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หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   นกัศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  รายวิ ชาในหมวดวิชา
เฉพาะไมน้่อยกวา่  97  หนว่ยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลอืกเสรีไมน้่อยกวา่  6  หนว่ยกิต    โดยมีหนว่ยกิตรวม 

ตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่  133  หนว่ยกิต 
 

1.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   จ านวนไมน้่อยกวา่  30  หนว่ยกิต   (ดรูายละเอียดหน้า  8-9) 
 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน้่อยกวา่ 97 หนว่ยกิต  ประกอบด้วย  3 กลุม่วิชา 
2.1  วชิาแกน จ านวน 16 หนว่ยกิต ประกอบด้วย 

 511 101 แคลคลูสั 1 4(4-0-8) 
  (Calculus I) 
 514 107 ฟิสกิส์พืน้ฐาน                                    4(4-0-8) 
  (Fundamental Physics) 
 514 108 ปฏิบตัิการฟิสกิส์พืน้ฐาน                                    1(0-3-0) 
  (Fundamental Physics Laboratory) 
 515 206 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตเิบือ้งต้น 1(0-2-1) 
  (Introduction to Statistical Package) 
 520 101 พืน้ฐานทางคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  (Foundation of Computer and Informatics) 
 520 211 โครงสร้างเชิงการค านวณแบบไมต่อ่เนื่อง  3(3-0-6) 
  (Discrete Computational Structures) 
  

2.2  วชิาเฉพาะด้าน จ านวน 63 หนว่ยกิต ประกอบด้วย 

 517 111 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
  (Computer Programming I) 
 517 112 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 
  (Computer Programming II) 
 517 211 โครงสร้างข้อมลู 4(3-2-7) 
  (Data Structures) 
 517 221 การพฒันาซอฟต์แวร์เชิงวตัถ ุ 3(2-2-5) 
  (Object-Oriented Software Development) 
 517 241 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 4(3-2-7) 
  (Data Communications and Computer Networks) 
 517 341 สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  (Computer Network Architecture and Technology) 
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 520 151   การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์และคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
  (Human and Computer Interaction) 
 520 212 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4) 
  (Laws and Ethics in Information Technology) 
 520 213   แพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมและสภาวะแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Programming Platform and Environments) 
 520 221 ระบบฐานข้อมลู 4(3-2-7) 
  (Database Systems) 
 520 321 การบริหารจดัการระบบฐานข้อมลู   3(2-2-5) 
  (Database System Administration) 
 520 322 การจดัการเนือ้หาและสนิทรัพย์แบบดิจิทลั  3(3-0-6) 
  (Digital Content and Asset Management)  
 520 323   ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  3(3-0-6) 
  (Business Information Systems)  
 520 341  เทคโนโลยีและการเขยีนโปรแกรมบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตและ 3(2-2-5) 
  เวิลด์ไวด์เว็บ 
  (Internet and World Wide Web Technology and Programming)  
 520 342 ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
  (Information System Security) 
 520 351   อินเทอร์เน็ตกบัการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์  3(3-0-6)) 
    (Internet and Electronic Commerce) 
 520 361  การวเิคราะห์และการออกแบบระบบงาน 3(3-0-6) 
  (System Analysis and Design) 
 520 362 การจดัการโครงงาน 3(3-0-6) 
  (Project Management) 
    520 363 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ  3(3-0-6) 
  (Enterprise Software Architecture)  
 520 391 วิธีการวิจยั 1(1-0-2) 
  (Research Methods) 
 520 493 โครงงานวิจยั 1 1(0-2-1) 
  (Research Project I)  
 520 494 โครงงานวิจยั 2 2(0-4-2) 
  (Research Project II) 
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2.3  วชิาเลือก จ านวนไมน้่อยกวา่ 18 หนว่ยกิต ก าหนดให้เลอืกศกึษารายวิชาเลอืกในกลุม่วิชาใดกลุม่วชิา
หนึง่ตอ่ไปนีจ้ านวนไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต   และให้เลอืกศกึษาจากรายวิชาในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวิทยาการคอมพวิเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทกุรายวิชา จ านวนไมน้่อยกวา่ 6 
หนว่ยกิต 

   2.3.1  กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารสนเทศเชิงธุรกิจ (Business Information Engineering)  
        ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้

 520 222   การตลาดเชิงธุรกิจส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  (Business Marketing for Information Technology) 
  520 223   การเงินธุรกิจส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  (Business Finance for Information Technology) 
 520 324 มาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  (Information Technology  Standardization)  
 520 325   ระบบสารสนเทศเพื่อการบญัชี 3(3-0-6) 
      (Accounting Information Systems) 
 520 326   การออกแบบระบบฐานข้อมลูและการท าให้เกิดผล 3(3-0-6) 
              (Database System Design and Implementation)             
 520 327   อจัฉริยะเชิงธุรกิจ                                    3(3-0-6) 
             (Business Intelligence) 
 520 328 การท าเหมืองข้อมลู  3(3-0-6) 
  (Data Mining) 
 520 329 ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ 3(3-0-6) 
  (Decision Support Systems) 
 520 352 เทคโนโลยีสือ่ประสมและการประมวลภาพดจิิทลั  3(3-0-6) 
  (Multimedia Technology and Digital Image Processing)  
 520 421 การจดัเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 3(3-0-6) 
  (Information Storage and Retrieval) 
 520 423 คลงัข้อมลู 3(3-0-6) 
  (Data Warehouse) 
 520 424 การจดัการความรู้ 3(3-0-6) 
  (Knowledge Management) 
 520 425 จินตทศัน์สารสนเทศ 3(3-0-6) 
  (Information Visualization) 
 520 426 การรับรู้ระยะไกลและระบบภมูิสารสนเทศ 3(3-0-6) 
  (Remote Sensing and Geographic Information Systems) 
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 520 427 การบริหารงานลกูค้าสมัพนัธ์  3(3-0-6) 
  (Customer Relationship Management) 
 520 481  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศเชิงธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Business Information Engineering I) 
 520 482  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศเชิงธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Business Information Engineering II) 
 520 483  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศเชิงธุรกิจ 3  3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Business Information Engineering III) 
 และรายวชิาอื่นๆท่ีได้รับอนมุตัิให้เพิ่มเติมภายหลงั 
 

2.3.2  กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และวิทยบริการสารสนเทศ (Software Engineering and  
      Service Science) ประกอบด้วยรายวชิาตอ่ไปนี ้

 520 331   วิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  (Information Technology Service Science)  
 520 332   สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  (Information Technology Architecture)  
 520 364   กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกนัคณุภาพ  3(3-0-6) 
  (Software Process and Quality Assurance) 
 520 365 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
  (Software Engineering)  
 520 422 ระบบฐานข้อมลูเชิงวตัถ ุ 3(3-0-6) 
  (Object-Oriented Database Systems) 
 520 431   การจดัการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  (Information Technology Service Management)  
 520 432   ข้อตกลงระดบัการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
  (Information Technology Service Level Agreement) 
 520 433 ความเป็นผู้ประกอบการส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
  (Entrepreneurship for Information Technology) 
 520 434 การบริหารทรัพยากรมนษุย์   3(3-0-6) 
  (Human Resource Management) 
 520 451 การออกแบบและพฒันาเกม 3(3-0-6) 
  (Game Design and Development) 
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 520 461 การก าหนดและการจดัการความต้องการทางซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
  (Software Requirement Specification and Management) 
 520 462 การพฒันาซอฟต์แวร์โดยการขบัทดสอบ 3(3-0-6) 
  (Test-driven Software Development) 
 520 463 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
  (Software Testing) 
 520 464 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวตัถ ุ  3(3-0-6) 
  (Object-Oriented Software Engineering) 
 520 484 เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และวิทยบริการ 1 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Software Engineering and Service Science I)  
 520 485 เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และวิทยบริการ 2 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Software Engineering and Service Science II)  
 520 486 เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และวิทยบริการ 3 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Software Engineering and Service Science III)  
 และรายวชิาอื่นๆท่ีได้รับอนมุตัิให้เพิ่มเติมภายหลงั 
 

