance; statistical inference; regression 
analysis; forecasting and time series; optimization; simulation modeling; advanced data 
analysis; statistical programming; data analytics tools 
 
SC 20308 การวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ 3(2-2-5) 
 Social Media Data Analytics  

สื่อสังคมออนไลน์ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคในการสกัดข้อมูล ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคม
ออนไลน์เบื้องต้น การฟังเสียงผู้บริโภคบนสื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์ประสบการณ์ลูกค้า ตัวชี้วัดทางสื่อ
สังคมออนไลน์ 

Social media; social media data analysis objectives; social network analysis; data 
extraction tools and techniques; social media data analytics; social media analytics theories 
and principles; social media listening; customer experience analytics; social media metrics 
 
SC 20309 สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 
 Big Data Architecture  

สถาปัตยกรรมข้อมูล สถาปัตยกรรมและแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมสายท่อ
ข้อมูล เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล การประมวลผลแบบกลุ่ม การประมวลผลแบบทันที เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ระเบียบวิธีและ
เทคโนโลยีสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

Data architecture; big data architecture and platform; data pipeline architecture; 
data warehouse; data mining techniques; batch processing; real time processing; big data 
analytics tools and application; big data management technology; big data analysis technology 
and methodology 
 

(3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
SC 20103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Programming  

ภาษาคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี ผังงาน รหัสเทียม ระเบียบวิธีการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรม รูปแบบและไวยากรณ์ ตรรกะพื้นฐาน ชนิดของข้อมูล การแทนข้อมูล ตัวดำเนินการ 
โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน ไลบรารี่มาตรฐาน แบบชนิดข้อมูลนามธรรม แบบชนิดข้อมูลโครงสร้าง โครงสร้าง
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ข้อมูลแบบเชิงเส้น โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น การดำเนินการกับโครงสร้างข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือ
แก้ปัญหาที่หลากหลายโดยใช้โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธีที่แตกต่างกัน 

Computer languages; algorithmic problem solving; flowchart; pseudo code; 
program design and development methodology; format and syntax; basic logic; data type; data 
representation; operators; control structure; function; standard library; abstract data types; 
structured data types; linear data structure; non-linear data structure; data structure operation; 
developing programs to solve a wide variety of problems using different data structures and 
algorithms 
 
SC 20201 การเขียนโปรแกรมสำหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Science Programming  

การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิง
ฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ ภาษาสคริปต์ การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ การเขียนโปรแกรม
เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 

Procedural programming; object-oriented programming; functional programming; 
mathematical programming; scripting language; logic programming; programming for data analysis 
 
SC 20205 การจินตทัศน์ข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Visualization  

หลักการ ประโยชน์ เครื่องมือ และการออกแบบของการจินตทัศน์ข้อมูล การรวบรวมข้อมูล 
การจัดระเบียบข้อมูล การเลือกแผนภูมิที่เหมาะสม ฮีทโตรแกรม แผนภูมิการกระจาย แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง 
แผนภูมิวงกลม แผนภูมิต้นไม้ แผนภูมิแบบเครือข่าย กราฟสตรีม แผนภูมิตัวชี้วัดผลงาน แผนที่ แผนภูมิแบบ
ปฏิสัมพันธ์ การอธิบายแผนภูมิ 

Principles, benefits, tools, data visualization design; data acquisition; data 
organization; choosing the appropriate chart type; histogram; scatter plot; line chart; bar chart; 
pie chart; tree diagram; network chart; stream graph; KPI chart, map; interaction chart; chart 
description 
 
SC 20206 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Application Programming  

เทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เครื ่องมือพัฒนาเว็บ 
แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลบนเว็บ ซอฟต์แวร์เชื ่อมต่อ
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ฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ความปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
กราฟิกและสื่อประสมสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ส่วนประสานแบบโต้ตอบของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
แพลตฟอร์มการเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์ 

World Wide Web technology; web application architecture; web development 
tools; software platform for website developers; web database management software; 
database connection software; web application development and design; web application 
security; graphics and multimedia for web application; interactive graphic interface for web 
programming; application programming interface platform 
 
SC 20302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Information System Analysis and Design  

ทฤษฎีระบบ กระบวนการทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ส่วนประกอบของระบบ
สารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ ตัวแบบสำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์  
และออกแบบระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การติดตั ้งระบบสารสนเทศ การทดสอบระบบสารสนเทศ การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ  
การทดสอบการยอมรับ 

System theory; business process; business information system; information 
systems components; system development life cycle; information system model; information 
system analysis and design tools; information system analysis; information system design; 
information system development; information system installation; information system testing; 
information system maintenance; acceptance testing 
 

