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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (02739) 
 

02739111 คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ       3(2-2-5) 

  (Computer and Information System) 

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร  โครงสรางและการทํางาน

ของคอมพิวเตอร ระบบจํานวน ขอมูลและระบบสารสนเทศ หลักการประมวลผลขอมูล 

ภาษาคอมพิวเตอร  หลักการแกปญหาดวยคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง การ

สื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ต สาระสําคัญเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต

คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Evolution of computers, computer system, hardware, software, computer 

structure and operations, number systems, data and information systems, 

fundamentals of data processing, computer languages, principles of problem 

solving by computer, structure programming, data communication and Internet , 

pravasive themes information technology and application of mathematic and 

statistic for information technology. 
 

02739141 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(3-0-6) 

  (Introduction Technology Law) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739111 

ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร จริยธรรมและความรับผิดชอบ ทรัพยสินทาง

ปญญา การคุมครองขอมูลสวนบุคคล ความเปนสวนตัวและเสรีภาพของพลเมือง กฎหมาย

เก่ียวกับการทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต การคาระหวางประเทศและระเบียบขอบังคับท่ีสําคัญ

เก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประเด็นทางกฎหมายและบริบททางสังคมเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

Computer act, ethics and responsibilities, intellectual properties, protection of 

personal, privacy and civil liberties,  electronic commerce laws, international 

trading and important regulations related to electronic commerce, legal issues 

and social context in computing. 
 

02739211 หลักการเขียนโปรแกรม       3(2-2-5) 

  (Principles of Programming) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739111 

เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง การเขียนโปรแกรมตามเหตุการณ การแกจุดบกพรอง 

การทดสอบ การประมวลผลขอมูล แถวลําดับ โปรแกรมยอยและพารามิเตอรตัวชี้  

Techniques  for structure programming, Event-Driven programming, debugging, 

testing, data processing, array, subprogram and parameter, pointer.  
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02739212 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร I        3(2-2-5) 

  (Computer Programming I) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

หลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง แถวลําดับหลายมิติ สายอักขระ ระเบียน เซต โปรแกรม

ยอย และพารามิเตอร ตัวชี้ แฟมขอมูล ข้ันตอนวิธีสําหรับการคนเชิงเสนและทวิภาค การ

เรียงลําดับ  

Principles of structure programming, multidimensional arrays, string, record, set, 

subprograms and parameters, pointer, file, algorithms for linear search and binary 

search, sorting. 
 

02739213 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร II       3(2-2-5) 

  (Computer Programming II) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

แนวคิดเก่ียวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ทักษะท่ีจําเปนตอการ

พัฒนาโปรแกรมประยุกต การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษาใดภาษาหนึ่ง และการประยุกตใช

งาน 

Concept of object oriented programming, designing and programming 

development, skills for application programming development, object oriented 

programming languages  and its applications.  
 

02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ       3(2-2-5) 

  (Principles of Object Oriented Programming) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ โครงสรางโปรแกรมในภาษา

เชิงวัตถุ นิยามของวัตถุ ลักษณะประจําและพฤติกรรมของวัตถุ  คลาส การสืบทอด แถวลําดับ 

การนําสวนประกอบของซอฟตแวรกลับมาใชอีก กราฟก การสรางและการจัดดําเนินการ  

โครงสรางขอมูลพลวัต 

Basic concepts of object-oriented software design and development, program 

structures of object-oriented language, object definitions, object attributes and 

behaviors, classes, inheritance, array, reuse of software components, graphics, 

creating and manipulating dynamic data structures. 
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02739221 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส       3(3-0-6) 

  (Electronic Commerce) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739111 

แนวคิดพ้ืนฐานของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การออกแบบและพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กล

ยุทธในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงิน การตลาด การประชาสัมพันธ ระบบรักษา

ความปลอดภัย  แนวโนมของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  กรณีศึกษา 

Basic concepts of electronic commerce, e-commerce design and development, 

e-commerce strategies, payment system, marketing, public relations, security 

system, trends of e-commerce and case studies. 
 

02739231 โครงสรางขอมูล       3(3-0-6) 

  (Data Structure) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

หลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง โครงสรางขอมูล แถวลําดับ ระเบียน กองเรียงทับซอน 

แถวคอย รายการโยง ตนไม และกราฟ เทคนิคการเรียงลําดับและการคนหาขอมูล การจัด

ระเบียบแฟม 

Principles of structure programming; data structures array, record, stack, queue, 

linked list, tree and graphs, techniques for sorting and searching, file organization.   
 

