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หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ภาษาอังกฤษ   : Master of Science Program in Information Technology 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science (Information Technology) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.S. (Information Technology) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 การพัฒนาประเทศใหเจริญเติบโตและมีศักยภาพในการแขงขันในสังคมโลกนั้น   จําเปนตองพัฒนาทุกดาน
อยางสมดุล การพัฒนาที่สําคัญอยางยิ่งประการหนึ่งคือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ไมใชเปนเพียงผูที่มีความรู
ความสามารถ แตตองทํางานเปน มีความเปนมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในดานการบริหาร และ
มีศักยภาพในการคิดริเร่ิมสรางสรรคสิ่งใหมไดทันตอการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของวิทยาการตางๆ ใน
วิชาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบัน ยุคที่มีการติดตอสื่อสารกันอยางกวางขวาง เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญ
อยางมากตอการพัฒนาองคการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สังคมโลกในยุคการคาเสรีมุงที่จะใชประโยชนของขาวสาร 
ขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางจริงจัง เพื่อการแขงขัน
ทางธุรกิจท้ังภายในและระหวางประเทศ 
 
ความสําคัญ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักถึงความตองการอยางมากของทรัพยากรบุคคลในประเทศทางดานการบริหารที่
พรอมดวยความรูความสามารถในการคิดคนพัฒนา และประยุกตใชประโยชนอยางเต็มท่ีจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑธุรกิจ และบริการใหมๆ ในการแขงขันในสังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร  การบริหารระบบฐานขอมูล  การบริหารเทคโนโลยีงานประยุกต
วิสาหกิจ การบริหารความมั่นคงระบบสารสนเทศ  การบริหารเครือขาย และการบริหารโครงการพัฒนาซอฟตแวร  
 การบริหารสารสนเทศ  โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ  
ขององคกรในยุคปจจุบัน มีความตองการผูที่มีความรูความชํานาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางมาก 
เพื่อที่จะรวมกันพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจไดอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิตเสนอโครงการ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรูทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยางเพียงพอ มีโลกทัศนกวางขวางที่จะเปนผูคิดริเร่ิม สามารถบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม ทั้งนี้ 
เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ รวมถึงเตรียมความพรอมสําหรับประชาคมอาเซียน
ตอไปในอนาคตใหทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยี และสามารถแขงขันกับธุรกิจการคาไดอยางคลองตัวและ
รวดเร็ว 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหาร เพื่อ
ตอบสนองทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะสนับสนุนใหสรางโอกาสและมีศักยภาพในการแขงขันในสังคมโลกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถนําความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารไปใช
ประโยชนกับงานในสาขาตาง ๆ อยางกวางขวาง อันเปนการเสริมสรางความแข็งแรงแกการพัฒนาและประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของประเทศ 
 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรูลึก รูรอบ พรอมทั้งมีจิตสํานึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพและ
ความรับผิดชอบตอสังคม 
 4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความพรอมทางวิชาการที่จะศึกษาตอปริญญาเอกทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ 
 5. เพื่อสนองตอนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการสรางนักวิชาการและนักปฏิบัติที่มี
ความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
 หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุงเนนใหผูศึกษาไดรับความรูเพื่อที่จะเปน
ผูเช่ียวชาญดานการบริหารระบบสารสนเทศ  บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร สามารถวิเคราะห 
ออกแบบ และพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองคกรวิสาหกิจ ทั้งบนเว็บและโทรศัพทมือถือไดอยางมี
ความมั่นคง โดยใชเทคนิคและเคร่ืองมือที่เหมาะสมเพื่อที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพ สามารถประยุกตใชระบบและ
สารสนเทศในการดําเนินงานและการบริหารองคกรตลอดจนมีความสามารถในการบริหารโครงการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศได 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วันเสาร - อาทิตย    เวลา  09.00  - 16.00  น.  
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาสาขาใดก็ได จากสถาบันการศึกษาจากในหรือ
ตางประเทศท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง 
 2.   ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.5 หรือเทียบเทา ถาคะแนนเฉลี่ยไมถึง 
2.5 คะแนนสะสมวิชาเอกตองไมตํ่ากวา 2.5 หรือมีประสบการณการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางนอย 1 ป 
 3.   ไมมีโรคติดตอหรือโรคประจําที่รายแรง ซึ่งแพทยชี้วาจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา หรือคุกคามตอ
อนามัยของหมูชน 
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 4.   ตองไมเปนคนวิกลจริต 
 5.   ตองไมเคยตองโทษทางอาญา ยกเวนความผิดฐานประมาท 
 
ระบบการศึกษา 
 1. ระบบการศึกษาแบบทวิภาค 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3.  ใชภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 
2556 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผล

และ ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน   ตามท่ีคณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน  หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณี พิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เมื่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบ นั้น  เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา  โดยจะตอง เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
เผยแพร หรือตีพิมพตามท่ีกําหนดในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ที่มีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน   ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเย่ียม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก    2.0 
    F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
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 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
หรือเมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

 IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปล่ียนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก 2 

   1.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ  และไดสอบผาน
ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนด
ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   1.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
   1.3  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 
     1.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 
     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-

Journal Citation Index (TCI) หรือ 
     1.3.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวม

กลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอที่ประชุม
วิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความ
ฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
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   1.4 ไมอยู ในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา          
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง           

 2.    แผน ข  
   2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรู

ดวยขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐาน
ความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน
ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

       2.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
       2.3 ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานการศึกษาคนควาอิสระใน ลักษณะที่ 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการ

หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกสถาบันรวม
เปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงาน
แบบบรรยาย หรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา      
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง  

 
โครงสรางหลักสูตร      
 1. แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต 
   1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน      (ไมนับหนวยกิตรวม) 
   2) หมวดวิชาบังคับ         18 หนวยกิต 
   3)  หมวดวิชาเลือก                    6 หนวยกิต 
   4)  หมวดวิทยานิพนธ          12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร         36 หนวยกิต 
   1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
   2) หมวดวิชาบังคับ        18 หนวยกิต 
   3) หมวดวิชาเลือก        12 หนวยกิต 
   4) การศึกษาคนควาอิสระ         6 หนวยกิต 
   5) การสอบประมวลความรู         0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร  
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน             (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา และจากการ
สัมภาษณ ในรายวิชาปรับพื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษนักศึกษาตองผานการสอบคัดเลือก นักศึกษาท่ีสอบรายวิชา
ภาษาอังกฤษไมผาน จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทุกคนคือรายวิชาภาษาอังกฤษ และไมนับรวมเปน 
หนวยกิตของหลักสูตรฯ สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี้  
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              จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ITE  520  คอมพิวเตอรและภาษาสําหรับโปรแกรมเบ้ืองตน   3(2-2-5) 
   (Introduction to Computer and Programming Languages) 
ITE  530  ระบบฐานขอมูลเบื้องตน        3(2-2-5) 
   (Introduction to Database Systems) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณทิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ   
 แผน ก แบบ ก2   และ แผน ข  เรียนวิชาบังคับจํานวน 6 วิชา รวม 18 หนวยกิต   
ITE  611  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ        3(2-2-5) 
   (Object-Oriented Programming) 
ITE  612   การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 
   (Data Communications and Computer Networks) 
ITE  613  ระบบจัดการฐานขอมูลข้ันสูง       3(3-0-6) 
   (Advanced Database Management Systems)  
ITE  621  การวิเคราะห ออกแบบ และอนุวัตเชิงวัตถุ    3(3-0-6) 
   (Object-Oriented Analysis, Design, and Implementation) 
ITE  622  การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
   (Research and Development for Information Technology) 
ITE  623  การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Information Technology Project Management) 
 
 3. หมวดวิชาเลือก 
 นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกจากกลุมวิชาตางๆ โดยเลือกขามกลุมได ทั้งนี้ตองใหมีความสอดคลองกันตาม
แผนการศึกษาท่ีหลักสูตรกําหนด ดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก2   เลือกเรียน 2 วิชา รวม 6 หนวยกิต    
  แผน ข      เลือกเรียน 4 วิชา รวม 12  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
 กลุมวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Managing Information Technology : MIT) 
  กลุมวิชานี้ ประกอบดวยรายวิชา 6 วิชาตอไปนี้ 
MIT  622  การจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 
   (Information Technology Service Management) 
MIT  624   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6) 
   (Managing Information Technology)  
MIT  628   เทคโนโลยีมัลติมีเดีย         3(3-0-6) 
   (Multimedia Technology) 
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MIT  646  การประกอบการและแนวโนมใหมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Entrepreneurship and Emerging Trends in Information Technology)  
MIT  650   กฎหมายและจริยธรรมเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Legal and Ethical Aspects in Information Technology)  
MIT  695    หัวขอพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Special Topics in Managing Information Technology) 
 
 กลุมวิชาการจัดการระบบฐานขอมูล (Database System Management : DBM)  
  กลุมวิชานี้ ประกอบดวยรายวิชา 6 วิชาตอไปนี้ 
DBM  622   การสืบคนสารสนเทศและการประยุกต     3(3-0-6) 
   (Information Retrieval and Applications) 
DBM  624   เทคโนโลยีทัศนภาพสารสนเทศ       3(3-0-6) 
   (Information Visualization Technology) 
DBM  626    การบริหารและจัดการระบบฐานขอมูล     3(3-0-6) 
   (Database Administration and Management)  
DBM  630    คลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล      3(3-0-6) 
   (Data Warehousing and Data Mining)  
DBM  634    ระบบธุรกิจอัจฉริยะ         3(3-0-6) 
   (Business Intelligence Systems)  
DBM  695    หัวขอพิเศษทางการจัดการระบบฐานขอมูล    3(3-0-6) 
   (Special Topics in Database System Management) 
 
 กลุมวิชาเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกตวิสาหกิจ (Enterprise Application Technology : EAT) 
  กลุมวิชานี้ ประกอบดวยรายวิชา 6 วิชาตอไปนี้ 
EAT  620   ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
   (Business Information Systems)  
EAT  622    ระบบการจัดการความรู        3(3-0-6) 
   (Knowledge Management Systems)  
EAT  624    ระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร      3(3-0-6) 
   (Enterprise Resource Planning Systems)  
EAT  626    ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ       3(3-0-6) 
   (Customer Relationship Management Systems)  
EAT  628    ระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส      3(3-0-6) 
   (Electronic Commerce Systems) 
EAT  695    หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกตวิสาหกิจ   3(3-0-6) 
   (Special Topics in Enterprise Application Technology) 
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 กลุมวิชาการจัดการความมั่นคงสารสนเทศ (Information Security Management : ISM) 
  กลุมวิชานี้ ประกอบดวยรายวิชา 6 วิชาตอไปนี้ 
ISM  620  การจัดการความเสี่ยงและความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Information Technology Risk and Security Management) 
ISM  624    การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการความมั่นคงสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Design and Development of Information Security Management Systems) 
ISM  626    ระบบการเขารหัสและการรับรองความถูกตอง   3(3-0-6) 
   (Encryption and Authentication Systems) 
ISM  628    การตรวจจับการบุกรุก การโตตอบ และการกูคืน   3(3-0-6) 
   (Intrusion Detection, Response, and Recovery) 
ISM  634    การจัดการความมั่นคงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย   3(3-0-6) 
   (Computer Systems and Network Security Management) 
ISM  695    หัวขอพิเศษทางการจัดการความมั่นคงสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Special Topics in Information Security Management) 
 