2.3.3  กลุ่มวิชาการบริหารจัดการระบบและเทคโนโลยเีครือข่ายประยุกต์ (System Administration  

       and Applied Network Technology) ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้

 517 443 การออกแบบและการบริหารเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
      (Computer Network Design and Administration) 

 520 343  การบริหารจดัการระบบคอมพวิเตอร์  3(2-2-5) 
  (Computer System Administration) 
 520 344   การบริหารจดัการระบบยนูิกซ์/ลนิกุซ์  3(2-2-5) 
  (Unix/Linux System Administration) 
 520 345   การบริหารจดัการบริการเครือขา่ย  3(2-2-5) 
  (Network Service Administration) 
 520 346   การออกแบบเว็บและการท าให้เกิดผล  3(2-2-5) 
  (Web Design and Implementation) 
 520 441 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ  3(3-0-6) 
  (Service-Oriented Architecture) 
 520 442   เว็บเซอร์วิส  3(3-0-6) 
  (Web Service) 
 520 443   การบริหารจดัการความปลอดภยัของเครือขา่ย  3(3-0-6) 
  (Network Security Administration) 
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 520 487   เร่ืองคดัเฉพาะทางการบริหารจดัการระบบและเทคโนโลยีเครือขา่ย  3(3-0-6) 
  ประยกุต์ 1 
  (Selected Topics in System Administration and Applied  
  Network Technology I) 
 520 488   เร่ืองคดัเฉพาะทางการบริหารจดัการระบบและเทคโนโลยีเครือขา่ย  3(3-0-6) 
  ประยกุต์ 2 
  (Selected Topics in System Administration and Applied  
  Network Technology II) 
 520 489   เร่ืองคดัเฉพาะทางการบริหารจดัการระบบและเทคโนโลยีเครือขา่ย  3(3-0-6) 
  ประยกุต์ 3 
  (Selected Topics in System Administration and Applied  
  Network Technology III) 
 และรายวชิาอื่นๆท่ีได้รับอนมุตัิให้เพิ่มเติมภายหลงั 
   
 

3. หมวดวิชาเลอืกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    ให้เลือกศึกษาได้จากทกุรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัศิลปากร หรือรายวิชาของสถาบนัอื่นๆ ที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ถ้านกัศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของ
หมวดวิชาเฉพาะ จะต้องน าไปคิดคา่ระดบัเฉลีย่ของทกุรายวิชาในวิชาเฉพาะด้านและวิชาเลอืกในหมวดวิชาเฉพาะ
ด้วย    เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการส าเร็จการศกึษา 
 
หมายเหตุ  การนับหน่วยกติในแต่ละหมวดวชิา ให้นับเป็นรายวิชา  จะแยกนับหน่วยกิตรายวชิาใด
รายวิชาหน่ึงไปไว้ทัง้สองหมวดวิชาไม่ได้ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

081 102 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 3(2-2-5) 
511 101 แคลคลูสั 1 4(4-0-8) 
514 107 ฟิสกิส์พืน้ฐาน 4(4-0-8) 
514 108 ปฏิบตัิการฟิสกิส์พืน้ฐาน 1(0-3-0) 
517 111 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
520 101 พืน้ฐานทางคอมพวิเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกติ 18 
 
 
 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

081 103 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
515 201 สถิติพืน้ฐาน 3(3-0-6) 
515 206 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตเิบือ้งต้น 1(0-2-1) 
517 112 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 
520 151 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์และคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

--- --- วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 
--- --- วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี 3 

 รวมหน่วยกติ 19 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

510 201 ภาษาองักฤษเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
517 211 โครงสร้างข้อมลู 4(3-2-7) 
520 211 โครงสร้างเชิงการค านวณแบบไมต่อ่เนื่อง 3(3-0-6) 
520 212 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4) 

--- --- วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 
--- --- วิชาเลอืกในรายวชิาศกึษาทัว่ไปท่ีก าหนดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 3 

 รวมหน่วยกติ 18 
 
 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

510 202 ภาษาองักฤษส าหรับการสือ่สาร 3(3-0-6) 
517 221 การพฒันาซอฟต์แวร์เชิงวตัถ ุ 3(2-2-5) 
517 241 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 4(3-2-7) 
520 213 แพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมและสภาวะแวดล้อม 3(2-2-5) 
520 221 ระบบฐานข้อมลู 4(3-2-7) 

--- --- วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 
 รวมหน่วยกติ 20 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
517 341 สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
520 321 การบริหารจดัการระบบฐานข้อมลู 3(2-2-5) 
520 322 การจดัการเนือ้หาและสนิทรัพย์แบบดิจิทลั 3(3-0-6) 
520 341 เทคโนโลยีและการเขยีนโปรแกรมบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต

และเวิลด์ไวด์เว็บ 
3(2-2-5) 

520 361 การวเิคราะห์และการออกแบบระบบงาน 3(3-0-6) 
--- --- วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 3 

 รวมหน่วยกติ 21 
    

 
 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

520 323 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 
520 342 ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
520 351 อินเทอร์เน็ตกบัการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
520 362 การจดัการโครงงาน 3(3-0-6) 
520 363 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 3(3-0-6) 
520 391 วิธีการวิจยั 1(1-0-2) 

--- --- วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 6 
 รวมหน่วยกติ 22 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

520 493 โครงงานวิจยั 1 1(0-2-1) 
--- --- วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 9 

 รวมหน่วยกติ 10 
 
 
 
 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

520 494 โครงงานวิจยั 2 2(0-4-2) 
--- --- วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี 3 

 รวมหน่วยกติ 5 
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ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
520 101 พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ 

(Foundation of Computer and Informatics) 
3(3-0-6) 

ภาพรวมของศาสตร์ทางคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เบือ้งต้น คณิตศาสตร์กบัคอมพวิเตอร์ องค์ประกอบพืน้ฐานของคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยีมลัติมเีดียและสือ่จดัเก็บ
ข้อมลู ซอฟต์แวร์และการจดัการข้อมลู การพฒันาระบบสารสนเทศ การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
ผลกระทบของคอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศตอ่สงัคม กรณีศกึษา 

Overview of computer science and information technology.  Introduction to computer and 
information system. Mathematics and computer. Basic computer organization.  Multimedia technology 
and secondary storage devices. Software and data management. Information system development.  
Data communication and computer network. Social impact of computer and information system. Case 
studies. 
   
520 151   การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 

(Human and Computer Interaction) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  *517 112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  
     *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

 

แบบจ าลองของการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัคอมพิวเตอร์   งานวจิยัในปัจจบุนัท่ีเก่ียวกบัสว่นตอ่
ประสานระหวา่งมนษุย์กบัคอมพวิเตอร์   การออกแบบสว่นตอ่ประสานกบัผู้ใช้ การออกแบบการสนทนาโต้ตอบ    
กราฟิกและเคร่ืองมือขัน้สงูส าหรับการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัคอมพิวเตอร์ 

Models of human and computer interaction. Current research on human-computer interface.  
User interface design.  Dialogue design.  Graphic and advanced tools for human and machine 
interaction. 
   
520 211 โครงสร้างเชิงการค านวณแบบไม่ต่อเน่ือง 

(Discrete Computational Structures) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  511 101 แคลคลูสั 1  
คณิตศาสตร์และทฤษฎีความนา่จะเป็นเบือ้งต้น  คอมบินาทอริกส์  ฟังก์ชนัก่อก าเนิดและความสมัพนัธ์

เวียนเกิด  กราฟและการประยกุต์   ทฤษฎีรูปต้นไม้และขา่ยงาน 

Introduction to mathematics and probability theories. Combinatorics. Generating functions 
and recurrence relations.  Graphs and applications.  Theory of trees and networks. 
   