02739241 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต       3(2-2-5) 

  (Internet Technology) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

อินเทอรเน็ตและการบริการสารสนเทศ เวิลดไวดเว็บ สถาปตยกรรมขอมูล ระดับความปลอดภัย

ของขอมูลบนเครือขายและชองโหว  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยี

ไรสายและเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัล การประยุกตงานบนอินเทอรเน็ต  เทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตในอนาคต 

Internet and information service, world wide web, information architecture , data 

security level on network and vulnerabilities, electronic commerce, digital 

signature, wireless and information technology, digital media, application on 

internet, future trend of internet technology. 
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02739311 การจัดองคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน       3(3-0-6) 

  (Introduction to Computer Organization and Architecture) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดองคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ซีพียู เรจิสเตอร หนวย

คํานวณและตรรกะ หนวยควบคุม การแทนขอมูลและคําสั่งในเครื่อง วิวัฒนาการคอมพิวเตอร 

หนวยความจําเสมือน หนวยความจําแคช สถาปตยกรรมรับเขาและสงออก การประมวลผลแบบ

ขนาน การประมวลผลแบบสายทอ 

Basic concept of the organization and architecture of computers, CPU, register, 

arithmetic and logical unit, control unit, data and command representation, 

computer evolution, virtual memory, cache memory, input and output 

architecture, parallel processing, pipe line processing.  
 

02739322 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ       3(3-0-6) 

  (Management Information System) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศตอการจัดการและการตัดสินใจ การประยุกต

เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสารสนเทศท่ีใชในการจัดการ การ

บริหารและการวางแผนในองคการ  

Roles and importance of information systems in management and decision-

making, technology application in the development of management information 

system, information systems for organization management, organization and 

planning. 
 

02739323 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ       3(3-0-6) 

  (Information System Analysis and Design) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

ข้ันตอนเบื้องตนของการวิเคราะห เครื่องมือในการวิเคราะหระบบ วงจรชีวิตในการพัฒนาระบบ 

การกําหนดความตองการ ผังระบบงาน ตารางการตัดสินใจและตนไมการตัดสินใจ การออกแบบ

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร  การออกแบบกระบวนงาน การออกแบบสวนตอประสานกับ

ผูใช การออกแบบฐานขอมูล การออกแบบการจัดการโครงการ การทําเอกสาร การทําใหเกิดผล

และการประเมินผล การบูรณาการและพัฒนาระบบ การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน  

กรณีศึกษา 

Basic step of analysis, tools for system analysis, system development life cycle, 

requirement, system flowchart, decision table and decision tree, computer 

information system design, procedural design, user interface design, database 
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design, project management design, documentation, implementation and 

evaluation, integration and deployment, cost effectiveness analysis, case studies. 
 

02739324 การออกแบบและการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส       3(3-0-6) 

  (Electronic Commerce Design and Development) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739241 

องคประกอบพ้ืนฐานและโครงสรางของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ตและเอ็กซทราเน็ต  

การออกแบบการตอประสานกับผูใช  การออกแบบและพัฒนาท่ีอยูเว็บ  ระบบความปลอดภัย  

ระบบการจายเงินทางอิเล็กทรอนิกส การโปรแกรมบนเว็บ การทําใหเกิดผลและการประเมินผล

ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  กรณีศึกษา 

Basic elements and structure of electronic commerce, Internet and Extranet, user 

interface design, security system, electronic payment system, web programming, 

implementation and evaluation of electronic commerce, case studies. 
 

02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ       3(3-0-6) 

  (Business Programming) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211  

การประยุกตคอมพิวเตอรในทางธุรกิจ สภาวะแวดลอมของธุรกิจ รายการขอมูลธุรกิจ การ

ประยุกตทางการบัญชี ระบบขาวสารทางบัญชี การจายเงินเดือน บัญชีรายจาย บัญชีรายรับ การ

แจงหนี้สิน บัญชีแยกประเภท วัสดุและการควบคุมการปฏิบัติงาน การออกใบสั่งของ การควบคุม

สินคาคงคลังและการคาดคะเน    การจัดซ้ือ การวิเคราะหการขาย การประยุกตกับงานธุรกิจ

และงานธนาคาร  การสื่อสารระหวางระบบ การเขียนสคริปต บูรณาการการเขียนโปรแกรมและ

เทคโนโลยี ประเด็นดานอ่ืนๆ 

Business computer applications, business environment, business transactions, 

accounting applications, accounting information system, payroll, payable 

accounts, receivable accounts, invoicing general ledger, material and operation 

control, order processing, inventory control and forecast, purchasing, sale 

analysis, banking applications, intersystem communications, scripting techniques, 

integrative programming and technologies, miscellaneous Issues.    
 