 กลุมวิชาการจัดการเครือขาย (Network Management : NWM) 
  กลุมวิชานี้ ประกอบดวยรายวิชา 6 วิชาตอไปนี้ 
NWM  620    การวิเคราะหและออกแบบสถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอร   3(3-0-6) 
   (Computer Network Architecture Analysis and Design) 
NWM  622    เทคโนโลยีการสื่อสารองคการ       3(3-0-6) 
    (Organizational Communication Technology) 
NWM  624    เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต         3(3-0-6) 
   (Internet Technology) 
NWM  626    การออกแบบและการจัดการเครือขาย     3(3-0-6) 
   (Networks Design and Management) 
NWM  628    เทคโนโลยีเครือขายไรสาย        3(3-0-6) 
   (Wireless Network Technology)  
NWM  695    หัวขอพิเศษทางการจัดการเครือขาย     3(3-0-6) 
   (Special Topics in Network Management) 
 
 กลุมวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกตซอฟตแวร (Software Application Development : PGM) 
  กลุมวิชานี้ ประกอบดวยรายวิชา 8 วิชาตอไปนี้ 
PGM  622   การเขียนโปรแกรมดอตเน็ท       3(2-2-5) 
   (DotNET Programming)  
PGM  624    การออกแบบและพัฒนายูสเซอรอินเตอรเฟส    3(2-2-5) 
   (User Interface Design and Development)  
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PGM  626    การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนคอมพิวเตอรพกพา   3(2-2-5) 
   (Mobile Application Development) 
PGM  628    การพัฒนาโปรแกรมประยุกตมัลติมีเดีย     3(2-2-5) 
   (Multimedia Application Development) 
PGM  630    การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ      3(2-2-5) 
   (Web Application Development)  
PGM  632    เว็บเซอรวิส           3(2-2-5) 
   (Web Services)  
PGM  634    เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุมเมฆ     3(2-2-5) 
   (Cloud Computing Technology) 
PGM  695   หัวขอพิเศษทางการพัฒนาโปรแกรมประยุกตซอฟตแวร   3(3-0-6) 
   (Special Topics in Software Application Development) 
 
 4.  หมวดวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2 ) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)  
  แผน ก แบบ ก2                        จํานวน    12  หนวยกิต 
  แผน ข                                    จํานวน      6  หนวยกิต 
ITE  696    การศึกษาคนควาอิสระ        6(0-12-6) 
      (Independent Studies) 
ITE  697    การสอบประมวลความรู        0(0-0-0) 
      (Comprehensive Examination) 
ITE  699    วิทยานิพนธ           12(0-24-12) 
      (Thesis) 
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แผนการศึกษา   
ชัน้ปที่ 1

แผน ก แบบ ก2 
(การศึกษารายวชิาและทําวทิยานพินธ) 

แผน ข 
(การศึกษารายวชิาและสอบประมวลผลความรู) 

ภาคการศกึษาที ่1 
ITE 611   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ            3(2-2-5) 
ITE 612   การส่ือสารขอมูลและ                 3(3-0-6) 
         เครือขายคอมพิวเตอร 
ITE 613   ระบบจัดการฐานขอมูลข้ันสูง           3(3-0-6) 
XXX xxx  วิชาเลือก                          3(3-0-6) 

 รวม 12 หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
ITE 621   การวิเคราะห ออกแบบและอนุวัตเชิงวัตถุ 3(3-0-6) 
ITE 622 การวิจัยและพัฒนา                   3(3-0-6) 
        ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
XXX xxx  วิชาเลือก                          3(3-0-6) 
ITE 699   วิทยานิพนธ                         3(0-6-3) 

รวม 12 หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
ITE 611   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ            3(2-2-5) 
ITE 612   การส่ือสารขอมูลและ               3(3-0-6) 
         เครือขายคอมพิวเตอร 
ITE 613   ระบบจัดการฐานขอมูลข้ันสูง           3(3-0-6) 
XXX xxx  วิชาเลือก                           3(3-0-6) 

 รวม 12 หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
ITE 621   การวิเคราะห ออกแบบและอนุวัตเชิงวัตถุ 3(3-0-6)  
ITE 622 การวิจัยและพัฒนา                   3(3-0-6) 
        ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
XXX xxx  วิชาเลือก                          3(3-0-6) 
XXX xxx  วิชาเลือก                          3(3-0-6) 

 รวม 12 หนวยกิต
 

ชัน้ปที่ 2
แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวชิาและทําวทิยานพินธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวชิาและสอบประมวลผลความรู) 
ภาคการศกึษาที ่1 

ITE 623   การจัดการโครงการทาง                3(3-0-6) 
         เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ITE 699   วิทยานิพนธ                        9(0-18-9) 
 
 

รวม 12 หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
ITE 623   การจัดการโครงการทาง               3(3-0-6) 
         เทคโนโลยีสารสนเทศ 
XXX xxx  วิชาเลือก                           3(3-0-6) 
ITE 696  การศึกษาคนควาอิสระ              6(0-12-6) 
ITE 697 สอบประมวลผลความรู                0(0-0-0) 

รวม 12 หนวยกิต
หมายเหตุ สําหรับผูที่จบปริญญาตรีตางสาขา เร่ิมเรียนวิชาเสริมปรับพื้นฐาน หนึ่งภาคการศึกษา 
 
คําอธิบายรายวชิา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ITE  520  คอมพิวเตอรและภาษาสําหรับโปรแกรมเบื้องตน   3(2-2-5) 
   (Introduction to Computer and Programming Languages) 
 อธิบายโดยสรุปของสวนประกอบ ฮารดแวร และ ซอฟตแวรของระบบคอมพิวเตอร CPU เรจิสเตอร  ระบบ 
ปฏิบัติการการเขียนขอกําหนดฮารดแวร ระบบตัวเลข รูปแบบชนิดขอมูล การแปลงเลขฐาน ตรรกศาสตร และ   
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การอางเหตุผล การเขียนผังงาน รหัสเทียม โครงสรางควบคุม ขอแตกตางของภาษาในการโปรแกรม จาก
ภาษาเคร่ืองสูแอสเซมเบลอรและคอมไพเลอร โครงสรางขอมูล ไลบาร่ี เครือขาย การโปรแกรมเว็บ และหัวขออ่ืน
รวมถึงการเขียนโปรแกรมอยางงายจนถึงข้ันกลาง 
 Overview of hardware and software components of a computer system, the CPU, registers, operating 
systems, hardware specification writing, number systems, data type formats, conversions among number 
bases, logic and reasoning, flow charting, pseudo code, control structures, differentiation among programming 
languages, from machine language to assemblers and compilers, data structures, libraries, networking, web 
programming, and a host of other topics including writing some simple to intermediate programs.  
 
ITE  530  ระบบฐานขอมูลเบื้องตน        3(2-2-5) 
   (Introduction to Database Systems) 
 แนวคิดของระบบจัดการฐานขอมูล ภาษา วิธีการ และตัวแบบขอมูล  การออกแบบระบบฐานขอมูล     
ตัวแบบเชิงสัมพันธเอกภาพ ตัวแบบเชิงระดับชั้น ตัวแบบเชิงเครือขาย ตัวแบบเชิงความสัมพันธ การปรับใหเปนปกติ 
ภาษาสอบถามเชิงสัมพันธ และเอสคิวแอล  เคร่ืองมือซอฟตแวรสมัยใหมสําหรับการออกแบบฐานขอมูลและพัฒนา
โปรแกรมประยุกตฐานขอมูล (โปรแกรมประยุกตแบบไคลเอนต-เซิรฟเวอรและเว็บเบส) 
 Concept of database management systems, languages, schemes, and data models, design of database 
systems, entity-relationship model, hierarchy model, network model, relational model, normalization, relational 
query languages and SQL, modern software tools for database design and database application development 
(client/server and web-based applications).  
 
ENG  500    ภาษาอังกฤษสําหรับบัณทิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนา การเขียนและทักษะอ่ืนๆ ดานภาษา เพื่อเสริมใหนักศึกษามี
ความสามารถในการอานเพื่อทําความเขาใจภาษาอังกฤษท่ีเปนทั้งศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามา
จากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการจากวารสาร รวมท้ังหนังสือตําราเรียนที่เก่ียวของกับแขนงวิชาของนักศึกษา 
 English proficiency with emphasis on reading skills development, writing and other language skills are 
supplementary instilled to reinforce learner’s competencies in reading and understanding in both general 
English and English for specific academic purposes, course content and materials will be taken from 
newspapers, journal articles as well as textbooks relevant to the learners respective fields of study. 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ 
ITE  611  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ        3(2-2-5) 
   (Object-Oriented Programming) 
   วิชาบังคับกอน: ITE 520 ภาษาสําหรับโปรแกรมเบ้ืองตน  หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: ITE 520 Introduction to Programming Languages or consent of instructor 
 กระบวนการทัศนเชิงวัตถุ: คลาส, อ็อบเจกต, ลําดับชั้นของคลาส, พอลิมอรฟซึม และการถายทอด 
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คุณสมบัติ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและเชิงภาพ การออกแบบสวนตอประสานกราฟกกับผูใช การเขียนโปรแกรม
เชิงเหตุการณ การวิเคราะห ออกแบบ และอนุวัตเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมแบบไคลเอนต/เซิรฟเวอร เทคโนโลยี
คอมโพเนนต และการเขียนโปรแกรมอ็อบเจกตแบบกระจาย 
 Object-oriented paradigm: classes; objects; class hierarchy; polymorphism; and inheritance,  object-
oriented and visual programming, graphical user interface design, event-driven programming,  object-oriented 
analysis, design and implementation, client/server programming, component technology and distributed objects 
programming. 
  
ITE  612  การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 
   (Data Communications and Computer Networks) 
 หลักการของการสงขอมูล สัญญาณ สื่อ ตัวนํา การตรวจสอบความผิดพลาด โปรโตคอล ตัวแบบอางอิง
ของโอเอสไอ ลักษณะของเครือขาย อัลกอริธึมการเช่ือมตอเสนทาง จุดปลายทาง การโอนไฟล โปรโตคอลสําหรับ
งานที่หางไกลออกไป การสงขอมูลเปนกอน การออกแบบระบบเครือขาย การจัดการระบบเครือขาย และโปรโตคอล
ที่มีความเร็วสูง 
 Principles of data transmission, signals, medium, carriers, error detection, protocols, OSI reference 
model, network topology, routing algorithms, terminal, file transfer, remote job protocols, packet broadcasting, 
network system design, management of network systems, and high speed protocols. 
 
