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มีความรู สูความเชี่ยวชาญ เปนเลิศดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให
1. มีความรูและเขาใจดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สามารถจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย และประยุกตใชในการบริหารจัดการ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ กระตือรือรนติดตามเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศได
ดวยตนเอง สื่อสาร ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
6
หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
6
หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
100 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
12 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
30 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
51 หนวยกิต
2.3.1) วิชาบังคับ
42 หนวยกิต
2.3.2) วิชาเลือก
9
หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต
1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หนวยกิต
1500105
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)
Thai for Communication
1500106
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)
English for Communication
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผานสื่อ
3(3-0)
Communicative English through Media
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หนา 1

2500108
2000103
2500105
2500106
2500107

4000110
4000111
4000112
4000113
4000114

1500109
3500102
5654601
5654905

1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
6
1.2.1) บังคับ 1 รายวิชา
3
ความจริงของชีวิต
Truth of Life
1.2.2) เลือก 1 รายวิชา
3
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
Aesthetic Appreciation
มนุษยกับการพัฒนาตน
Man and Self Development
1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
6
วิถีไทย
Thai Living
วิถีโลก
Global Living
1.4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 12
1.4.1) บังคับ 3 รายวิชา
9
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Man and Environment
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information Technology for Lifelong Learning
1.4.2) เลือก 1 รายวิชา
3
วิทยาศาสตรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science and Life Quality Development
วิทยาศาสตรสุขภาพและการออกกําลังกาย
Health Science and Exercises
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
100
2.1) กลุมวิชาแกน
12
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English
การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Management Information Systems
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
English for Information Technology
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หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
หนวยกิต
3(3-0)
3(2-2)
หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)

หนา 2

5651101
5651102
5651201
5651301
5652101
5652202
5652702
5653101
5653403
5654502

5652201
5652204
5652301
5652302
5652703
5653103
5653202

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
30
ความรูพื้นฐานดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Fundamentals of Information Technology Management
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Management
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
Computer Mathematics
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
Basic Computer Programming
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
Data Communication and Computer Network
การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
Object-Oriented Analysis and Design
ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส
Digital Electronics
สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Statistics for Information Technology Data Analysis
มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Social Dimension and Ethics for Information Technology
Professionals
หลักเศรษฐศาสตรสําหรับนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Principles of Economics for Information Technology
Management Professionals
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
51
2.3.1) วิชาเฉพาะ (บังคับ)
42
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms
ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
ระบบจัดการฐานขอมูล
Database Management Systems
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
Advanced Computer Programming
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
Computer Architecture
การบริหารและดูแลเครือขาย
Computer Network Administration
ความมั่นคงและการประกันระบบสารสนเทศ
Security and Assurance in Information Systems

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
หนา 3

5653306
5653502
5653615
5653705
5653901
5654903
5654904

วิศวกรรมซอฟตแวร
3(2-2)
Software Engineering
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0)
Information Technology Project Management
การจัดการศูนยขอมูล
3(2-2)
Data Center Management
สถาปตยกรรมซอฟตแวร
3(2-2)
Software Architecture
สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(1-4)
Seminar in Information Technology Management
การเตรียมโครงงานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(1-4)
Preparation for Information Technology Management Project
โครงงานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(1-4)
Information Technology Management Project
2.3.2) วิชาเฉพาะ (เลือก)

5653402
5653607
5654101
5654503
5654504
5654602
5654607

ระบบคลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล
Data Mining and Data Warehouse System
การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร
Computer Drawing and Design
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Electronic Commerce
การจัดการลูกคาสัมพันธ
Customer Relationship Management
การจัดการความรู
Knowledge Management
ปญญาประดิษฐ
Artificial Intelligence
การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร
Computer Graphic Designs
2.4) กลุมวิชาชีพ

5653801
5654801
5653802

9 หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
7 หนวยกิต

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(90)
Preparation for Field Experience in Information Technology
Management
การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5(450)
Field Experience in Information Technology Management
หรือ
เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation for Co-operative Education
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หนา 4

5654802

สหกิจศึกษา
6(600)
Co-operative Education
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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หนา 5

คําอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หนวยกิต
1500105
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)
Thai for Communication
ความหมาย องคประกอบและความสําคัญของการสื่อสาร ความหมายของภาษา ลักษณะ
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม ทักษะการรับสาร การสงสารอยางมี
มารยาทและมีประสิทธิภาพ ทักษะการพูดในที่สาธารณะ ทักษะการเปนพิธีกร ในงานพิธีตางๆ การใช
กระบวนการ ทักษสัมพันธทางภาษาในการวิเคราะห สังเคราะห วิจารณ สรุปความ ตีความ การนําเสนอ
ผลการศึกษาคนควาและการอางอิงดวยลายลักษณอักษร วาจา และสื่อประสม อยางสรางสรรคและมี
ประสิทธิผล
1500106
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)
English for Communication
Listening, speaking, reading and writing skills for daily-life situations through
a communicative learning approach, with topics on greetings, introducing oneself and
others, providing information and advice, expressing feelings, and recognizing and
understanding characteristics of foreign cultures. Also reading notices, labels,
advertisements, and writing simple texts.
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผานสื่อ
3(3-0)
Communicative English through Media
Songs, games, literary texts as well as other media such as video and film
clips to expose learners to English in real-life situations. Comprehension questions, group
discussions, role plays or simulations used to check students’ understanding of spoken
English in various situations.
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
2500108
ความจริงของชีวิต
3(3-0)
Truth of Life
ทัศนะความเชื่อและวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิตมนุษย ศึกษาความจริงของชีวิต ตามหลัก
ไตรลักษณ และการเขาถึงความจริงของชีวิตโดยหลักไตรสิกขา องคประกอบของชีวิต เปาหมายของชีวิต
และหลักธรรมในการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนาที่ผูเรียนยึดถือ ตลอดถึงการนําหลักธรรมมาใชแกปญหา
ชีวิต การมีสนั ติสุขและสันติภาพทั้งสวนตนและสวนรวม มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล
เขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอื่น สังคมและสรรพสิ่งรอบตัว ใฝรูและ คิดอยางมีเหตุผลและแสดงออกอยางมีสติ
2000103
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
3(3-0)
Aesthetic Appreciation
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะความงาม
ความไพเราะ องคประกอบทางศิลปะ
ความสําคัญของการรับรูทางอารมณและความรูสึก ศิลปะทางจินตภาพ ศิลปะทางเสีย ศิลปะทางกายลีลา
การวิเคราะห วิจารณและการตัดสินทางศิลปะผลงานชิ้นเอกของศิลปนสําคัญทั้งของไทยและของโลก
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หนา 6

2500105

มนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0)
Man and Self Development
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ความสัมพันธทางสรีรวิทยาของรางกาย
อารมณ สังคมและจิต ใจตอพฤติกรรมมนุษยทั้งในภาวะปกติและไมปกติ หลักการศึกษาตนเอง ฝก
การสํารวจตนเอง การปรับตัวโดยเนนทักษะชีวิตดานกระบวนการคิด การพัฒนาปญญาและความคิด
สรางสรรค การพัฒนาตนในดานจริยธรรม อารมณ ความมุงมั่น ความอดทนอดกลั้น รสนิยมที่ดี เปนคนที่
สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ
2500106

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร

6 หนวยกิต
3(3-0)

