
หมวดวิชาเลือก 
 

06017351 วิศวกรรมซอฟตแวร       3 (3-0-6) 
SOFTWARE ENGINEERING 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

ความสําคัญและนัยเจตนาในแงมุมตางๆของวิศวกรรมซอฟตแวร ทบทวนแบบจําลองวงจร
ชีวิตซอฟตแวร แบบจําลองกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบตางๆ และการปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร การจัดทีมงาน เครื่องมือทางวิศวกรรมซอฟตแวร การ
จัดการโครงแบบ การวางแผนและประมาณการ หลักการและเทคนิคการทดสอบซอฟตแวร 
วิศวกรรมความตองการ กระแสงานวิเคราะหและออกแบบ ขอควรระวังในการจัดสราง
ซอฟตแวร การบํารุงรักษาหลังสงมอบ 
 

Importance and implication of various aspect of software engineering, review of 
software life cycle models, software process models and process improvement, 
software team organization, CASE tools, configuration management, planning and 
estimation, testing principle and techniques, requirement engineering, analysis and 
design workflow, implementation concerns, postdelivery maintenance. 

 
06017352 สถาปตยกรรมซอฟตแวรระดับองคกร     3 (3-0-6) 

ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURES 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 

 

เขาใจสถาปตยกรรมซอฟตแวรระดับองคกร สถาปตยกรรมซอฟตแวรเชิงสวนประกอบ 
สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีแบบมีมิดเดิลแวร มิดเดิลแวรเชิงขอความ  สถาปตยกรรมเชิง
ลักษณะ สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีเชิงบริการ 
 

Understanding enterprise software architectures, Component Based Software 
Architecture, middleware architectures and technologies, Message Oriented 
Middleware, aspect-oriented architectures, service-oriented architectures and 
technologies. 

 
06017353 การจําลองแบบดวยยูเอ็มแอล      3 (3-0-6) 

SOFTWARE MODELING WITH UML 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 

 



หลักการและเทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต หลักการการวิเคราะหและออกแบบระบบซอฟตแวร  
การสรางแบบจําลองซอฟตแวรเพ่ือใชในงานพัฒนาระบบดวยยูเอ็มแอลโดยใชแผนภาพยูส
เคส แผนภาพกิจกรรม แผนภาพคลาส แผนภาพแสดงการโตตอบ แผนภาพสถานะ 
แผนภาพคอมโพเนนท และแผนภาพดีพลอยเมนท  แนวคิดการออกแบบเปนชั้น 

 

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. 
 

06017354 เว็บเซอรวิสและสถาปตยกรรมเชิงบริการ    3 (3-0-6) 
WEB SERVICES AND SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURES 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 

 

แนวคิดและโครงสรางของเว็บเซอรวิส มาตรฐานเว็บเซอรวิสที่ใชภาษาเอกซเอ็มแอล เชน 
เอสโอเอพี ดับเบิลยูเอสดีแอล และยูดีดีไอ การพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมประยุกตเว็บ
เซอรวิส หลักการออกแบบสถาปตยกรรมเชิงบริการ ตัวกลางเชื่อมตอบริการของระบบ
ตางๆ ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 

 

Concepts and structures of web services, XML-based web service standards, e.g. 
SOAP, WSDL, and UDDI, development and deployment of web service 
applications, concepts of Service-Oriented Architectures, Enterprise Service Bus, 
Business Process Management Systems. 

 
06017355 แบบรูปการออกแบบเชิงอ็อบเจกต     3 (3-0-6) 

OBJECT-ORIENTED DESIGN PATTERNS 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

ภาพรวมของการออกแบบซอฟตแวร หลักการออกแบบและการออกแบบระดับรหัส 
จุดหมายของการออกแบบซอฟตแวร สัญกรณในการออกแบบซอฟตแวร ทบทวนลักษณะ
เชิงอ็อบเจกต ทบทวนยูเอ็มแอล แนะนําแบบรูปการออกแบบเชิงอ็อบเจกตสามชนิด 
ลักษณะเฉพาะของแบบรูปการออกแบบ แบบรูปการออกแบบเชิงสราง รวมถึงแบบรูป
โรงงาน แบบรูปหนึ่งเดียว และแบบรูปตนแบบ แบบรูปการออกแบบเชิงโครงสราง รวมถึง
แบบรูปประกอบรวม แบบรูปตัวปรับตอ และแบบรูปหนาฉาก แบบรูปการออกแบบเชิง
พฤติกรรม รวมถึงแบบรูปตัวแปลคําสั่ง แบบรูปตัววนซ้ํา แบบรูปตัวเฝาสังเกตการณ แบบ



รูปสายงานความรับผิดชอบ 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. 