269 
 

520 212 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(Laws and Ethics in Information Technology) 

2(2-0-4) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 101 พืน้ฐานคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ  

กฎหมายวา่ด้วยสทิธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี การสือ่สาร และการเผยแพร่สารสนเทศ 
กฎหมายเก่ียวกบัสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัจริยธรรมในวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพสารสนเทศ จริยธรรมการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ      

Issues of laws related to the rights on freedom of opinion expression, communication, and 
information distribution. Laws related to information and information technology. Basic knowledge of 
ethics in profession. Ethics in information profession. Ethics of information and information technology 
usage. 

   
520 213 แพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมและสภาวะแวดล้อม 

(Programming Platform and Environments) 
3(2-2-5) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 211 โครงสร้างข้อมลู  

สภาวะแวดล้อมและซอฟต์แวร์ระบบส าหรับการเขยีนโปรแกรม ระบบปฏิบติัการสมยัใหม่ รวมทัง้
ระบบปฏิบติัการแบบเครือข่าย  การจัดการโปรเซสและการเช่ือมตอ่  ระบบแฟม้ข้อมลู   การตดิตอ่กบัอปุกรณ์รอบ
ข้าง กรณีศกึษาของระบบปฏิบตัิการและการเขียนโปรแกรมที่มีอยูใ่นปัจจบุนับนแพลตฟอร์มและสภาวะแวดล้อมนัน้ 

Environment and system software for programming. Modern operating system including 
networking operating system. Process management and connectivity. File system. Peripheral devices 
interaction. Case study of current operating systems and programming on current platform and 
environment. 

   
520 221 ระบบฐานข้อมูล 

(Database Systems) 
4(3-2-7) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  
แนวคิดพืน้ฐานและสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมลู แบบจ าลองข้อมลูเชิงแนวคิด  การออกแบบ

ฐานข้อมลูและการท าให้เกิดผล ระบบการจดัการฐานข้อมลู บรูณภาพของข้อมลู การจดัการรายการเปลีย่นแปลง
เบือ้งต้น ความปลอดภยัของฐานข้อมลู กรณีศกึษา 

Fundamental concepts and architecture of database systems. Conceptual data models. 
Database design and implementation. Database management system. Data integrity. An introduction to 
transaction management.  Database security. Case studies. 
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520 222 การตลาดเชิงธุรกิจส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ    
(Business Marketing for Information Technology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 101 พืน้ฐานคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ  

แนวคิดพืน้ฐานและบทบาทของการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมลูการตลาด 
พฤติกรรมผู้บริโภค การแบง่สว่นตลาด และการเลอืกตลาดเปา้หมาย กลยทุธ์การด าเนินการผลติ การบริการและการ
สร้างตราสนิค้า การตัง้ราคา ช่องทางการจดัจ าหนา่ยและการกระจายสนิค้า การสง่เสริมการขาย การตลาดระหวา่ง
ประเทศ และการตลาดเพื่อสงัคม 

Fundamental and functions of marketing. Marketing environment. Marketing information 
system. Consumer behavior. Marketing segmentation and target selection. Production strategy. Service 
and brand creation. Pricing. Product distribution. Sales promotion. International marketing. Marketing for 
community. 

   
520 223 การเงนิธุรกิจส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Business Finance for Information Technology) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 101 พืน้ฐานคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ  

เปา้หมายของการจดัการทางการเงิน เทคนคิในการวเิคราะห์ทางการเงิน การวางแผนและควบคมุ
ทางการเงิน งบประมาณเงินทนุ การลงทนุระยะสัน้และระยะยาว  ต้นทนุของเงินทนุและโครงสร้างของเงินทนุ 

Goals of financial management. Financial analysis techniques. Financial planning and 
controlling. Capital budgeting. Short-term and long-term investment. Cost of capital and capital structure. 

   
520 321 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 

(Database System Administration) 
3(2-2-5) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 221 ระบบฐานข้อมลู  

การบริหารจดัการข้อมลู ฐานข้อมลู และระบบ การออกแบบและการสร้างฐานข้อมลู  การปรับแตง่
ประสทิธิภาพฐานข้อมลู บรูณภาพของข้อมลูและความปลอดภยัของฐานข้อมลู การส ารองข้อมลูและการกู้คืน การ
จดัการข้อมลูและหนว่ยเก็บข้อมลู การจดัการทรานแซกชัน่และการควบคมุภาวะพร้อมกนั 

Data, database, and system administration. Database design and creation. Database 
performance tuning. Data integrity and database security. Database backup and recovery. Data and 
storage management. Transaction management and concurrency control. 
   



271 
 

520 322 การจัดการเนือ้หาและสนิทรัพย์แบบดิจิทัล 
(Digital Content and Asset Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 221 ระบบฐานข้อมลู  

รูปแบบของเนือ้หาและสนิทรัพย์แบบดิจิทลั  ฟอร์แมตการจดัเก็บ การแยกประเภท โครงสร้างของ
เนือ้หาและสนิทรัพย์แบบดจิิทลั เน้นการค้นหา การค้นคืน การวเิคราะห์ วงจรชีวติของสนิทรัพย์แบบดิจิทลั ผงังาน
แบบอตัโนมตัิของวงชีวติของเนือ้หาและสนิทรัพย์แบบดิจิทลั ความปลอดภยัและสทิธิ การบริหารจดัการสนิทรัพย์
แบบดิจิทลั ประเด็นเร่ืองเวลาจริง คา่ใช่จา่ยที่ประหยดั และประสทิธิภาพท่ีดีในการบริหารจดัการ การประยกุต์และ
เคร่ืองมือ 

Various forms of digital content and assets.  Storage formats, classification and organization 
for digital contents and assets emphasize on searching, retrieval, and analysis. Life cycles of digital 
assets. Automation of  work flow of digital contents and assets life cycle. Security and  rights.  
Administration of digital assets.  Issues on real-time, low cost, and high efficiency in management.  
Applications and tools. 
   
520 323 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

(Business Information Systems) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 221 ระบบฐานข้อมลู  

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การจดัการทรัพยากรองค์กร ได้แก่ ทรัพยากรบคุคล การเงิน การบญัชี การ
ผลติ และสนิค้าคงคลงั พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การขาย การบริการ การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน การจดัการ
ความสมัพนัธ์ลกูค้า ระบบสารสนเทศเพื่อการด าเนินการและการจดัการ ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ อินเทอร์เน็ต 
อินทราเน็ตและเอกซ์ทราเน็ตส าหรับการสือ่สารทางธุรกิจ 

Information system for business. Enterprise resource management: human resource, 
financial, accounting, production, and inventory. E-commerce: sales, services. Supply-chain 
management. Customer relationship management.  Information system for operation and management. 
Decision support system. Internet, intranet, and extranet for business communication. 
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520 324 มาตรฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology  Standardization) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 101 พืน้ฐานคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ  

กลยทุธ์การจดัท ามาตรฐาน  บทบาทของมาตรฐานในด้านตา่งๆ พืน้ฐานขององค์กร ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ การพฒันามาตรฐาน ประเด็นของรัฐบาลและสงัคมกบัมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานของ
ทรัพย์สนิทางปัญญา มาตรฐานทางวชิาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสขุ การทอ่งเที่ยง ทรัพยากรทางการเรียนรู้ 

Standardization strategies.  Roles of standardization in various aspects: organization 
infrastructures, hardware, software. Developments of standards. Governments and social issues in 
information technology standards. Intellectual properties standards. Informational technology  
professional standards: healthcares, tourism, learning resources. 

   
520 325   ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี 

(Accounting Information Systems) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 221 ระบบฐานข้อมลู  
แบบจ าลองและการออกแบบฐานข้อมลูส าหรับระบบสารสนเทศเพื่อการบญัชี การพฒันาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบญัชีและวิธีการท าให้เกิดผล การบริหาร ควบคมุ และการตรวจสอบบญัชีของระบบสารสนเทศ
เพื่อการบญัชี ซอฟต์แวร์ประยกุต์ทางธุรกิจการบญัชี 

Model and database design for accounting information systems. Account information system 
development and implementation methodologies. Management, control, and audit of account information 
system. Business accounting application software. 
   
