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หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย   : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ภาษาอังกฤษ   : Master of Science Program in Information Technology 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science (Information Technology) 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)   : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)   : M.S. (Information Technology) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา 

 การพัฒนาประเทศให�เจริญเติบโตและมีศักยภาพในการแข�งขันในสังคมโลกนั้น จําเป�นต�องพัฒนาทุกด�าน

อย�างสมดุล การพัฒนาที่สําคัญอย�างย่ิงประการหนึ่งคือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ไม�ใช�เป�นเพียงผู�ที่มีความรู�

ความสามารถ แต�ต�องทํางานเป�น มีความเป�นมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในด�านการบริหาร และ

มีศักยภาพในการคิดริเริ่มสร�างสรรค�สิ่งใหม�ได�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงและความก�าวหน�าของวิทยาการต�างๆ ใน

วิชาชีพ โดยเฉพาะอย�างย่ิงป�จจุบัน ยุคที่มีการติดต�อสื่อสารกันอย�างกว�างขวาง เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญ

อย�างมากต�อการพัฒนาองค�การ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สังคมโลกในยุคการค�าเสรีมุ�งที่จะใช�ประโยชน�ของข�าวสาร 

ข�อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ�ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย�างจริงจัง เพ่ือการแข�งขัน

ทางธุรกิจทั้งภายในและระหว�างประเทศ 

 

ความสําคัญ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักถึงความต�องการอย�างมากของทรัพยากรบุคคลในประเทศทางด�านการบริหารที่

พร�อมด�วยความรู�ความสามารถในการคิดค�นพัฒนา และประยุกต�ใช�ประโยชน�อย�างเต็มท่ีจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพ่ือสร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�ธุรกิจ และบริการใหม�ๆ ในการแข�งขันในสังคมโลก โดยเฉพาะอย�างย่ิงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในด�านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในองค�กร การบริหารระบบฐานข�อมูล การบริหารเทคโนโลยีงานประยุกต�

วิสาหกิจ การบริหารความม่ันคงระบบสารสนเทศ การบริหารเครือข�าย และการบริหารโครงการพัฒนาซอฟต�แวร�  

 การบริหารสารสนเทศ โครงสร�างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร�างสรรค�นวัตกรรมใหม�ๆ  

ขององค�กรในยุคป�จจุบัน มีความต�องการผู�ที่มีความรู�ความชํานาญทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศเป�นอย�างมาก 

เพ่ือท่ีจะร�วมกันพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจได�อย�างต�อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิตเสนอโครงการ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู�ทั้งทางภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติอย�างเพียงพอ มีโลกทัศน�กว�างขวางท่ีจะเป�นผู�คิดริเริ่ม สามารถบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม ทั้งนี้ 

เพ่ือสนับสนุนในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ รวมถึงเตรียมความพร�อมสําหรับประชาคมอาเซียน

ต�อไปในอนาคตให�ทันกับความก�าวหน�าของเทคโนโลยี และสามารถแข�งขันกับธุรกิจการค�าได�อย�างคล�องตัวและ

รวดเร็ว 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให�มีความรู�ความสามารถด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหาร เพ่ือ

ตอบสนองทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะสนับสนุนให�สร�างโอกาสและมีศักยภาพในการแข�งขันในสังคมโลกได�อย�างมี

ประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให�สามารถนําความรู�และทักษะด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารไปใช�

ประโยชน�กับงานในสาขาต�าง ๆ อย�างกว�างขวาง อันเป�นการเสริมสร�างความแข็งแรงแก�การพัฒนาและประยุกต�ใช�

เทคโนโลยีสารสนเทศ ของประเทศ 

 3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มีความรู�ลึก รู�รอบ พร�อมทั้งมีจิตสํานึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพและ

ความรับผิดชอบต�อสังคม 

 4. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความพร�อมทางวิชาการที่จะศึกษาต�อปริญญาเอกทั้งภายในประเทศและ

ต�างประเทศ 

 5. เพ่ือสนองต�อนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ในการสร�างนักวชิาการและนักปฏิบัติที่มี

ความรู�ความสามารถในด�านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�และสารสนเทศ 

 หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ�งเน�นให�ผู�ศึกษาได�รับความรู�เพ่ือที่จะเป�น

ผู�เชี่ยวชาญด�านการบริหารระบบสารสนเทศ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค�กร สามารถวิเคราะห� 

ออกแบบ และพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองค�กรวิสาหกิจ ท้ังบนเว็บและโทรศัพท�มือถือได�อย�างมี

ความม่ันคง โดยใช�เทคนิคและเครื่องมือที่เหมาะสมเพ่ือที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต�ใช�ระบบและ

สารสนเทศในการดําเนินงานและการบริหารองค�กรตลอดจนมีความสามารถในการบริหารโครงการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศได� 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 เรียน วันเสาร� - อาทิตย�    เวลา  09.00  - 16.00  น.  

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1.   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�าสาขาใดก็ได� จากสถาบันการศึกษาจากในหรือ

ต�างประเทศที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง 

 2.   ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 2.5 หรือเทียบเท�า ถ�าคะแนนเฉลี่ยไม�ถึง 

2.5 คะแนนสะสมวิชาเอกต�องไม�ตํ่ากว�า 2.5 หรือมีประสบการณ�การทํางานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย�างน�อย 1 ป� 

 3.   ไม�มีโรคติดต�อหรือโรคประจําที่ร�ายแรง ซึ่งแพทย�ชี้ว�าจะเป�นอุปสรรคต�อการศึกษา หรือคุกคามต�อ

อนามัยของหมู�ชน 
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 4.   ต�องไม�เป�นคนวิกลจริต 

 5.   ต�องไม�เคยต�องโทษทางอาญา ยกเว�นความผิดฐานประมาท 

 

ระบบการศึกษา 

 1. ระบบการศึกษาแบบทวิภาค 

 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป� 

 3.  ใช�ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 

   

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 

2556 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แต�ละรายวิชาที่นักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอืน่ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต�ละ

รายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ที่ปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย

รังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการ

เผยแพร� หรือตีพิมพ�ตามที่กําหนดในเกณฑ�การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6. การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ท่ีมีค�าระดับข้ัน 

(Numeric Grades)  ดังต�อไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

    A    ดีเย่ียม    4.0 

    B+    ดีมาก    3.5 

    B    ดี     3.0 

    C+    พอใช�    2.5 

    C    อ�อนมาก    2.0 

    F    ตก     0.0 

 7. สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 
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 U หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

หรือเม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ�ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือภาควิชาที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ท้ังนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได� สัญลักษณ� I จะเปลี่ยนเป�นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะ

ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล

การศึกษาเป�นระดับขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1. แผน ก แบบ ก 2 

   1.1  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ� และได�สอบผ�าน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนด

ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   1.2 ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

   1.3  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน 

     1.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีเป�นท่ียอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรอื 

     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-

Journal Citation Index (TCI) หรือ 

     1.3.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอกมาร�วม

กลั่นกรอง (Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อที่ประชุม

วิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และบทความ

ฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
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   1.4 ไม�อยู� ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ ระบุให� งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา          

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง           

 2.    แผน ข  

   2.1  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านการสอบประมวลความรู�

ด�วยข�อเขียนและได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐาน

ความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วน

ตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

       2.2  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

       2.3 ตีพิมพ�หรือเผยแพร�ผลงานการศึกษาค�นคว�าอิสระใน ลักษณะท่ี 1 ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ

หรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอกสถาบันร�วม

เป�นกรรมการพิจารณาด�วย หรือนําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงาน

แบบบรรยาย หรือโปสเตอร� และบทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   2.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา      

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง  

 

โครงสร�างหลักสูตร      

 1. แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร  36 หน�วยกิต 

   1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

   2) หมวดวิชาบังคับ         18 หน�วยกิต 

   3)  หมวดวิชาเลือก                    6 หน�วยกิต 

   4)  หมวดวิทยานิพนธ�          12 หน�วยกิต 

 2. แผน ข (ไม�ทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร         36 หน�วยกิต 

   1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

   2) หมวดวิชาบังคับ        18 หน�วยกิต 

   3) หมวดวิชาเลือก        12 หน�วยกิต 

   4) การศึกษาค�นคว�าอิสระ         6 หน�วยกิต 

   5) การสอบประมวลความรู�         0 หน�วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร  

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน             (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

  นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน ตามความเห็นของหัวหน�าหลักสูตรหรือ

คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา และ

จากการสัมภาษณ� ในรายวิชาปรับพ้ืนฐานทางด�านภาษาอังกฤษนักศึกษาต�องผ�านการสอบคัดเลือก นักศึกษาที่สอบ

รายวิชาภาษาอังกฤษไม�ผ�าน จะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทุกคนคือรายวิชาภาษาอังกฤษ และไม�นับ 

รวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตรฯ ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม�พอใจ)  มีดังต�อไปนี้ 
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              จํานวนหน�วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

ITE  520  คอมพิวเตอร�และภาษาสําหรับโปรแกรมเบื้องต�น   3(2-2-5) 

   (Introduction to Computer and Programming Languages) 

ITE  530  ระบบฐานข�อมูลเบื้องต�น        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 หน�วยกิต   

ITE  611  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ        3(2-2-5) 

   (Object-Oriented Programming) 

ITE  612   การสื่อสารข�อมูลและเครือข�ายคอมพิวเตอร�    3(3-0-6) 

   (Data Communications and Computer Networks) 

ITE  613  ระบบจัดการฐานข�อมูลขั้นสูง       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 

  นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกจากกลุ�มวิชาต�างๆ โดยเลือกข�ามกลุ�มได� ทั้งนี้ต�องให�มีความสอดคล�องกัน

ตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

  แผน ก แบบ ก2   เลือกเรียน 2 วิชา รวม 6 หน�วยกิต    

  แผน ข      เลือกเรียน 4 วิชา รวม 12  หน�วยกิต  จากรายวิชาต�อไปนี้ 

 กลุ�มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Managing Information Technology : MIT) 

  กลุ�มวิชานี้ ประกอบด�วยรายวิชา 6 วิชาต�อไปนี้ 

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  การประกอบการและแนวโน�มใหม�ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   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    หัวข�อพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 

   (Special Topics in Managing Information Technology) 

 

 กลุ�มวิชาการจัดการระบบฐานข�อมูล (Database System Management : DBM)  

  กลุ�มวิชานี้ ประกอบด�วยรายวิชา 6 วิชาต�อไปนี้ 

DBM  622   การสืบค�นสารสนเทศและการประยุกต�     3(3-0-6) 

   (Information Retrieval and Applications) 

DBM  624   เทคโนโลยีทัศนภาพสารสนเทศ       3(3-0-6) 

   (Information Visualization Technology) 

DBM  626    การบริหารและจัดการระบบฐานข�อมูล     3(3-0-6) 

   (Database Administration and Management)  

DBM  630    คลังข�อมูลและการทําเหมืองข�อมูล      3(3-0-6) 

   (Data Warehousing and Data Mining)  

DBM  634    ระบบธุรกิจอัจฉริยะ         3(3-0-6) 

   (Business Intelligence Systems)  

DBM  695    หัวข�อพิเศษทางการจัดการระบบฐานข�อมูล    3(3-0-6) 

   (Special Topics in Database System Management) 

 

 กลุ�มวิชาเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต�วิสาหกิจ (Enterprise Application Technology : EAT) 

  กลุ�มวิชานี้ ประกอบด�วยรายวิชา 6 วิชาต�อไปนี้ 

EAT  620   ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ        3(3-0-6) 

   (Business Information Systems)  

EAT  622    ระบบการจัดการความรู�        3(3-0-6) 

   (Knowledge Management Systems)  

EAT  624    ระบบการวางแผนทรัพยากรองค�กร      3(3-0-6) 

   (Enterprise Resource Planning Systems)  

EAT  626    ระบบการจัดการลูกค�าสัมพันธ�       3(3-0-6) 

   (Customer Relationship Management Systems)  

EAT  628    ระบบการพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�      3(3-0-6) 

   (Electronic Commerce Systems) 

EAT  695    หัวข�อพิเศษทางเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต�วิสาหกิจ   3(3-0-6) 

   (Special Topics in Enterprise Application Technology) 
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 กลุ�มวิชาการจัดการความมั่นคงสารสนเทศ (Information Security Management : ISM) 

  กลุ�มวิชานี้ ประกอบด�วยรายวิชา 6 วิชาต�อไปนี้ 

ISM  620  การจัดการความเสี่ยงและความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 

   (Information Technology Risk and Security Management) 

ISM  624    การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการความม่ันคงสารสนเทศ   3(3-0-6) 

   (Design and Development of Information Security Management Systems) 

ISM  626    ระบบการเข�ารหัสและการรับรองความถูกต�อง   3(3-0-6) 

   (Encryption and Authentication Systems) 

ISM  628    การตรวจจับการบุกรุก การโต�ตอบ และการกู�คืน   3(3-0-6) 

   (Intrusion Detection, Response, and Recovery) 

ISM  634    การจัดการความม่ันคงระบบคอมพิวเตอร�และเครือข�าย   3(3-0-6) 

   (Computer Systems and Network Security Management) 

ISM  695    หัวข�อพิเศษทางการจัดการความม่ันคงสารสนเทศ   3(3-0-6) 

   (Special Topics in Information Security Management) 

 

 กลุ�มวิชาการจัดการเครือข�าย (Network Management : NWM) 

  กลุ�มวิชานี้ ประกอบด�วยรายวิชา 6 วิชาต�อไปนี้ 

NWM  620    การวิเคราะห�และออกแบบสถาป�ตยกรรมเครือข�ายคอมพิวเตอร�   3(3-0-6) 

   (Computer Network Architecture Analysis and Design) 

NWM  622    เทคโนโลยีการสื่อสารองค�การ       3(3-0-6) 

    (Organizational Communication Technology) 

NWM  624    เทคโนโลยีอินเทอร�เน็ต         3(3-0-6) 

   (Internet Technology) 

NWM  626    การออกแบบและการจัดการเครือข�าย     3(3-0-6) 

   (Networks Design and Management) 

NWM  628    เทคโนโลยีเครือข�ายไร�สาย        3(3-0-6) 

   (Wireless Network Technology)  

NWM  695    หัวข�อพิเศษทางการจัดการเครือข�าย     3(3-0-6) 

   (Special Topics in Network Management) 

 

 กลุ�มวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต�ซอฟต�แวร� (Software Application Development : PGM) 

  กลุ�มวิชานี้ ประกอบด�วยรายวิชา 8 วิชาต�อไปนี้ 

PGM  622   การเขียนโปรแกรมดอตเน็ท       3(2-2-5) 

   (DotNET Programming)  

PGM  624    การออกแบบและพัฒนายูสเซอร�อินเตอร�เฟส    3(2-2-5) 

   (User Interface Design and Development)  
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PGM  626    การพัฒนาโปรแกรมประยุกต�บนคอมพิวเตอร�พกพา   3(2-2-5) 

   (Mobile Application Development) 

PGM  628    การพัฒนาโปรแกรมประยุกต�มัลติมีเดีย     3(2-2-5) 

   (Multimedia Application Development) 

PGM  630    การพัฒนาโปรแกรมประยุกต�บนเว็บ      3(2-2-5) 

   (Web Application Development)  

PGM  632    เว็บเซอร�วิส           3(2-2-5) 

   (Web Services)  

PGM  634    เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ�มเมฆ     3(2-2-5) 

   (Cloud Computing Technology) 

PGM  695   หัวข�อพิเศษทางการพัฒนาโปรแกรมประยุกต�ซอฟต�แวร�   3(3-0-6) 

   (Special Topics in Software Application Development) 

 

 4.  หมวดวิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก2) / การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข)  

  แผน ก แบบ ก2                        จํานวน    12  หน�วยกิต 

  แผน ข                                    จํานวน      6  หน�วยกิต 

ITE  696    การศึกษาค�นคว�าอิสระ        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   

ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก แบบ ก2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลผลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

ITE 611   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ            3(2-2-5) 

ITE 612   การสื่อสารข�อมูลและ                 3(3-0-6) 

         เครือข�ายคอมพิวเตอร� 

ITE 613   ระบบจัดการฐานข�อมูลข้ันสูง           3(3-0-6) 

XXX xxx  วิชาเลือก                          3(3-0-6) 

 รวม 12 หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่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 หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

ITE 611   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ            3(2-2-5) 

ITE 612   การสื่อสารข�อมูลและ               3(3-0-6) 

         เครือข�ายคอมพิวเตอร� 

ITE 613   ระบบจัดการฐานข�อมูลข้ันสูง           3(3-0-6) 

XXX xxx  วิชาเลือก                           3(3-0-6) 

 รวม 12 หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่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 หน�วยกิต 

 

ชัน้ป�ที ่2 

แผน ก แบบ ก2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลผลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

ITE 623   การจัดการโครงการทาง                3(3-0-6) 

         เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ITE 699   วิทยานิพนธ�                         9(0-18-9) 

 

 

รวม 12 หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

ITE 623   การจัดการโครงการทาง               3(3-0-6) 

         เทคโนโลยีสารสนเทศ 

XXX xxx  วิชาเลือก                           3(3-0-6) 

ITE 696  การศึกษาค�นคว�าอิสระ              6(0-12-6) 

ITE 697 สอบประมวลผลความรู�                0(0-0-0) 

รวม 12 หน�วยกิต 

หมายเหตุ สําหรับผู�ที่จบปริญญาตรีต�างสาขา เริ่มเรียนวิชาเสริมปรับพ้ืนฐาน หนึ่งภาคการศึกษา 

 

คําอธบิายรายวชิา 

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

ITE  520  คอมพิวเตอร�และภาษาสําหรับโปรแกรมเบื้องต�น   3(2-2-5) 

   (Introduction to Computer and Programming Languages) 

 อธิบายโดยสรุปของส�วนประกอบ ฮาร�ดแวร� และ ซอฟต�แวร�ของระบบคอมพิวเตอร� CPU เรจิสเตอร� ระบบ 

ปฏิบัติการการเขียนข�อกําหนดฮาร�ดแวร� ระบบตัวเลข รูปแบบชนิดข�อมูล การแปลงเลขฐาน ตรรกศาสตร� และ   
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การอ�างเหตุผล การเขียนผังงาน รหัสเทียม โครงสร�างควบคุม ข�อแตกต�างของภาษาในการโปรแกรม จาก

ภาษาเครื่องสู�แอสเซมเบลอร�และคอมไพเลอร� โครงสร�างข�อมูล ไลบารี่ เครือข�าย การโปรแกรมเว็บ และหัวข�ออื่น

รวมถึงการเขียนโปรแกรมอย�างง�ายจนถึงขั้นกลาง 

 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  ระบบฐานข�อมูลเบื้องต�น        3(2-2-5) 

   (Introduction to Database Systems) 