02739342 คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับงานสารสนเทศ       3(3-0-6) 

  (Computer Graphic Applications for Information) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211       

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรกราฟก  ระบบภาพกราฟกส  การแสดงภาพกราฟกสเชิง

โตตอบ  การออกแบบแรสเตอรและเวกเตอร การประยุกตใชภาพกราฟกสในงานสารสนเทศ 
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Introduction to computer graphic, graphic systems, interactive graphics, raster and 

vector design, application of graphic in  information system. 
 

02739343 ภาพสามมิติและภาพเคล่ือนไหว       3(3-0-6) 

  (Three-Dimensional Images and Animations) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211  

การทําภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว การสรางสตอรีบอรดและแบบจําลอง การสรางเท็กซ

เจอรใหแกวัตถุ  การใชโปรแกรมประยุกตสําหรับสรางภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว 

Construction of three-dimensional images and animations, story board and 

modeling creation, object texture creation, three-dimensional image and 

animation applications. 
 

02739344 เทคโนโลยีส่ือผสม       3(3-0-6) 

  (Multimedia Technology)      

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211   

ระบบสื่อผสม  โครงสรางและสวนประกอบ   การสรางภาพ  ขอความหลายมิติ  สื่อหลายมิติ สื่อ

ในการนําเสนอ ตัวอักษร กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน การนําเสนอโดยใชสื่อผสม 

เทคโนโลยีระบบสื่อผสม 

Multimedia systems, components and structure; image creations; hypertext, 

hypermedia, presentation media, text, graphic, animation, audio, video; 

multimedia presentation; multimedia system technology. 
 

02739345 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคล่ือนท่ี       3(3-0-6) 

  (Application Development for Mobile Devices) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

สถาปตยกรรมฮารดแวร คุณลักษณะและขอจํากัดของอุปกรณเคลื่อนท่ี เครื่องมือและภาษาท่ีใช

สําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต หลักการโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี สวนตอประสานระบบ

สําหรับโปรแกรมประยุกต หนวยความจําและบันทึกขอมูล การสื่อสารกับระบบภายนอก การ

จําลองเพ่ือทดสอบและแกไขบนระบบคอมพิวเตอร ขอคํานึงถึงดานความม่ันคง  

Hardware architecture, characteristics and limit of mobile devices, tools and 

languages program used in application development,  programming principles for 

mobile devices, interface memory and data storge,  communication to external 

system, simulation for testing and editing on computer system, consideration for 

security. 
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02739346 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมตารางทําการ       3(3-0-6) 

  (Data Analysis Using Spreadsheet Program) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

ตารางทําการ  การนําเขาขอมูล  การจัดการขอมูล  ฟงกชั่น  แผนภูมิและหนวยการแสดงผล

กราฟก  การวิเคราะหขอมูล การโปรแกรมมาโคร 

Spreadsheet, data input, data management,  functions,  chart and graphic 

displays,  data analysis,  macros programming. 

 

02739351 การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร       3(3-0-6) 

  (Data Communication and  Computer Network) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารขอมูล สวนประกอบของการติดตอสื่อสารขอมูล ชนิดของเครือขาย

คอมพิวเตอร เครือขายบริเวณเฉพาะท่ี ระเบียบวิธีการเครือขาย มาตรฐานของเครือขาย การ

วางแผนและการออกแบบระบบเครือขาย การสื่อสารขอมูลในชั้นของการเชื่อมตอระหวางระบบ

เปด ระดับชั้นของการควบคุม การควบคุมการเชื่อมโยงระดับกายภาพ เทคโนโลยีการสื่อสาร

ขอมูล วิธีการระบุและสลับเสนทาง  ความปลอดภัยและการประยุกต 

 Concepts of data communication, components of data communication, types of 

computer networks, local area network, network topologies, network protocal 

standards, network system planning and designing, data communication layers in 

open system interconnection: layer of control, physical link control, data 

communication technology, routing and switching, security and application. 
 