520 326  การออกแบบระบบฐานข้อมูลและการท าให้เกิดผล 

(Database  Design and Implementation) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 221  ระบบฐานข้อมลู  
กระบวนการพฒันาระบบฐานข้อมลู   การออกแบบการจดัการฐานข้อมูลทางธุรกิจและการท าให้เกิดผล  

รูปแบบฐานข้อมลูที่ซบัซ้อน ระบบฐานข้อมลูทางปัญญาประดษิฐ์   ระบบฐานข้อมลูแบบกระจาย กรณีศกึษา 
Process of database system development.  Business database management design and 

implementation. Complex database system designs: AI database systems, distributed database 
systems.  Case studies. 
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520 327   อัจฉริยะเชิงธุรกิจ 
(Business Intelligence) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 221  ระบบฐานข้อมลู  
การพฒันาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลกัการอจัฉริยะเชิงธุรกิจขัน้สงู ความต้องการส าหรับอัจฉริยะ

เชิงธุรกิจ การท างานร่วมกนัของวิธีการทางอจัฉริยะเชิงธุรกิจ วิธีการทางอจัฉริยะเชิงธุรกิจ การจดัการประสทิธิภาพ
ขนาดใหญ่ การจดัการกิจกรรมทางธุรกิจ การจดัการข้อมลูเพื่ออจัฉริยะเชิงธุรกิจ การเก็บข้อมลูเชิงวิเคราะห์ ระบบ
สนบัสนนุการตดัสนิใจเพื่ออจัฉริยะเชิงธุรกิจ 

Business information system development. Advance business intelligence concepts. 
Requirement for business intelligence. Articulating a business intelligence solution. Business intelligence 
methodology. Enterprise performance management. Managing business activities. Data management for 
business intelligence. Analytical data storage. Decision support systems for business intelligence. 
   
520 328 การท าเหมืองข้อมูล 

(Data Mining) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 221  ระบบฐานข้อมลู  
แนวคิด  หลกัการ  และอลักอริทมึที่เก่ียวกบัการท าเหมืองข้อมลู  การหาสารสนเทศจากข้อมลูขนาด

ใหญ่  การรู้จ าแบบ  สถิติ  การวเิคราะห์ข้อมลู  และการเรียนรู้ของเคร่ืองกล  กระบวนการน าเสนอแบบอตัโนมตัิของ
แบบ  กฎ  และฟังก์ชนัจากฐานข้อมลูที่ซบัซ้อนเพื่อช่วยในการตดัสนิใจทางธุรกิจ  กลยทุธ์ในการลดทอนข้อมลู   การ
ลดมิติและการบีบอดัข้อมลู  การประยกุต์ใช้งานของการท าเหมืองข้อมลู 

Data mining concepts, principles and algorithms. Extraction of information from large data: 
pattern recognition, statistics, data analysis, and machine learning. Process of automated presentation of 
patterns, rules, and functions from complex database for business decision making. Data reduction 
strategies : dimension reduction, and data compression. Data mining applications. 
   
520 329 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 

(Decision Support Systems) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 221  ระบบฐานข้อมลู  
การจดัเก็บข้อมลูในระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ  การประยกุต์ระบบสารสนเทศ  หลกัการพยากรณ์  

หลกัพืน้ฐานทางสถิติและความนา่จะเป็นเพื่อสนบัสนนุการตดัสนิใจ 
Data storage in decision support systems. An application of information system. Principles of 

prediction. Fundamental of statistics and probability for decision support. 
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520 331     วิทยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology Service Science)  

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 101 พืน้ฐานคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ  

วิทยบริการเบือ้งต้น  ศกึษาความเป็นมาของเศรษฐกิจบริการ ในเชิงประวตัศิาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ
ทฤษฎีพืน้ฐาน การวิเคราะห์และการออกแบบการบริการและระบบการบริการ เทคโนโลยีและการประยกุต์การบริการ 
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการระบบองค์กรเก่ียวกบัการจดัการโครงสร้างพืน้ฐาน และการจดัการ
ความสมัพนัธ์ 

An introduction to service science. A survey of the historical, economic, and theoretical 
foundations of the rise of the service economy. The analysis and design of services and service systems. 
The technology and implementation of services. Information technology services. Enterprise systems 
management: infrastructure management and relationship management. 
   
520 332   สถาปัตยกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Information Technology  Architecture) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 101 พืน้ฐานคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ  

ภาพรวมของสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กรอบงานระบบการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประเมินผลการด าเนินงาน กลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการสถาปัตยกรรม และความต้องการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   Overview of information technology architecture. Information technology management system 
framework. Operation evaluation. Information technology strategy. Architecture management and 
information technology service requirements. 
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520 341 เทคโนโลยแีละการเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ 
(Internet and World Wide Web Technology and Programming) 

3(2-2-5) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 241 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
     520 221 ระบบฐานข้อมลู      

 

สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีของเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ โพรโทคอลทีซีพี/ไอพีและเอชที
ทีพี ระบบช่ือ การเช่ือมตอ่ ชนดิของบริการบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต โพรโทคอลมาตรฐาน ภาษาการโปรแกรมและ
ภาษาก ากบัส าหรับการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ด้านเว็บ ชดุเคร่ืองมือและกรอบงาน  การออกแบบและการพฒันา
เว็บไซต์ การออกแบบสว่นตดิตอ่กบัผู้ใช้ ภาษาก ากบัไฮเปอร์เทก็ซ์แบบพลวตัร เว็บเพจแบบพลวตัร โปรแกรมตอ่
ประสานร่วมส าหรับเกตเวย์ การเขียนสคริปท์ด้านผู้ รับบริการและผู้ให้บริการ ระบบฐานข้อมลูส าหรับโปรแกรม
ประยกุต์ด้านเว็บ เว็บเซอร์วิส ความปลอดภยัของระบบงานบนเครือขา่ยเวิลด์ไวด์เว็บ หลกัการบริหารจดัการเว็บไซต์ 

Architectures and technologies of the Internet and World Wide Web. TCP/IP and HTTP 
protocols. Namespace. Interconnection. Types of Internet services. Standard protocols.  Programming 
languages and markup languages for web application development. Development tools and frameworks. 
Design and development of websites. Design of user interfaces. Dynamic HyperText Markup Language. 
Dynamic web pages. Common Gateway Interfaces. Client-side and server-side scripting. Database 
systems for web applications. Web Service. Security on World Wide Web system. Website administration 
principles. 
   
520 342 ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

(Information System Security) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 211 โครงสร้างข้อมลู  

แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยัของสารสนเทศ ภยัคกุคาม ชอ่งโหว ่ และการโจมตี นโยบายความ
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศ การวเิคราะห์การคกุคาม เทคโนโลยีและกลไกส าหรับการรักษาความปลอดภยัของ
สารสนเทศ การจดัการความปลอดภยัของสารสนเทศ 

Information security concept. Threat, vulnerabilities and attack. Information security policies. 
Threat analysis. Technology and mechanisms for information security.  Information security management. 
   



276 
 

520 343 การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ 
(Computer System Administration) 

3(2-2-5) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 241 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  

ระบบคอมพิวเตอร์และการบริหารจดัการระบบเบือ้งต้น การติดตัง้คอมพิวเตอร์ที่มฮีาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย การติดตัง้และก าหนดคา่อปุกรณ์เครือขา่ย การติดตัง้และก าหนดคา่ซอฟต์แวร์ของเคร่ืองแม่
ขา่ยบนระบบตา่งๆ การรักษาความปลอดภยัของเครือขา่ย เคร่ืองโฮสต์ และบริการตา่งๆ และการติดตัง้ชดุซอ่มเสริม
ของระบบ การตดิตัง้บริการส ารอง เคร่ือง/บริการเสมือน และอปุกรณ์ตา่งๆ การประเมินประสทิธิภาพ ความนา่เช่ือถือ 
และความปลอดภยัของระบบโดยรวม 

Introduction to computer systems and system administration. Installation of computers for 
assorted hardware and software platforms. Installation and configuring of networking equipments. 
Installation and configuring of server software on several systems. Securing the network, hosts, and 
services, and applying system patches. Setting up redundant services, virtual machines/services, and 
hardware. Evaluation of the performance, reliability, and security of the overall system. 
   
