เอกสำร 1-4

คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิทยำกำรสื่ อสำร
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
871-210
3(2-2-5)
กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
(Computer Programming I )
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน กระบวนการ
เขียนโปรแกรม ผังงานโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ชนิ ดข้อมูล
และตัวแปร โครงสร้างควบคุมแบบเลือกและแบบทาซ้ า แถว
ลาดับ ฟังก์ชนั การส่งผ่านค่าให้โปรแกรมย่อยแบบต่าง ๆ
การจัดการข้อมูลเข้าและการแสดงผล การเข้าถึงแฟ้ มข้อมูล
Fundamentals of computer programming;
programming process; flowchart and algorithm; data types
and variables; selection and repetition control structures;
arrays; functions; parameter parsing; input and output
management; file accessing
871-211
3(2-2-5)
กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
(Computer Programming II)
แถวลาดับแบบหลายมิ ติ ชนิ ดข้อมูลแบบกาหนด
เอง ฟังก์ชนั การใช้คลังคาสัง่ การส่งผ่านค่าให้โปรแกรมย่อย
แบบต่างๆ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
Multi-dimension arrays; user-defined data types;
functions; library using; parameter parsing; application
program development
871-212
3(2-2-5)
โครงสร้ ำงข้ อมูลและขั้นตอนวิธี
(Data Structure and Algorithms)
ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบ
แถวลาดับ การทางานแบบวนซ้ า สแตค คิว ลิสต์ ต้นไม้และ
กราฟ การเรี ยงลาดับและการค้นหาแบบต่ างๆ ขั้นตอนวิธี
และการตรวจสอบขั้นตอนวิธี ฟังก์ชนั บิกโอ

Data and data structures; arrays, iterations, stacks,
queues, lists, trees and graphs; sorting and searching;
algorithms and algorithm verification; Big–O function
871-213
3(2-2-5)
กำรสื่อสำรข้ อมูลและเครือข่ ำยคอมพิวเตอร์
(Data Communication and Computer Networks)
หลักการพื้นฐานการสื่ อสารข้อมูล การรับส่ งข้อมูล
แบบแอนาล็ อ กและแบบดิ จิ ทั ล สื่ อและอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ
เครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารแบบเซอร์ กิ ต สวิท ชิ ง และแบบแพค
เก็ตสวิทชิง เครื อข่ายมัลติเพล็กซิง เทคโนโลยีระบบเครื อข่าย
แบบต่างๆ และสถาปั ตยกรรมลาดับชั้นของเครื อข่าย
Fundamentals of data communication; analog and
digital transmission; media and devices; circuit switching
and packet switching networks; multiplexing network;
network technologies; layered network architecture
871-214
3(2-2-5)
สถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบตั กิ ำร
(Computer Architecture and Operating System)
ระบบคอมพิว เตอร์ หน่ ว ยความจา บัส หน่ วยรั บ
และหน่วยแสดงผลข้อมูลหน่วยประมวลผลกลาง โครงสร้าง
และหน้า ที่ ข องหน่ ว ยประมวลผลกลาง ระบบปฏิ บัติ การ
จุดประสงค์และหน้าที่ ของระบบปฏิ บตั ิ การ กระบวนการ
และการจัดการ การจัดการหน่วยความจา การจัดการอุปกรณ์
และแฟ้ มข้อ มู ล การประมวลผลแบบขนาน เปรี ย บเที ย บ
ระบบปฏิบตั ิการต่างๆ

Computer system; memory; bus; input and output
units; CPU units; CPU structure and functions; operating
system; objectives and functions of operating systems;
process and management; memory management; device and
file management; parallel processing; comparison of
operating systems
871-215
3(3-0-6)
คณิตศำสตร์ สำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(Mathematics for Information and Communication
Technology)
ตรรกศาสตร์ เ บื้ อ งต้น เลขฐาน การค านวณทาง
คณิ ตศาสตร์ ของเลขฐาน การนับ การแปลงค่าระหว่างเลข
ฐาน วิธีการคานวณตัวเลขแบบมีจุดทศนิยมข้อผิดพลาดต่างๆ
จากการคานวณ ดิ จิทลั เบื้ องต้น เกท และวงจรต่างๆ ในการ
คานวณทางคอมพิวเตอร์ การวิเ คราะห์ เชิ งตัวเลขเบื้ องต้น
การแก้สมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น
Introduction to logic; base numbers; number base
arithmetic; counting; base conversion; floating point
arithmetic computing; errors; basic digital; gates and gate
circuits for computer computation; introduction to basic
numerical analysis; linear and non-linear equation solving
871-216
3(3-0-6)
กำรจัดกำรควำมรู้
(Knowledge Management )
หลักการ กระบวน และกลยุทธ์การจัดการความรู ้
วงจรการจัดการความรู ้ การแลกเปลี่ยนความรู ้และชุมชนนัก
ปฏิ บัติ การถ่ า ยทอดการปฏิ บัติ ที่ เ ป็ นเลิ ศ เครื่ อ งมื อ และ
เทคโนโลยีการจัดการความรู ้ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้
Principles, processes and strategies of knowledge
management; knowledge management cycle; knowledge
sharing and communities of practice; best practice transfer;
knowledge management tools and technologies; learning
organization