 แนวคิดของระบบจัดการฐานข�อมูล ภาษา วิธีการ และตัวแบบข�อมูล การออกแบบระบบฐานข�อมูล ตัวแบบ

เชิงสัมพันธ�เอกภาพ ตัวแบบเชิงระดับชั้น ตัวแบบเชิงเครือข�าย ตัวแบบเชิงความสัมพันธ� การปรับให�เป�นปกติ ภาษา

สอบถามเชิงสัมพันธ� และเอสคิวแอล  เครื่องมือซอฟต�แวร�สมัยใหม�สําหรับการออกแบบฐานข�อมูลและพัฒนา

โปรแกรมประยุกต�ฐานข�อมูล (โปรแกรมประยุกต�แบบไคลเอนต�-เซิร�ฟเวอร�และเว็บเบส) 

 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) 

 การพัฒนาทักษะการอ�าน การพัฒนา การเขียนและทักษะอื่นๆ ด�านภาษา เพ่ือเสริมให�นักศึกษามี

ความสามารถในการอ�านเพ่ือทําความเข�าใจภาษาอังกฤษที่เป�นทั้งศัพท�เทคนิคและที่ไม�ใช� เนื้อหาเอกสารที่ใช�นํามา

จากหนังสือพิมพ� บทความทางวิชาการจากวารสาร รวมทั้งหนังสือตําราเรียนที่เก่ียวข�องกับแขนงวิชาของนักศึกษา 

 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) 

   วิชาบังคับก�อน: ITE 520 ภาษาสําหรับโปรแกรมเบื้องต�น  หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite: ITE 520 Introduction to Programming Languages or consent of instructor 

 กระบวนการทัศน�เชิงวัตถุ: คลาส, อ็อบเจกต�, ลําดับชั้นของคลาส, พอลิมอร�ฟ�ซึม และการถ�ายทอด 
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คุณสมบัติ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและเชิงภาพ การออกแบบส�วนต�อประสานกราฟ�กกับผู�ใช� การเขียนโปรแกรม

เชิงเหตุการณ� การวิเคราะห� ออกแบบ และอนุวัตเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมแบบไคลเอนต�/เซิร�ฟเวอร� เทคโนโลยี

คอมโพเนนต� และการเขียนโปรแกรมอ็อบเจกต�แบบกระจาย 

 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  การสือ่สารข�อมูล และเครือข�ายคอมพิวเตอร�   3(3-0-6) 

   (Data Communications and Computer Networks) 

 หลักการของการส�งข�อมูล สัญญาณ สื่อ ตัวนํา การตรวจสอบความผิดพลาด โปรโตคอล ตัวแบบอ�างอิง

ของโอเอสไอ ลักษณะของเครือข�าย อัลกอริธึมการเชื่อมต�อเส�นทาง จุดปลายทาง การโอนไฟล� โปรโตคอลสําหรับ

งานที่ห�างไกลออกไป การส�งข�อมูลเป�นก�อน การออกแบบระบบเครือข�าย การจัดการระบบเครือข�าย 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  ระบบจัดการฐานข�อมูลขั้นสูง       3(3-0-6) 

   (Advanced Database Management Systems) 

   วิชาบังคับก�อน: ITE 530 ระบบฐานข�อมูลเบื้องต�น  หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite: ITE 530 Introduction to Database Systems or consent of instructor 

 ทฤษฎีเชิงสัมพันธ�และฐานข�อมูล คีย� ข�อกําหนด โมเดลเชิงกายภาพ โมเดลเชิงมโนคติ (แนวคิดออกแบบ

แบบบนลงล�าง แผนภาพความสัมพันธ�ระหว�างข�อมูล) โมเดลเชิงตรรกะสกีมาฐานข�อมูล (แผนภาพคลาสยูเอ็มแอล) 

การวิเคราะห�เพ่ือการลดความซ้ําซ�อนของข�อมูล ความสอดคล�องในฐานข�อมูล การกู�คืนส�วนผิดพลาดและการควบคุม

ระบบฐานข�อมูลในการทํางานพร�อมกัน ความปลอดภัยฐานข�อมูล ป�ญหาต�าง ๆ เก่ียวกับการจัดการฐานข�อมูล 

ฐานข�อมูลเชิงวัตถุ แนวคิดฐานข�อมูลสมัยใหม�อื่นๆ การพัฒนาฐานข�อมูลเว็บ แนวคิดเบ้ืองต�นคลังข�อมูล แนวคิด

เบื้องต�นการทําเหมืองข�อมูล 

 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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   วิชาบังคับก�อน: ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และ ITE 613 ระบบจัดการฐานข�อมูลข้ันสูง 

หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

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

Management Systems or consent of instructor    

 การพัฒนาเชิงวัตถุ การวิเคราะห�ถึงความต�องการสารสนเทศ การกําหนดความต�องการของระบบ       

การวิเคราะห�และออกแบบทางเลือก ทฤษฎีวงจรชีวิตสําหรับการวิเคราะห�และออกแบบเชิงวัตถุ เนื้อหาการวิเคราะห�

เชิงวัตถุ ประกอบด�วย เทอมเชิงวัตถุ การออกแบบระบบ การวิเคราะห�คลาส การวิเคราะห�ชั้นแผนภาพสเตท-ทรานซิ

ชันสําหรับการวิเคราะห�เชิงวัตถุเนื้อหาการออกแบบเชิงวัตถุประกอบ ด�วย แผนภาพเหตุการณ�ตามลําดับเวลา วัตถุ

บริการ แผนภาพบรูช การสื่อสารข�อความ และแผนภาพกระบวนการ รวมถึงการออกแบบฟอร�ม รายงาน และยูส

เซอร�อินเตอร�เฟสที่เก่ียวข�อง การทดสอบและนําระบบไปใช� หลักวิธีเชิงปริมาณและเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห�และ

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  การวจิยัและพฒันาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 

   (Research and Development for Information Technology) 

 หลักพ้ืนฐานของระเบียบวิธีวิจัยวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช�น วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา   

การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจยัเชิงทดลอง ฯลฯ ลักษณะของการวิจัย การเลือกป�ญหา เทคนิคในการเก็บรวบรวมข�อมูล 

การวิเคราะห�และนําเสนอข�อมูล การใช�โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานวิจัย การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร�างนวัตกรรม 

 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) 

   วิชาบังคับก�อน: ITE 621 การวิเคราะห� ออกแบบ และอนุวัตเชิงวัตถุ หรือโดยความเห็นชอบของ

ผู�สอน 

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

instructor  

 พ้ืนฐานการจัดการโครงการ การจัดการโครงการในบริบททางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโครงการกลุ�ม 
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กระบวนการ การจัดการโครงการแบบเบ็ดเสร็จ การจัดการขอบเขตของโครงการ การจัดการระยะเวลาของโครงการ 

การจัดการค�าใช�จ�ายของโครงการ การจัดการคุณภาพของโครงการ การจัดการทรัพยากรบุคคลของโครงการ การ

จัดการการสื่อสารของโครงการ การจัดการความเสี่ยงของโครงการ และการจัดการการจัดซื้อจัดจ�างของโครงการ 

 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 

  กลุ�มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

MIT  622  การจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 

   (Information Technology Service Management) 

 มุมมองการจัดการระบบในด�านต�างๆที่หลากหลาย วิธีปฏิบัติทางด�านเทคนิคอย�างลึกซึ้งในแต�ละด�านสําหรับ

กระบวนการการจัดการระบบ การทําให�ระบบใช�งานได�ตลอดเวลา ประสิทธิภาพและการปรับแต�งอุปกรณ� การรับรอง

ผลิตภัณฑ� การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการป�ญหา การจัดการพ้ืนท่ีจัดเก็บรกัษาข�อมูล การจัดการเครือข�าย 

การจัดการงานเอกสารของระบบ การวางแผนขีดความสามารถ ยุทธศาสตร�ความม่ันคง การจัดการความเสี่ยง การกู�

คืนข�อมูลเม่ือเกิดเหตุหายนะ 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 ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร�ของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา

ยุทธศาสตร�ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองค�กร การวางแผนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน�มอุตสาหกรรม

ซอฟต�แวร�และฮาร�ดแวร� ระบบโทรคมนาคมข้ันสูง แนวโน�มทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่

เก่ียวข�อง การจัดการพอร�ตโฟลิโอโปรแกรมประยุกต� การจัดการโปรแกรมประยุกต�ทางธุรกิจ การพัฒนาและการ

คาดคะเนผู�บริโภค การจัดการทรัพยากรข�อมูลและคอมพิวเตอร� การจัดการระบบเครือข�ายและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� 

การจัดการการลงทุนและการคุ�มทุนของเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยและ

การป�องกันทรัพย�สินด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ คน องค�กร และระบบการจัดการ บทบาทของผู�บริหารสารสนเทศ

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 (เน�นระบบปฏิบัติการ โปรโตคอลเครือข�าย และเครื่องมือสําหรับการพัฒนาโปรแกรม) ที่

สนับสนุนมัลติมีเดียประเภทต�าง ๆ ได�แก� เสียง เพลง เสียงพูด และกราฟ�กบนคอมพิวเตอร� คุณภาพทางกายภาพ

และทางการรับรู�ของมัลติมีเดียแต�ละประเภท รวมถึงการเก็บประมวลผล และการรวมประกอบกัน การสังเคราะห� 

การสร�าง และการนํามัลติมีเดียที่เก็บไว�มาเล�นซํ้า มาตรฐานและวิธีบีบอัดข�อมูลท่ีสําคัญ รวมถึง JPEG และ MPEG 