(4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
SC 20202 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 
 Computer Architecture and Operating System for Big Data  

องค์ประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของระบบ
คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หน่วยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมต่อ หน่วยความจำ อุปกรณ์ภายนอก  
หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล ระบบปฏิบัติการสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการสำหรับข้อมูล
ขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการ ส่วนประกอบและหน้าที่ภายในระบบปฏิบัติการสำหรับข้อมูลขนาด
ใหญ่ โปรเซสและการจัดการโปรเซส การจัดเวลาซีพียู การติดตาย การจัดการหน่วยความจำ การจัดการ
อุปกรณ์รับเข้าและส่งออก การจัดการแฟ้มข้อมูล ระบบกระจาย ระบบความม่ันคง 
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Computer elements and operation; computer system structure and architecture; 
hardware; processor; bus system and interface, memory, external devices, storage unit, big 
data operating systems; big data operating system evolution; operating platform; components 
and big data operating system functions; processes and processes management; CPU time 
management; deadlocks, memory management; input and output management; file 
management; distributed systems; security system 
 
SC 20203 การสื่อสารข้อมูลและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Data Communication and Computer Network Administration  

การสื่อสารข้อมูล การสื่อสารทิศทางเดียวและสองทิศทาง องค์ประกอบของระบบการสื่อสาร
ข้อมูล การส่งสัญญาณข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย มาตรฐานโอเอสไอ  
ชนิดของการเชื่อมต่อเครือข่าย การสื่อสารระหว่างเครือข่าย สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต องค์กรมาตรฐานสากล 
โพรโตคอล TCP/IP การรักษาความมั ่นคงของเครือข่าย การออกแบบและบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
การสร้างแผนผังเครือข่าย การวิเคราะห์ความต้องการของระบบเครือข่าย การศึกษาความเป็นไปได้  
ของเครือข่าย เครื่องมือที่ใช้สำหรับการออกแบบและบริหารเครือข่าย 

Data communication; one-way and two-way communication; data communication 
system components; computer network; network systems architecture; OSI standard; networks 
connection type; inter-network communication; internet architecture; international standard 
organizations; TCP/IP protocol; network security; network diagram creation; needs analysis of 
the network system; network feasibility study; network design and management tools 
 

2.2.3) วิชาเฉพาะด้านเลือก 
SC 20310 การตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Marketing  

เทคโนโลยีดิจิทัลแบบออนไลน์ การตลาดอัตโนมัติ การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา การตลาด
คอนเทนต์ การตลาดอินฟลูเอนเซอร์ การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การตลาดบนสังคมออนไลน์ แคมเปญการตลาดดิจิทัล แผนการตลาดดิจิทัล การใช้เครื่องมือช่วยทำการตลาด
ดิจิทัล สินทรัพย์ดิจิทัล ดิจิทัลสตาร์ทอัพ 

Online based digital technologies; marketing automation; search engine 
marketing; content marketing; influencer marketing; data-driven marketing; e-commerce 
marketing; social media marketing; digital marketing campaign; digital marketing plan; using 
digital marketing tools; digital asset; digital startup 
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SC 20311 เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
 Robotics technology and Automation System  

ความหมายของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ประเภทของหุ่นยนต์ นวัตกรรมหุ่นยนต์  
ความหมายของกระบวนการอัตโนมัติ กระบวนการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประโยชน์จากการนำกระบวนการหุ่นยนต์
อัตโนมัติไปใช้งาน การสร้างกฎเกณฑ์ทางธุรกิจของกระบวนการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตัวอย่างและการประยุกต์ใช้
กระบวนการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประเภทของระบบอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติในโรงงาน ระบบอัตโนมัติในบ้าน 

Definition of robotics technology and automation system; types of robot; 
robotics innovations; definition of process automation; robotics process automation; benefit 
from the uses of robotic process automation; creating business rules for robotic process 
automation; examples and applications of robotic process automation; types of automation; 
factory automation system; home automation system 
 
SC 20312 การเรียนรู้เชิงลึก 3(2-2-5) 
 Deep Learning  

การเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบเสริม
กำลัง การคัดเลือกแบบจำลองการเรียนรู้ โครงข่ายประสาทเทียมและเทคนิคการเรียนรู้ นิยามการเรียนรู้เชิงลึก 
ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้เชิงลึก ศึกษาการสร้างโครงข่ายประสาทเทียมทั้งแบบเชิงตื้นและเชิงลึก การประยุกต์ใช้
การเรียนรู้เชิงลึกในวิทยาการข้อมูล 

Machine learning; supervised learning; unsupervised learning; reinforcement 
learning; model selection; neural networks and learning techniques; deep learning definition; 
deep learning algorithms; learn to build a shallow and a deep neural network; applications of 
deep learning in data science 
 
