คำอธิบำยรำยวิชำหลักสู ตรวิทยำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2559
รำยวิชำนอกหลักสู ตร
01403117
หลักมูลเคมีทวั่ ไป
3(3-0-6)
(Fundamentals of General Chemistry)
โครงสร้างอะตอม ตารางพีริออดิกและสมบัติตามตารางพีริออดิก พันธะเคมี ปริ มาณสัมพันธ์ แก๊ส
ของเหลว ของแข็ง สารละลาย จลนพลศาสตร์ เคมี สมดุลเคมี กรดและเบส สมดุลของไอออน ธาตุ
เรพรี เซนเททีฟ โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โลหะแทรนซิชนั
Atomic structure, periodic table and periodic properties, chemical bonds, stoichiometry, gases,
liquids, solids, solutions, chemical kinetics, chemical equilibria, acids and bases, ionic equilibria,
presentative elements, metals, nonmetals, and metalloids, transition metals.
01417111

แคลคูลสั I
(Calculus I)
3(3-0-6)
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั และการประยุกต์ ค่าเชิงอนุพนั ธ์ และการประยุกต์ ปริ พนั ธ์
และการประยุกต์
Limits and continuity, derivatives and applications, differentials and applications, integration and
applications.

01417112

แคลคูลสั II
(Calculus II)
3(3-0-6)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 01417111
เรขาคณิ ตสามมิติอนุพนั ธ์ยอ่ ย ปริ พนั ธ์หลายชั้น สมการเชิงอนุพนั ธ์มูลฐาน
Space geometry, partial derivatives, multiple integrals, elementary differential equations.

01420113

ปฏิบัตกิ ำรฟิ สิกส์ I
(Laboratory in Physics I)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 01420111 หรื อพร้ อมกัน หรื อ 01420117 หรื อพร้ อมกัน
ปฏิบตั ิการสําหรับวิชา ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป I หรื อฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน I
Laboratory for General Physics I or Basic Physics I.

01420114

ปฏิบัตกิ ำรฟิ สิกส์ II
1(0-3-2)
(Laboratory in Physics II)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 01420113 และ 01420112 หรื อพร้ อมกัน หรื อ 01420118 หรื อพร้ อมกัน
ปฏิบตั ิการสําหรับวิชา ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป II หรื อฟสิ กส์พ้นื ฐาน II

1(0-3-2)

Laboratory for General Physics II or Basic Physics II.
01420117

ฟิ สิกส์ พื้นฐำน I
(Basic Physics I)
กลศาสตร์กลศาสตร์ของไหลอุณหพลศาสตร์การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก
Mechanics, fluid mechanics, thermodynamics, harmonic motion.

2(2-0-4)

01420118

ฟิ สิกส์ พื้นฐำน II
2(2-0-4)
(Basic Physics II)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 01420117
ไฟฟ้า แม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิ สิ กส์ยคุ ใหม่เบื้องต้น
Electricity, magnetism, electromagnetic waves, optics, introduction to modern physics.

02721101

ควำมรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับธุรกิจ
3(3-0-6)
(Introduction to Business)
ธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม รู ปแบบขององค์การธุรกิจ การบริ หาร
และการจัดการธุ รกิ จ การผลิตและการจัดซื้ อ การตลาด การเงิ นธุ รกิ จและการลงทุน การบัญชี ธุรกิ จ การ
สื่ อสารและการขนส่ ง ภาษีอากรธุ รกิ จ การค้าระหว่างประเทศ การเสี่ ยงภัยและการประกันภัย การจัดการ
ธุรกิจขนาดย่อม กฎหมายธุรกิจ
Business and economic system, business and social responsibility, type of business organization,
business administration and management, production and purchasing, marketing, business finance and
investment, business accounting, communication and transportation, business tax, international trade, risk
and insurance, small business management, business law

รำยวิชำของหลักสู ตร
02739111** คอมพิวเตอร์ และระบบสำรสนเทศ
3(2-2-5)
(Computer and Information System)
วิวฒั นาการของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างและการทํางานของ
คอมพิวเตอร์ ระบบจํานวน ข้อมู ล และระบบสารสนเทศ หลักการประมวลผลข้อมู ล ภาษาคอมพิ วเตอร์
หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง การสื่ อสารข้อมูลและอินเทอร์ เน็ต
สาระสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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,
pervasive themes information technology.
02739141**

กฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Laws)
ความรู ้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์ จริ ยธรรมและความรับผิดชอบ ทรัพย์สินทางปั ญญา
การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ความเป็ นส่ วนตัวและเสรี ภาพของพลเมือง กฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกิ จบน
อินเทอร์เน็ต การค้าระหว่างประเทศและระเบียบข้อบังคับที่สาํ คัญเกี่ยวกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ประเด็นทาง
กฎหมายและบริ บททางสังคมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
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

หลักกำรเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
(Principles of Programming)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739111
เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง การเขียนโปรแกรมตามเหตุการณ์ การแก้จุดบกพร่ อง การ
ทดสอบ การประมวลผลข้อมูล แถวลําดับ โปรแกรมย่อยและพารามิเตอร์ ตัวชี้
Techniques for structure programming, Event-Driven programming, debugging, testing, data
processing, array, subprogram and parameter, pointer.