วิถีไทย
Thai Living
ภูมิหลังของสังคมไทย ลักษณะสังคมไทย สภาพสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาไทย ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของไทย สิทธิ
มนุษยชน กฎหมายในชีวิตประจําวัน การพัฒนาสังคมไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2500107
วิถีโลก
3(3-0)
Global Living
อารยธรรมมนุษยดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ความขัดแยงและการ
ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมตะวันออก กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสู
ความเปนสมัยใหม ความสัมพันธดานการเมืองและเศรษฐกิจที่สงผลตอสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของ
ประเทศไทยที่มตี อการจัดระเบียบของสังคมโลก
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 12 หนวยกิต
4000110
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Man and Environment
วิวัฒนาการของมนุษย มนุษยกับสิ่งแวดลอม มนุษยกับระบบนิเวศ ระบบนิเวศและการ
เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม มนุษยกับการปรับสิ่งแวดลอมใหเขากับ
ตนเองและการเกิดเทคโนโลยี กฎหมาย สิ่งแวดลอม การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หลักการ แนวคิดของโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ปญหาและการแกปญหาการ
จัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน
4000111
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0)
Thinking and Decision Making
กระบวนการคิดของมนุษย หลักตรรกศาสตรที่ใชในการคิดและการใหเหตุผลของมนุษย
หลักการคิดวิเคราะห วิจารณ การคิดแบบวิทยาศาสตรและหลักธรรม การคิดนอกกรอบ ความคิด
สรางสรรคที่ใชในกระบวนการคิดและการตัดสินใจ การฝกปฏิบัติคํานวณขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยางมี
คุณภาพและรูเทาทัน
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4000112

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรูตลอดชีวิต
3(2-2)
Information Technology for Lifelong Learning
ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปกรณคอมพิวเตอร กระบวนการประมวลผลขอมูล การจัดการขอมูล การใชงานโปรแกรมระบบ
โปรแกรมประยุกตดานสํานักงาน การสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร การแสวงหาความรู การ
สืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลและแหลงการเรียนรูตางๆ การคนควา การทํารายงาน โดยคํานึงถึงสิทธิทาง
ปญญาและผลกระทบตอชีวิตและสังคม
4000113
วิทยาศาสตรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0)
Science and Life Quality Development
สิ่ ง มี ชี วิ ต การจั ด หมวดหมู สิ่ ง มี ชี วิ ต พั น ธุ วิ ศ วกรรม
สิ่ ง มี ชี วิ ต ดั ด แปรพั น ธุ ก รรม
เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี ไบโอฟสิกส สารเคมีในชีวิตประจําวันและผลิตภัณฑทางธรรมชาติ และ
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โครงงานวิทยาศาสตรที่สงเสริมใหเกิด
การเรียนรูสภาพปญหา สาเหตุแหงปญหา วิธีการแกปญหาและผลลัพธที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4000114
วิทยาศาสตรสุขภาพและการออกกําลังกาย
3(2-2)
Health Science and Exercises
ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตรสุขภาพ ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ การสงเสริมสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตรสุขภาพโภชนาการเพื่อสุขภาพ การคุมครองผูบริโภค
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การกําหนดโปรแกรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสมกับ
ตนเอง การฝกและปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
2) หมวดวิชาเฉพาะ
99 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
12 หนวยกิต
1500109
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Developing Skills in English
This course aims to develop reading and writing skills to cope with future
career demands. The course includes practices in different reading strategies, for example,
scanning; skimming; identifying main idea as well as specific information. Reading sources
derive from newspapers, brochures, advertisements, itineraries and the Internet. Writing
practices include job application letters and resumes, note-taking forms and summarizing
selected reading texts.
3500102
การเปนผูประกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
คุณสมบัติของผูประกอบการและกระบวนการพั ฒนาสูการเปนผูประกอบการที่ดี หลัก
ทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจของตน เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและ ขนาดใหญ แนว
ทางการจั ด ทํ าแผนธุ ร กิ จ การจั ด ตั้ งธุ ร กิจ การบริ หารจั ดการการผลิ ตและการปฏิบัติการ การตลาด การ
ประชาสัมพันธ การลงทุน การบริหารจัดการการวาจางและการเหมาชวงการผลิตและการดําเนินงาน การวัดและ
ประเมินผล นโยบาย สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอการประกอบการ กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวของ
การบริหารจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจและจริยธรรมในการประกอบการ และเสริมสรางความคิดสรางสรรค
และสรางงานธุรกิจใหสําเร็จดวยตนเอง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5654601