เทคนิคการกําหนดเวลาทํางานและการสื่อสารแบบ Real-time สําหรับมัลติมีเดียที่กระจายบนเครือข�าย ระบบ

แฟ�มข�อมูลมัลติมีเดีย และฐานข�อมูลมัลติมีเดีย  

 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  การประกอบการและแนวโน�มใหม�ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 

   (Entrepreneurship and Emerging Trends in Information Technology)  

 องค�ประกอบหลักในการเริ่มทําธุรกิจทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการประกอบการ การเตรียม

จัดทําแผนลงทุนสําหรับธุรกิจใหม� สภาวะแวดล�อมของบริษัท ทฤษฎีการตลาด กฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจ การแสวงหา

แหล�งทุนสําหรับการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็ก ขั้นตอนการเริ่มต�นธุรกิจ การจดทะเบียนธุรกิจ การจัดการการเงิน บัญชี 

และการบริหารบุคคล ความรับผิดชอบของผู�ประกอบการและธุรกิจ แนวโน�มใหม�ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก

เทคโนโลยีใหม�มาใช�ในองค�กร การติดตามประเมินผลเทคโนโลยี การสํารวจและติดตามเทคโนโลยีใหม� การอภิปราย

เก่ียวกับเทคโนโลยีใหม�ในป�จจุบัน ซึ่งแบ�งออกเป�นกลุ�มต�างๆ เช�น กลุ�มเทคโนโลยีบริหารจัดการฮาร�ดแวร�และ

ซอฟต�แวร� กลุ�มเทคโนโลยีเครือข�าย และกลุ�มนวัตกรรมเทคโนโลยี 

 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) 

 ความรู�เบื้องต�นเก่ียวกับป�ญหาทางจริยธรรม และกฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร�และการจัดการสารสนเทศ 

การไม�ไว�วางใจ การจัดการเก่ียวกับสัญญาทางกฎหมาย กฎหมายระหว�างประเทศเก่ียวกับลิขสิทธ์ิและทรัพย�สินทาง

ป�ญญา การไหลข�ามแดนของสารสนเทศ ความเป�นส�วนตัว การรักษาความลับ และสิทธิแห�งมนุษยชนเก่ียวกับทรัพย�สิน

ทางป�ญญา ได�แก� ประวัติ ปรัชญา ประเภททรัพย�สินทางป�ญญา (ลิขสิทธ์ิ, สิทธิบัตร,ความลับทางการค�า)        

การวิเคราะห�เชิงเศรษฐศาสตร�ในความจําเป�นในการใช�กฎหมายป�องกันการละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา เป�นต�น 

ประเด็นที่เก่ียวกับจริยธรรม ได�แก� หลักจริยธรรมโดยท่ัวไป ข�อมูลส�วนบุคคล กฎเกณฑ�และข�อบังคับ และแบบแผน

ด�านข�อมูลข�าวสาร ความเสียหายที่เกิดจากการทํางานผิดพลาดของคอมพิวเตอร�หน�าท่ีและความรับผิดชอบของผู�ใช�

คอมพิวเตอร� จารกรรมคอมพิวเตอร� การทุจริตและการป�องกันการทุจริต 

 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  หัวข�อพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 

   (Special Topics in Managing Information Technology) 

   วิชาบังคับก�อน:  โดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite: Consent of instructor 

 การศึกษาในความก�าวหน�าทางวิชาการและหัวข�อพิเศษที่น�าสนใจ ซึ่งอาจารย�ผู�สอนจะเลือกหัวข�อทางการ

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. 

 

  กลุ�มวิชาการจัดการระบบฐานข�อมูล 

DBM  622  การสืบค�นสารสนเทศและการประยุกต�     3(3-0-6) 

   (Information Retrieval and Applications) 

   วิชาบังคับก�อน: ITE 613 ระบบจัดการฐานข�อมูลขั้นสูง หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite: ITE 613 Advanced Database Management Systems or consent of instructor 

 ทฤษฎีและวิธีของการค�นหาและสืบค�นข�อมูลบนข�อความและข�อมูลบรรณานุกรม การวิเคราะห�ความสัมพันธ�

และการใช�ประโยชน� หลักวิธีทางสถิติและภาษาในการทําดัชนีและการจัดหมวดหมู� หลักวิธีทางตรรกและความน�าจะ

เป�นสําหรับการทําดัชนี กําหนดสูตรการสืบค�น และจัดลําดับผล หลักวิธีการกรอง การวัดประสิทธิผลของการสืบค�น
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ข�อมูลและวิธีทดลอง ส�วนประกอบสถาป�ตยกรรมซอฟต�แวร�ได�แก� การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมระบบการ

กรองและสืบค�นข�อมูลข�อความจํานวนมาก การสรุปเอกสาร การเรียนรู�ของเครื่อง การค�นพบหัวข�อและติดตาม และ

การสืบค�นข�อมูลมัลติมีเดีย  

 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) 

   วิชาบังคับก�อน: ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และ ITE 613 ระบบจัดการฐานข�อมูลข้ันสูง 

หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

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

Management Systems or consent of instructor 

 แนวคิดของทัศนภาพสารสนเทศ การพัฒนาแนวความคิดเก่ียวกับการแสดงสารสนเทศที่เป�นนามธรรม 

วิธีการทางทัศนภาพสารสนเทศ ท�าทีเชิงวิกฤติท่ีนําไปสู�ทัศนภาพสารสนเทศ การวิเคราะห�ถึงป�จจัยต�างๆท่ีทําให�ทัศ

นภาพสารสนเทศประสบความสําเร็จหรือล�มเหลว การชี้นําแนวทางการออกแบบทัศนภาพสารสนเทศที่ประสบ

ความสําเร็จในอนาคต บรรทัดฐานของความสําเร็จ ได�แก� การศึกษาความสามารถในการใช�ได� การนํามาใช�โดยทั่วไป

อย�างแพร�หลายโดยกลุ�มผู�ใช�เป�าหมาย เป�นต�น 

 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  การบริหารและจัดการระบบฐานข�อมูล     3(3-0-6) 

   (Database Administration and Management) 

   วิชาบังคับก�อน: ITE 613 ระบบจัดการฐานข�อมูลขั้นสูง หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite: ITE 613 Advanced Database Management Systems or consent of instructor 

 พ้ืนฐานงานการบริหารฐานข�อมูลและประเด็นต�างๆในการจัดการฐานข�อมูล สถาป�ตยกรรมของฐานข�อมูล 

โครงสร�างเชิงสถาป�ตยกรรมการทํางานประสานกันระหว�างฐานข�อมูล การสร�างฐานข�อมูลปฏิบัติการและจัดการ

โครงสร�างฐานข�อมูลที่หลากหลายอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให�มีฐานข�อมูลท่ีออกแบบและทํางานได�ดี 

บทบาทหน�าท่ีผู�เก่ียวข�องกับการบริหารและจัดการฐานข�อมูล กระบวนการในการดูแล การจัดเก็บ และการบริหาร

ข�อมูล การจัดการฐานข�อมูลที่อยู�ในเว็บ การจัดการฐานข�อมูลเว็บเซอร�วิส การจัดเก็บข�อมูลเก�า การกู�ฐานข�อมูล   
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การปรับแต�งฐานข�อมูล และการทําฐานข�อมูลให�เหมาะสมที่สุด 

 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  คลังข�อมูลและการทําเหมืองข�อมูล      3(3-0-6) 

   (Data Warehousing and Data Mining) 

   วิชาบังคับก�อน: ITE 613 ระบบจัดการฐานข�อมูลขั้นสูง หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite: ITE 613 Advanced Database Management Systems or consent of instructor 

        แนวคิดเบื้องต�นของคลังข�อมูล คุณลักษณะของคลังข�อมูล ข�อดีและข�อเสียของคลังข�อมูล สถาป�ตยกรรม

ของคลังข�อมูล โครงสร�างการจัดเก็บข�อมูลภายในคลังข�อมูล การบูรณาการข�อมูล การสร�างข�อมูลที่มีคุณภาพ ดาต�า

มาร�ท การประมวลผลออนไลน�เชิงวิเคราะห� แนวคิดเบ้ืองต�นการทําเหมืองข�อมูล ชนิดข�อมูลสําหรับการทําเหมือง

ข�อมูล สถาป�ตยกรรมของระบบเหมืองข�อมูล การเตรียมข�อมูล การขุดค�นกฎสัมพันธ� การจําแนกประเภทและการ

ทํานาย การจัดกลุ�ม การทําเหมืองข�อมูลที่มีความซับซ�อน การประยุกต�ใช�เหมืองข�อมูล แนวโน�มป�จจุบันการทําเหมือง

ข�อมูล เหมืองข�อมูลตัวอักษร เหมืองข�อมูลเว็บ รวมถึงการใช�เครื่องมือในการวิเคราะห�เหมืองข�อมูล เช�น WEKA, SAS 

เป�นต�น 

 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) 

   วิชาบังคับก�อน: ITE 613 ระบบจัดการฐานข�อมูลขั้นสูง หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite: ITE 613 Advanced Database Management Systems or consent of instructor 

 แนวคิดเบื้องต�นระบบธุรกิจอัจฉริยะ วงจรชีวิตโครงการธุรกิจอัจฉริยะ การทําให�โครงการธุรกิจอัจฉริยะเป�น

จริง การวิเคราะห�แบบหลายมิติ โอแอลทีพี โอแอลเอพี นิยามเทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ การมองหาโอกาสในการใช�

ธุรกิจอัจฉริยะ การออกแบบโครงสร�างพ้ืนฐานสําหรับธุรกิจอัจฉริยะ การจัดการกระบวนการธุรกิจอัจฉริยะ 

กระบวนการอีทีแอล (ดึง, แปลง และโหลด) การประมวลผลข�อมูลก�อน การสร�างคิวบ�หลายมิติ การวิเคราะห�ข�อมูล

ในคิวบ�หลายมิติ การใช�ความสามารถในการทํารายงานเพ่ือเตรียมรายงานสําหรับการจัดการ 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  หัวข�อพิเศษทางการจัดการระบบฐานข�อมูล    3(3-0-6) 

   (Special Topics in Database System Management) 

   วิชาบังคับก�อน:  โดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite: Consent of instructor 

 การศึกษาในความก�าวหน�าทางวิชาการและหัวข�อพิเศษที่น�าสนใจ ซึ่งอาจารย�ผู�สอนจะเลือกหัวข�อทางการ

จัดการระบบฐานข�อมูล  

 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. 

