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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Science Program in Information Technology 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science (Information Technology) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.S. (Information Technology) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 การพัฒนาประเทศใหเจริญเติบโตและมีศักยภาพในการแขงขันในสังคมโลกนั้น   จําเปนตองพัฒนาทุก
ดานอยางสมดุล การพัฒนาท่ีสําคัญอยางยิ่งประการหนึ่งคือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท่ีไมใชเปนเพียงผูท่ีมี
ความรูความสามารถ แตตองทํางานเปน มีความเปนมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในดานการ
บริหาร และมีศักยภาพในการคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมไดทันตอการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของวิทยาการ
ตางๆ ในวิชาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบัน ยุคท่ีมีการติดตอสื่อสารกันอยางกวางขวาง เทคโนโลยีสารสนเทศมี
บทบาทสําคัญอยางมากตอการพัฒนาองคการ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน สังคมโลกในยุคการคาเสรีมุงท่ีจะใช
ประโยชนของขาวสาร ขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยางจริงจัง เพ่ือการแขงขันทางธุรกิจท้ังภายในและระหวางประเทศ 
 
ความสําคัญ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักถึงความตองการอยางมากของทรัพยากรบุคคลในประเทศทางดานการ
บริหารท่ีพรอมดวยความรูความสามารถในการคิดคนพัฒนา และประยุกตใชประโยชนอยางเต็มท่ีจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือสรางสรรคผลิตภัณฑธุรกิจ และบริการใหมๆ ในการแขงขันในสังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศในดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร  การบริหารระบบฐานขอมูล  การบริหาร
เทคโนโลยีงานประยุกตวิสาหกิจ การบริหารความม่ันคงระบบสารสนเทศ  การบริหารเครือขาย และการบริหาร
โครงการพัฒนาซอฟตแวร  
 การบริหารสารสนเทศ  โครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ 
ขององคกรในยุคปจจุบัน มีความตองการผูท่ีมีความรูความชํานาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางมาก 
เพ่ือท่ีจะรวมกันพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจไดอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิตเสนอโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความรูท้ังทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติอยางเพียงพอ มีโลกทัศนกวางขวางท่ีจะเปนผูคิดริเริ่ม สามารถบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม 
ท้ังนี้ เพ่ือสนับสนุนในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ รวมถึงเตรียมความพรอมสําหรับประชาคม
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อาเซียนตอไปในอนาคตใหทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยี และสามารถแขงขันกับธุรกิจการคาไดอยาง
คลองตัวและรวดเร็ว 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหาร 
เพ่ือตอบสนองท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงจะสนับสนุนใหสรางโอกาสและมีศักยภาพในการแขงขันในสังคมโลกได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหสามารถนําความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารไปใช
ประโยชนกับงานในสาขาตาง ๆ อยางกวางขวาง อันเปนการเสริมสรางความแข็งแรงแกการพัฒนาและประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของประเทศ 
 3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรูลึก รูรอบ พรอมท้ังมีจิตสํานึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ
และความรับผิดชอบตอสังคม 
 4. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความพรอมทางวิชาการท่ีจะศึกษาตอปริญญาเอกท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ 
 5. เพ่ือสนองตอนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการสรางนักวิชาการและนักปฏิบัติท่ี
มีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
 
 หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุงเนนใหผูศึกษาไดรับความรูเพ่ือท่ีจะ
เปนผูเชี่ยวชาญดานการบริหารระบบสารสนเทศ  บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร สามารถ
วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองคกรวิสาหกิจ ท้ังบนเว็บและโทรศัพทมือถือ
ไดอยางมีความม่ันคง โดยใชเทคนิคและเครื่องมือท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ สามารถประยุกตใช
ระบบและสารสนเทศในการดําเนินงานและการบริหารองคกรตลอดจนมีความสามารถในการบริหารโครงการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศได 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วันเสาร - อาทิตย    เวลา  09.00  - 20.00  น.  
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาสาขาใดก็ได จากสถาบันการศึกษาจากในหรือ
ตางประเทศท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมี
คุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.5 หรือเทียบเทา ถาคะแนนเฉลี่ยไม
ถึง 2.5 คะแนนสะสมวิชาเอกตองไมตํ่ากวา 2.5 หรือมีประสบการณการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยาง
นอย 1 ป 
 3. ไมมีโรคติดตอหรือโรคประจําท่ีรายแรง ซ่ึงแพทยชี้วาจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา หรือคุกคามตอ
อนามัยของหมูชน 
 4. ตองไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
 5. ตองไมเคยตองโทษทางอาญา ยกเวนความผิดฐานประมาท 
 6. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
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 7. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการศึกษา 
 1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3.  ใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 
2559 ดังนี ้
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล

และประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี  เม่ือคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades)  ดังตอไปนี้    

   ระดับข้ัน  ความหมาย  คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเยี่ยม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก   2.0 
    F    ตก     0.0 
 6. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
  W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอน

หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือ
ไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
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  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ ถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได 
สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการ
เรียนหรือปฎิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก 2 

   1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
ปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับ
ฟงได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตาม
หลักสูตร และขอ กําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   1.2. ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   1.3. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับให ตี พิมพ ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ท่ี มี คุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับ
สมบู รณ  (Full Paper) ได รับการตี พิ มพ ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุ มวิ ชาการ 
(Proceedings) ดังกลาว 

   1.4. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 

   1.5. ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 2.    แผน ข  
   2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ  ไดสอบผานการสอบประมวลความรู

ดวยขอเขียน ไดเสนอรายงานการศึกษาคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน
สุดทายโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟง
ได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
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ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตาม
หลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   2.3 รายงานการศึกษาคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายการการศึกษาคนควาอิสระตองไดรับ

การเผยแพรดังนี้ ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ
อิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังใน
รูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการ
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

   2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา   
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

