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หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  รายวิชาใน

หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 99 หนวยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  135  หนวยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  30  หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 7-9) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 99 หนวยกิต ประกอบดวย 3 กลุมวิชา 

  2.1  วิชาเสริมพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต  เปนวิชาท่ีปรับพ้ืนฐานความรูใหกับ

นักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาพรอมท่ีจะศึกษาวิชาแกนทางคณิตศาสตร ผลการศึกษาท่ีไดจากการเรียน

รายวิชาในกลุมนี้เปนแบบ S หรือ U และไมนับหนวยกิต 

511 100   ความรูพ้ืนฐานสําหรับแคลคูลัส             3*(3-0-6) 

    (Precalculus) 
 

  2.2  วิชาแกน จํานวน 13 หนวยกิต ประกอบดวย 
511 108  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1          3(3-0-6) 
     (Calculus for Computational Scientists I) 
514 107  ฟสิกสพ้ืนฐาน                                            4(4-0-8) 
    (Fundamental Physics) 
520 101  พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ        3(3-0-6) 
    (Foundation of Computer and Informatics) 
520 211  โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง          3(3-0-6) 
    (Discrete Computational Structures)  
 

  2.3  วิชาเฉพาะดาน จํานวน 68 หนวยกิต ประกอบดวย 

517 121  ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1          4(2-4-6) 
    (Computer Programming Skill I) 
517 122  ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2          4(2-4-6) 
    (Computer Programming Skill II) 
517 221  การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ             3(2-2-5) 
    (Object-Oriented Software Development) 
520 212  กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6) 
    (Laws and Ethics in Information Technology) 
520 213  โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานและการประยุกต          4(3-2-7) 

    (Fundamentals of Data Structures and Applications) 

                                                 
* หมายถึง ไมนับหนวยกิต 
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520 214   แพลตฟอรมการเขียนโปรแกรมและสภาวะแวดลอม       3(2-2-5)  
      (Programming Platform and Environments) 
520 215   การเขียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูเชิงสถิติสําหรับขอมูลขนาดใหญ   3(2-2-5) 
    (Programming Statistical Learning for Big Data) 
520 221    ระบบฐานขอมูล                 4(3-2-7) 
     (Database Systems) 
520 241  หลักของเครือขายคอมพิวเตอร             4(3-2-7) 
     (Principles of Computer Networks) 
520 321  การบริหารจดัการระบบฐานขอมูล            3(2-2-5) 
     (Database System Administration) 
520 322   ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ              3(3-0-6)  
     (Business Information Systems) 
520 331  ปญญาประดิษฐสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(2-2-5) 
    (Artificial Intelligence for Information Technology)  
520 341   เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมบนเครือขายอินเทอรเน็ตและ   3(2-2-5) 
       เวิลดไวดเว็บ 
     (Internet and World Wide Web Technology and  
     Programming)  
520 342   สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร        3(2-2-5) 
     (Computer Network Architecture and Technology) 
520 343   ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ            3(3-0-6) 
     (Information System Security) 
520 351    การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการออกแบบ   3(3-0-6) 
     สวนตอประสาน  
     (Human Computer Interaction and Interface Design)       
520 361    การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน          3(3-0-6) 
      (System Analysis and Design) 
520 362   วิศวกรรมซอฟตแวร                3(3-0-6) 
     (Software Engineering) 
520 363   สถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ            3(3-0-6) 
     (Enterprise Software Architecture) 
520 391   วิธีการวิจัย                  3(3-0-6) 

    (Research Methods) 

520 493  โครงงานวิจัย 1                 1(0-2-1) 

     (Research Project I)  
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520 494  โครงงานวิจัย 2                 2(0-4-2) 

     (Research Project II) 
 

  2.4  วิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต กําหนดใหเลือกศึกษารายวิชาเลือกได 

ทุกรายวิชา ใน 5 กลุมวิชาตอไปนี้ 

    2.4.1  กลุมวิชาการจัดการสารสนเทศ (Information Management)  ประกอบดวย

รายวิชาตอไปนี้ 

517 332   ระบบผูเชี่ยวชาญ                 3(3-0-6) 

     (Expert Systems) 

520 222   การตลาดเชิงธุรกิจสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(3-0-6)  

     (Business Marketing for Information Technology) 

520 223    การเงินธุรกิจสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(3-0-6) 

     (Business Finance for Information Technology) 

520 323  การจัดการเนื้อหาและสินทรัพยแบบดิจิทัล         3(3-0-6) 

     (Digital Content and Asset Management) 

520 324  มาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ           3(3-0-6) 

     (Information Technology  Standardization)  

520 325   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบัญชี             3(3-0-6) 

         (Accounting Information Systems) 

520 326   การออกแบบระบบฐานขอมูลและการทําใหเกิดผล       3(3-0-6) 

              (Database System Design and Implementation)             

520 327  การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส          3(3-0-6) 

    (Supply Chain and Logistics Management) 

520 328   การจัดการงานบริการและขอตกลงระดับการบริการ        3(3-0-6) 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ   

     (Information Technology Service Management  

     and Service Level Agreement)  

520 332   อัจฉริยะเชิงธุรกิจ                                           3(3-0-6) 

             (Business Intelligence) 

520 334  ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ             3(3-0-6) 

     (Decision Support Systems) 

520 335  นวัตกรรมกระบวนการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง      3(3-0-6) 

     (Process Innovation and Change Management) 
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520 356  ความเปนผูประกอบการใหมดานนวัตกรรม สําหรับนักวิทยาศาสตร  3(3-0-6)   

     (Innovative Startup Entrepreneurship for Scientists) 

520 357  นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการสรางตนแบบผลิตภัณฑ         3(2-2-5)   

          (Digital Innovation for Product Prototyping) 

520 421  การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ            3(3-0-6) 

    (Information Storage and Retrieval) 

520 424  การจัดการความรู                3(3-0-6) 

    (Knowledge Management) 

520 426  การรับรูระยะไกลและระบบภมิูสารสนเทศ         3(3-0-6) 

    (Remote Sensing and Geographic Information Systems) 

520 427  การบริหารงานลูกคาสัมพันธ             3(3-0-6) 

    (Customer Relationship Management) 

520 428  โบราณคดีเชิงดิจิทัล                3(2-2-5) 

    (Digital Archaeology) 
 

      2.4.2  กลุมวิชาการพัฒนาซอฟตแวร (Software Development) ประกอบดวย

รายวิชาตอไปนี้ 

517 323   ความชํานาญในการเขียนโปรแกรมดวยภาษาจาวา       3(3-0-6) 

     (Programming Expertise in Java) 

517 324   การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนท่ี       3(3-0-6) 

     (Mobile Application Development) 

517 353  สื่อประสมดิจิทัล                 3(3-0-6) 

     (Digital Multimedia) 

520 352  เทคโนโลยีสื่อประสมและการประมวลผลภาพดิจิทัล       3(3-0-6) 

     (Multimedia Technology and Digital Image Processing) 

520 353   การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส              3(3-0-6) 

      (Electronic Commerce) 

520 354  ความเปนจริงเสมือนและผสม             3(3-0-6) 

    (Virtual and Mixed Reality) 

520 355  อินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่งสําหรับธุรกิจ           3(3-0-6) 

     (Internet of Things for Business) 

520 364   กระบวนการซอฟตแวรและการประกันคุณภาพ        3(3-0-6) 

    (Software Process and Quality Assurance) 
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520 365  การจัดการโครงงาน                3(3-0-6) 

    (Project Management) 

520 366   นวัตกรรมผลิตภัณฑ                4(0-8-4) 

    (Product Innovation) 

520 422  ระบบฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธ             3(3-0-6) 

    (Non-Relational Database Systems) 

520 451  การออกแบบและการพัฒนาเกม            3(3-0-6) 

     (Game Design and Development) 

520 461   การกําหนดและการจัดการความตองการทางซอฟตแวร         3(3-0-6) 

