คําอธิบายรายวิชา
สป 401 คณิตศาสตรสาํ หรับสถิติประยุกต
3 หนวยกิต
(AS 401 Mathematics for Applied Statistics)
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร เวคเตอร เมตริกซ พีชคณิตเชิงเสน ลิมิต ความตอเนื่อง การหา
อนุพันธและปริพันธ อันดับและอนุกรม ความนาจะเปนของเหตุการณและของตัวแปรสุม ฟงกชัน
การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง
สป 402 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
3 หนวยกิต
(AS 402 Statistical Computer Packages)
โครงสรางแฟมขอมูลสําหรับการวิเคราะหเชิงสถิติดวยคอมพิวเตอร การจัดเตรียมขอมูล
และการจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
สป 403 การโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษาจาวา
3 หนวยกิต
(AS 403 Object-Oriented Programming in Java)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ องคประกอบของเทคโนโลยีจาวา โครงสรางโปรแกรม
ชนิดของตัวแปลขอมูลพื้นฐาน ตัวปฏิบัติการ คําสั่งและโครงสรางการควบคุม คลาสและวัตถุ
หลักการการหอหุม การรับทอด และภาวะพหุสัณฐาน การนําเขาขอมูลและการแสดงผล การ
จัดการสิ่งผิดปกติ คอลเลคชันและ เจเนริก
สป 404 การเขียนชุดคําสั่งภาษาระดับสูง
3 หนวยกิต
(AS 404 High–Level Language Programming)
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร องค ป ระกอบและหน า ที่ ข องคอมพิ ว เตอร
สภาพแวดลอมของการเขียนโปรแกรม เอ็ดดิเตอรและตัวแปลภาษา การเขียนชุดคําสั่งภาษาระดับ
สูง กฎเกณฑและโครงสรางของชุดคําสั่ง ชนิดของขอมูล โครงสรางที่ใชในการควบคุมลําดับของ
ชุดคําสั่ง ฟงกชันและการสงผานพารามิเตอร การนําเขาขอมูลและการแสดงผล
สป 405 วิยุตคณิต
3 หนวยกิต
(AS 405 Discrete Mathematics)
ตรรกศาสตรและการพิสูจน เซตและฟงกชันตาง ๆ แนวคิดของการออกแบบและการ
วิเคราะหขั้นตอนวิธี ทฤษฎีจํานวนและการประยุกตกับวิทยาการรหัสลับ เหตุผลเชิงคณิตศาสตร
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และตนไมเบื้องตน การประยุกตของกราฟและตนไม ตัวแบบการคณนา
สป 406 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
3 หนวยกิต
(AS 406 Data Structures and Algorithms)
การเรี ย กซ้ํ า อย า งเป น ระบบ ยุ ท ธศาสตร ก ารแก ป ญ หา การวิ เ คราะห ขั้ น ตอนวิ ธี
โครงสรางแบบลําดับ แถวลําดับ รายการโยง แถวคอย กองซอน โครงสรางปนหมู ตนไม แถวคอย
ตามลําดับ ความสําคัญ ตารางแบบแฮช ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับและการคนหาขอมูล กราฟและ
ขั้นตอนวิธี เกี่ยวกับกราฟ
สป 407 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
3 หนวยกิต
(AS 407 Web Application Development)
ประวั ติ ค วามเป น มาของเว็ บ องค ป ระกอบของเว็ บ ระบบพาณิ ช ย อี เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สถาปตยกรรมและการทํางานของเว็บ การสื่อสารระหวางลูกขายเว็บและแมขายเว็บผานเอชทีทีพี
เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตที่ประมวลผลในฝงลูกขายเว็บ พื้นฐานเทคโนโลยีที่
ใชในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตที่ประมวลผลในฝงแมขายเว็บ พื้นฐานและประโยชนของภาษา
เอ็กเอ็มแอลและเอ็กเอสแอลที
สป 408 ภาษาอังกฤษสําหรับสถิติประยุกตและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หนวยกิต
(AS 408 English for Applied Statistics and Information Technology)
ฝ ก ทั ก ษะและกลวิ ธี ก ารอ า นตํ า ราภาษาอั ง กฤษในสาขาต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งทางสถิ ติ
ประยุกตแ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะหคําศัพ ทเพื่อหาความหมาย ศึกษาโครงสรางของ
ประโยคเพื่อใหเขาใจความหมายของประโยคในโครงสรางรูปแบบตาง ๆ ฝกการอานบทความ
งานวิจัยและตําราในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษาและฝกการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน เนนการเขียน
ประโยค การรวมและลดรูปประโยค และการเขียนขอความในรูปแบบยอหนา การพูดและการฟง
ภาษาอังกฤษในหัวขอที่เกี่ยวของกับสถิติประยุกตและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สป 411 การพัฒนาทักษะการจัดการฐานขอมูล 1
3 หนวยกิต
(AS 411 Skill Development in Data Base Management I)
ศึกษาและพัฒนาทักษะเฉพาะดานทางการจัดการฐานขอมูล เนนการปฏิบัติโดยใชเอส
คิวแอล
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3 หนวยกิต
(AS 412 Skill Development in Data Base Management II)
ศึกษาและพัฒนาทักษะเฉพาะดานทางการจัดการฐานขอมูล เนนการปฏิบัติเพื่อให
สามารถสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพการจัดการฐานขอมูลของ Database Administrator Certified
Associate
บุพวิชา: สป 411 การพัฒนาทักษะการจัดการฐานขอมูล 1 หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 413 การพัฒนาทักษะการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร 1
3 หนวยกิต
(AS 413 Skill Development in Computer Network Administration I)
ศึกษาและพัฒนาทักษะเฉพาะดานทางการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร เนนการปฏิบัติ
เพื่อใหสามารถสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร
สป 414 การพัฒนาทักษะการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร 2
3 หนวยกิต
(AS 414 Skill Development in Computer Network Administration II)
ศึกษาและพัฒนาทักษะเฉพาะดานทางการบริหารเครือขายคอมพิวเตอรและความมั่นคง
เนนการปฏิบัติเพื่อใหสามารถสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพทางการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร
และความมั่นคง
สป 415 การพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟตแวร
(AS 415 Skill Development in Software Development)
ศึกษาและพัฒนาทักษะเฉพาะดานทางการพัฒนาซอฟตแวร
สามารถสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพในการพัฒนาซอฟตแวร

3 หนวยกิต
เนนการปฏิบัติเพื่อให

สป 501 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
3 หนวยกิต
(AS 501 Research Methodology and Statistics)
ประเภทงานวิ จั ย กระบวนการวิ จั ย การตั้ ง ป ญ หาสํ า หรั บ การวิ จั ย การทบทวน
วรรณกรรมและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยเนนการสํารวจและการทดลอง การวิเคราะหขอมูล
เบื้องตน การประมาณดวยชวงและการทดสอบสมมุติฐาน แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการทดลอง การเขียนรายงานวิจัย การประเมินงานวิจัย จริยธรรมของการวิจัย
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3 หนวยกิต
(AS 502 Information Technology and Management)
องคการ การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในเชิงยุทธศาสตรเพื่อกอใหเกิดขอไดเปรียบทางการแขงขันในเชิงธุรกิจ การปรับเปลี่ยน
กระบวนการทํางานเพื่อใหสอดคลองกับการนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใช การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการประเมิน และการศึกษาประเด็นทางดานความมั่นคง และจริยธรรมและระเบียบ
ขอบังคับทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สป 611 ระบบฐานขอมูล
3 หนวยกิต
(AS 611 Database Systems)
ตัวแบบและสถาปตยกรรมขอมูล ตัวแบบความสัมพันธของเอนทิตี วิธีการเขาถึง
ฐานขอมูลแคลลูลัสและพีชคณิตเชิงความสัมพันธ การสลายสูรูปแบบปกติ ภาษาสอบถาม การ
ประมวลผลพรอมกัน การคืนสภาพ ความมั่นคง บูรณภาพของขอมูล โครงสรางและแนวความคิด
ของระบบจัดการฐานขอมูลประเภทตาง ๆ และการประเมินการทํางานของระบบฐานขอมูล
บุพวิชา: สป 406 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 612 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3 หนวยกิต
(AS 612 Data Communication and Computer Networks)
ศึกษาแนวคิด เทคนิค และตัวแบบของเครือขายคอมพิวเตอร หัวขอครอบคลุมถึง การ
สื่อสารขอมูลแบบแอนะล็อกและดิจิตอล การเขารหัสขอมูล การรวมสงสัญญาณรวมสื่อในระบบ
การสื่อสารแบบมีสายและไรสาย สถาปตยกรรมเครือขาย ตัวแบบโอเอสไอและตัวแบบทีซีพี/ไอพี
สาระและโพรโตคอลของเครื อข า ยคอมพิ ว เตอร ใ นระดั บ ชั้ น กายภาพ ชั้ น เชื่ อ มโยงขอ มู ล ชั้ น
เครื อ ข า ย ชั้ น ขนส ง ข อ มู ล และชั้ น การประยุ ก ต เทคโนโลยี แ ลน แมน และแวน การวิ เ คราะห
ประสิทธิภาพและความมั่นคงของเครือขาย
สป 613 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3 หนวยกิต
(AS 613 Computer Architecture)
โครงสรางและองคประกอบของคอมพิวเตอร การทํางานของหนวยประมวลผล การแทน
ขอมูลระดับเครื่อง การคํานวณของหนวยประมวลผล ชุดคําสั่งและรูปแบบคําสั่ง หนวยควบคุม
หนวยความจํา หนวยรับสงขอมูล ระบบการทํางานแบบไปนไลน สถาปตยกรรมแบบริสค
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบขนาน
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3 หนวยกิต
(AS 614 Operating Systems)
แนวความคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ระบบปฏิ บั ติ ก าร โครงสร า งระบบคอมพิ ว เตอร ซึ่ ง
สนับสนุนการทํางานของระบบปฏิบัติการ การจัดการขบวนการและเทรด การจัดสรรหนวย
ประมวลให แ ก ข บวนการและเทรด การประสานงานและการสื่ อ สารระหวา งขบวนการหรื อ
ระหวางเทรด การติดตาย และการวิธีการแกไข การจัดสรรและการจัดการหนวยความจําหลัก
หนวยความจําเสมือน และหนวยความจําสํารอง การจัดการแฟมขอมูล การปองกันระบบ
บุพวิชา: สป 613 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร หรือไดรับอนุญาตจากผูส อน
สป 615 การวิเคราะหและการออกแบบเชิงวัตถุ
3 หนวยกิต
(AS 615 Objected Oriented Analysis and Design)
แนวคิดเชิงวัตถุ กระบวนการเชิงวัตถุ ภาษาสําหรับสรางตัวแบบเชิงวัตถุ ภาษาสําหรับ
สรางตัวแบบยูเอ็มแอล การเก็บความตองการ การวิเคราะห การออกแบบระบบ การออกแบบเชิง
วัตถุ แบบอยางสําหรับการออกแบบ
บุพวิชา: สป 611 ระบบฐานขอมูล หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 616 เทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาซอฟตแวร
3 หนวยกิต
(AS 616 Software Development Technology)
พื้นฐานและหลักการในการพัฒนาซอฟตแวร เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวร
แบบตาง ๆ ภาษาเอ็กซเอ็มแอล และภาษาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภาษาเอ็กซเอ็มแอล การพัฒนา
โปรแกรมสําหรับการอานภาษาเอ็กซเอ็มแอล การพัฒนาโปรแกรมติดตอกับระบบฐานขอมูล การ
พัฒนาโปรแกรมติดตอกับไดเรกทอรีเซอรวิส การพัฒนาซอฟตแวรแบบลูกขายกับแมขายใน
รูปแบบตางๆ การพัฒนาซอฟตแวรสําหรับเว็บโดยใช Java Servlet JSP Struts Framework JSF
และ ASP.NET การพัฒนาซอฟตแวรเชิงคอมโพเน็นตโดยใช Enterprise Java Bean (EJB) และ
Spring Framework การพัฒนาซอฟตแวรเชิงบริการโดยใชเว็บเซอรวิสซิสและภาษาบีเพล
บุพวิชา: สป 407 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 617 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
3 หนวยกิต
(AS 617 Information System Development)
วงจรชีวิตการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาขอกําหนดสําหรับระบบสารสนเทศ
การรวบรวมขอมูลและความตองการ ตัวแบบการไหลของขอมูล การวิเคราะหและการออกแบบ
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วัตถุ เครื่องมือชวยในการออกแบบ
บุพวิชา: สป 611 ระบบฐานขอมูล หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 618 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หนวยกิต
(AS 618 Information Technology Project Management)
ลักษณะของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การกําหนดแนวความคิดและการริเริ่ม
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงรูปการวางแผนโครงการ การบริหารโครงการดานบุคคล การ
บริหารโครงการ การบริหารความเสี่ยงในโครงการ การติดตามและรายงานโครงการ การบริหาร
คุณภาพโครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคการ และนําโครงการไปสูการปฏิบัติและการ
ประเมินผล
บุพวิชา: สป 617 การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 621 สถิติวิเคราะห
3 หนวยกิต
(AS 621 Statistical Analysis)
การวิเคราะหขอมูลโดยครอบคลุมเนื้อหา แผนแบบการทดลองพื้นฐาน การวิเคราะห
ความแปรปรวนรวม การวิเคราะหความแปรปรวนตัวแปรพหุ การวิเคราะหสวนประกอบหลัก
และการวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหการจําแนกประเภทและการวิเคราะหกลุม โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ
สป 622 คณิตสถิติ 1: ความนาจะเปน
3 หนวยกิต
(AS 622 Mathematical Statistics I: Probability)
สเปซความน า จะเป น ตั ว แปรสุ ม แบบต อ เนื่ อ งและแบบไม ต อ เนื่ อ ง การแปลง ค า
คาดหมาย ฟงกชันเวียนบังเกิด การแจกแจงแบบมีเงื่อนไข การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชัน
ของตัวแปรสุม สถิติลําดับ การลูเขาของอนุกรมของตัวแปรสุม กฎตัวเลขจํานวนมาก และ ทฤษฏี
ขีดจํากัดสวนกลาง
บุพวิชา: สป 401 คณิตศาสตรสําหรับสถิติประยุกต หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 623 คณิตสถิติ 2: สถิติอนุมาน
3 หนวยกิต
(AS 623 Mathematical Statistics II: Statistical Inference)
ตัวอยางสุม การแจกแจงความนาจะเปนของสถิติ เกณฑการเลือกตัวประมาณคา การ
ประมาณแบบจุด วิธีการหาตัวประมาณแบบตาง ๆ ทฤษฎีของราวและแบลคเวลล ทฤษฎีของเล