520 344 การบริหารจัดการระบบยนิูกซ์/ลินุกซ์ 

(Unix/Linux System Administration) 
3(2-2-5) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 241 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  
พืน้ฐานของระบบปฏิบตักิารยนูกิซ์/ลนิกุซ์ ระบบโครงสร้างแฟม้ข้อมลู โปรแกรมอรรถประโยชน์ สว่นตอ่

ประสานรายค าสัง่และสว่นตอ่ประสานกราฟิกกบัผู้ใช้ ระบบเอ็กซ์วินโดว์ การสร้างและการจดัการกบัโพรเซส การ
สร้างเชลล์สคริปท์และสคริปท์ที่เก่ียวข้อง เคร่ืองมือสนบัสนนุการพฒันาโปรแกรม การเรียกใช้บริการของ
ระบบปฏิบตัิการและเครือขา่ย การสร้างและการจดัการคลงัโปรแกรม บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ดแูลระบบ 
การติดตัง้ ดแูล และการปรับแตง่ระบบ การเพิ่ม การจดักลุม่ และการจดัการกบัผู้ใช้งานในระบบ การจดัการกบั
อปุกรณ์รอบข้าง การส ารองข้อมลูของระบบ 

Fundamentals of Unix/Linux operating system. File system structure. Utilities. Command-line 
interface and graphical user interface. The X Window system. Creation and manipulation of processes. 
Creating shell and related scripts. Programming tools. Using system calls and network services. Creating 
and managing programming libraries. Roles and responsibilities of system administrators. System 
installation, maintenance and tune-up. Creation, grouping, and management of users. Peripheral device 
management. System backup. 
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520 345 การบริหารจัดการบริการเครือข่าย 
(Network Service Administration) 

3(2-2-5) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 241 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารจดัการเครือขา่ย การติดตัง้และการจดัการบริการ

เครือขา่ยพืน้ฐาน บริการก าหนดคา่ตดิตัง้แบบพลวตั บริการช่ือโดเมน บริการจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ บริการเข้าถงึ
ระยะไกล บริการแฟม้ข้อมลู บริการเครือขา่ยเวิลด์ไวด์เว็บ บริการพร็อกซี่ บริการเวลาเครือขา่ย การบริการไดเร็กทรอรี 
การเฝา้ระวงัและแก้ไขปัญหาของบริการเครือขา่ย 

Roles and responsibilities of network administrator. Setup and management of fundamental 
network services. Dynamic host configuration service. Domain name service. Electronic mail service. 
Remote access service. File service. World Wide Web service. Proxy service. Network time service. 
Directory service. Network service monitoring and troubleshooting. 
   
520 346 การออกแบบเวบ็และการท าให้เกดิผล 

(Web Design and Implementation) 
3(2-2-5) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 341 เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต
         และเวิลด์ไวด์เว็บ 

 

สถาปัตยกรรมและการท างานของเครือขา่ยเวิลด์ไวด์เว็บและหลกัการของการออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้งาน
ได้ ลกัษณะเชิงปฏิบตัิของการเขียนและออกแบบเว็บไซต์ เคร่ืองมือและเทคนิคส าหรับการสร้างและดแูลรักษา
เว็บไซต์ การเสริมสร้างเว็บเพจโดยเทคโนโลยีเว็บชัน้สงู ประเด็นด้านการออกแบบตา่งๆ ได้แก่ ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
มนษุย์และคอมพิวเตอร์ หลกัการออกแบบ แนวทางของการใช้งาน การจดัการกบัผู้ใช้ทีม่ีความหลากหลาย เทคนิคใน
การประเมินผลเว็บไซต์ 

Architecture and mechanism of the World Wide Web and the principles of designing a 
usable website. Practical aspects of authoring and designing web sites. Tools and techniques for 
constructing and maintaining web sites. Enhancing web pages by advanced web technologies. Design 
issues including Human-Computer Interaction, design principles, usability guidelines, coping with user 
diversity. Website evaluation techniques. 
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520 351 อินเทอร์เน็ตกับการพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 
(Internet and Electronic Commerce) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 341 เทคโนโลยีและการเขยีนโปรแกรมบนเครือขา่ย  
        อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ 

 

เทคนิคและเคร่ืองมือส าหรับอินเทอร์เน็ต การรักษาความปลอดภยัในอินเทอร์เน็ต การออกแบบและการ
พฒันาเว็บไซต์  ระบบฐานข้อมลูบนอินเทอร์เน็ต การประยกุต์งานวิจยัและการศกึษาบนอินเทอร์เนต็   ธุรกิจและการ
พาณิชย์บนอินเทอร์เน็ต 

Techniques and tools for the Internet. Internet security. Web site design and development.  
Database systems on the Internet.  Applications of research and education on the Internet.  Business 
and commerce on the Internet. 
   
520 352 เทคโนโลยสีื่อประสมและการประมวลผลภาพดิจทิัล 

(Multimedia Technology and Digital Image Processing) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 211 โครงสร้างข้อมลู  

ภาพรวมของเทคโนโลยีสือ่ประสมดิจิทลัและการประยกุต์ใช้งาน การสร้างสือ่ประสมและตวัแทนข้อมลู
สือ่ประสม สือ่ประสมแบบปฏิสมัพนัธ์ เคร่ืองมือในการโปรแกรมสือ่ประสม แนวคดิพืน้ฐานในกระบวนการ
ประมวลผลภาพดิจิทลั การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพ การบรูณะภาพ การบีบอดัข้อมลูภาพและสือ่ประสม การหา
ขอบภาพ การแบง่สว่นภาพ หวัข้อที่นา่สนใจด้านการประมวลภาพดิจิทลั 

Digital multimedia technology overview and applications. Multimedia authoring and data 
representations. Interactive multimedia. Multimedia programming tools. Fundamental concepts of digital 
image processing.  Image transformation. Image enhancement. Image restoration. Image and 
Multimedia compression. Edge detection. Image segmentation. Interesting topics in digital image 
processing. 
   

520 361   การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน 
(System Analysis and Design) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 221 ระบบฐานข้อมลู  

วงจรการพฒันาระบบงาน  เคร่ืองมือพืน้ฐานในการวเิคราะห์ระบบงาน  การพฒันาระบบงานในรูปแบบ
อื่น     การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์เชิงกายภาพ   ลกัษณะพิเศษที่ใช้ในการออกแบบ    การวางแผนและการ
ควบคมุโครงงาน  กรณีศกึษา 

System development cycle. Basic tools in system analysis. Alternative system development.  
Physical design of computer systems.  Special design features.  Project planning and control.  Case 
studies. 
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520 362      การจัดการโครงงาน 
(Project Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 361 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน  

วิธีการเส้นทางวิกฤตส าหรับการวางแผนควบคมุโครงงาน ไดอะแกรมเพิร์ต แกนต์ชาร์ต หลกัเกณฑ์การ
บริหารโครงงาน ล าดบังาน วงจรของโครงงาน การจดัการความเสีย่ง การจดัการทรัพยากรในแง่ของทรัพยากรมนษุย์ 
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ส าหรับโครงงาน 

Critical path methods for planning controlled projects. PERT diagram. Gantt chart. Project 
management criteria. Task schedule. Project life cycle. Risk management. Resource management in 
terms of human resources, hardware and software for projects. 
   
520 363 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 

(Enterprise Software Architecture) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 361 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน  

แนวคิดเก่ียวกบัซอฟต์แวร์วิสาหกิจ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ จดุแขง็และจดุออ่นของ
สถาปัตยกรรมแตล่ะแบบ รูปแบบของสถาปัตยกรรมและรูปแบบของการออกแบบ กรณีศกึษาของซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 
กรณีศกึษาการใช้เทคนิคในการพฒันาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 

Concepts of enterprise software. Enterprise software architectures. Strength and weakness 
of various architecture styles.  Architecture patterns and design patterns. Case studies of enterprise 
software. Case studies on enterprise software development techniques. 
   
