
หมวดวิชาเลือก 
 
06017901 สถาปตยกรรมซอฟตแวรระดับองคกร     3 (3-0-6) 

ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURES 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
เขาใจสถาปตยกรรมซอฟตแวรระดับองคกร สถาปตยกรรมซอฟตแวรเชิงสวนประกอบ 

สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีแบบมีมิดเดิลแวร มิดเดิลแวรเชิงขอความ  สถาปตยกรรมเชิงลักษณะ 
สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีเชิงบริการ 

Understanding enterprise software architectures, Component Based Software 
Architecture, middleware architectures and technologies, Message Oriented Middleware, aspect-oriented 
architectures, service-oriented architectures and technologies. 
 
06017902 การจําลองแบบดวยยูเอ็มแอล      3 (3-0-6) 

SOFTWARE MODELING WITH UML 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
หลักการและเทคโนโลยเีชิงอ็อบเจกต หลักการการวิเคราะหและออกแบบระบบซอฟตแวร  

การสรางแบบจําลองซอฟตแวรเพ่ือใชในงานพัฒนาระบบดวยยูเอ็มแอลโดยใชแผนภาพยูสเคส แผนภาพ
กิจกรรม แผนภาพคลาส แผนภาพแสดงการโตตอบ แผนภาพสถานะ แผนภาพคอมโพเนนท และแผนภาพดี
พลอยเมนท  แนวคิดการออกแบบเปนช้ัน 

Object-oriented technology concept, principles of software system analysis and design, 
software modeling for system development using UML such as use case diagram, activity diagram, class 
diagram, interaction diagram, statechart diagram, component diagram, and deployment diagram, layered 
design concept. 

 
06017903 เว็บเซอรวิสและสถาปตยกรรมเชิงบริการ     3 (3-0-6) 

WEB SERVICES AND SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURES 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
แนวคิดและโครงสรางของเว็บเซอรวิส มาตรฐานเว็บเซอรวิสท่ีใชภาษาเอกซเอ็มแอล เชน 

โซพ ดับเบิลยูเอสดีแอล และยูดีดีไอ การพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมประยุกตเว็บเซอรวิส หลักการออกแบบ



สถาปตยกรรมเชิงบริการ ลักษณะและประโยชนของตัวกลางเช่ือมตอบริการของระบบตางๆ การจัดการ
กระบวนการทางธุรกิจ ประเภทของบริการ 

Concepts and structures of web services, XML-based web services standards, e.g. SOAP, 
WSDL, and UDDI, development and deployment of web service applications, concepts of Service-
Oriented Architecture (SOA), features and benefits of Enterprise Service Bus (ESB), Business Process 
Management (BPM), type of services. 

 
06017904 แบบรูปการออกแบบเชิงอ็อบเจกต      3 (3-0-6) 

OBJECT-ORIENTED DESIGN PATTERNS 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ภาพรวมของการออกแบบซอฟตแวร หลักการออกแบบและการออกแบบระดับรหัส 

จุดหมายของการออกแบบซอฟตแวร สัญกรณในการออกแบบซอฟตแวร ทบทวนลักษณะเชิงอ็อบเจกต 
ทบทวนยูเอ็มแอล แนะนําแบบรูปการออกแบบเชิงอ็อบเจกตสามชนิด ลักษณะเฉพาะของแบบรูปการ
ออกแบบ แบบรูปการออกแบบเชิงสราง รวมถึงแบบรูปโรงงาน แบบรูปหนึ่งเดียว และแบบรูปตนแบบ 
แบบรูปการออกแบบเชิงโครงสราง รวมถึงแบบรูปประกอบรวม แบบรูปตัวปรับตอ และแบบรูปหนาฉาก 
แบบรูปการออกแบบเชิงพฤติกรรม รวมถึงแบบรูปตัวแปลคําส่ัง แบบรูปตัววนซํ้า แบบรูปตัวเฝา
สังเกตการณ แบบรูปสายงานความรับผิดชอบ และแบบรูปตัวแมแบบ การประยุกตใชงานแบบรูปการ
ออกแบบเชิงอ็อบเจกต 

Overview of software design, design principles and code-level design, goal of software 
design, software design notation, review of object-orientation features, review of Unified Modeling 
Language (UML), introduction to three types of object-oriented design patterns, characteristics of design 
patterns, creational design patterns including factory, singleton and prototype patterns, structural design 
patterns including composite, adapter and facade, behavioral design pattern including interpreter, iterator, 
observer, chain of responsibility and template, application of object-oriented design patterns. 
 