     (Software Requirement Specification and Management) 

520 462  การพัฒนาซอฟตแวรโดยการขับทดสอบ          3(3-0-6) 

    (Test-Driven Software Development) 

520 463  การทดสอบซอฟตแวร               3(3-0-6) 

    (Software Testing) 

520 464  วิศวกรรมซอฟตแวรเชิงวัตถุ             3(3-0-6) 

     (Object-Oriented Software Engineering) 

520 495 การฝกงาน                                                 3 (ไมนอยกวา 210 ชั่วโมง)                      

(Practical Training)                                                                        

    2.4.3  กลุมวิชาการบริหารจัดการระบบและเทคโนโลยีเครือขายประยุกต (System 

Administration and Applied Network Technology) ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

517 442  การออกแบบและการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร       3(2-2-5) 

    (Computer Network Design and Administration) 

517 444  ระบบการคํานวณแบบกลุมเมฆ             3(3-0-6) 

    (Cloud Computing Systems)  

520 344   การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร           3(2-2-5) 

    (Computer System Administration) 

520 345   การบริหารจัดการบริการเครือขาย            3(2-2-5) 

    (Network Service Administration) 

520 346   การออกแบบเว็บและการทําใหเกิดผล            3(2-2-5) 

     (Web Design and Implementation) 

520 441   การบริหารจัดการความปลอดภัยของเครือขาย        3(3-0-6) 

    (Network Security Administration) 
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520 442   เว็บเซอรวิส                  3(3-0-6) 

     (Web Service) 

    2.4.2  กลุมวิชาวิทยาการขอมูล (Data Science) ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

520 333  การทําเหมืองขอมูล                  3(3-0-6) 
     (Data Mining) 
520 336  การเรียนรูของเครื่องเชิงปฏิบัติ             3(2-2-5) 
      (Practical Machine Learning) 
520 337  การวิเคราะหขอมูล                 3(3-0-6) 
    (Data Analytics) 
520 423  คลังขอมูล                   3(3-0-6) 
    (Data Warehouse) 
520 425  จินตทัศนสารสนเทศ                3(3-0-6)    
     (Information Visualization) 

     2.4.5  กลุมวิชาคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Selected Topics in 

Information Technology) ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

520 481   เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1         3(3-0-6) 

     (Selected Topics in Information Technology I) 

520 482   เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Information Technology II) 

520 483   เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Information Technology III) 

520 484  เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Information Technology IV)  

520 485  เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Information Technology V)  

520 486  เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Information Technology VI)  

520 487   เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 7         3(2-2-5) 

    (Selected Topics in Information Technology VII) 

520 488   เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 8         3(2-2-5) 

    (Selected Topics in Information Technology VIII) 

520 489   เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 9         3(2-2-5) 

    (Selected Topics in Information Technology IX) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

   ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือรายวิชาของ

สถาบันอ่ืนๆท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือก

ศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา

เฉพาะดานและวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะดวย    เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

 

หมายเหตุ  การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิต 

     รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวท้ังสองหมวดวิชาไมได 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

511 100 ความรูพ้ืนฐานสําหรับแคลคูลัส 3*(3-0-6) 

511 108 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1 3(3-0-6) 

514 107 พิสิกสพ้ืนฐาน 4(4-0-8) 

517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 4(2-4-6) 

520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 17 

 

 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

515 201 สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 4(2-4-6) 

--- --- วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 

รวมจํานวน 16 

 

 

 

 

                                                 
*
 หมายถึง ไมนับหนวยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

520 211 โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง 3(3-0-6) 

520 212 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

520 213 โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานและการประยุกต 4(3-2-7) 

--- --- วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 

--- --- วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดยคณะ

วิทยาศาสตร 

3 

รวมจํานวน 22 

 

 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร 3(3-0-6) 

517 221 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

520 214 แพลตฟอรมการเขียนโปรแกรมและสภาวะแวดลอม 3(2-2-5) 

520 215 การเขียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูเชิงสถิติสําหรับขอมูล

ขนาดใหญ 

3(2-2-5) 

520 221 ระบบฐานขอมูล 4(3-2-7) 

520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร  4(3-2-7) 

รวมจํานวน 20 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

520 321 การบริหารจดัการระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

520 322 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) 

520 331 ปญญาประดิษฐสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

520 341 เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ 

3(2-2-5) 

520 342 สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 21 

 

  

 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

520 343 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

520 351 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการ

ออกแบบสวนตอประสาน 

3(3-0-6) 

520 362 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6) 

520 363 สถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ 3(3-0-6) 

520 391 วิธีการวิจัย 3(3-0-6) 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

รวมจํานวน 21 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

520 493 โครงงานวิจัย 1 1(0-2-1) 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 12 

รวมจํานวน 13 

 

 

 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

520 494 โครงงานวิจัย 2 2(0-4-2) 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 

รวมจํานวน 5 
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ 
(Foundation of Computer and Informatics) 

3(3-0-6) 

ภาพรวมของศาสตรทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร
และสารสนเทศเบื้องตน คณิตศาสตรกับคอมพิวเตอร องคประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร 
เทคโนโลยีสื่อประสมและสื่อจัดเก็บขอมูล ซอฟตแวรและการจัดการขอมูล การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร ผลกระทบของคอมพิวเตอรและ
ระบบสารสนเทศตอสังคม กรณีศึกษา 

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

 

520 211 โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง 
(Discrete Computational Structures) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  511 108 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1  
คณิตศาสตรและทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน  คอมบินาทอริกส  ฟงกชัน

กอกําเนิดและความสัมพันธเวียนเกิด  กราฟและการประยุกต   ทฤษฎีรูปตนไมและขายงาน 
Introduction to mathematics and probability theories. Combinatorics. 

Generating functions and recurrence relations.  Graphs and applications.  
Theory of trees and networks. 

 

520 212 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Laws and Ethics in Information Technology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ  
กฎหมายวาดวยสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางเสรี การสื่อสาร และการเผยแพร

สารสนเทศ กฎหมายเก่ียวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ
จริยธรรมในวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ จริยธรรมการใชสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ      

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. 
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520 213 โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานและการประยุกต 
(Fundamentals of Data Structures and Applications) 

4(3-2-7) 

 วิชาบังคับกอน :  517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  

แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของการแทนขอมูล ตัวดําเนินการ และข้ันตอนวิธี

สําหรับโครงสรางแบบเชิงเสน ระดับชั้น และขายงาน ประกอบดวย ลิสต กองซอน คิว  

และคิวสองหนา รูปตนไม และกราฟ การวัดประสิทธิภาพของข้ันตอนวิธีของการเรียงลําดับ

และการคนหาขอมูล การประยุกตการใชโครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธีตางๆ ในการพัฒนา

โปรแกรมประยุกตเพ่ือแกไขปญหาซ่ึงมีลักษณะท่ีหลากหลาย 
Basic concepts and principles of representations, operators, and 

algorithms in linear, hierarchical and network structures: list, stack, queue, 
double-ended queue, tree and graph. The measurement of efficiency of 
sorting and searching algorithms. Implementations of data structures and 
algorithms on application program developments for solving various problems. 

 

520 214 แพลตฟอรมการเขียนโปรแกรมและสภาวะแวดลอม 
(Programming Platform and Environments) 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  520 213 โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานและการประยุกต   
สภาวะแวดลอมและซอฟตแวรระบบสําหรับการเขียนโปรแกรม การจัดการโปรเซส

และการเชื่อมตอ ระบบแฟมขอมูลและระบบฐานขอมูล การติดตอกับอุปกรณรอบขาง 
กรณีศึกษาของการเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอรมและสภาวะแวดลอมท่ีมีอยูในปจจุบัน 

Environment and system software for programming. Process 
management and connectivity. File system and database system. Peripheral 
devices interaction. Case study of programming on current platform and 
environment. 

