
หมวดวิชาเลือก 
06018801  มาตรวัดซอฟตแวร     3(3-0-6) 

  SOFTWARE METRICS 
   วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite: None 
   ภาพรวมของมาตรวัดซอฟตแวร พ้ืนฐานของการวัด โครงแบบเชิงเปาหมาย
สําหรับการวัดซอฟตแวร การสํารวจเชิงประจักษ การออกแบบการทดลอง เทคนิคการวิเคราะห
ขอมูลและการทดสอบทางสถิติ การปรับปรุงกระบวนการและมาตรวัดซอฟตแวร มาตรวัด
สําหรับวัดขนาด โครงสราง คาใชจายและแรงงาน คุณภาพและความนาเช่ือถือของซอฟตแวร 
มาตรวัดการทดสอบซอฟตแวร มาตรวัดซอฟตแวรเชิงวัตถุ มาตรวัดเว็บ หัวขอวิจัยในปจจุบัน
ดานการวัดซอฟตแวร 
   Overview of software metrics, the basics of measurement, goal-based 
framework for software measurement, empirical investigation, experimental design, data 
analysis techniques and statistical testing, process improvement and software metrics, metrics 
for measuring size, structure, cost and effort, software quality and reliability, software test 
metrics, object-oriented software metrics, web metrics, current research topics in software 
metrics. 

 
06018802  การจัดการโครงการทางซอฟตแวร   3(3-0-6) 

  SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite: None 
   ธรรมชาติของโครงการทางซอฟตแวร รูปแบบกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 
การจัดองคการของโครงการ การเลือกโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดกําหนดการทํางาน 
การประมาณการตนทุน การบริหารทรัพยากร การตรวจสอบและควบคุม การบริหารความเส่ียง 
การบริหารคอนฟกกูเลชัน การบริหารคุณภาพ ปญหาในโครงการทางซอฟตแวร เครื่องมือในการ
บริหารโครงการ วิเคราะหกรณีศึกษาโครงการทางซอฟตแวรตางๆ หัวขอวิจัยในปจจุบันดานการ
บริหารโครงการทางซอฟตแวร 
   Nature of software project, software development process models, project  
organization, project selection, project planning, scheduling, cost estimation, resource 
management, monitoring and control, risk management, configuration management, quality 
management, problems in software project, project management tools, analysis of software 
project case studies, current research topics in software project management. 



06018803  ปญญาประดิษฐเชิงคํานวณ     3(3-0-6) 
  COMPUTATIONAL INTELLIGENCE 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite: None 
     หลักการพ้ืนฐานของโครงขายประสาทเทียม สถาปตยกรรมและอัลกอริทึมของ
โครงขายประสาทเทียมแบบตางๆ ทฤษฎีฟซซ่ีเซ็ตและระบบฟซซ่ี อัลกอริทึมแบบวิวัฒนาการ ความ
ฉลาดแบบกลุม แอนทโคโลนีออพติไมเซช่ัน ระบบแบบผสมผสาน หัวขอเรื่องปจจุบันในการทําวิจัย
ทางดานปญญาประดิษฐเชิงคํานวณ 
     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. 
 
06018804  หลักการประมวลผลส่ือประสม              3(3-0-6) 

  PRINCIPLE OF MULTIMEDIA COMPUTING 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite: None 
   การจัดเก็บขอมูลส่ือประสม (ขอความ เสียง รูปภาพ กราฟก วีดีโอ) ทฤษฎีการ
รับรูและ การคิดอานรูจํา เทคนิคการประมวลผล การเขารหัสขอมูล และการเช่ือมรวมส่ือดิจิทัล 
การออกแบบการปฏิสัมพันธผานส่ือประสม การส่ือสารดวยส่ือประสมผานเว็บ การประยุกตใช
งานส่ือประสมขั้นสูง หัวขอวิจัยในปจจุบันดานการส่ือสารแบบส่ือประสม 
   Multimedia data representations (text, sound, image, graphics, video), human 
perception and cognitive theories, digital media processing, coding and integration  techniques, 
multimedia interaction design, multimedia communications for web, advanced multimedia 
applications, current research topics in multimedia communications. 