___________________________
**วิชาปรับปรุ ง

02739212

กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ I
3(2-2-5)
(Computer Programming I)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739211
หลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง แถวลําดับหลายมิติ สายอักขระ ระเบียน เซต โปรแกรมย่อย
และพารามิเตอร์ ตัวชี้ แฟ้มข้อมูล ขั้นตอนวิธีสาํ หรับการค้นเชิงเส้นและทวิภาค การเรี ยงลําดับ
Principles of structure programming, multidimensional arrays, string, record, set, subprograms and
parameters, pointer, file, algorithms for linear search and binary search, sorting.

02739213

กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ II
3(2-2-5)
(Computer Programming II)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739211
แนวคิดเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ทักษะที่จาํ เป็ นต่อการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาใดภาษาหนึ่ง และการประยุกต์ใช้งาน
Concept of object oriented programming, designing and programming development, skills for
application programming development, object oriented programming languages and its applications.

02739214

หลักกำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
(Principles of Object Oriented Programming)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739211
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เชิ งวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิ ง
วัต ถุ นิ ย ามของวัต ถุ ลัก ษณะประจํา และพฤติ ก รรมของวัต ถุ คลาส การสื บ ทอด แถวลํา ดับ การนํา
ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก กราฟิ ก การสร้างและการจัดดําเนินการ โครงสร้างข้อมูลพลวัต
Basic concepts of object-oriented software design and development, program structures of objectoriented language, object definitions, object attributes and behaviors, classes, inheritance, array, reuse of
software components, graphics, creating and manipulating dynamic data structures.

02739221

พำณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Electronic Commerce)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739111
แนวคิดพื้นฐานของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ การออกแบบและพัฒนาพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ กลยุทธ์ใน
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชําระเงิน การตลาด การประชาสัมพันธ์ ระบบรักษาความปลอดภัย แนวโน้ม
ของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณี ศึกษา

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

โครงสร้ ำงข้ อมูล
3(3-0-6)
(Data Structure)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739211
หลักการเขี ยนโปรแกรมแบบโครงสร้ าง โครงสร้ างข้อมู ล แถวลําดับ ระเบี ยน กองเรี ยงทับซ้อ น
แถวคอย รายการโยง ต้นไม้ และกราฟ เทคนิคการเรี ยงลําดับและการค้นหาข้อมูล การจัดระเบียบแฟ้ม
Principles of structure programming; data structures array, record, stack, queue, linked list, tree and
graphs, techniques for sorting and searching, file organization.

02739241

เทคโนโลยีอนิ เทอร์ เน็ต
3(2-2-5)
(Internet Technology)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739211
อินเทอร์ เน็ตและการบริ การสารสนเทศ เวิลด์ไวด์เว็บ สถาปั ตยกรรมข้อมูล ระดับความปลอดภัยของ
ข้อมูลบนเครื อข่ายและช่ องโหว่ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ลายมื อชื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ เทคโนโลยีไร้ สายและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ อดิจิทลั การประยุกต์งานบนอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในอนาคต
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.

02739261*

คณิตศำสตร์ และสถิตสิ ำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3(3-0-6)
(Mathematics and Statistics for Information Technology)
เซ็ต ตรรกศาสตร์และฟังก์ชนั่ พีชคณิ ตแบบบูล สมการเวียนเกิด ทฤษฎีตน้ ไม้และกราฟ ตัวแปรสุ่ มและ
ฟังก์ชนั่ ความน่าจะเป็ นแบบไม่ต่อเนื่อง ความน่าจะเป็ นแบบต่อเนื่องและการแจกแจง การสุ่มตัวอย่างและสถิติ
เชิ งพรรณนา การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ ส หสัมพันธ์ การถดถอยเชิ งเส้นอย่างง่ าย การประยุกต์
คณิ ตศาสตร์และสถิติสาํ หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Sets, logic and functions, Boolean algebras, recurrence relations, tree and graph theory, random
variables and functions, discrete probability, continuous probability and distribution, sampling and
descriptive statistics, hypothesis testing, correlation analysis, simple linear regression, application of
mathematic and statistic for information technology.
___________________________
*วิชาเปิ ดใหม่

02739311

กำรจัดองค์ ประกอบและสถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Organization and Architecture)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739211
แนวคิดพื้นฐานของการจัดองค์ประกอบและสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ซีพียู เรจิสเตอร์ หน่วยคํานวณ
และตรรกะ หน่วยควบคุม การแทนข้อมูลและคําสั่งในเครื่ อง วิวฒั นาการคอมพิวเตอร์ หน่วยความจําเสมือน
หน่วยความจําแคช สถาปั ตยกรรมรับเข้าและส่งออก การประมวลผลแบบขนาน การประมวลผลแบบสายท่อ
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.