871-217
3(3-0-6)
ภำษำอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(English for Information Technology)
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ศัพท์เฉพาะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การอ่าน และการเขียน
Development of English skills, used in information
technology, focusing on technical words, reading and
writing skills
871-218
3(2-2-5)
กำรจัดกำรฐำนข้ อมูล
(Database Management)
ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล
สถาปั ตยกรรม 3 ระดั บ ของฐานข้ อ มู ล การออกแบบ
ฐานข้อ มู ล เชิ ง ตรรก แผนภาพอี อ าร์ ระบบฐานข้อ มู ล เชิ ง
สัมพันธ์ การจัดการและการบริ หารฐานข้อมูล ภาษาเอสคิว
แอลสาหรับการจัดการฐานข้อมูล การบารุ งรักษา
File processing and database; 3-level database
architecture; logical database design; E-R diagram;
relational database; database management and
administration; SQL language for database management;
system maintenance
871-219
3(2-2-5)
กำรออกแบบและพัฒนำเว็บ
(Web Design and Development)
โครงสร้ า งของอิ น เทอร์ เ น็ ต และเวิ ร์ ล ไวด์ เ ว็ บ
องค์ประกอบของเว็บ เพจ การจัดรู ป แบบข้อความ ตาราง
เฟรม ฟอร์ ม และสไตล์ชีต รู ปแบบของแฟ้ มภาพกราฟิ กและ
แฟ้ มเสี ยง การออกแบบกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหวและแผนที่
ภาพลักษณ์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์สาหรับการพัฒนาเว็บ
Structure of Internet and World Wide Web; web
page components; text, table, frame, form and style sheet
formatting; graphic and sound file formats; graphic designs;
video file and image map; application software for web
development

871-220
3(3-0-6)
หลักกำรจัดกำร
(Principles of Management)
บทบาทและหน้าที่ขององค์การและหลักการจัดการ
ผู ้บ ริ หารและภาวะการน า จริ ย ธรรมในการบริ ห าร การ
วางแผนและการควบคุม กระบวนการจัดการและการพัฒนา
ทรั พ ยากรบุ ค คล การจู ง ใจ และการท างานเป็ นที ม การ
สื่ อสารองค์การ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Roles and functions of organization and
management principles; manager and leadership;
managerial ethics; planning and control; management
process and human resources development; motivation and
team working; organizational communication and
organizational management
871-221
3(2-2-5)
ดิจทิ ลั กรำฟิ กและกำรออกแบบ
Digital Graphics and Design
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก อุ ป กรณ์ น าเข้า และ
ส่ งออกส าหรั บการสร้ างกราฟิ ก การจัด องค์ประกอบภาพ
ทฤษฎีสี การสร้างกราฟิ กและการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม
ประยุกต์สาหรับศิลปะดิจิทลั
Computer graphic systems; input and output
devices for graphic creation; graphic composition; color
theory; graphic creation; graphic retouch with digital art
software
871-222
3(2-2-5)
กำรจำลองด้ วยคอมพิวเตอร์
(Computer Modeling)
หลักการจาลองด้วยคอมพิวเตอร์ การจาลองพื้นผิว
ด้วยโพลิกอน เนิร์บส์และซับดิวชิ นั ลายผิวและวัสดุ แสงและ
กล้อง ซอฟต์แวร์สาหรับการจาลองด้วยคอมพิวเตอร์
Principles of computer modeling; surfaces
modeling in polygons, NURBS and subdivision; textures
and materials; lights and cameras; computer modeling
software