ITE  613  ระบบจัดการฐานขอมูลขั้นสูง       3(3-0-6) 
   (Advanced Database Management Systems) 
   วิชาบังคับกอน: ITE 530 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน  หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: ITE 530 Introduction to Database Systems or consent of instructor 
 ทฤษฎีเชิงสัมพันธและฐานขอมูล คีย ขอกําหนด โมเดลเชิงกายภาพ โมเดลเชิงมโนคติ (แนวคิดออกแบบ
แบบบนลงลาง แผนภาพความสัมพันธระหวางขอมูล) โมเดลเชิงตรรกะสกีมาฐานขอมูล (แผนภาพคลาสยูเอ็มแอล) 
การวิเคราะหเพื่อการลดความซ้ําซอนของขอมูล ความสอดคลองในฐานขอมูล การกูคืนสวนผิดพลาดและการควบคุม
ระบบฐานขอมูลในการทํางานพรอมกัน ความปลอดภัยฐานขอมูล ปญหาตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการฐานขอมูล 
ฐานขอมูลเชิงวัตถุ แนวคิดฐานขอมูลสมัยใหมอ่ืนๆ การพัฒนาฐานขอมูลเว็บ แนวคิดเบ้ืองตนคลังขอมูล แนวคิด
เบ้ืองตนการทําเหมืองขอมูล 
 Relational theory and database, key, constraint, physical model, conceptual model (top-down design 
approach, Entity Relationship diagram), logical database schema model (UML class diagram), normalization, 
database integrity, error recovery and concurrency control, database security, and other problems about 
database management, object-oriented database, other modern database concepts, web database 
development, Introduction to data warehousing, introduction to data mining. 
   
ITE  621  การวิเคราะห ออกแบบ และอนุวัตเชิงวัตถุ     3(3-0-6) 
   (Object-Oriented Analysis, Design, and Implementation) 
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   วิชาบังคับกอน: ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และ ITE 613 ระบบจัดการฐานขอมูลข้ันสูง 
หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 

   Prerequisite: ITE 611 Object-Oriented Programming and ITE 613 Advanced Database 
Management Systems or consent of instructor    

 การพัฒนาเชิงวัตถุ การวิเคราะหถึงความตองการสารสนเทศ การกําหนดความตองการของระบบ       
การวิเคราะหและออกแบบทางเลือก ทฤษฎีวงจรชีวิตสําหรับการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ เนื้อหาการวิเคราะห
เชิงวัตถุ ประกอบดวย เทอมเชิงวัตถุ การออกแบบระบบ การวิเคราะหคลาส การวิเคราะหชั้นแผนภาพสเตท-ทรานซิ
ชันสําหรับการวิเคราะหเชิงวัตถุเนื้อหาการออกแบบเชิงวัตถุประกอบ ดวย แผนภาพเหตุการณตามลําดับเวลา วัตถุ
บริการ แผนภาพบรูช การส่ือสารขอความ และแผนภาพกระบวนการ รวมถึงการออกแบบฟอรม รายงาน และยูส
เซอรอินเตอรเฟสที่เก่ียวของ การทดสอบและนําระบบไปใช หลักวิธีเชิงปริมาณและเคร่ืองมือสําหรับการวิเคราะหและ
ตัดสินใจ การจัดการการทําเอกสาร การออกแบบ พัฒนา และประเมินโครงการ       
 Object-Oriented development, analysis of information needs, specification of system’s requirements, 
analysis and design of alternatives, System Development Life Cycle method for object-oriented analysis and 
design, issues of object-oriented analysis: object-orient terms, systems design, class analysis, state-transition 
diagrams for object-oriented analysis, issues of object-oriented design: time-order event diagrams, service 
objects, Brooch diagrams, message communication, and process diagrams as well as designing related forms, 
reports and user interfaces, testing and deploying a system,  quantitative methods and tools for analysis and 
decision-making, documentation management, design, implementation and evaluation of a project. 
 
ITE  622  การวิจัยและพฒันาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Research and Development for Information Technology) 
 หลักพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา   
การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิงทดลอง ฯลฯ ลักษณะของการวิจัย การเลือกปญหา เทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานวิจัย การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรม 
 Principles of research and development methodology: descriptive research, survey studies, 
experimental research, etc., research characteristics, research problem selection, data collection techniques, 
data analysis and presentation, a usage of application software for research, research and development for 
initiating innovation 
                   
ITE  623  การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Information Technology Project Management) 
   วิชาบังคับกอน: ITE 621 การวิเคราะห ออกแบบ และอนุวัตเชิงวัตถุ  หรือโดยความเห็นชอบของ

ผูสอน 
   Prerequisite: ITE 621 Object-Oriented Analysis, Design, and Implementation or consent of 

instructor  
 พื้นฐานการจัดการโครงการ การจัดการโครงการในบริบททางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโครงการกลุม 



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 15 

กระบวนการ การจัดการโครงการแบบเบ็ดเสร็จ การจัดการขอบเขตของโครงการ การจัดการระยะเวลาของโครงการ 
การจัดการคาใชจายของโครงการ การจัดการคุณภาพของโครงการ การจัดการทรัพยากรบุคคลของโครงการ การ
จัดการการสื่อสารของโครงการ การจัดการความเสี่ยงของโครงการ และการจัดการการจัดซื้อจัดจางของโครงการ 
 Introduction to project management, project management in information technology context, project 
management process groups, project integration management, project scope management, project time 
management, project cost management, project quality management, project human resource management, 
project communications management, project risk management, and project procurement management.   
 
 3. หมวดวิชาเลือก 
  กลุมวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
MIT  622  การจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 
   (Information Technology Service Management) 
 มุมมองการจัดการระบบในดานตางๆที่หลากหลาย วิธีปฏิบัติทางดานเทคนิคอยางลึกซ้ึงในแตละดานสําหรับ
กระบวนการการจัดการระบบ การทําใหระบบใชงานไดตลอดเวลา ประสิทธิภาพและการปรับแตงอุปกรณ การรับรอง
ผลิตภัณฑ การจัดการการเปล่ียนแปลง การจัดการปญหา การจัดการพื้นที่จัดเก็บรักษาขอมูล การจัดการเครือขาย 
การจัดการงานเอกสารของระบบ การวางแผนขีดความสามารถ ยุทธศาสตรความมั่นคง การจัดการความเส่ียง การกู
คืนขอมูลเมื่อเกิดเหตุหายนะ การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก  
 Perspective of the various disciplines of systems management, in-depth technical treatment in each 
of disciplines for systems management processes, availability, performance and tuning, production acceptance, 
change management, problem management, storage management, network management, configuration 
management, capacity planning, strategic security, risk management, disaster recovery, and facilities 
management. 
 
MIT  624  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6) 
   (Managing Information Technology) 
 แนวคิดการจัดการในยุคดิจิตอล  ความสําคัญเชิงยุทธศาสตรของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
ยุทธศาสตรทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองคกร การวางแผนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโนมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรและฮารดแวร ระบบโทรคมนาคมขั้นสูง แนวโนมทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายท่ี
เก่ียวของ การจัดการพอรตโฟลิโอโปรแกรมประยุกต การจัดการโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ การพัฒนาและการ
คาดคะเนผูบริโภค การจัดการทรัพยากรขอมูลและคอมพิวเตอร การจัดการระบบเครือขายและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 
การจัดการการลงทุนและการคุมทุนของเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยและ
การปองกันทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คน องคกร และระบบการจัดการ บทบาทของผูบริหารสารสนเทศ
ระดับสูง 
 Managing in the information age, IT’s strategy importance, developing the organization’s IT strategy, 
IT planning, hardware and software trends, modern telecommunication systems, legislative and industry trends, 
managing applications portfolio, managing application development, developing and managing customer 
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expectations, managing customer expectation, managing computer and data resource, managing e-business 
and network systems, measuring IT investment and returns, IT control, asset protection and security, people, 
organization and management systems, chief information officer’s role. 
 
MIT  628  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย         3(3-0-6) 
   (Multimedia Technology) 
 เทคโนโลยี (เนนระบบปฏิบัติการ โปรโตคอลเครือขาย และเครื่องมือสําหรับการพัฒนาโปรแกรม) ที่
สนับสนุนมัลติมีเดียประเภทตาง ๆ ไดแก เสียง เพลง เสียงพูด และกราฟกบนคอมพิวเตอร คุณภาพทางกายภาพ
และทางการรับรูของมัลติมีเดียแตละประเภท รวมถึงการเก็บประมวลผล และการรวมประกอบกัน การสังเคราะห 
การสราง และการนํามัลติมีเดียท่ีเก็บไวมาเลนซ้ํา มาตรฐานและวิธีบีบอัดขอมูลที่สําคัญ รวมถึง JPEG และ MPEG 
เทคนิคการกําหนดเวลาทํางานและการสื่อสารแบบ Real-time สําหรับมัลติมีเดียท่ีกระจายบนเครือขาย ระบบ
แฟมขอมูลมัลติมีเดีย และฐานขอมูลมัลติมีเดีย  
 Technologies (particularly operation systems, network protocols, and programming tools) supporting 
many types of multimedia (e.g. sound, music, images voice, and graphics on computer), physical and 
perceptual qualities of each media type, as well as recording, signal processing, combination, synthesizing, 
creation, and media playback, important compression methods and standards including JPEG and MPEG, real-
time scheduling techniques and real-time communication for distributed multimedia, multimedia file systems 
and multimedia databases.     
 