   2.5 ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสรางหลักสูตร      
 1. แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 
   1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      (ไมนับหนวยกิตรวม) 
   2) หมวดวิชาบังคับ         18 หนวยกิต 
   3)  หมวดวิชาเลือก                      6 หนวยกิต 
   4)  หมวดวิทยานิพนธ         12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร         36 หนวยกิต 
   1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
   2) หมวดวิชาบังคับ        18 หนวยกิต 
   3) หมวดวิชาเลือก        12 หนวยกิต 
   4) การศึกษาคนควาอิสระ         6 หนวยกิต 
   5) การสอบประมวลความรู         0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร  
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน             (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และนักศึกษาจะตองลงทะเบียน
เรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณา
จากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา และจากการสัมภาษณ ในรายวิชาปรับ
พ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษนักศึกษาตองผานการสอบคัดเลือก นักศึกษาท่ีสอบรายวิชาภาษาอังกฤษไมผาน 
จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทุกคนคือรายวิชาภาษาอังกฤษ และไมนับรวมเปนหนวยกิต ของ
หลักสูตรฯ สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี ้
              จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ITE  520  คอมพิวเตอรและภาษาสําหรับโปรแกรม    3(2-2-5) 
   (Computer and Programming Languages) 
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ITE  530  ระบบฐานขอมูล          3(2-2-5) 
   (Database Systems) 
ENL  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 ท้ังนี้ตองใหมีความสอดคลอง
กันตามแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรกําหนด 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) 
MIT  646    การประกอบการและแนวโนมใหมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ   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) 
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 กลุมวิชาการจัดการระบบฐานขอมูล (Database System Management : DBM)  
  กลุมวิชานี้ ประกอบดวยรายวิชา 7 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    ระบบขาวกรองธุรกิจ         3(3-0-6) 
                    (Business Intelligence Systems)  
DBM  636    การจัดการ การเก็บบันทึก และการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ                       3(3-0-6) 
                    (Big Data Managing, Storing and Analytics) 
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) 
 
 กลุมวิชาการจัดการความม่ันคงสารสนเทศ (Information Security Management : ISM) 
  กลุมวิชานี้ ประกอบดวยรายวิชา 6 วิชาตอไปนี้ 
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) 
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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    การจัดการความม่ันคงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย   3(3-0-6) 
           (Computer Systems and Network Security Management) 
ISM  695    หัวขอพิเศษทางการจัดการความม่ันคงสารสนเทศ   3(3-0-6) 
                   (Special Topics in Information Security Management) 
 
 กลุมวิชาการจัดการเครือขาย (Network Management : NWM) 
  กลุมวิชานี้ ประกอบดวยรายวิชา 8 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  631    เทคโนโลยีการจําลองเสมือนจริงและเครือขายท่ีกําหนดโดยซอฟตแวร   3(3-0-6) 
                    (Virtualization Technology and Software-defined Networks) 
NWM  632    การประมวลผลแบบแพรหลายและอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง   3(3-0-6) 
                    (Ubiquitous Computing and Internet of Things) 
NWM  695    หัวขอพิเศษทางการจัดการเครือขาย     3(3-0-6) 
                     (Special Topics in Network Management) 
 
 กลุมวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกตซอฟตแวร (Software Application Development : PGM) 
  กลุมวิชานี้ ประกอบดวยรายวิชา 10 วิชาตอไปนี้ 
PGM  622    การเขียนโปรแกรมดอตเน็ท       3(2-2-5) 
                    (DotNET Programming)  
PGM  624    การออกแบบและพัฒนายูสเซอรอินเตอรเฟส   3(2-2-5) 
                    (User Interface Design and Development)  
PGM  626    การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนคอมพิวเตอรพกพา   3(2-2-5) 
                    (Mobile Application Development) 
PGM  628    การพัฒนาโปรแกรมประยุกตมัลติมีเดีย     3(2-2-5) 
                    (Multimedia Application Development) 
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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  636    วิศวกรรมและการควบคุมคุณภาพซอฟตแวร   3(3-0-6) 
                    (Software Engineering and Quality Control) 
PGM  638    ปญญาประดิษฐและการใชงานในวิทยาการขอมูล   3(3-0-6) 
                    (Artificial Intelligence and its Application in Data Science) 
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) 
 
แผนการศึกษา   

ช้ันปท่ี 1 
แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลผลความรู) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

ITE 611   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ            3(2-2-5) 
ITE 612   การสื่อสารขอมูลและ                  3(3-0-6) 
               เครือขายคอมพิวเตอร 
ITE 613   ระบบจัดการฐานขอมูลข้ันสูง          3(3-0-6) 

 รวม 9 หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

ITE 621   การวิเคราะห ออกแบบและ           3(3-0-6) 
                  อนุวัตเชิงวัตถุ  
ITE 622       การวิจัยและพัฒนา                     3(3-0-6) 
                  ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ITE 623   การจดัการโครงการทาง          3(3-0-6) 
                  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

รวม 9 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
ITE 611   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ            3(2-2-5) 
ITE 612   การสื่อสารขอมูลและ               3(3-0-6) 
                  เครือขายคอมพิวเตอร 
ITE 613   ระบบจัดการฐานขอมูลข้ันสูง          3(3-0-6) 

 รวม 9 หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

ITE 621   การวิเคราะห ออกแบบและ           3(3-0-6)        
                  อนุวัตเชิงวัตถุ 
 ITE 622       การวิจัยและพัฒนา                     3(3-0-6) 
                  ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ITE 623   การจัดการโครงการทาง          3(3-0-6) 
                 เทคโนโลยีสารสนเทศ  

รวม 12 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 2 

แผน ก แบบ ก2 
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลผลความรู) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
ITE 699   วิทยานิพนธ                            3(0-6-3) 
XXX xxx   วิชาเลือก                               3(3-0-6) 
XXX xxx   วิชาเลือก                               3(3-0-6) 
 
 

รวม 9 หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

ITE 699   วิทยานิพนธ                          9(0-18-9) 
 
 
 

      รวม 9 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
ITE 623   การจดัการโครงการทาง               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 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

ITE 696   การศึกษาคนควาอิสระ                3(0-6-3) 
XXX xxx   วิชาเลือก                              3(3-0-6) 
XXX xxx   วิชาเลือก                               3(3-0-6) 
ITE 697  สอบประมวลผลความรู            0(0-0-0) 