-7มานนและเชฟเฟ การประมาณเปนชวง แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบสมมุติฐาน ทฤษฎีของเนย
มานและเพียรสัน แบบทดสอบที่มีกําลังสูงสุดสม่ําเสมอ แบบทดสอบอัตราสวนภาวะนาจะเปน
และแบบทดสอบอื่น ๆ
บุพวิชา: สป 622 คณิตสถิติ 1: ความนาจะเปน หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 624 การวิเคราะหการถดถอย
3 หนวยกิต
(AS 624 Regression Analysis)
การถดถอยเชิงเสน การประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน การสรางตัวแบบ
การวิเคราะหคาคงเหลือ การละเมิดขอสมมติ การถดถอยแบบริดจ การถดถอยสําหรับตัวแปรทวิ
นาม การถดถอยแบบไมใชเชิงเสน และตัวแบบเชิงเสนเบื้องตนอื่นๆ
บุพวิชา: สป 622 คณิตสถิติ 1: ความนาจะเปน หรือไดรบั อนุญาตจากผูสอน
สป. 631 การออกแบบการวิจัย
3 หนวยกิต
(AS 631 Research Design)
ปรัชญาและความหมายของการออกแบบการวิจัย แนวคิดและหลักการในการออกแบบ
การวิจัย ตรรกะเกี่ยวของกับความเปนเหตุและผล การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบ
การวิจั ย ประเภททดลองและกึ่ งทดลอง การออกแบบการวิ จัยประเภทการศึ กษาระยะยาว การ
ออกแบบการวิจัยประเภทการศึกษาภาคตัดขวาง การออกแบบการวิจัยประเภทกรณีศึกษา และการ
ออกแบบการวิจัยประเภทผสมวิธี
สป 632 การวิจัยระดับองคการ
3 หนวยกิต
(AS 632 Corporate Research)
องคการและการจัดการ กระบวนการจัดการ การวิจัยเพื่อการจัดการองคการ การวิจัยเพื่อ
การวางแผน การวิจัยเพื่อการออกแบบองคการ การวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคล การวิจัยเพื่อ
วัดผลการดําเนินงาน การจัดการงานวิจัยและพัฒนา การจัดการความรู และประเด็นปญหาอื่น ๆ
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3 หนวยกิต
(AS 633 Business Research)
บทบาทการวิจัยธุรกิจในกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการวิจัยธุรกิจ ปญหาตาง ๆ ใน
ธุรกิจที่สามารถใชการวิจัยชวยสนับสนุนการตัดสินใจ การกําหนดปญหาการวิจัยธุรกิจ การพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัยธุรกิจ การออกแบบการวิจัยธุรกิจ มาตรวัด การออกแบบและการสราง
เครื่องมือในการเก็บขอมูล การออกแบบการเลือกตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิและปฐม
ภูมิ การวิเคราะหขอมูล การจัดทํารายงานและเสนอผลการวิจัย
สป 634 การติดตามและประเมินผลโครงการ
3 หนวยกิต
(AS 634 Project Monitoring and Evaluation)
ศึกษาถึงคุณสมบัติและความหมายของการประเมินผลโครงการ กําหนดวัตถุประสงค
ของโครงการและวัตถุประสงคของการประเมิน ขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลโครงการ
การกําหนดแหลงที่มาของขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการประเมิน การจัดเตรียมขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน การเขียนรายงานการประเมินผลโครงการ การฝกปฏิบัติการประเมินผล
โครงการทุกขั้นตอน รวมทั้งการเก็บขอมูลภาคสนาม นักศึกษาจะตองจัดทําการประเมินผล
โครงการทุกขั้นตอน
สป 641 ตัวแบบการตัดสินใจ 1
3 หนวยกิต
(AS 641 Decision Models I)
กระบวนการตั ด สิน ใจ ตั ว แบบคณิ ต ศาสตร เ พื่ อช ว ยในการแก ป ญ หาที่ ท ราบคา ของ
พารามิเตอรของระบบ รวมถึงตัวแบบจัดสรรทรัพยากร ตัวแบบทรัพยากรคงคลัง ตัวแบบการขนสง
ตัวแบบการโปรแกรมเชิงพลวัต ตัวแบบขายงานและการจัดการโครงการดวย CPM/PERT และตัว
แบบการมอบหมายงาน การประยุกตใชตัวแบบตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
บุพวิชา: สป 401 คณิตศาสตรสําหรับสถิติประยุกต หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 642 ตัวแบบการตัดสินใจ 2
3 หนวยกิต
(AS 642 Decision Models II)
การพั ฒ นาตั ว แบบสโตแคสติ ก เพื่ อ การตั ด สิ น ใจในธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม รวมถึ ง
กระบวนการป ว ซง กระบวนการเกิ ด และตาย โซ ม าร ค อฟแบบเวลาต อ เนื่ อ งและไม ต อ เนื่ อ ง
กระบวนการเวี ย นบั ง เกิ ด กระบวนการมาร ค อฟ การวิ เ คราะห ตั ว แบบสโตแคสติ ก และการ
ประยุกตใชกับปญหาการรอคอย ปญหาสินคาคงคลัง ปญหาความไวใจได ปญหาการเงินและ
ความเสี่ยง
บุพวิชา: สป 401 คณิตศาสตรสําหรับสถิติประยุกต หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
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3 หนวยกิต
(AS 643 Resource Allocation Models)
การพั ฒ นาตั ว แบบการจั ด สรรทรั พ ยากร การประยุ ก ต ก ารโปรแกรมเชิ ง เส น การ
โปรแกรมเชิงจํานวนเต็ม การโปรแกรมเชิงจํานวนเต็มบางสวน และการโปรแกรมเชิงเปาหมาย เพื่อ
จัดสรรทรัพยากรอันมีจํากัดในธุรกิจและอุตสาหกรรม รูปแบบทั่วไปของการโปรแกรมเชิงเสน
ทฤษฎีซิมเพล็กซ ปญหาคู การวิเคราะหความออนไหว การหาคําตอบการโปรแกรมเชิงจํานวนเต็ม
ดวยวิธีแตกกิ่งและกําหนดขอบเขต และการแกปญหาหลายวัตถุประสงคดวยการโปรแกรมเชิง
เปาหมาย
บุพวิชา: สป 641 ตัวแบบการตัดสินใจ 1 หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 644 การจําลอง
3 หนวยกิต
(AS 644 Simulation)
การจําลองเหตุการณแบบไมตอเนื่อง กระบวนการจําลองแบบปญหา การสรางตัวเลข
คลายสุม และการสรางตัวแปรสุม ตัวแบบจําลอง การประยุกตแบบจําลองกับปญหาการจัดการ การ
วิเคราะหผลการจําลองทางสถิติ การตรวจทานและการตรวจสอบความถูกตองของตัวแบบจําลอง
การออกแบบการทดลองเพื่อหาคําตอบที่เหมาะสม
บุพวิชา: สป 641 ตัวแบบการตัดสินใจ 1 หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 661 การวิเคราะหเชิงสถิติสําหรับการบริหารความเสี่ยง
3 หนวยกิต
(AS 661 Statistical Analysis for Risk Management)
เทคนิคต าง ๆ ในการวิเคราะหเ ชิงสถิติสําหรับการจัดการความเสี่ยง โดยครอบคลุม
เนื้อหา การวิเคราะหการถดถอยอยางงายและเชิงพหุ ปญหาตาง ๆ และการแกไขในการวิเคราะห
การถดถอย การวิเคราะหจําแนกกลุม การถดถอยจิสติกส การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค
เทคนิคการปรับใหเรียบ วิธีการพยากรณแบบบ็อกซและเจนกินส วิธีการพยากรณโดยใชเครือขาย
ประสาท วิธีการพยากรณโดยใชขั้นตอนพันธุกรรม การนําไปประยุกตใชสําหรับการจัดการความ
เสี่ยง
สป 662 การบริหารความเสี่ยงองคการ
3 หนวยกิต
(AS 662 Enterprise Risk Management)
ความเสี่ ย งและความไม แ น น อน นิ ย าม บทบาท และความสํ า คั ญ ของการบริ ห าร
ความเสี่ยง ตนทุนความเสี่ยง ความสัมพันธของการบริหารความเสี่ยงและมูลคาขององคการ
การระบุภัย การประเมินภัย วิธีการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะหและการเลือกเทคนิคการบริหาร
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ความเสี่ยงขององคการระหวางประเทศ
สป 663 การเงินองคการ
3 หนวยกิต
(AS 663 Corporate Finance)
นิ ย ามและคํ า จํ า กั ด ความที่ สํ า คั ญ ทางการเงิ น สถาบั น การเงิ น แหล ง เงิ น ทุ น ต น ทุ น
นโยบายการจายเงินปนผล ภาษีสวนบุคคล ภาษีนิติบุคคล โครงสรางเงินกองทุน ผลกระทบจากการ
กูเงินตอโครงสรางเงินทุน ความสัมพันธระหวางโครงสรางเงินทุนกับนโยบายการลงทุน การลงทุน
การวัดผลการเงิน อัตราสวนทางการเงิน มูลคาหุน
สป 664 การวิเคราะหการเงินเพื่อการลงทุนและการประกันภัย
3 หนวยกิต
(AS 664 Financial Analysis for Investment and Insurance)
การคิดมูลคาปจจุบันและมูลคาสะสมของเงิน ทฤษฎีการคิดดอกเบี้ยแบบตางๆ เงินรายป
การชําระหนี้แบบตาง ๆ การคิดคาเสื่อมราคา การประเมินมูลคาหลักทรัพย หุน และพันธบัตร การ
หาอัตราผลตอบแทนของหุนกูและพันธบัตร การประยุกตใชในการประกันภัย
สป 700 การวัดผลการดําเนินงานขององคการ
3 หนวยกิต
(AS 700 Organization Performance Measurement)
ความเครี ย ดในองคก ารที่ต อ งการการบริ ห าร พื้น ฐานสํา หรั บยุทธศาสตร ที่ ป ระสบ
ความสําเร็จ รูปแบบองคการสําหรับการประเมินผล สารสนเทศที่ใชในการวัดและกํากับผลการ
ดําเนินงาน ระบบการวัดผลการดําเนินงาน การวัดผลกําไรการดําเนินงานจากทัศนะสัมฤทธิผล
และประสิทธิภาพ การสรางบาลานสสกอรการด การวัดประสิทธิภาพดวยวิธีดีอีเอ
บุพวิชา: สป 502 เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 701 การจัดการเชิงบริหาร
3 หนวยกิต
(AS 701 Administrative Management)
ภาระหนาที่ วิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ กระบวนการวางแผน
และการตัดสินใจ รวมถึงการจัดการเชิงยุทธศาสตร การจัดการนวัตกรรมและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การออกแบบองคการเชิงยุทธศาสตร การจัดการทรัพยากรมนุษย การสรางแรงจูงใจ
การเปนผูนําและการติดตอสื่อสาร