06017905  การทดสอบซอฟตแวร       3 (3-0-6) 

SOFTWARE TESTING 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ความรูพ้ืนฐานของการทดสอบซอฟตแวร  พฤติกรรมและความถูกตองของโปรแกรม  

ความถูกตองกับความเช่ือถือได การทดสอบกับการแกจุดบกพรอง ตัววัดการทดสอบ เทคนิคการทดสอบ
แบบตางๆ รวมถึง การทดสอบแบบกลองดําและกลองขาว การทดสอบแบบสถิตและพลวัตร  รายละเอียด



ของเทคนิคกลองดํา เชน เทคนิคการทดสอบแบบการแบงกลุมสมมูล เทคนิคการทดสอบคาขอบเขต การ
ทดสอบสถานะ และอ่ืนๆ  รายละเอียดเทคนิคกลองขาว เชน เทคนิคการทดสอบโปรแกรมแบบครอบคลุม
กระแสควบคุม แบบครอบคลุมกระแสขอมูล การทดสอบโดเมน การทดสอบซอฟตแวรโดยอัตโนมัติและ
เครื่องมือทดสอบซอฟตแวร การทดสอบการถดถอย การทดสอบมิวเทชัน การทดสอบโปรแกรมเชิงอ็อบ
เจกต งานวิจัยดานการทดสอบซอฟตแวร 

Fundamental knowledge of software testing, program behavior and correctness, 
correctness versus reliability, testing and debugging, testing metrics, testing techniques include black-box 
and white-box, static and dynamic testing, details of black-box techniques such as equivalence 
partitioning, boundary value testing, and state testing, details of white-box techniques such as control-flow 
coverage, data flow coverage, and domain testing, automated software testing and testing tools, regression 
testing, mutation testing, object-oriented program testing, research in software testing. 
 
06017906 มาตรวัดซอฟตแวร       3 (3-0-6) 

SOFTWARE METRICS 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ภาพรวมของมาตรวัดซอฟตแวร พ้ืนฐานของการวัด โครงแบบเชิงเปาหมายสําหรับการวัด

ซอฟตแวร การสํารวจเชิงประจักษ การเก็บและวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหเชิงสถิติและการทดสอบ
สมมติฐาน การวัดแอตทริบิวตภายในของผลิตภัณฑ เชน ขนาด โครงสราง และแรงงาน การวัดแอตทริบิวต
ภายนอกของผลิตภัณฑ เชน คุณภาพ และความเช่ือถือได เมตริกซสําหรับการทดสอบซอฟตแวร เมตริกซ
สําหรับระบบเชิงอ็อบเจกต เมตริกซสําหรับเว็บ หัวขอวิจัยดานซอฟตแวรเมตริกซ 

Overview of software metrics, basics of measurement, goal-based framework for 
software measurement, empirical investigation, data collection and data analysis, statistical analysis and 
hypothesis testing, measuring internal product attributes such as size, structure and effort, measuring 
external product attributes such as quality and reliability, software test metrics, object-oriented metrics, 
web metrics, research issues in software metrics. 

 
06017907 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต      3 (3-0-6) 

OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 



การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต การหอหุม การสืบทอด และภาวะพหุ
สัณฐาน การพัฒนาสวนตอประสานกราฟกกับผูใชและการจัดการกับเหตุการณ โครงสรางขอมูลแบบแถว
ลําดับและคอลเลคชัน การจัดการกับส่ิงผิดปรกติ คลาสท่ีเกี่ยวของกับอินพุตและเอาตพุต เธรด 

Object-oriented program design and development, encapsulation, inheritance and 
polymorphism, graphical user interface development and event handling, data structures: arrays and 
collections, exception handling, input/output classes, threads. 

 
06017908 การบริหารออกแบบและจัดการระบบ     3 (3-0-6) 

SYSTEM ADMINISTRATION, DESIGN, AND MANAGEMENT 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ภาพรวมของระบบ กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับระบบ ไดแก การวางแผน การออกแบบ การ

จัดหา การอิมพลีเมนต การบริหารจัดการ อธิบายถึงสถาปตยกรรมและองคประกอบของระบบ ระบบจัดเก็บ
ขอมูล เชน เครือขายจัดเก็บขอมูล บริการจัดเก็บขอมูลผานเครือขาย การสํารองขอมูล การจัดการในวงจร
ชีวิตของขอมูล การประมวลผลของระบบแบบตางๆ เชน การทําคลัสเตอร  การทําร ะบบเสมือน 
สภาพแวดลอมของระบบตางๆ เชน สภาพแวดลอมทางกายภาพของระบบ การพิจารณาฮารดแวรและ
ระบบปฏิบัติการ การทําใหระบบทํางานไดอยางตอเนื่องและการกูคืนระบบจากหายนะ การประเมินความ
เส่ียง การประเมินคาระบบ 

System overview, process of planning, designing, procurement, implementing, 
administration and management, system architecture and components, storage system such as Storage 
Area Network (SAN), Network Attached Storage (NAS), Storage Backup, Information Life Cycle 
Management (ILM), system processing such as clustering, virtualization, system environment such as 
physical environment, hardware and operating system considerations, system continuity and disaster 
recovery, risk analysis, system assessment. 

