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ประเภท 3 หน่วยกิต 
 
**SED633   Artificial Intelligence (รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์)     3(3-0-9) 

  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันที่เรียน: วันเสาร์ 16.00-19.00 น. สอบวันเสาร์ 12.00-15.00 น.) 
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น ชนิดของหุ่นยนต์ เทคนิคการค้นหาแบบไบลด์ การค้นหาแบบฮิวริสติก แอนด์/ออร์ กราฟ 
การเล่นเกมปัญญาประดิษฐ์ อัลฟา-เบตา คัทออฟ ลอจิกแบบต่าง ๆ และการประยุกต์ เฟิรสออร์เดอร์ลอจิก การใช้
เหตุผลบนความไม่แน่นอนและเบย์เซียนเน็ตเวิร์ก ระบบการรักษาค่าความจริง วิธีการเซอร์เทนลีแฟคเตอร์ วิธีการ
เดมสเตอร์และชาฟต์เตอร์ ฟัซซีลอจิก อินดัคทีฟเลิร์นนิง จีเนติกอัลกอริทึม โครงข่ายประสาทเทียม ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ และอนาคตและผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ 

 

SED690   Selected Topic in Information Technology I (กลุ่ม 1) (อ.สนิท ศิริสวัสดิ์วัฒนา)  3(3-0-9) 
             (Full Stack Web Development) 
    วิชาบังคับก่อน  ไม่มี (วันที่เรียน: วันอาทิตย์ 08.00-11.00 น. สอบวันอาทิตย์ 08.00-10.30 น.) 
เรียนรู้การพัฒนาเว็บทั้ง frontend และ backend โดยใช้เว็บเทคโนโลยี HTML, CSS และ JavaScript พัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชันด้วยเฟรมเวิร์ค MVC โดยใช้ AdonisJS พัฒนา RESTful APIs การติดต่อฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ 
และ NoSQL การใช้ jQuery และ Ajax การพัฒนาระบบเพ่ือให้รองรับ secure authentication 
 
BIS692   Selected Topic in Business Information Technology II ((ดร.สายชล ใจเย็น)  3(3-0-9) 
             (Intelligent Systems for Digital Business) 
    วิชาบังคับก่อน  ไม่มี (วันที่เรียน: วันอาทิตย์ 12.00-15.00 น. สอบวันอาทิตย์ 12.00-14.30 น.) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ กลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องและการ
เรียนรู้เชิงลึกในธุรกิจดิจิทัล แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ การคิดเชิงออกแบบสำหรับโครงการปัญญาประดิษฐ์ การ
พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการตัดสินใจ ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการธุรกิจ 
ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการบริการลูกค้า ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการขายและการตลาด ระบบปัญญาประดิษฐ์ใน
อุตสาหกรรม การนำเสนอโครงการปัญญาประดิษฐ์     
 
INT 610    Decision Support Systems (รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ)   3(3-0-9) 
     วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันที่เรียน: วันเสาร์ 12.00-15.00 น. สอบวันเสาร์ 08.00-10.30 น.) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการการตัดสินใจของมนุษย์ แนะนำการสร้างโมเดล
และการวิเคราะห์การตัดสินใจ แนะนำการทำประโยชน์สูงสุดและการโปรแกรมเชิงเส้น การโมเดลและการ
แก้ปัญหา การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและวิธีการซิมเพล็กซ์ การโมเดลเครือข่าย การ
โปรแกรมเชิงเส้นที่เป็นเลขจำนวนเต็ม การโปรแกรมเป้าหมายและกรณีมีหลายวัตถุประสงค์ การโปรแกรมแบบไม่
เป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การแบ่งแยก การวิเคราะห์อนุกรมของเวลา ทฤษฎีแถวคอย 
การจำลอง และตัวอย่างของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 



 
INT613  Strategic Digital Transformation (รศ.ดร.บวร ปภัสราทร)   3(3-0-9) 

      วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันที่เรียน: วันเสาร์ 12.00-15.00 น. สอบ Take home) 
คำจำกัดความของ  “Digital Transformation” รูปจำลองธุรกิจ การออกแบบข้อเสนอคุณค่าแผนผัง  
ประสบการณ์ คุณภาพในมุมของผู ้ใช้  Digital Transformation เครื ่องมือ และกิจกรรมในการทำ Digital 
Transformation ในเชิงกลยุทธ์ ตัวอย่างการทำ Digital Transformationที่ประสบความสำเร็จ 
 

INT 615    Information Quality Management (รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล)   3(3-0-9) 
    วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันที่เรียน: วันเสาร์ 08.00-11.00 น. สอบวันเสาร์ 08.00-10.30 น.) 

แนวคิดด้านคุณภาพสารสนเทศ การประเมินและปัญหาในระบบสารสนเทศองค์กรด้านการวัด การวิเคราะห์  
และการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล คุณภาพสารสนเทศในนโยบายและกลยุทธ์การจัดการ 

 

INT 633    Multimedia Technology (รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา)    3(3-0-9) 
              วิชาบังคับก่อน ไม่มี (วันที่เรียน: วันเสาร์ 08.00-11.00 น. สอบวันเสาร์ 12.00-14.30 น.) 