 

  กลุ�มวิชาเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต�วิสาหกิจ 

EAT  620  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ        3(3-0-6) 

   (Business Information Systems) 

 พ้ืนฐานแนวคิดเก่ียวกับกระบวนทัศน�ว�าด�วยเศรษฐกิจใหม�และโครงสร�างธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ทางธุรกิจ เช�น การศึกษาและการนิยามความต�องการ กระบวนวิธีในการพัฒนาระบบ การจัดการโครงการระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ การวิเคราะห� ออกแบบ อนุวัต และดูแลรักษาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส� การจัดทําแผนว�าด�วยธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� เป�นต�น การจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เช�น กลยุทธ�

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� การจัดการความม่ันคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

การจัดเตรียมบริการสําหรับลูกค�าปลายทาง จริยธรรม กฎหมาย และศีลธรรมท่ีเก่ียวข�องกับระบบสารสนเทศทาง

ธุรกิจ และการจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจระหว�างประเทศ 

 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

จัดการความรู�ในภาคธุรกิจ การจัดการความรู�ในมิติทางเทคโนโลยี การจัดการความรู�ในมิติของกระบวนการ การ

จัดการความรู�ในมิติของระบบการเรียนรู� การจัดการความรู�ในภาคการตลาด ความเข�าใจระบบในการจัดเก็บและ

ประมวลความรู� การแบ�งป�นความรู� การประยุกต�ใช�ความรู� บทบาทของวัฒนธรรมองค�กร เครื่องมือและเทคโนโลยีใน

การสร�างระบบจัดการความรู� ยุทธศาสตร�และตัวชี้วัดการจัดการความรู� การสร�างองค�กรแห�งการเรียนรู� และความท�า

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  ระบบการวางแผนทรัพยากรองค�กร      3(3-0-6) 

   (Enterprise Resource Planning Systems) 

   วิชาบังคับก�อน: ITE 613 ระบบจัดการฐานข�อมูลขั้นสูง หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite: ITE 613 Advanced Database Management Systems or consent of instructor 

 พ้ืนฐานแนวคิดเก่ียวกับระบบการวางแผนทรัพยากรองค�กร  แนวคิดเก่ียวกับชุดโปรแกรมระบบการ วางแผน

ทรัพยากรองค�กร และพัฒนาการจากอดีตจนป�จจุบัน ภาพรวมตลาดกลางชุดโปรแกรมระบบการวางแผนทรัพยากร

องค�กร สถาป�ตยกรรมซอฟต�แวร� ฮาร�ดแวร� และแบบจําลองกระบวนการของระบบการวางแผนทรัพยากรองค�กร 

การจัดการห�วงโซ�อุปทานรวมทั้งการวางแผนข้ันสูงและการกําหนดตารางการปฏิบัติการ การจัดการความสัมพันธ�กับ

ลูกค�า การจัดการความสัมพันธ�กับหุ�นส�วนทางการค�า การปฏิบัติงานจริงของระบบการวางแผนทรัพยากรองค�กรและ

เทคนิคบางประการเก่ียวกับการวางแผนทรัพยากรองค�กร การบูรณาการมิดเดิลแวร�และระบบ การรื้อปรับเปลี่ยน

โครงสร�างกระบวนการในบริบทของการวางแผนทรัพยากรองค�กร 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  ระบบการจัดการลูกค�าสัมพันธ�       3(3-0-6) 

   (Customer Relationship Management Systems) 

   วิชาบังคับก�อน: ITE 613 ระบบจัดการฐานข�อมูลขั้นสูง หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite: ITE 613 Advanced Database Management Systems or consent of instructor 

 แนวคิดการจัดการลูกค�าสัมพันธ� ลูกค�าและยุทธศาสตร�ลูกค�า ธุรกิจที่มีลูกค�าเป�นศูนย�กลาง การจัดการวงจร 
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ชีวิตลูกค�า ระบบจัดการลูกค�าสัมพันธ�เชิงปฏิบัติการ ระบบวิเคราะห�ข�อมูลลูกค�า ระบบช�วยสนับสนุนการติดต�อ

ปฏิสัมพันธ�กับลูกค�า การจัดการโครงการจัดการลูกค�าสัมพันธ� การสร�างกรณีทางธุรกิจสําหรับการจัดการลูกค�า

สัมพันธ� การจัดการลูกค�าสัมพันธ�อิเล็กทรอนิกส� การจัดการลูกค�าสัมพันธ�ในหลากหลายอุตสาหกรรม เหมืองข�อมูล

และการจัดการลูกค�าสัมพันธ� การวิเคราะห�กําไรที่ได�จากลูกค�า การสร�างระบบจัดการลูกค�าสัมพันธ� เครื่องมือจัดการ

ลูกค�าสัมพันธ� กรณีศึกษาการจัดการลูกค�าสัมพันธ� 

 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  ระบบการพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�      3(3-0-6) 

   (Electronic Commerce Systems) 

   วิชาบังคับก�อน: ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และ ITE 613 ระบบจัดการฐานข�อมูล 

   ขั้นสูง หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

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

Management Systems or consent of instructor 

 ความรู�ทั่วไปเก่ียวกับการพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� โครงสร�างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี เช�น เทคโนโลยีเว็บ และ

การวิจารณ�เชิงวิเคราะห�แนวโน�มเทคโนโลยีเว็บ แม�แบบธุรกิจการพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� ได�แก� การพาณิชย�ระหว�าง

ธุรกิจและลูกค�า การพาณิชย�ระหว�างธุรกิจกับธุรกิจ และการพาณิชย�ภายในองค�กร ความม่ันคงพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� 

ระบบการชําระเงินพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� การประยุกต�ใช�พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� เช�น การค�าปลีก การค�าหุ�น การ

ธนาคาร การศึกษา การบริการทางสุขภาพ การจัดซ้ือจัดหา ประเด็นสําคัญทางกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวข�องกับ

พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� เช�น ความลับส�วนบุคคล การคัดเลือกและแบ�งระดับเนื้อหา ลิขสิทธ์ิและทรัพย�สินทางป�ญญา 

การจัดการโซ�อุปทาน และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบูรณาการโซ�อุปทาน 

 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  หัวข�อพิเศษทางเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต�วิสาหกิจ   3(3-0-6) 

   (Special Topics in Enterprise Application Technology) 

   วิชาบังคับก�อน:  โดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite: Consent of instructor. 

 การศึกษาในความก�าวหน�าทางวิชาการและหัวข�อพิเศษที่น�าสนใจ ซึ่งอาจารย�ผู�สอนจะเลือกหัวข�อทาง 
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เทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมประยุกต�วิสาหกิจ  

 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. 

 

  กลุ�มวิชาการจัดการความมั่นคงสารสนเทศ 

ISM  620  การจัดการความเสี่ยงและความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 

    (Information Technology Risk and Security Management) 

   วิชาบังคับก�อน: ITE 612 การสื่อสารข�อมูล และเครือข�ายคอมพิวเตอร� หรือโดยความเห็นชอบของ

ผู�สอน 

   Prerequisite: ITE 612 Data Communications and Computer Networks or consent of instructor 

 แนวคิดการจัดการความเสี่ยง โครงร�างความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยงในองค�กร 

การสร�างกระบวนการจัดการความเสี่ยงให�โครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการสร�างความรับรู�เก่ียวกับความ

เสี่ยง วิธีสื่อสารสถานการณ�ความเสี่ยง ผลกระทบทางธุรกิจและตัวชี้วัดความเสี่ยง การวางแผนและระบุความเสี่ยง 

การกํากับดูแลความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การทําให�การตอบสนองความเสี่ยงเป�น

จริง ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและโคบิท (กระบวนการบริหารและควบคุมสารสนเทศเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค�ทางธุรกิจ) หลักการความม่ันคงทางคอมพิวเตอร�ที่ประยุกต�ใช�กับเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบฝ�กหัดการ

จัดการความม่ันคง สถาป�ตยกรรมและแม�แบบความม่ันคง การวางแผนเพ่ือการดําเนินธุรกิจอย�างต�อเนื่อง (บีซีพี) 

และการวางแผนเพ่ือกู�คืนเม่ือเกิดเหตุหายนะ (ดีอาร�พี) ระบบและระเบียบวิธีควบคุมการเข�าถึง การเข�ารหัสและ

ถอดรหัส ความม่ันคงในการสื่อสาร เครือข�าย และอินเตอร�เน็ต 

 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) 

   วิชาบังคับก�อน: ITE 612 การสื่อสารข�อมูล และเครือข�ายคอมพิวเตอร� และ ISM 620 การจัดการ

ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

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

Technology Risk Management or consent of instructor 

 การบูรณาการทางกายภาพ บุคลากร และความม่ันคงสารสนเทศ รวมถึงการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ส�งเสริมความม่ันคงทางกายภาพและบุคลากร ความสําคัญของการออกแบบระบบความม่ันคงสารสนเทศ การพัฒนา
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กระบวนการ การทดสอบ และการบํารุงรักษาระบบความม่ันคงโดยรวม การพัฒนานโยบายและระเบียบปฏิบัติด�าน

ความม่ันคงสารสนเทศ 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  ระบบการเข�ารหัสและการรับรองความถูกต�อง   3(3-0-6) 

   (Encryption and Authentication Systems) 

   วิชาบังคับก�อน: ITE 612 การสื่อสารข�อมูล และเครือข�ายคอมพิวเตอร� และ ISM 620 การจัดการ

ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

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

Technology Risk and Security Management or consent of instructor 

 นิยาม แนวความคิด และพ้ืนฐานของหลักการที่สําคัญในการเข�ารหัส  เทคนิคโดยทั่วไปของการเขียนการ

เข�ารหัส การวิเคราะห�การเข�ารหัสที่ประสบความสําเร็จและล�มเหลวจากประวัติศาสตร�ของการเข�ารหัสที่ผ�านมา 

รวมถึงข้ันตอนวิธีการคํานวณการเข�ารหัสกุญแจเด่ียวและกุญแจคู� อภิปรายประเด็นสําคัญเชิงลึกในด�านการสื่อสาร

เครือข�าย ความม่ันคงเครือข�าย และความม่ันคงท่ัวทุกระดับต�างๆ ของรูปแบบโอเอสไอ การใช�โปรโตคอลในการ

เข�ารหัสที่นําเสนอความหลากหลายของบริการความม่ันคงในสภาพแวดล�อมความม่ันคง ประเด็นสําคัญในด�านการ

รับรองความถูกต�อง การควบคุมสิทธิการเข�าถึงข�อมูล การไม�มีการปฏิเสธ ความสมบูรณ�ของข�อมูล การรักษา

ความลับ การสร�างกุญแจ 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 การโต�ตอบ และการกู�คืน   3(3-0-6) 

   (Intrusion Detection, Response, and Recovery) 

   วิชาบังคับก�อน: ITE 612 การสื่อสารข�อมูล และเครือข�ายคอมพิวเตอร� และ ISM 620 การจัดการ

ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

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

Technology Risk and Security Management or consent of instructor 

 การพัฒนาโครงสร�างสารสนเทศความม่ันคง ได�แก� เครื่องแม�ข�าย เครือข�าย ไฟร�วอลล� เครื่องประจําการ

เพ่ือใช�ทํางาน และระบบการค�นหาการบุกรุก หลักการและการปฏิบัติที่เก่ียวข�องกับกระบวนการม่ันคงของระบบ



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 - 2018 

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 25 

กระจายที่มีอยู� หลักการของการทดสอบการบุกรุกสําหรับการประเมินความม่ังคงของระบบ ระบบจัดการความม่ันคง

เครือข�าย การบุกรุกจู�โจม (โจมตีจากภายนอกองค�กร) การใช�ระบบอย�างไม�ถูกต�อง (โจมตีจากภายในองค�กร) การ

ประเมินการถูกโจมตีและเทคโนโลยีการตรวจสอบเพ่ือหาความม่ันคงของเครือข�าย 

 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  การจัดการความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร�และเครือข�าย   3(3-0-6) 

   (Computer System and Network Security Management) 

   วิชาบังคับก�อน: ITE 612 การสื่อสารข�อมูล และเครือข�ายคอมพิวเตอร� หรือโดยความเห็นชอบของ

ผู�สอน 

   Prerequisite: ITE 612 Data Communications and Computer Networks or consent of instructor 

 วิธีการเข�ารหัสและการถอดรหัสข�อมูล การกําหนดอํานาจหน�าท่ี การจัดประเภทความปลอดภัยของระบบ

คอมพิวเตอร�และเครือข�าย การป�องกันเชิงกายภาพ การรักษาความม่ันคงของฮาร�ดแวร�/ซอฟต�แวร� ความม่ันคงของ

ฐานข�อมูล ความม่ันคงของเครือข�ายและการโทรคมนาคม ไวรัส ประเด็นเก่ียวกับกฎหมายความม่ันคงทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ จริยธรรมในการใช�คอมพิวเตอร� ความม่ันคงเครื่องข�ายบนเครือข�ายขนาดใหญ� ทฤษฎีการเข�ารหัส

ถอดรหัสสําหรับความม่ันคงเครือข�าย  ระดับชั้นสามระดับของความม่ันคงเครือข�ายไร�สาย ทางเลือกสําหรับการทําให�

เครือข�ายมีความม่ันคง ได�แก� การเข�ารหัสชั้นกายภาพ WEP มาตรฐานความม่ันคง 802.1X และความม่ันคงของ VPN 

เป�นต�น โปรโตคอลความม่ันคงต�างๆ เช�น SSID, WEP, MAC filtering, 802.11x, EAP และอื่นๆ การทดสอบการบุกรุก

เครือข�ายไร�สาย และการเจาะเข�าโปรแกรมคอมพิวเตอร�อย�างมีจริยธรรม 

 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  หัวข�อพิเศษทางการจัดการความมั่นคงสารสนเทศ   3(3-0-6) 

   (Special Topics in Information Security Management) 

   วิชาบังคับก�อน:  โดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite: Consent of instructor 

 การศึกษาในความก�าวหน�าทางวิชาการและหัวข�อพิเศษที่น�าสนใจ ซึ่งอาจารย�ผู�สอนจะเลือกหัวข�อทางการ

จัดการความม่ันคงสารสนเทศ 
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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. 

 

  กลุ�มวิชาการจัดการเครือข�าย 

NWM  620  การวิเคราะห�และออกแบบสถาป�ตยกรรมเครือข�ายคอมพิวเตอร�   3(3-0-6) 

   (Computer Network Architecture Analysis and Design) 

   วิชาบังคับก�อน: ITE 612 การสื่อสารข�อมูล และเครือข�ายคอมพิวเตอร� หรือโดยความเห็นชอบของ

ผู�สอน 

   Prerequisite: ITE 612 Data Communications and Computer Networks or consent of instructor 

 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห�สารสนเทศ การวิเคราะห�ความต�องการด�านสมรรถนะ ความเช่ือถือได� การ

จัดการ ในการออกแบบเครือข�าย การวิเคราะห�การไหลของข�อมูล การพัฒนาสถาป�ตยกรรมเครือข�ายในด�าน

สมรรถนะ ความม่ันคงและความลับ และการกําหนดเส�นทาง ขบวนการออกแบบเครือข�ายซึ่งรวมถึงการกําหนด

รูปแบบการเช่ือมต�อ การกําหนดขนาดความสามารถของอุปกรณ�และสายสื่อสาร การเลือกเทคโนโลยีสําหรับการ

ออกแบบเครือข�าย การเลือกเทคโนโลยีสําหรับการเชื่อมภายในการออกแบบเครือข�าย 

 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  เทคโนโลยีการสื่อสารองค�การ       3(3-0-6) 

   (Organizational Communication Technology) 

   วิชาบังคับก�อน: ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และ ITE 612 การสื่อสารข�อมูล และเครือข�าย

คอมพิวเตอร� หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

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

Computer Networks or consent of instructor 

 โครงสร�างการจัดการองค�การ และความสัมพันธ�ระหว�างโครงสร�างการจัดการขององค�กรและความต�องการ

การสื่อสารภายในองค�กรนั้นๆ ลักษณะพิเศษของการรวมระบบเครือข�ายไว�ท่ีศูนย�กลาง และลักษณะพิเศษของระบบ

เครือข�ายแบบกระจาย การสร�างเครือข�ายสําหรับองค�กรขนาดใหญ�และป�ญหาที่สําคัญต�างๆ วิวัฒนาการของ

เทคโนโลยีซอฟต�แวร�ต�างๆ เช�น CORBA, DCOM, และ RMI จากกลไกวิธีการทํางาน RPC การติดต้ังเครื่องมือโดยใช�

ภาษาโปรแกรม C/C++ หรือ JAVA เพ่ือเพ่ิมความรู�ในเรื่องวิธีการออกแบบเชิงวัตถุ เทคนิคของระบบคอมพิวเตอร�แบบ

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 
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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  เทคโนโลยีอนิเทอร�เนต็        3(3-0-6) 

   (Internet Technology) 

   วิชาบังคับก�อน: ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite: ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 

 ความรู�ทั่วไปเก่ียวกับอินเทอร�เน็ต และเวิร�ลไวด�เว็บ เว็บเบราว�เซอร� เสิร�ซเอนจิน ผู�ให�บริการอินเทอร�เน็ต 

และการสื่อสารโทรคมนาคม สถาป�ตยกรรมเครื่องลูกข�ายและเครื่องแม�ข�าย ยูอาร�แอล และชื่อโดเมน เทคโนโลยีแบบ

หนุน เครื่องมือต�างๆ สําหรับการจัดแต�งเว็บ โปรโตคอลอินเตอร�เน็ต การออกแบบเว็บไซต�และการจัดการการ

เชื่อมต�อและเนื้อหา ภาษาคอมพิวเตอร�ต�างๆ ได�แก� HTML, XML, DHTML, JavaScript, และ Perl เทคโนโลยีเชิงวัตถุ

และภาษาจาวา รวมถึงสภาพแวดล�อมของการพัฒนาระบบ มัลติมีเดีย ฐานข�อมูลเชิงสัมพันธ�และฐานข�อมูลเชิงวัตถุ 