02739312

กำรโปรแกรมบนอินเทอร์ เน็ต
3(3-0-6)
(Internet Programming)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739241
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ต ซอฟต์แวร์ สาํ หรับอินเทอร์ เน็ตและเว็บ การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต ภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลบนเว็บ เครื่ อง
บริ การเว็บ
Introduction to Internet, software for Internet and web, Internet programming design and
development, computer language for Internet programming, web database, web server.

02739313*

ระบบฝังตัวเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Embedded Systems)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739311
สถาปั ตยกรรมของระบบฝังตัว ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ หน่วยความจํารับคําสั่ง
และแสดงผล อุปกรณ์รอบข้าง เทคโนโลยี การพัฒนา การโปรแกรมของระบบฝั งตัว การขัดจังหวะ การ
ประยุกต์ใช้งานระบบฝังตัว
Embedded system architecture, microprocessor, microcontroller, memory input and output,
peripherals, technology, development of embedded programming systems, interrupt, embedded systems
applications.
02739322
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร
3(3-0-6)
(Management Information System)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739211
บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศต่อการจัดการและการตัดสิ นใจ การประยุกต์เทคโนโลยี
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการ การบริ หารและการวางแผน
ในองค์การ
___________________________
*วิชาเปิ ดใหม่

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

กำรวิเครำะห์ และออกแบบระบบสำรสนเทศ
3(3-0-6)
(Information System Analysis and Design)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739231
ขั้นตอนเบื้องต้นของการวิเคราะห์ เครื่ องมือในการวิเคราะห์ระบบ วงจรชีวิตในการพัฒนาระบบ การ
กําหนดความต้องการ ผังระบบงาน ตารางการตัดสิ นใจและต้นไม้การตัดสิ นใจ การออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ การออกแบบกระบวนงาน การออกแบบส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ การออกแบบฐานข้อมูล
การออกแบบการจัดการโครงการ การทําเอกสาร การทําให้เกิ ดผลและการประเมิ นผล การบูรณาการและ
พัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการลงทุน กรณี ศึกษา
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 design, project management design, documentation, implementation and
evaluation, integration and deployment, cost effectiveness analysis, case studies.

02739324

กำรออกแบบและกำรพัฒนำพำณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Electronic Commerce Design and Development)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739241
องค์ประกอบพื้นฐานและโครงสร้างของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ อินเทอร์ เน็ตและเอ็กซ์ทราเน็ต การ
ออกแบบการต่อประสานกับผูใ้ ช้ การออกแบบและพัฒนาที่อยูเ่ ว็บ ระบบความปลอดภัย ระบบการจ่ายเงิ น
ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ การโปรแกรมบนเว็บ การทําให้เ กิ ดผลและการประเมินผลของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
กรณี ศึกษา
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

กำรเขียนโปรแกรมทำงธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Programming)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739211
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ในทางธุ รกิ จ สภาวะแวดล้อมของธุ รกิ จ รายการข้อมูลธุ รกิ จ การประยุกต์
ทางการบัญชี ระบบข่าวสารทางบัญชี การจ่ายเงินเดื อน บัญชีรายจ่าย บัญชี รายรับ การแจ้งหนี้ สิน บัญชีแยก
ประเภท วัสดุและการควบคุมการปฏิ บตั ิงาน การออกใบสั่งของ การควบคุมสิ นค้าคงคลังและการคาดคะเน

การจัดซื้ อ การวิเคราะห์การขาย การประยุกต์กบั งานธุรกิ จและงานธนาคาร การสื่ อสารระหว่างระบบ การ
เขียนสคริ ปต์ บูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี ประเด็นด้านอื่นๆ
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

คอมพิวเตอร์ กรำฟิ กสำหรับงำนสำรสนเทศ
3(3-0-6)
(Computer Graphic Applications for Information)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739211
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิ ก ระบบภาพกราฟิ ก การแสดงภาพกราฟิ กเชิงโต้ตอบ การ
ออกแบบแรสเตอร์และเวกเตอร์ การประยุกต์ใช้ภาพกราฟิ กในงานสารสนเทศ
Introduction to computer graphic, graphic systems, interactive graphics, raster and vector design,
application of graphic in information system.

02739343

ภำพสำมมิตแิ ละภำพเคลื่อนไหว
3(3-0-6)
(Three-Dimensional Images and Animations)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739211
การทําภาพสามมิ ติและภาพเคลื่อนไหว การสร้างสตอรี บอร์ ดและแบบจําลอง การสร้ างเท็กซ์เจอร์
ให้แก่วตั ถุ การใช้โปรแกรมประยุกต์สาํ หรับสร้างภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว
Construction of three-dimensional images and animations, story board and modeling creation, object
texture creation, three-dimensional image and animation applications.