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(2-2)
Management Information Systems
กระบวนการพัฒนาความรูทางดานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ย วของแกผูใช
ระบบสารสนเทศ การใช ค อมพิ ว เตอรแ ละระบบสารสนเทศในการใชง านจริ งในองค การสมัย ใหม
กระบวนการ เทคนิค และกลยุทธ ในการปรับเปลี่ยนองคการเพื่อใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อใหระบบ
สารสนเทศในองคการที่มีลักษณะเปนตัวประมวลผลขอมูล เครื่องมือในการตัดสินใจและเปนตัวเชื่อม
ระหวางการจัดการกับองคการ
5654905
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0)
English for Information Technology
ทักษะการพูด การฟง การเขียน และการอานเพื่อใหผูเรียนไดคุ นเคยกับศัพท
ใน
ตําราเรียน วารสาร งานวิจัย และสิ่งตีพิมพอื่นๆ เกี่ยวกับวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการอาน
สารประเภทต างๆ เชน คู มือการใชสิ่งของตางๆ ปายประกาศ แผนพับที่ใหขอมูลตางๆ โฆษณา ตาราง
จดหมาย บันทึกขอความ บัตรเชิญ ขาว ศึกษาคําศัพท และลักษณะภาษาและโครงสรางที่ปรากฏอยูในสาร
จริงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
30 หนวยกิต
5651101
ความรูพื้นฐานดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2)
Fundamentals of Information Technology Management
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร องคประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวรและประเภทของซอฟตแวร ภาษาสั่งงาน ขอมูลและการแทนคา
การจัดการขอมูล การประมวลผลขอมูล องคประกอบขั้นพื้นฐานของการสื่อสาร รูปแบบของการสื่อสารการ
สงผานขอมูล ตัวกลาง อุปกรณการสื่อสาร เครือขายขอมูล อินเทอรเน็ตและการประยุกตใช จริยธรรมของ
ผูใช อินเทอร เน็ต การฝกปฏิบั ติการคอมพิวเตอรเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน
โปรแกรมเบราวเซอร อิเล็กทรอนิกสเมล และโปรแกรมประมวลผลคํา
5651102
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2)
Information Technology Management
ทฤษฎี การจัดการ ลั กษณะงานในองคกร โครงสราง องคประกอบและหนาที่ของศูน ย
สารสนเทศ การฝกอบรมบุคลากร การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ผูประกอบวิชาชีพและบทบาทของผู
ประกอบวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การบริ ห ารข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นแต ล ะแผนกในองค ก ร
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5651201
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
3(3-0)
Computer Mathematics
แคลคู ลั ส เบื้ องต น ระบบจํานวน เสน ตรง เมทริกซ ระบบเลขฐาน การแปลงเลขฐาน
หลักการคํานวณในระบบเลขฐาน และหลักการคํานวณของเครื่องคอมพิวเตอร
5651301
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-2)
Basic Computer Programming
หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร เกี่ยวกับรูปแบบไวยากรณของโครงสรางภาษา
การประกาศตัวแปร ชนิดขอมูล รูปแบบคําสั่ง การควบคุมประโยคคําสั่ง การคําสั่ง อินพุต/เอาตพุต การ
สรางฟงกชั่น และการเรียกใชฟงกชั่นตางๆ จากไลบรารี และการใชจัดการแฟมขอมูลเบื้องตน โดยการใช
ภาษาคอมพิวเตอร ภาษาใดภาษาหนึ่ง เชน ปาสคาล โคบอล ซี จาวาหรืออื่นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5652101

การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2)
Data Communication and Computer Network
หลักการพื้นฐานการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร การส งขอมูลดวยสัญญาณ
อนาล็อกและสัญญาณดิจิตอล สื่อและอุปกรณที่ใชในการสื่อสารขอมูล โพรโตคอล รูปแบบมาตรฐานโอเอส
ไอและมาตรฐานอื่ นๆ เทคโนโลยีและเครือขายการสื่อสารขอมูลแบบตางๆ การจัดการระบบเครือขาย
ตลอดจนการใชโปรแกรมดานการสื่อสารขอมูลสําหรับดูแลควบคุมอุปกรณตางๆ
5652202
การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
3(2-2)
Object-Oriented Analysis and Design
การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุในการพัฒนาซอฟตแวร วิธีสรางตนแบบซอฟตแวรที่
สอดคลองกับความตองการของระบบ การวิเคราะหและออกแบบตามแนวทางเชิงวั ตถุ การใชภาษายูเอ็ม
แอล การประยุกตใชแบบแผนการออกแบบ ในการออกแบบคลาสไดอะแกรม และการนําคลาสไดอะแกรม
ไปสูการออกแบบสวนติดตอผูใช พรอมทั้งการนํารูปแบบการออกแบบมาชวยแกปญหาในการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบซอฟตแวร
5652702
ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Digital Electronics
หลั กการพื้ น ฐานทางอิ เล็ก ทรอนิก ส ระบบเลขฐานและรหั ส ลอจิก เกต พีช คณิตบูลี น
แผนผังคารโนห การออกแบบวงจรลอจิกเชิงวิธีจัดหมู ฟลิปฟลอปและอุปกรณที่เกี่ยวของ วงจรนับและรีจี
สเตอร วงจรรวมแบบดิจิตอล การถอดรหัสและการใสรหัส การมัลติเพล็กซ และการ
ดีมัลติเพล็กซ
การนําสงขอมูล สถาปตยกรรมพื้นฐานไมโครโปรเซสเซอร และการประยุกตอิเล็กทรอนิกสและดิจิตอลใน
การใชงานจริง
5653101
สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0)
Statistics for Information Technology Data Analysis
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสถิติเบื้องตน การเก็บขอมูลและการนําเสนอขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย ความนาจะเปน การ
วิเคราะหความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงคาสถิติ การสุมตัวอยาง การทดสอบสมมุติฐาน การ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ย การวิเคราะหความแปรปรวน สหสัมพันธ การทดสอบไคสแคว
5653403
มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0)
Social Dimension and Ethics for Information Technology
Professionals
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และสังคมออนไลน
ความหลากหลาย โลกาภิวัฒน ชองวางดิจิตอล การคํานึงถึงผูบกพรองทางการรับรู
ขอคํานึงทาง
เศรษฐศาสตร ประเด็นทางกฎหมาย อยางเชนขอบังคับ นโยบายสิทธิความเปนสวนตัว กฎหมายที่เกี่ยวของ
ทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใชเทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบ-สารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพ
และจริยธรรม องคกรวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม และความประพฤติสําหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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5654502

หลักเศรษฐศาสตรสําหรับนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2)
Principles of Economics for Information Technology
Management Professionals
หลักพื้น ฐานทางดานเศรษฐศาสตรในระดับจุล ภาคและระดับมหภาค เพื่อใหทราบถึง
พฤติกรรมการบริโภค การตัดสินใจ การผลิต และการตั้งราคา เพื่อใหไดประโยชนสูงสุด ภายใตโครงสราง
ตลาดที่แตกตางกัน ตลอดจนปจจัยทางเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน นโยบาย การเงิน และการ-คลัง การวางงาน
ภาวะเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการคา การรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีผลตอการ
ตัดสินใจ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
51 หนวยกิต
2.3.1) วิชาเฉพาะดาน(บังคับ)
42 หนวยกิต
5652201
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
3(3-0)
Data Structures and Algorithms
คณิตศาสตรแบบอินดักชั่น การเขียนโปรแกรมแบบยอนกลับ การออกแบบและการ
วิเคราะหอัลกอริทมึ ชนิดของขอมูล โครงสรางขอมูลและชนิดขอมูลแบบนามธรรม การคํานวณเวลาที่ใชใน
การทํางานของอัลกอริทมึ โครงสรางขอมูลพื้นฐาน อันไดแกลิสท สแตกและคิว โครงสรางขอมูลแบบพลวัต
ไดแกลิงคลิสท คําศัพทที่เกี่ยวกับ ทรี ไบนารีทรี ไบนารีเสิรชทรี เอวีแอลทรี การเรียงลําดับ และการคนหา
ขอมูล
5652204
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2)
Operating Systems
วิชาที่ตองเรียนกอนวิชานี้ : สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
ความหมาย และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาท หนาที่ของระบบปฏิบัติการ
การจายงานหรือการจัดสรรหนวยประมวลผล การบริหาร และการจัดการหนวยความจํา การจัดคิวงาน
และการจัดสรรทรัพยากร การจัดการขอมูลและการแสดงผลระบบแฟม การควบคุม การคืนสูสภาพเดิม
5652301
ระบบจัดการฐานขอมูล
3(2-2)
Database Management Systems
ความหมาย องคประกอบและสถาปตยกรรมระบบฐานขอมูล ฐานข อมูลเชิงสัมพันธ การ
สรางแบบจําลองความสัมพันธของขอมูล พีชคณิตเชิงสัมพันธ ความขึ้นแกกันของขอมูลและการทําใหเปน
บรรทัดฐาน พจนานุกรมขอมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสราง บูรณภาพของขอมูล เชน การรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล การเกิดภาวะพรอมกัน การกูขอมูล ศึกษาตัวอยางของระบบจัดการฐานขอมูลที่มีใน
ปจจุบัน องคประกอบและหลักการทํางานของระบบจัดการฐานขอมูล โดยใหเลือกระบบจัดการฐานขอมูลที่
เหมาะสมเพื่อใชประกอบการฝกปฏิบัติตามกรณีศึกษา
5652302
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(2-2)
Advanced Computer Programming
วิชาที่ตองเรียนกอนวิชานี้ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
หลักการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ อาทิเชน การสรางคลาส การถายทอดคุณสมบัติ การ
ทําหีบหอ การพองรูป เปนตน ดวยภาษาสูงไดแก ภาษาจาวา ภาษาซีพลัสพลัส ภาษาซีชารป เปนตน การ
เขียนโปรแกรมเพื่อติดตอระหวางเครือขายคอมพิวเตอร ทั้งนี้รวมถึงการจัดการขอผิดพลาด หรือวิธีการ
ทดสอบโปรแกรมตางๆ ดวย
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5652703