 

520 215 การเขียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูเชิงสถิติสําหรับขอมูลขนาดใหญ 
(Programming Statistical Learning for Big Data) 

3(2-2-5) 

  วิชาบังคับกอน : (1) 511 101 แคลคูลัส 1 
                         517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 
             หรือ  (2) 511 108 แคลคูลัสสาหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1 
                         517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

 

ภาพรวมของการเรียนรูเชิงสถิติและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรสําหรับขอมูลขนาด
ใหญ  ภาพรวมของขอมูลประเภทตาง ๆ ภาพรวมของการวิ เคราะหขอมูลหลายมิติ  
การลดขนาดของมิติ  วิ ธี ก าร เรียน รู แบบ มีผู ส อน  วิ ธี ก าร เรี ยน รู แบ บ ไม มี ผู ส อน  
วิธีการวิเคราะหตัวแปรพหุ เครื่องมือซอฟตแวรและการเขียนโปรแกรม ประสิทธิภาพการ
ทํางานและเพ่ิมประสิทธิภาพหนวยความจําสําหรับชุดขอมูลขนาดใหญ การวิเคราะห 
การจัดกลุม การประเมินผล 
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Overview of statistical learning and computer architecture for big data. 
Overview of various data types: structured data. Overview of multi-dimensional 
data analysis.  Dimension reduction.  Supervised learning methods. 
Unsupervised learning methods. Multivariate data analysis methods. Software 
tools and programming.  Performance and memory optimization for large 
datasets. Cluster analysis. Evaluation. 

 

520 221 ระบบฐานขอมูล 

(Database Systems) 

4(3-2-7) 

 วิชาบังคับกอน :  517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  

แนวคิดพ้ืนฐานและสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล แบบจําลองขอมูลเชิงแนวคิด  

การออกแบบฐานขอมูลและการทําใหเกิดผล ระบบการจัดการฐานขอมูล บูรณภาพของขอมูล 

การจัดการรายการเปลี่ยนแปลงเบื้องตน ความปลอดภัยของฐานขอมูล กรณีศึกษา 

Fundamental concepts and architecture of database systems. 

Conceptual data models. Database design and implementation. Database 

management system. Data integrity. Introduction to transaction management.  

Database security. Case studies. 
 

520 222 การตลาดเชิงธุรกิจสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ    

(Business Marketing for Information Technology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ  

แนวคิดพ้ืนฐานและบทบาทของการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด ระบบขอมูล

การตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนตลาด และการเลือกตลาดเปาหมาย กลยุทธการ

ดําเนินการผลิต การบริการและการสรางตราสินคา การตั้งราคา ชองทางการจัดจําหนายและ

การกระจายสินคา การสงเสริมการขาย การตลาดระหวางประเทศ และการตลาดเพ่ือสังคม 

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. 
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520 223 การเงินธุรกิจสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Business Finance for Information Technology) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ  

เปาหมายของการจัดการทางการเงิน เทคนิคการวิเคราะหทางการเงิน การวางแผน
และควบคุมทางการเงิน งบประมาณเงินทุน การลงทุนระยะสั้นและระยะยาว  ตนทุนของ
เงินทุนและโครงสรางของเงินทุน 

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. 

   

520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร   
(Principles of Computer Networks) 

4(3-2-7) 

 วิชาบังคับกอน :  517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2   
แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

มาตรฐานระบบเปด แบบจําลองอางอิงโอเอสไอ สื่อนําสัญญาณและอุปกรณ สถาปตยกรรม
เครือขายและโพรโทคอล โพรโทคอลทีซีพี/ไอพีและเครือขายอินเทอรเน็ตพ้ืนฐานเก่ียวกับการ
กําหนดท่ีอยู การแบงเครือขายยอย การอางชื่อและการจัดเสนทางในเครือขายโปรแกรม
ประยุกตดานเครือขายและบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต ระบบปฏิบัติการเครือขาย ความ
ม่ันคงปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน แนวโนมในการประยุกตทางดานเทคโนโลยี
เครือขายคอมพิวเตอร 

Basic concepts and principles of data communications and computer 
network. Open system standards. OSI reference model. Transmission media 
and devices. Computer network architectures and protocols. TCP/IP protocol 
and the Internet. Basics of addressing, subnetting, naming, and routing. Network 
applications and Internet services. Network operating system. Basic of 
computer network security. Application trends in computer network 
technology. 

 

520 321 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล 

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

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  

การบริหารจัดการขอมูล ฐานขอมูล และระบบ การออกแบบและการสราง

ฐานขอมูล  การปรับแตงประสิทธิภาพฐานขอมูล บูรณภาพของขอมูลและความปลอดภัยของ

ฐานขอมูล การสํารองขอมูลและการกูคืน การจัดการขอมูลและหนวยเก็บขอมูล การจัดการ 

ทรานแซกชั่นและการควบคุมภาวะพรอมกัน 
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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. 
 

520 322 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 
(Business Information Systems) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  
ระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ แนวคิดการการวางแผนทรัพยากรองคกร การจัดการ

ทรัพยากรองคกร ทรัพยากรบุคคล การเงิน การบัญชี  การผลิต และสินค าคงคลั ง  
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การจัดการหวงโซอุปทาน ระบบสารสนเทศเพ่ือการดําเนินการและ
การจัดการ การสนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศระหวางองคกร 

Information system for business. Enterprise resource planning (ERP) 
concepts. Enterprise resource management: human resource, financial, 
accounting, production, and inventory. E-commerce. Supply-chain 
management.  Information system for operation and management. Decision 
support.  Information technology between organizations. 

 

520 323 การจัดการเนื้อหาและสินทรัพยแบบดิจิทัล 
(Digital Content and Asset Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  
รูปแบบของเนื้อหาและสินทรัพยแบบดิจิทัล  ฟอรแมตการจัดเก็บ การแยกประเภท 

และโครงสรางของเนื้อหาและสินทรัพยแบบดิจิทัล เนนการคนหา การคนคืน และ 
การวิเคราะห วงจรชีวิตของสินทรัพยแบบดิจิทัล ผังงานแบบอัตโนมัติของวงชีวิตของเนื้อหา
และสินทรัพยแบบดิจิทัล ความปลอดภัยและสิทธิ การบริหารจัดการสินทรัพยแบบดิจิทัล 
ประเด็นเรื่องเวลาจริง คาใชจายท่ีประหยัด และประสิทธิภาพท่ีดีในการบริหารจัดการ การ
ประยุกตและเครื่องมือ 

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. 
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520 324 มาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology  Standardization) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ  
กลยุทธการจัดทํามาตรฐาน  บทบาทของมาตรฐานในดานตางๆ การพัฒนา

มาตรฐาน ประเด็นของรัฐบาลและสังคมกับมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานของ
ทรัพยสินทางปญญา มาตรฐานทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Standardization strategies.  Roles of standardization in various aspects. 
Developments of standards. Governments and social issues in information 
technology standards. Intellectual properties standards. Informational 
technology  professional standards. 

 

520 325   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบัญชี 
(Accounting Information Systems) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  
แบบจําลองและการออกแบบฐานขอมูลสําหรับระบบสารสนเทศเพ่ือการบัญชี การ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบัญชีและวิธีการทําใหเกิดผล การบริหาร ควบคุม และการ
ตรวจสอบบัญชีของระบบสารสนเทศเพ่ือการบัญชี ซอฟตแวรประยุกตทางธุรกิจการบัญช ี

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  การออกแบบระบบฐานขอมูลและการทําใหเกิดผล 

(Database System Design and Implementation) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221  ระบบฐานขอมูล  

กระบวนการพัฒนาระบบฐานขอมูล   การออกแบบการจัดการฐานขอมูลทางธุรกิจ

และการทําใหเกิดผล  การออกแบบฐานขอมูลท่ีซับซอน ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย  

ระบบฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธ กรณีศึกษา 

Process of database system development.  Business database 

management design and implementation. Complex database system designs. 