 
06018805   การทําเหมืองขอมูลขั้นสูง    3(3-0-6) 

  ADVANCED DATA MINING 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite: None 

   แนวคิดและอัลกอริทึมขั้นสูงในดาน การแบงกลุมฐานขอมูล การจําแนกขอมูล 
การ  วิเคราะหความสัมพันธและการสํารวจขอมูล การทําเหมืองขอมูลกับขอมูลประเภทขอความ 



การทําเหมืองขอมูลกับขอมูลบนเว็บ การทําเหมืองขอมูลกับขอมูลท่ีตอเนื่อง การทําเหมืองขอมูล
กับขอมูลอนุกรมเวลา หัวขอวิจัยในปจจุบันดานการทําเหมืองขอมูล 
   Advanced concepts and algorithms on database segmentation, classification, 
association analysis and data exploration, text mining, web mining, mining data stream, mining 
time-series data, current research topics in data mining. 

 
06018806  การสรางแบบจําลองระบบเครือขาย    3(3-0-6) 

  NETWORK SIMULATION AND MODELING 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite: None 

   หลักการสรางแบบจําลองเพ่ือศึกษาวิจัยระบบเครือขาย แบบจําลองเลียนแบบ 
แบบจําลองเชิงวิเคราะห แบบจําลองทางคณิตศาสตร แบบจําลองทางสถิติ แบบจําลองสโทแคสติก 
แบบจําลองคิว กระบวนการสุม กระบวนการเกิดดับ กระบวนการมารคอฟ การตรวจสอบความ
ถูกตองของแบบจําลอง การจําลองอินพุท การวิเคราะหเอาทพุท การเปรียบเทียบและประเมิน 
กรณีศึกษาจากงานวิจัยปจจุบัน 

Principles of model formulation for studies on various network research 
problems, simulation model, analytical model, mathematical model, statistical model, stochastic 
model, queuing model, random process, birth-death process, Markov process, model verification 
and validation, input modeling, output analysis, comparisons and evaluations, and case studies from 
current research. 
 
06018807   การส่ือสารเคลื่อนที่และเครือขายไรสาย   3(3-0-6) 
   MOBILE COMMUNICATIONS AND WIRELESS NETWORKS 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite: None 
แนะนําการส่ือสารเคล่ือนท่ีและเครือขายไรสาย สัญญาณและความถ่ี 

สายอากาศและการแพรของสัญญาณ การมัลติเพล็กซ การมอดดูเลท เทคนิคสเปรดสเปรกตรัม 
การควบคุมการเขาใชส่ือ ระบบเซลลูลาร ระบบส่ือสารดาวเทียม ระบบการกระจายเสียงและ
วีดีโอแบบดิจิตอล เครือขายแบบไรสายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังหัวขอวิจัยดานการ
ส่ือสารเคล่ือนท่ีและเครือขายไรสายในปจจุบัน 

 
 



Introduction to mobile communications and wireless networks, signal and  
frequency, antenna and signal propagation, multiplexing, modulations, spread spectrum 
techniques, medium access controls, cellular systems, satellite communication systems, digital 
audio and video broadcasting systems, wireless networks and related standards, including 
current research topics in mobile communications and wireless networks. 

 
06018808   ความม่ันคงของเครือขายขั้นสูง    3(3-0-6) 

  ADVANCED NETWORK SECURITY 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite: None 

   เปาหมายและบริการความม่ันคงภัยคุกคามตอความม่ันคงของระบบและ
เครือขาย จุดออนของระบบและเครือขาย วิทยาการเขารหัสลับสําหรับความม่ันคงของระบบและ
เครือขาย โครงสรางพ้ืนฐานกุญแจสาธารณะ (พีเคไอ) ความม่ันคงระดับช้ันแอพพลิเคชัน เชน 
อีเมลและโปรแกรมรับสงขอความทันใจ (ไอเอ็ม) ความม่ันคงระดับช้ันทรานสปอรต เชน เอสเอ
สแอลและทีแอลเอส ความม่ันคงระดับช้ันเครือขาย เชน ความม่ันคงไอพี เครือขายสวนตัวเสมือน 
(วีพีเอ็น) ความม่ันคงในการเขาถึงระยะไกล ไฟรวอลล ระบบการตรวจหาการบุกรุก (ไอดีเอส) 
ฮันนี่เน็ต ความม่ันคงของเครือขายไรสาย หัวขอวิจัยในปจจุบันดานความม่ันคงของเครือขาย 