02739344

เทคโนโลยีสื่อผสม
3(3-0-6)
(Multimedia Technology)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739211
ระบบสื่ อผสม โครงสร้างและส่วนประกอบ การสร้างภาพ ข้อความหลายมิติ สื่ อหลายมิติ สื่ อในการ
นําเสนอ ตัวอักษร กราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง วีดิทศั น์ การนําเสนอโดยใช้สื่อผสม เทคโนโลยีระบบสื่ อผสม
Multimedia systems, components and structure; image creations; hypertext, hypermedia, presentation
media, text, graphic, animation, audio, video; multimedia presentation; multimedia system technology.

02739345

กำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ สำหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่
(Application Development for Mobile Devices)

3(3-0-6)

วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739211
สถาปั ตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจํากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่ องมือและภาษาที่ใช้สาํ หรับ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่ วนต่อประสานระบบสําหรับโปรแกรม
ประยุกต์ หน่วยความจําและบันทึกข้อมูล การสื่ อสารกับระบบภายนอก การจําลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบน
ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อคํานึงถึงด้านความมัน่ คง
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.
02739346

กำรวิเครำะห์ ข้อมูลด้ วยโปรแกรมตำรำงทำกำร
3(3-0-6)
(Data Analysis Using Spreadsheet Program)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739211
ตารางทําการ การนําเข้าข้อมูล การจัดการข้อมูล ฟังก์ชนั่ แผนภูมิและหน่วยการแสดงผลกราฟิ ก การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การโปรแกรมมาโคร
Spreadsheet, data input, data management, functions, chart and graphic displays, data analysis,
macros programming.

02739351**

กำรสื่ อสำรข้ อมูลและเครื อข่ ำยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Data Communication and Computer Network)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739211
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การสื่ อ สารข้อ มู ล ส่ ว นประกอบของการติ ด ต่ อ สื่ อ สารข้อ มู ล ชนิ ด ของเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ เครื อข่ายบริ เวณเฉพาะที่ ระเบียบวิธีการเครื อข่าย มาตรฐานของเครื อข่าย การวางแผนและการ
ออกแบบระบบเครื อข่าย การสื่ อสารข้อมูลในชั้นของการเชื่อมต่อระหว่างระบบเปิ ด ระดับชั้นของการควบคุม
การควบคุ มการเชื่ อมโยงระดับกายภาพ เทคโนโลยีการสื่ อสารข้อมูล วิธีการระบุและสลับเส้นทาง ความ
ปลอดภัยและการประยุกต์
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**

กำรประกันและควำมมัน่ คงสำรสนเทศ
(Information Assurance and Security)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739211

3(2-2-5)

พื้นฐานด้านความมัน่ คงของเครื อข่ายและสารสนเทศ การวิเคราะห์รูปแบบภัยคุกคาม การโจมตีและ
การป้ อ งกัน ช่ อ งโหว่ นโยบายและการปฏิ บัติ เ พื่ อ ความมั่น คงของระบบ การพิสู จ น์ ต ัว ตน การประกัน
สารสนเทศ ระบบความมัน่ คง การบริ การความมัน่ คง การวิเคราะห์การประกันสารสนเทศ การกูร้ ะบบกลับคืน
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.
02739390*

02739398*

02739421

กำรเตรียมควำมพร้ อมสหกิจศึกษำ
1(1-0-2)
(Cooperative Education Preparation)
หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิ จศึ กษา ระเบี ยบข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง ความรู ้พ้ืนฐานและ
เทคนิ ค ในการสมัค รงานอาชี พ ความรู ้ พ้ื น ฐานในการปฏิ บัติ การสื่ อ สารและมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ การพัฒ นา
บุคลิกภาพ ระบบการบริ หารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน
Principles, concepts and processes of cooperative education, related rules and regulations, basic
knowledge and techniques in job application, basic knowledge and techniques in working, communication
and human relations, personality development, quality management system in workplace, presentations
techniques, report writing.
กำรเตรียมควำมพร้ อมปัญหำพิเศษ
1(1-0-2)
(Special Problem Preparation)
การฝึ กปฏิบตั ิทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพื้นฐานที่จาํ เป็ นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การใช้เครื่ องมื อพัฒนาซอฟต์แวร์ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และออกแบบข้อมูล การเขียนและการ
นําเสนอรายงาน การสาธิตต้นแบบ
Information technology practice, essential basic skills for system analysis and design, software
development tool usage, data gathering, data analysis and design, report writing and presentation, prototype
demonstration.
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739231
เทคนิคของการออกแบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมสําหรับการรักษาความปลอดภัย
การเวียนใช้ การบํารุ งรักษาซอฟต์แวร์ การจัดทําเอกสารประกอบ การตรวจสอบความถูกต้อง ข้อผิดพลาดของ
ซอฟต์แวร์ การบริ หารโครงการซอฟต์แวร์ การประมาณค่าใช้จ่าย การทดสอบและประเมินคุณภาพ