- 11 สป 702 การจัดการเชิงกลยุทธ
3 หนวยกิต
(AS 702 Strategic Management)
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ การวางแผนกลยุทธระดับองคการ ระดับธุรกิจและระดับ
ฝายการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการทั้งภายในและภายนอก การกําหนดวิสัยทัศนและ
พันธกิจ การวางแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว การควบคุมและการบริหารทรัพยากร
ตาง ๆ
สป 703 การจัดการความสัมพันธลูกคา
3 หนวยกิต
(AS 703 Customer Relationship Management)
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การความสั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า พั ฒ นาการของการจั ด การ
ความสัมพันธกับลูกคา กระบวนการและขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธกับลูกคา การ
วิเคราะห ความสัมพันธ กั บลู ก คา กลยุทธการสรางลูก คาที่จงรักภัก ดี การสรางวัฒนธรรมและ
บรรยากาศขององค ก ารที่ มุ ง ลู ก ค า เป น สํ า คั ญ เทคโนโลยี ส ารสนเทศสนั บ สนุ น การจั ด การ
ความสัมพันธกับลูกคา การจัดการความสัมพันธลูกคาเชิงวิเคราะห และการนําไปประยุกตใช
สป 710 การควบคุมคุณภาพ 1
3 หนวยกิต
(AS 710 Quality Control I)
หลักการของการจัดการคุณภาพโดยรวม เครื่องมือและเทคนิคสําหรับการจัดการคุณภาพ
โดยรวม สถิติพื้นฐานสําหรับการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมสําหรับตัวแปรเชิงปริมาณและ
คุณภาพ แผนภูมิควบคุมสําหรับกระบวนการผลิตระยะสั้น การวัดความสามารถของกระบวนการ
ผลิต ระบบการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ แผนการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ
บุพวิชา: สป 621 สถิติวิเคราะห 1 หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
3 หนวยกิต
สป 711 การควบคุมคุณภาพ 2
(AS 711 Quality Control II)
แนวความคิดเกี่ยวกับซิคซิกมา การวัดประสิทธิภาพซิคซิกมา แนวความคิดการผลิตแบบ
ลีน การนําเอาซิคซิกมาไปใชในหนวยอุตสาหกรรมและบริการ ขั้นตอนการปรับปรุงดวย DMAIC
เครื่องมือในการกําหนดกระบวนการที่สําคัญ เครื่องมือในการวัด เชน การจับคูกระบวนการ การวัด
ซ้ําและทําซ้ํา และแผนภูมิควบคุม เปนตน เครื่องมือในการวิเคราะหไดแ ก การวิเคราะห ความ
แปรปรวน และการวิเคราะหกระบวนการ เครื่องมือในการปรับปรุง เชน การซอมบํารุงเชิงปองกัน
การออกแบบการทดลอง เปนตน และเครื่องมือในการควบคุมเชิงสถิติ ความสําคัญของหัวหนาทีม
ในการนําซิคซิกมาไปใช ความสัมพันธของซิคซิกมากับการบริหารความสัมพันธลูกคา
บุพวิชา: สป 710 การควบคุมคุณภาพ 1 หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน

- 12 สป 712 การคํานวณเชิงสถิติ
3 หนวยกิต
(AS 712 Statistical Computing)
การคํานวณเชิงสถิติเบื้องตน วิธีเชิงตัวเลขเบื้องตน พีชคณิตเชิงตัวเลข วิธีทางสถิติไมใช
เชิงเสนตรง การหาปริพันธเชิงตัวเลขและการประมาณคา เทคนิคการคํานวณสําหรับการแจกแจง
ความนาจะเปน และหัวเรื่องอื่น ๆ ที่นาสนใจตลอดจนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
บุพวิชา: สป 623 คณิตสถิติ 2: สถิติอนุมาน หรือไดรับอนุญาตจากผูส อน
สป 713 เทคนิคการพยากรณ
3 หนวยกิต
(AS 713 Forecasting Techniques)
หลักการในการพยากรณ ลักษณะของขอมูล วิธีการพยากรณแบบคลาสิค การวิเคราะห
การถดถอย เทคนิคการปรับใหเรียบ การพยากรณแบบปรับตัว อนุกรมเวลาของบอกซและเจนกินส
และการวิเคราะหความคลาดเคลื่อน และการประยุกต เทคนิคการการพยากรณกับขอมูลจริง
บุพวิชา: สป 401 คณิตศาสตรสําหรับสถิติประยุกต หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 714 การทําเหมืองขอมูลประยุกต
3 หนวยกิต
(AS 714 Applied Data Mining)
การคนหาความรูในฐานขอมูลและคลังขอมูล งานในการทําเหมืองขอมูล การจัดการ
ขอมูล เทคนิคการทําเหมืองขอมูลของตัวแบบที่มีการเสนอแนะและตัวแบบที่ไมมีการเสนอแนะ
การแปลผลจากการทําเหมืองขอมูล และการประยุกตการทําเหมืองขอมูลกับขอมูลจริง
บุพวิชา: สป 621 สถิติวิเคราะห 1 หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 720 ตัวแบบเชิงเสน
3 หนวยกิต
(AS 720 Linear Models)
ปริภูมิเชิงเสนและ ทฤษฎีเมทริกซ การแจกแจงแบบปกติของตัวแปรพหุ การแจกแจง
ความนาจะเปนของควอตดราติคฟอรม ตัวแบบเชิงเสนทั่วไปแบบเต็มแรงคและไมเต็มแรงค การ
ประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานเชิงเสน ตัวแบบสุมและตัวแบบผสม การวิเคราะหความ
คลาดเคลื่อนและผลของการที่ขอสมมติไมเปนจริง
บุพวิชา: สป 622 คณิตสถิติ 1: ความนาจะเปน หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน

- 13 สป 721 จํานวนและการวัด
3 หนวยกิต
(AS 721 Number and Measurement)
จํานวนจริง อันดับและอนุกรมของจํานวนจริง ตัวแทนของจํานวนจริง ทอพอโลยีของ
เสนจํานวนจริง ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ ฟงกชันของตัวแปร พีชคณิตซิกมา การวัดขอบเขต
ปริพันธ จํานวนเชิงซอน ฟงกชันคาเชิงซอนของตัวแปรจริงและฟงกชันคาเชิงซอนของตัวแปร
เชิงซอน
บุพวิชา: สป 401 คณิตศาสตรสําหรับสถิติประยุกต หรือไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอน
สป 722 ทฤษฎีความนาจะเปน
3 หนวยกิต
(AS 722 Theory of Probability)
เครื่องวัดและปริภูมิความนาจะเปน ตัวแปรสุมและคาคาดหวัง การแจกแจงความนาจะ
เปนใน Rn ความเปนอิสระ ความนาจะเปนและคาคาดหวังแบบมีเงื่อนไข กฎจํานวนมาก ทฤษฎี
ขีดจํากัด ฟงกชั่นแคแรกเทอริสติค และการลูเขาของตัวแปรสุมและของการแจกแจง
บุพวิชา: สป 721 จํานวนและการวัด หรือไดรับอนุญาตจากอาจารยผสู อน
สป 723 ทฤษฎีสถิติขั้นสูง 1
3 หนวยกิต
(AS 723 Advanced Statistical Theory I)
ทบทวนทฤษฏีการแจกแจง การประมาณดวยจุดและชวง สถิติพอเพียง ความไมเอนเอียง
ความแปรปรวนเทากัน คุณสมบัติทั่วไปของตัวประมาณ ทฤษฎีตัวอยางขนาดใหญและคุณสมบัติ
อุตมะเชิงเสนกํากับ
บุพวิชา: สป 623 คณิตสถิติ 2: สถิติอนุมาน หรือไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอน
สป 724 ทฤษฎีสถิติขั้นสูง 2
3 หนวยกิต
(AS 724 Advanced Statistical Theory II)
การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ทฤษฎีเบื้องตนของเนมานและเพียรสัน แบบทดสอบที่มี
กําลังสูงสุดเสมอ แบบทดสอบไมเอนเอียงและไมเปลี่ยนแปลง แบบทดสอบอัตราสวนภาวะนาจะ
เปน แบบทดสอบเชิงเสนและหลักมินิแมกซ
บุพวิชา: สป 723 ทฤษฎีสถิติขั้นสูง 1 หรือไดรับอนุญาตจากอาจารยผสู อน

- 14 สป 725 แผนแบบการทดลองขั้นสูง
3 หนวยกิต
(AS 725 Advanced Experimental Designs)
หลักการออกแบบการทดลอง แผนแบบการทดลองแฟคทอเรียล เศษสวนแฟคทอเรียล
การมีผลปนกัน และแผนการทดลองที่มีการวัดซ้ํา แผนการทดลองแลตทิซ แผนแบบการทดลอง
บล็อคไมสมบูรณชนิดสมดุลยและสมดุลยบางสวน ระเบียบวิธีผิวตอบสนองและแผนแบบการ
ทดลองอุตมะ
บุพวิชา: สป 732 แผนแบบการทดลอง หรือไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอน
สป 726 ทฤษฎีการสุมตัวอยาง
3 หนวยกิต
(AS 726 Sampling Theory)
ทฤษฎีการอนุมานในประชากรอันตะ แผนแบบการสุมตัวอยาง และวิธีการประมาณคา
และหัวขอชั้นสูงอื่น ๆ และปญหา การวิจัยในทฤษฎีของการสุมตัวอยาง
บุพวิชา: สป 731 เทคนิคการสุมตัวอยาง หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 727 ทฤษฎีสถิติของตัวแปรพหุ
3 หนวยกิต
(AS 727 Theory of Multivariate Statistics)
การแจกแจงแบบปกติของตัวแปรพหุ และการประมาณพารามิเตอร การแจกแจงโฮเท
ลลิ่งทีกําลังสอง การแจกแจงวิชารท และการแจกแจงของตัวแปรพหุอื่น ๆ การทดสอบและการหา
ชวงความเชื่อมั่น ตัวแบบเชิงเสนของตัวแปรพหุ การถดถอยของตัวแปรพหุ และหัวขอที่เกี่ยวของ
การแจกแจงของรากและเวคเตอร ลัก ษณะเฉพาะของตั ว แปรคาโนนิ คั ล และสหสัม พั น ธ การ
วิเคราะหสวนประกอบ หลักและการวิเคราะหปจจัย
บุพวิชา: สป 623 คณิตสถิติ 2: สถิติอนุมาน หรือไดรับอนุญาตจากผูส อน
สป 728 ทฤษฎีสถิติแบบไมใชพารามิเตอร
3 หนวยกิต
(AS 728 Theory of Nonparametric Statistics)
สถิ ติ ลํ า ดั บ สถิ ติ ลํ า ดั บ เชิ ง เส น คุ ณ สมบั ติ ข องแบบทดสอบที่ ไ ม ใ ช พ ารามิ เ ตอร การ
ประมาณคาแบบแกรง ตัววัดความสัมพันธ ระหวางตัวแปร และประสิทธิภาพสัมพัทธแบบแอสซิม
ทอติค
บุพวิชา: สป 622 คณิตสถิติ 1: ความนาจะเปน หรือไดรบั อนุญาตจากผูสอน

