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วิทยานิพนธ์ (Thesis12 หน่วยกิต) 
SWE700 วิทยานิพนธ์         12(0-24-48) 
 Thesis 
  ที่ปรึกษา Thesis :  คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
แนวคิดการวิจัย ขอบเขต เทคนิค เครื่องมือ ระเบียบวิธีการสำหรับการวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ใหม่ การปรับปรุง
คุณภาพของเอกสารใหม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาเพื่อประยุกต์
ความรู้และพัฒนาทักษะตลอดการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการค้นคว้าและพัฒนางานจริงด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 
การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง (Project 3 หน่วยกิต/6 หน่วยกิต) 
SWE701 การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง       6(0-12-24) 
 Special Project and Study 

ที่ปรึกษา Thesis :  คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

โครงการออกแบบซอฟต์แวร์ การกำหนดความหมาย การออกแบบ การเพิ่มพูนความรู้ การทดสอบและการจัดทำ
เอกสารเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
SWE703 การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง       3(0-6-12) 
  Special Project and Study 

ที่ปรึกษา Thesis :  คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  

โครงการออกแบบซอฟต์แวร์ การกำหนดความหมาย การออกแบบ การเพิ่มพูนความรู้ การทดสอบและการจัดทำ
เอกสารเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Workshop 
INT 670 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมและการจัดการฐานข้อมูล   3(2-2-9)  

Database Programming and Administration Workshop  (เรียนวันเสาร์ 12.00 – 15.00 น.) 
(อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล) 
วิชาบังคับก่อน: INT604 Database Management Systems หรือ  

         ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจำหลักสูตร  
การเขียนคำสั่งเอสคิวแอลขั้นพ้ืนฐาน การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลและการเรียงลำดับข้อมูลด้วยคำสั่ง เอสคิวแอล ซิงเกิล
โรลฟังก์ชั่น การเรียกดูข้อมูลจากตารางหลายตาราง การหาผลรวมของข้อมูลด้วยกลุ่มฟังก์ชั่น ลักษณะของสับคิ วรี 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การสร้างและการจัดการตาราง การสร้างข้อกำหนด การสร้างวิวและอ็อบเจกต์ตัวอื่น ๆ ใน
ฐานข้อมูล การจัดการอ็อบเจกต์ต่าง ๆ ในฐานข้อมูล การจัดการกรณีตัวอย่าง การสร้างฐานข้อมูล การติดตั้งโปรแกรม
บริการฐานข้อมูล องค์ประกอบต่างๆ ทางสถาปัตยกรรม การจัดการคอนโทรลไฟล์ และ รีดูล็อกไฟล์ การสำรอง
ฐานข้อมูล การจัดการพ้ืนที่สาหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ โครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง 
การจัดการโรลแบคเซกเมนต์ การจัดการตาราง การจัดการดรรชนี การคงไว้ซึ่งความถูกต้องของข้อมูล การจัดการ
ความมั่นคงของรหัสผ่านและทรัพยากรต่าง ๆ การจัดการผู้ใช้ฐานข้อมูล การจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ฐานข้อมูล และการ
จัดการบทบาทของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
 
INT 672 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลังข้อมูล      3(2-2-9)  

Data Warehouse Builder Workshop  (เรียนวันอาทิตย์ 08.00-11.00 น.) 
(อาจารย์ผู้สอน : อ.สนิท  ศิริสวัสดิ์วัฒนา) 
วิชาบังคับก่อน: INT670 Database Programming and Administration Workshop หรือ  

         ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจำหลักสูตร  
วิชาครอบคลุมถึงกิจกรรมที่สำคัญในการสร้างคลังข้อมูลด้วยตัวสร้ างคลังข้อมูลออราเคิล ขั้นตอนในการพัฒนา
คลังข้อมูลเริ ่มต้นด้วยการกำหนดแหล่งข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูลปลายทาง การกำหนดผังการดึงข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลมายังคลังข้อมูลปลายทาง การกำหนดการไหลที่มีความสัมพันธ์ซึ ่งกันและกันกับผังการดึงข้อมูลและ
กิจกรรมภายนอกแก่ตัวสร้างคลังข้อมูลออราเคิล การใช้ตัวสร้างคลังข้อมูลออราเคิลร่วมกับเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะออ
ราเคิลดิสโคเวอรี การออกแบบจาลองโอแล็บ และการใช้งาน การใช้โปรแกรมเสริมในตารางจัดการเพื่อดึงข้อมูลจาก
โอแล็บ การใช้โปรแกรมตรวจสอบผังการดึงข้อมูล การสร้างผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 



INT 674   Enterprise Computing Workshop (ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์)   3(2-2-9) 
              วิชาบังคับก่อน: INT652 Internet Engineering and  
              INT673 Office Networking Workshop หรอืตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจำหลักสูตร  

     การตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายหนาดใหญ่ เทคนิคการค้นหาเส้นทางบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรม 
สภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการ เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ เชื่อมต่อ ระหว่างเครือข่าย การ
เชื่อมต่อแบบอนุกรมของอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง รูปแบบของการค้นหาเส้นทาง การ เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายโดยตรง 
การพิสูจน์การเชื่อมต่อ บนอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง การกำหนดเส้นทาง การเชื่อมต่อแบบคงที่ การกำหนดเส้นทางการ
เชื่อมต่อแบบเคลื่อนที่ เทคโนโลยีของระบบการเชื่อมต่อ ระหว่างเครือข่ายระยะไกล โครงข่ายบริการการสื่อสารร่วม
ระบบดิจิทัล การล่าช้าของ เฟรมการค้นหา เส้นทางรูปแบบเส้นทางเปิดที่สั้นสุด การกำหนดการเข้าถึงข้อมูล และการ
รับประกันคุณภาพการส่ง ข้อมูลผ่านเครือข่าย 
  