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

ระบบฐำนข้ อมูล
3(3-0-6)
(Database System)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739231
แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล ความเป็ นอิสระของข้อมูล ความเชื่อถือได้และ
บูรณภาพ การจัดองค์การเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ เค้าร่ างและเค้าร่ างย่อย ตัวแบบเชิงลําดับชั้น เชิงข่ายงาน
และเชิงสัมพันธ์ บรรทัดฐานข้อมูล ภาษานิยามข้อมูล ภาษาที่ใช้สืบค้นฐานข้อมูล สภาพแวดล้อมในการจัดการ
ฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ฐานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ
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**

กำรค้ นคืนสำรสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Retrieval)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739231
ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสื บค้นสารสนเทศ หลักการค้นคืน การดําเนิ นการแบบบูล ตรรกศาสตร์
คลุมเครื อ พี-นอร์ ม การจําลองแบบเบเซี ยนและปริ ภูมิเวกเตอร์ การวิเคราะห์ขอ้ ความและการทําดัชนี แบบ
อัตโนมัติ มาตรฐานสําหรั บ กําหนดการวางข้อความด้วยภาษาเอสจี เอ็มแอล และภาษาเอชที เอ็มแอล การ
จัดรู ปแบบข้อคําถามอัตโนมัติ เทคนิ คของการเรี ยนรู ้และการจัดรู ปแบบเหมาะที่ สุดระหว่างระบบและผูใ้ ช้
การค้นคืนสารสนเทศแบบไฮเปอร์เท็กซ์
Introduction to information retrieval system, principles of retrieval, Boolean operation, fuzzy logic,
p-norm, vector space and Baysian modelling, text analysis 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

กำรวิเครำะห์ และออกแบบเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
(Object Oriented Analysis and Design)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739214
แนวคิ ด พื้นฐานของตัวแบบเชิ งวัต ถุ วัฏจักรชี วิตการพัฒนาระบบ การวิเ คราะห์ เชิ งวัตถุ การสร้ า ง
แผนภาพ การใช้เคส แผนภาพคลาส การออกแบบเชิงวัตถุ การประยุกต์ใช้งานเชิงวัตถุ

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

กำรจัดกำรระบบ
3(3-0-6)
(System Management)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739231
การจัดการวัตถุ การจัดการสถานะ การแสดงความสัมพันธ์ การออกรายงานเตือน รายงานเหตุการณ์
การควบคุมล็อก การลองตรวจสอบความปลอดภัย การจัดการการทดสอบ
Object management, state management, relationship presentation, alarm reporting, log control,
security audit trial, test management.

02739426

อันตรกิริยำระหว่ ำงมนุษย์ กบั คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Human - Computer Interaction)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739323
หลักการและส่วนประกอบของอันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กระบวนการออกแบบ ตัว
แบบของผู ้ใ ช้ใ นการออกแบบ การวิ เ คราะห์ ง าน การออกแบบสนทนาโต้ต อบ ปั จ จัย ด้า นมนุ ษ ย์แ ละ
ความสามารถในการเข้าถึง การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นมนุษย์เป็ นศูนย์กลาง และการพัฒนาส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพตัวแบบของระบบ เทคโนโลยีทนั สมัย การสนับสนุนการทําให้เกิดผล การประเมินผลกรุ๊ ปแวร์
การวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับอันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
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.

02739427

กำรออกแบบและพัฒนำเกมส์ คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Games Design and Development)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739231
ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับเกมส์คอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบเกมส์ กระบวนการในการออกแบบและ
พัฒนาเกมส์ การสร้างเกมส์ที่เล่นบนไมโครคอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์ เน็ต การสร้างเอกสาร และการ
ประเมินผล
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

กำรประมวลผลสัญญำณและภำพดิจทิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Signal and Image Processing)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739231
เทคนิคการประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทลั รู ปแบบแฟ้มข้อมูลภาพดิจิทลั การปรับแต่งภาพ การบีบ
อัดภาพและการรับรู ้ภาพ ภาษาภาพ
Techniques in signal processing and digital image, file format for digital image, graphic capture,
image compression and perception , visual language.

02739429

กำรออกแบบกระบวนกำรทำงธุรกิจและกำรพัฒนำระบบกำรวำงแผน
3(3-0-6)
ทรัพยำกรองค์ กร
(Business Process Design and Enterprise Resource Planning System Development)
แนวคิดและการออกแบบกระบวนการทางธุ รกิ จ การสร้างมูลค่าทางธุรกิจด้วยสารสนเทศ การ
บริ หารธุรกิจอย่างชาญฉลาด การพัฒนา กรอบงานและสถาปั ตยกรรม การสร้างตัวแบบ การวิเคราะห์ การทํา
ให้เกิดผลและ ผลกระทบของการวางแผนด้านทรัพยากรองค์กรในองค์กร กรณี ศึกษาและแนวโน้มเทคโนโลยี
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.