Distributed database systems. Non-Relational Database Systems. Case studies. 
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520 327  การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส  

(Supply Chain and Logistics Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 322 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ  

การจัดการหวงโซ อุปทานและโลจิสติกสเบื้องตน คุณคาของหวงโซ อุปทาน  

การวางแผนอุปสงคและอุปทาน การจัดซ้ือ การจัดการพัสดุคงคลัง การจัดตารางการผลิต การ

จัดการคลังสินคา และการขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานดานการจัดการหวงโซอุปทาน

และโลจิสติกส  

Introduction to supply chain and logistics management. Value of a 

supply chain. Planning demand and supply. Purchasing. Managing inventories. 

Production Scheduling. Warehousing and Transportation. Information 

technology for supply chain and logistics management. 
 

520 328 การจัดการงานบริการและขอตกลงระดับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Service Management and Service 

Level Agreement) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 322 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ  

การออกแบบโครงสรางขอตกลงระดับการบริการ วิวัฒนาการของการจัดการบริการ 

วงจรของการบริการในดานกลยุทธการบริการ การออกแบบการบริการ การเปลี่ยนแปลงการ

บริการ  การปรับปรุงการบริการ แนวคิดเก่ียวกับขอตกลงระดับการบริการ  วิธีสําหรับการ

พัฒนา การตรวจติดตาม และรายงานขอตกลงของระดับการบริการ หลักการสําคัญของการ

จัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการสนับสนุนการบริการ กระบวนการสงมอบ

บริการ 

The structural design of Service Level Agreement (SLA). The evolution 
of service management. The service life cycle: service strategy, service design, 
service transition and service improvement.  Concepts of service level 
agreement. Development methods. Monitoring and reporting on service level 
agreements.  Key principles of information technology service management. 
Service support processes. Service delivery processes. 
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520 331     ปญญาประดิษฐสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Artificial Intelligence for Information Technology)  

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  520 213 โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานและการประยุกต   
แนวคิดปญญาประดิษฐเบื้องตน วิธีการแกปญหาแบบตาง ๆ การคนหา การแทน

ความรู และการเรียนรูของเครื่อง การประยุกตในดานตาง ๆ การเลนเกม ระบบผูเชี่ยวชาญ 
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การพิสูจนทฤษฏีบท และวิทยาการหุนยนต 

Introduction to artificial intelligence concepts. Problem solving 
methods: searching, knowledge representations, and machine learning. 
Applications in major areas: game playing, expert systems, natural language 
processing, theorem proving, and robotics. 

 

520 332     อัจฉริยะเชิงธุรกิจ 
(Business Intelligence) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221  ระบบฐานขอมูล  
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการอัจฉริยะเชิงธุรกิจข้ันสูง ความ

ตองการสําหรับอัจฉริยะเชิงธุรกิจ การทํางานรวมกันของวิธีการทางอัจฉริยะเชิงธุรกิจ วิธีการ
ทางอัจฉริยะเชิงธุรกิจ การจัดการประสิทธิภาพขนาดใหญ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ การ
จัดการขอมูลเพ่ืออัจฉริยะเชิงธุรกิจ การวิเคราะหขอมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือ
อัจฉริยะเชิงธุรกิจ การผสมผสานอัจฉริยะเชิงธุรกิจในระดับปฏิบัติการ กลวิธี และกลยุทธ 

Business information system development.  Advanced business 
intelligence concepts. Requirement for business intelligence. Articutation of a 
business intelligence solution.  Business intelligence methodology.  Enterprise 
performance management.  Management of business activities.  
Data management for business intelligence.  Data Analytics.  Decision support 
systems for business intelligence.   Business Intelligence integration at 
operational, tactical, and strategic levels. 

   

520 333     การทําเหมืองขอมูล 

(Data Mining) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : 520 215 การเขียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูเชิงสถิติสําหรับขอมูลขนาดใหญ 

แนวคิด  หลักการ  และอัลกอริทึมท่ีเก่ียวกับการทําเหมืองขอมูล  การหาสารสนเทศ

จากขอมูลขนาดใหญ การรูจําแบบ สถิติและการวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ และการเรียนรู

ของเครื่องกล  กระบวนการนําเสนอแบบอัตโนมัติของรูปแบบ  กฎ  และฟงกชันจาก

ฐานขอมูลท่ีซับซอนเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ  กลยุทธในการลดทอนขอมูล การประยุกตใช

งานของการทําเหมืองขอมูล 
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Data mining concepts, principles and algorithms. Extraction of 
information from large data. Pattern recognition. Related statistics and  
data analysis. Machine learning. Process of automated presentation of 
patterns, rules, and functions from complex database for business decision 
making. Data reduction strategies. Data mining applications. 

 

520 334     ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support Systems) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221  ระบบฐานขอมูล  
แนวคิดของกระบวนการตัดสินใจ องคประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

การจัดการขอมูล ตัวแบบ สวนติดตอกับผูใช การจัดการความรู การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การวิเคราะหการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุม ปญญาประดิษฐ  
ระบบผูเชี่ยวชาญ เหมืองขอมูล การบูรณาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษาการ
ประยุกตใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการแกปญหา 

Concepts of the decision-making process. Components of decision 
support systems. Data management. Models. User interface. Knowledge 
management. Decision support systems Development. Decision making 
analysis. Group decision support systems. Artificial intelligence. Expert systems. 
Data mining. Decision support systems integration. Case study of the 
application of decision support systems and problem solving. 

 

520 335     นวัตกรรมกระบวนการและการจัดการการเปล่ียนแปลง  
(Process Innovation and Change Management)  

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 322 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ  
แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมกระบวนการ  ข้ันตอนการทําให เกิดนวัตกรรม

กระบวนการ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอนวัตกรรมกระบวนการ  การออกแบบ
กระบวนการและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชใหเกิดนวัตกรรม  ความสัมพันธ
ของนวัตกรรมกระบวนการ และการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห และ 
กลยุทธในการเตรียมความพรอมและการสรางการยอมรับตอการเปลี่ยนแปลง 

Process innovation concept. Procedure of creating process innovation.  
The role of information technology in process innovation. Process design and 
the application of information technology for implementing innovation. 
Relative of process innovation and change management.  Process innovation 
analysis and preparation strategies. Acceptance of changes. Case Study. 
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520 336     การเรียนรูของเครื่องเชิงปฏิบัต ิ
(Practical Machine Learning) 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  520 331 ปญญาประดิษฐสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การจําแนกประเภท การถดถอย การจําแนกกลุม การลดมิติ การเลือกคุณลักษณะ 

การเรียนรูเชิงรุก การออกแบบการทดลอง  บูทสแตรป วิธีการทําใหเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการ
เรียนรู   

Classification. Regression. Clustering. Dimensionality reduction. Feature 
selection. Active learning. Experimental design. Bootstrap. Optimization 
methods for learning. 

 

520 337     การวิเคราะหขอมูล 
(Data Analytics) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล    
ขอมูลขนาดใหญและวงจรการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ความทาทายของขอมูลขนาด

ใหญ ในภาคธุรกิจ วิธีการวิเคราะห ข้ันพ้ืนฐานและวิธีการวิเคราะห ข้ันสูง เทคโนโลยี 
การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญและเครื่องมือ 

Introduction to big data and the data analytics lifecycle. Challenges of 
big data in business. Basic and advanced analytic methods. Big data analytics 
technology and tools. 