MIT  646  การประกอบการและแนวโนมใหมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Entrepreneurship and Emerging Trends in Information Technology)  
 องคประกอบหลักในการเร่ิมทําธุรกิจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการประกอบการ การเตรียม
จัดทําแผนลงทุนสําหรับธุรกิจใหม สภาวะแวดลอมของบริษัท ทฤษฎีการตลาด กฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจ การแสวงหา
แหลงทุนสําหรับการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็ก ข้ันตอนการเร่ิมตนธุรกิจ การจดทะเบียนธุรกิจ การจัดการการเงิน บัญชี 
และการบริหารบุคคล ความรับผิดชอบของผูประกอบการและธุรกิจ แนวโนมใหมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก
เทคโนโลยีใหมมาใชในองคกร การติดตามประเมินผลเทคโนโลยี การสํารวจและติดตามเทคโนโลยีใหม การอภิปราย
เก่ียวกับเทคโนโลยีใหมในปจจุบัน ซึ่งแบงออกเปนกลุมตางๆ เชน กลุมเทคโนโลยีบริหารจัดการฮารดแวรและ
ซอฟตแวร กลุมเทคโนโลยีเครือขาย และกลุมนวัตกรรมเทคโนโลยี 
 Key elements of starting up and operating an IT business, skills need for entrepreneurship, business 
plan for a new enterprise, entrepreneurial environment, marketing principles, legal issues, funding sources for 
small business, steps of starting the business, business registration, financial management, accounting 
management and personnel administration, responsibility of entrepreneur and business, emerging trends in 
information technology, comparison of introducing new technology to the organization, monitoring and 
evaluation the information technology, exploration and tracking new technology, discussion of emerging 
technology which can be classified as hardware and software administration and management technology, 
network technology and innovative technology. 
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MIT  650  กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Legal and Ethical Aspects in Information Technology) 
 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับปญหาทางจริยธรรม และกฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอรและการจัดการสารสนเทศ 
การไมไววางใจ การจัดการเก่ียวกับสัญญาทางกฎหมาย กฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับลิขสิทธิ์และทรัพยสินทาง
ปญญา การไหลขามแดนของสารสนเทศ ความเปนสวนตัว การรักษาความลับ และสิทธิแหงมนุษยชนเก่ียวกับทรัพยสิน
ทางปญญา ไดแก ประวัติ ปรัชญา ประเภททรัพยสินทางปญญา (ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร,ความลับทางการคา)        
การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรในความจําเปนในการใชกฎหมายปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญา เปนตน 
ประเด็นที่เก่ียวกับจริยธรรม ไดแก หลักจริยธรรมโดยท่ัวไป ขอมูลสวนบุคคล กฎเกณฑและขอบังคับ และแบบแผน
ดานขอมูลขาวสาร ความเสียหายท่ีเกิดจากการทํางานผิดพลาดของคอมพิวเตอรหนาที่และความรับผิดชอบของผูใช
คอมพิวเตอร จารกรรมคอมพิวเตอร การทุจริตและการปองกันการทุจริต 
 Introduction to legal issue in information technology, computer impact on society and related 
concerns, antitrust, contract management, international law including intellectual property, transitional data 
flow, privacy, confidential, and constitutional rights. Intellectual property: the philosophical, legal, historical, 
types of intellectual property (copyright, patent, trade secrecy) and the relation between intellectual property 
and economic analysis of the need for and uses of laws protecting intellectual property; issues of ethics:  
general ethics, employee privacy, data regulation, computer malfunction liability, and the professional 
responsibility of the computer user; computer crime, fraud and fraud protection. 
 
MIT  695  หัวขอพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Special Topics in Managing Information Technology) 
   วิชาบังคับกอน:  โดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: Consent of instructor 
 การศึกษาในความกาวหนาทางวิชาการและหัวขอพิเศษที่นาสนใจ ซึ่งอาจารยผูสอนจะเลือกหัวขอทางการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Recent advances and other topics of interest selected by the instructor in Managing Information 
Technology to provide and opportunity for students to gain an in-depth understanding of one more advanced 
topics. 
 
  กลุมวิชาการจัดการระบบฐานขอมูล 
DBM  622  การสืบคนสารสนเทศและการประยุกต     3(3-0-6) 
   (Information Retrieval and Applications) 
   วิชาบังคับกอน: ITE 613 ระบบจัดการฐานขอมูลข้ันสูง หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: ITE 613 Advanced Database Management Systems or consent of instructor 
 ทฤษฎีและวิธีของการคนหาและสืบคนขอมูลบนขอความและขอมูลบรรณานุกรม การวิเคราะหความสัมพันธ
และการใชประโยชน หลักวิธีทางสถิติและภาษาในการทําดัชนีและการจัดหมวดหมู หลักวิธีทางตรรกและความนาจะ
เปนสําหรับการทําดัชนี กําหนดสูตรการสืบคน และจัดลําดับผล หลักวิธีการกรอง การวัดประสิทธิผลของการสืบคน
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ขอมูลและวิธีทดลอง สวนประกอบสถาปตยกรรมซอฟตแวรไดแก การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมระบบการ
กรองและสืบคนขอมูลขอความจํานวนมาก การสรุปเอกสาร การเรียนรูของเคร่ือง การคนพบหัวขอและติดตาม และ
การสืบคนขอมูลมัลติมีเดีย  
 Theories and methods of searching and retrieval of text and bibliographic information;  analysis of 
relevance, and utilization;  statistical and linguistic methods for automatic indexing and classification;  Boolean 
and probabilistic approaches to index, query formulation, and output ranking, filtering methods; measures of 
retrieval effectiveness and retrieval experimentation methodology,  software architecture components: design 
and implementation of high-capacity text retrieval and text filtering systems; document summarization, 
machine learning, topic detection and tracking, and multimedia retrieval. 
 
DBM  624  เทคโนโลยีทัศนภาพสารสนเทศ       3(3-0-6) 
   (Information Visualization Technology) 
   วิชาบังคับกอน: ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และ ITE 613 ระบบจัดการฐานขอมูล  ข้ันสูง 

หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: ITE 611 Object-Oriented Programming and ITE 613 Advanced Database 

Management Systems or consent of instructor 
 แนวคิดของทัศนภาพสารสนเทศ การพัฒนาแนวความคิดเก่ียวกับการแสดงสารสนเทศที่เปนนามธรรม 
วิธีการทางทัศนภาพสารสนเทศ ทาทีเชิงวิกฤติที่นําไปสูทัศนภาพสารสนเทศ การวิเคราะหถึงปจจัยตางๆที่ทําใหทัศ
นภาพสารสนเทศประสบความสําเร็จหรือลมเหลว การชี้นําแนวทางการออกแบบทัศนภาพสารสนเทศที่ประสบ
ความสําเร็จในอนาคต บรรทัดฐานของความสําเร็จ ไดแก การศึกษาความสามารถในการใชได การนํามาใชโดยทั่วไป
อยางแพรหลายโดยกลุมผูใชเปาหมาย เปนตน 
 Concepts of information visualization, development of ideas about how to visualize abstract 
information, methodology for information visualization, critical stance towards the field of information 
visualization, analysis of factors contribute to success or failure of information visualization, direction of 
information visualization design towards future successful visualization, criteria for success: usability studies, 
wide adoption by the target user population, etc. 
 
DBM  626  การบริหารและจัดการระบบฐานขอมูล     3(3-0-6) 
   (Database Administration and Management) 
   วิชาบังคับกอน: ITE 613 ระบบจัดการฐานขอมูลข้ันสูง หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: ITE 613 Advanced Database Management Systems or consent of instructor 
 พื้นฐานงานการบริหารฐานขอมูลและประเด็นตางๆในการจัดการฐานขอมูล สถาปตยกรรมของฐานขอมูล 
โครงสรางเชิงสถาปตยกรรมการทํางานประสานกันระหวางฐานขอมูล การสรางฐานขอมูลปฏิบัติการและจัดการ
โครงสรางฐานขอมูลที่หลากหลายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหมีฐานขอมูลที่ออกแบบและทํางานไดดี 
บทบาทหนาท่ีผูเก่ียวของกับการบริหารและจัดการฐานขอมูล กระบวนการในการดูแล การจัดเก็บ และการบริหาร
ขอมูล การจัดการฐานขอมูลที่อยูในเว็บ การจัดการฐานขอมูลเว็บเซอรวิส การจัดเก็บขอมูลเกา การกูฐานขอมูล   
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การปรับแตงฐานขอมูล และการทําฐานขอมูลใหเหมาะสมท่ีสุด 
 Foundation of database administrative tasks and issues in the management of database, database 
architecture, architectural structures of interaction between databases, creating an operational database and 
properly manage the various structures in an effective and efficient manner in order to have a well-designed 
and operational database, roles of related person in database administration and management, process to 
monitor, store and manage data, web database management, web service database management, archiving, 
database recovery, database tuning, and database optimization. 
 
DBM  630  คลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล      3(3-0-6) 
   (Data Warehousing and Data Mining) 
   วิชาบังคับกอน: ITE 613 ระบบจัดการฐานขอมูลข้ันสูง หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: ITE 613 Advanced Database Management Systems or consent of instructor 
        แนวคิดเบ้ืองตนของคลังขอมูล คุณลักษณะของคลังขอมูล ขอดีและขอเสียของคลังขอมูล สถาปตยกรรม
ของคลังขอมูล โครงสรางการจัดเก็บขอมูลภายในคลังขอมูล การบูรณาการขอมูล การสรางขอมูลที่มีคุณภาพ ดาตา
มารท การประมวลผลออนไลนเชิงวิเคราะห แนวคิดเบื้องตนการทําเหมืองขอมูล ชนิดขอมูลสําหรับการทําเหมือง
ขอมูล สถาปตยกรรมของระบบเหมืองขอมูล การเตรียมขอมูล การขุดคนกฎสัมพันธ การจําแนกประเภทและการ
ทํานาย การจัดกลุม การทําเหมืองขอมูลที่มีความซับซอน การประยุกตใชเหมืองขอมูล แนวโนมปจจุบันการทําเหมือง
ขอมูล เหมืองขอมูลตัวอักษร เหมืองขอมูลเว็บ รวมถึงการใชเคร่ืองมือในการวิเคราะหเหมืองขอมูล เชน WEKA, SAS 
เปนตน 
 Introduction to data warehousing, characteristics of data warehousing, drawbacks and benefits of 
data warehousing, architecture of data warehousing, internal data structure for data warehousing, data 
integration, creating high quality data, data mart, online analytical processing. Introduction to data mining, 
types of data for mining, architecture of typical data mining system, data preprocessing, association rule 
mining, classification and prediction, clustering, mining complex data, data mining applications, current trends 
in data mining, text mining, web mining, including tools for data mining analysis such as WEKA, SAS, etc. 
 
DBM  634  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ         3(3-0-6) 
   (Business Intelligence Systems) 
   วิชาบังคับกอน: ITE 613 ระบบจัดการฐานขอมูลข้ันสูง หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: ITE 613 Advanced Database Management Systems or consent of instructor 
 แนวคิดเบื้องตนระบบธุรกิจอัจฉริยะ วงจรชีวิตโครงการธุรกิจอัจฉริยะ การทําใหโครงการธุรกิจอัจฉริยะเปน
จริง การวิเคราะหแบบหลายมิติ โอแอลทีพี โอแอลเอพี นิยามเทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ การมองหาโอกาสในการใช
ธุรกิจอัจฉริยะ การออกแบบโครงสรางพื้นฐานสําหรับธุรกิจอัจฉริยะ การจัดการกระบวนการธุรกิจอัจฉริยะ 
กระบวนการอีทีแอล (ดึง, แปลง และโหลด) การประมวลผลขอมูลกอน การสรางคิวบหลายมิติ การวิเคราะหขอมูล
ในคิวบหลายมิติ การใชความสามารถในการทํารายงานเพื่อเตรียมรายงานสําหรับการจัดการ การอนุวัตระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ 
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 Introduction to business intelligence system, business intelligence project lifecycle, enabling business 
intelligence project, multidimensional analysis, OLTP, OLAP, defining business intelligence technologies, identifying 
business intelligence opportunities, designing business intelligence infrastructure,  managing business intelligence 
operations, ETL (Extract, Transform and Load) process, data preprocessing, building multi-dimensional cube, 
analyzing information in a multi-dimensional cube, using reporting capabilities to prepare managerial reports, 
implementing a business intelligence system. 
 