 
06017356   การทดสอบซอฟตแวร       3 (3-0-6) 

SOFTWARE TESTING 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

ความรูพ้ืนฐานของการทดสอบซอฟตแวร  พฤติกรรมและความถูกตองของโปรแกรม  
ความถูกตองกับความเชื่อถือได การทดสอบกับการแกจุดบกพรอง ตัววัดการทดสอบ 
เทคนิคการทดสอบแบบตางๆ รวมถึง การทดสอบแบบกลองดําและกลองขาว การทดสอบ
แบบสถิตและพลวัตร  รายละเอียดของเทคนิคกลองดํา เชน เทคนิคการทดสอบแบบการ
แบงกลุมสมมูล เทคนิคการทดสอบคาขอบเขต การทดสอบสถานะ และอ่ืนๆ  รายละเอียด
เทคนิคกลองขาว เชน เทคนิคการทดสอบโปรแกรมแบบครอบคลุมกระแสควบคุม แบบ
ครอบคลุมกระแสขอมูล การทดสอบโดเมน การทดสอบซอฟตแวรโดยอัตโนมัติและ
เครื่องมือทดสอบซอฟตแวร การทดสอบการถดถอย การทดสอบมิวเทชัน การทดสอบ
โปรแกรมเชิงอ็อบเจกต 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. 

 
 
 



06017357 มาตรวัดซอฟตแวร       3 (3-0-6) 
SOFTWARE METRICS 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

ภาพรวมของมาตรวัดซอฟตแวร พ้ืนฐานของการวัด โครงแบบเชิงเปาหมายสําหรับการวัด
ซอฟตแวร การสํารวจเชิงประจักษ การเก็บและวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหเชิงสถิติและ
การทดสอบสมมติฐาน การวัดแอตทริบิวตภายในของผลิตภัณฑ เชน ขนาด โครงสราง 
และแรงงาน การวัดแอตทริบิวตภายนอกของผลิตภัณฑ เชน คุณภาพ และความเชื่อถือได 
เมตริกซสําหรับการทดสอบซอฟตแวร เมตริกซสําหรับระบบเชิงอ็อบเจกต เมตริกซสําหรับ
เว็บ หัวขอวิจยัดานซอฟตแวรเมตริกซ 

 

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. 

 
06017358 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต      3 (3-0-6) 

OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต การหอหุม การสืบทอด และภาวะพหุ
สัณฐาน การพัฒนาสวนตอประสานกราฟกกับผูใชและการจัดการกับเหตุการณ โครงสราง
ขอมูลแบบแถวลําดับและคอลเลคชนั การจัดการกับสิ่งผิดปรกติ คลาสที่เก่ียวของกับ
อินพุตและเอาตพุต 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. 
 

06017359 การบริหารออกแบบและจัดการเครือขาย    3 (3-0-6) 
NETWORK ADMINISTRATION, DESIGN, AND MANAGEMENT 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 



การออกแบบเครือขาย และ การตั้งคาอุปกรณเครือขาย เชน เราเตอรและสวิทช การติดตั้ง
และบริหารการใหบริการเครือขาย เชน พรอกซี่ อีเมล ดีเอนเอส การเฝาระวังเครือขาย 
ประสิทธิภาพของเครือขาย โพรโทคอลสําหรับการจัดการเครือขาย เชน เอสเอ็นเอมพี การ
จัดการเครือขายดานความปลอดภัย และเครื่องมือสําหรับการบริหารจัดการเครือขาย 

 

Network design, network devices configurations such as router and switch, network 
services installation and administration such as proxy, email, and DNS, network 
monitoring, network performance, network management protocols such as SNMP, 
network security managements, and network administration and management tools  

 
06017360 ความม่ันคงของเครือขายและระบบ     3 (3-0-6) 

NETWORK AND SYSTEM SECURITY 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 

 

ความมั่นคงของเครือขายเบ้ืองตน วิทยาการรหัสลับ การประยุกตการพิสูจนตัวจริง เชน 
เคอรเบอรรอส การบริการการพิสูจนตัวจริงแบบสารบบ และโครงสรางพ้ืนฐานกุญแจ  
สาธารณะ  ความมั่นคงระดับไอพี ความมั่นคงของการจัดเสนทาง ความมั่นคงของเว็บ 
ความมั่นคงของเครือขายไรสาย ซอฟตแวรประสงคราย เครือขายเสมือนสวนตัว ไฟร
วอลล ระบบตรวจจับการบุกรุก และระบบปองกันการบุกรุก 

   

Introduction to network security, cryptography, authentication applications such as 
Kerberos, directory authentication service, and Public Key Infrastructure, IP 
security, routing security, web security, wireless network security, malicious 
software, firewalls, virtual private network, intrusion detection system, and intrusion 
prevention system. 