 
06017909 การส่ือสารและเครือขายไรสาย      3 (3-0-6) 

WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKS 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ภาพรวมของการส่ือสารแบบเคล่ือนท่ีและเครือขายไรสาย พ้ืนฐานการสงผานแบบไรสาย 

ความถ่ีและสัญญาณ สายอากาศ การแพรกระจายคล่ืนวิทยุ เทคนิคการมอดดูเลท เทคนิคการมัลติเพล็กซ เทคนิค
การสเปรดสเปรกตรัม เทคนิคการควบคุมการเขาถึงแบบพรอมกันหลายทาง เชน เอฟดีเอ็มเอ ทีดีเอ็มเอ และ
ซีดีเอ็มเอ เปนตน ระบบโทรคมนาคมไรสาย เชน ระบบเซลลูลาร ระบบส่ือสารดาวเทียม และระบบการ



แพรกระจายแบบดิจิทัล เปนตน เทคโนโลยีเครือขายไรสาย เชน ซิกบี บลูทูธ ไวไฟ ไวมีเดีย และไวแมกซ เปน
ตน ความปลอดภัยบนเครือขายไรสาย ไอพีเคล่ือนท่ี โพรโทคอลทรานสปอรทไรสาย และการสนับสนุนบริการ
แบบเคล่ือนท่ี 

Overview of mobile communications and wireless networks, wireless transmission basis, 
frequencies and signals, antennas, radio propagation, modulation techniques, multiplexing techniques, 
spread spectrum techniques, multiple access control techniques such as FDMA, TDMA, and CDMA, 
wireless telecommunication systems such as cellular systems, satellite communication systems, and digital 
broadcasting systems, wireless network technologies such as ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi, WiMedia, and 
WiMAX, wireless network security, mobile IP, wireless transport protocols, and mobility support. 

 
06017910 ระบบและเทคโนโลยีแบบกระจาย      3 (3-0-6) 

DISTRIBUTED SYSTEMS AND TECHNOLOGY 
วิชาบังคับกอน:     06017807 เครือขายคอมพิวเตอร 
PREREQUISITE: 06017807 COMPUTER NETWORKS 
หลักการของระบบแบบกระจายและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ โดยจะอธิบายภาพรวมของระบบ

แบบกระจาย การติดตอส่ือสารระหวางโปรเซส การประมวลผลระยะไกล เชน การเรียกโพรซีเจอรระยะไกล 
การเรียกใชเมดธอดระยะไกล สถาปตยกรรมการประมวลผลแบบกระจาย เชน โฮสต-เทอรมินัล ไคลเอนท-
เซิรฟเวอร มิดเดิลแวร เอเจนตแบบเคล่ือนท่ี เพียร-ทู-เพียร ชุดคําส่ังท่ีเคล่ือนยายได บริการตางๆ สําหรับระบบ
แบบกระจาย เชน บริการไฟล บริการดานช่ือ บริการดานเวลา ประเด็นการพิจารณาสําหรับระบบแบบกระจาย 
เชน การเขาจังหวะการทํางาน การประสานการทํางาน การควบคุมการใชงานพรอมกัน การทําเร็บพลิเคช่ัน การ
ทําใหทนตอความผิดพลาด การกูคืนระบบ และความม่ันคงปลอดภัยในระบบแบบกระจาย นอกจากนี้จะ
อภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบกระจาย เชน การทําคลัสเตอร การกระจายภาระงาน ระบบแบบเพียร-ทู-เพียร 
การประมวลผลแบบกริด เว็บเซอรวิส 

Concepts of distributed systems and technologies including distributed systems overview, 
inter-process communication, remote executing such as remote procedure calling and remote method 
invocation, distributed computing architectures such as host-terminal, client-server, middle-ware, mobile 
agent, peer-to-peer, mobile code, services for distributed systems such as file service, name/directory 
service, time service, consideration issues for distributed systems such as synchronization, co-ordination, 
concurrency control, replication, fault tolerance, recovery and security in distributed systems, discussions 
about distributed technologies such as clustering, load balancing, peer-to-peer systems, grid computing, 
web services. 



06017911 การประเมินสมรรถนะของระบบสารสนเทศ    3 (3-0-6)                                                                                     
PERFORMANCE EVALUATION OF INFORMATION SYSTEMS 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 

 

ภาพรวมของการประเมินสมรรถนะ วิธีการประเมินสมรรถนะ วิธีการและเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะแบบวัดจริง มาตรวัดสมรรถนะ การกําหนดคุณลักษณะภาระงานของระบบ การสรุปผล
ขอมูลสมรรถนะ การเปรียบเทียบระบบจากตัวอยางขอมูล การออกแบบและวิเคราะหการทดลอง การ
วิเคราะหและแปลความหมายผลการประเมิน การสรางตัวแบบโดยวิธีการวิเคราะห การสรางตัวแบบโดย
วิธีการจําลอง ทฤษฎีแถวคอย การปฏิบัติการประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
  Overview of performance evaluation, performance evaluation techniques, measurement 
techniques and tools, performance metrics, system workload characterization, summarizing performance 
data, comparing systems using sample data, experimental design and analysis, evaluation result analysis 
and interpretation, analytical modeling, simulation modeling, queuing theory, performance evaluation 
practices on computer and network systems. 
 