 

520 341 เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมบนเครือขายอินเทอรเน็ตและ
เวิลดไวดเว็บ 
(Internet and World Wide Web Technology and Programming) 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  (1)  520 221 ระบบฐานขอมูล  
                          517 241 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  
            หรือ   (2)  520 221 ระบบฐานขอมูล  
                          520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร 

สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีของเครือขายอินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ โพรโทคอล
ทีซีพี/ไอพี และเอชทีทีพี ระบบชื่อ การเชื่อมตอ ชนิดของบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต โพร
โทคอลมาตรฐาน ภาษาการโปรแกรมและภาษากํากับสําหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต
ดานเว็บ ชุดเครื่องมือและกรอบงาน  การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต การออกแบบสวน
ติดตอกับผูใช ภาษากํากับไฮเปอรเท็กซแบบพลวัต เว็บเพจแบบพลวัต โปรแกรมตอประสาน
รวมสําหรับเกตเวย การเขียนสคริปทดานผูรับบริการและผูใหบริการ ระบบฐานขอมูลสําหรับ
โปรแกรมประยุกตดานเว็บ เว็บเซอรวิส ความปลอดภัยของระบบงานบนเครือขาย
เวิลดไวดเว็บ หลักการบริหารจัดการเว็บไซต 
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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 สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 
(Computer Network Architecture and Technology) 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร  
สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอร ชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี ไอพีรุน ท่ีสี ่

และรุนท่ีหก การเชื่อมโยงระหวางเครือขายดวยทีซีพี/ไอพี การแบงเครือขายยอย ระบบชื่อ
โดเมน การจัดเสนทางแบบตายตัวและแบบพลวัต โพรโทคอลจัดเสนทาง เทคโนโลยีเครือขาย
ไรสาย เครือขายการสื่อสารสําหรับการคํานวณแบบเคลื่อนท่ีและไรสาย เครือขายสวนตัว
เสมือน หลักการออกแบบและการบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรท้ังแบบใชสาย
และไรสาย คุณภาพการใหบริการ 

Computer network architectures. TCP/IP protocol suite. IPv4 and IPv6. 
Internetworking with TCP/IP. Subnetting. Domain name system. Static and 
dynamic routing. Routing protocols. Wireless technologies. Communication 
networks for mobile and wireless computing. Virtual private networks. 
Principles of wire and wireless network design and administration. Quality of 
service. 

 

520 343 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
(Information System Security) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 213 โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานและการประยุกต   
แนวคิดเก่ียวกับความปลอดภัยของสารสนเทศ ภัยคุกคาม ชองโหว และการโจมตี 

นโยบายความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การวิเคราะหการคุกคาม เทคโนโลยีและกลไก
สําหรับการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศ 

Information security concept. Threat, vulnerabilities, and attack. 
Information security policies. Threat analysis. Technology and mechanisms for 
information security.  Information security management. 
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520 344 การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร 

(Computer System Administration) 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร  

ระบบคอมพิวเตอรและการบริหารจัดการระบบเบื้องตน การติดตั้งคอมพิวเตอรท่ีมี

ฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีหลากหลาย การติดตั้งและกําหนดคาอุปกรณเครือขาย การติดตั้ง

และกําหนดคาซอฟตแวรของเครื่องแมขายบนระบบตางๆ การรักษาความปลอดภัยของ

เครือขาย เครื่องโฮสต และบริการตางๆ การติดต้ังชุดซอมเสริมของระบบ การติดตั้งบริการ

สํารอง เครื่อง/บริการเสมือน และอุปกรณตางๆ การประเมินประสิทธิภาพ ความนาเชื่อถือ 

และความปลอดภัยของระบบโดยรวม 

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. Applying system patches. Setting up redundant services, virtual 

machines/services, and hardware. Evaluation of the performance, reliability, 

and security of the overall system. 
   

520 345 การบริหารจัดการบริการเครอืขาย 

(Network Service Administration) 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร  

บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหารจัดการเครือขาย การติดต้ังและการ

จัดการบริการเครือขายพ้ืนฐาน บริการกําหนดคาติดตั้งแบบพลวัต บริการชื่อโดเมน บริการ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส  บริการเขาถึงระยะไกล บริการแฟมขอมูล บริการเครือขาย

เวิลดไวดเว็บ บริการพร็อกซ่ี บริการเวลาเครือขาย การบริการไดเร็กทรอรี การเฝาระวังและ

แกไขปญหาของบริการเครือขาย 

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. 
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520 346 การออกแบบเว็บและการทําใหเกิดผล 
(Web Design and Implementation) 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221  ระบบฐานขอมูล 
                    520 241  หลักของเครือขายคอมพิวเตอร  

 

สถาปตยกรรมและการทํางานของเครือขายเวิลดไวดเว็บและหลักการของการ
ออกแบบเว็บไซตท่ีใชงานได ลักษณะเชิงปฏิบัติของการเขียนและออกแบบเว็บไซต เครื่องมือ
และเทคนิคสําหรับการสรางและดูแลรักษาเว็บไซต การเสริมสรางเว็บเพจโดยเทคโนโลยีเว็บ
ชั้นสูง ประเด็นดานการออกแบบ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร หลักการ
ออกแบบ แนวทางของการใชงาน และการจัดการกับผูใชท่ีมีความหลากหลาย เทคนิคในการ
ประเมินผลเว็บไซต 

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. 
Human-Computer Interaction. Design principles. Usability guidelines and coping 
with user diversity. Website evaluation techniques. 

 

520 351   การปฎิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการออกแบบ 
สวนตอประสาน  
(Human Computer Interaction and Interface Design) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  517 221 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ  
หลักการพ้ืนฐานของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร ทฤษฎีการรับรู

ของมนุษยและการคิดอานรูจํา ความสามารถและพฤติกรรมของมนุษย  แบบจําลองของการ
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร รูปแบบของสวนตอประสาน เครื่องมือและเทคนิค
สําหรับสวนตอประสานผูใช  หลักการออกแบบและการพัฒนาสวนตอประสานกับมนุษย การ
ออกแบบสวนตอประสานกับผูใชและประสบการณท่ีดีของผูใชตอสิ่งประดิษฐหรืออุปกรณ
เทคโนโลยี การสรางและการประเมินผล การวิเคราะหปญหา ทักษะของผูใชและงาน การ
ทําซํ้าเพ่ือแกปญหาของความตองการใชงาน การทดสอบความงายในการใชงานของระบบ 
และนวัตกรรมสวนตอประสานและการปฏิสัมพันธ 

Fundamental principles of Human Computer Interaction (HCI). 
Theories of human perception thinking and reading recognition. Human ability 
and behavior. HCI model. Type of interfaces. Tools and techniques for user 
interface (UI). Principles of human interface design and development. 
Interactive UI and interactive user experience (UX) technological designs, 
implementation, and evaluation. Analysis of the problem domain, user's skills, 
and tasks. Iterative prototyping of interfaces to address user's needs; usability 
testing, and innovative in UI and HCI. 
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520 352 เทคโนโลยีส่ือประสมและการประมวลผลภาพดิจิทัล 
(Multimedia Technology and Digital Image Processing) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 213 โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานและการประยุกต   
ภาพรวมของเทคโนโลยีสื่อประสมดิจิทัลและการประยุกต การสรางสื่อประสมและ

ตัวแทนขอมูลสื่อประสม สื่อประสมแบบปฏิสัมพันธ เครื่องมือในการโปรแกรมสื่อประสม 
แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการประมวลผลภาพดิจิทัล การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพ การ
บูรณะภาพ การบีบอัดขอมูลภาพและสื่อประสม การหาขอบภาพ การแบงสวนภาพ หัวขอท่ี
นาสนใจดานการประมวลภาพดิจิทัล 

Overview of Digital multimedia technology 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. 

