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รำยวิชำบังคับ สำมำรถน ำวิชำบังคับเลือกเป็นวิชำเลือกได้ 
INT 601  Enterprise Computing Platform       3(3-0-9) 
 (ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ภาพรวมของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน การให้บริการบนคลาวด์ การให้บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านแพลตฟอร์ม  ภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรและการประยุกต์ใช้งาน 
INT 602    Design and Analysis of Algorithms       3(3-0-9) 
 (รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีเบื้องต้น การท้าซ้้า แนวคิดพ้ืนฐานการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ลิงค์ลีส 
สแต็กและงานที่เกี่ยวข้อง คิวและทรี การค้นหาแบบไบนารีทรี และ เอวีแอลทรี บีทรีและแฮช การจัดล้าดับ
คิวฮีปและไบโนเมียลคิว การจัดเรียง ขั้นตอนวิธีของกราฟ และเทคนิคการออกแบบขั้นตอนวิธี 
INT 603    Management Information Systems      3(3-0-9) 

            (รศ.ดร.นิพนธ์  เจริญกิจการ) 
    วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

การจัดการองค์กรดิจิทัล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยุคสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กร การจัดการและ
กลยุทธ์ จริยธรรมและประเด็นทางสังคม การออกแบบองค์กรใหม่โดยใช้ระบบสารสนเทศ การจัดการ
กระบวนการท้างาน การว่าจ้างคนภายนอกมาท้างาน ความเข้าใจคุณค่าของธุรกิจของระบบและการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการศูนย์ข้อมูล 
INT 604 Database Management Systems      3(3-0-9) 

(ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบจัดการฐานข้อมูล โมเดลอีอาร์ โมเดลเชิงสัมพันธ์ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ภาษาการ
สืบค้นเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล) การเก็บข้อมูลและดัชนี การประมวลผลรายการ การออกแบบฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ การท้าบรรทัดฐาน (นอร์มอลไลเซชัน) การปรับฐานข้อมูล และความม่ันคงของฐานข้อมูล ระบบ
จัดการฐานข้อมูลเชิงกระจาย และการรวมข้อมูล 

INT 605  Systems Analysis and Design      3(3-0-9) 
(รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โครงสร้างระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การบริหารโครงการ การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ โมเดลและการวิเคราะห์
ข้อมูล การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบระบบ แนวคิดการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบการน้าเข้า
ข้อมูลและการน้าเสนอข้อมูล การออกแบบปฏิสัมพันธ์ การน้าระบบสารสนเทศไปใช้ การบ้ารุงรักษาและการ
น้าเสนองาน 

INT 606 Networking        3(3-0-9)
 (รศ.ดร.บวร ปภัสราทร) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่าย อุตสาหกรรมการสื่อสารข้อมูล เลเยอร์ของงานเครือข่าย เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายแบ็กโบน เครือข่ายระดับกว้าง เครือข่ายไร้สาย การออกแบบ
เครือข่าย ความมั่นคงและการบริหารเครือข่าย โทรคมนาคม และการน้าเสนองาน 
 



รำยวิชำเลือก 
INT 610  Decision Support Systems (รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ)    3(3-0-9) 
    วิชาบังคับก่อน:  วิชา INT603  Organizational Information System หรือ 
                                  ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการการตัดสินใจของมนุษย์ แนะน้าการสร้าง
โมเดลและการวิเคราะห์การตัดสินใจ แนะน้าการท้าประโยชน์สูงสุดและการโปรแกรมเชิงเส้น การโมเดลและ
การแก้ปัญหา การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและวิธีการซิมเพล็กซ์ การโมเดลเครือข่าย 
การโปรแกรมเชิงเส้นที่เป็นเลขจ้านวนเต็ม การโปรแกรมเป้าหมายและกรณีมีหลายวัตถุประสงค์ การ
โปรแกรมแบบไม่เป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การแบ่งแยก การวิเคราะห์อนุกรมของ
เวลา ทฤษฎีแถวคอย การจ้าลอง และตัวอย่างของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 