หลักการของมัลติมีเดีย ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวิดีทัศน์ การดิจิไทเซชันและการประมวลผล
ของสื ่อ การรวมสื ่อต่าง ๆ เข้าด้วยกันและการโต้ตอบโดยใช้ภาษาเอ็กเอ็มแอล การกระจายและนำเสนอ 
มัลติมีเดียบนเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีการสตรีมมิง และภาพเคลื่อนไหวบนเว็บ  
 

INT 642    Internet Engineering (ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์)     3(3-0-9) 
               วิชาบังคับก่อน INT606 Networking หรือ ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจำหลักสูตร                   
               วันที่เรียน: วันอาทิตย์ 12.00-15.00 น. สอบวันอาทิตย์ 08.00-10.30 น. 
ภาพรวมของวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต โพรโทคอลและลำดับชั้น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไอพี เออาร์พี ดาตาแกรมไอพี 
เส้นทางไอพี ซับเน็ต การเอ็นแคบซูเลตไอพี ส่วนประกอบย่อย ไอพีวีซิก ไอซีเอ็มพี ยูดีพี ทีซีพี ไคเอนท์/เซิร์ฟเวอร์
อินเทอร์เฟส ดีเอ็นเอส อีเมล เอฟทีพี เวิลด์ไวด์เว็บ ซีจีไอ จาวา การจัดการเครือข่าย ความมั่นคง ของเครือข่าย 
การวางแผนเครือข่าย และเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารระหว่างเครื่อง 

 

INT 645    Internet of Things and Application (ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์)   3(3-0-9) 
              วิชาบังคับก่อน INT606 Networking หรือ ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจำหลักสูตร 
     (วันที่เรียน: วันอาทิตย์ 08.00-11.00 น. สอบวันอาทิตย์ 12.00-14.30 น.) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง สถาปัตยกรรมของอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ระบบเซ็นเซอร์
อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและระบบพลังงาน การสื่อสารและทฤษฎีข้อมูล เครือข่ายสื่อสารส่วนบุคคลที่
ไม่ใช่ไอพี เครือข่ายสื่อสารส่วนบุคคลเครื่องข่ายสื่อสารท้องถิ่นที่เป็นไอพี การสื่อสารระยะไกล อุปกรณ์ค้นหา
เส้นทางและเกตเวย์ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ความรู้เบื้องต้นด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมด้วยแพลตฟอร์มอาดูร์
โน การควบคุม GPIO การเชื่อมต่อเครือข่ายไอพี การพัฒนาเครื่องแม่ข่ายเว็บบนไมโครคอนโทรลเลอร์ การ
เรียกใช้งานบริการผ่านเว็บ การส่งข้อมูลขึ้นสู่งานบริการผ่านเว็บ การพัฒนาแผงหน้าปัดอย่างง่ายสำหรับระบบ
อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง 
 

 



 
รายวิชาภาษาอังกฤษ วิชาบังคับสำหรับนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษา 2/2562 เป็นต้นไป กรณีที่ยังไม่ผ่าน
ภาษาอังกฤษ 
INT 501  Fundamental English for Information Technology Students I   1(0-2-2)  

  (ดร.พัชราภรณ์ ลวันยานนท์)   
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันที่เรียน: วันเสาร์ 16.00-19.00 น. สอบตามวันผู้สอนกำหนด) 

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาสำหรับวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ครอบคลุมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนที่จำเป็นในบริบทด้านเทคโนโลยี 
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นด้านโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ กลยุทธ์การใช้คำเพื่อขยาย เพิ่มพูนคำศัพท์ตลอดหลักสูตร 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและวินิจฉัยโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษและวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในการ
เขียนภาษาอังกฤษของตนเองได้ และยังมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษผ่านทักษะการนำเสนองานอีกด้วย นอกจากนี้
เพื่อเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน จึงได้เพิ่มช่องทางการเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัวมากข้ึน โดยการใช้สื่อประสมเชิงโต้ตอบและเว็บไซต์ต่างๆ มาเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
INT 502  Fundamental English for Information Technology Students II   2(1-2-5)   
        (ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ)  (วันที่เรียน: วันเสาร์ 16.00-19.00 น. สอบตามวันผู้สอนกำหนด) 
           ว ิชาบ ังค ับก ่อน : INT501 Fundamental English for Information Technology Students I 
หรือมีผลคะแนน TETET 3.5 – 4.0 หรือมีผลเทียบเท่าระดับ B1 ของ CEFR 
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการนำเสนอและทักษะการเขียนด้านเทคนิคสำหรับวิชาชีพด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการทบทวนและต่อยอดไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเขียนงานทาง 
วิชาการในรูปแบบต่างๆ ได้ชัดเจน และมีโครงสร้างแบบแผนการเขียนรายงานเชิงเทคนิคอาทิเช่น การศึกษา  
การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Report) รายงานข้อเสนอโครงงาน (Proposal Report) รวมถึงบท 
คัดย่อด้านเทคนิคที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนได้เป็นอย่างดี การพัฒนาต่อยอดทักษะการนำเสนอทางวิชา 
การถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาสามารถนำเสนองานที่พัฒนา 
ขึ้นอย่างเป็นระบบโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อทางเทคนิคอย่างกว้างขวางการเรียน  
การสอนแบบออนไลน์เป็นช่องทางเสริมของวิชาเพ่ือเพ่ิมช่องทางการเรียนมากข้ึน 

 
 