 

520 353 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Commerce) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 341 เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
และเวิลดไวดเว็บ      

แนวคิดเก่ียวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพ้ืนฐานของการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส รูปแบบธุรกิจของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รูปแบบการสรางรายไดบนเว็บ กล
ยุทธทางการตลาด การขาย ระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส การประมูลอิเล็กทรอนิกส การ
รักษาความปลอดภัยของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กฎหมาย จรรยาบรรณ ซอฟตแวรสําหรับการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การพัฒนาเว็บพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

Concept of electronic commerce. Infrastructure of electronic 
commerce. Business model of e-commerce. Revenue models on the web. 
Marketing strategies. Selling. Electronic payment system. Electronic auction. 
Electronic commerce security. Legal. Ethic. Software for electronic commerce. 
Development of electronic commerce website. 
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520 354      ความเปนจริงเสมือนและผสม  

(Virtual and Mixed Reality) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2   

หลักการและแนวคิดของความจริงเสมือน องคประกอบพ้ืนฐานของความจริงเสมือน 

เครื่องมือสําหรับการสรางความจริงเสมือน การออกแบบสภาพแวดลอมเสมือนจริง การ

ปฏิสัมพันธแบบตาง ๆ การจําลองทางกายภาพ ปจจัยท่ีเก่ียวของกับมนุษย ฮารดแวรและ

ซอฟตแวรความเปนจริงเสมือน การผสานเทคโนโลยีความจริงเสมือน การประยุกตใชความ

จริงเสมือน หัวขอตาง ๆ เก่ียวกับความเปนจริงผสม 

   Principles and concepts of virtual reality (VR). Basic elements of 

virtual reality. Tools for creating virtual reality. Design of a virtual environment. 

Interaction modes. Physical simulation. Human factors. VR hardware and 

software. Combining the technology of virtual reality. Application of virtual 

reality. Topics related to mixed reality. 
 

520 355 อินเทอรเน็ตทุกสรรพส่ิงสําหรับธุรกิจ 

(Internet of Things for Business) 

3(3-0-6) 

หลักการเบื้องตนและแนวโนมในเรื่องอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง การออกแบบและ

สรางอุปกรณเชื่อมตอทางคอมพิวเตอร การเชื่อมโยงสื่อสารผานระบบบริการอินเทอรเน็ต 

โอกาส ความทาทาย และอุปสรรคของ อินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง การประยุกตใชอินเทอรเน็ต

ทุกสรรพสิ่งในองคกรธุรกิจ การรักษาความม่ันคงปลอดภัยและความเปนสวนตัว 

Introduction and trends of internet of things (IoT). Design and building 

connected computing devices. Integrating internet services. Opportunities, 

challenges and obstacles of IoT. IoT applications in the enterprise business 

models. Security and privacy. 
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520 356    ความเปนผูประกอบการใหมดานนวัตกรรม สําหรับนักวิทยาศาสตร         3(3-0-6)   

               (Innovative Startup Entrepreneurship for Scientists) 

แนวคิดของความเปนผูประกอบการใหมดานนวัตกรรม แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ รูปแบบ

ของธุรกิจเชิงนวัตกรรม ตัวอยางการนําองคความรูทางดานวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในธุรกิจ การสํารวจ

ปญหา การระบุและสํารวจกลุมเปาหมายของธุรกิจ ความคิดสรางสรรคในการแปลงปญหาเปนผลิตภัณฑ 

การประยุกตวิทยาศาสตรเพ่ือสรางผลิตภัณฑ การสรางแบบจําลองทางธุรกิจและแผนธุรกิจ ผาใบ

แบบจําลองธุรกิจ การนาํเสนอแบบจําลองทางธุรกิจและแผนธุรกิจ การจัดการเงินลงทุน จรรยาบรรณของ

ผูประกอบการ ตัวอยางของผูประกอบการท่ีใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

Concepts of innovative startup entrepreneurship.  Guidelines for setting up 

business. Innovative business styles. Examples of applying scientific knowledge in 

business. Problem survey. Identification and survey of business target group. Creativity in 

transforming problems into products.  Application of scientific knowledge for product 

creation. Business modeling and business plan. Business model canvas. Presentation of 

business models and business plans. Fund management. Ethics of entrepreneurs. 

Examples of entrepreneurs employing knowledge in science and technology. 

 

520 357    นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการสรางตนแบบผลิตภัณฑ                       3(2-2-5)   

        (Digital Innovation for Product Prototyping) 

        วิชาบังคับกอน :  517111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร I  

            หรือ      517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร I 

                    หรือ   520 356 ความเปนผูประกอบการใหมดานนวัตกรรม สําหรับนักวิทยาศาสตร 

          แนวคิดของนวัตกรรมดิจิทัล ความคิดสรางสรรคเพ่ือแกปญหาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

นวัตกรรมดิจิทัลกับการแปลงปญหาเปนผลิตภัณฑ เครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ 

การสรางและทดสอบตนแบบผลิตภัณฑ การสงมอบตนแบบผลิตภัณฑ การสํารวจผลตอบรับและเครื่องมือ

ในการวิเคราะหผลตอบรับ กระบวนการบํารุงรักษา ตนแบบ การวางแผนเพ่ือปรับปรุงตนแบบใหเปน

ผลิตภัณฑจริง การวางแผนเพ่ือสรางมูลคาของผลิตภัณฑ 

              Concepts of digital innovation. Creativity to solve problems with digital 

technology. Digital innovation and transforming problems into products. Tools for 

planning and developing product prototypes. Creating and testing product prototypes. 

Delivery of product prototypes. Feedback survey and feedback analytical tools. Process 

of maintenance product prototypes. Planning for improving prototypes to real products. 

Value-added planning for product. 
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520 361      การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน 

(System Analysis and Design) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  

วงจรการพัฒนาระบบ  เครื่องมือพ้ืนฐานในการวิเคราะหระบบงาน  การพัฒนา

ระบบงานในรูปแบบอ่ืน     การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรเชิงกายภาพ ลักษณะพิเศษท่ี

ใชในการออกแบบ การวางแผนและการควบคุมโครงงาน  กรณีศึกษา 

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. 
 

520 362 วิศวกรรมซอฟตแวร 
(Software Engineering) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน  
เทคนิคการออกแบบระบบ การออกแบบจากบนลงลางและการโปรแกรมแบบ

โครงสราง  ความเชื่อ ถือไดของซอฟตแวร   การทวนสอบและการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผล   ความปลอดภัยและภาวะความเปนสวนตัว   การจัดทําเอกสารและการ
บํารุงรักษา  การจัดการซอฟตแวร   โครงงานกลุมยอยในหัวขอท่ีเก่ียวของ 

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. 

520 363 สถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ 

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

 วิชาบังคับกอน :  520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน  

แนวคิดเก่ียวกับซอฟตแวรวิสาหกิจ สถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ จุดแข็งและ

จุดออนของสถาปตยกรรมแตละแบบ รูปแบบของสถาปตยกรรมและรูปแบบของการออกแบบ 

กรณีศึกษาของซอฟตแวรวิสาหกิจ กรณีศึกษาการใชเทคนิคในการพัฒนาสถาปตยกรรม

ซอฟตแวรวิสาหกิจ 

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. 
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520 364   กระบวนการซอฟตแวรและการประกันคุณภาพ 

(Software Process and Quality Assurance) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน  

กระบวนการซอฟตแวรในแตละข้ันตอน  รวมถึงกิจกรรม วิธีการ และบทบาทของ

บุคคล วิธีปฎิบัติท่ีใชในการพัฒนาและรักษาการพัฒนาซอฟตแวร เทคนิคการควบคุมคุณภาพ

ในแตละข้ันตอนเพ่ือประกันคุณภาพซอฟตแวร โมเดลกระบวนการซอฟตแวรท่ีเปนสากลและ

เปนท่ียอมรับ กรณีศึกษา 

Software process in each step including activities, methods, and 

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. 
 

520 365      การจัดการโครงงาน 
(Project Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน  

                         วิธีการเสนทางวิกฤตสําหรับการวางแผนควบคุมโครงงาน ไดอะแกรมเพิรต แกนต    

ชารต หลักเกณฑการบริหารโครงงาน ลําดับงาน วงจรของโครงงาน การจัดการความเสี่ยง 

การจัดการทรัพยากรในแงของทรัพยากรมนุษย ฮารดแวรและซอฟทแวรสําหรับโครงงาน 

          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. 
 