      รวม 9 หนวยกิต 

หมายเหตุ สําหรับผูท่ีจบปริญญาตรีตางสาขา เริ่มเรียนวิชาเสริมปรับพ้ืนฐาน หนึ่งภาคการศึกษา 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                                (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ITE  520 คอมพิวเตอรและภาษาสําหรับโปรแกรม        3(2-2-5) 
   (Computer and Programming Languages) 
 อธิบายโดยสรุปของสวนประกอบ ฮารดแวร และ ซอฟตแวรของระบบคอมพิวเตอร CPU  เรจิสเตอร  
ระบบปฏิบัติการการเขียนขอกําหนดฮารดแวร ระบบตัวเลข รูปแบบชนิดขอมูล การแปลงเลขฐาน ตรรกศาสตร
และการอางเหตุผล การเขียนผังงาน รหัสเทียม โครงสรางควบคุม ขอแตกตางของภาษาในการโปรแกรม จาก
ภาษาเครื่องสูแอสเซมเบลอรและคอมไพเลอร โครงสรางขอมูล ไลบารี่ 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 ระบบฐานขอมูล          3(2-2-5) 
   (Database Systems) 
 แนวคิดของระบบจัดการฐานขอมูล ภาษา วิธีการ และตัวแบบขอมูล  การออกแบบระบบฐานขอมูล ตัว
แบบเชิงสัมพันธเอกภาพ ตัวแบบเชิงระดับชั้น ตัวแบบเชิงเครือขาย ตัวแบบเชิงความสัมพันธ การปรับใหเปนปกติ 
ภาษาสอบถามเชิงสัมพันธ และเอสคิวแอล  เครื่องมือซอฟตแวรสมัยใหมสําหรับการออกแบบฐานขอมูลและ
พัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูล (โปรแกรมประยุกตแบบไคลเอนต-เซิรฟเวอรและเว็บเบส) 
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 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).  
 
ENL  500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณทิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง และการอาน เพ่ือจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการท่ี
ใชศัพทท่ัวไปและศัพทเทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และใหเหตุผลสนับสนุนท้ังดานการพูดและ
การเขียน 
 Development of listening and reading skills to conceptualize main points of complex 
technical and non-technical texts, skills in presenting viewpoints, giving arguments and counter 
arguments both orally and in writing. 
 เง่ือนไขรายวิชา: เปนรายวิชาเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาท่ีมีทักษะทาง
ภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ 
ITE  611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ       3(2-2-5) 
   (Object-Oriented Programming) 

วิชาบังคับกอน:  ITE 520 คอมพิวเตอรและภาษาสําหรับโปรแกรม  หรือโดยความเห็นชอบของ
ผูสอน 

Prerequisite:  ITE 520 Computer and Programming Languages or consent of 
instructor 

 กระบวนการทัศนเชิงวัตถุ คลาส อ็อบเจกต ลําดับชั้นของคลาส พอลิมอรฟซึม และการถายทอดคุณสมบัติ 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและเชิงภาพ การออกแบบสวนตอประสานกราฟกกับผูใช การเขียนโปรแกรมเชิง
เหตุการณ 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 การส่ือสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร   3(3-0-6) 
   (Data Communications and Computer Networks) 
 หลักการของการสงขอมูล สัญญาณ สื่อ ตัวนํา การตรวจสอบความผิดพลาด โปรโตคอล ตัวแบบอางอิง
ของโอเอสไอ ลักษณะของเครือขาย อัลกอริธึมการเชื่อมตอเสนทาง จุดปลายทาง การโอนไฟล โปรโตคอลสําหรับ
งานท่ีหางไกลออกไป การสงขอมูลเปนกอน การออกแบบระบบเครือขาย การจัดการระบบเครือขาย และ
โปรโตคอลท่ีมีความเร็วสูง 
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 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 ระบบจัดการฐานขอมูลข้ันสูง       3(3-0-6) 
   (Advanced Database Management Systems) 
   วิชาบังคับกอน:  ITE 530 ระบบฐานขอมูล  หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 530 Database Systems or consent of instructor 
 ทฤษฎีเชิงสัมพันธและฐานขอมูล คีย ขอกําหนด โมเดลเชิงกายภาพ โมเดลเชิงมโนคติ (แนวคิดออกแบบ
แบบบนลงลาง แผนภาพความสัมพันธระหวางขอมูล) โมเดลเชิงตรรกะสกีมาฐานขอมูล (แผนภาพคลาสยูเอ็มแอล) 
การวิเคราะหเพ่ือการลดความซํ้าซอนของขอมูล ความสอดคลองในฐานขอมูล การกูคืนสวนผิดพลาดและการ
ควบคุมระบบฐานขอมูลในการทํางานพรอมกัน ความปลอดภัยฐานขอมูล ปญหาตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการ
ฐานขอมูล ฐานขอมูลเชิงวัตถุ แนวคิดฐานขอมูลสมัยใหมอ่ืนๆ การพัฒนาฐานขอมูลเว็บ แนวคิดเบื้องตนคลังขอมูล 
แนวคิดเบื้องตนการทําเหมืองขอมูล 
 Relational theory and database, keys, 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) 
   วิชาบังคับกอน:  ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และ ITE 613 ระบบจัดการฐานขอมูลข้ัน

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

Database Management Systems or consent of instructor    
 การพัฒนาเชิงวัตถุ การวิเคราะหถึงความตองการสารสนเทศ การกําหนดความตองการของระบบ การ
วิเคราะหและออกแบบทางเลือก ทฤษฎีวงจรชีวิตสําหรับการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ เนื้อหาการวิเคราะห
เชิงวัตถุ ประกอบดวย เทอมเชิงวัตถุ การออกแบบระบบ การวิเคราะหคลาส การวิเคราะหชั้นแผนภาพสเตท-
ทรานซิชันสําหรับการวิเคราะหเชิงวัตถุเนื้อหาการออกแบบเชิงวัตถุประกอบ ดวย แผนภาพเหตุการณตามลําดับ
เวลา วัตถุบริการ แผนภาพบรูช การสื่อสารขอความ และแผนภาพกระบวนการ รวมถึงการออกแบบฟอรม 
รายงาน และยูสเซอรอินเตอรเฟสท่ีเก่ียวของ การทดสอบและนําระบบไปใช หลักวิธีเชิงปริมาณและเครื่องมือ
สําหรับการวิเคราะหและตัดสินใจ 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 
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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 การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Research and Development for Information Technology) 
 หลักพ้ืนฐานของระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา การ
วิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิงทดลอง ฯลฯ ลักษณะของการวิจัย การเลือกปญหา เทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานวิจัย การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางนวัตกรรม 
 Principles of research and development methodology: descriptive research, survey 
research, 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 innovation. 
                   