 

06017361 การบริหารออกแบบและจัดการระบบ     3 (3-0-6) 
SYSTEM ADMINISTRATION, DESIGN, AND MANAGEMENT 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

ภาพรวมของระบบ กระบวนการที่เก่ียวของกับระบบ ไดแก การวางแผน การออกแบบ 
การจัดหา การอิมพลีเมนต การบริหารจัดการ อธิบายถึงสถาปตยกรรมและองคประกอบ
ของระบบ ระบบจัดเก็บขอมูล เชน เครือขายจัดเก็บขอมูล บริการจัดเก็บขอมูลผาน
เครือขาย การสํารองขอมูล การจัดการในวงจรชีวิตของขอมูล การประมวลผลของระบบ
แบบตางๆ เชน การทําคลัสเตอร การทําระบบเสมือน สภาพแวดลอมของระบบตางๆ เชน 
สภาพแวดลอมทางกายภาพของระบบ การพิจารณาฮารดแวรและระบบปฏิบัติการ การทํา



ใหระบบทํางานไดอยางตอเนื่องและการกูคืนระบบจากหายนะ การประเมินความเสี่ยง การ
ประเมินคาระบบ 
 

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. 
 

06017362 การสื่อสารและเครือขายไรสาย     3 (3-0-6) 
WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKS 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 

 

ภาพรวมของการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือขายไรสาย พ้ืนฐานการสงผานไรสาย ความถี่และ
สัญญาณ สายอากาศ การแพรของสัญญาณ เทคนิคการมอดดูเลท เทคนิคการมัลติเพล็กซ 
เทคนิคสเปรดสเปรกตรัม เทคนิคการควบคุมการเขาถึงสื่อ เชน เอฟดีเอ็มเอ ทีดีเอ็มเอ และ
ซีดีเอ็มเอ ระบบโทรคมนาคมไรสาย เชน ระบบเซลลูลาร ระบบสื่อสารดาวเทียม และระบบ
การกระจายแบบดิจิทลั เทคโนโลยีเครือขายไรสาย เชน IEEE802.11 บลูทูธ และไวแมกซ 
ความปลอดภัยบนเครือขายไรสาย การสํารวจสถานที่ การวางแผน การปรับใช และการ
จัดการเครือขายทองถิ่นไรสาย โพรโทคอลเครือขายไรสาย ไอพีเคลื่อนที่ โพรโทคอลทรานส
ปอรทไรสาย และการสนับสนุนการเคลื่อนที ่
 

Overview of mobile communications and wireless networks, wireless transmission 
basics, frequencies and signals, antennas, signal propagation, modulation 
techniques, multiplexing techniques, spread spectrum techniques, media 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 IEEE 802.11, 
Bluetooth, and WiMAX, wireless network security, site survey, planning, deploying, 
and managing wireless LAN, wireless network protocols, mobile IP, wireless 
transport protocols, and mobility support. 
 



06017363 ระบบและเทคโนโลยีแบบกระจาย     3 (3-0-6) 
DISTRIBUTED SYSTEMS AND TECHNOLOGY 
วิชาบังคับกอน:     06017253 เครือขายคอมพิวเตอร 
PREREQUISITE: 06017253 COMPUTER NETWORKS 
 

หลักการของระบบแบบกระจายและเทคโนโลยีที่เก่ียวของ โดยจะอธิบายภาพรวมของระบบ
แบบกระจาย การติดตอสื่อสารระหวางโปรเซส การประมวลผลระยะไกล เชน การเรียกโพรซี
เจอรระยะไกล การเรียกใชเมดธอดระยะไกล สถาปตยกรรมการประมวลผลแบบกระจาย เชน 
โฮสต-เทอรมินัล ไคลเอนท-เซิรฟเวอร มิดเดิลแวร เอเจนตแบบเคลื่อนที่ เพียร-ทู-เพียร 
ชุดคําสั่งที่เคลื่อนยายได บริการตางๆ สําหรับระบบแบบกระจาย เชน บริการไฟล บริการ
ดานชื่อ บริการดานเวลา ประเด็นการพิจารณาสําหรับระบบแบบกระจาย เชน การเขาจังหวะ
การทํางาน การประสานการทํางาน การควบคุมการใชงานพรอมกัน การทําเร็บพลิเคชั่น การ
ทําใหทนตอความผิดพลาด การกูคืนระบบ และความมั่นคงปลอดภัยในระบบแบบกระจาย 
นอกจากนี้จะอภิปรายเก่ียวกับเทคโนโลยีแบบกระจาย เชน การทําคลัสเตอร การกระจาย
ภาระงาน ระบบแบบเพียร-ท-ู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. 