- 15 สป 731 เทคนิคการสุมตัวอยาง
3 หนวยกิต
(AS 731 Sampling Techniques)
วิธีการเลือกตัวอยาง การสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน การสุมตัวอยางแบบงาย
แบบเปนระบบ แบบแบงประชากรเปนชั้นภูมิ แบบกลุมและแบบหลายขั้น การสุมแบบสองตอน
ความคลาดเคลื่อนและความเอียงเฉในการสํารวจดวยตัวอยาง
บุพวิชา: สป 622 คณิตสถิติ 1: ความนาจะเปน หรือไดรบั อนุญาตจากผูสอน
สป 732 แผนแบบการทดลอง
3 หนวยกิต
(AS 732 Experimental Designs)
หลักการวางแผนการทดลอง แผนแบบการทดลองแบบสุมสมบูรณ แบบสุมแบบบล็อค
สมบูรณ และแบบจตุรัสละติน การทดลองแบบแฟคทอเรียล แบบมีผลปนกัน แบบแบงแปลงยอย
แผนแบบการทดลองแบบบล็อคไมสมบูรณและแบบเปลี่ยนทรีตเมนตตามเวลา
บุพวิชา: สป 622 คณิตสถิติ 1: ความนาจะเปน หรือไดรบั อนุญาตจากผูสอน
3 หนวยกิต
สป 733 การวิเคราะหตัวแปรพหุ
(AS 733 Multivariate Analysis)
การแจกแจงแบบปกติของตัวแปรพหุ การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐานเมื่อ
ประชากรมีการแจกแจงของตัวแปรพหุเปนแบบปกติ การใชสถิติทีกําลังสอง การวิเคราะหการ
ถดถอยของตัวแปรพหุ การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรพหุ การวิเคราะหดิสคริมิแนนท
และการจําแนก การวิเคราะหสวนประกอบ การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหคาโนนิคัลและอื่น ๆ
บุพวิชา: สป 622 วิชาคณิตสถิติ 1: ความนาจะเปน หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 734 การวิเคราะหเชิงสถิติแบบไมใชพารามิเตอรประยุกต
3 หนวยกิต
(AS 734 Applied Nonparametric Statistical Analysis)
เทคนิคและการประยุกตใชวิธีทางสถิติแบบไมใชพารามิเตอร การประมาณคา ชวงความ
เชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐานในประชากรเดียว สองประชากร และมากกวา 2 ประชากร และการ
ประยุกตอื่น ๆ ที่สําคัญ
บุพวิชา: สป 621 สถิติวิเคราะห 1 หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน

- 16 สป 735 การวิเคราะหอนุกรมเวลา
3 หนวยกิต
(AS 735 Time Series Analysis)
การวิเคราะหอนุกรมเวลาในโดเมนของเวลาและความถี่ สเปคตรัมและตัวแบบคาเฉลี่ย
เคลื่อนที่การถดถอยในตัวเอง การแจกแจงของสหสัมพัน ธในตัวเองและสหสัมพัน ธในตัวเอง
บางสวน ฟงกชั่นความหนาแนนสเปคตรัม การประมาณคาพารามิเตอรและการทดสอบสมมติฐาน
อนุกรมเวลาแบบพหุ การวิเคราะหความแปรปรวนรวมขามพวกของอนุกรมเวลาแบบพหุ และการ
วิเคราะหสเปคตรัมขามพวก และการประยุกตใชกับขอมูลจริง
บุพวิชา: สป 621 สถิติวิเคราะห 1 หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 736 การวิเคราะหการอยูรอด
3 หนวยกิต
(AS 736 Survival Analysis)
ตัวแบบการล มเหลวเชิงสถิติ วิธีการทดสอบชว งชี วิ ต ความน าเชื่อถือของระบบ ตัว
ประมาณของคาแพลนและไมเออร และตัวแบบถดถอยของคอกซ
บุพวิชา: สป 623 คณิตสถิติ 2: สถิติอนุมาน หรือไดรับอนุญาตจากผูส อน
สป 737 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท
3 หนวยกิต
(AS 737 Categorical Data Analysis)
ตั ว แบบโครงสร า งของข อ มู ล แจงนั บ ตั ว แบบล็ อ กเชิ ง เส น ทฤษฎี ก ารแจกแจง การ
ถดถอยลอจีสติก การประมาณคาดวยวิธีความควรจะเปนสูงสุดและกําลังสองนอยที่สุดแบบถวง
น้ําหนักของขอมูลจําแนกประเภทขามพวก
บุพวิชา: สป 623 คณิตสถิติ 2: สถิติอนุมาน หรือไดรับอนุญาตจากผูส อน
สป 740 การบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงาน
3 หนวยกิต
(AS 740 Operational Risk Management)
นิ ย าม บทบาท และความสํ า คั ญ ของการบริ ห ารความเสี่ ย งในการดํ า เนิ น งาน การ
ตรวจสอบภายในและธรรมาภิบาล ทฤษฎี หลักการ และองคประกอบของการบริหารความเสี่ยงใน
การดําเนินงาน กระบวนการการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานและการประยุกตใช การ
ตรวจสอบและวัดผล

- 17 สป 741 การบริหารความเสี่ยงระบบสาธารณสุข
3 หนวยกิต
(AS 741 Health Care Risk Management)
โครงสรางประชากร องคประกอบของระบบสาธารณสุข การหมุนเวียนเงินในระบบ
สาธารณสุข เศรษฐศาสตรสาธารณสุข แนวโนมและการเปลี่ยนแปลงขององคการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการเชิงกลยุทธ และการบริหารการเงินขององคการที่ใหบริการดานสาธารณสุข
สป 742 การจัดการสินทรัพยและหนี้สิน
3 หนวยกิต
(AS 742 Assets and Liabilities Management)
ความเสี่ยงการลงทุนธุรกิจประกันภัย ตัวแปรที่มีผลตอความไหวของราคา เทคนิคการ
จัดการสินทรัพยและหนี้สนิ ของธุรกิจประกันภัย การใชเครื่องมือทางการเงินและอัตราสวนที่ใชใน
วิเคราะหเพื่อการจัดการสินทรัพยและหนี้สนิ ของธุรกิจประกันภัย
สป 743 วิศวกรรมการเงิน
3 หนวยกิต
(AS 743 Financial Engineering)
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเงินสมัยใหม การตัดสินใจในการลงทุนภายใตความไมแนนอน
ทฤษฎีกลุมหลักทรัพย การเลือกกลุมหลักทรัพยภายใตกรอบคาเฉลี่ยและคาแปรปรวน ดุลยภาพของ
ตลาดทุน ทฤษฎีการกําหนดราคา ตราสารอนุพันธ การประเมินสินทรัพยทางการเงินที่ไวตอการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
บุพวิชา: สป 664 การวิเคราะหการเงินเพื่อการลงทุนและการประกันภัย หรือไดรับ
อนุญาตจากผูส อน
สป 744 เศรษฐศาสตรเพื่อการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
3 หนวยกิต
(AS 744 Economics for Risk Management and Insurance)
รูปแบบการตัดสินใจภายใตความไมแนนอน ทฤษฎีเศรษฐศาสตรสําหรับการประกันภัย
พื้นฐานทฤษฎีจุลเศรษฐศาสตร ทฤษฎีการกําหนดราคา การออกแบบพาเรโตของสัญญาประกันภัย
ความไม เ ท า เที ย มกั น ในการรั บ รู ข อ มู ล ในธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย และการเงิ น ป ญ หาระหว า งบริ ษั ท
ประกั น ภั ย และตั ว แทนประกั น ภั ย ผลกระทบของความเสี่ ย งและการรั บ ประกั น ภั ย ต อ บริ ษั ท
ประกันภัย

- 18 สป 745 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ
3 หนวยกิต
(AS 745 Strategic Marketing Management)
ปรัชญาและแนวความคิดทางดานการตลาด การวางแผนการตลาดและการกําหนดกล
ยุทธทางการตลาดเพื่อการเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด การวิเคราะหและการ
ประเมินความนาสนใจของตลาด การกําหนดกิจกรรมทางการตลาด การวางแผนและการควบคุม
ทางการตลาด (วิชานี้เทียบเทา บธ.620)
สป 750 คณิตศาสตรประกันชีวิต 1
3 หนวยกิต
(AS 750 Life Contingencies I)
การวิเคราะหรูปแบบการแจกแจงการอยูรอดของชีวิต การสรางตารางชีพ การกําหนดเบี้ย
ประกันชีวิตสุทธิและเบี้ยประกันภัยรวมคาใชจายของการประกันชีวิตที่คุมครองชีวิตเดียว การ
คํานวณเงินสํารองแบบตางๆ รูปแบบการประกันชีวิตแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง
บุพวิชา: สป 401 คณิตศาสตรสําหรับสถิติประยุกต หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 751 คณิตศาสตรประกันชีวิต 2
3 หนวยกิต
(AS 751 Life Contingencies II)
รูปแบบการประกันชีวิตที่คุมครองหลายชีวิต รูปแบบการสิ้นสภาพจากกลุมจากหลาย
สาเหตุ ทฤษฎี แ ละการประยุ ก ต ข องการประกั น เงิ น บํ า นาญ สมมติ ฐ าน สมการพื้ น ฐานทาง
คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย และทฤษฎี ท างประชากรที่ ป ระยุ ก ต สํ า หรั บ การประกั น เงิ น บํ า นาญ
ภาคเอกชน การคิดตนทุน และภาระหนี้สินผูกพันแบบตาง ๆ
บุพวิชา: สป 750 คณิตศาสตรประกันชีวิต 1 หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 752 คณิตศาสตรประกันวินาศภัย 1
3 หนวยกิต
(AS 752 Property and Casualty Actuarial Science I)
หลักการคํานวณ เทคนิค และสวนประกอบของเบี้ยประกันวินาศภัย บทบาทของหนวย
ความเสี่ยง คาใชจายตางๆในการคํานวณเบี้ยประกันภัย การวิเคราะหเพื่อแบงกลุมความเสี่ยง การ
คํานวณคาความเสี่ยงของแตละกลุม
บุพวิชา: สป 401 คณิตศาสตรสําหรับสถิติประยุกต หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน

- 19 สป 753 คณิตศาสตรประกันวินาศภัย 2
3 หนวยกิต
(AS 753 Property & Casualty Actuarial Science II)
หลักการคํานวณ เทคนิค และสวนประกอบของเงินสํารอง การพยากรณเงินสํารอง การ
ตรวจสอบความเพียงพอของเงินสํารอง หลักบัญชีการประกันวินาศภัย ผลกระทบของเงินสํารองตอ
ระบบบัญชี เทคนิคตางๆในการคํานวณเบี้ยประกันภัยตอและผลกระทบตอระบบบัญชี
บุพวิชา: สป 752 คณิตศาสตรประกันวินาศภัย 1 หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 754 ทฤษฎีความเสี่ยง
3 หนวยกิต
(AS 754 Risk Theory)
คุณลักษณะของความเสี่ยงและความสัมพันธกับการประกันภัย รูปแบบของความเสี่ยง
ในระยะสั้น ตัวแบบของความเสี่ยงรวมในชวงเวลาจํากัดและเมื่อมีการขยายเวลา การประยุกตใช
ทฤษฎีความเสี่ยง
บุพวิชา: สป 401 คณิตศาสตรสําหรับสถิติประยุกต หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 755 หลักการประกันภัย
3 หนวยกิต
(AS 755 Principle of Insurance)
ความหมายของการประกันภัย ความสําคัญของการประกันภัยที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ประเภทและลักษณะของการประกันภัย หลักการประกันภัย สถาบันที่
เกี่ยวของกับการประกันภัย สินคาการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยแบบตาง ๆ โดยศึกษาถึง
เงื่อนไข ความคุมครอง หลักเกณฑในการกําหนดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย หลักการพิจารณารับ
ประกันภัยและการชดใชคาสินไหมทดแทน การประกันภัยตอ การประกันสังคม กฎหมายและ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการประกันภัย
สป 760 การวางแผนและการจัดลําดับงานผลิต
3 หนวยกิต
(AS 760 Production Planning and Scheduling)
แนวความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต โรงงานประเภทผลิตตามสั่งและไม
ตองสั่ง แผนแมบทการผลิต การวางแผนความตองการทรัพยากรการผลิต การวางแผนการผลิตแบบ
ทันเวลาพอดี และเทคโนโลยีการผลิตแบบอุตตมะ แนวความคิดเบื้องตนในการจัดลําดับงาน การ
จัดลําดับงานที่เหมาะสมที่สุดสําหรับหนวยการผลิตหนวยเดียว และการจัดลําดับงานที่เหมาะสม
ที่สุดสําหรับหนวยการผลิตหลายหนวย ปญหาเอ็นพี การจัดลําดับงานแบบฮิวริสติก และอื่น ๆ
สําหรับหนวยการผลิตหลายหนวย
บุพวิชา: สป 641 ตัวแบบการตัดสินใจ 1 หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน

- 20 สป 761 การจัดการโซคุณคา
3 หนวยกิต
(AS 761 Value Chain Management)
โครงสรางของการจัดการโซคุณคาและโซอุปทาน และบทบาทของโซอุปทานตอการ
แข ง ขั น ทางธุ ร กิ จ รวมถึ ง ยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด ซื้ อ และการจั ด จํ า หน า ย การบริ ห ารสิ น ค า คงคลั ง
ศูนยกระจายสินคาและคลังสินคา การขนสง และแนวทางการจัดการสินคาคงคลังในธุรกิจ คุณคา
ของสารสนเทศตอโซคุณคา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโซคุณคา
บุพวิชา: สป 641 ตัวแบบการตัดสินใจ 1 หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 762 การวิเคราะหเชิงปริมาณในเครือขายลอจิสติกส
3 หนวยกิต
(AS 762 Supply Chain Optimization)
ตัวแบบการจัดการทรัพยากรคงคลังขั้นสูง รวมถึงกรณีที่ความตองการทรัพยากรเปนตัว
แปรสุม ระยะเวลาสงมอบทรัพยากรเปนตัวแปรสุม กรณีทรัพยากรหลายคลังและหลายรายการ และ
กรณีมีความรวมมือระหวางผูซื้อ-ผูขาย การออกแบบขายงานลอจิสติกส เกณฑการเลือกตําแหนง
สิ่งอํานวยความสะดวก ปญหาตําแหนงสิ่งอํานวยความสะดวกหนึ่งแหงและหลายแหง ปญหาพีมัธยฐานและปญหาพี-ศูนยที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกหลายแหง
บุพวิชา: สป 641 ตัวแบบการตัดสินใจ 1 หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 763 การวิเคราะหการตัดสินใจเชิงสถิตปิ ระยุกต
3 หนวยกิต
(AS 763 Applied Statistical Decision Analysis)
หลักการในการตัดสินใจ ประเภทของการตัดสินใจ การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง การ
ตัดสินใจภายใตความไมแนนอน ฟงกชันอรรถประโยชน ทฤษฎีเกม และการตัดสินใจที่มีหลาย
ปจจัย การประยุกตการตัดสินใจในธุรกิจและอุตสาหกรรม
บุพวิชา: สป 401 คณิตศาสตรสําหรับสถิติประยุกต หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 764 การหาคาที่เหมาะสมที่สุดของระบบ
3 หนวยกิต
(AS 764 Systems Optimization)
การประยุกตเทคนิคการหาคาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อกําหนดคาตัวแปรที่เหมาะสมในระบบ
สภาพความเหมาะสมที่สุดในปญหาที่มีมิติเดียวและที่มีหลายมิติ สภาพความเหมาสมที่สุดเมื่อ
ระบบมีขอจํากัด และการคนหาสภาพความเหมาะสมที่สุดในกรณีที่ระบบมีจํานวนขั้นตอนที่เปน
อันตะและที่เปนอนันตดวยการโปรแกรมเชิงพลวัต
บุพวิชา: สป 401 คณิตศาสตรสําหรับสถิติประยุกต หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน

- 21 สป 765 การวิเคราะหระบบการรอคอย
3 หนวยกิต
(AS 765 Analysis of Queueing Systems)
การศึกษาระบบการรอคอยจากทัศนะของกระบวนการสโตแคสติก ตัวแบบพื้นฐานการ
รอคอย ระบบการรอคอยที่มีสถานีใหบริการหลายแหง ระบบการรอคอยที่มีการสูญเสีย และมี
สถานีใหบริการหลายแหง และการวิเคราะหตัวแบบเหลานี้ภายใตขอสมมติตาง ๆ ของการเขามาสู
ระบบการรอคอยและการใหบริการ การประยุกตและหัวขออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
บุพวิชา: สป 642 ตัวแบบการตัดสินใจ 2 หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 770 การจัดการองคความรู
3 หนวยกิต
(AS 770 Knowledge Management)
ประเด็นเรื่องการจัดการองคความรู ชนิดขององคความรู ตัวแบบการสรางองคความรู
องคการแหงการเรียนรู สภาวะแวดลอมของการจัดการองคความรู การคิดอยางเปนระบบ เทคนิค
สําหรับการไดมาซึ่งองคความรู การแทนองคความรู ระบบผูเชี่ยวชาญเบื้องตน
สป 771 ระบบฐานความรู
3 หนวยกิต
(AS 771 Knowledge–Based Systems)
มโนทัศนของระบบฐานองคความรู สวนประกอบของระบบ การแทนองคความรู การ
หาเหตุผล การหาเหตุผลภายใตความไมแนนอน การออกแบบระบบฐานองคความรู การไดมาซึ่ง
องคความรู เครื่องมือพัฒนาระบบฐานองคความรู การทดสอบฐานองคความรู
บุพวิชา: สป 406 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
สป 772 การทําเหมืองขอมูล
3 หนวยกิต
(AS 772 Data Mining)
การเตรียมขอมูลสําหรับการทําเหมืองขอมูล วิธีการและอัลกอริทึมตาง ๆ สําหรับการ
ประมาณและการทํานายเชิงสถิติ การจําแนกประเภท การวิเคราะหกลุม การวิเคราะหหลักเกณฑ
การรวมตัว การประยุกตการทําเหมืองขอมูล
สป 780 ประชากรและการพัฒนา: มหภาคและจุลภาค
3 หนวยกิต
(AS 780 Population and Development: Macro & Micro Prespectives)
ศึกษาแนวคิดประชากรและการพัฒนา ทั้งระดับมหภาคและจุลภาค ทบทวนความรู
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับการเปลี่ยนแปลงประชากรใน
ระดับมหภาค ศึกษาผลกระทบระหวางกันของแบบแผนทางประชากรกับตัวแปรทางเศรษฐกิจและ

- 22 สังคม สํารวจปญหาประชากรในแงมุมตาง ๆ ของผูวางแผนพัฒนา ศึกษาและวิเคราะหขอมูล
ประชากรที่ใชในการวางแผนพัฒนา และการวิเคราะหนโยบายและโครงการประชากร สวนใน
ระดับจุลภาคทบทวนทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร สังคมวิทยา และประชากรศาสตร ที่เกี่ยวกับตัวแปร
การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และประชากรในระดั บ บุ ค คลและระดั บ ครั ว เรื อ น ศึ ก ษาถึ ง
นัยสําคัญของนโยบายการพัฒนาที่มีตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชากร
สป 781 ประชากรและสุขภาพ
3 หนวยกิต
(AS 781 Population and Health)
คําจํากัดความ มาตรวัด แหลงขอมูลทางสุขภาพ ขอจํากัดและขอบกพรองของขอมูล
ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสุขภาพ ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมตอสุขภาพและการเจ็บปวยของบุคคลและชุมชน ปญหาสุขภาพในเขตเมืองและเขตชนบท
ผลกระทบการเจ็บปวยตอบุคคล ครอบครัวและชุมชน ลักษณะระบบการใหบริการสุขภาพอนามัย
ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มีตอการใชบริการสุขภาพและสาธารณสุข
สป 782 ประชากร ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
3 หนวยกิต
(AS 782 Population, Resources and Environment)
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรตอการใชประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทต า ง ๆ คุ ณ สมบั ติ ข องสภาวะแวดล อ มและกระบวนการมลภาวะในสิ่ ง แวดล อ ม
กระบวนการระบบนิ เ วศน ผลกระทบของการตั้ ง ถิ่ น ฐานมนุ ษ ย เทคโนโลยี แ ละการนํ า
ทรัพยากรธรรมชาติไปใชประโยชนที่มีตอสภาวะแวดลอม ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
สป 783 ประชากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3 หนวยกิต
(AS 783 Population and Human Resources Development)
คําจํากัดความ มาตรวัด แหลงขอมูล แนวคิดและกลวิธีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ความสัม พั น ธ ระหว า งการเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งประชากร การพัฒ นาเศรษฐกิจ สั ง คมและ
เทคโนโลยี การวางแผนกําลังคน และนโยบายทรัพยากรมนุษย การบริหารทรัพยากรมนุษยใน
องคการ รวมทั้งประเด็นปญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

- 23 สป 784 เศรษฐศาสตรประชากร
3 หนวยกิต
(AS 784 Economics of Population)
ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร ว า ด ว ยภาวะเจริ ญ พั น ธุ การเจ็ บ ป ว ย การตายและการย า ยที่ อ ยู
ผลกระทบในดานตาง ๆ ของประชากรตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การลงทุนในทรัพยากรมนุษยและ
ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร การวิเคราะหนโยบายประชากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สป 785 ชราภาพวิทยา
3 หนวยกิต
(AS 785 Gerontology)
คําจํากัดความ กระบวนการสูงอายุของประชากร แนวโนมการสูงอายุของประชากรโลก
และประเทศไทย ปญหาดานสุขภาพ ปญหาเศรษฐกิจ และปญหาที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ ระบบ
การเกื้อหนุนผูสูงอายุในสังคมเมืองและชนบท การทํางานของผูสูงอายุ ทิศทางและนโยบายของ
การสูงอายุของประชากร
สป 786 เทคนิคทางประชากร
3 หนวยกิต
(AS 786 Demographic Techniques)
ระบบสารสนเทศทางประชากร วิธีการประเมินความคลาดเคลื่อนของขอมูลและการ
ปรับแก เทคนิคการวัดและวิเคราะหขนาดของประชากร องคประกอบดานอายุ เพศ การสมรส
การเจริญพันธุ การเจ็บปวยและการตาย การกระจายของประชากรและการยายถิ่น การสรางตาราง
ชีพ การวิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวกับกําลังแรงงาน การประมาณและการฉายภาพประชากร เทคนิค
ใหม ๆ ที่เกี่ยวของ และการประยุกตใชชุดคําสั่งสําเร็จรูป
สป 787 ระเบียบวิธีสถิติสําหรับการวิจัย
3 หนวยกิต
(AS 787 Statistical Methods for Research)
แนวคิดและหลักการในการวิเคราะหขอมูล การถดถอยเชิงเสน การถดถอยแบบลอจิ
สติ ก การวิ เ คราะห พ หุ ป ระเภท การวิ เ คราะห ค าโนนิ คั ล การวิ เ คราะห จํ า แนกประเภท การ
วิเคราะหความแปรปรวนตัวแปรพหุ การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหกลุม การวิเคราะหเสนทาง
การวิเคราะหการรอดชีพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เนนการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและ
การแปลความหมาย