DBM  695  หัวขอพิเศษทางการจัดการระบบฐานขอมูล    3(3-0-6) 
   (Special Topics in Database System Management) 
   วิชาบังคับกอน:  โดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: Consent of instructor 
 การศึกษาในความกาวหนาทางวิชาการและหัวขอพิเศษที่นาสนใจ ซึ่งอาจารยผูสอนจะเลือกหัวขอทางการ
จัดการระบบฐานขอมูล  
 This course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructor in 
Database System Management to provide and opportunity for students to gain an in-depth understanding of 
one more advanced topics. 
 
  กลุมวิชาเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกตวิสาหกิจ 
EAT  620  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
   (Business Information Systems) 
 พื้นฐานแนวคิดเก่ียวกับกระบวนทัศนวาดวยเศรษฐกิจใหมและโครงสรางธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ เชน การศึกษาและการนิยามความตองการ กระบวนวิธีในการพัฒนาระบบ การจัดการโครงการระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ การวิเคราะห ออกแบบ อนุวัต และดูแลรักษาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส การจัดทําแผนวาดวยธุรกิจอิเล็กทรอนิกส เปนตน การจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เชน กลยุทธ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
การจัดเตรียมบริการสําหรับลูกคาปลายทาง จริยธรรม กฎหมาย และศีลธรรมท่ีเก่ียวของกับระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ และการจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจระหวางประเทศ 
 Fundamentals of new economy paradigm and business model; business information systems (BIS)  
development such as acquiring and defining company needs, initiating systems development, BIS project 
management, BIS analysis, BIS design, BIS building, BIS implementation and maintenance, e-business concepts, 
creating an e-Business plan, and so forth; BIS management such as BIS strategies, managing          e-
business, managing BIS security, providing end-user services, ethical, legal and moral related to BIS, managing 
International BIS.  
 
EAT  622  ระบบการจัดการความรู        3(3-0-6) 
   (Knowledge Management Systems)  
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 ทฤษฎีการจัดการความรู วงจรการจัดการความรู โมเดลในการจัดการความรู ทีมงานการจัดการความรู การ
จัดการความรูในภาคธุรกิจ การจัดการความรูในมิติทางเทคโนโลยี การจัดการความรูในมิติของกระบวนการ การ
จัดการความรูในมิติของระบบการเรียนรู การจัดการความรูในภาคการตลาด ความเขาใจระบบในการจัดเก็บและ
ประมวลความรู การแบงปนความรู การประยุกตใชความรู บทบาทของวัฒนธรรมองคกร เคร่ืองมือและเทคโนโลยีใน
การสรางระบบจัดการความรู ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดการจัดการความรู การสรางองคกรแหงการเรียนรู และความทา
ทายในอนาคตของการจัดการความรู 
 Knowledge management concept, knowledge management cycle, knowledge management models, 
knowledge management in business sector, knowledge management in technology perspectives, knowledge 
management in process perspectives, knowledge management in learning systems perspectives, knowledge 
management in market sector, knowledge capture and codification, knowledge sharing, knowledge application, 
role of organizational culture, knowledge management tools, knowledge management strategy and metrics, 
building knowledge organization and future challenges for knowledge management. 
 
EAT  624  ระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร      3(3-0-6) 
   (Enterprise Resource Planning Systems) 
   วิชาบังคับกอน: ITE 613 ระบบจัดการฐานขอมูลข้ันสูง หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: ITE 613 Advanced Database Management Systems or consent of instructor 
 พื้นฐานแนวคิดเก่ียวกับระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร  แนวคิดเก่ียวกับชุดโปรแกรมระบบการ วางแผน
ทรัพยากรองคกร และพัฒนาการจากอดีตจนปจจุบัน ภาพรวมตลาดกลางชุดโปรแกรมระบบการวางแผนทรัพยากร
องคกร สถาปตยกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และแบบจําลองกระบวนการของระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร 
การจัดการหวงโซอุปทานรวมทั้งการวางแผนข้ันสูงและการกําหนดตารางการปฏิบัติการ การจัดการความสัมพันธกับ
ลูกคา การจัดการความสัมพันธกับหุนสวนทางการคา การปฏิบัติงานจริงของระบบการวางแผนทรัพยากรองคกรและ
เทคนิคบางประการเก่ียวกับการวางแผนทรัพยากรองคกร การบูรณาการมิดเดิลแวรและระบบ การร้ือปรับเปลี่ยน
โครงสรางกระบวนการในบริบทของการวางแผนทรัพยากรองคกร กรณีศึกษาและประเด็นเชิงยุทธศาสตร 
 Fundamentals of enterprise resource planning systems (ERP), concept of ERP packages and their 
evolution from earlier software products, overview of the marketplace, hardware and software architecture 
issues of ERP systems and process models, supply chain management, advanced planning and scheduling, 
customer relationship management, partner relationship management, ERP Systems implementation and some 
technical consideration, middleware and system integration, and process re-engineering in the ERP context, 
case studies and strategic issues. 
 
EAT  626  ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ       3(3-0-6) 
   (Customer Relationship Management Systems) 
   วิชาบังคับกอน: ITE 613 ระบบจัดการฐานขอมูลข้ันสูง หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: ITE 613 Advanced Database Management Systems or consent of instructor 
 แนวคิดการจัดการลูกคาสัมพันธ ลูกคาและยุทธศาสตรลูกคา ธุรกิจท่ีมีลูกคาเปนศูนยกลาง การจัดการวงจร 
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ชีวิตลูกคา ระบบจัดการลูกคาสัมพันธเชิงปฏิบัติการ ระบบวิเคราะหขอมูลลูกคา ระบบชวยสนับสนุนการติดตอ
ปฏิสัมพันธกับลูกคา การจัดการโครงการจัดการลูกคาสัมพันธ การสรางกรณีทางธุรกิจสําหรับการจัดการลูกคา
สัมพันธ การจัดการลูกคาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส การจัดการลูกคาสัมพันธในหลากหลายอุตสาหกรรม เหมืองขอมูล
และการจัดการลูกคาสัมพันธ การวิเคราะหกําไรที่ไดจากลูกคา การสรางระบบจัดการลูกคาสัมพันธ เคร่ืองมือจัดการ
ลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษาการจัดการลูกคาสัมพันธ 
 Concepts of customer relationship management (CRM), customer and customer strategy, customer 
centric enterprise (CCE), customer lifecycle management, operational CRM, analytical CRM, collaborative CRM, 
CRM project management, building a business case for CRM, e-CRM, CRM in various industries, data mining 
and CRM, customer profitability analysis, implementing CRM, CRM tools, CRM case studies. 
 
EAT  628  ระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส      3(3-0-6) 
   (Electronic Commerce Systems) 
   วิชาบังคับกอน: ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และ ITE 613 ระบบจัดการฐานขอมูล 
   ข้ันสูง หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: ITE 611 Object-Oriented Programming and ITE 613 Advanced Database 

Management Systems or consent of instructor 
 ความรูทั่วไปเก่ียวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยีเว็บ และ
การวิจารณเชิงวิเคราะหแนวโนมเทคโนโลยีเว็บ แมแบบธุรกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดแก การพาณิชยระหวาง
ธุรกิจและลูกคา การพาณิชยระหวางธุรกิจกับธุรกิจ และการพาณิชยภายในองคกร ความมั่นคงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ระบบการชําระเงินพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การประยุกตใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชน การคาปลีก การคาหุน การ
ธนาคาร การศึกษา การบริการทางสุขภาพ การจัดซื้อจัดหา ประเด็นสําคัญทางกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของกับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชน ความลับสวนบุคคล การคัดเลือกและแบงระดับเนื้อหา ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา 
การจัดการโซอุปทาน และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบูรณาการโซอุปทาน 
 Fundamentals of electronic commerce, basic technological infrastructures: web technology, and 
analytic review of web technology trends, electronic commerce business models:  consumer-business, 
business-business and intra-organizational electronic commerce models, electronic commerce security, 
electronic commerce payment systems, electronic commerce applications: retail, stock exchange, banking, 
education, health service and procurement applications, key legal and policy issues underlying electronic 
commerce: privacy, content selection and rating, copyright and intellectual property, supply chain management, 
and the role of information technology in supply chain integration.  
 
EAT  695  หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกตวิสาหกิจ   3(3-0-6) 
   (Special Topics in Enterprise Application Technology) 
   วิชาบังคับกอน:  โดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: Consent of instructor. 
 การศึกษาในความกาวหนาทางวิชาการและหัวขอพิเศษที่นาสนใจ ซึ่งอาจารยผูสอนจะเลือกหัวขอทาง 
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เทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมประยุกตวิสาหกิจ  
 This course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructor in 
Enterprise Application Technology to provide and opportunity for students to gain an in-depth understanding 
of one more advanced topics. 
 
  กลุมวิชาการจัดการความมั่นคงสารสนเทศ 
ISM  620  การจัดการความเสี่ยงและความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
    (Information Technology Risk and Security Management) 
   วิชาบังคับกอน: ITE 612 การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร  หรือโดยความเห็นชอบของ

ผูสอน 
   Prerequisite: ITE 612 Data Communications and Computer Networks or consent of instructor 
 แนวคิดการจัดการความเสี่ยง โครงรางความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยงในองคกร 
การสรางกระบวนการจัดการความเสี่ยงใหโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการสรางความรับรูเก่ียวกับความ
เส่ียง วิธีสื่อสารสถานการณความเสี่ยง ผลกระทบทางธุรกิจและตัวชี้วัดความเสี่ยง การวางแผนและระบุความเสี่ยง 
การกํากับดูแลความเส่ียง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การทําใหการตอบสนองความเสี่ยงเปน
จริง ความเส่ียงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและโคบิท (กระบวนการบริหารและควบคุมสารสนเทศเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคทางธุรกิจ) หลักการความมั่นคงทางคอมพิวเตอรที่ประยุกตใชกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบฝกหัดการ
จัดการความมั่นคง สถาปตยกรรมและแมแบบความมั่นคง การวางแผนเพื่อการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (บีซีพี) 
และการวางแผนเพ่ือกูคืนเมื่อเกิดเหตุหายนะ (ดีอารพี) ระบบและระเบียบวิธีควบคุมการเขาถึง การเขารหัสและ
ถอดรหัส ความมั่นคงในการสื่อสาร เครือขาย และอินเตอรเน็ต 
 Concepts of risk management, risk IT framework, enterprise risk management, establishing an IT 
project risk management process, how to build up awareness, how to communicate risk scenarios, business 
impact and key risk indicators, planning and identifying risks, risk governance, risk assessment, risk responses, 
implementing risk responses, risk IT and COBIT (Control Objective for Information and related Technology), 
principles of computer security as applied to information technology, security management practices, security 
architecture and models, business continuity planning (BCP) and disaster recovery planning (DRP), access 
control systems and methodology, cryptography, telecommunications, network, and internet security. 
 