 
06017364 การประเมินสมรรถนะของระบบสารสนเทศ    3 (3-0-6)                                                                                     

PERFORMANCE EVALUATION OF INFORMATION SYSTEMS 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 

 

ภาพรวมของการประเมินสมรรถนะ วิธีการประเมินสมรรถนะ วิธีการและเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะแบบวัดจริง มาตรวัดสมรรถนะ การกําหนดคุณลักษณะภาระงานของระบบ การ
สรุปผลขอมูลสมรรถนะ การเปรียบเทียบระบบจากตัวอยางขอมูล การออกแบบและ
วิเคราะหการทดลอง การวิเคราะหและแปลความหมายผลการประเมิน การสรางตัวแบบ



โดยวิธีการวิเคราะห การสรางตัวแบบโดยวิธีการจําลอง ทฤษฎีแถวคอย การปฏิบัติการ
ประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และเว็บ 

   

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 systems, network systems, and 
web.  

06017365 การออกแบบสวนตอประสานและการโตตอบกับผูใช   3 (3-0-6) 
USER INTERFACE AND INTERACTION DESIGN 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
   

การรับรูของมนุษย ทฤษฎีการคิดอานรูจําและการใหเหตุผล อุปกรณตอประสานระหวาง
มนุษยกับคอมพิวเตอร รูปแบบการโตตอบ  แนวคิดการออกแบบโดยมีผูใชเปนศูนยกลาง 
เทคนิคการประเมินความตองการและการวิเคราะหงาน หลักการออกแบบการโตตอบกับ
ผูใชและเทคนิคการประเมินผล สถาปตยกรรมสารสนเทศ หลักปฏิบัติในการออกแบบเว็บ
และสื่อแบบมีปฏิสัมพันธได เครื่องมือในการออกแบบและสรางตนแบบสวนตอประสาน  
 

Human perception and cognitive theories, human-computer interface devices, 
interaction styles, user-centered design concept, techniques for need assessment 
and  task analysis, interaction design principles and evaluation techniques, 
information architecture, web and interactive media design guidelines, user 
interface design and prototyping tools. 

 
06017366 การโปรแกรมสื่อประสมและเว็บ     3 (3-0-6) 

MULTIMEDIA AND WEB PROGRAMMING 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

แนวคิดเบ้ืองตนของสภาพแวดลอมการประมวลผลสื่อประสม รูปแบบการโปรแกรมและ
การประพันธสื่อประสม ภาษากํากับเพ่ิมขอความหลายมิติและสื่อหลายมิติ เครื่องมือใน
การประพันธและโปรแกรมสื่อประสม การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บแบบ
หลากหลายสื่อ การพัฒนาเกมสองมิติ การโปรแกรมสื่อประสมสําหรับอุปกรณแบบ
พกพาได ภาษาเพ่ือการอธิบายสื่อประสมและการกําหนดสิทธิ์  



 

Basic concepts in multimedia computing environment, multimedia programming 
and authoring paradigms, hypertext and hypermedia markup languages, 
multimedia authoring and programming tools, development of media-rich web-
based applications, 2D game development, mobile multimedia programming, 
multimedia meta data and right description languages. 
 

06017367 คอมพิวเตอรกราฟกสและภาพเคลื่อนไหวสามมิติ   3 (3-0-6) 
3D COMPUTER GRAPHICS AND ANIMATION 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

แนะนําระบบการสรางภาพกราฟกและภาพเคลื่อนไหวสามมิติ หลักการจําลองรูปทรง เชน 
รูปทรงเรขาคณิตพ้ืนฐาน การแปลงเชิงเรขาคณิต และการฉายภาพ  เทคนิคการสรางภาพ
พ้ืนฐานและข้ันสูง  เทคนิคการสรางภาพเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน เชน การสรางภาพเคลื่อนไหว
โดยอาศัยเฟรมหลักและเทคนิคการประมาณคา  เทคนิคดานไคเนเมติกสแบบไปขางหนา
และยอนกลับ หลักการสรางภาพเคลื่อนไหวข้ันสูง เทคนิคการประมวลผลหลังการสราง
ภาพกราฟก พ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอรกราฟกแบบมีปฏิสัมพันธและการเขียนโปรแกรม
เกม 
 

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. 