INT 675   Java Programming Workshop (อาจารย์พิเชฏฐ์  ลิ่มวชิรานันต์)   3(2-2-9) 

     Pre-requisite: INT604 Database Management Systems หรือ  
     ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจำหลักสูตร 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาจาวา ไวยากรณ์คลาสและเมธอด การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การรับคุณสมบัติ
ถ่ายทอดจากคลาส  อินเทอร์เฟส  และแอปสแตกคลาส แร็บเปอร์คลาส การดีบักโปรแกรม ดีไซนด์แพทเทอร์น การ
เขียนโปรแกรมเพื่อดักจับความผิดพลาด อินพุต-เอาต์พุต  และการทำซีเรียลอ็อบเจกต์ ในภาษาจาวา การสร้าง
โปรแกรมตัดต่อกับผู้ใช้งานโดยใช้ แพ็คเกจ java.awt และ javax การสร้างอีเวนต์ให้สอดคล้องกับโปรแกรมติดต่อกับ
ผู้ใช้งานด้วยอแดปเตอร์คลาส และอินเทอร์คลาส แอเรย์ และคอลเล็กชันเฟรมเวิร์ค การสร้างโปรแกรมแบบเทรด 
วงจรชีวิตของเทรด และอินเทอร์เฟสโปรแกรมเครือข่ายโปรแกรมเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
 

INT676 Java-Server Side Programming Workshop: (อ.พิเชฎฐ์ ลิ่มวชิรานันต์) 3(2-2-9) 
 Pre-requisite: INT 675 Java Programming Language Workshop หรือ  

           ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจำหลักสูตร 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้วยภาษาจาวา ภาพรวมของสถาปัตยกรรม J2EE และ เซิร์ฟเล็ต การใช้
งานโปรแกรมเว็บสเฟียร์สตูดิโอแอพพลิเคชันดิเวลอปเปอร์ การสนับสนนุมุมมองแบบต่าง ๆ ของการพัฒนา J2EE แอพพลิเคชัน 
การสร้างและใช้งานเซิร์ฟเล็ต การสร้างเว็บเพจด้วยจาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ ข้อกำหนด และไวยากรณ์ของจาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ การ
ทดสอบและการตรวจแก้จาวา 

เซิร์ฟเวอร์เพจ การทำงานร่วมกับที่เก็บ SCM เอกสารระบุรายละเอียดของเว็บแอพพลิเคชัน สถานะของข้อมูลใน
หน่วยความจำ การใช้งาน คุกกี้เอพีไอ เอชทีทีพีเซสชัน การจัดการข้อมูลของแอพพลิเคชัน ยูอาร์แอลรีไรติ้ง การจัดการ
เซสชัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจาวาบีน การออกแบบเว็บแอพพลิเคชันด้วยสถาปัตยกรรมแบบ เอ็มวีซี การใช้จาวา
เซิร์ฟเวอร์เพจร่วมกับจาวาบีนและเซอร์ฟเล็ต เจเอสพีคาสตอมแท็กไลบรารี และเจเอสพีคาสตอมแท็กชั้นสูง เซอร์ฟเล็ต
ฟิลเตอริง รวมถึงการประกอบและติดตั้ง J2EE แอพลิเคชัน 
 

 
 



INT678  Cloud Computing Workshop (รศ.ดร.วชิรศักดิ์  วานิชชา)    3(2-2-9) 
            วิชาบังคับก่อน: INT606 Networking หรือ ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจำหลักสูตร 
ภาพรวมและคำจำกัดความของการคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ แนวความคิดคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ การทำระบบ
เสมือนไฮเปอร์วิชัน การกำหนดบทบัญญัติ และการไม่มีบทบัญญัติ การประสมการโน้มเอียง ชนิดของการโน้มเอียง 
ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ การวัดการใช้บริการและการคิดเงิน ความยืดหยุ่นและเสกลเชิงเศรษฐศาสตร์ การ
จัดการเครื่องมือและการทำงานแบบอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ โมเดลในการให้ บริการของคลาวด์ โมเดล
สถาปัตยกรรมของคลาวด์แผนการคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ไปใช้งานแบบสาธารณะ และแบบส่วนบุคคล ความมั่นคง
ปลอดภัยในการประมวลผลบนคลาวด์ 
 

INT698   Information Technology Audit and Control Workshop                     3(2-2-9)                       
             (ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล และคณะ)              
             วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
การตรวจสอบโครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ การตรวจสอบวิธีการในการสื่อสาร การตรวจสอบระบบไร้สาย การ
ตรวจสอบระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การตรวจสอบห้องมั่นคง การตรวจสอบความต่อเนื่องในการทำงานของ
ระบบ  การตรวจสอบการกู ้คืนของระบบ  การตรวจสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์  การตรวจสอบเว็บแอพพลิเคชัน  การ
ตรวจสอบระบบเครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ การตรวจสอบระบบปฏิบัติการวินโดว์ การตรวจสอบระบบปฏิบัติการ
ยูนิกซ์ ลินุกซ ์ และการตรวจสอบการบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

http://rirs3.royin.go.th/coinages/websearch.php?Wd=%CA%E8%C7%B9%B5%E8%CD%BB%C3%D0%CA%D2%B9%E2%BB%C3%E1%A1%C3%C1%BB%C3%D0%C2%D8%A1%B5%EC&Sj=0