06017912 การออกแบบสวนตอประสานและการโตตอบกับผูใช   3 (3-0-6) 

USER INTERFACE AND INTERACTION DESIGN 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
 ทฤษฎีการรับรูของมนุษยและการคิดอานรูจํา อุปกรณตอประสานระหวางมนุษยกับ

คอมพิวเตอร รูปแบบการโตตอบ  แนวคิดการออกแบบโดยมีผูใชเปนศูนยกลาง การวิเคราะหผูใชและงาน 
หลักการออกแบบการโตตอบกับผูใชและเทคนิคการประเมินผล สถาปตยกรรมสารสนเทศ หลักปฏิบัติใน
การออกแบบเว็บ หลักปฏิบัติในการออกแบบสวนตอประสานกับผูใชสําหรับโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณ
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะและแบบพกพาได เครื่องมือในการออกแบบและสรางตนแบบสวนตอประสาน  

Human perception and cognitive theories, human-computer interface devices, interaction 
styles, user-centered design concept, user and  task analysis, interaction design principles and evaluation 
techniques, information architecture, web design guidelines, user interface design guidelines for desktop 
and mobile applications, user interface design and prototyping tools 
 
06017913 การออกแบบและโปรแกรมส่ือประสม       3 (3-0-6) 

MULTIMEDIA DESIGN AND PROGRAMMING 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 



PREREQUISITE: NONE 
แนวคิดเบ้ืองตนของสภาพแวดลอมการประมวลผลส่ือประสม แพลทฟอรมในการ

โปรแกรมและการประพันธส่ือประสม กระบวนการการออกแบบและพัฒนาส่ือประสม ภาษากํากับเพ่ิม
ขอความหลายมิติและส่ือหลายมิติ มาตรฐานการเช่ือมตอกับโปรแกรมประยุกตสําหรับส่ือประสม เครื่องมือ
ในการประพันธและโปรแกรมส่ือประสม หลักการและแนวปฏิบัติในการออกแบบส่ือประสม ภาษาเพ่ือการ
อธิบายส่ือประสมและการกําหนดสิทธ์ิ  

Basic concepts in multimedia computing environment, multimedia programming and 
authoring platforms, multimedia design and development process, hypertext and hypermedia markup 
languages, multimedia application programming interface standards, multimedia authoring and 
programming tools, multimedia design principles and guidelines, multimedia meta data and right 
description languages. 

 
06017914 คอมพิวเตอรกราฟกสและแอนิเมชันสามมิติ      3 (3-0-6) 
  3D COMPUTER GRAPHICS AND ANIMATION 
 วิชาบังคับกอน:    ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 
แนะนําระบบการสรางภาพกราฟกสและภาพแอนิเมชันสามมิติ หลักการจําลองรูปทรง เชน 

รูปทรงเรขาคณิตพ้ืนฐาน การแปลงเชิงเรขาคณิต และการฉายภาพ  เทคนิคการสรางภาพพ้ืนฐานและขั้นสูง  
เทคนิคการสรางภาพเคล่ือนไหวพ้ืนฐาน เชน การสรางภาพเคล่ือนไหวโดยอาศัยเฟรมหลักและเทคนิคการ
ประมาณคา  เทคนิคดานไคเนเมติกสแบบไปขางหนาและยอนกลับ หลักการสรางภาพเคล่ือนไหวขั้นสูง 
เทคนิคการประมวลผลหลังการสรางภาพกราฟก พ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอรกราฟกแบบมีปฏิสัมพันธและ
การเขียนโปรแกรมเกม 

Introduction to computer graphics and animation systems, modeling concepts such as 
geometric primitives, geometric transformations and projections, basic and advanced rendering 
techniques, basic animation techniques such as key-frame animation and interpolation methods, forward 
and inverse kinematics techniques, advanced animation concepts, post-processing techniques, 
fundamentals of interactive computer graphic and game programming. 
 
06017915 การประมวลผลภาพและวีดทีัศน      3 (3-0-6) 

IMAGE AND VIDEO PROCESSING 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 



แนะนําความรูเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในการประมวลผลภาพและวีดิทัศน การสรางภาพ
และการแทนภาพ การประมวลผลภาพลักษณฐานสอง การปรับปรุงภาพ การตรวจจับและตัดแยก
คุณลักษณะเดนออกจากภาพ สีและโทนสี การรูจําวัตถุ การประมวลผลวีดิทัศนแบบสามมิติ การประมวลผล
วีดิทัศนแบบพลวัตร และการประยุกตใชงานตางๆ 

Introduction to the theory and practice of image and video computing,  image formation 
and representation, binary image processing, image enhancement, feature detection and segmentation, 
color and shading, object recognition, 3D vision, dynamic vision, and applications. 