ITE  623 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Information Technology Project Management) 
   วิชาบังคับกอน:  ITE 621 การวิเคราะห ออกแบบ และอนุวัตเชิงวัตถุ  หรือโดยความเห็นชอบ

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

consent of instructor  
 พ้ืนฐานการจัดการโครงการ การจัดการโครงการในบริบททางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโครงการ
กลุมกระบวนการ การจัดการโครงการแบบเบ็ดเสร็จ การจัดการขอบเขตของโครงการ การจัดการระยะเวลาของ
โครงการ การจัดการคาใชจายของโครงการ การจัดการคุณภาพของโครงการ การจัดการทรัพยากรบุคคลของ
โครงการ การจัดการการสื่อสารของโครงการ การจัดการความเสี่ยงของโครงการ และการจัดการการจัดซ้ือจัดจาง
ของโครงการ 
 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) 
 มุมมองการจัดการระบบในดานตางๆท่ีหลากหลาย วิธีปฏิบัติทางดานเทคนิคอยางลึกซ้ึงในแตละดาน
สําหรับกระบวนการการจดัการระบบ การทําใหระบบใชงานไดตลอดเวลา ประสิทธิภาพและการปรับแตงอุปกรณ 
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การรับรองผลิตภัณฑ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการปญหา การจัดการพ้ืนท่ีจัดเก็บรักษาขอมูล การ
จัดการเครือขาย การจัดการงานเอกสารของระบบ การวางแผนขีดความสามารถ ยุทธศาสตรความม่ันคง การ
จัดการความเสี่ยง การกูคืนขอมูลเม่ือเกิดเหตุหายนะ 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 facility management. 
 
MIT  624 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6) 
   (Managing Information Technology) 
 แนวคิดการจัดการในยุคดิจิตอล  ความสําคัญเชิงยุทธศาสตรของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
ยุทธศาสตรทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองคกร การวางแผนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโนมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรและฮารดแวร ระบบโทรคมนาคมข้ันสูง แนวโนมทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายท่ี
เก่ียวของ การจัดการพอรตโฟลิโอโปรแกรมประยุกต การจัดการโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ การพัฒนาและการ
คาดคะเนผูบริโภค การจัดการทรัพยากรขอมูลและคอมพิวเตอร การจัดการระบบเครือขายและธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส การจัดการการลงทุนและการคุมทุนของเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความปลอดภัยและการปองกันทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คน องคกร และระบบการจัดการ บทบาทของ
ผูบริหารสารสนเทศระดับสูง 
 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 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) ท่ี
สนับสนุนมัลติมีเดียประเภทตาง ๆ ไดแก เสียง เพลง เสียงพูด และกราฟก คุณภาพทางกายภาพและทางการรับรู
ของมัลติมีเดียแตละประเภท รวมถึงการเก็บประมวลผล และการรวมประกอบกัน การสังเคราะห การสราง และ
การนํามัลติมีเดียท่ีเก็บไวมาเลนซํ้า มาตรฐานและวิธีบีบอัดขอมูลท่ีสําคัญ รวมถึง JPEG และ MPEG เทคนิคการ
กําหนดเวลาทํางานและการสื่อสารแบบ Real-time สําหรับมัลติมีเดียท่ีกระจายบนเครือขาย ระบบแฟมขอมูล
มัลติมีเดีย และฐานขอมูลมัลติมีเดีย  
 Technologies (particularly operating systems, network protocols, and programming tools) 
supporting many types of multimedia (e.g. sound, music, images voice, and graphics), physical 
and perceptual qualities of each media type, as well as recording, signal processing, 
combination, synthesizing, creation, and media playback, important compression methods and 



Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 16 

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)  
 องคประกอบหลักในการเริ่มทําธุรกิจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการประกอบการ การเตรียม
จัดทําแผนลงทุนสําหรับธุรกิจใหม สภาวะแวดลอมของบริษัท ทฤษฎีการตลาดและการตลาดผานเทคโนโลยี
สมัยใหม กฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจ การแสวงหาแหลงทุนสําหรับการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กและการระดมทุน
สาธารณะ ข้ันตอนการเริ่มตนธุรกิจ การจดทะเบียนธุรกิจ การจัดการการเงิน บัญชี และการบริหารบุคคล ความ
รับผิดชอบของผูประกอบการและธุรกิจ แนวโนมใหมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม การเลือก
เทคโนโลยีใหมมาใชในองคกร การติดตามประเมินผลเทคโนโลยี การสํารวจและติดตามเทคโนโลยีใหม การ
อภิปรายเก่ียวกับเทคโนโลยีใหมในปจจุบัน ซ่ึงแบงออกเปนกลุมตางๆ เชน กลุมเทคโนโลยีบริหารจัดการฮารดแวร
และซอฟตแวร 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 and modern marketing through technology, legal issues, funding sources for small 
business and crowdfunding, steps of starting the business, business registration, financial 
management, accounting management and personnel administration, responsibility of 
entrepreneur and business, emerging trends in information technology and modern innovation, 
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. 
 
MIT  650 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Legal and Ethical Aspects in Information Technology) 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับปญหาทางจริยธรรม และกฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอรและการจัดการสารสนเทศ 
การไมไววางใจ การจัดการเก่ียวกับสัญญาทางกฎหมาย กฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับลิขสิทธิ์และทรัพยสิน
ทางปญญา การไหลขามแดนของสารสนเทศ ความเปนสวนตัว การรักษาความลับ และสิทธิแหงมนุษยชนเก่ียวกับ
ทรัพยสินทางปญญา ประเภททรัพยสินทางปญญา (ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร,ความลับทางการคา) การวิเคราะหเชิง
เศรษฐศาสตรในความจําเปนในการใชกฎหมายปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญา เปนตน ประเด็นท่ีเก่ียวกับ
จริยธรรม ไดแก หลักจริยธรรมโดยท่ัวไป มารยาทเครือขาย ขอมูลสวนบุคคล กฎเกณฑและขอบังคับ และแบบ
แผนดานขอมูลขาวสาร ความเสียหายท่ีเกิดจากการทํางานผิดพลาดของคอมพิวเตอรหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของผูใชคอมพิวเตอร อาชญากรรมคอมพิวเตอร การทุจริตและการปองกันการทุจริต 
 Introduction to legal issue in information technology, computer impact on society and 
related concerns, antitrust, contract management, international law including intellectual 
property, transborder data flow, privacy, confidential, and constitutional rights. Intellectual 
property: types of intellectual property (copyright, patent, trade secret), relations between 
intellectual property and economic analysis of the need and uses of laws for protecting 
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intellectual property; issues of ethics:  general ethics, netiquette, employee privacy, data 
regulation, computer malfunction liability, and the professional responsibility of the computer 
users; 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 
 การศึกษาในความกาวหนาทางวิชาการและหัวขอพิเศษท่ีนาสนใจ ซ่ึงอาจารยผูสอนจะเลือกหัวขอทางการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Recent advancement 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 การวิเคราะห
ความสัมพันธและการใชประโยชน หลักวิธีทางสถิติและภาษาในการทําดัชนีและการจัดหมวดหมู หลักวิธีทางตรรก
และความนาจะเปนสําหรับการทําดัชนี กําหนดสูตรการสืบคน และจัดลําดับผล หลักวิธีการกรอง การวัด
ประสิทธิผลของการสืบคนขอมูลและวิธีทดลอง สวนประกอบสถาปตยกรรมซอฟตแวรไดแก การออกแบบและการ
พัฒนาโปรแกรมระบบการกรองและสืบคนขอมูลขอความจํานวนมาก การสรุปเอกสาร การเรียนรูของเครื่อง การ
คนพบหัวขอและติดตาม และการสืบคนขอมูลมัลติมีเดีย  
 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 ระบบจัดการฐานขอมูลข้ัน

