
คำอธบิายรายวิชาบังคับ / เลือก หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

รายวิชาบังคับ สามารถนำวิชาบังคับเลือกเป็นวชิาเลือกได้ 
INT 601  Enterprise Computing Platform       3(3-0-9) 
 (ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ภาพรวมของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน การให้บริการบนคลาวด์ การให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานคอมพิวเตอร์ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านแพลตฟอร์ม  ภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรและการประยุกต์ใช้งาน 
 

INT 602    Design and Analysis of Algorithms       3(3-0-9) 
 (รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท)์ 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีเบื้องต้น การทำซ้ำ แนวคิดพื้นฐานการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ลิงค์ลีส 
สแต็กและงานที่เกี่ยวข้อง คิวและทรี การค้นหาแบบไบนารีทรี และ เอวีแอลทรี บีทรีและแฮช การจัดลำดับ
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
กระบวนการทำงาน การว่าจ้างคนภายนอกมาทำงาน ความเข้าใจคุณค่าของธุรกิจของระบบและการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยสีารสนเทศ และการจัดการศูนย์ข้อมูล 
 
INT 604 Database Management Systems      3(3-0-9) 

(ดร.สุณิสา สถาพรวจนา) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล โมเดลอีอาร์ โมเดลเชิงสัมพันธ์ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ภาษา
การสืบค้นเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล) การเก็บข้อมูลและดัชนี การประมวลผลรายการ การออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การทำบรรทัดฐาน (นอร์มอลไลเซชัน) การปรับฐานข้อมูล และความมั่นค งของ
ฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงกระจาย 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 การออกแบบการนำเข้า
ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล การออกแบบปฏิสัมพันธ์ การนำระบบสารสนเทศไปใช้ การบำรุงรักษาและการ
นำเสนองาน 

 

 

 



 

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

วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่าย อุตสาหกรรมการสื่อสารข้อมูล เลเยอร์ของงานเครือข่าย เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายแบ็กโบน เครือข่ายระดับกว้าง เครือข่ายไร้สาย การออกแบบ
เครือข่าย ความมั่นคงและการบริหารเครือข่าย โทรคมนาคม และการนำเสนองาน 
 

รายวิชาเลือก 
 

INT 610 Decision Support Systems (รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ)    3(3-0-9) 
    วิชาบังคับก่อน:  วิชา INT603  Management Information System หรือ 
                                  ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการการตัดสินใจของมนุษย์ แนะนำการสร้าง
โมเดลและการวิเคราะห์การตัดสินใจ แนะนำการทำประโยชน์สูงสุดและการโปรแกรมเชิงเส้น การโมเดลและ
การแก้ปัญหา การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและวิธีการซิมเพล็กซ์ การโมเดลเครือข่าย 
การโปรแกรมเชิงเส้นที่เป็นเลขจำนวนเต็ม การโปรแกรมเป้าหมายและกรณีมีหลายวัตถุประสงค์ การ
โปรแกรมแบบไม่เป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การแบ่งแยก การวิเคราะห์อนุกรมของ
เวลา ทฤษฎีแถวคอย การจำลอง และตัวอย่างของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 
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) 
  วิชาบังคับก่อน: INT602 Design and Analysis of Algorithms หรือ  

            ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ ประจำหลักสูตร                 
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.วชิรศักด์ิ  วานิชชา)         3(3-0-9)  
 วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี

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

 

 

 

 

 



 

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

            วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิสัมพันธ์ การออกแบบโดยมีผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง การ
ออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก) ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน การใช้งานได้ กระบวนการการออกแบบ 
การทำความเข้าใจผู้ใช้งานและความต้องการ อินเทอร์เฟสประเภทต่าง ๆ หลักการออกแบบ การทดสอบ
การใช้งานได้ 
 
 

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

              ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจำหลักสูตร 
ภาพรวมของวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต โพรโทคอลและลำดับชั้น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไอพี เออาร์พี ดาตาแก
รมไอพี เส้นทางไอพี ซับเน็ต การเอ็นแคบซูเลตไอพี ส่วนประกอบย่อย ไอพีวีซิก ไอซีเอ็มพี ยูดีพี ทีซีพี ไค
เอนท์/เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เฟส ดีเอ็นเอส อีเมล เอฟทีพี เวิลด์ไวด์เว็บ ซีจีไอ จาวา การจัดการเครือข่าย ความ
มั่นคง การวางแผนเครือข่าย และเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารระหว่างเครื่อง 
 

 

INT 690 Selected Topic (Internet of Things and Application)    3(3-0-9) 
 (ดร.ตุลย ์ไตรยสรรค์)    
 วิชาบังคับก่อน : INT606 Networking หรือ ผู้เคยศึกษารายวิชาเครือข่าย  
แนวคิดและหลักการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายใน
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โครงสร้างพื้นฐานและโพรโตคอลค้นพบการบริการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับระบบนิเวศอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  แพลตฟอร์มเพื่อการประยุกต์
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การประมวลผลแบบคลาว์ดเพื่อการประยุกต์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  การ
วิเคราะห์ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง แบบการประมวลผลกลุ่มหมอกหรือการประมวลผลชายขอบ 
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบนิเวศอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 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
ดิจิตอลเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้โดยสามารถกำหนดแนวคิดที่ใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนองค์กร ประเมินการยอมรับและการยกระดับความสามารถทางดิจิตอลขององค์กร ประยุกต์ใช้
ความก้าวหน้าทางดิจิตอลใหม่ ๆ ในยุคสื่อสารที่ 5 มาใช้ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการได้ 
 

 
 