 
06017916 เทคโนโลยีและระบบความเปนจริงเสมือน     3 (3-0-6) 

VIRTUAL REALITY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
แนะนําพ้ืนฐานความเปนจริงเสมือนและการประยุกตใชงาน ทฤษฏีคอมพิวเตอรกราฟก 3 

มิติ การจําลองเชิงเรขาคณิต การแปลงเชิงเรขาคณิต ระบบความเปนจริงเสมือนท่ัวไป โหมดการปฏิสัมพันธ
แบบตาง ๆ สภาพแวดลอมท่ีเปนภาพเคล่ือนไหวเสมือนจริง การจําลองทางกายภาพ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ
มนุษย ฮารดแวรและซอฟตแวรความเปนจริงเสมือน เครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันความเปนจริง
เสมือน สภาพแวดลอมเสมือนท่ีมีผูใชหลายคนและการทํางานรวมกัน และหัวขอตาง ๆ เกี่ยวกับความเปน
จริงผสม 

Introduction of virtual reality (VR) basis and applications, 3D computer graphic theory, 
geometric modeling, geometrical transformations, generic VR systems, interaction modes, animating 
virtual environment, physical simulation, human factors, VR hardware and software, VR application 
development tools, multi-user virtual environments and collaboration, and mixed reality topics. 

06017917 วิธีการทางสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูล     3 (3-0-6) 
STATISTICAL TECHNIQUES FOR DATA ANALYSIS 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ความนาจะเปน การกระจาย การสุมตัวอยาง การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความ

ถดถอย ความถดถอยไมเชิงเสน ความถดถอยโลจิสติค การวิเคราะหอนุกรมเวลาและการพยากรณ 

Probability, distributions, sampling, hypothesis testing, regression analysis, nonlinear 
regression, logistic regression, time series analysis and forecasting.  



06017918 การทําเหมืองขอมูล                3 (3-0-6)  
DATA MINING 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
กระบวนการทําเหมืองขอมูลท่ีสําคัญ เชน คริสป-ดีเอ็ม และ เซมมา การแบงกลุมฐานขอมูล 

โดยใชอัลกอริทึมเคมีนส และโครงขายประสาทเทียมโคโฮเนน การจําแนกโดยใชรูปตนไมการตัดสินใจ
และโครงขายประสาทเทียมแบคพรอพโพเกชัน การคนหากฎความสัมพันธของขอมูลโดยการใช
อัลกอริทึมอะพริออริ ซอฟตแวรการทําเหมืองขอมูลเชิงพาณิชย การประยุกตใชงานการทําเหมืองขอมูล 

Data mining processes such as CRISP-DM and SEMMA, Database segmentation using 
K-means algorithm and Kohonen neural networks, classification using decision trees and backpropogation 
neural networks, association rule discovery using Apriori algorithm, commercial data mining software, 
applications of data mining. 
 
06017919 เทคโนโลยกีารจัดการองคความรู      3 (3-0-6) 

KNOWLEDGE MANAGEMENT TECHNOLOGY 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ความรู พ้ืนฐานของการจัดการองคความรู  การจัดการองคความรูในบริบทของการ

สนับสนุนการตัดสินใจอยางชาญฉลาด ความสัมพันธของการจัดการองคความรูกับสาขาวิชาอ่ืนๆ วงจรชีวิต
ของการจัดการองคความรู  ระบบฐานความรู เทคนิคการจัดการองคความรูแบบตางๆ การคนพบความรูจาก
ฐานขอมูล ระบบผูเช่ียวชาญ ระบบการใหเหตุผลเชิงกรณี กลไกการเรียนรูของเครื่องคอมพิวเตอร  หัวขอ
วิจัยดานการจัดการองคความรู 

Fundamental knowledge of knowledge management, knowledge management in 
intelligent decision support context, relationship of knowledge management and other disciplines. 
knowledge management life cycle, knowledge-based systems, knowledge management techniques, 
knowledge discovery from database, expert systems, case-based reasoning systems, machine learning 
mechanisms, research issues in knowledge management. 
 
06017920 การเรียนรูของเคร่ือง       3 (3-0-6) 

MACHINE LEARNING 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 



ความรูพ้ืนฐานของการเรียนรูของเครื่อง การเรียนรูแบบมีผูสอน การถดถอย อัลกอริทึม
เพ่ือนบานท่ีใกลท่ีสุด ซัพพอรทเวกเตอรแมชชีน โครงขายความเช่ือแบบเบย ตนไมการตัดสินใจ แบบจําลอง
แบบผสม การลดมิติขอมูล พีซีเอ การวิเคราะหปจจัย วิธีการในการผสมผสาน การแบงกลุ มขอมูล 
อัลกอริทึมอีเอ็ม การเรียนรูแบบเสริมกําลัง การประยุกตใชในปจจุบันของการเรียนรูของเครื่อง 

Fundamental knowledge of machine learning, supervised learning, regression, nearest 
neighbor algorithms, support vector machines, Bayesian belief networks, decision trees, mixture models, 
dimensionality reduction, PCA, factor analysis, ensemble methods, clustering, EM algorithm, 
reinforcement learning, and recent applications of machine learning. 