ISM  624  การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการความมั่นคงสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Design and Development of Information Security Management Systems) 
   วิชาบังคับกอน: ITE 612 การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร และ ISM 620 การจัดการ

ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: ITE 612 Data Communications and Computer Networks and ISM 620 Information 

Technology Risk Management or consent of instructor 
 การบูรณาการทางกายภาพ บุคลากร และความมั่นคงสารสนเทศ รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สงเสริมความมั่นคงทางกายภาพและบุคลากร ความสําคัญของการออกแบบระบบความมั่นคงสารสนเทศ การพัฒนา
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กระบวนการ การทดสอบ และการบํารุงรักษาระบบความมั่นคงโดยรวม การพัฒนานโยบายและระเบียบปฏิบัติดาน
ความมั่นคงสารสนเทศ รายละเอียดของมาตรฐานไอเอสโอ-27000 
 Integration of physical, personnel, and information security, including the use of information 
technology to enhance physical and personal security, the essential elements of security system design, 
development of procedures, testing and maintenance of integrated security systems, development of policy 
and regulation or security, the detail of ISO-27000 (international best practice for an information security 
management system). 
 
ISM  626  ระบบการเขารหัสและการรับรองความถูกตอง   3(3-0-6) 
   (Encryption and Authentication Systems) 
   วิชาบังคับกอน: ITE 612 การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร และ ISM 620 การจัดการ

ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: ITE 612 Data Communications and Computer Networks and ISM 620 Information 

Technology Risk and Security Management or consent of instructor 
 นิยาม แนวความคิด และพ้ืนฐานของหลักการที่สําคัญในการเขารหัส  เทคนิคโดยท่ัวไปของการเขียนการ
เขารหัส การวิเคราะหการเขารหัสที่ประสบความสําเร็จและลมเหลวจากประวัติศาสตรของการเขารหัสที่ผานมา 
รวมถึงข้ันตอนวิธีการคํานวณการเขารหัสกุญแจเดี่ยวและกุญแจคู  อภิปรายประเด็นสําคัญเชิงลึกในดานการสื่อสาร
เครือขาย ความมั่นคงเครือขาย และความมั่นคงทั่วทุกระดับตางๆ ของรูปแบบโอเอสไอ การใชโปรโตคอลในการ
เขารหัสที่นําเสนอความหลากหลายของบริการความมั่นคงในสภาพแวดลอมความมั่นคง  ประเด็นสําคัญในดานการ
รับรองความถูกตอง การควบคุมสิทธิการเขาถึงขอมูล การไมมีการปฏิเสธ ความสมบูรณของขอมูล การรักษา
ความลับ การสรางกุญแจ การควบคุม การกระจาย และการรับรอง 
 Definitions, concepts, and principles of cryptology terms, traditional cryptographic and cryptanalytic 
techniques, perspective on successes and failures in cryptologic history, single-key algorithms and double-key 
algorithms, in-depth issues in network communications, network security, security throughout the different 
layers of the OSI model for data communications, the use of cryptologic protocols to provide a variety of 
security services in a networked environment,  authentication, access control, non-repudiation, data integrity, 
confidentiality, key generation, control, distribution, and certification issues. 
 
ISM  628  การตรวจจับการบุกรุก การโตตอบ และการกูคืน   3(3-0-6) 
   (Intrusion Detection, Response, and Recovery) 
   วิชาบังคับกอน: ITE 612 การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร และ ISM 620 การจัดการ

ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: ITE 612 Data Communications and Computer Networks and ISM 620 Information 

Technology Risk and Security Management or consent of instructor 
 การพัฒนาโครงสรางสารสนเทศความมั่นคง ไดแก เคร่ืองแมขาย เครือขาย ไฟรวอลล เคร่ืองประจําการ
เพื่อใชทํางาน และระบบการคนหาการบุกรุก หลักการและการปฏิบัติที่เก่ียวของกับกระบวนการมั่นคงของระบบ
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กระจายท่ีมีอยู หลักการของการทดสอบการบุกรุกสําหรับการประเมินความมั่งคงของระบบ ระบบจัดการความมั่นคง
เครือขาย การบุกรุกจูโจม (โจมตีจากภายนอกองคกร) การใชระบบอยางไมถูกตอง (โจมตีจากภายในองคกร) การ
ประเมินการถูกโจมตีและเทคโนโลยีการตรวจสอบเพื่อหาความมั่นคงของเครือขาย 
 Development of a secure information infrastructure: servers, networks, firewalls, workstations, and 
intrusion detection systems, principles and practice related to secure operation of existing distributed systems, 
principles of penetration testing for assessment of system security, network security management systems, 
intrusions (attacks from outside the organization), misuse (attacks from within the organization), vulnerability 
assessment and scanning technologies to determine the security of a network. 
 
ISM  634  การจัดการความมั่นคงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย   3(3-0-6) 
   (Computer System and Network Security Management) 
   วิชาบังคับกอน: ITE 612 การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร หรือโดยความเห็นชอบของ

ผูสอน 
   Prerequisite: ITE 612 Data Communications and Computer Networks or consent of instructor 
 วิธีการเขารหัสและการถอดรหัสขอมูล การกําหนดอํานาจหนาที่ การจัดประเภทความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย การปองกันเชิงกายภาพ การรักษาความมั่นคงของฮารดแวร/ซอฟตแวร ความมั่นคงของ
ฐานขอมูล ความมั่นคงของเครือขายและการโทรคมนาคม ไวรัส ประเด็นเก่ียวกับกฎหมายความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ จริยธรรมในการใชคอมพิวเตอร ความมั่นคงเคร่ืองขายบนเครือขายขนาดใหญ ทฤษฎีการเขารหัส
ถอดรหัสสําหรับความมั่นคงเครือขาย  ระดับชั้นสามระดับของความมั่นคงเครือขายไรสาย ทางเลือกสําหรับการทําให
เครือขายมีความมั่นคง ไดแก การเขารหัสชั้นกายภาพ WEP มาตรฐานความมั่นคง 802.1X และความมั่นคงของ VPN 
เปนตน โปรโตคอลความมั่นคงตางๆ เชน SSID, WEP, MAC filtering, 802.11x, EAP และอ่ืนๆ การทดสอบการบุกรุก
เครือขายไรสาย และการเจาะเขาโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางมีจริยธรรม 
 Encryption schemes, authorization, classifications of computer security, physical protection, 
hardware/software security controls, database security, network and telecommunication security, viruses, IT 
security legal issues, ethical use of computers, network security on large-scale network, encryption/decryption 
theory for network security, three layers of wireless network security, options available for securing the 
network:  physical layer encryption, WEP, 802.1X standard-based security, and VPN-based security, security 
protocols such as SSID, WEP, MAC filtering, 802.11x, EAP etc., wireless network penetration testing and ethical 
hacking. 
 
ISM  695  หัวขอพิเศษทางการจัดการความมั่นคงสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Special Topics in Information Security Management) 
   วิชาบังคับกอน:  โดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: Consent of instructor 
 การศึกษาในความกาวหนาทางวิชาการและหัวขอพิเศษที่นาสนใจ ซึ่งอาจารยผูสอนจะเลือกหัวขอทางการ
จัดการความมั่นคงสารสนเทศ 
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 This course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructor in 
Information Security Management to provide and opportunity for students to gain an in-depth understanding 
of one more advanced topics. 
 
  กลุมวิชาการจัดการเครือขาย 
NWM  620  การวิเคราะหและออกแบบสถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอร   3(3-0-6) 
   (Computer Network Architecture Analysis and Design) 
   วิชาบังคับกอน: ITE 612 การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร หรือโดยความเห็นชอบของ

ผูสอน 
   Prerequisite: ITE 612 Data Communications and Computer Networks or consent of instructor 
 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหสารสนเทศ การวิเคราะหความตองการดานสมรรถนะ ความเช่ือถือได การ
จัดการ ในการออกแบบเครือขาย การวิเคราะหการไหลของขอมูล การพัฒนาสถาปตยกรรมเครือขายในดาน
สมรรถนะ ความมั่นคงและความลับ และการกําหนดเสนทาง ขบวนการออกแบบเครือขายซ่ึงรวมถึงการกําหนด
รูปแบบการเชื่อมตอ การกําหนดขนาดความสามารถของอุปกรณและสายส่ือสาร การเลือกเทคโนโลยีสําหรับการ
ออกแบบเครือขาย การเลือกเทคโนโลยีสําหรับการเช่ือมภายในการออกแบบเครือขาย 
 Gathering and analyzing information, developing network requirement including performance reliability 
and maintainability, analyzing traffic flows, developing network architecture; performance architecture, security 
and privacy architecture, and routing architecture, network design process including topology design, link and 
network equipment capacity dimensioning, selecting technologies for the network design, selecting 
interconnecting technologies within the network design.  
 
NWM  622  เทคโนโลยีการสื่อสารองคการ       3(3-0-6) 
   (Organizational Communication Technology) 
   วิชาบังคับกอน: ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  และ ITE 612 การส่ือสารขอมูล และ

เครือขายคอมพิวเตอร  หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: ITE 611 Object-Oriented Programming and ITE 612 Data Communications and 

Computer Networks or consent of instructor 
 โครงสรางการจัดการองคการ และความสัมพันธระหวางโครงสรางการจัดการขององคกรและความตองการ
การสื่อสารภายในองคกรนั้นๆ ลักษณะพิเศษของการรวมระบบเครือขายไวที่ศูนยกลาง และลักษณะพิเศษของระบบ
เครือขายแบบกระจาย การสรางเครือขายสําหรับองคกรขนาดใหญและปญหาที่สําคัญตางๆ วิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีซอฟตแวรตางๆ เชน CORBA, DCOM, และ RMI จากกลไกวิธีการทํางาน RPC การติดต้ังเคร่ืองมือโดยใช
ภาษาโปรแกรม C/C++ หรือ JAVA เพื่อเพิ่มความรูในเร่ืองวิธีการออกแบบเชิงวัตถุ เทคนิคของระบบคอมพิวเตอรแบบ
กระจาย 
 Corporate management structure and the relationship between an organization’s management 
structure and its communication requirements, characteristics of a centralized network system and the 
features of distributed network systems, building an enterprise-wide network and the critical issues, evolution 



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 27

of software technologies such as CORBA, DCOM, and RMI from RPC transport mechanism, implementation: 
programming in C/C++ or JAVA to gain some knowledge of object-oriented design methodology; CORBA, 
technical side of distributed computing including concurrency, protocols, security, performance, networking, and 
middleware, application examples including electronic commerce, information access and control. 
 