871-223
3(2-2-5)
วิดโี อและออดิโอสำหรับมัลติมเี ดีย
(Video and Audio for Multimedia)
แนวคิดเกี่ยวกับวิดีโอและออดิโอ การบันทึก สร้าง
และแก้ไ ขแฟ้ มวิดี โอและแฟ้ มเสี ยงสาหรั บใช้ในการผลิ ต
มัลติมีเดี ย อุปกรณ์สาหรับบันทึกวิดีโอและตัดต่อวิดีโอและ
ออดิ โ อ การตัด ต่อ วิดี โ อและการตัด ต่อ ออดิ โอ โปรแกรม
ประยุกต์สาหรับตัดต่อวิดีโอและออดิโอ
Video and audio concepts; recording, creating and
editing video and audio files for multimedia works; video
and audio recording and editing hardware; video editing
and audio editing; application software for video and audio
editing
871-310
3(2-2-5)
กำรปฏิสัมพันธ์ ระหว่ ำงมนุษย์ และคอมพิวเตอร์
(Human Computer Interaction)
แนวคิ ด การปฏิ สัม พัน ธ์ ระหว่างคอมพิ ว เตอร์ กับ
มนุ ษย์ ความสาคัญของการออกแบบตัวเชื่ อมประสาน การ
ออกแบบตัวเชื่อมประสานและการปฏิสัมพันธ์ หลักการและ
วิธีการออกแบบตัวเชื่ อมประสานที่ เน้นผูใ้ ช้เป็ นศู นย์กลาง
การวิเคราะห์และประเมินการออกแบบตัวเชื่อมประสาน
Conceptual models of Human Computer
Interaction; importance of user interface design; user
interface and interactive system designs; user-centered
design principles and method; analysis and evaluation of
user interface design
871-311
3(3-0-6)
กฎหมำยและจริยธรรมสำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร
(Laws and Ethics for Information and Communication
Technology)
กฎหมายและจริ ยธรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ทรัพย์สินทางปั ญญา
ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บัต ร ความลับ ทางการค้า กฎหมายพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์

Laws and ethics related to information and
communication technology; intellectual property;
copyrights; patent; trade secret; electronic commerce laws
871-312
3(2-2-5)
กำรวิเครำะห์ และออกแบบระบบสำรสนเทศในองค์ กร
(Information System Analysis and Design in
Organization)
โครงสร้างและการจัดการองค์กร ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการในองค์กร วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ เครื่ องมือและเทคนิ คการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง การออกแบบส่ วนนาเข้าและ
ส่ วนแสดงผล การพัฒนา การบารุ งรั กษา และการประเมิ น
ระบบ
Organization structure and management;
management information system for organizations; system
development life cycle; system analysis and design; tools
and techniques and design; input and output design; system
development, system maintenance and assessment
871-313
3(2-2-5)
กำรออกแบบและกำรโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
(Design and Object-Oriented Programming )
แนวคิ ด และวิธีการโปรแกรมเชิ ง อ็อ บเจกต์ การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิ งอ็อบเจกต์การใช้ ยูเอ็มแอล
อ็อบเจกต์คลาส การสื บทอดคุณสมบัติ การสื่ อสารระหว่างอ็
อบเจกต์ โพลิ มอฟิ ซึ ม โอเวอร์ โหลด หลักภาษาโปรแกรม
ระดับสูงสาหรับการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
Object-oriented programming concepts and
methods; object-oriented system analysis and design; UML;
object; class; inheritance; message passing; polymorphism;
overloading; high-level object-oriented programming
language

871-314
1(1-0-2)
โครงงำนรำยบุคคล 1
(Independent Project I)
การค้นคว้าและการรวบรวมข้อมูลเบื้ องต้น เลือก
หัวข้อ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การ
จัดการที่ตนเองสนใจเป็ นพิเศษและนาเสนอโครงร่ าง
Exploration and collection of basic data; selected
of topics on information and communication technology for
management; proposal presentation
871-315
3(3-0-6)
ระบบสำรสนเทศเพือ่ กำรจัดกำร
(Management Information System)
แนวคิดและหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ โครงสร้างระบบสารสนเทศ การรวบรวม การ
วิเคราะห์และการจัดเก็บข้อมูล ระบบสื บค้นสารสนเทศเพื่อ
การตัดสิ นใจในการบริ หาร
Concepts and principles of management
information system development; Information structure;
data collection; data analysis and storage; information
retrieval system for administration decision-making
871-316
3(2-2-5)
กำรวิเครำะห์ เชิงปริมำณทำงกำรจัดกำร
(Quantitative Analysis in Management)
หลักการและการวิเคราะห์เชิงปริ มาณเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ปัญหาและการตัดสิ นใจทางการจัดการ ทฤษฎีและ
วิธีการทางสถิติ เทคนิคต่าง ๆ เพื่อกาหนดแนวทางการจัดการ
ที่เหมาะสม
Principles and quantitative analysis for
management problem analysis and decision making;
theories and statistical techniques for proper management