06017921 ปญญาประดิษฐ       3 (3-0-6) 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ความหมายของปญญาประดิษฐคืออะไร ปญหา ตัวแทน การรับรูและการกระทํา การคนหา 

เทคนิคการคนหาแบบฮิวรีสติค ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การแทนความรู การแทนความรูแบบตรรก การ
แทนความรูแบบกฎ  การหาเหตุผลโดยใชสัญญลักษณภายใตความไมแนนอน การหาเหตุผลแบบสถิติ 
โครงสรางแบบออนของสล็อทและฟลเลอร โครงสรางแบบแข็งของสล็อทและฟลเลอร การเลนเกม การ
วางแผนความเขาใจ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ปญญาประดิษฐแบบขนานและแบบแยกสวน การ
เรียนรู โมเดลการเช่ือมตอ สามัญสํานึก ระบบผูเช่ียวชาญ 

Definition of artificial intelligence, problems, agents, uninformed and informed search, 
genetic algorithm, knowledge representation using logic and rules, symbolic reasoning under uncertainty, 
statistical reasoning, weak slot-and-filler structures, strong slot-and-filler structures, game playing, 
planning understanding, natural language processing, parallel and distributed AI, connectionist models, 
common sense, expert systems. 

 
06017922 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ      3 (3-0-6) 

NATURAL LANGUAGE PROCESSING 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ภาพรวมของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  ความคลุมเครือของภาษา แบบจําลองและ

อัลกอริทึมท่ีใชในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  เครื่องสถานะจํากัด  การประมวลผลหนวยคําและคลัง
คําศัพท  การบงหนาท่ีหนวยคํากับแบบจําลองฮิดเดนมาคอฟ ลําดับช้ันภาษาของฌอมสกี้ ไวยากรณไมพ่ึง



บริบท การแจงสวนจากบนลงลางและจากลางขึ้นบน  แคลคูลัสภาคแสดงลําดับท่ีหนึ่ง  การแทนความหมาย  
การวิเคราะหความหมาย และความหมายหนวยคํา การลดความกํากวมของคํา งานประยุกตใหมของการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ  การสกัดขาวสารจากอินเทอรเนต็ การใชคอมพิวเตอรสรางภาษาธรรมชาติดวย
วิธีตางๆ  แนะนําการแปลภาษา งานวิจัยดานการประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ

Overview of natural language processing (NLP), language ambiguity, models and 
algorithms for NLP, finite state machines, lexicon and morphology processing, part-of-speech tagging and 
Hidden Markov models, Chomsky’s hierarchy, context-free grammar, top-down and bottom-up parsing, 
first-order predicate calculus, representing meaning, semantic analysis and lexical semantics, word sense 
disambiguation, modern applications of NLP, information extraction from the Internet, natural language 
generation methods, introduction to machine translation, research issues in NLP. 
 
06017923 ปญญาประดิษฐเชิงคํานวณ      3 (3-0-6) 

COMPUTATIONAL INTELLIGENCE 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
หลักการพ้ืนฐานของโครงขายประสาทเทียม สถาปตยกรรมและอัลกอริทึมของโครงขาย

ประสาทเทียมแบบตางๆ ทฤษฎีฟซซ่ีเซ็ตและระบบฟซซ่ี อัลกอริทึมแบบวิวัฒนาการ ความฉลาดแบบกลุม 
แอนทโคโลนีออพติไมเซช่ัน ระบบแบบผสมผสาน หัวขอเรื่องปจจุ บันในการทําวิจั ยทางดาน
ปญญาประดิษฐเชิงคํานวณ 

Basic concepts of neural networks, neural network architectures and algorithms, fuzzy set 
theory and fuzzy systems, evolutionary algorithm, swarm intelligence, Ant Colony Optimization, hybrid 
systems, current research topics and applications of computational intelligence. 
 
06017924 การสรางคลังขอมูล       3 (3-0-6) 

DATA WAREHOUSING 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
แนวคิดของคลังขอมูล  ตลาดขอมูล   สถาปตยกรรมสภาพแวดลอมของคลังขอมูล เทคนิค

การจําลองแบบและออกแบบคลังขอมูลกลาง การสรางแบบจําลองขอมูลหลายมิติ เคารางแบบดาว เคาราง
แบบเกล็ดหิมะ เคารางแบบหมูดาว การนําขอมูลเขาสูคลังขอมูลเพ่ือพรอมใชงาน กระบวนการการสกัด 
แปลง และบรรจุขอมูล (อีทีแอล)  เครื่องมือประมวลผลเชิงวิเคราะหออนไลน (โอแล็ป) การประยุกตใช



คลังขอมูลและความชาญฉลาดทางธุรกิจ บทบาทของคลังขอมูลในการสนับสนุนระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

Data warehouse concepts, data marts, data warehouse environment architectures, 
modeling and design techniques for a central data warehouse, multidimensional data modeling, star 
schema, snowflake schema, fact constellation, populating the data warehouse environment, extract, 
transformation and load (ETL), on-line analytical processing (OLAP), data warehouse and business 
intelligence application,  role of data warehouses in supporting decision support systems. 