02739352 การประกันและความม่ันคงสารสนเทศ       3(3-0-6) 

              (Information Assurance and Security)  

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

พ้ืนฐานดานความม่ันคงของเครือขายและสารสนเทศ  การวิเคราะหรูปแบบภัยคุกคาม           

การโจมตีและการปองกันชองโหว นโยบายและการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงของระบบ การพิสูจน

ตัวตนการประกันสารสนเทศ ระบบความม่ันคง การบริการความม่ันคง การวิเคราะหการประกัน

สารสนเทศ การกูระบบกลับคืน  

Basic on the security of network and information, threat pattern analysis, attacks 

and protection vulnerabilities,  policy and practice to ensure the stability of the 

system, authentication, information assurance security systems, security systems 

mechanisms, security services, analysis of information assurance, system 

recovery.  
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02739421 วิศวกรรมซอฟตแวร       3(3-0-6) 

  (Software  Engineering) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

เทคนิคของการออกแบบและการพัฒนาซอฟตแวร การเขียนโปรแกรมสําหรับการรักษาความ

ปลอดภัย การเวียนใช การบํารุงรักษาซอฟตแวร การจัดทําเอกสารประกอบ การตรวจสอบความ

ถูกตอง ขอผิดพลาดของซอฟตแวร การบริหารโครงการซอฟตแวร การประมาณคาใชจาย การ

ทดสอบและประเมินคุณภาพ 

Software design and development techniques, software security practices, 

software reuse, software maintenance, documentation, testing, software errors, 

software  project management, cost estimation, testing and quality assurance. 
 

02739422 ระบบฐานขอมูล       3(3-0-6) 

              (Database System) 

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

แนวคิดเก่ียวกับฐานขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูล ความเปนอิสระของขอมูล ความเชื่อถือได

และบูรณภาพ การจัดองคการเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ เคารางและเคารางยอย  ตัวแบบเชิง

ลําดับชั้น เชิงขายงานและเชิงสัมพันธ บรรทัดฐานขอมูล ภาษานิยามขอมูล ภาษาท่ีใชสืบคน

ฐานขอมูล สภาพแวดลอมในการจัดการฐานขอมูล การรักษาความปลอดภัยของขอมูล ฐานขอมูล

เพ่ือวัตถุประสงคพิเศษ 

Database concepts, database management system, data independence, reliability 

and integrity, logical and physical organization, schema and subschema; data 

models, hierarchical model network model and relational model, data 

normalization, data definition language, database query language, managing 

database environment, data security, special-purpose database. 
 

02739423 การสืบคนสารสนเทศ       3(3-0-6) 

  (Information Retrieval) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

ความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับระบบสืบคนสารสนเทศ หลักการคนคืน การดําเนินการแบบบูล 

ตรรกศาสตรคลุมเครือ พี-นอรม การจําลองแบบเบเซียนและปริภูมิเวกเตอร การวิเคราะห

ขอความและการทําดัชนีแบบอัตโนมัติ มาตรฐานสําหรับกําหนดการวางขอความดวยภาษาเอส

จีเอ็มแอล และภาษาเอชทีเอ็มแอล การจัดรูปแบบขอคําถามอัตโนมัติ เทคนิคของการเรียนรูและ

การจัดรูปแบบเหมาะท่ีสุดระหวางระบบและผูใช  การคนคืนสารสนเทศแบบไฮเปอรเท็กซ  

Introduction to information retrieval system, principles of retrieval, Boolean 

operation, fuzzy logic, p-norm, vector space and Baysian modelling, text analysis 
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and automatic index, standard of text alignment in SGML and HTML, automatic 

question formatting, techniques of knowledge and optimization formatting 

between a system and hypertext-information retrieval users. 

 

02739424 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ       3(3-0-6) 

  (Object Oriented Analysis and Design) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739214  

แนวคิดพ้ืนฐานของตัวแบบเชิงวัตถุ วัฏจักรชีวิตการพัฒนาระบบ การวิเคราะหเชิงวตัถุ การสราง

แผนภาพ  การใชเคส  แผนภาพคลาส  การออกแบบเชิงวัตถุ การประยุกตใชงานเชิงวัตถุ 

Basic concept of object-oriented model, system development life cycle, object-

oriented analysis, diagram construction, using CASE, class diagram, object-

oriented design, object-oriented applications. 
 

02739425 การจัดการระบบ       3(3-0-6) 

  (System Management) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

การจัดการวัตถุ การจัดการสถานะ การแสดงความสัมพันธ  การออกรายงานเตือน รายงาน

เหตุการณ การควบคุมล็อก การลองตรวจสอบความปลอดภัย การจัดการการทดสอบ 

Object management, state management, relationship presentation, alarm 

reporting, log control, security audit trial, test management. 
 