871-317
3(2-2-5)
เทคโนโลยีอนิ เทอร์ เน็ต
(Internet Technology)
ระบบเครื อ ข่ า ยเบื้ อ งต้น และระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต
ระบบเปิ ด โปรโตคอลต่ า งๆ บนระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต
โปรโตคอลเอชทีทีพี ภาษาสาหรับเขียนโปรแกรม
บนเว็บ ระบบชื่ อโดเมน โปรแกรมอานวยความสะดวกใน
การใช้งาน การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตด้านต่างๆ
Introduction to network and Internet systems;
open systems; Internet protocols; HTTP protocols; web
programming languages; domain name systems; Internet
utility software; internet applications
871-318
3(2-2-5)
กำรบริหำรและจัดกำรระบบ
(System Administration and Management )
หน้าที่ ของผูบ้ ริ หารระบบ การจัดการผูใ้ ช้ ระบบ
รักษาความมัน่ คงบนเครื อข่าย การจัดการทรั พยากรระบบ
การสารองและกู้คื น ระบบ เครื อ ข่า ย ที ซีพี ไอที การติ ด ตั้ง
ดูแลเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น ดีเอ็นเอส ดีเอชซี พี
เมล์เ ซิ ร์ ฟ เวอร์ เว็บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ การตรวจสภาพจราจรบน
เครื อข่ายด้วยโปรแกรมจัดการเครื อข่าย
Functionality of system administrator; user
management; network security system; system resource
management; system backing up and recovery; TCP/IP
network; setting and maintenance of internet servers: DNS,
DHCP, mail server, web server; network monitoring
software
871-320
3(2-2-5)
กำรโปรแกรมแบบเอ็คซ์ ทรีม
(Extreme Programming)
การโปรแกรมสุ ดเอ็คซ์ทรี มเบื้ องต้น แนวคิดและ
หลักการ วงจรและกฎการพัฒนาโปรแกรม หน่ วยทดสอบ
ระบบ ระบบควบคุมเวอร์ชนั
Introduction to extreme programming; concepts
and principles; development life cycle and rules; test unit;
concurrent versions system

871-321
3(3-0-6)
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
(Human Resource Management)
แนวคิดและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
วิเคราะห์งาน การกาหนดรายละเอียดของงาน และคุณสมบัติ
ของผูป้ ฏิ บตั ิงาน การสรรหาและการคัดเลือก การจูงใจ และ
การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
และระบบค่าตอบแทน สุ ขภาวะและความปลอดภัยในการ
ทางาน แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Concepts and principles of human resource
management; job analysis; job description and staff
qualifications; recruitment, selection, motivation, training
and development of personnel; performance evaluation and
compensation system; health and safety ; labour relations
and related legal issues
871-322
3(3-0-6)
กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ และกำรจัดกำรคุณภำพ
(Strategic and Quality Management)
หลักการและกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับ
กลยุทธ์ ระดับการควบคุมและการเปลี่ยนแปลงเชิ งกลยุทธ์
การจัด การคุ ณ ภาพ องค์ ป ระกอบของระบบการจัด การ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
Principles and process of strategic management;
hierarchical levels of strategy; levels of strategic control
and change; quality management; components of quality
management system; quality assessment
871-323
3(2-2-5)
กำรโปรแกรมเว็บและฐำนข้ อมูลบนเว็บ
(Web Programming and Web Database)
การโปรแกรมเว็บ แบบฝั่ ง เซิ ร์ ฟ เวอร์ ด้ว ยภาษาที่
นิ ยมในปั จจุบนั การสร้างเว็บแบบไดนามิค การโต้ตอบกับ
ฟอร์มแบบต่าง ๆ การจัดการเซสชัน่ การประยุกต์ ภาษาเอส
คิ ว แอล การเชื่ อ มต่ อ ระบบจัด การฐานข้อ มู ล การน าเข้า
ข้อมูล การแสดงผลและการประมวลผลข้อมูลผ่านเว็บ