 
06017925 การวางแผนเชิงกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    3 (3-0-6) 

INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGIC PLANNING 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
การจัดการเชิงกลยุทธ เทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธขององคการ การวางแผนเชิงกล

ยุทธ วัฏฏะการวางแผน องคประกอบของแผนเชิงกลยุทธ แนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ
โครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการใหบริการระบบสารสนเทศ การพัฒนาขีด
ความสามารถ การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การนําแผนกลยุทธไปใชในเชิงปฏิบัติ การจัดการ
ความเปล่ียนแปลง การควบคุมและประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ 

Strategic management, information technology and organization strategies, strategic 
planning, life cycle of planning, strategic planning components, information technology trends, managing 
information technology infrastructure and the supply of information systems services,  capability 
development, human resource planning and development, strategic implementation, change management, 
strategic control and evaluation. 

 
06017926 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ      3 (3-0-6) 

DECISION SUPPORT SYSTEMS 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
แนวคิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการในการตัดสินใจ องคประกอบของ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจําลองและการวิเคราะห สาระสําคัญของความอัจฉริยะทางธุรกิจ 
องคประกอบและเทคโนโลยีความอัจฉริยะทางธุรกิจ การจัดการความรู ระบบอัจฉริยะ ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจแบบกลุม การจัดสรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

Concepts of decision support systems (DSS), decision making process, decision support 
systems components, modeling and analysis, essentials of business intelligence (BI), BI components and 



technologies, knowledge management, intelligent systems, group decision support systems, implementing 
DSS. 
 
06017927 การจัดการความม่ันคงสารสนเทศ      3 (3-0-6) 

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT 
วิชาบังคบักอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
แนวคิดพ้ืนฐานและเทคโนโลยีความม่ันคงสารสนเทศ โครงรางการจัดการความม่ันคง

สารสนเทศ การจัดการความเส่ียงดานความม่ันคงสารสนเทศ นโยบายและมาตรฐานความม่ันคง
สารสนเทศ ความตระหนักดานความม่ันคงสารสนเทศ การกูภัยพิบัติ การตอบสนองตอเหตุการณ การ
ตรวจสอบและการควบคุมความม่ันคงสารสนเทศ จริยธรรมในความม่ันคงสารสนเทศ ประเด็นกฎหมาย
ดานความม่ันคงสารสนเทศ   

Basic concepts and technologies of information security, information security 
management framework, information security risk management, information security policies and 
standards, information security awareness, disaster recovery, incident response, information security 
audit and control, ethics in information security, legal issues in information security. 
 
06017928 เทคโนโลยีและการพัฒนาธรุกิจอิเล็กทรอนิกส    3 (3-0-6) 

E-BUSINESS TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
แนะนําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การคาปลีกอิเล็กทรอนิกส การประมูลบนเว็บ การทําธุรกิจ

แบบบีทูบี เว็บชุมชนและเว็บทา สถาปตยกรรมระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนกิส การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการทํา
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ระบบเครือขาย เครื่องมือสําหรับสรางระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การประพันธเว็บ 
หลักการออกแบบเว็บและปจจัยช้ีวัด  ระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส ปญหาความปลอดภัย กฏหมายธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส กลยุทธธุรกิจอิเล็กทรอนิกส การโฆษณาบนเว็บ 

Introduction to e-business, electronic retailing, electronic auction, B2B, communities web 
and web portals, e-business architectures, development of e-business web sites, network systems, e-
business tools, web authoring, web design principles and measurement metrics, electronic payment system 
and security issues, e-business laws, e-business strategy, electronic advertisement. 
 
 
 



06017929 ธุรกิจและเทคโนโลยีไอซีท ี      3 (3-0-6) 
ICT BUSINESSES AND TECHNOLOGIES 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม ธุรกิจการใหบริการเนื้อหาและโครงสรางพ้ืนฐานดานไอซีที 

เทคโนโลยีท่ีสําคัญสําหรับการควบรวมดิจิตอลและโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศในยุคถัดไป การ
ปรับเปล่ียนโครงสรางในธุรกิจโทรคมนาคมและไอซีที นโยบายดานโทรคมนาคมและไอซีที ระเบียบ
ขอบังคับและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

Telecommunications technologies, ICT infrastructure service and content provider 
business, enabling technologies for digital convergence and next generation information infrastructure, 
changing structure of telecommunications and ICT industry, telecommunication and ICT policy, 
regulations and related laws. 