SC 20313 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(2-2-5) 
 Natural Language Processing  

ภาพรวมของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การตัดคำและการแบ่งประโยค การจำแนก
ประเภทข้อความ การวิเคราะห์เชิงความหมายและอารมณ์ การสกัดข้อมูล การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประยุกต์ใช้งานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

Overview of natural language processing; word and sentence tokenization; text 
classification; semantics and sentiment analysis; information extraction; deep learning for 
natural language processing; NLP applications 
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SC 20314 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Image Processing  

องค์ประกอบของระบบประมวลผลภาพดิจิทัล การรับข้อมูลภาพ การปรับปรุงคุณภาพ 
ของภาพ การบีบอัดข้อมูลภาพ การหาขอบภาพ การแบ่งส่วนของภาพ การวิเคราะห์รูปร่าง การรู้จำภาพ  
การประยุกต์ใช้งานการประมวลผลภาพดิจิทัล 

Digital image processing components; image aquisition; image enhancement and 
restoration; image compression; edge detection; image segmentation; shape analysis; image 
recognition; digital image processing applications 
 
SC 20315 บล็อกเชน 3(3-0-6) 
 Blockchain  

เทคโนโลยีบล็อกเชน ประโยชน์ของบล็อกเชน หลักการทำงานของบล็อกเชน การกำกับดูแล
บล็อคเชน การจัดการความเสี ่ยงของบล็อกเชน การจัดการความเสี่ยงทางกฎหมายของบล็อกเชน กลไก  
ฉันทามติในบล็อกเชน วิทยาการเข้ารหัส การเข้ารหัสแบบแฮช ธุรกรรม ผู้ขุด สัญญาอัจฉริยะ สกุลเงินดิจิทัล 
แอปพลิเคชันแบบกระจาย แพลตฟอร์มบล็อกเชนและการประยุกต์ใช้ 

Blockchain technology; blockchain benefits; blockchain principle; blockchain 
governance; blockchain risk management; blockchain legal risk management; blockchain 
consensus mechanism; cryptography; cryptographic hash; transaction; miner; smart contracts; 
cryptocurrency; decentralized applications; blockchain platforms and applications 
 
SC 20316 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
 Decision Support System  

แนะนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ คุณสมบัติและองค์ประกอบของ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ตัวแบบการตัดสินใจ การจำลองและการวิเคราะห์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
แบบกลุ่ม ปัญญาประดิษฐ์และปัญญาธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบอัจฉริยะ การพัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การบูรณาการและทิศทางระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

Introduction to decision support systems; decision making process; characteristics 
and components of decision support systems; decision model; modeling and analysis; group 
decision support systems; artificial intelligence and business intelligence; business analytics; 
expert systems; intelligent systems; decision support system development; integration and 
trend of decision support systems 
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SC 20317 การจัดการสารสนเทศสำหรับธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Information Management for Digital Businesses  

ธุรกิจและการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ การบูรณาการ
กระบวนการธุรกิจ แผนธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลที ่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศด้านการบัญชี ระบบสารสนเทศด้านการเงิน ระบบสารสนเทศ 
ด้านการตลาด ระบบสารสนเทศด้านการผลิต ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และวิทยาการข้อมูลในยุคดิจิทัล แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลในยุคดิจิทัล การบริหาร  
องค์ความรู้ในองค์กรดิจิทัล กระบวนการตัดสินใจในองค์กรดิจิทัล การออกแบบองค์กรใหม่ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 

Business and business operation; business type; business process; business 
processes integrating; business plan; information technology and data science used in business 
operation; business information systems; accounting information systems; financial information 
systems; marketing information systems; production information systems; human resource 
information systems; information technologies and data science in age of digital; information 
technology trend in digital age; digitization knowledge management; decision-making process 
in digitization; modern organization designed by information systems and data science 
 
SC 20318 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 
 Special Topic in Information Technology and Data Science  

การศึกษาในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ตามความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือการประยุกต์ใช้ในศาสตร์ทีส่นใจ และไม่ปรากฏในหลักสูตร 

Studies on issues related to information technology and data science according 
to specialization for applying in interested fields and not appear in the curriculum 
 

2.2.4) กลุ่มวิชาชีพ พื้นฐานวิชาชีพ 
(1) แผนสหกิจศึกษา 

SC 20402 เตรียมสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 1(0-2-1) 
 Pre-cooperative Education in Information Technology and Data 