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

 แนวคิดของทัศนภาพสารสนเทศ การพัฒนาแนวความคิดเก่ียวกับการแสดงสารสนเทศท่ีเปนนามธรรม 
วิธีการทางทัศนภาพสารสนเทศ ทาทีสําคัญท่ีนําไปสูทัศนภาพสารสนเทศ การวิเคราะหถึงปจจัยตางๆท่ีทําใหทัศ
นภาพสารสนเทศประสบความสําเร็จหรือลมเหลว การชี้นําแนวทางการออกแบบทัศนภาพสารสนเทศท่ีประสบ
ความสําเร็จในอนาคต บรรทัดฐานของความสําเร็จ ไดแก การศึกษาความสามารถในการใชได การนํามาใช
โดยท่ัวไปอยางแพรหลายโดยกลุมผูใชเปาหมาย 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 contributing 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 
 พ้ืนฐานงานการบริหารฐานขอมูลและประเด็นตางๆในการจัดการฐานขอมูล สถาปตยกรรมของฐานขอมูล 
โครงสรางเชิงสถาปตยกรรมการทํางานประสานกันระหวางฐานขอมูล การสรางฐานขอมูลปฏิบัติการและจัดการ
โครงสรางฐานขอมูลท่ีหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหมีฐานขอมูลท่ีออกแบบและทํางาน
ไดดี บทบาทหนาท่ีผูเก่ียวของกับการบริหารและจัดการฐานขอมูล กระบวนการในการดูแล การจัดเก็บ และการ
บริหารขอมูล การจัดการฐานขอมูลท่ีอยูในเว็บ การจัดการฐานขอมูลเว็บเซอรวิส การจัดเก็บขอมูลเกา การกู
ฐานขอมูล 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 
 แนวคิดเบื้องตนของคลังขอมูล คุณลักษณะของคลังขอมูล ขอดีและขอเสียของคลังขอมูล สถาปตยกรรม
ของคลังขอมูล โครงสรางการจัดเก็บขอมูลภายในคลังขอมูล การบูรณาการขอมูล การสรางขอมูลท่ีมีคุณภาพ 
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ดาตามารท การประมวลผลออนไลนเชิงวิเคราะห แนวคิดเบื้องตนการทําเหมืองขอมูล ชนิดขอมูลสําหรับการทํา
เหมืองขอมูล สถาปตยกรรมของระบบเหมืองขอมูล การเตรียมขอมูล การขุดคนกฎสัมพันธ การจําแนกประเภท
และการทํานาย การจัดกลุม การทําเหมืองขอมูลท่ีมีความซับซอน การประยุกตใชเหมืองขอมูล แนวโนมปจจุบัน
การทําเหมืองขอมูล เหมืองขอมูลตัวอักษร เหมืองขอมูลเว็บ รวมถึงการใชเครื่องมือในการวิเคราะหเหมืองขอมูล 
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: WEKA, SAS, etc. 
 
DBM  634 ระบบขาวกรองธุรกิจ          3(3-0-6) 
   (Business Intelligence Systems) 
   วิชาบังคับกอน:  ITE 613 ระบบจัดการฐานขอมูลข้ันสูง หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 613 Advanced Database Management Systems or consent of 

instructor 
 แนวคิดเบื้องตนระบบขาวกรองธุรกิจ วงจรชีวิตโครงการขาวกรองธุรกิจ การทําใหโครงการขาวกรองธุรกิจ
เปนจริง การวิเคราะหแบบหลายมิติ โอแอลทีพี โอแอลเอพี นิยามเทคโนโลยีขาวกรองธุรกิจ การมองหาโอกาสใน
การใชขาวกรองธุรกิจ การออกแบบโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับขาวกรองธุรกิจ การจัดการกระบวนการขาวกรอง
ธุรกิจ กระบวนการอีทีแอล (ดึง, แปลง และโหลด) การประมวลผลขอมูลกอน การสรางคิวบหลายมิติ การ
วิเคราะหขอมูลในคิวบหลายมิติ การใชความสามารถในการทํารายงานเพ่ือเตรียมรายงานสําหรับการจัดการ การ
อนุวัตระบบขาวกรองธุรกิจ 
 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  636 การจัดการ การเก็บบันทึก และการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ   3(3-0-6) 
   (Big Data Managing, Storing and Analytics) 
   วิชาบังคับกอน:  ITE 613 ระบบจัดการฐานขอมูลข้ันสูง หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 613 Advanced Database Management Systems or consent of 

instructor 
 หลักการและลักษณะของขอมูลขนาดใหญ ขอมูลแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง การเก็บบันทึกขอมูล
ขนาดใหญ โนเอสคิวแอลและความแตกตางจากฐานขอมูลเชิงสัมพันธ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับโนเอสคิวแอล
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สําหรับเก็บขอมูลขนาดใหญ การขยายการเก็บขอมูลขนาดใหญ การประมวลผลคูขนานและการเก็บขอมูลแบบ
กระจาย การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ กระบวนการและข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล กระบวนการรวบรวมขอมูล 
ทัศนภาพของฐานขอมูลขนาดใหญ ขอมูลขนาดใหญจากสื่อสังคมและการวิเคราะห เครื่องมือสําหรับขอมูลขนาด
ใหญ เชน H-Base, Hadoop, Cassandra, MongoDB, CouchDB และเครื่องมืออ่ืนๆเปนตน 
 Big Data principles and characteristic, structured and unstructured data, Big Data storing, 
not only SQL (NoSQL) and its different from traditional relational databases, relevant NoSQL 
technology for storing and managing Big Data, scalable Big Data storage, distributed file system 
and parallel processing, Big Data analytics, workflow and process for data analytics, data 
capturing process, Big Data visualization, social media Big Data and social analytics, tools for Big 
Data such as H-Base, Hadoop, Cassandra, MongoDB, CouchDB, etc. 
 