520 364   กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ 

(Software Process and Quality Assurance) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 361 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน  

กระบวนการซอฟต์แวร์ในแตล่ะขัน้ตอน  รวมถึงกิจกรรม วิธีการ บทบาทของบคุคล วิธีการท่ีใช้ในการ
พฒันาและรักษาการพฒันาซอฟต์แวร์ เทคนคิการควบคมุคณุภาพในแตล่ะขัน้ตอนเพื่อประกนัคณุภาพซอฟต์แวร์ 
โมเดลกระบวนการซอฟต์แวร์ทีเ่ป็นสากลและเป็นท่ียอมรับ กรณีศกึษา 

Software process in each step including activities, methods, human roles. Practices in 
development and maintaining software development. Techniques in quality control in each phase to 
assure software quality. Common and standard models of software process. Case studies. 
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520 365 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(Software Engineering) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 361 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน  
เทคนิคการออกแบบระบบ การออกแบบจากบนลงลา่งและการโปรแกรมแบบโครงสร้าง  ความเช่ือถือ

ได้ของซอฟต์แวร์  การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตสุมผล   ความปลอดภยัและภาวะสว่นตวั   การจดัท า
เอกสารและการบ ารุงรักษา  การจดัการซอฟต์แวร์   โครงงานกลุม่ยอ่ยในหวัข้อที่เก่ียวข้อง 

Techniques of system design: top-down design and structured programming.   Software 
reliability. Verification and validation. Security and privacy. Documentation and maintenance.  Software 
management. Small group projects related to the topics. 
   
520 391 วิธีการวจิัย 

(Research Methods) 
1(1-0-2) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์  
การวเิคราะห์ปัญหา ขัน้ตอนและการวางแผนการวจิยัเบือ้งต้น การก าหนดระบบคอมพวิเตอร์ การ

เตรียมข้อมลูและการพฒันาโปรแกรม การบ ารุงรักษาโปรแกรม การประเมินผลงานวจิยั วธีิรายงานการวจิยั การ
จดัท าเอกสารและการอ้างอิง การน าเสนอทางวิชาการ 

Problem analysis. Introduction to research procedures and planning. Computer system 
configurations.  Data preparation and program development. Program maintenance. Evaluation of research 
studies.  Methods of research reporting. Documentations and citation.  Academic presentation. 
   

520 421 การจัดเก็บและค้นคนืสารสนเทศ 
(Information Storage and Retrieval) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 221  ระบบฐานข้อมลู  
หลกัพืน้ฐานในการจดัการฐานข้อมูลเพื่อการจดัเก็บข้อมูลและการแทนข้อมูล การท าดรรชนี รูปแบบ 

การแทนข้อมลู  การจดัเก็บข้อมลู เทคนิคการค้นหาและการค้นคนืสารสนเทศ    การประมวลผลเอกสาร อรรถาภิธาน 
การประเมินประสทิธิผลของการค้นคืน (การวดัประสทิธิภาพของการค้นคืน) 

Fundamental of database management for data storage and data representation. Indexing. 
Representation Model. Information storage. Searching techniques and retrieval. Document processing. 
Taxonomy. Evaluation of information retrieval effectiveness (Retrieval performance measurement). 
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520 422 ระบบฐานข้อมูลเชิงวตัถุ 
(Object-Oriented Database Systems) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 221 ระบบฐานข้อมลู  
พืน้ฐานเชิงวตัถ ุการจ าลองแบบเชิงแนวคิด พืน้ฐานทางทฤษฎีและทฤษฎีการจ าลองแบบ การวเิคราะห์

และข้อก าหนดเชิงวตัถ ุการลดรูปและการสงัเคราะห์ การแปลงรูป แบบจ าลองวตัถแุละการออกแบบสกีมา การอิมพ
ลเีมนต์วตัถ ุ เคร่ืองมือส าหรับการลดรูป การรวม การสงัเคราะห์ และการตรวจสอบ ระบบฐานข้อมลูเชิงวตัถใุน
ปัจจบุนั กรณีศกึษา 

Fundamental of object approaches. Conceptual modeling. Theoretical foundations and 
modeling theories. Object analysis and specifications.  Reduction and synthesis. Various 
transformations.  Object model and schema design. Object implementation. Tools for reduction, 
integration, synthesis and validation.  Current object-oriented database systems. Case studies. 
   

520 423 คลังข้อมูล 
(Data Warehouse) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 221 ระบบฐานข้อมลู  

แนวคิด ศพัท์เฉพาะทาง ลกัษณะเฉพาะและเทคนิคที่ส าคญัส าหรับการออกแบบและพฒันาโครงการ
คลงัข้อมลู การวางแผน การออกแบบ การท าให้เป็นผลและการบริหารคลงัข้อมลู โครงสร้างฐานข้อมลูที่เป็นทางเลอืก 
และวิธีการพฒันาและสร้างคลงัข้อมลู โครงสร้างฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์ โครงสร้างฐานข้อมลูหลายมติิกบัธรรมชาต ิ
การประมวลผลเชิงวิเคราะห์และเชิงหลายมติิของธุรกิจ 

Concept, terminology, characteristic, and techniques essential for data warehousing project 
design and development. Data warehouse planning, design, implementation, and administration. The 
alternative database structures and approaches for data warehouse development and implementation: 
relational and multi-dimensional database structures with the multi-dimensional and analytical processing 
nature of business. 
   

520 424 การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 221 ระบบฐานข้อมลู  
แนวคิดของการจดัการความรู้ โครงสร้างพืน้ฐานของการจดัการความรู้ การจดัการความรู้และระบบ

สารสนเทศ การจดัการความรู้ในองค์กร เคร่ืองมือทางสงัคม การแบง่ปันความรู้ การสงัเคราะห์และการวเิคราะห์ของ
ระบบจดัการความรู้ เฟรมเวิร์ก แบบจ าลอง และเคร่ืองมือส าหรับการจดัการความรู้ 

Concept of knowledge management. Knowledge management infrastructures. Knowledge 
management and management information systems. Organizational knowledge management.  Social 
networks. Knowledge sharing. Synthesis and analysis of knowledge management system. 
Frameworks,  models, and tools for knowledge management. 
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520 425 จินตทัศน์สารสนเทศ 
(Information Visualization)   

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 221 ระบบฐานข้อมลู  
ข้อมลู สารสนเทศ และความรู้ กระบวนการรับรู้และการรับรู้ทางสายตา หลกัการของจินตทศัน์

สารสนเทศ การออกแบบและการน าเสนอสารสนเทศดจิิทลั การใช้ภาพกราฟิกส์ ภาพเคลือ่นไหว เสยีง และสือ่หลาย
มิติ ปริภมูิหลายมติิส าหรับการน าเสนอสารสนเทศ การค้นหาและการสบืค้น สภาพแวดล้อมในการท างานร่วมกนั
ส าหรับการจินตทศัน์และการจดัการความรู้ วิธีการน าเสนอสารสนเทศที่ซบัซ้อนเพื่อเสริมความเข้าใจและการ
วิเคราะห์ เทคนิคการจินตทศัน์ในสว่นตอ่ประสานระหวา่งมนษุย์กบัคอมพวิเตอร์ การประเมินเคร่ืองมือและซอฟต์แวร์
จินตทศัน์สารสนเทศ 

Data, information, and knowledge. Cognition and visual perception. Principles of information 
visualization. Design and presentation of digital information. Use of graphics, animation, sound, and 
hypermedia. Multi-dimensional spaces for information representation.  Searching and queries. 
Collaborative environments for visualization and knowledge management. Methods of presenting 
complex information to enhance comprehension and analysis. Visualization techniques in human and 
computer interfaces. Evaluation of information visualization tools and software. 
   

