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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 604 Database Management Systems      3(3-0-9) 

(ดร.สุณิสา สถาพรวจนา) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

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

INT632   Artificial Intelligence (รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์)    3(3-0-9) 
  วิชำบังคับก่อน: 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 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 652   Internet Engineering (ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์)         3(3-0-9) 
   วิชำบังคับก่อน: 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) Group I  3(3-0-9) 
 (ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์)    
 วิชำบังคับก่อน : INT606 Networking หรือ ผู้เคยศึกษารายวิชาเครือข่าย  
แนวคิดและหลักการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายใน
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โครงสร้างพ้ืนฐานและโพรโตคอลค้นพบการบริการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
เทคโนโลยีและเครื่องมือส้าหรับระบบนิเวศอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  แพลตฟอร์มเพ่ือการประยุกต์
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การประมวลผลแบบคลาว์ดเพ่ือการประยุกต์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  การ
วิเคราะห์ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง แบบการประมวลผลกลุ่มหมอกหรือการประมวลผลชายขอบ 
การจัดการความม่ันคงปลอดภัยในระบบนิเวศอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และกรณีศึกษา 
 

INT 690 Selected Topic (Data Science Programming) Group II            3(3-0-9) 
 (ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์) 
                 วิชาบังคับก่อน: Java Programming หรือมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมและได้รับ 
                 อนุญาตจากหลักสูตร 
การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาวิทยาการข้อมูล, การค้นหาแบบ Dijkstra, ขั้นตอนวิธี A*, การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ด้วย JDBC, การประมวลผลข้อมูลในรูปแบบของ JSON, การดึงข้อมูล XML ในการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ Java, การเรียนรู้ของเครื่องในภาคปฏิบัติโดยใช้ Weka, การเชื่อมต่อกับ Weka, 
การเรียนรู้ภายใต้การตรวจตรา, การเรียนรู้แบบไม่ตรวจตรา 
Java Programming to solve practical data science problems such as implementing Dijkstra’s 
search, A*  algorithm, JDBC application development, JSON data processing, XML query in 
Java application development, machine learning in practice using Weka, interfacing with 
Weka, supervised learning, unsupervised learning 
 
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)      3(3-0-9) 
                 (ดร.ไพรสันต์  ผดุงเวียง) 
                 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี    
แรงขับเคลื่อนทางธุรกิจ ความต้องการ และแหล่งข้อมูลของข้อมูลขนาดใหญ่ การคัดเลือก ประมวลผล 
วิเคราะห์และนาเสนอสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งปริมาณ ความหลากหลายและพลวัต เทคนิค
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่ออิเลคทรอนิคส์และเว็บเทคโนโลยี การสร้าง
ความรู้จากฐานข้อมูล แหล่งข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย 