DBM  695 หัวขอพิเศษทางการจัดการระบบฐานขอมูล   3(3-0-6) 
   (Special Topics in Database System Management) 
   วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  Consent of instructor 
 การศึกษาในความกาวหนาทางวิชาการและหัวขอพิเศษท่ีนาสนใจ ซ่ึงอาจารยผูสอนจะเลือกหัวขอทางการ
จัดการระบบฐานขอมูล  
 Recent advancement 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 more advanced topics. 
 
  กลุมวิชาเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกตวิสาหกิจ 
EAT  620 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ       3(3-0-6) 
   (Business Information Systems) 
 พ้ืนฐานแนวคิดเก่ียวกับกระบวนทัศนวาดวยเศรษฐกิจใหมและโครงสรางธุรกิจ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ เชน การศึกษาและการนิยามความตองการ กระบวนวิธีในการพัฒนาระบบ การจัดการ
โครงการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การวิเคราะห ออกแบบ อนุวัต และดูแลรักษาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส การจัดทําแผนวาดวยธุรกิจอิเล็กทรอนิกส เปนตน การจัดการระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ เชน กลยุทธระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส การจัดการความ
ม่ันคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดเตรียมบริการสําหรับลูกคาปลายทาง จริยธรรม กฎหมาย และ
ศีลธรรมท่ีเก่ียวของกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 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.  
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EAT  622 ระบบการจัดการความรู        3(3-0-6) 
   (Knowledge Management Systems)  
 ทฤษฎีการจัดการความรู วงจรการจัดการความรู โมเดลในการจัดการความรู ทีมงานการจัดการความรู 
การจัดการความรูในภาคธุรกิจ การจัดการความรูในมิติทางเทคโนโลยี การจัดการความรูในมิติของกระบวนการ 
การจัดการความรูในมิติของระบบการเรียนรู การจัดการความรูในภาคการตลาด ความเขาใจระบบในการจัดเก็บ
และประมวลความรู การแบงปนความรู การประยุกตใชความรู บทบาทของวัฒนธรรมองคกร เครื่องมือและ
เทคโนโลยีในการสรางระบบจัดการความรู ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดการจัดการความรู การสรางองคกรแหงการ
เรียนรู และความทาทายในอนาคตของการจัดการความรู 
 Knowledge management theories, 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 
 พ้ืนฐานแนวคิดเก่ียวกับระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร  แนวคิดเก่ียวกับชุดโปรแกรมระบบการ
วางแผนทรัพยากรองคกร และพัฒนาการจากอดีตจนปจจุบัน ภาพรวมตลาดกลางชุดโปรแกรมระบบการวางแผน
ทรัพยากรองคกร สถาปตยกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และแบบจําลองกระบวนการของระบบการวางแผน
ทรัพยากรองคกร การจัดการหวงโซอุปทานรวมท้ังการวางแผนข้ันสูงและการกําหนดตารางการปฏิบัติการ การ
จัดการความสัมพันธกับลูกคา การจัดการความสัมพันธกับหุนสวนทางการคา การปฏิบัติงานจริงของระบบการ
วางแผนทรัพยากรองคกรและเทคนิคบางประการเก่ียวกับการวางแผนทรัพยากรองคกร การบูรณาการมิดเดิลแวร
และระบบ การรื้อปรับเปลี่ยนโครงสรางกระบวนการในบริบทของการวางแผนทรัพยากรองคกร กรณีศึกษาและ
ประเด็นเชิงยุทธศาสตร 
 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) 
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   วิชาบังคับกอน:  ITE 613 ระบบจัดการฐานขอมูลข้ันสูง หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 613 Advanced Database Management Systems or consent of 

instructor 
 แนวคิดการจัดการลูกคาสัมพันธ ลูกคาและยุทธศาสตรลูกคา ธุรกิจท่ีมีลูกคาเปนศูนยกลาง การจัดการ
วงจรชีวิตลูกคา ระบบจัดการลูกคาสัมพันธเชิงปฏิบัติการ ระบบวิเคราะหขอมูลลูกคา ระบบชวยสนับสนุนการ
ติดตอปฏิสัมพันธกับลูกคา การจัดการโครงการจัดการลูกคาสัมพันธ การสรางกรณีทางธุรกิจสําหรับการจัดการ
ลูกคาสัมพันธ การจัดการลูกคาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส การจัดการลูกคาสัมพันธในหลากหลายอุตสาหกรรม เหมือง
ขอมูลและการจัดการลูกคาสัมพันธ การวิเคราะหกําไรท่ีไดจากลูกคา การสรางระบบจัดการลูกคาสัมพันธ 
เครื่องมือจัดการลูกคาสัมพันธ 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 
 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยีเว็บ และ
การวิจารณเชิงวิเคราะหแนวโนมเทคโนโลยีเว็บ แมแบบธุรกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดแก การพาณิชย
ระหวางธุรกิจและลูกคา การพาณิชยระหวางธุรกิจกับธุรกิจ และการพาณิชยภายในองคกร ความม่ันคงพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงินพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การประยุกตใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชน การคาปลีก 
การคาหุน การธนาคาร การศึกษา การบริการทางสุขภาพ การจัดซ้ือจัดหา ประเด็นสําคัญทางกฎหมายและ
นโยบายท่ีเก่ียวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชน ความลับสวนบุคคล การคัดเลือกและแบงระดับเนื้อหา ลิขสิทธิ์
และทรัพยสินทางปญญา 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) 
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   วิชาบังคับกอน:   โดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  Consent of instructor. 
 การศึกษาในความกาวหนาทางวิชาการและหัวขอพิเศษท่ีนาสนใจ ซ่ึงอาจารยผูสอนจะเลือกหัวขอทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมประยุกตวิสาหกิจ  
 Recent advancement 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 more advanced topics. 
 