NWM  624  เทคโนโลยอีนิเทอรเน็ต        3(3-0-6) 
   (Internet Technology) 
   วิชาบังคับกอน: ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 
 ความรูทั่วไปเก่ียวกับอินเทอรเน็ต และเวิรลไวดเว็บ เว็บเบราวเซอร เสิรซเอนจิน ผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
และการสื่อสารโทรคมนาคม สถาปตยกรรมเคร่ืองลูกขายและเคร่ืองแมขาย ยูอารแอล และช่ือโดเมน เทคโนโลยีแบบ
หนุน เคร่ืองมือตางๆ สําหรับการจัดแตงเว็บ โปรโตคอลอินเตอรเน็ต การออกแบบเว็บไซตและการจัดการการ
เช่ือมตอและเนื้อหา ภาษาคอมพิวเตอรตางๆ ไดแก HTML, XML, DHTML, JavaScript, และ Perl เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
และภาษาจาวา รวมถึงสภาพแวดลอมของการพัฒนาระบบ มัลติมีเดีย ฐานขอมูลเชิงสัมพันธและฐานขอมูลเชิงวัตถุ 
เทคโนโลยีที่เก่ียวกับการปองกันความม่ันคงของคอมพิวเตอร ไดแก ไฟรวอลล การเขารหัสและถอดรหัส  ระบบคริป
โตแบบรหัสสาธารณะ และลายเซ็นดิจิตอล เก่ียวกับเสิรซเอนจิน ไดแก วจีภาคของเอกสาร การบีบอัดและทําสารบัญ 
สไปเดอรและคลอเลอร การวัดความสําคัญ การใหคะแนน การจัดลําดับหนาเว็บ การกําหนดคิวรี ฟลเตอรรวมกัน 
การแยกสวนขอมูล การกันโรบอต การบุกรุกการทําดัชนี เอเจนทอัจฉริยะ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับบอท เอเจนท โบ
รกเกอรและเอเวตาร การนําเสนอความรู วิธีการคนหา การอางอิงโดยใชกฎ นิวโรเน็ตเวิรค ระบบสําหรับการเขียน
โปรแกรมเอเจนท  
 Overview of the Internet and the World Wide Web, Web browsers, search engines, internet service 
providers, and telecommunications, client-server architecture, URLs and domain names, push technology, 
authoring tools, internet protocols, website design and administration, management of links and content, 
programming: markup, scripting and programming languages (HTML, XML, DHTML, JavaScript, Perl), object 
technology and Java including development environments, multimedia, relational databases, and object-oriented 
databases, computer security, including firewalls, encryption, public-key cryptosystems, and digital signatures, 
search engines: document parsing, compression and indexing, spiders and crawlers, importance metrics, 
scoring, page ranking, query specification, collaborative filtering, data extraction, robot exclusion, index 
intrusions, intelligent agents, introduction to bots, agents, brokers and avatars; knowledge representation, 
search methods, rule-based inference, neural networks; agent programming systems. 
 
NWM  626  การออกแบบและการจัดการเครือขาย     3(3-0-6) 
   (Networks Design and Management) 
   วิชาบังคับกอน: ITE 612 การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร หรือโดยความเห็นชอบของ

ผูสอน 
   Prerequisite: ITE 612 Data Communications and Computer Networks or consent of instructor 
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 แนวคิดการออกแบบและจัดการเครือขาย ระเบียบวิธีการออกแบบ ยุทธศาสตรการจัดการเครือขาย การ
จัดการการปรับแตงเครือขาย โปรโตคอลจัดการเครือขาย: SNMP และ RMON เคร่ืองมือและระบบจัดการเครือขาย 
โปรแกรมประยุกตการจัดการเครือขาย การจัดการเครือขายแบบเดสกท็อปและเว็บเบส การแกปญหาเครือขาย 
 Concepts of network design and management, design methodologies, network management strategies, 
network configuration management, network management protocols: SNMP and RMON, network management 
tools and systems, network management applications, desktop and web-based network management, network 
troubleshooting. 
 
NWM  628  เทคโนโลยีเครือขายไรสาย        3(3-0-6) 
   (Wireless Network Technology)  
   วิชาบังคับกอน: ITE 612 การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร หรือโดยความเห็นชอบของ

ผูสอน 
   Prerequisite: ITE 612 Data Communications and Computer Networks or consent of instructor 
 แนวคิดเครือขายขอมูลไรสายและความรูรวมสมัยในการสรางเครือขายไรสาย เทคโนโลยีที่เกิดข้ึน ไดแก 
ระบบโทรศัพทไรสาย ระบบอินเทอรเน็ตเคล่ือนที่ ระบบหวงไรสายเฉพาะแหง ระบบดาวเทียม บลูทูธ เปนตน 
เทคโนโลยีเครือขายไรสายภายในพื้นที่ มาตรฐาน IEEE802.11 รูปแบบการเชื่อมตอเพื่อใชงาน หลักการทํางานของ
อุปกรณหลัก ไดแก การดอินเตอรเฟสสําหรับเครือขายไรสายภายในพื้นที่ แอกเซสพอยท บริดจไรสาย และระบบ
สายอากาศ ระบบความมั่นคงเครือขายไรสายภายในพื้นที่ การออกแบบ วางแผน ติดต้ัง ใชงาน และแกปญหาระบบ
เครือขายไรสายภายในพื้นที่ 
 Concepts of wireless data network and modern knowledge of wireless implementation, emerging 
technologies such as wireless phone systems, mobile internet system, wireless local loop (WLL), satellite system, 
Bluetooth, etc., Wireless Local Area Network(WLAN) technologies, IEEE802.11 standard, wireless LAN topologies, 
major WLAN equipment: wireless NIC, access points, wireless bridges and antenna systems, WLAN security 
systems, the design, planning, implementation, operation and troubleshooting of WLAN.  
 
NWM  695  หัวขอพิเศษทางการจัดการเครือขาย     3(3-0-6) 
   (Special Topics in Network Management) 
   วิชาบังคับกอน:  โดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: Consent of instructor 
 การศึกษาในความกาวหนาทางวิชาการและหัวขอพิเศษที่นาสนใจ ซึ่งอาจารยผูสอนจะเลือกหัวขอทางการ
จัดการเครือขาย 
 This course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructor in 
Network Management to provide and opportunity for students to gain an in-depth understanding of one 
more advanced topics. 
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  กลุมวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกตซอฟตแวร 
PGM  622  การเขียนโปรแกรมดอตเน็ท       3(2-2-5) 
   (DotNET Programming) 
   วิชาบังคับกอน:  ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 
 เทคโนโลยีโครงราง .NET  ซึ่งพัฒนาโดยไมโครซอฟตโดยมีความสามารถท่ีโดดเดนหลายประการ เชน 
สามารถเช่ือมโยงและใชทรัพยากรรวมกันได ไมวาโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นนั้นใชภาษาใด และโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนนี้ยัง
สามารถใชงานบนระบบปฏิบัติการรวมท้ังฮารดแวรตางๆ ไดโดยไมตองพัฒนาหรือปรับปรุงใหม  เทคโนโลยีโครงราง 
.NET สนับสนุนภาษาหลาก หลายภาษา เชน VB.NET, C++.NET, C#.NET, และ J#.NET  วัตถุประสงคหลักของ
รายวิชานี้จึงมุงเนนที่การถายทอดความรูในการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษา .NET โดยเร่ิมจากความรูพื้นฐานที่จําเปน 
การพัฒนาโปรแกรมแบบที่มีสวนติดตอกับผูใชแบบกราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟส การติดตอและจัดการกับฐาน ขอมูล 
ไปจนถึงโปรแกรมแบบติดตอการใหบริการบนเว็บ  ภาษาใดภาษาหนึ่งของการเขียนโปรแกรมภาษา .NET จะถูกเลือก
ใหในแตละเทอม 
 This course focuses on the .NET framework technology which is developing by Microsoft.  It has so 
many out standing capabilities such as can connect and share resources no matter that program development 
use what language.  Also, program that developing can use on operating systems and hardware which are do 
not have to change or maintain anything.  The .NET framework technology support many languages such as 
VB.NET, C++.NET, C#.NET, and J#.NET.  Emphasize on foundation that necessary for developing program that 
can connect to graphic user interface, connect to and managing database, and programming to connect web 
service.  One of .NET programming language will be selected to teach in each term.       
 
PGM  624  การออกแบบและพัฒนายูสเซอรอินเตอรเฟส    3(2-2-5) 
   (User Interface Design and Development)  
   วิชาบังคับกอน:  ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 
 หลักการออกแบบยูสเซอรอินเตอรเฟส การพัฒนาและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร จิตศาสตรและ
วิทยาการเก่ียวกับการเรียนรูของผูใชคอมพิวเตอร ยูสเซอรอินเตอรเฟสที่ปรับแปลงได การออกแบบวินโดวและไอคอน 
การออกแบบภาษาคําสั่ง ระบบแนะนําผูใช การออกแบบยูสเซอรอินเตอร เฟสและการโตตอบระหวางมนุษยและ
คอมพิวเตอร การพิจารณาทางเลือกในการออกแบบ เคร่ืองมือและหลักวิธีการออกแบบและพัฒนา หลักวิธีการวัด
และประเมินคุณภาพของอินเตอรเฟส 
 Principles of user interface design, development, and programming, user psychology and cognitive 
science, adaptive user interfaces, icon and window design, command language design, and user guidance 
systems, user interface design and human-computer interaction, examination of alternative design, tools and 
methods for design and development, methods for measuring and evaluating interface quality.  
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PGM  626  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนคอมพิวเตอรพกพา   3(2-2-5) 
   (Mobile Application Development) 
   วิชาบังคับกอน:  ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ  ที่ใชบนอุปกรณพกพา  นักศึกษาจะมีประสบการณจริงใน
กระบวนการพัฒนา  วิชานี้จะแนะแนวภายใตเทคโนโลยีตางๆ ที่เก่ียวของ เชน การสื่อสารของอุปกรณพกพา 
เคร่ืองมือที่ชวยทําใหเห็นดวยตา และโครงรางการพัฒนาบนอุปกรณพกพา  ใชไมโครซอฟทวิชวลสตูดิโอเปน
เคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณโทรศัพทอัจฉริยะ 
 This course focuses on the web application development on mobile devices.  Students will get hands 
on experiences on development process. This course will guide through underling technology such as mobile 
communications, embedded visual tools, and mobile development frameworks.  Microsoft Visual studio will be 
used along with smart phone devices. 
 
PGM  628  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตมัลติมีเดีย     3(2-2-5) 
   (Multimedia Application Development) 
   วิชาบังคับกอน:  ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 
 วิทยาการของการออกแบบและการพัฒนาระบบมัลติมีเดีย ระบบประยุกตทางธุรกิจท่ีผสานขอมูลขอความ 
ภาพน่ิง เสียง ภาพเคล่ือนไหว และวิดีโอ และการใชประโยชนระบบดังกลาวในธุรกิจ คุณลักษณะของฮารดแวรและ
ซอฟตแวรที่จําเปนสําหรับการพัฒนาและทํางานกับมัลติมีเดีย หลักวิธีการออกแบบที่ใชในการวางแผนระบบ และ
ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชปรับแตงและสรางระบบ คุณลักษณะและการออกแบบระบบมัลติมีเดียใน 3 มุมมอง ไดแก 
การออกแบบระบบแบบนําทางโครงสรางแบบเนวิเกช่ัน และแบบเกมหรือจําลอง ระบบที่ใชปรับแตงและเมตะฟอรของ
ยูสเซอรอินเทอรเฟส  
 The state of the art of multimedia system design and development, computer-based business systems 
that combine text, still images, sound, animation, and full motion video, and how such systems are currently 
being used in business.  Hardware and software characteristics necessary for the development and execution 
of multimedia systems, design methodologies used in planning these systems, and authoring languages used to 
create multimedia systems.  Characteristics and design of multimedia systems from three primary perspectives: 
the design of “structured pathway” multimedia systems (e.g. tutorial, presentation, and marketing systems), 
the design of “exploratory” multimedia systems (e.g. hypertext and hypermedia systems), and the design of 
“gaming/simulation” multimedia systems. Authoring systems and their interface metaphors.   
 