02739426 อันตรกิริยาระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร       3(3-0-6) 

  (Human - Computer Interaction) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739323 

หลักการและสวนประกอบของอันตรกิริยาระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร กระบวนการออกแบบ 

ตัวแบบของผูใชในการออกแบบ การวิเคราะหงาน การออกแบบสนทนาโตตอบ ปจจัยดานมนุษย

และความสามารถในการเขาถึง  การพัฒนาซอฟตแวรท่ีเนนมนุษยเปนศูนยกลาง และการพัฒนา

สวนติดตอผูใชท่ีมีประสิทธิภาพตัวแบบของระบบ เทคโนโลยีทันสมัย การสนับสนุนการทําให

เกิดผล การประเมินผลกรุปแวร   การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับอันตรกิริยาระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 

Principles and component of human-computer interaction, design process, 

models of the design users, task analysis, dialogue design, human factors and 

accessibility, human-centered software development, model of the system, 

emerging technologies, implementation support, evaluation groupware, human - 

computer interaction aspects of application domains. 
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02739427 การออกแบบและพัฒนาเกมสคอมพิวเตอร       3(3-0-6) 

  (Computer Games Design and Development) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเกมสคอมพิวเตอร หลักการออกแบบเกมส กระบวนการในการออกแบบ

และพัฒนาเกมส การสรางเกมสท่ีเลนบนไมโครคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ต การสราง

เอกสาร และการประเมินผล 

introduction to computer games, principles of games design_ , games design and 

development process, creation of games on microcomputer and Internet system, 

document creation and evaluation. 
 

02739428 การประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล       3(3-0-6) 

  (Digital Signal and Image Processing) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

เทคนิคการประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล รูปแบบแฟมขอมูลภาพดิจิทัล การปรับแตงภาพ 

การบีบอัดภาพและการรับรูภาพ  ภาษาภาพ 

Techniques in signal processing and digital image, file format  for digital image, 

graphic  capture, image compression and  perception , visual language. 
 

02739429 การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและการพัฒนาระบบการวางแผน       3(3-0-6)           

  ทรัพยากรองคกร 

 (Business Process Design and Enterprise Resource Planning System 

Development) 

แนวคิดและการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ   การสรางมูลคาทางธุรกิจดวยสารสนเทศ              

การบริหารธุรกิจอยางชาญฉลาด  การพัฒนา กรอบงานและสถาปตยกรรม การสรางตัวแบบ 

การวิเคราะห  การทําใหเกิดผลและ ผลกระทบของการวางแผนดานทรัพยากรองคกรในองคกร  

กรณีศึกษาและแนวโนมเทคโนโลยี 

Concept and business process design,  business value creating with  information, 

business intelligent business administration, development, framework and 

architecture, modeling, analysis, implementation and impact of  enterprise 

resource planning in an organization, case studies and technology trends. 
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02739431 ระบบปฏิบัตกิารและซอฟตแวรระบบ       3(3-0-6) 

  (Operating System and  System Software) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ ซอฟตแวรระบบ โครงสรางระบบปฏิบัติการ การจัดการ

กระบวนการ การจัดกําหนดการกระบวนการ การติดตอสื่อสารดวยกระบวนการขัดจังหวะ การ

จัดการหนวยความจํา และหนวยความจํารอง ความจําเสมือน ความปลอดภัย การปองกัน 

รับเขา/สงออก การจัดสรรทรัพยากรภายในระบบคอมพิวเตอร การติดตาย ระบบปฏิบัติการแบบ

กระจายและเครือขาย แนวโนมของระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรระบบ กรณีศึกษา 

Evolution of operating system, system software, operating system structure, 

process management, process scheduling, interrupt process communication, 

memory and secondary storage management, virtual memory, security, 

protection, input/output, computer system, resource allocation, deadlocks, 

distributed processing and network, operating system and system software trend, 

case studies. 
 

02739432 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ       3(3-0-6)  

  (Decision Support System) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

ความหมายและบทบาทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ความสัมพันธของระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร โครงสรางของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การ

ออกแบบและเทคโนโลยีเพ่ือใชในการพัฒนาระบบ กระบวนการการพัฒนาระบบ และการ

ประยุกตใช 

Definition and roles of decision support system, relation of DSS and Executive 

Information System, DSS structures, system design and technology for developing 

DSS, system development processing and application of DSS. 
 