  กลุมวิชาการจัดการความม่ันคงสารสนเทศ 
ISM  620 การจัดการความเส่ียงและความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
    (Information Technology Risk and Security Management) 
   วิชาบังคับกอน:  ITE 612 การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร  หรือโดยความเห็นชอบ

ของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 612 Data Communications and Computer Networks or consent 

of instructor 
 แนวคิดการจัดการความเสี่ยง โครงรางความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยงใน
องคกร การสรางกระบวนการจัดการความเสี่ยงใหโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการสรางความรับรู
เก่ียวกับความเสี่ยง วิธีสื่อสารสถานการณความเสี่ยง ผลกระทบทางธุรกิจและตัวชี้วัดความเสี่ยง การวางแผนและ
ระบุความเสี่ยง การกํากับดูแลความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การอนุวัติการ
ตอบสนองความเสี่ยง ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการบริหารและควบคุมสารสนเทศเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงคทางธุรกิจ (COBIT) หลักการความม่ันคงทางคอมพิวเตอรท่ีประยุกตใชกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แบบฝกหัดการจัดการความม่ันคง สถาปตยกรรมและแมแบบความม่ันคง การวางแผนเพ่ือการดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่อง (BCP) และการวางแผนเพ่ือกูคืนเม่ือเกิดเหตุหายนะ (DRP) ระบบและระเบียบวิธีควบคุมการเขาถึง การ
เขารหัสและถอดรหัส ความม่ันคงในการสื่อสาร 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 การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการความม่ันคงสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Design and Development of Information Security Management Systems) 
   วิชาบังคับกอน:  ITE 612 การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร และ ISM 620 การ

จัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
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   Prerequisite: ITE 612 Data Communications and Computer Networks and ISM 
620 Information Technology Risk Management or consent of 
instructor 

 การบูรณาการทางกายภาพ บุคลากร และความม่ันคงสารสนเทศ รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสงเสริมความม่ันคงทางกายภาพและบุคลากร ความสําคัญของการออกแบบระบบความม่ันคงสารสนเทศ การ
พัฒนากระบวนการ การทดสอบ และการบํารุงรักษาระบบความม่ันคงโดยรวม การพัฒนานโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติดานความม่ันคงสารสนเทศ 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 การ

จัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 612 Data Communications and Computer Networks and ISM 

620 Information Technology Risk and Security Management or 
consent of instructor 

 นิยาม แนวความคิด และพ้ืนฐานของหลักการท่ีสําคัญในการเขารหัส  เทคนิคโดยท่ัวไปของการเขียนการ
เขารหัส การวิเคราะหการเขารหัสท่ีประสบความสําเร็จและลมเหลวจากประวัติศาสตรของการเขารหัสท่ีผานมา 
รวมถึงข้ันตอนวิธีการคํานวณการเขารหัสกุญแจเดี่ยวและกุญแจคู  อภิปรายประเด็นสําคัญเชิงลึกในดานการ
สื่อสารเครือขาย ความม่ันคงเครือขาย และความม่ันคงท่ัวทุกระดับตางๆ ของรูปแบบโอเอสไอ การใชโปรโตคอล
ในการเขารหัสท่ีนําเสนอความหลากหลายของบริการความม่ันคงในสภาพแวดลอมความม่ันคง  ประเด็นสําคัญใน
ดานการรับรองความถูกตอง การควบคุมสิทธิการเขาถึงขอมูล การไมมีการปฏิเสธ ความสมบูรณของขอมูล การ
รักษาความลับ 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 การ

จัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
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   Prerequisite:  ITE 612 Data Communications and Computer Networks and ISM 
620 Information Technology Risk and Security Management or 
consent of instructor 

 การพัฒนาโครงสรางสารสนเทศความม่ันคง ไดแก เครื่องแมขาย เครือขาย ไฟรวอลล เครื่องประจําการ
เพ่ือใชทํางาน และระบบการคนหาการบุกรุก หลักการและการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับกระบวนการม่ันคงของระบบ
กระจายท่ีมีอยู หลักการของการทดสอบการบุกรุกสําหรับการประเมินความม่ังคงของระบบ ระบบจัดการความ
ม่ันคงเครือขาย การบุกรุกจูโจม (โจมตีจากภายนอกองคกร) การใชระบบอยางไมถูกตอง (โจมตีจากภายในองคกร) 
การประเมินการถูกโจมตีและเทคโนโลยีการตรวจสอบเพ่ือหาความม่ันคงของเครือขาย 
 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 การจัดการความม่ันคงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย     3(3-0-6) 
   (Computer System and Network Security Management) 
   วิชาบังคับกอน:  ITE 612 การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร หรือโดยความเห็นชอบ

ของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 612 Data Communications and Computer Networks or consent 

of instructor 
 วิธีการเขารหัสและการถอดรหัสขอมูล การกําหนดอํานาจหนาท่ี การจัดประเภทความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย การปองกันเชิงกายภาพ การรักษาความม่ันคงของฮารดแวร/ซอฟตแวร ความม่ันคง
ของฐานขอมูล ความม่ันคงของเครือขายและการโทรคมนาคม ไวรัส ประเด็นเก่ียวกับกฎหมายความม่ันคงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมในการใชคอมพิวเตอร ความม่ันคงเครื่องขายบนเครือขายขนาดใหญ ทฤษฎีการ
เขารหัสถอดรหัสสําหรับความม่ันคงเครือขาย  ระดับชั้นสามระดับของความม่ันคงเครือขายไรสาย ทางเลือก
สําหรับการทําใหเครือขายมีความม่ันคง ไดแก การเขารหัสชั้นกายภาพ WEP มาตรฐานความม่ันคง 802.1X และ
ความม่ันคงของ VPN เปนตน โปรโตคอลความม่ันคงตางๆ เชน SSID, WEP, MAC filtering, 802.11x, EAP และ
อ่ืนๆ การทดสอบการบุกรุกเครือขายไรสาย 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. 
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ISM  695 หัวขอพิเศษทางการจัดการความม่ันคงสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Special Topics in Information Security Management) 
   วิชาบังคับกอน:   โดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  Consent of instructor 
 การศึกษาในความกาวหนาทางวิชาการและหัวขอพิเศษท่ีนาสนใจ ซ่ึงอาจารยผูสอนจะเลือกหัวขอทางการ
จัดการความม่ันคงสารสนเทศ 
 Recent advancement 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 more advanced topics. 
 
