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INT 601  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ขององค์กรขนาดใหญ่     3(3-0-9) 
        Enterprise Computing Platform     
 เรียนวันอาทิตย์  เวลา 08.00-11.00 น.   สอบวันอาทิตย์ เวลา 08.00-10.30 น. 
ภาพรวมของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หลักเบื ้องต้นเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน การให้บริการบนคลาวด์ การให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานคอมพิวเตอร์ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านแพลตฟอร์ม  ภาพรวมของสถาปัตยกร รมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรและการประยุกต์ใช้งาน 
Overview of computer architecture, fundamental of computing, computer system and 
components, server visualization, cloud services, overview of enterprise architecture and 
applications  
Course Learning Outcomes 

• 1B-Level 2 เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้นำและผู้ตามในการทำงานร่วมกัน   
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน Computing Platform ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

• 2A-Level 3 เข้าใจองค์ประกอบและกระบวนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทั้งในส่วน
ของหน่วยประมวลผล หน่วยความจำ และ I/O 

• 2C-Level 3 สามารถสืบค้นและบูรณาการความรู้ด้าน Computing Platform เพื่อเชื่อมโยงกับ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนได้  

• 3A-Level 3 สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ Computing Platform ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศดิจิทัล สามารถประยุกต์เทคโนโลยี Cloud กับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดิจิทัลได้อย่างคุ้มค่า     

• 4B-Level 2 ตระหนักและเข้าใจในความรับผิดชอบของตนเองและองค์กรต่อผลกระทบการ
ประยุกต์ใช้ Computing Platform       

 

INT 602    การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี       3(3-0-9) 
 Design and Analysis of Algorithms 
 เรียนวันเสาร์เวลา 12.00-15.00 น.  สอบวันเสาร์เวลา 12.00-14.30 น. 
การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีเบื้องต้น การทำซ้ำ แนวคิดพื้นฐานการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ลิงค์ลีส 
สแต็กและงานที่เก่ียวข้อง คิวและทรี การค้นหาแบบไบนารีทรี และเอวีแอลทรี บีทรีและแฮช การจัดลำดับคิว
ฮีปและไบโนเมียลคิว การจัดเรียง 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 
Course Learning Outcomes 

• 1C-Level 3 สามารถประยุกต์ใช้ความเข้าใจด้านระเบียบวินัย ในการรักษาเวลาของตนที่มีผลต่อผู้
อยู่ร่วมกันในสังคม  



• 2B-Level 3 สามารถคิดวิเคราะห์ เพื ่อการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประมวลผลระหว่าง
อัลกอริทึมท่ีแตกต่างกันได้ 

• 3A-Level 3 มีทักษะทางปํญญาในการเลือกใช้เทคนิคของอัลกอริทึม เช่น Brute Force, Divide-
and-Conquer, Greedy ในการแก้โจทย์ปัญหา 

• 3B-Level 3 สามารถประยุกต์การตัดสินใจด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อการวางแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศได้ย่างมีประสิทธิผลต่อกระบวนการทำงานขององค์กร 

• 4B-Level 2 ตระหนักและเข้าใจในความรับผิดชอบของตนเอง ในการพัฒนาตนเองให้เข้าใจ
อัลกอริทึมท่ีซับซ้อน 

•  5B-Level 3 สามารถประยุกต ์ใช ้โครงสร ้างข ้อมูลที ่ เหมาะสม ในการว ิเคราะห์ข ้อม ูลท ี ่มี   
ประสิทธิภาพทั้งด้านของเวลาและพ้ืนที่ที่ใช้เก็บข้อมูล 

 

INT 603    ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      3(3-0-9) 
 Management Information Systems 
 เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00-11.00 น.   สอบวันเสาร์ เวลา 08.00-10.30 น. 

การจัดการองค์กรดิจิทัล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยุคสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กร การจัดการและ
กลยุทธ์ จริยธรรมและประเด็นทางสังคม การออกแบบองค์กรใหม่โดยใช้ระบบสารสนเทศ การจัดการ
กระบวนการทำงาน การว่าจ้างคนภายนอกมาทำงาน ความเข้าใจคุณค่าของธุรกิจของระบบและการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการศูนย์ข้อมูล 
Managing the digital firm, introduction to information age, information systems in the 
enterprise, 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. 
Course Learning Outcomes 
• 1A-Level 2 ตระหนักและเข้าใจในจริยธรรมของนักทคโนโลยีสารสนเทศในการกำกับดูแลระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ได้ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
• 2A-Level 3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบ 

สารสนเทศในองค์กรระดับ Enterprise ได ้
• 2B-Level 3 สามารถประยุกต์การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล ต่อการจัดการระบบ

สารสนเทศขององค์กร 
• 3B-Level 3 สามารถประยุกต์การตัดสินใจด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพ่ือการวางแผนพัฒนาระบบ

สารสนเทศได้ย่างมีประสิทธิผลต่อกระบวนการทำงานขององค์กร 
• 4B Level 2 ตระหนักและเข้าใจในการรับผิดชอบตนเองและการรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนา

ระบบสารสนเทศขององค์กร 
• 5B Level 2 ตระหนักและเข้าใจในความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพ่ือการวางแผนการ

พัฒนาระบบสารสนเทศตามการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัล 
 