02739433 ระบบผูเช่ียวชาญ       3(3-0-6) 

  (Expert System) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

สวนประกอบของระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบผูเชี่ยวชาญ การวินิจฉัยปญหา การวางแผนและการ

ควบคุม การแทนความรู ฐานความรู การเสาะหาความรู ความไมแนนอนของกลไกตัดสินใจ 

ระบบอิงกฎเกณฑและระบบอิงกรอบ การพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ กรณีศึกษาดานการพัฒนา

ระบบผูเชี่ยวชาญ   

Component of expert system; expert system in problem solving, planning and 

controlling; knowledge representation, knowledge base, knowledge searching, 
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uncertainty of decision-making mechanism, rule-based and frame-based systems, 

case studies in expert system design. 
 
 

02739434 ปญญาประดิษฐเบ้ืองตน       3(3-0-6) 

  (Introduction to Artificial Intelligence) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับปญญาประดิษฐ กระบวนการของปญญาประดิษฐโดยคอมพิวเตอร การ

แทนความรูดวยคอมพิวเตอร การแกปญหา วิธีการคนหา ข้ันตอน ตรรกศาสตรคลุมเครือ 

ภาษาธรรมชาติ วิทยาการหุนยนตและระบบผูเชี่ยวชาญ การเลนเกม การใชคอมพิวเตอรในการ

แกปญหาเก่ียวกับปญญาประดิษฐ  

Introduction to artificial intelligence, artificial intelligence production process by 

computer, computer representation of knowledge, problem solving and 

searching, procedure, fuzzy logic, natural language, robotic and expert system, 

game playing, the use of computer to solve artificial intelligence problems. 
 

02739435 เทคโนโลยีเหมืองขอมูลและการประยุกต       3(3-0-6) 

  (Data Mining Technologies and Applications) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

ทฤษฎีของการคนพบความรูและการทําเหมืองขอมูล ระเบียบวิธีการทําเหมืองขอมูล ตนไม             

ถถถุการตัดสินใจ  กฎการจําแนก  การสรางตัวแบบทางสถิติ  กฎความสัมพันธกัน  การจัดเขา

กลุม  กรณีศึกษาและการประยุกตใช 

Theory of knowledge discovery and data mining, methodology for data mining,  

decision tree classification rules, statistical modeling, association rules, clustering , 

case studies and applications 
 

02739436 การจัดการความรู       3(3-0-6) 

  (Knowledge Management) 

กระบวนการจัดการความรู การกําหนดความรู แหลงความรู การใหไดมาซ่ึงความรู การพัฒนา

ความรูใหม  การบูรณาการความรู  การถายทอดการพัฒนาความรูใหม การจัดการความรูเพ่ือ

วัตถุประสงคเฉพาะกิจ 

Process of knowledge management, determination of knowledge, source, 

acquisition, integration, transmission of knowledge, development of new 

knowledge, knowledge management for special objectives 
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02739442 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ       3(3-0-6) 

  (Office Automation System) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

ระบบสํานักงานกับการจัดการองคการ การใชนวัตกรรมในการประมวลผลขอมูล การประมวลผล

คําและภาพ การสื่อสารในสํานักงาน การผลิตภาพในสํานักงาน การเก็บรวบรวมขอมูลและการ

นํามาใช การออกแบบระบบการเก็บรวบรวมขอมูลและการพัฒนาองคการในรูปแบบใหม          

การดูแลองคการและประสิทธิผลขององคการสมัยใหม การประยุกตการประมวลผลคํา 

ฐานขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ระบบสํานักงานเบ็ดเสร็จ การพิจารณาความคุมคาในการ

ลงทุน   

Office system and organization management, application of innovations in data 

processing, word and image processing, office communication, graphic 

construction, data collection system design and developing modern organization, 

maintenance and efficiency in modern organization. Application of word 

processing, database and data analysis, integrated office system and evaluation 

of investment cost.    
 

02739443 ระบบส่ือประสม       3(3-0-6) 

   (Multimedia System) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบสื่อประสม วิทยาการและจิตวิทยาของการสื่อสารดวยการมองเห็น

และการไดยินเสียง ฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีใชในการพัฒนาระบบสื่อประสม การพัฒนาและ

ทฤษฎีการสื่อสารบนพ้ืนฐานการใชสื่อประสม การออกแบบระบบสื่อประสม วิศวกรรมซอฟตแวร

และการบริหารจัดการบนระบบสื่อประสม  กฎหมายและสังคมสําหรับระบบสื่อประสม  

Fundamentals of multimedia system, technology and psychology for 

communication by visualizing and hearing, hardware and software for developing 

multimedia system, development and communication theories under multimedia 

system,  multimedia system design, software engineering and management on 

multimedia system. Legal and social concerns for multimedia system. 
 