02739431

ระบบปฏิบัตกิ ำรและซอฟต์แวร์ ระบบ
3(3-0-6)
(Operating System and System Software)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739231
วิวฒั นาการของระบบปฏิบตั ิการ ซอฟต์แวร์ระบบ โครงสร้างระบบปฏิบตั ิการ การจัดการกระบวนการ
การจัดกําหนดการกระบวนการ การติดต่อสื่ อสารด้วยกระบวนการขัดจังหวะ การจัดการหน่วยความจํา และ
หน่ วยความจํารอง ความจําเสมือน ความปลอดภัย การป้ องกัน รับเข้า/ส่ งออก การจัดสรรทรัพยากรภายใน
ระบบคอมพิวเตอร์ การติดตาย ระบบปฏิบตั ิการแบบกระจายและเครื อข่าย แนวโน้มของระบบปฏิบตั ิการและ
ซอฟต์แวร์ระบบ กรณี ศึกษา
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

ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ
(Decision Support System)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739231

3(3-0-6)

ความหมายและบทบาทของระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ ความสัมพันธ์ของระบบสนับสนุ นการ
ตัดสิ นใจกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร โครงสร้างของระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ การออกแบบและ
เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ กระบวนการการพัฒนาระบบ และการประยุกต์ใช้
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

ระบบผู้เชี่ยวชำญ
3(3-0-6)
(Expert System)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739231
ส่วนประกอบของระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ การวินิจฉัยปั ญหา การวางแผนและการควบคุม
การแทนความรู ้ ฐานความรู ้ การเสาะหาความรู ้ ความไม่แน่ นอนของกลไกตัดสิ นใจ ระบบอิงกฎเกณฑ์และ
ระบบอิงกรอบ การพัฒนาระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ กรณี ศึกษาด้านการพัฒนาระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
Component of expert system; expert system in problem solving, planning and controlling; knowledge
representation, knowledge base, knowledge searching, uncertainty of decision-making
mechanism, rule-based and frame-based systems, case studies in expert system design.

02739434

ปัญญำประดิษฐ์ เบื้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Artificial Intelligence)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739231
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั ญญาประดิษฐ์ กระบวนการของปั ญญาประดิษฐ์โดยคอมพิวเตอร์ การแทน
ความรู ้ดว้ ยคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหา วิธีการค้นหา ขั้นตอน ตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ ภาษาธรรมชาติ วิทยาการ
หุ่นยนต์และระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ การเล่นเกม การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับปั ญญาประดิษฐ์
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

เทคโนโลยีเหมืองข้ อมูลและกำรประยุกต์
3(3-0-6)
(Data Mining Technologies and Applications)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739211
ทฤษฎี ข องการค้น พบความรู ้ แ ละการทําเหมื องข้อ มู ล ระเบี ย บวิธีการทําเหมื อ งข้อ มู ล ต้น ไม้การ
ตัดสิ นใจ กฎการจําแนก การสร้างตัวแบบทางสถิติ กฎความสัมพันธ์กนั การจัดเข้ากลุ่ม กรณี ศึกษาและการ
ประยุกต์ใช้

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

กำรจัดกำรควำมรู้
3(3-0-6)
(Knowledge Management)
กระบวนการจัดการความรู ้ การกําหนดความรู ้ แหล่งความรู ้ การให้ได้มาซึ่ งความรู ้ การพัฒนาความรู ้
ใหม่ การบูรณาการความรู ้ การถ่ายทอดการพัฒนาความรู ้ใหม่ การจัดการความรู ้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ
Process of knowledge management, determination of knowledge, source, acquisition, integration,
transmission of knowledge, development of new knowledge, knowledge management for special objectives

02739437*

ระบบฐำนข้ อมูลภำคปฏิบตั กิ ำร
1(0-2-1)
(Laboratory in Database System)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739422
การสร้างฐานข้อมูล ตาราง การเขียนคําสัง่ ภาษาเอสคิวแอลเพื่อใช้ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ลบ หรื อการ
ค้นคืนข้อมูลแบบพื้นฐาน แบบมีเงื่อนไข แบบใช้ฟังก์ชนั่ และแบบซ้อนกัน การเชื่อมตาราง และความปลอดภัย
ของข้อมูล
Creating databases, tables, writing SQL language for inserting, updating, deleting or basic query,
conditional query, functional query and nested query, join table and data security.

02739438*

เทคโนโลยีควำมเป็ นจริงเสริม
3(2-2-5)
(Augmented Reality Technology)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739231
แนวคิ ด ของเทคโนโลยี ค วามเป็ นจริ ง เสริ ม การออกแบบและพัฒ นา องค์ป ระกอบของกราฟิ ก
ภาพเคลื่อนไหว สื่ อ 3 มิติ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ การแสดงผลความเป็ นจริ งเสริ ม เทคนิ ค
การปฏิสมั พันธ์ ความเป็ นจริ งเสริ มบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เกมและแนวโน้มเทคโนโลยี
Concepts of Augmented reality technology, design and development, components of graphics,
animations, three-dimensional media; human-computer interaction, augmented reality technology displays,
interaction techniques, mobile augmented reality, game and technology trends.