Science 
 

หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา กระบวนการและขั ้นตอนต่าง  ๆ กฎและข้อบังคับ 
ที่เก่ียวข้องกับสหกิจศึกษา เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ การเลือกสถานที่ทำงาน เทคนิคการเขียนประวัติและ
การสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ วัฒนธรรมองค์กร 
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การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต สุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน กฎหมายที่
เกี ่ยวข้องกับสิทธิแรงงานและข้อบังคับในการทำงาน ศึกษาดูงานในสถานประกอบการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 

Principles and concepts of cooperative education; processes and steps; rules 
and regulations related to cooperative education; techniques for pursuing a career; workplace 
selections, resume writing, and job interview; development of personality and social manner 
training; career ethics; corporate culture; quality control and standardization of the production; 
personal hygiene and safety in the workplace; laws associated with labor rights and workplace 
regulations; field trip in organization relate to information technology and data science 
 
SC 20403 สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 6(640) 
 Co-operative Education in Information Technology and Data 

Science 
 

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: SC 20402 เตรียมสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยาการข้อมูล 

ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล แบบเต็มเวลาเสมือนเป็นหนึ่งใน
พนักงานจริงหรือลูกจ้างชั่วคราวภายใต้โครงการที่ได้รับมอบหมายจากความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตร จัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงาน เขียนรายงาน นำเสนอโครงงานแบบปากเปล่าและจัดทำรายงาน
เป็นรูปเล่ม โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรนำไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนไปสู่การ
ประกอบอาชีพ 

Prerequisite: SC 20402 Pre-cooperative Education in Information Technology 
and Data Science 

Full-time practicum in the information technology and data science job; an 
employee or a temporary worker under assigning the curriculum committee; reporting of 
training progress; writing report; oral presentation and making a full-training report using 
knowledge integration obtaining the curriculum to practicum to create a career opportunity 
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(2) แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
SC 20404 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 3(0-6-3) 
 Information Technology and Data Science Project  

การกำหนดหัวข้อโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล การทบทวน
วรรณกรรม การสร้างเอกสารโครงงาน การนำเสนอโครงร่าง การพัฒนาโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และวิทยาการข้อมูล กระบวนการควบคุมโครงงาน การจัดการโครงงาน การทดสอบระบบย่อย การทดสอบ
ระบบ การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้จุดบกพร่อง การวิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล  
จัดทำเอกสารระบบ การนำเสนอโครงงาน การเผยแพร่โครงงาน 

Identify topics in information technology and Data Science project; literature 
review; project documentation creation; proposal presentation; Information technology and 
Data Science project development; project control process; project management; unit test; 
system test; validation and verification; debug; result analysis and conclusion; documentation 
and project presentation; project publication 
 
SC 20405 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 1(0-2-1) 
 Pre-internship in Information Technology and Data Science  

การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ข้อบังคับและข้อควรปฏิบัติ การแต่งกาย บุคลิกภาพ วินัยในการปฏิบัติงาน 
เทคนิคการแก้ไขปัญหา รูปแบบและหลักการเขียนรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Preparing the students for various experiences before internship in information 
technology and data science; discipline; rules and regulations; attire; clothing and personality; 
problem resolving technique; form and thesis principle written for internship report 
 
SC 20406 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 3(350) 
 Internship in Information Technology and Data Science  

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: SC 20405 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลในองค์กร หรือสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้อง การปฐมนิเทศ การฝึกงาน การเขียนรายงาน ปัจฉิมนิเทศ และการนำเสนอการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 



มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 49 

 

Prerequisite: SC 20405 Pre-internship in Information Technology and Data 
Science 

Internship in information technology and data science at related organizations 
or establishments; internship orientation; internship; write internship report; post training; oral 
presentation of internship practice result 
 

3.1.6 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ รายละเอียด 

1 1) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนขั้นตอนวิธี (algorithm) เพื่อการแก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ 

2) สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาที่หลากหลายโดยใช้โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
ที่แตกต่างกัน 

3) สามารถเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน และโปรแกรมภาษาอาร์สำหรับวิทยาการข้อมูล
เบื้องต้น 

2 1) สามารถใช้โปรแกรมภาษาไพธอนและอาร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
2) สามารถออกแบบฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลบนเว็บได้ 
3) สามารถออกแบบสารสนเทศและเลือกใช้เครื ่องมือในการจินตทัศน์ข้อมูลได้อย่าง

เหมาะสม 

3 1) สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจได้ 
2) สามารถเลือกใช้เครืองมือที่เหมาะสมในการค้นคืนสารสนเทศออนไลน์ 
3) สามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจที่มีความซับซ้อน 
4) สามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ 

4 สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตร สู่การปฏิบัติงาน  
ในสถานการณ์จริง เพื่อการพัฒนาตนไปสู่การประกอบอาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และวิทยาการข้อมูล 

 
 
  