 
06017930 ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ       3 (3-0-6) 

BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS  
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
แนวคิดพ้ืนฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ สถาปตยกรรมและโครงสรางพ้ืนฐานความอัจฉริยะ

ทางธุรกิจ โครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาคลังขอมูล เทคนิคและเครื่องมือในการสรางอัจฉริยะทางธุรกิจ
ใหกับองคกร การพัฒนาและจัดการขอมูล โอแลป เหมืองขอมูล การวัดผลการดําเนินงาน หลักการและวงจร
ของการพัฒนาระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ การรูจักเอาความรูไปประยุกตใชในการพัฒนาและปฏิบัติในระบบ
อัจฉริยะทางธุรกิจ 

Basic principles of business intelligence, architecture, components, and other core 
applications and technologies related, utilizing a data warehouse, ETL process, OLAP, data mining, 
conceptual modeling technique, business analytics, BI applications, and BI development process including 
performance considerations to enable students to develop the skills for the design and implementation of 
business intelligence systems 
 
06017931 การจัดการโครงการทางซอฟตแวร      3 (3-0-6) 

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 



ธรรมชาติของโครงการซอฟตแวร รูปแบบกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร การจัดองคการ
ของโครงการ การประเมินโครงการ การวางแผน การจัดตารางการทํางาน การประมาณการขนาดและตนทุน 
การบริหารทรัพยากร การตรวจสอบและควบคุม การบริหารความเส่ียง การจัดการคอนฟกกูเลชันของ
ซอฟตแวร การจัดการคุณภาพซอฟตแวร ปญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการทางซอฟตแวร เครื่องมือในการบริหาร
โครงการ และ วิเคราะหกรณีศึกษาโครงการซอฟตแวรตางๆ 

Nature of software project, software development process models, project organization, 
project evaluation, project planning, scheduling, size and cost estimation, resource management, 
monitoring and control, risk management, software configuration management, software quality 
management, problems in software project, project management tools, and analysis of software project 
case studies. 
 
06017932 หัวขอขั้นสูงทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร      3 (3-0-6) 

ADVANCED TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ศึกษาในหัวขอและความกาวหนาทางวิชาการท่ีนาสนใจทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร โดย

อาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 
Recent advances and others topics of interest selected by the instructor in the field of 

software engineering. 
 
06017933 หัวขอคัดสรรทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร   3 (3-0-6) 

SELECTED TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ศึกษาในหัวขอและความกาวหนาทางวิชาการท่ีนาสนใจทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร โดย

อาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 
Recent advances and others topics of interest selected by the instructor in the field of 

software engineering. 
 

06017934 หัวขอขั้นสูงทางดานเครือขายและระบบ     3 (3-0-6) 
ADVANCED TOPICS IN NETWORKS AND SYSTEMS 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 



ศึกษาในหัวขอและความกาวหนาทางวิชาการท่ีนาสนใจทางดานเครือขายและระบบ โดย
อาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 

Recent advances and others topics of interest selected by the instructor in the field of 
networks and systems. 
 
06017935 หัวขอคัดสรรทางดานเครือขายและระบบ     3 (3-0-6) 

SELECTED TOPICS IN NETWORKS AND SYSTEMS 
 วิชาบังคับกอน:  ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 
ศึกษาในหัวขอและความกาวหนาทางวิชาการท่ีนาสนใจทางดานเครือขายและระบบ โดย

อาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 
 Recent advances and others topics of interest selected by the instructor in the field of 

networks and systems. 
 
06017936 หัวขอขั้นสูงทางดานระบบส่ือประสมและระบบอัจฉริยะ  3 (3-0-6) 

ADVANCED TOPICS IN MULTIMEDIA AND INTELLIGENT SYSTEMS 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ศึกษาในหัวขอและความกาวหนาทางวิชาการท่ีนาสนใจทางดานระบบส่ือประสมและ

ระบบอัจฉริยะ โดยอาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 
Recent advances and others topics of interest selected by the instructor in the field of 

multimedia and intelligent systems. 
 
06017937 หัวขอคัดสรรทางดานระบบส่ือประสมและระบบอัจฉริยะ  3 (3-0-6) 

SELECTED TOPICS IN MULTIMEDIA AND INTELLIGENT SYSTEMS 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ศึกษาในหัวขอและความกาวหนาทางวิชาการท่ีนาสนใจทางดานระบบส่ือประสมและ

ระบบอัจฉริยะ โดยอาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 
Recent advances and others topics of interest selected by the instructor in the field of 

multimedia and intelligent systems. 
 
 



06017938 หัวขอขั้นสูงทางดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3 (3-0-6) 
ADVANCED TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ศึกษาในหัวขอและความกาวหนาทางวิชาการท่ีนาสนใจทางดานการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยอาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 
Recent advances and others topics of interest selected by the instructor in the field of 

information technology management. 
 
06017939 หัวขอคัดสรรทางดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ    3 (3-0-6) 

SELECTED TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT 
วิชาบังคับกอน:    ไมมี 
PREREQUISITE: NONE 
ศึกษาในหัวขอและความกาวหนาทางวิชาการท่ีนาสนใจทางดานการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยอาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 
Recent advances and others topics of interest selected by the instructor in the field of 

information technology management. 
 
 

 