520 366  นวัตกรรมผลิตภัณฑ                                                                4(0-8-4) 

             (Product Innovation) 

              วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2                                                                                                                                    

         เปาหมายของนวัตกรรมผลิตภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธการพัฒนา
ผลิตภัณฑ มาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือและกรอบการดําเนินงานเพ่ือ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ วัฏจักรการพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการทางธุรกิจ การวิเคราะหทาง
ธุรกิจ สถาปตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนวัตกรรมผลิตภัณฑ การพัฒนา
ผลิตภัณฑท่ีเปนนวัตกรรม การแกปญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ การสงมอบผลิตภัณฑ การ
ดูแลและการบํารุงรักษาผลิตภัณฑ กรณีศึกษา 
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        Goals of product innovation in information technology.  Product 
development strategies.  Information technology standards.  Tools and 
frameworks for product innovation. Product development life cycle.  Business 
process, business analysis.  Information technology architecture for product 
innovation. Development for innovative products. Problem solving for product 
development.  Product delivery.  Product support and maintenance.  
Case studies.  
 

520 391 วิธีการวิจัย 

(Research Methods) 

3(3-0-6) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

การวิเคราะหปญหา ข้ันตอนและการวางแผนการวิจัยเบื้องตน การกําหนดคําระบบ

คอมพิวเตอร การเตรียมขอมูลและการพัฒนาโปรแกรม การบํารุงรักษาโปรแกรม การ

ประเมินผลการศึกษาวิจัย วิธีรายงานการวิจัย การจัดทําเอกสารและการอางอิง การนําเสนอ

ทางวิชาการ 

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 การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ 

(Information Storage and Retrieval) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221  ระบบฐานขอมูล  

หลักพ้ืนฐานของการจัดการฐานขอมูลเพ่ือการจัดเก็บสารสนเทศและการแทนขอมูล 

การทําดรรชนี รูปแบบ การแทนขอมูล  การจัดเก็บขอมูล เทคนิคการคนหาและการคนคืน

สารสนเทศ    การประมวลผลเอกสาร อรรถาภิธาน การประเมินประสิทธิผลของการคนคืน

สารสนเทศ (การวัดประสิทธิภาพของการคนคืน) 

Fundamental of database management for data storage and data 

representation. Indexing. Representation models. Information storage. 

Searching techniques and retrieval. Document processing. Taxonomy. 

Evaluation of information retrieval effectiveness (Retrieval performance 

measurement). 
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520 422 ระบบฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธ 

(Non-Relational Database Systems) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  

ความแตกตางระหวางระบบฐานขอมูลเชิ งสัมพันธ  และระบบฐานขอมูล 

เชิงไมสัมพันธ  การออกแบบ การจําลองและการทําใหเกิดผลฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธ การเก็บ

ขอมูล การคนคืน และการใชฟงกชันภาพรวมกลุม แนวคิดการทําซํ้า การกระจาย และการ

เขาถึงขอมูลของระบบฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธ ฐานขอมูลเชิงไมสัมพันธในโปรแกรมประยุกต 

Differences between a relational database and a non-relational 

(NoSQL) database. NoSQL database design, modeling, and implementation. 

Store, retrieve data, and perform aggregation functions. The concepts of 

replication, distribution and access in a NoSQL database. NoSql database in 

Application. 

   

520 423 คลังขอมูล 

(Data Warehouse) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  

แนวคิด ศัพทเฉพาะทาง ลักษณะเฉพาะและเทคนิคท่ีสําคัญสําหรับการออกแบบ

และพัฒนาโครงการคลังขอมูล การวางแผน การออกแบบ การทําใหเกิดผล และการบริหาร

คลังขอมูล โครงสรางฐานขอมูลท่ีเปนทางเลือก และวิธีการพัฒนาและสรางคลังขอมูล 

โครงสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ โครงสรางฐานขอมูลหลายมิติกับธรรมชาติ การประมวลผล

เชิงวิเคราะหและเชิงหลายมิต ิ

Concept, terminology, characteristic, and essential techniques 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 database structures, multi-dimensional database 

structures, the multi-dimensional and analytical processing.  
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520 424 การจัดการความรู 
(Knowledge Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  
แนวคิดของการจัดการความรู โครงสรางพ้ืนฐานของการจัดการความรู การจัดการ

ความรูและระบบสารสนเทศ การจัดการความรูในองคกร เครือขายทางสังคม การแบงปน
ความรู การสังเคราะหและการวิเคราะหของระบบการจัดการความรู เฟรมเวิรก แบบจําลอง 
และเครื่องมือสําหรับการจัดการความรู สถานภาพการจัดการความรูในปจจุบัน กลยุทธการ
จัดการฐานความรู การประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการความรู  

Concept of knowledge management. Knowledge management 
infrastructures. Knowledge management and information systems. 
Organizational knowledge management.  Social networks. Knowledge sharing. 
Synthesis and analysis of knowledge management system. Frameworks,  
models, and tools for knowledge management.  Current knowledge 
management.  Strategy to manage knowledge database.  Assessment of 
knowledge management system effectiveness.   

   

520 425 จินตทัศนสารสนเทศ 
(Information Visualization)   

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  
ขอมูล สารสนเทศ และความรู กระบวนการรับรูและการรับรูทางสายตา หลักการ

ของจินตทัศนสารสนเทศ การออกแบบและการนําเสนอสารสนเทศดิจิทัล การใชภาพกราฟกส 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และสื่อหลายมิติ ปริภูมิหลายมิติสําหรับการนําเสนอสารสนเทศ การ
คนหาและการสืบคน สภาพแวดลอมในการทํางานรวมกันสําหรับการจินตทัศนและการจัดการ
ความรู วิธีการนําเสนอสารสนเทศท่ีซับซอนเพ่ือเสริมความเขาใจและการวิเคราะห เทคนิคการ
จินตทัศนในสวนตอประสานระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร การประเมินเครื่องมือและ
ซอฟตแวรจินตทัศนสารสนเทศ 

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. 
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520 426 การรับรูระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ 

(Remote Sensing and Geographic Information Systems) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  

พ้ืนฐานและแนวคิดของการรับรูระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ สิ่งแวดลอมของ

การรับรูจากระยะไกล คลื่นแมเหล็กไฟฟาและการกระจายรังสี การประยุกตของการรับรูจาก

ระยะไกล วิธีการรับรูจากระยะไกล การแปลภาพ เครื่องมือท่ีชวยในการตัดสินใจสําหรับนัก

วางแผนและผูจัดการสําหรับขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ทฤษฎีและปฏิบัติการในระบบภูมิสารสนเทศ 

โครงสรางขอมูล การวิเคราะหขอมูลระบบภูมิสารสนเทศ การประยุกตเทคนิคระบบภูมิ

สารสนเทศในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Fundamentals and concepts of remote sensing and geographic 

information systems.  Remote sensing environment.  Electromagnetic and 

radiation.  Remote sensing applications.  Remote sensing methods. 

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.  

   

520 427 การบริหารงานลูกคาสัมพันธ 

(Customer Relationship Management) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 221 ระบบฐานขอมูล  

แนวคิดดานการตลาด พฤติกรรมของผูบริโภค การแบงสวนทางการตลาด การ

วิเคราะหและการพยากรณความตองการ การกําหนดนโยบายทางการตลาด การวางแผน การ

ทําใหเกิดผลของการจัดองคกร โปรแกรมประยุกตกรณีศึกษา 

Marketing concepts. Consumer behaviors. Market segmentation. 

Analysis and forecasting of demand. Determination of marketing policy. 