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Architecture
ประวั ติ ข องคอมพิ ว เตอร ระบบและการทํ า งานของคอมพิ ว เตอร ทั้ ง ฮาร ด แวร แ ละ
ซอฟตแวร ซีพียู โครงสรางและฟงกชั่นตางๆ หนวยความจํา ระบบอินพุตเอาตพุต การทําการ-คอมไพล
โปรแกรมการคอมไพล และขั้นตอนการทํางานในการคอมไพลโปรแกรมจากภาษาระดับสูงเปนภาษาเครื่อง
เทคโนโลยีอารไอเอสซีกับซีไอเอสซี
5653103
การบริหารและดูแลเครือขาย
3(2-2)
Computer Network Administration
วิชาที่ตองเรียนกอนวิชานี้ : การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
การบริ ห ารระบบเครื อขายและระบบคอมพิว เตอร การติดตั้งระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมประยุกต วางแผนงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ตัวกลางและอุปกรณสําหรับการสื่อสารขอมูล การออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร การติดตั้งระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การติดตั้งระบบเซิรฟเวอร การปรับแตงระบบเซิรฟเวอร การบริหารบัญชีผูใชงาน
5653202
ความมั่นคงและการประกันระบบสารสนเทศ
3(3-0)
Security and Assurance in Information Systems
ความปลอดภัยของสารสนเทศโดยเนนดานการบริหารเบื้องตนสําหรับการวิเคราะห และ
บรรเทาการคุกคามมายังหนวยงานบริการสารสนเทศและธุรกิจอิเล็กทรอนิกสการศึกษาเชิงกวางของความ
ปลอดภัยและการประกันสารสนเทศดวยการเนนดานการบริหารการกระทบตอความรวมมือและธุรกิจที่ตอง
ใชการบริการสารสนเทศ และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส แนะนําวิธีการการจัดการ
และการบรรเทาความ
เสี่ยงสําหรับความคุกคามในหลากหลายรูปแบบไปยังภาวะสวนตัวของสารสนเทศ การวางแผนสําหรับความ
ปลอดภัย การวางแผนสําหรับเหตุการณฉุกเฉิน นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรม
ความปลอดภัย รูปแบบ และการปฏิบัติการการจัดการความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง วิธีปองกัน
บุคลากร และความปลอดภั ยกฎหมาย และหลักจรรยาบรรณ และการบริห ารโครงการความปลอดภัย
สารสนเทศ
5653306
วิศวกรรมซอฟตแวร
3(2-2)
Software Engineering
วิชาที่ตองเรียนกอนวิชานี้ : สถาปตยกรรมซอฟตแวร
การวางแผนโครงการ วัฏจักรการพัฒนาซอฟตแวร การวิเคราะหความตองการของระบบ
ซอฟตแวร การออกแบบสวนติดตอผูใช การพัฒนาซอฟตแวร เทคนิคและกลยุทธในการทดสอบซอฟตแวร
การบํารุงรักษาซอฟตแวรและการจัดการโครงงานทางซอฟตแวรและประเมินผลการใชงานซอฟตแวร การ
ตรวจสอบคุณภาพของซอฟตแวร รวมถึงการใชเครื่องมือทางดานการทําวิศวกรรมซอฟตแวรตางๆ
5653502
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0)
Information Technology Project Management
วิชาที่ตองเรียนกอนวิชานี้ : การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
หลักของกลยุทธในการจัดการโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ การศึกษาความเปนไปได
ธรรมชาติของเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะหสวนสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการพัฒนาโครงการ เชน
สิ่งแวดลอมของโครงการ การจัดการคณะทํางาน และการจัดการเวลาและทรัพยากรของโครงการ การ
ควบคุมดูแลและบริหารโครงการ การตรวจสอบโครงการ การประเมินโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนา 12