520 426 การรับรู้ระยะไกลและระบบภมิูสารสนเทศ 
(Remote Sensing and Geographic Information Systems) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 221 ระบบฐานข้อมลู  
พืน้ฐานและแนวคิดหลกัการของการรับรู้ระยะไกลและระบบภมูิสารสนเทศ สิง่แวดล้อมของการรับรู้จาก

ระยะไกล คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้และการกระจายรังส ี การประยกุต์ของการรับรู้จากระยะไกล วิธีการรับรู้จากระยะไกล 
ไมโครเวฟ การประมวลผลภาพ อินฟราเรดความร้อน และมลัติสเปกตรัล การแปลภาพ เคร่ืองมือที่ชว่ยในการ
ตดัสนิใจส าหรับนกัวางแผนและผู้จดัการส าหรับข้อมลูเชิงพืน้ท่ี ทฤษฎีและปฏิบตัิการในระบบภมูิสารสนเทศ 
โครงสร้างข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูระบบภมูิสารสนเทศ การประยกุต์เทคนิคระบบภมูิสารสนเทศในการจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

Fundamentals and concepts of remote sensing and geographic information systems. 
Remote sensing environment. Electromagnetic and radiation. Remote sensing applications. Remote 
sensing methods: microwave, image processing, thermal infrared, and multispectral.  Visual 
interpretation. Decision support tools for planners and managers for spatial information. Theory and 
practices in geographic information systems. Data structures. Geographic information systems analysis. 
Applications of geographical information system techniques to information technology management.  
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520 427 การบริหารงานลกูค้าสัมพันธ์ 
Customer Relationship Management 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 221 ระบบฐานข้อมลู  
แนวคิดด้านการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค การแบง่สว่นทางการตลาด การวิเคราะห์และการ

พยากรณ์ความต้องการ การก าหนดนโยบายทางการตลาด การวางแผน การท าให้เกิดผลของการจดัองค์กร 
โปรแกรมประยกุต์กรณีศกึษา 

Marketing concepts. Consumer behaviors. Market segmentation. Analysis and forecasting of 
demand. Determination of marketing policy. Planning. Organizing implemention. Application programs. 
Case studies. 
   
520 431     การจัดการงานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Information Technology Service Management) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 221 ระบบฐานข้อมลู  
วิวฒันาการของการจดัการบริการ วงจรของการบริการในด้านกลยทุธ์การบริการ การออกแบบการ

บริการ การเปลีย่นแปลงการบริการ การด าเนินงานบริการ และการปรับปรุงการบริการ หลกัการส าคญัของการ
จดัการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกบัประเภทของผู้ให้บริการ  เกณฑ์ส าคญัของการออกแบบการบริการ 
แนวทางและนโยบายการพฒันากระบวนการ โครงสร้างองค์กร การตดัสนิใจทางเทคโนโลยแีละสถาปัตยกรรม 
กระบวนการสนบัสนนุการบริการ กระบวนการสง่มอบบริการ 

The evolution of service management. The service life cycle: service strategy, service 
design, service transition, service operation, and service improvement. Key principles of information 
technology service management: types of service provider, key aspects of service design, process 
development guidelines and policy, organizational structure, technology and architecture considerations. 
Service support processes. Service delivery processes. 
   
520 432     ข้อตกลงระดับการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Information Technology Service Level Agreement) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 221 ระบบฐานข้อมลู  
แนวคิดเก่ียวกบัข้อตกลงระดบัการบริการ  วิธีส าหรับการพฒันา การตรวจติดตาม และรายงานข้อตกลง

ของระดบัการบริการ  การออกแบบโครงสร้างข้อตกลงระดบัการบริการ การยืนยนัและการตอ่รองข้อตกลงที่สนบัสนนุ
ที่ต้องการ การเฝา้ระวงัและการรายงานส าหรับระดบัการบริการ การประชมุทบทวนเร่ืองระดบัการบริการ 

Concepts of service level agreement. Methods for developing, monitoring, and reporting on 
service level agreements. Designing a Service Level Agreement (SLA) structure. Asserting and 
negotiating the underpinning agreements. Service level monitoring and reporting. Service level review 
meetings. 
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520 433 ความเป็นผู้ประกอบการส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Entrepreneurship for Information Technology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 221 ระบบฐานข้อมลู  
การประเมินความอยูร่อดของธุรกิจ ประเด็นทางด้านกฎหมายในการสร้างบริษัทใหม ่ การวางต าแหนง่

ในกการแขง่ขนั การวิเคราะห์การตลาด การประเมินโอกาสทางการตลาด การวางแผนวงจรชีวติของสนิค้า กลยทุธ์
ทางการตลาด การจดัการองค์กร การบริหารทรัพย์สนิทางปัญญา และการจดสทิธิบตัร ความเป็นผู้ประกอบการ
ทางด้านเทคโนโลยี การวางแผนธุรกิจ การเสีย่งการลงทนุ จรรยาบรรณของผู้ประกอบการ 

Technology viability assessment. Legal issues associated with a new company forming. 
Competitive positioning. Market analysis. Market opportunity assessment. Product life-cycle planning. 
Marketing strategies. Organization management. Intellectual properties management and patenting. 
Technopreneurship. Business  plan. Venture capitals. Entrepreneurial ethics. 
   

520 434 การบริหารทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 
(Human Resource Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 221 ระบบฐานข้อมลู  
ทฤษฎีและแนวคดิหลกัในการจดัการธุรกิจ พฤติกรรมมนษุย์ในองค์กร การพฒันาของทฤษฎีการปรับตวั 

การเปลีย่นแปลงขององค์กรสมยัใหม ่ แนวคิดหลกัเร่ืองผู้น า การจงูใจ การตดัสนิใจที่เก่ียวกบัการวางแผนทรัพยากร
บคุคล การจดัองค์กร การสรรหาบคุคล การฝึกอบรม การจดัการและการประเมินการปฏิบตัิงาน การจดัการ
ผลประโยชน์และสวสัดิการ ทฤษฎีขีดความสามารถในการวางแผนองค์กรและการจดัการทรัพยากรมนษุย์ การ
ออกแบบจ าลองขีดความสามารถและเทคนิคตา่งๆ ส าหรับการตดัสนิใจทางธุรกิจ 

Theories and concepts on business management. Human behaviors in organization. 
Development of the adjustment theory. Change of management in modern organization. Main ideas on 
leadership, motivation, decision making on human resource planning, organizing, recruiting, training, 
work management and evaluation, benefits and welfare management. Competency theory in 
organization planning and human resources management. Design competency modeling and various 
techniques for business decision. 
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520 441       สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
(Service-Oriented Architecture) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 241 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  

ภาพรวมของสถาปัตยกรรมแบบเชิงบริการ  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ มาตรฐาน แนวคิดด้านเครือขา่ย
และการค านวณแบบกระจาย เวบ็เซอร์วิส งานประยกุต์ทีเ่ก่ียวกบัธุรกิจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นที่เก่ียวกบั
การจดัการกระบวนการทางธุรกิจ การบริหารโครงงาน และการจดัการองค์กร 

Overview of service-oriented architectures. Software architectures.  Standards. Network and 
distributed computing concepts. Web services. Applications related to information technology business. 
Related issues in business process management. Project management and organization management. 
   
520 442 เว็บเซอร์วิส 

(Web Service) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 341 เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต
         และเวิลด์ไวด์เว็บ 

 

สถาปัตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอร์วิส รูปแบบของเว็บเซอร์วสิ มาตรฐานเว็บเซอร์วิส การเขียน
โปรแกรมเว็บเซอร์วิส เว็บเซอร์วสิและจาวาสคริปต์ การสร้างและเรียกใช้เว็บเซอร์วิส ความปลอดภยัและการพิสจูน์
ตวัตน การศกึษาและพฒันาซอฟต์แวร์ที่ท างานร่วมกบัสว่นเช่ือมตอ่ของโปรแกรมประยกุต์เว็บเซอร์วิสสาธารณะที่
รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายในปัจจบุนั การพฒันาเว็บเซอร์วิสบนแพลตฟอร์มตา่งๆ 

Service oriented architecture and web service. Web service styles. Web service standard. 
Web service programming.  Web service and JavaScript. Creating and consuming web service. Security 
and authentication. Studying and developing software that interoperates with a well-known existing 
public web service application programming interface. Web service implementations on various 
platforms. 
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520 443 การบริหารจัดการความปลอดภยัของเครือข่าย 
(Network Security Administration) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 241 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  
ความปลอดภยัของเครือขา่ยเบือ้งต้น โพรโทคอลเครือขา่ยตา่งๆ นโยบายด้านความปลอดภยั ความ