  Security goals and services, system and network security threats, system and 
network vulnerabilities, cryptography for system and network security, public key  
infrastructures (PKI), application layer security: e-mail and instant messaging (IM), transport 
layer security: SSL and TLS, network layer security: IP security (IPSec), virtual private network 
(VPN), remote access security, firewall, intrusion detection system (IDS), honeynet, security of 
wireless network, current research topics in network security. 

 
06018809  วิศวกรรมองคความรูขั้นสูง    3(3-0-6) 

  ADVANCED KNOWLEDGE ENGINEERING 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite: None 

   วงจรชีวิตวิศวกรรมองคความรู  วิศวกรรมซอฟตแวรกับวิศวกรรมองคความรู 
การประมวลผลภาษาธรรมชาติกับวิศวกรรมองคความรู ออนโทโลยีกับวิศวกรรมองคความรู การ
ทําเหมืองขอมูลกับวิศวกรรมองคความรู การสรางโมดูลเพ่ือคนพบองคความรู การเปรียบเทียบ
ระบบผูเช่ียวชาญ ระบบเชิงกรณี กลไกการเรียนรูของเครื่องคอมพิวเตอรและเทคนิคอ่ืนๆ  หัวขอ
วิจัยในปจจุบันดานวิศวกรรมองคความรู 



   Knowledge engineering (KE) life cycle, software engineering and KE, 
natural language processing and KE, ontology and KE, data mining and KE, etc., building 
knowledge discovery modules, comparison of expert systems, case based systems, machine 
learning and other techniques, current research topics in knowledge engineering. 
   
06018810   กลยุทธสากลและนวัตกรรม    3(3-0-6) 

   GLOBAL STRATEGY AND INNOVATION 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite: None 

   การตัดสินใจเพ่ือสรางแนวคิดและการใชเกี่ยวกับนวัตกรรมทางธุรกิจ ท่ีเปน
นวัตกรรมในรูปแบบตางๆ ในการสรางโอกาสทางธุรกิจ ในนวัตกรรมทางดานแนวคิดเชิงกลยุทธ 
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ กระบวนการในวิธีการทํางานและการแกไขปญหา การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการนําเอานวัตกรรมเขามาใชในกระบวนการการกําหนดกลยุทธของธุรกิจเพ่ือ
นําพาองคกรไปสูความไดเปรียบเชิงการแขงขัน  

Making sense and use of strategic decision making to find innovative ways to 
provide established business can help to acquire new opportunities in terms of using global 
business strategy,  innovative technology,  new products and services, strategy decision making 
process, information systems support,  and approaches to innovation adoption and information 
systems as an innovation in the business to streamline processes and transform the business into a 
vessel for achieving competitive advantage.  
    
06018811   องคกรอิเล็กทรอนิกส     3(3-0-6) 
   ELECTRONIC ENTERPRISE  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite: None 

   การศึกษาลักษณะ โครงสราง หลักการพัฒนาและการประยุกตใชกลยุทธ ในการ
นําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาใชภายในองคกรในแงมุมตางๆของการใชชองทางการส่ือสารแบบ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนับสนุนการทํางานเปนทีมแบบขามหนาท่ีงาน (Cross - Functional) และการนํา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (E-Business) ในดานการบริหาร
ชองทาง ลูกคาสัมพันธโซอุปทาน การจัดการทรัพยากรในองคกร คอมพิวเตอรเคล่ือนท่ี กลยุทธ
อิเล็กทรอนิกสดานธุรกิจและภาครัฐ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอองคกร 



   Providing with understanding of the models and strategy development and 
considerations in relation to e-commerce and e-business in order to provide cross functional areas, 
channel enhancement, customer relationship management, Value chain integration, ERP systems 
and e-business, mobile computing, e-strategy, e-government , e-business implementation 

 
06018812  หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีซอฟตแวร 1   3(3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN SOFTWARE TECHNOLOGY 1 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 
  Prerequisite: None 

   ศึกษาในหัวขอตางๆ ท่ีนาสนใจทางดานเทคโนโลยีซอฟตแวร  โดยอาจารย
ผูสอนเปนผูคัดเลือก 
   This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the 
field of software technology. 