เทคโนโลยีที่เก่ียวกับการป�องกันความม่ันคงของคอมพิวเตอร� ได�แก� ไฟร�วอลล� การเข�ารหัสและถอดรหัส ระบบคริป

โตแบบรหัสสาธารณะ และลายเซ็นดิจิตอล เก่ียวกับเสิร�ซเอนจิน ได�แก� วจีภาคของเอกสาร การบีบอัดและทําสารบัญ 

สไปเดอร�และคลอเลอร� การวัดความสําคัญ การให�คะแนน การจัดลําดับหน�าเว็บ การกําหนดคิวรี ฟ�ลเตอร�ร�วมกัน 

การแยกส�วนข�อมูล การกันโรบอต การบุกรุกการทําดัชนี เอเจนท�อัจฉริยะ ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับบอท เอเจนท� โบ

รกเกอร�และเอเวตาร� การนําเสนอความรู� วิธีการค�นหา การอ�างอิงโดยใช�กฎ นิวโรเน็ตเวิร�ค 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  การออกแบบและการจัดการเครือข�าย     3(3-0-6) 

   (Networks Design and Management) 

   วิชาบังคับก�อน: ITE 612 การสื่อสารข�อมูล และเครือข�ายคอมพิวเตอร� หรือโดยความเห็นชอบของ

ผู�สอน 

   Prerequisite: ITE 612 Data Communications and Computer Networks or consent of instructor 
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 แนวคิดการออกแบบและจัดการเครือข�าย ระเบียบวิธีการออกแบบ ยุทธศาสตร�การจัดการเครือข�าย การ

จัดการการปรับแต�งเครือข�าย โปรโตคอลจัดการเครือข�าย: SNMP และ RMON เครื่องมือและระบบจัดการเครือข�าย 

โปรแกรมประยุกต�การจัดการเครือข�าย การจัดการเครือข�ายแบบเดสก�ท็อปและเว็บเบส การแก�ป�ญหาเครือข�าย 

 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  เทคโนโลยีเครือข�ายไร�สาย        3(3-0-6) 

   (Wireless Network Technology)  

   วิชาบังคับก�อน: ITE 612 การสื่อสารข�อมูล และเครือข�ายคอมพิวเตอร� หรือโดยความเห็นชอบของ

ผู�สอน 

   Prerequisite: ITE 612 Data Communications and Computer Networks or consent of instructor 

 แนวคิดเครือข�ายข�อมูลไร�สายและความรู�ร�วมสมัยในการสร�างเครือข�ายไร�สาย เทคโนโลยีที่เกิดข้ึน ได�แก� 

ระบบโทรศัพท�ไร�สาย ระบบอินเทอร�เน็ตเคลื่อนที่ ระบบห�วงไร�สายเฉพาะแห�ง ระบบดาวเทียม บลูทูธ เป�นต�น 

เทคโนโลยีเครือข�ายไร�สายภายในพ้ืนที่ มาตรฐาน IEEE802.11 รูปแบบการเช่ือมต�อเพ่ือใช�งาน หลักการทํางานของ

อุปกรณ�หลัก ได�แก� การ�ดอินเตอร�เฟสสําหรับเครือข�ายไร�สายภายในพ้ืนที่ แอกเซสพอยท� บริดจ�ไร�สาย และระบบ

สายอากาศ ระบบความม่ันคงเครือข�ายไร�สายภายในพ้ืนที่ การออกแบบ วางแผน ติดต้ัง ใช�งาน และแก�ป�ญหาระบบ

เครือข�ายไร�สายภายในพ้ืนที่ 

 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  หัวข�อพิเศษทางการจัดการเครือข�าย     3(3-0-6) 

   (Special Topics in Network Management) 

   วิชาบังคับก�อน:  โดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite: Consent of instructor 

 การศึกษาในความก�าวหน�าทางวิชาการและหัวข�อพิเศษที่น�าสนใจ ซึ่งอาจารย�ผู�สอนจะเลือกหัวข�อทางการ

จัดการเครือข�าย 

 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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  กลุ�มวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต�ซอฟต�แวร� 

PGM  622  การเขียนโปรแกรมดอตเน็ท       3(2-2-5) 

   (DotNET Programming) 

   วิชาบังคับก�อน:  ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite:  ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 

 เทคโนโลยีโครงร�าง .NET  ซึ่งพัฒนาโดยไมโครซอฟต�โดยมีความสามารถที่โดดเด�นหลายประการ เช�น 

สามารถเชื่อมโยงและใช�ทรัพยากรร�วมกันได� ไม�ว�าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนั้นใช�ภาษาใด และโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้ยัง

สามารถใช�งานบนระบบปฏิบัติการรวมทั้งฮาร�ดแวร�ต�างๆ ได�โดยไม�ต�องพัฒนาหรือปรับปรุงใหม�  เทคโนโลยีโครงร�าง 

.NET สนับสนุนภาษาหลาก หลายภาษา เช�น VB.NET, C++.NET, C#.NET, และ J#.NET วัตถุประสงค�หลักของ

รายวิชานี้จึงมุ�งเน�นที่การถ�ายทอดความรู�ในการพัฒนาโปรแกรมด�วยภาษา .NET โดยเริ่มจากความรู�พ้ืนฐานที่จําเป�น 

การพัฒนาโปรแกรมแบบที่มีส�วนติดต�อกับผู�ใช�แบบกราฟ�กยูสเซอร�อินเตอร�เฟส การติดต�อและจัดการกับฐาน ข�อมูล 

ไปจนถึงโปรแกรมแบบติดต�อการให�บริการบนเว็บ  ภาษาใดภาษาหนึ่งของการเขียนโปรแกรมภาษา .NET จะถูกเลือก

ให�ในแต�ละเทอม 

 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  การออกแบบและพัฒนายูสเซอร�อินเตอร�เฟส   3(2-2-5) 

   (User Interface Design and Development)  

   วิชาบังคับก�อน:  ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite:  ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 

 หลักการออกแบบยูสเซอร�อินเตอร�เฟส การพัฒนาและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร� จิตศาสตร�และ

วิทยาการเก่ียวกับการเรียนรู�ของผู�ใช�คอมพิวเตอร� ยูสเซอร�อินเตอร�เฟสที่ปรับแปลงได� การออกแบบวินโดว�และไอคอน 

การออกแบบภาษาคําสั่ง ระบบแนะนําผู�ใช� การออกแบบยูสเซอร�อินเตอร� เฟสและการโต�ตอบระหว�างมนุษย�และ

คอมพิวเตอร� การพิจารณาทางเลือกในการออกแบบ เครื่องมือและหลักวิธีการออกแบบและพัฒนา หลักวิธีการวัด

และประเมินคุณภาพของอินเตอร�เฟส 

 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  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต�บนคอมพิวเตอร�พกพา   3(2-2-5) 

   (Mobile Application Development) 

   วิชาบังคับก�อน:  ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite:  ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 

 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต�บนเว็บ ท่ีใช�บนอุปกรณ�พกพา นักศึกษาจะมีประสบการณ� จริงใน

กระบวนการพัฒนา วิชานี้จะแนะแนวภายใต�เทคโนโลยีต�างๆ ที่เก่ียวข�อง เช�น การสื่อสารของอุปกรณ�พกพา 

เครื่องมือที่ช�วยทําให�เห็นด�วยตา และโครงร�างการพัฒนาบนอุปกรณ�พกพา ใช�ไมโครซอฟท�วิชวลสตูดิโอเป�นเครื่องมือ

ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต�บนอุปกรณ�โทรศัพท�อัจฉริยะ 

 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  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต�มัลติมีเดีย     3(2-2-5) 

   (Multimedia Application Development) 

   วิชาบังคับก�อน:  ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite:  ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 

 วิทยาการของการออกแบบและการพัฒนาระบบมัลติมีเดีย ระบบประยุกต�ทางธุรกิจท่ีผสานข�อมูลข�อความ 

ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลือ่นไหว และวิดีโอ และการใช�ประโยชน�ระบบดังกล�าวในธุรกิจ คุณลักษณะของฮาร�ดแวร�และ

ซอฟต�แวร�ท่ีจําเป�นสําหรับการพัฒนาและทํางานกับมัลติมีเดีย หลักวิธีการออกแบบท่ีใช�ในการวางแผนระบบ และ

ภาษาคอมพิวเตอร�ที่ใช�ปรับแต�งและสร�างระบบ คุณลักษณะและการออกแบบระบบมัลติมีเดียใน 3 มุมมอง ได�แก� 

การออกแบบระบบแบบนําทางโครงสร�างแบบเนวิเกชั่น และแบบเกมหรือจําลอง ระบบที่ใช�ปรับแต�งและเมตะฟอร�ของ

ยูสเซอร�อินเทอร�เฟส  

 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  การพฒันาโปรแกรมประยุกต�บนเวบ็     3(2-2-5) 

   (Web Application Development)  

   วิชาบังคับก�อน:  ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite:  ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 
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 การออกแบบเว็บ โครงสร�างระบบ และเทคนิคการพัฒนาโปรแกรมเว็บ การออกแบบเว็บ ได�แก� หลักวิธีการ

ออกแบบเชิงวัตถุในการแปลงความต�องการของผู�ใช�ให�เป�นต�นแบบเว็บ การออกแบบสถาป�ตยกรรมเว็บและวิธีแบบเน

วิเกชั่น เก่ียวกับโครงสร�างระบบ ได�แก� เซิร�ฟเวอร�สําหรับเว็บ ฐานข�อมูล โปรแกรมประยุกต� เช�น Cold Fusion, ASP 