5653615

การจัดการศูนยขอมูล
3(2-2)
Data Center Management
การจัดการระบบศูนยขอมูลกลาง การวางแผนระบบงานใหงายตอการดูแล และควบคุม
การสํารองขอมูล การออกแบบตารางการทํางาน การออกแบบระบบใหสามารถทํางานเปนอัตโนมัติได
มาตณฐานการจัดการและการบริหารงานศูนยคอมพิวเตอร มาตรฐาน ISO และมาตรฐาน ITIL
5653705
สถาปตยกรรมซอฟตแวร
3(2-2)
Software Architecture
วิชาที่ตองเรียนกอนวิชานี้ : การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
ความหมายสถาปตยกรรมซอฟตแวร และ แนวคิดการออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร
ในมุมมองตางๆ แนวทางการออกแบบ รูปแบบสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม 4+1 สถาปตยกรรม
RMODP (Reference Model of Open Distributed Processing) เปนตน รวมถึง การประเมิน
สถาปตยกรรมซอฟตแวรดวยเทคนิคตางๆ
5653901
สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(1-4)
Seminar in Information Technology Management
การสัมมนาทางวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรู แนวคิด
ใหมๆ การศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางวิสัยทัศนทางดานการจัดการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ แนวคิด ในการทําวิจัย การจัดสัมมนาองคความรูเกี่ย วกับ การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5654903
การเตรียมโครงงานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(1-4)
Preparation for Information Technology Management Project
การศึกษาคนควาดวยตัวเอง (เปนกลุมหรือศึกษาเดี่ยว) เพื่อนําเสนอหัวขอ
และผล
เบื้องตนจากการศึกษาเพื่อแกปญหาเชิงปฏิบัติ หรือการทดลองวิเคราะห และเปรียบเทียบ เชิงวิชาการใน
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
5654904
โครงงานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(1-4)
Information Technology Management Project
วิชาที่ตองเรียนกอนวิชานี้ : การเตรียมโครงงานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาคนควาดวยตัวเอง (เปนกลุมหรือศึกษาเดี่ยว) ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
เพื่อนําเสนอผลการศึกษาที่สมบูรณในหัวขอที่ตอเนื่องจากที่ไดศึกษาและเสนอไวในวิชาการเตรียมโครงงาน
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3.2) วิชาเฉพาะดาน(เลือก)
9 หนวยกิต
5653402
ระบบคลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล
3(3-0)
Data Mining and Data Warehouse System
แนวคิดคลังขอมูลและเหมืองขอมูล เทคนิคการออกแบบ และ พัฒนาระบบคลังขอมูลและ
เหมืองข อมูล เครื่องมือและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการและการจัดดําเนินการในระบบ
ฐานขอมูลขนาดใหญ การประยุกตใชเหมืองขอมูลในเชิงธุรกิจและกรณีศึกษา
5653607
การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Drawing and Design
หลั ก การออกแบบและเขีย นแบบดว ยคอมพิว เตอร และฝ กปฏิ บัติก ารเขีย นแบบและ
ออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
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5654101