02739444 ระบบสารสนเทศสํานักงาน       3(3-0-6) 

  (Office Information System) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231  

หนาท่ีและการจัดการสํานักงาน  ลักษณะของสํานักงาน  การประมวลผลสารสนเทศสํานักงาน  

อุปกรณและเทคโนโลยีสํานักงาน ระบบคอมพิวเตอรในสํานักงาน สวนประกอบของระบบ
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สารสนเทศสํานักงาน ผลประโยชนและคาใชจายในการจัดทําระบบสารสนเทศสํานักงาน  

แนวโนมของเทคโนโลยีสํานักงาน 

Duties and office management, characteristic of office, office information 

processing, equipment and technology for office automation, computer system in 

office, component of office information system, benefit and cost of office 

information system, trend of office information system. 
 

02739445 ระบบสารสนเทศทางการเงิน       3(3-0-6) 

  (Financial Information System) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศทางการเงิน ความสัมพันธระหวางการบริหาร

จัดการองคการและระบบการประมวลผลสารสนเทศทางการเงิน การประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศขององคการการเงิน  การวิเคราะห การออกแบบ และการควบคุมระบบประมวลผล

ขอมูลทางการเงิน การจัดทํารายงานและการประเมินผลระบบ  แนวโนมของระบบสารสนเทศ

ทางการเงิน  

Roles and importance of financial information systems, relation between 

organization management and financial, application of information technology in 

financial; analysis design and control of financial processing system, reporting and 

system evaluation, trend of financial information systems.  
 

02739446 ระบบสารสนเทศทางการผลิต       3(3-0-6) 

  (Manufacturing Information System) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการดําเนินงานในองคการท่ีทําการผลิต และใหบริการระบบสารสนเทศ

ทางการผลิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ วางแผนการผลิต การดําเนินการและ

ควบคุมการผลิต กรณีศึกษา 

Basic concept of organization operation in the production and service of 

manufacturing information system; information system for product development, 

product planning, product operating and controlling, case studies. 
 

02739447 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี       3(3-0-6) 

  (Accounting Information System) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

หลักการและแนวคิดของระบบสารสนเทศทางการบัญชี โครงสรางและสวนยอยของระบบบัญชี

ตามความตองการของธุรกิจ การวางแผน การวิเคราะห การออกแบบ และการเลือกใชระบบ
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สารสนเทศทางการบัญชี การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจัดทํา

รายงานเพ่ือการควบคุมและตัดสินใจของระบบงานในองคการธุรกิจ 

Principles and concepts of accounting information system, structure and 

component of accounting system in various business organization, planning, 

analysis, designing and selecting of accounting information system, controlling 

and auditing, reporting for controlling and decision making in business system. 

02739448 ตัววัดซอฟตแวร       3(3-0-6) 

  (Software Metrics) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739323 

แนวคิดเก่ียวกับตัววัดซอฟตแวร วิธีการวัดและการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ ตัวแบบผลผลิต

และการวัด ตัววัดคุณภาพ การจัดการทรัพยากรและภารกิจดวยตัววัด การประมาณคาใชจาย 

การจัดทําแผนตัววัด 

Concept of software metric, measuring and collecting project data, productivity 

models and measurement, quality metric, task and resource management by 

metric, estimating software cost, developing a metric plan. 
 

02739449 การจําลองแบบและการสรางแบบจําลอง       3(3-0-6) 

  (Simulation and Modeling) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

เทคนิคการจําลองแบบ การจําลองแบบตอเนื่องและแบบไมตอเนื่อง ทฤษฎีแถวคอย 

กระบวนการรสโตคาสติคโพรเซส การออกแบบการทดลองการจําลองแบบ การวิเคราะหผลการ

จําลองแบบ ความแมนของแบบจําลองและผลลัพธ 

Simulation techniques, continuous and discrete simulation models, queuing 

theory, stochastic process, designing simulation experiments, analysis of 

simulation results, accuracy of model and results. 
 

02739451 การบริหารเครือขาย       3(3-0-6) 

  (Network Management) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739351 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเครือขาย โครงสรางและการทํางานของเครือขายคอมพิวเตอร ระบบรับ-

ใหบริการ ระบบปฏิบัติการเครือขาย  โพรโทคอลของเครือขาย การติดตั้งเครือขาย  การแบงปน

ทรัพยากรและการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือขาย การบริหารเครือขาย การจัดสภาวะ

แวดลอมใหเครื่องบริการ  การบํารุงรักษาเครือขาย 

Introduction to network, structure and operation of computer network, client-

server system, network operating system, network protocol, network installation, 
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resource sharing and network security, network administration,  server 

environment configuration, network maintenance. 
 