INT 611  Financial Strategies for Information Technology  (ผศ.ดร.บัณฑิต  วรรธนาภา) 3(3-0-9) 
             วิชาบังคับก่อน:  วิชา INT602 Design and Analysis of Algorithms หรือ 
                                 ตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ้าหลักสูตร    
การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินสมรรถภาพเชิงการเงินขององค์กร การบริหารสภาพคล่อง และการ
วางเป้าหมายทางธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน การจัดท างบลงทุน การบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เครื่องมือการวิเคราะห์การลงทุนในโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ 
 

INT612   Information Technology Project Management  ดร.กว้าน  สีตะธนี)           3(3-0-9) 
                วิชาบังคับก่อน: INT603 Management Information Systems หรือ  
                               ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจาหลักสูตร  
การบริหารโครงการ การบริหารการผสมผสาน การบริหารขอบเขต การบริหารเวลา การบริหารต้นทุน การ
บริหารคุณภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการติดต่อสื่อสารของ การบริหารความเสี่ยง การ
บริหารการจัดหาโครงการ ขั้นตอนการและบริหารโครงการ การเริ่มต้นและการวางแผน การด้าเนินการ การ
ควบคุมและการปิดโครงการ และการน้าเสนอสารสนเทศของโครงการ 
 

INT 615  Information Quality Management (รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล)   3(3-0-9) 
   Pre-requisite: ไม่มี 
แนวคิดด้านคุณภาพสารสนเทศ การประเมินและปัญหาในระบบสารสนเทศองค์กรการวัด การวิเคราะห์  
และการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล คุณภาพสารสนเทศในนโยบายและกลยุทธการจัดการ 
 

INT 630  Database Technology (ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว)    3(3-0-9) 
  วิชาบังคับก่อน: INT604 Database Management Systems หรือ 

            ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด แบบจ้าลองฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์ แบบจ้าลองฐานข้อมูลเชิง อ็อบ
เจกต์และเชิงสัมพันธ์ ลักษณะส้าคัญของภาษาสอบถาม เอส คิว แอล  สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล คลังข้อมูล
โอแล็บ  การท้าเหมืองข้อมูล ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ การค้นคืนข้อมูล เครื่องมือส้าหรับการสืบค้น
ข้อมูล ฐานข้อมูลและการค้นคืนข้อมูลมัลติมีเดีย 
 

INT 631   Object-Oriented Technology (รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล)    3(3-0-9) 
   วิชาบังคับก่อน: INT605 Systems Analysis and Design หรือ 
   ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ ประจ้าหลักสูตร                 

เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์เบื้องต้น    วิศวกรรมซอฟต์แวร์   กระบวนการทางซอฟต์แวร์  แนวคิดเชิงอ็อบเจกต์  
อ็อบเจกต์และคลาส โพลีมอพิซึม เอ็นแคบซูเลชั่น การซ่อนเร้นข้อมูล  การโมเดลระบบสารสนเทศ ยูเอ็มแอล 
โมเดลยูสเคส โมเดลคลาส โมเดลพฤติกรรม ความต้องการ  หลักการวิเคราะห์และการออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ 
ออกแบบแผนภูมิและกรณีศึกษา 



INT632   Artificial Intelligence (รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์)    3(3-0-9) 
  วิชาบังคับก่อน: INT602 Design and Analysis of Algorithms หรือ  

            ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ ประจ้าหลักสูตร                 
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น ชนิดของหุ่นยนต์ เทคนิคการค้นหาแบบไบลด์ การค้นหาแบบฮิวริสติก แอนด์/ออร์ 
กราฟ การเล่นเกมปัญญาประดิษฐ์ อัลฟา-เบตา คัทออฟ ลอจิกแบบต่าง ๆ และการประยุกต์ เฟิรสออร์เดอร์
ลอจิก การใช้เหตุผลบนความไม่แน่นอนและเบย์เซียนเน็ตเวิร์ก ระบบการรักษาค่าความจริง วิธีการเซอร์เทน
ลีแฟคเตอร์ วิธีการเดมสเตอร์และชาฟต์เตอร์ ฟัซซีลอจิก อินดัคทีฟเลิร์นนิง จีเนติกอัลกอริทึม โครงข่าย
ประสาทเทียม ระบบผู้เชี่ยวชาญ และอนาคตและผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ 