ปลอดภยัเชิงกายภาพ การจู่โจมทางเครือขา่ย ระบบตรวจจบัการบกุรุก ดา่นกนับกุรุก การกรองกลุม่ข้อมลูและเคร่ือง
แมข่า่ยพร็อกซี่ การเพิ่มความปลอดภยัให้แก่ระบบปฏิบตัิการและอปุกรณ์เครือขา่ย การจดัการการซอ่มเสริม ความ
ปลอดภยัของโปรแกรมประยกุต์ ความปลอดภยัของเว็บและไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ การเข้ารหสั เครือขา่ยสว่นตวั
เสมือน ความปลอดภยัของเครือขา่ยไร้สาย การสร้างความทนทานตอ่ความบกพร่อง การตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ 
การฟืน้ฟแูละวางแผนตอ่ภยัพิบตั ิการประเมินความออ่นแอของเครือขา่ย 

Introduction to network security. Network protocols. Security policy. Physical security. 
Network attacks. Intrusion Detection System. Firewalls. Packet filtering and proxy servers. Hardening 
operating systems and network device security. Patch management. Application security. Web and 
electronic mail security. Encryption. Virtual Private Networks. Wireless LAN security. Creating fault 
tolerance. Incident response. Disaster recovery and planning. Network vulnerability assessment. 
   
520 451 การออกแบบและพัฒนาเกม 

(Game Design and Development) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  

เทคนคิและแพลตฟอร์มการพฒันาเกม  กลไกเกม และการพฒันากลไก  การเขียนบทของเกม  รูปแบบ
การออกแบบเกม วิศวกรรมซอฟต์แวร์เกม ปัญญาประดิษฐ์ในเกม 

Game development techniques and platform. Game engine and engine development. Game 
scripting. Game design patterns. Game software engineering. Game artificial intelligence. 
   

520 461 การก าหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์  
(Software Requirement Specification and Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 361 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน  

รูปแบบของกระบวนการหาความต้องการ การสอบถาม  การวิเคราะห์  การหาข้อตกลง  การระบุ
ข้อก าหนด  การทดสอบ  และการบริหารจดัการความต้องการ  ระเบียบวิธี เทคนิคและเคร่ืองมือส าหรับการ
ก าหนดการจดัท าเอกสารและการท าให้ผู้ใช้พงึพอใจ กรณีศกึษา 

Aspects of requirement processes: eliciting, analyzing, negotiating, specifying, testing, and 
managing requirements. Methods, techniques, and tools for defining documentation and customer 
satisfaction. Case studies. 
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520 462 การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยการขับทดสอบ 
(Test-driven Software Development) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 361 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน  

แนวคิดและลกัษณะของการพฒันาซอฟต์แวร์โดยการขบัทดสอบ การพฒันาซอฟต์แวร์และวศิวกรรม
ซอฟต์แวร์โดยการขบัทดสอบ กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์โดยการขบัทดสอบ การทดสอบยนูิตในการออกแบบและ
พฒันาซอฟต์แวร์ วฏัจกัรของการพฒันาโปรแกรมโดยการขบัทดสอบ ประโยชน์และข้อจ ากดัของการพฒันา
ซอฟต์แวร์โดยการขบัทดสอบ 

Concepts and characters of test-driven software development. Test-driven development and 
software engineering. Process of test-driven software development. Unit testing in software design and 
development. Test-driven software development cycle. Benefits and limitations of test-driven software 
development. 
   

520 463   การทดสอบซอฟต์แวร์ 
(Software Testing) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 361 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน  

การทดสอบซอฟต์แวร์เบือ้งต้น  เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ ระดบัของการทดสอบ การตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์ การจดัการทดสอบซอฟต์แวร์ การออกแบบกรณีทดสอบ  เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบ การวางแผนและ
จดัท าเอกสารการทดสอบ 

Introduction to software testing.  Software testing techniques.  Levels of testing. Software 
inspection. Software testing management. Test case design. Testing tools. Test planning and 
documentation. 
   

520 464  วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 
(Object-Oriented Software Engineering) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 361 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน  

ทบทวนรูปแบบการออกแบบ การวิเคราะห์ความต้องการเชิงวตัถ ุ การวางแผนโครงงาน การออกแบบ
วตัถแุละการน าไปใช้ใหม ่การท าให้เกิดผลและการทดสอบด้วยเคร่ืองมือชว่ยเชิงวตัถ ุกรณีศกึษา 

Review of design patterns.  Objected-oriented requirement analysis. Project planning.  
Object design and reuse. Implementation and testing by objected-oriented case tools. Case studies. 
   
520 481 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศเชิงธุรกิจ 1 

(Selected Topics in Business Information Engineering I) 
3(3-0-6) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์  
เร่ืองที่นา่สนใจทางวศิวกรรมสารสนเทศเชิงธุรกิจ 
Topics of current interest in business information engineering. 
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520 482 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศเชิงธุรกิจ 2 

(Selected Topics in Business Information Engineering II) 
3(3-0-6) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์  
เร่ืองที่นา่สนใจทางวศิวกรรมสารสนเทศเชิงธุรกิจ 
Topics of current interest in business information engineering. 

   
520 483 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศเชิงธุรกิจ 3 

(Selected Topics in Business Information Engineering III) 
3(3-0-6) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์  
เร่ืองที่นา่สนใจทางวศิวกรรมสารสนเทศเชิงธุรกิจ 
Topics of current interest in business information engineering. 

   
520 484 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และวทิยบริการ 1 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Software Engineering and Service Science I)  
 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์  

เร่ืองที่นา่สนใจทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์และวิทยบริการ 
Topics of current interest in software engineering and service science. 

   
520 485 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และวทิยบริการ 2 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Software Engineering and Service Science II)  
 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์  

เร่ืองที่นา่สนใจทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์และวิทยบริการ 
Topics of current interest in software engineering and service science. 

   
520 486 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และวทิยบริการ 3 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Software Engineering and Service Science III)  
 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์  

เร่ืองที่นา่สนใจทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์และวิทยบริการ 
Topics of current interest in software engineering and service science. 

   
520 487 เร่ืองคัดเฉพาะทางการบริหารจัดการระบบและเทคโนโลยเีครือข่ายประยุกต์ 1 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in System Administration and Applied NetworkTechnology I)  
 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์  

เร่ืองที่นา่สนใจทางการบริหารจดัการระบบและเทคโนโลยีเครือขา่ยประยกุต์ 
Topics of current interest in system administration and applied network technology. 
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520 488 เร่ืองคัดเฉพาะทางการบริหารจัดการระบบและเทคโนโลยเีครือข่ายประยุกต์ 2 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in System Administration and Applied Network Technology II)  
 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์  

เร่ืองที่นา่สนใจทางการบริหารจดัการระบบและเทคโนโลยีเครือขา่ยประยกุต์ 
Topics of current interest in system administration and applied network technology. 

   
520 489 เร่ืองคัดเฉพาะทางการบริหารจัดการระบบและเทคโนโลยเีครือข่ายประยุกต์ 3 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in System Administration and Applied Network Technology III)  
 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์  

เร่ืองที่นา่สนใจทางการบริหารจดัการระบบและเทคโนโลยีเครือขา่ยประยกุต์ 
Topics of current interest in system administration and applied network technology. 

   
520 493 โครงงานวิจัย 1 

(Research Project I) 
1(0-2-1) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 วิชานีว้ดัผลเป็น S หรือ U 

 

ศกึษาหวัข้อวิจยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการอนมุตัิจากภาควชิา การจดัเตรียมโครงร่าง
งานวจิยั และน าเสนอ 

Study of the information technology topics approved by the department. Research proposal 
preparation and presentation. 
   
520 494 โครงงานวิจัย 2 

(Research Project II) 
2(0-4-2) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 493 โครงงานวจิยั 1  
 เง่ือนไข :  วิชานีว้ดัผลเป็น S หรือ U  

การวจิยัในหวัข้อวิจยัที่ได้เสนอในวิชา 520 493 โครงงานวจิยั 1  เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานวิจยั 
Research on topics proposed in 520 493 Research Project I. Report writing and research 

presentation. 
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