 
06017368 การประมวลผลภาพและวีดทีัศน     3 (3-0-6) 

IMAGE AND VIDEO PROCESSING 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

แนะนําความรูเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในการประมวลผลภาพและวีดิทัศน การสรางภาพ
และการแทนภาพ การประมวลผลภาพลักษณฐานสอง การปรับปรุงภาพ การตรวจจับและ
ตัดแยกคุณลักษณะเดนออกจากภาพ สีและโทนสี การรูจําวัตถุ การประมวลผลวีดิทัศน
แบบสามมิติ การประมวลผลวีดิทัศนแบบพลวัตร และการประยุกตใชงานตาง  ๆ
 



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. 

 
06017369 ความเปนจริงเสมือนและผสม      3 (3-0-6) 

VIRTUAL AND MIXED REALITY 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

เนื้อหาวิชาคลอบคลุมความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับความเปนจริงเสมือน สภาพแวดลอมเสมือน 
รวมทั้งเทคโนโลยีและการประยุกตใชงาน โดยเริ่มจากทฤษฏีคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติที่
เก่ียวของ การจําลองเชิงเรขาคณิต การแปลงเชิงเรขาคณิต ระบบความเปนจริงเสมือน
โดยทั่วไป โหมดการปฏิสัมพันธแบบตาง ๆ สภาพแวดลอมเสมือนที่มีการเคลื่อนไหว การ
จําลองทางกายภาพ และปจจัยเก่ียวกับมนุษย เนื้อหาวิชายังรวมถึงฮารดแวรและ
ซอฟตแวรในระบบความเปนจริงเสมือน เครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นความจริง
เสมือน การรวมมือกันในสภาพแวดลอมเสมือนที่มีผูใชหลายคน และหัวขอตาง ๆ เก่ียวกับ
ความจริงผสม 
 

This course covers fundamental knowledge of virtual reality (VR), virtual 
environment, including technologies and applications. The course begins with 
related 3D computer graphic theory, geometric modeling, geometrical 
transformations, generic VR systems, interaction modes, animating virtual 
environment, physical simulation, and human factors. The course also includes 
hardware and software in VR systems, development tools for VR applications, 
collaboration in multi-user virtual environments, and topics in mixed reality. 

 
06017370 วิธีการทางสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูล    3 (3-0-6) 

STATISTICAL TECHNIQUES FOR DATA ANALYSIS 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

ความนาจะเปน การกระจาย การสุมตัวอยาง การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความ
ถดถอย ความถดถอยไมเชิงเสน ความถดถอยโลจิสติค การวิเคราะหอนุกรมเวลาและการ
พยากรณ 
Probability, distributions, sampling, hypothesis testing, regression analysis, 
nonlinear regression, logistic regression, time series analysis and forecasting.  



06017371 การทําเหมืองขอมูล                3 (3-0-6)  
DATA MINING 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

กระบวนการทําเหมืองขอมูลที่สําคัญ เชน คริสป-ดีเอ็ม และ เซมมา การแบงกลุม
ฐานขอมูล โดยใชอัลกอริทึมเคมีนส และโครงขายประสาทเทียมโคโฮเนน การจําแนกโดย
ใชรูปตนไมการตัดสินใจและโครงขายประสาทเทียมแบคพรอพโพเกชัน การคนหากฎ
ความสัมพันธของขอมูลโดยการใชอัลกอริทึมอะพริออริ ซอฟตแวรการทําเหมืองขอมูลเชิง
พาณิชย 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. 

 
06017372 เทคโนโลยีการจัดการองคความรู     3 (3-0-6) 

KNOWLEDGE MANAGEMENT TECHNOLOGY 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

ความรูพ้ืนฐานของการจัดการองคความรู การจัดการองคความรูในบริบทของการสนับสนุน
การตัดสินใจอยางชาญฉลาด ความสัมพันธของการจัดการองคความรูกับสาขาวิชาอ่ืนๆ 
วงจรชีวิตของการจัดการองคความรู  ระบบฐานความรู เทคนิคการจัดการองคความรูแบบ
ตางๆ การคนพบความรูจากฐานขอมูล ระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบการใหเหตุผลเชิงกรณี 
กลไกการเรียนรูของเครื่องคอมพิวเตอร  หัวขอวิจัยดานการจัดการองคความรู 
 

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. 