Web server-side programming with script
language; dynamic web development; form interaction;
session management; application; SQL language; database
access and connection via web; web data entry; web display
and calculation
871-324
3(2-2-5)
กำรโปรแกรมร่ วมสมัย
(Contemporary Programming)
ลัก ษณะ โครงสร้ า งและหลัก ภาษาของภาษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ได้รับความนิยม
Characteristics, structures and principles of
popular advanced programming language
871-325
3(2-2-5)
กำรพำณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
(Electronic Commerce)
แนวคิ ด และหลักการของพาณิ ชย์อิ เ ล็กทรอนิ กส์
รู ปแบบและโครงสร้างการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ระบบ
การช าระเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มาตรการการรั ก ษาความ
ปลอดภัย ซอฟต์แวร์ ฮาร์ ดแวร์ และอุปกรณ์ เครื อข่ายที่ ใ ช้
สาหรับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Concepts and principles of electronic commerce;
electronic transaction models and structures; electronic
money transfer; security issues; software, hardware and
facilities for electronic commerce; related laws
871-326
3(2-2-5)
กำรโปรแกรมเครือข่ ำย
(Network Programming)
หลักการการเรี ยกใช้กระบวนงานระยะไกลและ
มาตรฐานดี ซี อี หลัก การการเขี ย นโปรแกรมเครื อ ข่ า ยใน
ระบบปฏิ บัติก ารยูนิ กซ์ เช่ น ซ็ อ กเก็ต ฟั งก์ชัน การทางาน
พื้นฐานของซ็อกเก็ตสาหรับโปรโตคอลทีซีพีและยูดีพี
การรวมสั ญ ญาณข้อ มู ล เข้า -ออก การแปลงชื่ อ และที่ อ ยู่
พื้นฐาน หลักการเขียนโปรแกรมเครื อข่ายของภาษาจาวา เช่น
การเรี ยกใช้วิธีการระยะไกล การเรี ย กใช้วินซ้อ กในระบบ
ไมโครซอฟต์

Principles of remote procedure call and DCE
standard; principles of network programming on Unix
system: socket; socket's functions for TCP and UDP
protocols; in and out data integration; name and address
translation; principles of Java language for network
programming: remote procedure call, Microsoft Winsock
call
871-327
3(3-0-6)
กำรบัญชีเพือ่ กำรจัดกำร
(Managerial Accounting)
หลักการบัญชี การใช้บญ
ั ชี เ พื่อการจัดการ ต้นทุ น
และการวิเคราะห์ การงบประมาณ การตั้งราคาสิ น ค้าและ
บริ การ งบกระแสเงินสดการวิเคราะห์และการตัดสิ นใจเลือก
โครงการลงทุน
Principles of accounting;
management
accounting; capital investment and analysis; budgeting;
product and service pricing; statement of cash flows;
investment project analysis and investment decision-making
871-328
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน
(Computer Animation)
คอมพิวเตอร์แอนิ เมชันเบื้องต้น ซอฟต์แวร์ สาหรับ
แอนิ เ มชัน อิ น เตอร์ โ พเลชัน และเทคนิ ค พื้ น ฐานส าหรั บ
แอนิ เมชัน การสร้ างแอนิ เมชันแบบโครงร่ างและหลักการ
ทางฟิ สิ กส์
Introduction to computer animation; computer
animation softwares; interpolation and basic techniques;
skeletal and physics-based animation
871-329
3(2-2-5)
ระบบนิพนธ์ บทเรียน
(Authoring System)
ความหมายและลัก ษณะการท างานของระบบ
นิ พนธ์ บทเรี ยน การออกแบบและการพัฒนาระบบนิ พนธ์
บทเรี ยน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมสมัย

Description and functionalities of authoring
system; design and development authoring system using
contemporary application
871-410
2(2-0-4)
โครงงำนรำยบุคคล 2
(Independent Project II)
รายวิชาบังคับก่อน: 871-314 โครงงานรายบุคคล 1
การพัฒนาหัวข้อที่นาเสนออย่างละเอียดและลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา นาเสนอผลการศึกษา
เป็ นลายลักษณ์
Prerequisite: 871-314 Independent Project I
Development of approved proposal under supervision; final
project presentation and written report required
871-411
3(3-0-6)
ควำมมัน่ คงของระบบคอมพิวเตอร์ และกำรสื่อสำรข้ อมูล
(Computer System and Data Communication Security)
ระบบความมั่น คงของระบบปฏิ บัติ ก าร ระบบ
แฟ้ มข้อมูล และฐานข้อมูล การเข้ารหัส การวิเคราะห์รหัส
มาตรฐานและเทคนิ คการเข้ารหัสข้อมู ล ข้อ ตกลงในการ
สื่ อ สาร การประยุ ก ต์ ใ ช้ร หั ส ในการจัด การระบบรหั ส
สาธารณะ ลายเซ็นแบบดิจิตอล
Operating system security; file system security;
database security; encryption; cryptanalysis; encryption
technique; communication protocols; application of public
key encryption; digital signature
871-412
ไม่ นับหน่ วยกิต
กำรฝึ กงำน
(Field Work)
การฝึ กการทางานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
Work training in relevant organization for a full
semester