- 24 ทส 700 คลังขอมูลและการประยุกต
3 หนวยกิต
(IT 700 Data Warehouse and Applications)
ความหมายของคลังขอมูล โครงสรางของคลังขอมูล ตัวแบบขอมูลพหุมิติ เทคโนโลยี
ตาง ๆ ที่นํามาใชกับการออกแบบและการพัฒนาคลังขอมูล เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการพัฒนา
คลั ง ข อ มู ล ภาวะแวดล อ มในการทํ า งานกั บ คลั ง ข อ มู ล การประยุ ก ต ใ ช ค ลั ง ข อ มู ล กั บ องค ก าร
การประมวลผลเชิงวิเคราะหแบบเชื่อมตรง ตลาดขอมูล การจัดการโครงการคลังขอมูล และการ
ทําเหมืองขอมูลเบื้องตน
บุพวิชา: สป 611 ระบบฐานขอมูล หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 701 การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ
3 หนวยกิต
(IT 701 Information Storage and Retrieval)
หลักการ ทฤษฎี และขั้นตอนวิธีตาง ๆ ในการคนคืนสารสนเทศ การออกแบบ การพัฒนา
และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ ตัวแบบในการคนคืนสารสนเทศทั้งตัว
แบบประเภทคลาสสิกและตัวแบบแผนใหม การสรางและบํารุงรักษาดัชนี การคนคืนแบบตาง ๆ
และความกาวหนาลาสุดของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการคนคืนสารสนเทศ
บุพวิชา: สป 611 ระบบฐานขอมูล หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 702 หัวขอชั้นสูงทางระบบฐานขอมูล
3 หนวยกิต
(IT 702 Advanced Topics in Database Systems)
ฐานขอมูลแบบกระจาย ฐานขอมูลเชิงเวลา ฐานความรู ฐานขอมูลเชิงตรรก คลังขอมูล
ฐานขอมูลวัตถุ ฐานขอมูลวัตถุเชิงความสัมพันธ ฐานขอมูลเชิงภูมิศาสตร ฐานขอมูลประสม และ
ฐานขอมูลบนเว็บ
บุพวิชา: สป 611 ระบบฐานขอมูล หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 710 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
3 หนวยกิต
(IT 710 Computer and Network Security)
หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย รหัสลับทั้ง
แบบกุญแจสมมาตรและกุญแจอสมมาตร การพิสูจนตัวจริง ลายเซ็นดิจิตอล โครงสรางพื้นฐานของ
ระบบกุญแจสาธารณะ การควบคุมบูรณภาพของการสงขอมูล ความมั่นคงในการสื่อสาร การโจมตี
ความมั่นคง การปองกันความมั่นคงสําหรับโปรแกรมเคลื่อนที่ การควบคุมการเขาถึงทรัพยากร การ
จัดการความมั่นคง
บุพวิชา: สป 612 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร หรือไดรับอนุญาตจาก
ผูสอน
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ทส 711 การจัดการเครือขาย
3 หนวยกิต
(IT 711 Network Management)
ศึกษาแนวคิด เทคนิค และเครื่องมือตาง ๆ สํ าหรับการจั ดการเครือขายคอมพิวเตอร
เนื้อหาครอบคลุมถึงโพรโทคอลของการจัดการเครือขายเอสเอ็นเอ็มพี อารมอน และ ทีเอ็มเอ็น การ
จัดการเครือขายในรูปแบบตาง ๆ การจัดการชื่อ การจัดการโครงแบบ การจัดการความผิดพรอง
และกฤตกรรมจัดการ สาระของความมั่นคงในการจัดการเครือขาย
บุพวิชา: สป 612 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร หรือไดรับอนุญาตจาก
ผูสอน
ทส 712 หัวขอชั้นสูงทางเครือขายคอมพิวเตอร
3 หนวยกิต
(IT 712 Advanced Topics in Computer Networks)
ทบทวนสถาปตยกรรมและตัวแบบเครือขายคอมพิวเตอร เครือขายความเร็วสูง สาระใน
ชั้นยอยการควบคุมการเขาถึงสื่อ การจัดเสนทางของการสงขอมูลในเครือขายมีสาย และเครือขาย
เคลื่อนที่ การควบคุมการคับคั่งในเครือขาย คุณภาพการบริการของเครือขาย การจัดการแบนดวิดท
เครือขายระดับเดียวกันและการประยุกต การสงขอมูลของสื่อประสม
บุพวิชา: สป 612 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร หรือไดรับอนุญาตจาก
ผูสอน
ทส 713 เครือขายไอพีและการประยุกต
3 หนวยกิต
(IT 713 IP Networks and Applications)
ศึกษาแนวคิดของเครือขายไอพีและการประมวลผลบนเครือขายไอพี โครงสรางของ
เครือขายไอพี โพรโทคอลในระดับชั้นตาง ๆ ของเครือขายไอพี การประมวลผลผานซอกเก็ต การ
ประมวลผลแบบลูกขายแมขาย การประมวลผลพรอมกัน สาระและการประมวลผลของอีเมล เว็บ
เซอรวิส และสื่อประสม
บุพวิชา: สป 612 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร หรือไดรับอนุญาตจาก
ผูสอน

- 26 ทส 714 วิทยาการรหัสลับ
3 หนวยกิต
(IT 714 Cryptography)
หลักการและทฤษฎีของการเขารหัสและถอดรหัส ทฤษฎีจํานวนและพีชคณิต ทฤษฎี
ความนาจะเปน การสรางและตรวจสอบจํานวนเฉพาะ ฟงกชันทางเดียว ทฤษฎีเลขสุม การพิสูจน
แบบ ซีโรนอเรจ เทคนิคการเขาและถอดรหัส ระบบคียสาธารณะ
บุพวิชา: สป 405 วิยุตคณิต หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 715 การสื่อสารแบบไรสายและเคลื่อนที่
3 หนวยกิต
(IT 715 Wireless and Mobile Communication)
หลักการ เทคนิค สถาปตยกรรม และโปรโตคอล ในระบบการสื่อสารแบบไรสาย การ
สื่อสารในระบบดิจิตอล ตัวแบบของชองการสื่อสาร เทคนิคการใชชองการสื่อสารรวมกัน การ
จัดการทรัพยากรของระบบ การประเมินประสิทธิภาพของชองการสื่อสาร การสื่อสารดวยสัญญาณ
แถบกวาง เครือขายการสื่อสารแบบไรสายและความมั่นคงของระบบ
บุพวิชา: สป 612 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร หรือไดรับอนุญาตจาก
ผูสอน
ทส 716 การบริหารความมั่นคงของสารสนเทศ
3 หนวยกิต
(IT 716 Information Security Management)
จุดออนของความมั่นคงในระบบสารสนเทศ ผลกระทบตอองคการเมื่อเกิดรุกล้ําความ
มั่นคง วงจรชีวิตในการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับความมั่นคง การกําหนดความตองการเกี่ยวกับความ
มั่นคง ขั้นตอนการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับความมั่นคง สถาปตยกรรมความมั่นคง ยุทธศาสตรการ
โจมตี บทบาทและความรับผิดชอบของฝายบริหาร การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ การตรวจสอบ
การปองกันไวรัส กําแพงปองกันภัย สถาปตยกรรมกําแพงปองกันภัย และการตรวจสอบสิทธิการ
เขาถึงและเทคนิคการเขารหัสลับ
บุพวิชา: สป 612 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร หรือไดรับอนุญาตจาก
ผูสอน
ทส 720 สถาปตยกรรมซอฟตแวร
3 หนวยกิต
(IT 720 Software Architecture)
สถาป ต ยกรรมซอฟต แ วร แ บบรวมศู น ย สถาป ต ยกรรมซอฟต แ วร แ บบกระจาย
สถาปตยกรรมซอฟตแวรแบบลูกขาย/แมขาย สถาปตยกรรมเชิงขอความ ตัวกลางแบบเมสเซจ
สถาปตยกรรมซอฟตแวรเชิงบริการ สถาปตยกรรมซอฟตแวรเชิงคอมโพเนนท การเชื่อมตอ

- 27 โปรแกรมประยุกตในองคการ สถาปตยกรรมโครงสรางพื้นฐาน การออกแบบโครงสรางพื้นฐาน
สําหรับระบบที่ตองการความเชื่อมั่นสูง
บุพวิชา: สป 407 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 721 การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมตอประสานกับมนุษย
3 หนวยกิต
(IT 721 Human Computer Interaction Design and Development)
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร ขีดความสามารถของมนุษย เทคโนโลยี
โปรแกรมตอประสานกับมนุษย วิธีการออกแบบ และวิธีการประเมินผล เครื่องมือสําหรับออกแบบ
และพัฒนา วิธีวัดและประเมินผลคุณภาพของโปรแกรมตอประสาน
บุพวิชา: สป 403 การโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษาจาวา หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 722 นวัตกรรมกระบวนการ
3 หนวยกิต
(IT 722 Process Innovation)
แนวความคิดตาง ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมกระบวนการ วิธีการแสดงกระบวนการการเลือก
กระบวนการสําหรับนวัตกรรม วิสัยทัศนเกี่ยวกับกระบวนการ การออกแบบกระบวนการและการ
นํากระบวนการใหมประยุกตในองคการ นวัตกรรมกระบวนการกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงใน
องคการ และกรณีศึกษา
ทส 730 วิศวกรรมซอฟตแวร
3 หนวยกิต
(IT 730 Software Engineering)
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบตางๆ การกําหนดขอบเขตและทรัพยากรที่ใชใน
โครงการซอฟตแวร การรวบรวมความตองการของระบบ การสรางแบบจําลองของความตองการ
ของระบบ การวิเคราะหความตองการ การออกแบบสถาปตยกรรม การออกแบบขอมูลและ
โครงสราง การออกแบบตัวประสาน
การพัฒนาซอฟทแวร กรอบการพัฒนา การทดสอบ
ซอฟตแวร มาตรฐานคุณภาพของซอฟตแวร มาตรวัดและตัวชี้วัดคุณภาพของซอฟตแวร การจัดการ
คอนฟกกูเรชัน
บุพวิชา: สป 403 การโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษาจาวา หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 731 การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟตแวร
3 หนวยกิต
(IT 731 Software Testing and Quality Assurance)
การทดสอบและการยืนยันซอฟตแวร การวิจารณ การทดลองใช และการตรวจสอบ
ซอฟตแวร การทดสอบซอฟตแวร การทดสอบสวนประกอบยอย การทดสอบเบ็ดเสร็จ การ