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronic Commerce
แนวคิดและรูปแบบของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส พื้นฐานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แนว
การดําเนินการในการเขาสูธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หลักการตลาดออนไลน ระบบการชําระเงินออนไลน
ภาษี กั บ พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ระบบการรั ก ษาความปลอดภั ย ของพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การ
ประชาสัมพันธรานคา การประมูลสินคาออนไลน เทคนิคการขายและเจรจาการคาบนเว็บ จรรยาบรรณและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การสงมอบสินคาและการรับประกันสินคา การบริการและ
สนับสนุนการขาย การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย การบริหารธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ใหประสบความสําเร็จ
5654503
การจัดการลูกคาสัมพันธ
3(2-2)
Customer Relationship Management
ความรูในการบริหารลูกคาในเชิงของการสรา งสัมพันธภาพ เครื่องมือในการผสมผสาน
ระหวางองคกรธุรกิจกับลูกคา การสรางตลาดเชิงความสัมพันธหรือการตลาดแบบหนึ่ง วิธีการประสานตอ
กันทั้งบุคคล กระบวนการและเทคโนโลยี กลยุทธที่มุงเนนการตลาด การพัฒนาสินคาและบริการ การ
แปรเปลี่ยนของการขายและชองทางการจัดจําหนาย ความสัมพันธกับลูกคา และการดูแลลูกคา
5654504
การจัดการความรู
3(2-2)
Knowledge Management
หลักการเรื่องขอมูลสารสนเทศและความรู วัฏจักรความรู องคกรแหงการเรียนรู การ
จัดเก็บและบันทึกความรู การคนหาและใชงานความรู วิศวกรรมความรู การใชอินเทอรเน็ตในงานจัดการ
ความรู เชน การจัดการเนื้อหาสาระ การทําเว็บทา
5654602
ปญญาประดิษฐ
3(2-2)
Artificial Intelligence
นิ ย ามของป ญ ญาประดิ ษ ฐ การแทนป ญ หา กลยุ ท ธ ก ารสื บ ค น การแทนความรู
กระบวนการคิดหาเหตุผล แนวคิดเกี่ยวกับฟซซี่ และโครงขายประสาทการเรียนรู การมองเห็น การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ ระบบผูเชี่ยวชาญ และการวางแผน
5654607
การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Graphic Designs
ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟก ระบบสี คุณสมบัติดานตางๆ ข อ ง
ภาพกราฟก ชนิดของขอมูลภาพกราฟก รูปแบบการจัดเก็บขอมูลกราฟก เทคนิคการลดขนาดใหเหมาะสม
กับงาน การสรางงานกราฟกดวยซอฟตแวรกราฟก อุปกรณอินพุตเอาตพุตที่ใชกับงานกราฟก การฝกปฏิบัติ
ใชโปรแกรมกราฟกและอุปกรณฮารดแวรเพื่อสรางงานคอมพิวเตอรกราฟก
2.4) กลุมวิชาวิชาชีพ
7 หนวยกิต
5653801
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(90)
Preparation for Field Experiences in Information
Technology Management
การเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรั บรูลักษณะ และ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้นๆ
การทําแฟมสะสมงาน การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
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5654801

การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5(450)
Field Experiences in Information Technology Management
วิชาที่ตองเรียนกอนวิชานี้ : การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝกงานในสถานประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมพันธกับสาขาวิช าการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไมนอยกวา 450 ชั่วโมง
5653802

เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation for Co-operative Education
การเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวในดานการรับรู
ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู เรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานใน
วิชาชีพนั้นๆ การทําแฟมสะสมงาน การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
5654802

สหกิจศึกษา
6(600)
Co-operative Education
วิชาที่ตองเรียนกอนวิชานี้ : การเตรียมสหกิจ
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได รับมอบหมายตลอดจนการ
จัดทํารายงาน และการนําเสนอ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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