 
06017373 การเรียนรูของเครื่อง       3 (3-0-6) 

MACHINE LEARNING 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี



PREREQUISITE: NONE 
 

ความรูพ้ืนฐานของการเรียนรูของเครื่อง การเรียนรูแบบมีผูสอน การถดถอย อัลกอริทึม
เพ่ือนบานที่ใกลที่สุด ซัพพอรทเวกเตอรแมชชีน โครงขายความเชื่อแบบเบย ตนไมการ
ตัดสินใจ แบบจําลองแบบผสม การลดมิติขอมูล พีซีเอ การวิเคราะหปจจัย วิธีการในการ
ผสมผสาน การแบงกลุมขอมูล อัลกอริทึมอีเอ็ม การเรียนรูแบบเสริมกําลัง การ
ประยุกตใชในปจจุบันของการเรียนรูของเครื่อง 
 

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. 

 
06017374 ปญญาประดิษฐ       3 (3-0-6) 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

ความหมายของปญญาประดิษฐคืออะไร ปญหา ตัวแทน การรับรูและการกระทํา การคนหา 
เทคนิคการคนหาแบบฮิวรีสติค ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การแทนความรู การแทนความรู
แบบตรรก การแทนความรูแบบกฎ  การหาเหตุผลโดยใชสัญญลักษณภายใตความไม
แนนอน การหาเหตุผลแบบสถิติ โครงสรางแบบออนของสล็อทและฟลเลอร โครงสรางแบบ
แข็งของสล็อทและฟลเลอร การเลนเกม การวางแผนความเขาใจ การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ ปญญาประดิษฐแบบขนานและแบบแยกสวน การเรียนรู โมเดลการ
เชื่อมตอ สามัญสํานึก ระบบผูเชี่ยวชาญ 
 

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. 
 



06017375 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ      3 (3-0-6) 
NATURAL LANGUAGE PROCESSING 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

ภาพรวมของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  ความคลุมเครือของภาษา แบบจําลองและ
อัลกอริทึมที่ใชในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  เครื่องสถานะจํากัด  การประมวลผล
หนวยคําและคลังคําศัพท  การบงหนาที่หนวยคํากับแบบจําลองฮิดเดนมาคอฟ ลําดับชั้น
ภาษาของฌอมสก้ี ไวยากรณไมพ่ึงบริบท การแจงสวนจากบนลงลางและจากลางข้ึนบน  
แคลคูลัสภาคแสดงลําดับที่หนึ่ง  การแทนความหมาย  การวิเคราะหความหมาย และ
ความหมายหนวยคํา การลดความกํากวมของคํา งานประยุกตใหมของการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ  การสกัดขาวสารจากอินเทอรเน็ต การใชคอมพิวเตอรสราง
ภาษาธรรมชาติดวยวิธีตางๆ  แนะนําการแปลภาษา งานวิจัยดานการประมวลผล
ภาษาธรรมชาต ิ
 

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. 

 
06017376 ปญญาประดิษฐเชิงคํานวณ      3 (3-0-6) 

COMPUTATIONAL INTELLIGENCE 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

หลักการพ้ืนฐานของโครงขายประสาทเทียม สถาปตยกรรมและอัลกอริทึมของโครงขาย
ประสาทเทียมแบบตางๆ ทฤษฎีฟซซี่เซ็ตและระบบฟซซี่ อัลกอริทึมแบบวิวัฒนาการ ความ
ฉลาดแบบกลุม แอนทโคโลนีออพติไมเซชั่น ระบบแบบผสมผสาน หัวขอเรื่องปจจุบันใน
การทําวิจัยทางดานปญญาประดิษฐเชิงคํานวณ 
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. 