PGM  630  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ     3(2-2-5) 
   (Web Application Development)  
   วิชาบังคับกอน:  ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 
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 การออกแบบเว็บ โครงสรางระบบ และเทคนิคการพัฒนาโปรแกรมเว็บ การออกแบบเว็บ ไดแก หลักวิธีการ
ออกแบบเชิงวัตถุในการแปลงความตองการของผูใชใหเปนตนแบบเว็บ การออกแบบสถาปตยกรรมเว็บและวิธีแบบเน
วิเกช่ัน เก่ียวกับโครงสรางระบบ ไดแก เซิรฟเวอรสําหรับเว็บ ฐานขอมูล โปรแกรมประยุกต เชน Cold Fusion, ASP 
และเซิรฟเวอรสําหรับจาวา เทคนิคการพัฒนาโปรแกรมเว็บ ไดแก การเขียนโปรแกรมดานไคลเอนตและดาน
เซิรฟเวอรดวย JavaScript, VBScript และภาษาจาวา เทคนิคของการจัดการความม่ันคง การจัดการเซสช่ัน การ
พัฒนาสวนประกอบและวัตถุที่นํามาใชใหม แนะนําเก่ียวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการประมวลผลขอมูล
การเงินบนเว็บ นักศึกษาจะมีโครงงานเพื่อฝกใชเคร่ืองมือตาง ๆ ในการพัฒนาเว็บ 
 Topics covered are divided into three groups: web application design, web system platforms, and web 
application development (implementation) techniques.  Web application design: an introduction to object-
oriented design methodologies in translating user requirements into a web application design; designs of web-
based system architectures and navigational methods.  Web system platforms: web servers, databases, and 
web applications such as Cold Fusion, Active Server Pages, and Java Server.  Web application development 
techniques: client-side and server-side programming in JavaScript, VBScript, and Java.  Specific techniques 
cowered are security management, session management, reusable object and component development.  Web-
based financial transactions and electronic commerce are also included.  Students will use a set of 
development tools for developing web applications.    
 
PGM  632  เว็บเซอรวิส           3(2-2-5) 
   (Web Services) 
   วิชาบังคับกอน:  ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 
 หลักการที่เก่ียวของกับการใหบริการบนเว็บ เชน ความสามารถในการรวบรวมภาษาโปรแกรมท่ีเขียนใน
ภาษาที่ตางกัน และการเกิดข้ึนของรูปแบบอุปกรณตางๆ สถาปตยกรรมและเทคโน โลยี ตางๆ เชน XML, SOAP, 
และ WDSL ที่ใหการสนับสนุนขอบเขตใหมของการนําซอฟตแวรมาใช  การเนนจะอยูในสวนของการพัฒนาและการ
ใชของการใหบริการบนเว็บ ไดแก ขอมูลสวนกลาง  ดังนั้น เทคนิคสําหรับการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลใหเหมาะสม 
และขอมูล XML เทคโนโลยีดอตเน็ท (ASP.NET และ Visual C#.NET) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนสคริปตและ
โปรแกรมในสวนของเคร่ืองแมขาย การเขียนโปรแกรมฐาน ขอมูลข้ันสูงดวย ADO.NET และกระบวนการเก็บ การ
จัดการเก่ียวกับอํานาจหนาที่ในสภาพแวดลอมของเว็บ สถาปตยกรรมแบบกระจายและการใหบริการบนเว็บ และ
ความมั่นคงดอตเน็ท  
 Principles and concepts related to Web Services such as the ability to integrate code written in 
different programming languages and the emerging platforms, architectures and technologies (such as XML, 
SOAP, and WDSL) that have arise to support this new view of software deployment.  Emphasis is placed on 
development and use of Web Services, which are data centric; therefore, students will learn techniques for 
manipulating database and XML data.  Topics covered are .NET technologies (ASP.NET and Visual C#.NET), 
object-oriented programming, server-side scripting and programming, advanced database programming with 
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ADO.NET and stored procedures, state management in the web environment, distributed architecture and web 
services, and .NET security.  
 
PGM  634  เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุมเมฆ     3(2-2-5) 
   (Cloud Computing Technology) 
   วิชาบังคับกอน:  ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 
 พื้นฐานการประมวลผลแบบกลุมเมฆ องคกรและการประมวลผลแบบกลุมเมฆ การบริการการประมวลผล
แบบกลุมเมฆ โครงสรางพื้นฐานสําหรับการประมวลผลแบบกลุมเมฆ การเขาถึงการประมวลผลแบบกลุมเมฆ การ
จัดเก็บผลการประมวลผลแบบกลุมเมฆ การใหบริการซอฟตแวรบนเว็บ การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนกลุมเมฆ 
การจําลององคกร การโยกยายระบบไปอยูบนกลุมเมฆ อนาคตของการประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
 Cloud Computing Basics, Organization and Cloud Computing, Cloud Computing Service, Cloud 
Computing Infrastructure, Accessing the Cloud, Cloud Storage, Software as a Service, Developing Application, 
Virtualizes Organization, Migrating to the Cloud, and Future of Cloud Computing. 
 
PGM  695  หัวขอพิเศษทางการพัฒนาโปรแกรมประยุกตซอฟตแวร   3(3-0-6) 
   (Special Topics in Software Application Development) 
   วิชาบังคับกอน:  โดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: Consent of instructor. 
 การศึกษาในความกาวหนาทางวิชาการและหัวขอพิเศษที่นาสนใจ ซึ่งอาจารยผูสอนจะเลือกหัวขอทางการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกตซอฟตแวร 
 This course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructor in 
Software Application Development to provide and opportunity for students to gain an in-depth understanding 
of one more advanced topics. 
 
 4.  หมวดวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ  
ITE  696   การศึกษาคนควาอิสระ       6(0-12-6) 
   (Independent Studies) 
   วิชาบังคับกอน:  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวน  หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: Completed all required courses or consent of instructor 
 การศึกษาคนควาและพัฒนาโครงงานเปนรายบุคคลในเร่ืองเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย เร่ืองที่ศึกษา
คนควาจะอยูภายใตการดูแลและควบคุมโดยคณาจารยประจําวิชา  รวมท้ังการสงรายงานและสอบปองกันผาน
คณาจารยประจําวิชา 
 Directed individual study and project development on subject related in information technology.  
Topics of study are to be supervised by course committee.  A formal written report must be submitted and 
an oral defense made with the course committee.  
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ITE  697  การสอบประมวลความรู        0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examination) 
   วิชาบังคับกอน:  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวน  หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: Completed all required courses or consent of instructor 
 การสอบประมวลความรู เกรด :  ผาน/ไมผาน (S/U Graded) 
 
ITE  699  วิทยานิพนธ           12(0-24-12) 
   (Thesis) 
   วิชาบังคับกอน:  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวน  หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite: Completed all required courses or consent of instructor 
 การศึกษาคนควาและวิจัยข้ันสูงในหัวขอที่สนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามรูปแบบและวิธี การวิจัย 
ภายใตการควบคุมและการใหคําปรึกษาของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธในระหวางทําการ วิจัย  นักศึกษาตอง
ทําการสอบความกาวหนาผานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธหนึ่งคร้ัง  และเมื่อทําวิจัยเสร็จแลวนักศึกษาตองทํา
รายงานวิทยานิพนธและตองทําการสอบปองกันวิทยานิพนธผานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 Individual advanced research work in information technology using formal research methodologies 
under the supervision of the thesis advisory committee.  During the research process, students must defend 
their thesis with their advisory committee.  After finishing the research, students must submit a final formal 
thesis report and then defend their thesis with a thesis examination committee. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
 คนควาในประเด็นที่นักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด เพื่อกําหนดเปนหัวขอวิจัย โดยนักศึกษาจะตอง
จัดทํารายละเอียดของโครงการวิจัย  ประกอบดวย  ความสําคัญและปญหาของการศึกษา  วัตถุประสงค  ขอบเขต  
ตลอดจนวิธีดําเนินการวิจัย เพื่อเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ  
หลังจากนั้นจึงมาดําเนินการพัฒนาเคร่ืองมือ  ดําเนินการ  วิเคราะหผลการศึกษา  และจัดทํารูปเลมฉบับสมบูรณ
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสอบ วิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระเปนขั้นสุดทาย  หลังจากนั้นจึงดําเนินการ
จัดทํารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอรหรือการนําเสนอผลงานโดยวาจา จึงจะถือเปนเสร็จส้ินการทําวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาคนควาอิสระโดยสมบูรณ  
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษาสามารถวิเคราะห ออกแบบ  พัฒนา  ระบบตางๆ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสรุปผลของ
การศึกษาออกมาเปนรายงานการศึกษาซ่ึงกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง องคกรสถานศึกษา รวมท้ังสามารถนําความรู
และความสามารถไปใชในการแกปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ  
 3. ชวงเวลา 
   การศึกษาวิชาการคนควาอิสระและวิทยานิพนธ  ชั้นปที่ 2  
 4. จํานวนหนวยกิต 
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   การศึกษาดานวิทยานิพนธ                12  หนวยกิต 
   การศึกษาดานการศึกษาคนควาอิสระ        6 หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
 หลักสูตรฯ กําหนดใหนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธหลังจากเรียน
วิชาระเบียบวิธีวิจัยแลว  เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะมีความพรอมในเรื่องการนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธหรือหัวขอ
วิชาการคนควาอิสระ  และดําเนินการศึกษาดวยตนเองภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาคนควาอิสระ โดยนักศึกษาสามารถนัดและขอเขาพบอาจารยที่ปรึกษาไดทุกสัปดาห  หลักสูตรจะมีการจัด
สอบโครงรางงานวิจัย  และสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระฉบับสมบูรณในระบบเปด ซึ่งจะเปดโอกาสให
นักศึกษาทุกคนเขาฟงเพื่อเรียนรูรวมกัน     
 6. กระบวนการประเมินผล 
 การประเมินผล เปนไปตามแนวปฏิบัติการศึกษาคนควาอิสระ และแนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธ   สวน
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานจะดําเนินการตามท่ีเขียนไวในขอ 2 หมวดท่ี 5 
 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร 
 2.  ผูบริหารระบบฐานขอมูล 
 3. ผูบริหารเทคโนโลยีงานประยุกตวิสาหกิจ 
 4.  ผูบริหารความมั่นคงระบบสารสนเทศ   
 5. ผูบริหารเครือขาย 
 6. ผูบริหารโครงการพัฒนาซอฟตแวร 
 
สถานที่ติดตอ 
 ศูนยศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคารทีเอสที วิภาวดีรังสิต ซอย 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900 
www.viphavadee.com     e-mail: p_kongka@yahoo.com 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลัก
หก  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th     e-mail: grad@rsu.ac.th 
 


