
ค ำอธิบำยรำยวิชำ สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
INT 601  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ของการประกอบการ      3(3-0-9) 
        Enterprise Computing Platform     
 วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
                   เรียนวนัอาทิตย ์   เวลา 08.00-11.00 น. 
 สอบวนัอาทิตย ์  เวลา       08.00-10.30 น. 
ภาพรวมของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ ระบบเคร่ืองแม่ข่ายเสมือน การให้บริการบนคลาวด์ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดา้นแพลตฟอร์ม  ภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศองคก์รและการประยกุตใ์ชง้าน 

Overview of computer architecture, fundamental of computing, computer system and components, 

server visualization, cloud services, overview of enterprise architecture and applications  

INT 602    การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี        3(3-0-9) 

 Design and Analysis of Algorithms 
 วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
 เรียนวนัเสาร์           เวลา    12.00-15.00 น. 
                   สอบวนัเสาร์                               เวลา    12.00-14.30 น. 
การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีเบ้ืองตน้ การท าซ ้ า แนวคิดพื้นฐานการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ลิงคลี์ส สแต็ก
และงานท่ีเก่ียวขอ้ง คิวและทรี การคน้หาแบบไบนารีทรี และ เอวีแอลทรี บีทรีและแฮช การจดัล าดับคิวฮีป
และไบโนเมียลคิว การจดัเรียง ขั้นตอนวิธีของกราฟ และเทคนิคการออกแบบขั้นตอนวิธี 

Introduction to analysis and design of algorithms, recursion, fundamental concepts of algorithm 

analysis, linked list, stack and their applications, queue and trees, binary search trees and AVL 

trees, B-trees and hashing, priority queues, heaps and binomial queues, sorting, graph algorithms, 

and algorithm design techniques 

INT 603     ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ       3(3-0-9) 
 Management Information Systems 
 วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
 เรียนวนัเสาร์    เวลา 08.00-11.00 น. 

สอบวนัเสาร์         เวลา  08.00-10.30 น. 
การจดัการองค์กรดิจิทลั ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัยุคสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กร การจดัการและกล
ยทุธ์ จริยธรรมและประเด็นทางสังคม การออกแบบองคก์รใหม่โดยใชร้ะบบสารสนเทศ การจดัการกระบวนการ
ท างาน การว่าจา้งคนภายนอกมาท างาน ความเขา้ใจคุณค่าของธุรกิจของระบบและการจดัการการเปล่ียนแปลง
เศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยสีารสนเทศ และการจดัการศูนยข์อ้มูล 
 

 

 



 

Managing the digital firm, introduction to information age, information systems in the enterprise, 

organization, management and strategy, ethics and social issues, redesign the organization with 

information system, managing operation, outsourcing, understanding the business value of systems 

and managing change, information technology economics, and data center management. 
 

INT 604 ระบบจดัการฐานขอ้มูล         3(3-0-9) 
Database Management Systems 
วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
เรียนวนัอาทิตย ์   เวลา  08.00-11.00 น. 
สอบวนัอาทิตย ์   เวลา  12.00-14.30 น. 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบจดัการฐานขอ้มูล โมเดลอีอาร์ โมเดลเชิงสัมพนัธ์ พีชคณิตเชิงสัมพนัธ์ ภาษาการ
สืบคน้เชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล) การเก็บขอ้มูลและดชันี การประมวลผลรายการ การออกแบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพนัธ์ การท าบรรทดัฐาน (นอร์มอลไลเซชนั) การปรับฐานขอ้มูล และความมัน่คงของฐานขอ้มูล ระบบจดัการ
ฐานขอ้มูลเชิงกระจาย และการรวมขอ้มูล 

Introduction to database management system, entity-relationship model, relational model, 

relational algebra, structured query language (SQL), storage and index, query processing, 

transaction processing, relational database design, normalization, database tuning and security, 

distributed database management system, and integration 

 
INT 605  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ       3(3-0-9) 

Systems Analysis and Design 
วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
เรียนวนัเสาร์  เวลา   12.00-15.00 น. 

        สอบวนัเสาร์  เวลา  12.00-14.30 น. 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โครงสร้างระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การบริหารโครงการ การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ความตอ้งการ โมเดลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
การศึกษาความเป็นไปได ้การออกแบบระบบ แนวคิดการออกแบบฐานขอ้มูล การออกแบบการน าเขา้ขอ้มูลและ
การน าเสนอขอ้มูล การออกแบบปฏิสัมพนัธ์ การน าระบบสารสนเทศไปใช ้การบ ารุงรักษาและการน าเสนองาน 

Introduction to systems analysis and design, information system building block, information 

system development, project management, system analysis, requirement analysis, data modeling 

and analysis, process modeling, feasibility analysis, system design, database design concept, input 

and output design, user interface design, system implementation and maintenance, and presentation 

 
 
 
 