- 28 ทดสอบระบบและการยอมรับ การทดสอบปจจัยทางคุณภาพในหลายดาน การทดสอบและการ
ประเมินผลการสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรและผูใช การวิเคราะหและการรายงานปญหา การ
วิเคราะหขอผิดพลาด การติดตามปญหา คุณภาพของซอฟตแวร กรอบความคิดและคานิยมของ
คุณภาพของซอฟตแวร ปจจัยของงานที่มีคุณภาพรวมถึง การใชประโยชน ความนาเชื่อถือ ความ
ปลอดภัย ความคุมครองปองกันภัย ความยากงายในการบํารุงรักษา ความยืดหยุน ประสิทธิภาพ
มาตรฐานคุณภาพของซอฟตแวร กระบวนการเพื่อคุณภาพของซอฟตแวร ตนแบบและมาตรวัด
คุณภาพของซอฟตแวร ตนแบบความสมบูรณทางความสามารถของซอฟตแวร และการรับประกัน
ผลิตภัณฑ ตนแบบผลิตภัณฑคุณภาพ
บุพวิชา: ทส 730 วิศวกรรมซอฟตแวร หรือ สป 615 การวิเคราะหและการออกแบบเชิง
วัตถุ หรือ สป 617 การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 732 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่
3 หนวยกิต
(IT 732 Mobile Application Development)
อุปกรณเคลื่อนที่สามจี โปรโตคอลสื่อสารของอุปกรณเคลื่อนที่ มาตรฐานของซิมและ
สมารทการด หลักการของการรับสงขอความเอสเอ็มเอส ความมั่นคงของ ขอความเอสเอ็มเอส
ไมโครบราวเซอร การพัฒนาโปรแกรมประยุกตดวยเจทูเอ็มอี และดอทเน็ทคอมแพคเฟรมเวิกส
การรักษาความมั่นคงในการทําธุรกรรมอิเลคโทรนิกสผานอุปกรณเคลื่อนที่ การติดตอไรสาย
แบบบลูทุต
บุพวิชา: สป 407 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 733 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตแบบฝงตัว
3 หนวยกิต
(IT 733 Embedded Application Development)
การพั ฒ นาและออกแบบระบบงานฝ ง ตั ว เทคนิ ค การเขี ย นโปรแกรมแบบฝ ง ตั ว
กรณีศึกษาระบบฝงตัวแบบเวลาจริง การติดตอประสานกับอุปกรณภายนอก การจําลองขบวนการ
กายภาพ
บุพวิชา: สป 614 ระบบปฏิบัติการ หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 740 ระบบธุรกิจอิเลคทรอนิกส
3 หนวยกิต
(IT 740 E-Business Systems)
ลักษณะของการทําธุรกิจอิเลคทรอนิกส เทคนิคและตัวแบบในการธุรกิจอิเลคทรอนิกส
บทบาทของระบบสารสนเทศในการทําธุรกิจอิเลคทรอนิกส คุณลักษณะของระบบสารสนเทศ
สําหรับการทําธุรกิจอิเลคทรอนิกส การนําเทคโนโลยีเว็บมาประยุกตใช เครือขายคอมพิวเตอรที่

- 29 เหมาะสม โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการพัฒนา การบูรณาการเขากับระบบอีอารพี รวมทั้ง
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของและแนวโนมของการทําธุรกิจอิเลคทรอนิกส
บุพวิชา: สป 502 เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 741 ระบบสารสนเทศองคการ
3 หนวยกิต
(IT 741 Enterprise Information Systems)
ลัก ษณะของระบบสารสนเทศขององคก ารที่บู รณาการระบบสารสนเทศที่เ กี่ยวของ
ทั้งหมดในการดําเนินกิจการ ระบบสารสนเทศอีไอเอส บทบาทของอีไอเอสในองคการ การนํา
ระบบการวางแผนทรัพยากรองคการหรืออีอารพี มาประยุกตใช ฟงกชั่นตาง ๆ ที่อีอารพีมีใหในการ
แกไขปญหาธุรกิจ การพัฒนาและการนําอีอารพีมาใชใหเหมาะสมกับองคการ ปญหาที่พบเปน
ประจําในการนําอีอารพีมาใชและวิธีการแกไข และแนวโนมในอนาคต
บุพวิชา: สป 502 เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 742 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 หนวยกิต
(IT 742 Accounting information Systems)
หลั กการและกระบวนการทางการบัญชีก ารเงิน และบัญชี ตนทุน บัญชีแยกประเภท
บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจาหนี้ สินทรัพยถาวร การพัฒนาผังบัญชี การรวมยอดบัญชี การกระทบยอดแบบ
เชื่อมตรง ลักษณะ สวนประกอบและกระบวนการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการ
ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบั ญชี ผลกระทบตอองคก ารอั นเนื่องจากระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
บุพวิชา: สป 611 ระบบฐานขอมูล หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 743 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3 หนวยกิต
(IT 743 Decision Support Systems)
กระบวนการตั ด สิ น ใจ ลั ก ษณะของป ญ หาที่ ต อ งตั ด สิ น ใจ บทบาทของข อ มู ล ใน
กระบวนการตัดสินใจ ตัวแบบตาง ๆ ที่ใชในการตัดสินใจ คุณลักษณะของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การประยุกตใชฐานขอมูล การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาโดยใช
ซอฟทแวรสําเร็จรูป
บุพวิชา: สป. 501 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน

- 30 ทส 744 การวางแผนเชิงกลยุทธระบบสารสนเทศ
3 หนวยกิต
(IT 744 Strategic Planning of Information Systems)
ยุทธศาสตรขององคก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนเชิงยุทธศาสตร วัฏฏะการ
วางแผน องคประกอบของแผนเชิงยุทธศาสตร แนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ยอดรวม สวน
ชุดคําสั่ง การวางแผนขีดความสามารถ การวางแผนโครงสรางพื้นฐาน การวางแผนทรัพยากร
บุคคลเพื่อการพัฒนา การนําไปใช การติดตามและการประเมินผลระบบสารสนเทศ
บุพวิชา: สป 502 เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส. 745 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ
3 หนวยกิต
(IT 745 Strategic Information Systems)
ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของกับความสัมพันธกับแผนกลยุทธทางธุรกิจ การรวมเทคโนโลยี
สารสนเทศกับธุรกิจ การบริหารสารสนเทศ การวางแผนสารสนเทศ การใชเชิงกลยุทธของระบบ
สารสนเทศในองคกรระดับสูง การใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อไดเปรียบเชิงการ
แข งขั น การออกแบบกระบวนการทางธุรกิ จ การจั ดการการเปลี่ ยนแปลง การลงทุ น และการ
ประเมิ น ระบบสารสนเทศเชิ ง กลยุ ท ธ วิ ธี ก ารประเมิ น คุ ณ ค า ทางธุ ร กิ จ ของโครงการระบบ
สารสนเทศ
ทส 750 การจัดการขอมูล
3 หนวยกิต
(IT 750 Data Management)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตัวแบบขอมูลเชิงสัมพันธ ตัวแบบความสัมพันธของเอนทิตี
ประเภทความสัมพันธ การเตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะห การสอบถามขอมูลที่มีความสัมพันธ
ประเภทตางๆ ภาษาสอบถามและการประยุกต
ทส 751 เทคโนโลยีเว็บ
3 หนวยกิต
(IT 751 Web Technology)
ประวัติความเปนมาของเว็บ องคประกอบของเว็บ การทํางานของเว็บ การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการพัฒนาเว็บเพจ และความรูเบื้องตนของเทคโนโลยีเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูป
เหลานี้

- 31 ทส 752 เทคโนโลยีสําหรับการวิจัย
3 หนวยกิต
(IT 752 Research Technology)
การสืบคนขอมูลทุติยภูมิจากระบบฐานขอมูล การใชเทคโนโลยีในการรวบรวมขอมูล
และการจัดเก็บขอมูล การใชเทคโนโลยีในการวิเคราะหขอมูลทั้งขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
ทส 760 ปญญาประดิษฐ
3 หนวยกิต
(IT 760 Artificial Intelligence)
การคนหาคําตอบ การแทนความรู การตัดสินใจโดยใชทฤษฎีเกม ตรรกะ ความนาจะ
เปนและความไมแนนอน ตนไมการตัดสินใจ ปญหาแบบสอดคลองกับเงื่อนไขบังคับ เครือขาย
ประสาท การประมวลภาษาธรรมชาติ โปรแกรมคนหาบนเว็บ การประยุกต
บุพวิชา: สป 406 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 761 หัวขอชั้นสูงทางปญญาประดิษฐ
3 หนวยกิต
(IT 761 Advanced Topics in Artificial Intelligence)
ศึกษาหัวขอชั้นสูงทางปญญาประดิษฐ ดานการเรียนรู การหาเหตุผลบนความไมแนนอน
ภาษาธรรมชาติ การรับทราบ
บุพวิชา: ทส 760 ปญญาประดิษฐ หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 762 การสรางเครื่องเรียนรู
3 หนวยกิต
(IT 762 Machine Learning)
การเรียนรูแนวคิด ตนไมการตัดสินใจ เครือขายประสาท การประเมินคาสมมุติฐาน การ
เรียนรูแบบเบเชียน ทฤษฎีการเรียนรูเชิงคอมพิวเตอร การเรียนรูแบบกรณีตัวอยาง การเรียนรูแบบ
พันธุกรรม การเรียนรูชุดหลักเกณฑ การเรียนรูแบบวิเคราะห การเรียนรูแบบเสริมสราง
บุพวิชา: ทส 760 ปญญาประดิษฐ หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 763 เครือขายประสาท
3 หนวยกิต
(IT 763 Neural Networks)
การจําลองและการวิเคราะหเครือขายประสาทประดิษฐ ความสัมพันธของเครือขาย
ประสาทประดิษฐและเครือขายประสาทจริง การออกแบบเครือขายประสาทแบบตอเนื่องและไม
ตอเนื่อง ขบวนวิธีเรียนรูของเครือขายประสาท เครือขายแบบฮอบฟลดและโบลสแมน การเรียนรู
โดยไมมีการชี้นํา ตัวแบบปรับปรุงตนเอง การประยุกตใชเครือขายประสาทความสัมพันธเครือขาย
ประสาทกับตรรกะแบบคลุมเครือและกับขั้นตอนวิธีแบบพันธุกรรม
บุพวิชา: ทส 760 ปญญาประดิษฐ หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน

- 32 ทส 764 หัวขอชั้นสูงทางการทําเหมืองขอมูล
3 หนวยกิต
(IT 764 Advanced Topics in Data Mining)
เทคนิคและอัลกอริธึมขั้นสูงสําหรับการทําเหมืองขอมูล เทคนิคการจําแนกประเภท
เทคนิคการวิเคราะหกลุม การรวมเทคนิคการทําเหมืองขอมูล การเห็นภาพขอมูล การทําเหมืองเว็บ
การทําเหมืองขอมูลขอความ
บุพวิชา: สป 772 การทําเหมืองขอมูล หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 770 มโนทัศนของภาษาชุดคําสั่ง
3 หนวยกิต
(IT 770 Programming Language Concepts)
มโนทัศนของภาษาชุดคําสั่งระดับสูง คุณลักษณะของภาษาชุดคําสั่ง การบายดิ้ง ชนิด
และโครงสรางขอมูล โปรแกรมยอย การควบคุมการทํางานของชุดคําสั่ง ขอบเขต โครงสราง
ขอมูลชนิดพลวัต การสงผานพารามิเตอรของโปรแกรมยอย การจัดการหนวยความจํา การจัดการ
ขอผิดพลาด การควบคุมการทํางานแบบขนาน
บุพวิชา: สป 406 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 771 การบริหารและการจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
3 หนวยกิต
(IT 771 Computer System and Network Administration)
การใชคําสั่งพื้นฐานบนระบบปฏิบัติการยูนิกส การจัดการและควบคุมขบวนการ การ
จัดการระบบแฟมขอมูล การเขียนเชลลสคริปต การบริหารและการจัดการที่เกี่ยวของกับผูใชงาน
ระบบ การสํารองและการกูคืนขอมูล และการจัดการความปลอดภัยของระบบ การติดตั้งซอฟตแวร
การคอนฟกระบบปฏิบัติการ การคอนฟกระบบเครือขาย และการจัดการอุปกรณที่เชื่อมตอ
บุพวิชา: สป 614 ระบบปฏิบัติการ หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 772 หัวขอชั้นสูงทางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3 หนวยกิต
(IT 772 Advanced Topics in Computer Architecture)
รูปแบบสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและการทํางานแบบขนาน สถาปตยกรรมแบบขนาน
ระดับคําสั่ง สถาปตยกรรมแบบอารเรยและแบบเวคเตอร สถาปตยกรรมแบบมัลติเทรด มัลติ
โปรเซสเซอรแบบหนวยความจํารวมและแบบกระจาย
บุพวิชา: สป 613 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร หรือไดรับอนุญาตจากผูส อน