02739442

ระบบสำนักงำนอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Office Automation System)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739211
ระบบสํานักงานกับการจัดการองค์การ การใช้นวัตกรรมในการประมวลผลข้อมูล การประมวลผลคํา
และภาพ การสื่ อสารในสํานักงาน การผลิตภาพในสํานักงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนํามาใช้ การ
ออกแบบระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาองค์การในรู ปแบบใหม่ การดูแลองค์การและประสิ ทธิผล

ขององค์การสมัยใหม่ การประยุกต์การประมวลผลคํา ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ระบบสํานักงาน
เบ็ดเสร็ จ การพิจารณาความคุม้ ค่าในการลงทุน
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

ระบบสื่ อประสม
3(3-0-6)
(Multimedia System)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739231
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสื่ อประสม วิทยาการและจิตวิทยาของการสื่ อสารด้วยการมองเห็นและ
การได้ยินเสี ยง ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบสื่ อประสม การพัฒนาและทฤษฎีการสื่ อสาร
บนพื้นฐานการใช้สื่อประสม การออกแบบระบบสื่ อประสม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการบริ หารจัดการบน
ระบบสื่ อประสม กฎหมายและสังคมสําหรับระบบสื่ อประสม
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

ระบบสำรสนเทศสำนักงำน
3(3-0-6)
(Office Information System)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739231
หน้าที่ แ ละการจัด การสํานักงาน ลักษณะของสํานักงาน การประมวลผลสารสนเทศสํานักงาน
อุปกรณ์ แ ละเทคโนโลยีสํานัก งาน ระบบคอมพิวเตอร์ ในสํานักงาน ส่ วนประกอบของระบบสารสนเทศ
สํานักงาน ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบสารสนเทศสํานักงาน แนวโน้มของเทคโนโลยี
สํานักงาน
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

ระบบสำรสนเทศทำงกำรเงิน
(Financial Information System)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739231

3(3-0-6)

บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศทางการเงิ น ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารจัดการ
องค์การและระบบการประมวลผลสารสนเทศทางการเงิน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ
การเงิน การวิเคราะห์ การออกแบบ และการควบคุมระบบประมวลผลข้อมูลทางการเงิน การจัดทํารายงานและ
การประเมินผลระบบ แนวโน้มของระบบสารสนเทศทางการเงิน
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

ระบบสำรสนเทศทำงกำรผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Information System)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739231
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการดําเนินงานในองค์การที่ทาํ การผลิต และให้บริ การระบบสารสนเทศทางการ
ผลิ ต ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ วางแผนการผลิต การดําเนิ นการและควบคุ มการผลิ ต
กรณี ศึกษา
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

ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Information System)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739231
หลักการและแนวคิดของระบบสารสนเทศทางการบัญชี โครงสร้างและส่ วนย่อยของระบบบัญชีตาม
ความต้องการของธุ รกิ จ การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ และการเลือกใช้ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจัดทํารายงานเพื่อการควบคุมและ
ตัดสิ นใจของระบบงานในองค์การธุรกิจ
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

ตัววัดซอฟต์แวร์
(Software Metrics)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739323

3(3-0-6)

แนวคิดเกี่ยวกับตัววัดซอฟต์แวร์ วิธีการวัดและการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ ตัวแบบผลผลิตและการ
วัด ตัววัดคุณภาพ การจัดการทรัพยากรและภารกิจด้วยตัววัด การประมาณค่าใช้จ่าย 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

กำรจำลองแบบและกำรสร้ ำงแบบจำลอง
3(3-0-6)
(Simulation and Modeling)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739231
เทคนิคการจําลองแบบ การจําลองแบบต่อเนื่ องและแบบไม่ต่อเนื่ อง ทฤษฎีแถวคอย กระบวนการสโต
คาสติคโพรเซส การออกแบบการทดลองการจําลองแบบ การวิเคราะห์ผลการจําลองแบบ ความแม่นของ
แบบจําลองและผลลัพธ์
Simulation techniques, continuous and discrete simulation models, queuing theory, stochastic
process, designing simulation experiments, analysis of simulation results, accuracy of model and results.

02739451

กำรบริหำรเครื อข่ ำย
3(3-0-6)
(Network Management)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739351
ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับเครื อข่าย โครงสร้างและการทํางานของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบรับ ให้บริ การ ระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย โพรโทคอลของเครื อข่าย การติดตั้งเครื อข่าย การแบ่งปั นทรัพยากรและ
การรักษาความปลอดภัยในระบบเครื อข่าย การบริ หารเครื อข่าย การจัดสภาวะแวดล้อมให้เครื่ องบริ การ การ
บํารุ งรักษาเครื อข่าย
Introduction to network, structure and operation of computer network, client-server system, network
operating system, network protocol, network installation, resource sharing and network security, network
administration, server environment configuration, network maintenance.