02739452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(3-0-6) 

  (Information Technology Management) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739351 

ความหมายและสวนประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขาย กล

ยุทธและการจัดการสารสนเทศในองคการ การจัดการสถาปตยกรรมขอมูล   การพัฒนาและการ

บํารุงรักษาระบบ การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศของการจัดการ

สารสนเทศทางธุรกิจ แนวคิดการทํางานเปนทีม บริบทองคกร การจัดการบริการ การบริหาร

จัดการโดเมนและกิจกรรมในองคกร การสือ่สารในวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อนาคตการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรณีศึกษา 

Definition and component of information technology, computer technology and 

network, strategies and information technology management in organization, data 

organization architecture, system development and maintenance, application of 

information technology, business information management of information 

technology, teamwork concepts, organizational context, service management, 

administrative domains and activities in organization , professional 

communication for information technology, information technology management 

for future business, case studies. 
 

02739453 ระบบสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร       3(3-0-6) 

  (Information System for Communication) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739351 

ระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศแบบกระจาย เครื่องมือระบบการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร 

เครือขายและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร สถานีงาน สวนตอประสานขายงานบริเวณเฉพาะท่ี  

ฐานขอมูลของเครือขายการสื่อสาร การอัตโนมัติสํานักงานและเครือขายในองคการ เทคโนโลยี

การสื่อสาร  อินเทอรเน็ตและเอ็กซทราเน็ต 

Information system, distributed information system, communication system tools, 

communication method, computer architecture and network, workstation, local 

area network interface, database for communication network, office automation 

and network organization, communication technology, Internet and Extranet. 
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02739454 การบริการเครือขายใยแมงมุม       3(3-0-6) 

  (WWW Server System) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739351 

เวิลดไวดเว็บ โปรแกรมคนผานเว็บ การพัฒนาและการติดตั้งตัวบริการเว็บ ระบบความปลอดภัย

ของเว็บ  ฐานขอมูลเว็บ  การใหบริการของตัวบริการเว็บ  การบํารุงรักษาเว็บ กรณีศึกษา 

World wide web, web browser, web server installation and development, web 

security systems, web database, web server services, web maintenance, case 

studies.  

02739455 การใหบริการสารสนเทศในอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต       3(3-0-6) 

  (Internet Information Services and Intranet) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739351 

การใหบริการในอินเทอรเน็ต  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  โพรโทคอลของการถายโอนแฟม โกเฟอร 

การติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต การใหบริการของเวิลดไวดเว็บ เอ็กซทราเน็ต 

Internet services, electronic mail, File Transfer Protocol, Gopher, installation 

Internet system, world wide web service, Extranet. 
 

02739456 ระบบประมวลผลแบบกระจาย       3(3-0-6) 

  (Distributed Processing System) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739351 

ลักษณะท่ัวไปของการประมวลผลแบบกระจาย การออกแบบ การติดตอสื่อสารระหวางโปรเซส

ในเครือขาย การบริการแฟมขอมูล การบริการชื่อ เวลาท่ีสอดคลองในการประมวลผลแบบ

กระจาย การทําซํ้าขอมูล การควบคุมภาวการณใชงานพรอมกัน การกูคืนและการทนทานตอ

ความผิดพลาด ระบบความม่ันคงของขอมูล ในระบบประมวลผลแบบกระจาย  

General of characteristic of  processing system, design, inter-process 

communication in network, file services, name services, distributed processing 

synchronized-time, data redundancy, concurrency control, recovery and fault 

tolerance, data security in distributed processing system. 
 

02739481 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ I       1 

  (Workshop in Information Technology I) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมฝกปฏิบัติทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Presentation and discussion or current interesting topics in information 

technology and workshop. 
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02739482 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ II       1 

  (Workshop in Information Technology II) 

  สัมมนาและฝกปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันสูง 

  Seminar  and workshop in Advanced Information Technology. 
 

 

02739496 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(3-0-6) 

  (Select Topic in Information Technology) 

  เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาตรี หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

Selected topics in information technology at the bachelor’s degree level. Topics 

are subject to change each semester. 
 

02739497 สัมมนา       1 

  (Seminar) 

  การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topics in information 

technology at the bachelor’s degree level. 
 

02739498 ปญหาพิเศษ             1-3 

  (Special Problems) 

  การศึกษาคนควาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in information technology at the bachelor’s degree level and 

complied into a written report. 

 

 

 

 
 