Planning. Organizing implemention. Application programs. Case studies. 
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520 428 โบราณคดีเชิงดิจิทัล 
(Digital Archaeology) 

3(2-2-5) 

 เทคนิคและโปรแกรมประยุกตเพ่ือการสํารวจ การจัดเก็บรวบรวม การแทนขอมูล   
การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอ และการสืบคนสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานทางดานโบราณคดี 
เทคนิคการถายภาพจากการขุดคนและการประมวลผลภาพโบราณวัตถุ การสแกนจากการขุด
แตงเพ่ือเก็บขอมูลโบราณสถานสามมิติ การจัดเก็บและการสืบคนเอกสารทางประวัติศาสตร 
การอนุรักษทางโบราณคดีดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เทคนิคทางนิติโบราณคดี การรับรูจาก
ระยะไกลทางโบราณคดีเพ่ือการใชภาพถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
                    Techniques and applications for survey, storage, data representation, 
         data analysis, presentation and information retrieval in archaeology. 
         Techniques of image photography from excavation and image processing of 
         antiques.   Scanning  from  excavation  for  3D antiquities data. Historical   
        document storage and retrieval.  Archaeological conservation by computer 
       programs. Forensic archaeology techniques. Archaeological remote sensing for  
        aerial photographs and satellite imagery.  
           Field trips required 
 

520 441 การบริหารจัดการความปลอดภัยของเครือขาย 
(Network Security Administration) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 241  หลักของเครือขายคอมพิวเตอร   
ความปลอดภัยของเครือขายเบื้องตน โพรโทคอลเครือขายตาง ๆ นโยบายดานความ

ปลอดภัย ความปลอดภัยเชิงกายภาพ การจูโจมทางเครือขาย ระบบตรวจจับการบุกรุก ดาน
กันบุกรุก การกรองกลุมขอมูลและเครื่องแมขายพร็อกซ่ี การเพ่ิมความปลอดภัยใหแก
ระบบปฏิบัติการและอุปกรณเครือขาย การจัดการการซอมเสริม ความปลอดภัยของโปรแกรม
ประยุกต ความปลอดภัยของเว็บและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส การเขารหัส เครือขายสวนตัว
เสมือน ความปลอดภัยของเครือขายไรสาย การสรางความทนทานตอความบกพรอง การ
ตอบสนองตอเหตุการณ การฟนฟูและวางแผนตอภัยพิบัติ การประเมินความออนแอของ
เครือขาย 

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. 
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520 442 เว็บเซอรวิส 
(Web Service) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 341 เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ 

 

สถาปตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอรวิส รูปแบบของเว็บเซอรวิส มาตรฐานเว็บ
เซอรวิส การเขียนโปรแกรมเว็บเซอรวิส เว็บเซอรวิสและจาวาสคริปต การสรางและเรียกใช
เว็บเซอรวิส ความปลอดภัยและการพิสูจนตัวตน การศึกษาและพัฒนาซอฟตแวรท่ีทํางาน
รวมกับสวนเชื่อมตอของโปรแกรมประยุกตเว็บเซอรวิสสาธารณะท่ีรูจักกันอยางแพรหลายใน
ปจจุบัน การทําเว็บเซอรวิสใหเกิดผลในแพลตฟอรมตาง ๆ 

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. 

 
520 451 การออกแบบและการพัฒนาเกม 

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

 วิชาบังคับกอน :  517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  
เทคนิคและแพลตฟอรมการพัฒนาเกม  กลไกเกมและการพัฒนากลไก  การเขียน

บทของเกม  รูปแบบการออกแบบเกม วิศวกรรมซอฟตแวรเกม ปญญาประดิษฐในเกม 
Game development techniques and platform. Game engine and 

engine development. Game scripting. Game design patterns. Game software 
engineering. Game artificial intelligence. 

 

520 461 การกําหนดและการจัดการความตองการทางซอฟตแวร  

(Software Requirement Specification and Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน  

รูปแบบของกระบวนการหาความตองการ การสอบถาม  การวิเคราะห  การหา

ขอตกลง  การระบุขอกําหนด  การทดสอบ  และการบริหารจัดการความตองการ  ระเบียบ

วิธี เทคนิคและเครื่องมือสําหรับการกําหนดการจัดทําเอกสารและการทําใหผูใชพึงพอใจ 

กรณีศึกษา 

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 การพัฒนาซอฟตแวรโดยการขับทดสอบ 
(Test-Driven Software Development) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน  
แนวคิดและลักษณะของการพัฒนาซอฟตแวรโดยการขับทดสอบ การพัฒนา

ซอฟตแวรและวิศวกรรมซอฟตแวรโดยการขับทดสอบ กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรโดยการ
ขับทดสอบ การทดสอบยูนิตในการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร วัฏจักรของการพัฒนา
โปรแกรมโดยการขับทดสอบ ประโยชนและขอจํากัดของการพัฒนาซอฟตแวรโดยการขับ
ทดสอบ 

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   การทดสอบซอฟตแวร 

(Software Testing) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน  

การทดสอบซอฟตแวรเบื้องตน  เทคนิคการทดสอบซอฟตแวร ระดับของการ

ทดสอบ การตรวจสอบซอฟตแวร การจัดการทดสอบซอฟตแวร การออกแบบกรณีทดสอบ  

เครื่องมือท่ีใชในการทดสอบ การวางแผนและจัดทําเอกสารการทดสอบ 

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  วิศวกรรมซอฟตแวรเชิงวัตถุ 

(Object-Oriented Software Engineering) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน :  520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน  

ทบทวนรูปแบบการออกแบบ การวิเคราะหความตองการเชิงวัตถุ การวางแผน

โครงงาน การออกแบบวัตถุและการนําไปใชใหม การทําใหเกิดผลและการทดสอบดวย

เครื่องมือชวยเชิงวัตถุ กรณีศึกษา 

Review of design patterns.  Objected-oriented requirement analysis. 

Project planning.  Object design and reuse. Implementation and testing by 

objected-oriented case tools. Case studies. 
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520 481 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
(Selected Topics in Information Technology I) 

3(3-0-6) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  
หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Topics of current interest in Information Technology. 
 

520 482 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
(Selected Topics in Information Technology II) 

3(3-0-6) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  
หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Topics of current interest in Information Technology. 
 

520 483 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
(Selected Topics in Information Technology III) 

3(3-0-6) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  
หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Topics of current interest in Information Technology. 
 

520 484 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Information Technology IV)  
 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Topics of current interest in Information Technology. 
 

520 485 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Information Technology V)  
 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Topics of current interest in Information Technology. 
 

520 486 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Information Technology VI)  
 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Topics of current interest in Information Technology. 
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520 487 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 3(2-2-5) 
 (Selected Topics in Information Technology VII)  
 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Topics of current interest in Information Technology. 
 

520 488 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 3(2-2-5) 

 (Selected Topics in Information Technology VIII)  

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Topics of current interest in Information Technology. 
 

520 489 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 3(2-2-5) 
 (Selected Topics in Information Technology IX)  
 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Topics of current interest in Information Technology. 
 

520 493 โครงงานวิจัย 1 
(Research Project I) 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน :  520 391 วิธีการวิจัย 
เง่ือนไข :  วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U 

 

ศึกษาหัวขอทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดรับการอนุมัติจากภาควิชา การจัดเตรียม
โครงรางงานวิจัย และนําเสนอ 

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) 

 วิชาบังคับกอน :  520 493 โครงงานวิจัย 1  

 เง่ือนไข :  วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U  

การวิจัยในหัวขอท่ีไดเสนอในวิชา 520 493 โครงงานวิจัย 1  เขียนรายงาน และ

นําเสนอผลงานวิจัย 

Research on topics proposed in 520 493 Research Project I. Report 

writing and research presentation.                                 
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520 495 การฝกงาน                                                       3 (ไมนอยกวา 210 ช่ัวโมง)  

(Practical Training)                                                                 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร 

            วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U                      

การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพ่ือใหได

ประสบการณจากการไปปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน

เวลาไมนอยกวา 210 ชั่วโมง 

On-the-job training as a temporary employee in order to get 

experiences from assignments related to Information Technology.  Not less 

than 210 hours. 
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