 
06018813  หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีซอฟตแวร 2   3(3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN SOFTWARE TECHNOLOGY 2 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite: None 

   ศึกษาในหัวขอตางๆ ท่ีนาสนใจทางดานเทคโนโลยีซอฟตแวร  โดยอาจารย
ผูสอนเปนผูคัดเลือก 
   This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the 
field of software technology. 

 
06018814   หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 1  3(3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN COMPUTER NETWORK TECHNOLOGY 1 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite: None 

    ศึกษาในหัวขอตางๆ ท่ีนาสนใจทางดานเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร  โดย
อาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 
   This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the 
field of computer network technology. 

 



06018815  หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 2 3(3-0-6) 
  SELECTED TOPICS IN COMPUTER NETWORK TECHNOLOGY 2 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite: None 

    ศึกษาในหัวขอตางๆ ท่ีนาสนใจทางดานเทคโนโลยีเครือขาคอมพิวเตอร  โดย
อาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 
   This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the 
field of computer network technology. 
 
06018816   หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีฐานขอมูล 1   3(3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN INFORMATION DISCOVERY AND    
 DATABASE TECHNOLOGY 1 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite: None 

   ศึกษาในหัวขอตางๆ ท่ีนาสนใจทางดานเทคโนโลยีฐานขอมูล  โดยอาจารย
ผูสอนเปนผูคัดเลือก 

 This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the 
field of database technology. 

 
06018817   หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีฐานขอมูล 2   3(3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN INFORMATION DISCOVERY AND    
 DATABASE TECHNOLOGY 2 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite: None 

   ศึกษาในหัวขอตางๆ ท่ีนาสนใจทางดานเทคโนโลยีฐานขอมูล  โดยอาจารย
ผูสอนเปนผูคัดเลือก 

 This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the 
field of database technology. 

 
06018818      หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 1  3(3-0-6) 

    SELECTED TOPICS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite: None 



  ศึกษาในหัวขอตางๆ ท่ีนาสนใจทางดานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ  โดย
อาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 
   This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the 
field of artificial intelligence. 
 
06018819       หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 2  3(3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite: None 

   ศึกษาในหัวขอตางๆ ท่ีนาสนใจทางดานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ  โดย
อาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 
   This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the 
field of artificial intelligence. 

 
06018820        หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีส่ือประสมและคอมพิวเตอรกราฟกส 1   3(3-0-6) 

SELECTED TOPICS IN MULTIMEDIA AND COMPUTER   
GRAPHICS 1 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite: None 

   ศึกษาในหัวขอตางๆ ท่ีน าสนใจทางดานเทคโนโลยี ส่ือประสมและ
คอมพิวเตอรกราฟฟก โดยอาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 
   This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the 
field of multimedia and computer graphics. 

 
06018821   หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีส่ือประสมและคอมพิวเตอรกราฟกส 2    3(3-0-6) 

 SELECTED TOPICS IN MULTIMEDIA AND COMPUTER 
GRAPHICS 2 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite: None 

   ศึกษาในหัวขอตางๆ ท่ีน าสนใจทางดานเทคโนโลยี ส่ือประสมและ
คอมพิวเตอรกราฟฟกโดยอาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 
   This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the 
field of multimedia and computer graphics. 



06018822   หัวขอคัดสรรทางในเทคโนโลยีสารสนเทศ 1         3(3-0-6) 
SELECTED TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 1 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Prerequisite: None 

   ศึกษาในหัวขอตางๆ ท่ีนาสนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย
ผูสอนเปนผูคัดเลือก 
   This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the 
field of information technology. 

 
06018823   หัวขอคัดสรรทางในเทคโนโลยีสารสนเทศ 2         3(3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 2 
                             วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite: None 
   ศึกษาในหัวขอตางๆ ท่ีนาสนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย
ผูสอนเปนผูคัดเลือก 
   This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the 
field of information technology. 

 
 
 