- 33 ทส 773 การคํานวณแบบขนาน
3 หนวยกิต
(IT 773 Parallel Computing)
พื้นฐานการคํานวณแบบขนาน แพลตฟอรมสําหรับการคํานวณแบบขนาน หลักการ
ออกแบบขั้นตอนแบบขนาน วิธีการติดตอสงผานขอมูล การโปรแกรมในระบบทื่ใชการสงผาน
ขอมูล การโปรแกรมในระบบที่มีหนวยความจํารวม ขั้นตอนแบบขนานกับเมทริกซ กราฟ การ
คนหาและการหาคาอุตตมะ
บุพวิชา: สป 613 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร หรือไดรับอนุญาตจากผูส อน
ทส 774 การออกแบบและการสรางตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร
3 หนวยกิต
(IT 774 Compiler Design and Construction)
การออกแบบและสรางตัวแปลภาษาคอมพิวเตอรปจจุบัน การวิเคราะหคําและไวยากรณ
การสรางชุดคําสั่งและการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ การแปลโปรแกรมใหทํางานแบบทันเวลา
พอดี
บุพวิชา: สป 406 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 775 ระบบงานแบบเวลาจริง
3 หนวยกิต
(IT 775 Real Time Systems)
หลักการของระบบงานแบบเวลาจริง การพัฒนาระบบงานแบบเวลาจริง การประยุกตใช
ในงานด า นหุ น ยนต การผลิ ต ในอุ ต สาหกรรม ระบบสื่ อ ประสม และโต ต อบกั บ มนุ ษ ย
ระบบปฏิบัติการที่ใชกับระบบงานแบบเวลาจริง
บุพวิชา: สป 614 ระบบปฏิบัติการ หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
3 หนวยกิต
ทส 776 หัวขอชั้นสูงทางระบบปฏิบตั ิการ
(IT 776 Advanced Topics in Operating Systems)
โครงสร า งระบบปฏิ บั ติ ก ารและการออกแบบ ระบบปฏิ บั ติ ก ารแบบมั ล ติ เ ทรดและ
ระบบมัลติโปรเซสเซอร ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย การ
ประสานและการสื่อสารระหวางขบวนการหรือระหวางเทรด ความมั่นคงของระบบ
บุพวิชา: สป 614 ระบบปฏิบัติการ หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน

- 34 ทส 780 การออกแบบและการวิเคราะหขั้นตอนวิธี
3 หนวยกิต
(IT 780 Design and Analysis of Algorithms)
ความซับซอนของขั้นตอนวิธีและการวิเคราะห ขั้นตอนวิธีแบบแบงแยกและพิชิต การ
วิเคราะหแบบอะมอรไตส โครงสรางขอมูลเซ็ทไมมีสวนรวม คิวลําดับความสําคัญ ขั้นตอนวิธีบน
กราฟ การเปรียบเทียบสตริง การคูณเมตริกซ ขั้นตอนวิธีเรขาคณิต การคูณโพลีโนเมียลฟูเรียแบบ
เร็ว วิธีละโมบ การโปรแกรมเชิงพลวัต ปญหาเอ็นพี-สมบูรณ ขั้นตอนวิธีแบบคาดคะเน
บุพวิชา: สป 406 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 781 คณิตศาสตรเชิงการจัดและทฤษฎีกราฟ
3 หนวยกิต
(IT 781 Combinatorics and Graph Theory)
หลักการนับ ฟงกชันกอกําเนิด ความสัมพันธปรากฏซ้ํา การเพิ่มเขาและตัดออก ทฤษฎี
กราฟและขั้นตอน ตนไม ปญหาการไหลในเครือขาย ริงและเลขคณิตมอดุลาร กรุป ทฤษฎีเขารหัส
วิธีการลําดับ
บุพวิชา: สป 405 วิยุตคณิต หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
3 หนวยกิต
ทส 782 ทฤษฎีจํานวนและการประยุกต
(IT 782 Number Theory and Applications)
จํานวนเฉพาะและตัวหารรวมมาก สมภาค ฟงกชันมัลติพลิเคตีฟ คริปโตโลยี รากปฐม
เศษควอดเดรติก เศษสวนฐานสิบและเศษสวนตอเนื่อง
บุพวิชา: สป 405 วิยุตคณิต หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 783 ทฤษฎีการคํานวณ
3 หนวยกิต
(IT 783 Theory of Computation)
เครื่องจักรสถานะจํากัดเชิงกําหนด เครื่องจักรสถานะจํากัดเชิงไมกําหนด ภาษาปกติ
เครื่องจักรกดลง ภาษาไมพึ่งบริบท รูปแบบปกติของภาษาไมพึ่งจากบริบท เครื่องจักรของทัวริง
ภาษาพึ่งบริบท ลําดับชั้นของภาษา
บุพวิชา: สป 405 วิยุตคณิต หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 784 ความซับซอนของการคํานวณ
3 หนวยกิต
(IT 784 Computational Complexity)
ความซับซอนและการจัดการยาก ปญหาการตัดสินใจ เครื่องจักรทัวริงเชิงกําหนดและ
คลาสพี การคํานวณเชิงไมกําหนดและคลาสเอ็นพี ความสัมพันธระหวางคลาสพีและเอ็นพี การ

- 35 แปลงเชิงโพลีโนเมียลและความสมบูรณเอ็นพี ทฤษฎีของคุก เทคนิคสําหรับพิสูจนความสมบูรณ
เอ็นพี การลดรูปทัวริงและปญหาเอ็นพีฮารด ขั้นตอนวิธีประมาณโครงสรางของเอ็นพี ลําดับชั้น
เชิงโพลีโนเมียล ความซับซอนของปญหาการนับ พื้นที่เชิงล็อก
บุพวิชา: ทส 783 ทฤษฎีการคํานวณ หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 790 เรขภาพคอมพิวเตอร
3 หนวยกิต
(IT 790 Computer Graphics)
ความรูเบื้องตนทางดานสวนอุปกรณและสวนชุดคําสั่งของเรขภาพคอมพิวเตอร ขั้นตอน
วิธีพื้นฐานแรสเตอรในเรขภาพ 2 มิติ หนาตาง และการตัดขอบภาพ การแปลงรูปเรขาคณิต 2 มิติ
การแบงสวนภาพ การวาดภาพเคลื่อนไหว เรขภาพ 3 มิติ รูปเรขาคณิต 3 มิติ เทคนิคการสรางตัว
แบบ 3 มิติ การแปลงการเห็น ปญหาของผิวที่ถูกบัง การบังแสงเฉพาะแหง เสนโคงและผิวโคง
บุพวิชา: สป 406 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 791 การประมวลสื่อประสม
3 หนวยกิต
(IT 791 Multimedia Processing)
ความรูเบื้องตนของสื่อประสม การบีบอัดขอมูลสื่อประสม การสงขอมูลสื่อประสมแบบ
ทันทีและโพรโทคอล ระบบฐานขอมูลสื่อประสม เอกสารแบบสื่อประสม การนําเสนอสื่อประสม
การประยุกตใชงานสื่อประสม
บุพวิชา: สป 406 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 792 การประมวลภาพ
3 หนวยกิต
(IT 792 Image Processing)
ภาพในรูปแบบดิจิตอล การจัดเก็บภาพ การแปรรูปภาพ การปรับคืนภาพ การแบงอาณา
เขตบนภาพ การรูจําและการเขาใจภาพ การบีบอัดภาพ
บุพวิชา: สป 406 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ทส 793 เรขภาพคอมพิวเตอร 3 มิตแิ ละวิทัศน
3 หนวยกิต
(IT 793 3D Computer Graphic and Vision)
เทคนิคในการสรางเรขภาพคอมพิวเตอร 3 มิติ การหาพื้นผิวโคง การแรสีภาพ การหา
ระนาบตัด การสรางภาพเคลื่อนไหว เปนตัน การเขียนโปรแกรมเรขภาพ 3 มิติ โปรแกรมสําเร็จรูป
ในการแสดงภาพ 3 มิติ การทําโครงงาน
บุพวิชา: ทส 790 เรขภาพคอมพิวเตอร หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน

- 36 สป 860 การอานบทความทางสถิตปิ ระยุกต
3 หนวยกิต
(AS 860 Readings in Applied Statistics)
วิชานี้มีจุดมุงหมายใหนักศึกษาผูที่ตระเตรียมขอเสนอวิทยานิพนธหรือนักศึกษาที่สนใจ
ไดอานบทความทางวิชาการภายใตคําแนะนําของอาจารย นักศึกษาตองเสนอรายงานเชิงวิเคราะห
จากบทความที่ไดอานตออาจารยผูรับผิดชอบ
สป 870 สัมมนาทางสถิติประยุกต
3 หนวยกิต
(AS 870 Seminar in Applied Statistics)
วิชานี้มีจุดมุงหมายใหนักศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการประยุกตวิชาทางสถิติประยุกต และวิชา
ที่ เ กี่ ย วข อ งในองค ก ารทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน นั ก ศึ ก ษาจะต อ งทํ า รายงานนํ า เสนอเพื่ อ
ประกอบการอภิปราย
สป 871 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางสถิติประยุกต
3 หนวยกิต
(AS 871 Workshop Seminar in Applied Statistics)
วิชานี้มีจุดมุ งหมายใหนักศึกษาได มีประสบการณเ กี่ยวกับการประยุกตวิชาทางสถิ ติ
ประยุกตและวิชาที่เกี่ยวของในองคการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจะตองทําโครงงานและ
นําเสนอผลงาน
สป 880-889 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสถิติประยุกต
3 หนวยกิต
(AS 880-889 Selected Topics in Applied Statistics)
การศึกษาในหัวขอที่แตกตางไปจากวิชาที่เปดสอนตามปกติ ซึ่งคณะฯกําหนดขึ้นตาม
ความเหมาะสม
สป 890 การคนควาอิสระ
3 หนวยกิต
(AS 890 Independent Study)
นักศึกษาเลือกหัวขอที่จะศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ผูรับผิดชอบวิชา และนักศึกษาตองทําภาคนิพนธ

- 37 ทส 860 การอานบทความทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หนวยกิต
(IT 860 Readings in Information Technology)
วิชานี้มีจุดมุงหมายใหนักศึกษาผูที่ตระเตรียมขอเสนอวิทยานิพนธหรือนักศึกษาที่สนใจ
ไดอานบทความทางวิชาการภายใตคําแนะนําของอาจารย นักศึกษาตองเสนอรายงานเชิงวิเคราะห
จากบทความที่ไดอานตออาจารยผูรับผิดชอบ
ทส 870 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หนวยกิต
(IT 870 Seminar in Information Technology)
วิชานี้มีจุดมุงหมายใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับการประยุกตวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิชาที่เกี่ยวของในองคการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจะตองทํารายงานนําเสนอเพื่อ
ประกอบการอภิปราย
ทส 871 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หนวยกิต
(IT 871 Workshop Seminar in Information Technology)
วิชานี้มีจุดมุงหมายใหนักศึกษาไดมีประสบการณเกี่ยวกับการประยุกตวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ วิชาที่เกี่ยวของในองคการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจะตองทําโครงงาน
และนําเสนอผลงาน
ทส 880-889 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หนวยกิต
(IT 880-889 Selected Topics in Information Technology)
การศึกษาในหัวขอที่แตกตางไปจากวิชาที่เปดสอนตามปกติ ซึ่งคณะฯกําหนดขึ้นตาม
ความเหมาะสม
สป/ทส 890 การคนควาอิสระ
3 หนวยกิต
(AS/IT 890 Independent Study)
นักศึกษาเลือกหัวขอที่จะศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ผูรับผิดชอบวิชา และนักศึกษาตองทําภาคนิพนธ
สป/ทส 904 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
(AS/IT 904 Thesis)
นักศึกษาตองทําการคนควาวิจัยในหัวขอที่นักศึกษาสนใจภายใตคําปรึกษาของอาจารยที่
ปรึกษาอยางใกลชิด อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารยที่ปรึกษาเห็นสมควร
ทั้งนี้ จะตองมีการนําเสนอหัวขอ รายงานความกาวหนา และสอบปองกันวิทยานิพนธ