และเซิร�ฟเวอร�สําหรับจาวา เทคนิคการพัฒนาโปรแกรมเว็บ ได�แก� การเขียนโปรแกรมด�านไคลเอนต�และด�าน

เซิร�ฟเวอร�ด�วย JavaScript, VBScript และภาษาจาวา เทคนิคของการจัดการความม่ันคง การจัดการเซสชั่น การ

พัฒนาส�วนประกอบและวัตถุที่นํามาใช�ใหม� แนะนําเก่ียวกับการพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�และการประมวลผลข�อมูล

การเงินบนเว็บ นักศึกษาจะมีโครงงานเพ่ือฝ�กใช�เครื่องมือต�าง 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  เว็บเซอร�วิส           3(2-2-5) 

   (Web Services) 

   วิชาบังคับก�อน:  ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite:  ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 

 หลักการที่เก่ียวข�องกับการให�บริการบนเว็บ เช�น ความสามารถในการรวบรวมภาษาโปรแกรมที่เขียนใน

ภาษาท่ีต�างกัน และการเกิดข้ึนของรูปแบบอุปกรณ�ต�างๆ สถาป�ตยกรรมและเทคโน โลยี ต�างๆ เช�น XML, SOAP, 

และ WDSL ที่ให�การสนับสนุนขอบเขตใหม�ของการนําซอฟต�แวร�มาใช� การเน�นจะอยู�ในส�วนของการพัฒนาและการใช�

ของการให�บริการบนเว็บ ได�แก� ข�อมูลส�วนกลาง ดังนั้นเทคนิคสําหรับการเปลี่ยนแปลงฐานข�อมูลให�เหมาะสม และ

ข�อมูล XML เทคโนโลยีดอตเน็ท (ASP.NET และ Visual C#.NET) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนสคริปต�และ

โปรแกรมในส�วนของเครื่องแม�ข�าย การเขียนโปรแกรมฐาน ข�อมูลขั้นสูงด�วย ADO.NET และกระบวนการเก็บ การ

จัดการเก่ียวกับอํานาจหน�าที่ในสภาพแวดล�อมของเว็บ สถาป�ตยกรรมแบบกระจายและการให�บริการบนเว็บ และ

ความม่ันคงดอตเน็ท  

 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  เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ�มเมฆ     3(2-2-5) 

   (Cloud Computing Technology) 

   วิชาบังคับก�อน:  ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite:  ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 

 พ้ืนฐานการประมวลผลแบบกลุ�มเมฆ องค�กรและการประมวลผลแบบกลุ�มเมฆ การบริการการประมวลผล

แบบกลุ�มเมฆ โครงสร�างพ้ืนฐานสําหรับการประมวลผลแบบกลุ�มเมฆ การเข�าถึงการประมวลผลแบบกลุ�มเมฆ การ

จัดเก็บผลการประมวลผลแบบกลุ�มเมฆ การให�บริการซอฟต�แวร�บนเว็บ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต�บนกลุ�มเมฆ 

การจําลององค�กร การโยกย�ายระบบไปอยู�บนกลุ�มเมฆ อนาคตของการประมวลผลแบบกลุ�มเมฆ 

 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  หัวข�อพิเศษทางการพัฒนาโปรแกรมประยุกต�ซอฟต�แวร�   3(3-0-6) 

   (Special Topics in Software Application Development) 

   วิชาบังคับก�อน:  โดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite: Consent of instructor. 

 การศึกษาในความก�าวหน�าทางวิชาการและหัวข�อพิเศษที่น�าสนใจ ซึ่งอาจารย�ผู�สอนจะเลือกหัวข�อทางการ

พัฒนาโปรแกรมประยุกต�ซอฟต�แวร� 

 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.  หมวดวิทยานิพนธ�และการศึกษาค�นคว�าอิสระ  

ITE  696   การศึกษาค�นคว�าอิสระ       6(0-12-6) 

   (Independent Studies) 

   วิชาบังคับก�อน:  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถ�วน  หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite: Completed all required courses or consent of instructor 

 การศึกษาค�นคว�าและพัฒนาโครงงานเป�นรายบุคคลในเรื่องเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเรื่องที่ศึกษา

ค�นคว�าจะอยู�ภายใต�การดูแลและควบคุมโดยคณาจารย�ประจําวิชา รวมทั้งการส�งรายงานและสอบป�องกันผ�าน

คณาจารย�ประจําวิชา 

 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) 

   วิชาบังคับก�อน:  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถ�วน  หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite: Completed all required courses or consent of instructor 

 การสอบประมวลความรู� เกรด :  ผ�าน/ไม�ผ�าน (S/U Graded) 

 

ITE  699  วิทยานิพนธ�           12(0-24-12) 

   (Thesis) 

   วิชาบังคับก�อน:  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถ�วน  หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

   Prerequisite: Completed all required courses or consent of instructor 

 การศึกษาค�นคว�าและวิจัยข้ันสูงในหัวข�อที่สนใจด�านเทคโนโลยีสารสนเทศตามรูปแบบและวิธี การวิจัย 

ภายใต�การควบคุมและการให�คําปรึกษาของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ�ในระหว�างทําการ วิจัย นักศึกษาต�อง

ทําการสอบความก�าวหน�าผ�านคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�หนึ่งครั้ง และเม่ือทําวิจัยเสร็จแล�วนักศึกษาต�องทํา

รายงานวิทยานิพนธ�และต�องทําการสอบป�องกันวิทยานิพนธ�ผ�านคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ� 

 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. 

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� (ถ�ามี) 

 1.  คําอธิบายโดยย�อ 

  ค�นคว�าในประเด็นที่นักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด เพ่ือกําหนดเป�นหัวข�อวิจัย โดยนักศึกษา

จะต�องจัดทํารายละเอียดของโครงการวิจัย ประกอบด�วย ความสําคัญและป�ญหาของการศึกษา วัตถุประสงค�  

ขอบเขต ตลอดจนวิธีดําเนินการวิจัย เพ่ือเสนอขออนุมัติต�อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�า

อิสระ หลังจากนั้นจึงมาดําเนินการพัฒนาเครื่องมือ ดําเนินการ วิเคราะห�ผลการศึกษา และจัดทํารูปเล�มฉบับสมบูรณ�

เพ่ือเสนอต�อคณะกรรมการสอบ วิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระเป�นข้ันสุดท�าย หลังจากนั้นจึงดําเนินการ

จัดทํารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ�เผยแพร�ในวารสารวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิจัยในที่

ประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอร�หรือการนําเสนอผลงานโดยวาจา จึงจะถือเป�นเสร็จสิ้นการทําวิทยานิพนธ�หรือ

การศึกษาค�นคว�าอิสระโดยสมบูรณ�  

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู� 

  นักศึกษาสามารถวิเคราะห� ออกแบบ พัฒนา ระบบต�างๆ ทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและสรุปผล

ของการศึกษาออกมาเป�นรายงานการศึกษาซึ่งก�อให�เกิดประโยชน�ต�อตนเอง องค�กรสถานศึกษา รวมทั้งสามารถนํา

ความรู�และความสามารถไปใช�ในการแก�ป�ญหาด�านเทคโนโลยีสารสนเทศให�มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  

 3. ช�วงเวลา 

  การศึกษาวิชาการค�นคว�าอิสระและวิทยานิพนธ� ชั้นป�ที่ 2  
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 4. จํานวนหน�วยกิต 

  การศึกษาด�านวิทยานิพนธ�                12  หน�วยกิต 

  การศึกษาด�านการศึกษาค�นคว�าอิสระ        6 หน�วยกิต 

 5. การเตรียมการ 

  หลักสูตรฯ กําหนดให�นักศึกษาต�องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ�หลังจาก

เรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยแล�ว เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะมีความพร�อมในเรื่องการนําเสนอหัวข�อวิทยานิพนธ�หรือหัวข�อ

วิชาการค�นคว�าอิสระ และดําเนินการศึกษาด�วยตนเองภายใต�คําแนะนําของอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�หรือ

การศึกษาค�นคว�าอิสระ โดยนักศึกษาสามารถนัดและขอเข�าพบอาจารย�ท่ีปรึกษาได�ทุกสัปดาห� หลักสูตรจะมีการจัด

สอบโครงร�างงานวิจัย และสอบวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระฉบับสมบูรณ�ในระบบเป�ด ซึ่งจะเป�ดโอกาสให�

นักศึกษาทุกคนเข�าฟ�งเพ่ือเรียนรู�ร�วมกัน     

 6. กระบวนการประเมินผล 

  การประเมินผล เป�นไปตามแนวปฏิบัติการศึกษาค�นคว�าอิสระ และแนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธ� ส�วน

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานจะดําเนินการตามที่เขียนไว�ในข�อ 2 หมวดที่ 5 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1.  ผู�บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในองค�กร 

 2.  ผู�บริหารระบบฐานข�อมูล 

 3. ผู�บริหารเทคโนโลยีงานประยุกต�วิสาหกิจ 

 4.  ผู�บริหารความม่ันคงระบบสารสนเทศ   

 5. ผู�บริหารเครือข�าย 

 6. ผู�บริหารโครงการพัฒนาซอฟต�แวร� 

 

สถานที่ติดต�อ 

 ศูนย�ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคารทีเอสที วิภาวดีรังสิต ซอย 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 

10900 

www.viphavadee.com     e-mail: k_pinthong@hotmail.com 

 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลัก

หก  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร 02-997 2200 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th     e-mail: grad@rsu.ac.th 
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