INT633  Multimedia Technology (รศ.ดร.วชิรศักดิ์  วานิชชา)         3(3-0-9)  
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

หลักการของมัลติมีเดีย ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศน์ การดิจิไทเซชันและการ
ประมวลผลของสื่อ การรวมสื่อต่าง ๆ เข้าด้วยกันและการโต้ตอบโดยใช้ภาษาเอ็กเอ็มแอล การกระจายและ
น้าเสนอ มัลติมีเดียบนเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีการสตรีมมิง และภาพเคลื่อนไหวบนเว็บ  

INT 636  Human-Computer Interaction (ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์)   3(3-0-9) 

            วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิสัมพันธ์ การออกแบบโดยมีผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง การ
ออกแบบโดยค้านึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก) ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน การใช้งานได้ กระบวนการการออกแบบ 
การท้าความเข้าใจผู้ใช้งานและความต้องการ อินเทอร์เฟสประเภทต่าง ๆ หลักการออกแบบ การทดสอบการ
ใช้งานได ้
 

INT 640  XML Technology (ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี)                                                 3(3-0-9) 
                 INT604 Database Management System  
                       หรือตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ้าหลักสูตร                   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอ็กซ์เอ็มแอล เหตุที่ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ใช้เอ็กซ์เอ็มแอล กฎพื้นฐานของเอ็กซ์เอ็ม
แอล เอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลที่ถูกต้องตามกฎไวยากรณ์พ้ืนฐานและนิยามโครงสร้างของเอกสาร เอ็กซ์เอ็มแอล
ส้าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลพาณิชย์และธุรกิจอิเล็กทรอกนิกส์ การท้างานกับเอ็กซ์เอ็มแอลเนมสเปซ การ
ก้าหนดโครงสร้างเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลส้าหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดรูปแบบเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลด้วย
สไตล์ชีท การตัดทอนและการจัดการข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอล การแปลงเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลด้วยเอ็กซ์เอสแอลที 
การประยุกต์ใช้เอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อพาณิชย์และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และกรณีศึกษาต่าง ๆ  
 

INT 641  Information Technology Control and Audit (ผศ.ดร.สุรีย์  ฟูนิลกุล)  3(3-0-9) 
            วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ภาพรวมของการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความส้าคัญของการควบคุมและตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการการควบคุม
และตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือและเทคนิคในการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การควบคุมและตรวจสอบระบบปฏิบัติการ การควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่าย การควบคุมและ
ตรวจสอบอุปกรณ์รักษาความมั่นคง การควบคุมและตรวจสอบฐานข้อมูล การควบคุมและตรวจสอบ
ระบบงานประยุกต์ กรอบแนวความคิดและมาตรฐานของการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และกฎข้อบังคับของการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 



INT 650  Information Technology Security  (ดร.บรรจง หะรังษี)     3(3-0-9) 
 Pre-requisite: INT606 Networking หรือ                                                                                                  
 ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ้าหลักสูตร                   

โอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเข้าใจถึงภัยคุกคามด้านมั่นคง การพัฒนาและการติดตั้งโปรแกรมความ
มั่นคงของอินเทอร์เน็ต ความมั่นคงในการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต ระบบป้องกันการรุกราน ความมั่นคงใน
การบริการแก่ผู้ใช้งานและธุรกิจ การจัดการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ วิทยาการรหัสลับเบื้องต้น และการ
น้าเสนอโครงการความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

INT 651  Telecommunication Technology (รศ.ดร.บวร ปภัสราทร)    3(3-0-9) 
            วิชาบังคับก่อน: INT606 Networking หรือ 
            ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
แนวคิดพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม การประยุกต์โทรคมนาคมกับงานธุรกิจและอุตสาหกรรม การ
บริหารประสิทธิภาพขององค์กรด้วยการพัฒนา การด้าเนินงาน และ/หรือการใช้โทรคมนาคม แผนและกล
ยุทธ์ด้านโทรคมนาคม การจัดหาและส่งมอบการให้บริการ การบริหารกระบวนการ และบุคลากรด้านเทคนิค 
เครือข่ายข้อมูลและเสียง การบริการและโพรโทคอล โครงสร้างและมาตรการทางอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม และการตัดสินใจทางธุรกิจและเทคนิคระยะสั้นและระยะยาว 
 