 
06017377 การสรางคลังขอมูล       3 (3-0-6) 

DATA WAREHOUSING 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

แนวคิดของคลังขอมูล ตลาดขอมูล  สถาปตยกรรมสภาพแวดลอมของคลังขอมูล เทคนิค
การจําลองแบบและออกแบบคลังขอมูลกลาง การสรางแบบจําลองขอมูลหลายมิติ เคาราง
แบบดาว เคารางแบบเกล็ดหิมะ เคารางแบบหมูดาว การนําขอมูลเขาสูคลังขอมูลเพ่ือ
พรอมใชงาน กระบวนการการสกัด แปลง และบรรจุขอมูล (อีทีแอล)  เครื่องมือประมวลผล
เชิงวิเคราะหออนไลน (โอแล็ป) การประยุกตใชคลังขอมูลและความชาญฉลาดทางธุรกิจ 
บทบาทของคลังขอมูลในการสนับสนุนระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
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. 

06017378 การกํากับดูแลและการจัดการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE AND SERVICE MANAGEMENT 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

ภาพรวมการกํากับดูแลดานไอที ขอพิจารณาในการดําเนินการทางธุรกิจและทรัพยากร
สารสนเทศ การเชื่อมโยงยุทธศาสตรดานไอทีและดานธุรกิจ ความคุมคาของคุณคาที่ไดรับ  
การบริหารทรัพยากร การบริหารความเสี่ยง การวัดประสิทธิภาพ กรอบวิธีการกํากับดูแล
ไอที การปรับปรุงกระบวนการดานไอที ฟงกชันหลักของการจัดการบริการดานไอที 
มาตรฐานและหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการบริการดานไอท ี

 

Overview of IT governance, business criteria and information resources, IT-
business strategic alignment, value delivery, asset management, risk management, 
performance measurement, IT governance framework, IT process improvement, 
core functions of IT service managements, IT service management standards and 
best practices. 

 



06017379 การวางแผนเชิงกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   3 (3-0-6) 
INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGIC PLANNING 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

การจัดการเชิงกลยุทธ เทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธขององคการ การวางแผนเชิงกล
ยุทธ วัฏฏะการวางแผน องคประกอบของแผนเชิงกลยุทธ แนวโนมของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการใหบริการ
ระบบสารสนเทศ การพัฒนาขีดความสามารถ การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การนําแผนกลยุทธไปใชในเชิงปฏิบัติ การจัดการความเปลี่ยนแปลง การควบคุมและ
ประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ 

 

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. 

 
06017380 การจัดการโครงการทางซอฟตแวร     3 (3-0-6) 

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

ธรรมชาติของโครงการซอฟตแวร รูปแบบกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร การจัดองคการ
ของโครงการ การประเมินโครงการ การวางแผน การจัดตารางการทํางาน การประมาณ
การขนาดและตนทุน การบริหารทรัพยากร การตรวจสอบและควบคุม การบริหารความ
เสี่ยง การจัดการคอนฟกกูเลชันของซอฟตแวร การจัดการคุณภาพซอฟตแวร ปญหาที่
เกิดข้ึนในโครงการทางซอฟตแวร เครื่องมือในการบริหารโครงการ และ วิเคราะห
กรณีศึกษาโครงการซอฟตแวรตาง  ๆ
 

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. 



 
06017381 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ      3 (3-0-6) 

DECISION SUPPORT SYSTEMS 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

แนวคิดระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการในการตัดสินใจ องคประกอบของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ การจําลองและการวิเคราะห ความจําเปนของความอัจฉริยะทาง
ธุรกิจ องคประกอบและเทคโนโลยีความอัจฉริยะทางธุรกิจ การจัดการความรู ระบบ
อัจฉริยะ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุม 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. 

 
06017382 การจัดการความม่ันคงของสารสนเทศ    3 (3-0-6) 

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

ความรูเบ้ืองตนดานความมั่นคงของสารสนเทศ รวมถึงแนวคิดพ้ืนฐานและเทคโนโลยีความ
มั่นคงสารสนเทศ โครงรางการจัดการความมั่นคงสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยงดาน
ความมั่นคง นโยบายและมาตรฐานความมั่นคงสารสนเทศ ความตระหนักดานความมั่นคง 
การกูภัยพิบัติ การตอบสนองตอเหตุการณ การตรวจสอบและควบคุมความมั่นคง ประเด็น
กฎหมายดานความมั่นคงของสารสนเทศ   
 

Introduction to information security, basic concepts and technologies of information 
security, information security management framework, security risk management, 
information security policies and standards, security awareness, disaster recovery, 
incident response, security audit and control, legal issues in information security. 