02739452

กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Management)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739351
ความหมายและส่วนประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครื อข่าย กลยุทธ์
และการจัดการสารสนเทศในองค์การ การจัดการสถาปั ตยกรรมข้อมูล การพัฒนาและการบํารุ งรักษาระบบ
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศของการจัดการสารสนเทศทางธุ รกิ จ แนวคิดการ
ทํางานเป็ นทีม บริ บทองค์กร การจัดการบริ การ การบริ หารจัดการโดเมนและกิจกรรมในองค์กร การสื่ อสารใน
วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อนาคตการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณี ศึกษา

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

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรสื่ อสำร
3(3-0-6)
(Information System for Communication)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739351
ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศแบบกระจาย เครื่ องมือระบบการสื่ อสาร วิธีการสื่ อสาร เครื อข่าย
และสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ สถานี งาน ส่ วนต่อประสานข่ายงานบริ เวณเฉพาะที่ ฐานข้อมูลของเครื อข่าย
การสื่ อสาร การอัตโนมัติสาํ นักงานและเครื อข่ายในองค์การ เทคโนโลยีการสื่ อสาร อินเทอร์ เน็ตและเอ็กซ์ทรา
เน็ต
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.

02739454

กำรบริกำรเครื อข่ ำยใยแมงมุม
3(3-0-6)
(WWW Server System)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739351
เวิลด์ไวด์เว็บ โปรแกรมค้นผ่านเว็บ การพัฒนาและการติดตั้งตัวบริ การเว็บ ระบบความปลอดภัยของ
เว็บ ฐานข้อมูลเว็บ การให้บริ การของตัวบริ การเว็บ การบํารุ งรักษาเว็บ กรณี ศึกษา
World wide web, web browser, web server installation and development, web security systems, web
database, web server services, web maintenance, case studies.

02739455

กำรให้ บริกำรสำรสนเทศในอินเทอร์ เน็ตและอินทรำเน็ต
3(3-0-6)
(Internet Information Services and Intranet)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739351
การให้บริ การในอินเทอร์เน็ต ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ โพรโทคอลของการถ่ายโอนแฟ้ม โกเฟอร์ การ
ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต การให้บริ การของเวิลด์ ไวด์เว็บ เอ็กซ์ทราเน็ต
Internet services, electronic mail, File Transfer Protocol, Gopher, installation Internet system, world
wide web service, Extranet.

02739456

ระบบประมวลผลแบบกระจำย
3(3-0-6)
(Distributed Processing System)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739351
ลักษณะทัว่ ไปของการประมวลผลแบบกระจาย การออกแบบ การติดต่อสื่ อสารระหว่างโปรเซสใน
เครื อข่าย การบริ การแฟ้ มข้อมูล การบริ การชื่ อ เวลาที่ สอดคล้องในการประมวลผลแบบกระจาย การทําซํ้า
ข้อมูล การควบคุมภาวการณ์ใช้งานพร้อมกัน การกูค้ ืนและการทนทานต่อความผิดพลาด ระบบความมัน่ คง
ของข้อมูล 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

สัมมนำเชิงปฏิบัตกิ ำรทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ I
1
(Workshop in Information Technology I)
การนํา เสนอและอภิ ป รายหัวข้อ ที่ น่ า สนใจทางสาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศ พร้ อ มฝึ กปฏิ บัติ ท าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Presentation and discussion or current interesting topics in information technology and workshop.

02739482

สัมมนำเชิงปฏิบัตกิ ำรทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ II
1
(Workshop in Information Technology II)
สัมมนาและฝึ กปฏิบตั ิการทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
Seminar and workshop in Advanced Information Technology.
สหกิจศึกษำ
6
(Cooperative Education)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน: 02739390
การปฏิบตั ิงานในลักษณะพนักงานชัว่ คราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทํารายงาน
และการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned project including report and
presentation.

02739490*

02739496

เรื่ องเฉพำะทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3(3-0-6)
(Selected Topic in Information Technology)
เรื่ องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริ ญญาตรี หัวข้อเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา

Selected topics in information technology at the bachelor’s degree level. Topics are subject to change
each semester.
02739497

สัมมนำ
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริ ญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in information technology at the bachelor’s
degree level.

02739498**

ปัญหำพิเศษ
3
(Special Problems)
วิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่ อน : 02739398
การศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริ ญญาตรี และเรี ยบเรี ยงเขียนเป็ นรายงาน
Study and research in information technology at the bachelor’s degree level and complied into a
written report.

___________________________
*วิชาเปิ ดใหม่
**วิชาปรับปรุ ง