871-420
3(2-2-5)
กำรโปรแกรมเกม
(Game Programming)
ประวัติ เ กม กระบวนการพัฒ นาเกม หลัก การ
ออกแบบเกม การโปรแกรมเกมด้ว ยภาษาระดับ สู ง การ
โปรแกรมเกม 2 และ 3 มิติ การใส่ พ้ืนผิว การสร้างฉากภูมิ
ประเทศ
History of games; game development process;
principles of game design; game programming with high
level language ; 2D and 3D game programming; textures;
terrain
871-421
3(2-2-5)
กำรทำเหมืองข้ อมูล
(Data Mining)
กระบวนการจัด หา วิเ คราะห์ จัด เก็ บ และการใช้
สารสนเทศที่ มุ่ ง เน้น ความต้อ งการของผู ้ใ ช้ส ารสนเทศ
หลักการการขุดค้นข้อมูล คลังข้อมูลและเทคโนโลยีสาหรับ
การขุดค้นข้อมูล การเตรี ยมข้อมูล ภาษาทางด้านการขุดค้น
ข้อมูลและสถาปั ตยกรรมของระบบ คุณลักษณะเฉพาะและ
การเปรี ยบเที ยบข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การจัดประเภท
และการทานาย กฎเกณฑ์ของการขุดค้นข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลการตลาด การกรองข้อมูล การใช้งานของการขุดค้ น
ข้อมูล
Processes of acquisition, analysis, storage and
utilization of user-oriented information; principles of data
digging; data warehouse and data digging technology; data
preparing; data digging language and application system
architecture; data specific characteristic, data comparison,
data compiling; classification and prediction; data digging
rules; marketing data analysis; data filtering; application of
data digging

871-422
3(2-2-5)
กำรประมวลผลภำพ
(Image Processing)
หลักการพื้นฐานการประมวลผลภาพดิ จิทลั การ
ประมวลผลภาพแบบจุ ด การประมวลผลแบบบริ เ วณจุ ด
การแปลงภาพ การปรับปรุ งภาพ การฟื้ นคืนภาพ การบีบอัด
ภาพ การแบ่งอาณาเขตภาพ
Fundamentals of digital image processing; point
processing;
neighborhood processing; image
transformation, enhancement, restoration, compression and
segmentation
871-423
3(2-2-5)
กำรโปรแกรมกรำฟิ ก
(Graphics Programming)
หลักการโปรแกรมกราฟิ ก 2 และ 3 มิ ติ การ
โปรแกรมกราฟิ กด้วยกราฟิ กเอพีไอ รู ปทรงพื้นฐานทาง
เรขาคณิ ต การเปลี่ยนแปลงรู ปทรงกราฟิ ก การกาหนด สี
พื้นผิวและแสง เส้นโค้งและพื้นผิว กราฟิ กแบบโต้ตอบ
Principles of two and three dimension graphics
programming; graphics programming with graphics API;
geometric primitives; geometric transformations; color,
materials, and lighting; curve and surfaces, interactive
graphics
871-424
3(3-0-6)
กำรบริหำรโครงกำร
(Project Management)
หลัก การวางแผนและการพัฒ นาโครงการ การจั ด การ
ทรัพยากรและการบริ หารโครงการ บทบาทและหน้าที่ ของ
ผูบ้ ริ หารโครงการ การพัฒนาที มงาน การควบคุ มและการ
ประเมินโครงการ
Principles of project planning and development;
resources management and project administration; roles and
functions of project executives; team development; project
control and assessment

871-425
6(0-36-0)
สหกิจศึกษำ
(Cooperative Education)
การปฏิบตั ิงานเต็มเวลาในหน่วยงานของรัฐ สถาน
ประกอบการเอกชน หรื อองค์กรพัฒนาเอกชน เต็มเวลา 1
ภาคการศึ ก ษา ในลัก ษณะพนั ก งานชั่ ว คราวเพื่ อ ให้ ไ ด้
ประสบการณ์จริ ง
Working as a temporary employee in government,
private sectors or non-government organizations for a full
semester