 
06017383 เทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส   3 (3-0-6) 

E-BUSINESS TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 



แนะนําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การคาปลีกอิเล็กทรอนิกส การประมูลบนเว็บ การทําธุรกิจ
แบบบีทูบี เว็บชุมชนและเว็บทา สถาปตยกรรมระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การพัฒนา
เว็บไซตเพ่ือการทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ระบบเครือขาย เครื่องมือสําหรับสรางระบบ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การประพันธเว็บ หลักการออกแบบเว็บและปจจัยชี้วัด  ระบบชําระ
เงินอิเล็กทรอนิกส ปญหาความปลอดภัย กฏหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส กลยุทธธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส 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. 

 
06017384 ธุรกิจและเทคโนโลยีไอซีท ี      3 (3-0-6) 

ICT BUSINESSES AND TECHNOLOGIES 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 
 

เทคโนโลยีโทรคมนาคม ธุรกิจการใหบริการเนื้อหาและโครงสรางพ้ืนฐานดานไอซีที 
เทคโนโลยีที่สําคัญสําหรับการควบรวมดิจิตอลและโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศในยุค
ถัดไป การปรับเปลี่ยนโครงสรางในธุรกิจโทรคมนาคมและไอซีที นโยบายดาน
โทรคมนาคมและไอซีที ระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่เก่ียวของ 
 

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. 

 
06017385 หัวขอขั้นสูงทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร     3 (3-0-6) 

ADVANCED TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 

 

ศึกษาในหัวขอและความกาวหนาทางวิชาการทีน่าสนใจทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร โดย
อาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 

 

Recent advances and others topics of interest selected by the instructor in the field 
of software engineering. 



06017386 หัวขอคัดสรรทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร    3 (3-0-6) 
SELECTED TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 

 

ศึกษาในหัวขอและความกาวหนาทางวิชาการที่นาสนใจทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร โดย
อาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 

 

Recent advances and others topics of interest selected by the instructor in the field 
of software engineering. 

 
06017387 หัวขอขั้นสูงทางดานเครือขายและระบบ    3 (3-0-6) 

ADVANCED TOPICS IN NETWORKS AND SYSTEMS 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 

 

ศึกษาในหัวขอและความกาวหนาทางวิชาการที่นาสนใจทางดานเครือขายและระบบ โดย
อาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 
 

Recent advances and others topics of interest selected by the instructor in the field 
of networks and systems. 

 
06017388 หัวขอคัดสรรทางดานเครือขายและระบบ     3 (3-0-6) 

SELECTED TOPICS IN NETWORKS AND SYSTEMS 
 วิชาบังคับกอน:  ไมม ี

PREREQUISITE: NONE 
 

ศึกษาในหัวขอและความกาวหนาทางวิชาการที่นาสนใจทางดานเครือขายและระบบ โดย
อาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 

  

Recent advances and others topics of interest selected by the instructor in the field 
of networks and systems. 

 
06017389 หัวขอขั้นสูงทางดานระบบสื่อประสมและระบบอัจฉริยะ  3 (3-0-6) 

ADVANCED TOPICS IN MULTIMEDIA AND INTELLIGENT SYSTEMS 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 



 

ศึกษาในหัวขอและความกาวหนาทางวิชาการที่นาสนใจทางดานระบบสื่อประสมและระบบ
อัจฉริยะ โดยอาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 

 

Recent advances and others topics of interest selected by the instructor in the field 
of multimedia and intelligent systems. 

 
 
06017390 หัวขอคัดสรรทางดานระบบสื่อประสมและระบบอัจฉริยะ  3 (3-0-6) 

SELECTED TOPICS IN MULTIMEDIA AND INTELLIGENT SYSTEMS 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 

 

ศึกษาในหัวขอและความกาวหนาทางวิชาการที่นาสนใจทางดานระบบสื่อประสมและระบบ
อัจฉริยะ โดยอาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 

 

Recent advances and others topics of interest selected by the instructor in the field 
of multimedia and intelligent systems. 

 
06017391 หัวขอขั้นสูงทางดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3 (3-0-6) 

ADVANCED TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 

 

ศึกษาในหัวขอและความกาวหนาทางวิชาการที่นาสนใจทางดานการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยอาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 

 

Recent advances and others topics of interest selected by the instructor in the field 
of information technology management. 

 
06017392 หัวขอคัดสรรทางดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3 (3-0-6) 

SELECTED TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT 
วิชาบังคับกอน:    ไมม ี
PREREQUISITE: NONE 

 

ศึกษาในหัวขอและความกาวหนาทางวิชาการที่นาสนใจทางดานการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยอาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 

 



Recent advances and others topics of interest selected by the instructor in the field 
of information technology management. 

 