INT 652   Internet Engineering (ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์)         3(3-0-9) 
   วิชาบังคับก่อน: INT606 Networking หรือ 

              ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
ภาพรวมของวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต โพรโทคอลและล้าดับชั้น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไอพี เออาร์พี ดาตาแกรม
ไอพี เส้นทางไอพี ซับเน็ต การเอ็นแคบซูเลตไอพี ส่วนประกอบย่อย ไอพีวีซิก ไอซีเอ็มพี ยูดีพี ทีซีพี ไคเอนท์/
เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เฟส ดีเอ็นเอส อีเมล เอฟทีพี เวิลด์ไวด์เว็บ ซีจีไอ จาวา การจัดการเครือข่าย ความมั่นคง 
การวางแผนเครือข่าย และเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารระหว่างเครื่อง 
 

INT 690 Selected Topic (Internet of Things and Application)    3(3-0-9) 
 (ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์)    
 วิชาบังคับก่อน : INT606 Networking หรือ ผู้เคยศึกษารายวิชาเครือข่าย (?) 
แนวคิดและหลักการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายใน
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โครงสร้างพ้ืนฐานและโพรโตคอลค้นพบการบริการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
เทคโนโลยีและเครื่องมือส้าหรับระบบนิเวศอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง แพลตฟอร์มเพ่ือการประยุกต์
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การประมวลผลแบบคลาว์ดเพ่ือการประยุกต์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  การ
วิเคราะห์ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง แบบการประมวลผลกลุ่มหมอกหรือการประมวลผลชายขอบ 
การจัดการความม่ันคงปลอดภัยในระบบนิเวศอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และกรณีศึกษา 
 

INT691 Selected Topic (Strategic Digital Transformation)    3(3-0-9) 
       (รศ.ดร.บวร ปภัสราทร) 
       วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
Digital organization Concept, Competition In Digital World, Value Creation with data 
information and knowledge in digital organization, Integrated Performance management in 
digital organization, digital adoption and Maturity assessment models, digital design and 
innovation, case study on smart organization development. 
ผู้เรียนวิชานี้จะสามารถใช้ความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงองค์กรและงานที่รับผิดชอบให้มีความชาญฉลาดในเชิง
ดิจิตอลเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลที่ก้าลังเกิดขึ้นในขณะนี้โดยสามารถก้าหนดแนวคิดที่ใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนองค์กร ประเมินการยอมรับและการยกระดับความสามารถทางดิจิตอลขององค์กร ประยุกต์ใช้
ความก้าวหน้าทางดิจิตอลใหม่ ๆ ในยุคสื่อสารที่ 5 มาใช้ในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการได้ 
 



 

INT692       Selected Topic (Big Data Analytic) (ดร.ไพรสันต์  ผดุงเวียง)   3(3-0-9) 
แรงขับเคลื่อนทางธุรกิจ ความต้องการ และแหล่งข้อมูลของข้อมูลขนาดใหญ่ การคัดเลือก ประมวลผล 
วิเคราะห์และนาเสนอสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งปริมาณ ความหลากหลายและพลวัต เทคนิค
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่ออิเลคทรอนิคส์และเว็บเทคโนโลยี การสร้าง
ความรู้จากฐานข้อมูล แหล่งข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย 
 
INT702      Research Methodology  (รศ.ดร.บวร ปภัสราทร)      

    วิชำบังคับส ำหรับผู้เลือกท ำ Thesis และแนะน้าควรลงส้าหรับนักศึกษาท่ีจะลง Project 
การสังเกต กระบวนการในการท้าวิจัย การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การอ่านและเขียนบทคัดย่อ การตั้ง
ค้าถามวิจัย การสร้างโมเดลวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การน้าเสนอโครงการวิจัย 
 