  กลุมวิชาการจัดการเครือขาย 
NWM  620 การวิเคราะหและออกแบบสถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอร   3(3-0-6) 
   (Computer Network Architecture Analysis and Design) 
   วิชาบังคับกอน:  ITE 612 การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร หรือโดยความเห็นชอบ

ของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 612 Data Communications and Computer Networks or consent 

of instructor 
 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหสารสนเทศ การวิเคราะหความตองการดานสมรรถนะ ความเชื่อถือได การ
จัดการ ในการออกแบบเครือขาย การวิเคราะหการไหลของขอมูล การพัฒนาสถาปตยกรรมเครือขายในดาน
สมรรถนะ ความม่ันคงและความลับ และการกําหนดเสนทาง ขบวนการออกแบบเครือขายซ่ึงรวมถึงการกําหนด
รูปแบบการเชื่อมตอ การกําหนดขนาดความสามารถของอุปกรณและสายสื่อสาร การเลือกเทคโนโลยีสําหรับการ
ออกแบบเครือขาย การเลือกเทคโนโลยีสําหรับการเชื่อมภายในการออกแบบเครือขาย 
 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 เทคโนโลยีการส่ือสารองคการ       3(3-0-6) 
   (Organizational Communication Technology) 
   วิชาบังคับกอน:  ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  และ ITE 612 การสื่อสารขอมูล และ

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

Communications and Computer Networks or consent of instructor 
 โครงสรางการจัดการองคการ และความสัมพันธระหวางโครงสรางการจัดการขององคกรและความ
ตองการการสื่อสารภายในองคกรนั้นๆ ลักษณะพิเศษของการรวมระบบเครือขายไวท่ีศูนยกลาง และลักษณะพิเศษ
ของระบบเครือขายแบบกระจาย การสรางเครือขายสําหรับองคกรขนาดใหญและปญหาท่ีสําคัญตางๆ วิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยีซอฟตแวรตางๆ เชน CORBA, DCOM, และ RMI จากกลไกวิธีการทํางาน RPC การติดตั้งเครื่องมือ
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โดยใชภาษาโปรแกรม C/C++ หรือ JAVA เพ่ือเพ่ิมความรูในเรื่องวิธีการออกแบบเชิงวัตถุ เทคนิคของระบบ
คอมพิวเตอรแบบกระจาย 
 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 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 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต        3(3-0-6) 
   (Internet Technology) 
   วิชาบังคับกอน:  ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 
 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับอินเทอรเน็ต และเวิรลไวดเว็บ เว็บเบราวเซอร เสิรซเอนจิน ผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
และการสื่อสารโทรคมนาคม สถาปตยกรรมเครื่องลูกขายและเครื่องแมขาย ยูอารแอล และชื่อโดเมน เทคโนโลยี
แบบผลักดัน เครื่องมือตางๆ สําหรับการจัดแตงเว็บ โปรโตคอลอินเตอรเน็ต การออกแบบเว็บไซตและการจัดการ
การเชื่อมตอและเนื้ อหา ภาษาคอมพิวเตอรตางๆ ไดแก  HTML, XML, DHTML, JavaScript, และ Perl 
เทคโนโลยีเชิงวัตถุและภาษาจาวา รวมถึงสภาพแวดลอมของการพัฒนาระบบ มัลติมีเดีย ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
และฐานขอมูลเชิงวัตถุ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการปองกันความม่ันคงของคอมพิวเตอร ไดแก ไฟรวอลล การเขารหัส
และถอดรหัส  ระบบคริปโตแบบรหัสสาธารณะ และลายมือชื่อดิจิทัล เก่ียวกับเสิรซเอนจิน ไดแก วจีวิภาคของ
เอกสาร การบีบอัดและทําสารบัญ สไปเดอรและคลอเลอร การวัดความสําคัญ การใหคะแนน การจัดลําดับหนา
เว็บ การกําหนดคิวรี ฟลเตอรรวมกัน การแยกสวนขอมูล การกันโรบอต การบุกรุกการทําดัชนี เอเจนทอัจฉริยะ 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับบอท เอเจนท โบรกเกอรและเอเวตาร การนําเสนอความรู วิธีการคนหา การอางอิงโดย   
ใชกฎนิวโรเน็ตเวิรค ระบบสําหรับการเขียนโปรแกรมเอเจนท  
 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. 
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NWM  626 การออกแบบและการจัดการเครือขาย     3(3-0-6) 
   (Networks Design and Management) 
   วิชาบังคับกอน:  ITE 612 การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร หรือโดยความเห็นชอบ

ของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 612 Data Communications and Computer Networks or consent 

of instructor 
 แนวคิดการออกแบบและจัดการเครือขาย ระเบียบวิธีการออกแบบ ยุทธศาสตรการจัดการเครือขาย การ
จัดการการปรับแตงเครือขาย โปรโตคอลจัดการเครือขาย: SNMP และ RMON เครื่องมือและระบบจัดการ
เครือขาย โปรแกรมประยุกตการจัดการเครือขาย การจัดการเครือขายแบบเดสกท็อปและเว็บเบส การแกปญหา
เครือขาย 
 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 หรือโดยความเห็นชอบ

ของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 612 Data Communications and Computer Networks or consent 

of instructor 
 แนวคิดเครือขายขอมูลไรสายและความรูรวมสมัยในการสรางเครือขายไรสาย เทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน ไดแก 
ระบบโทรศัพทไรสาย ระบบอินเทอรเน็ตเคลื่อนท่ี ระบบหวงไรสายเฉพาะแหง ระบบดาวเทียม บลูทูธ เปนตน 
เทคโนโลยีเครือขายไรสายภายในพ้ืนท่ี มาตรฐาน IEEE802.11 รูปแบบการเชื่อมตอเพ่ือใชงาน หลักการทํางานของ
อุปกรณหลัก ไดแก การดอินเตอรเฟสสําหรับเครือขายไรสายภายในพ้ืนท่ี แอกเซสพอยท บริดจไรสาย และระบบ
สายอากาศ ระบบความม่ันคงเครือขายไรสายภายในพ้ืนท่ี การออกแบบ วางแผน ติดตั้ง ใชงาน และแกปญหา
ระบบเครือขายไรสายภายในพ้ืนท่ี 
 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  631 เทคโนโลยีการจําลองเสมือนจริงและเครือขายท่ีกําหนดโดยซอฟตแวร   3(3-0-6) 
   (Virtualization Technology and Software-defined Networks)  
   วิชาบังคับกอน:  ITE 612 การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร หรือโดยความเห็นชอบ

ของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 612 Data Communications and Computer Networks or consent  
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       of instructor 
 เทคโนโลยีจําลองเสมือนจริง ไฮเปอรไวเซอร การประมวลผลแบบกลุมเมฆ ทรัพยากรพ้ืนฐานในลักษณะ
การใหบริการ เครือขายจําลองเสมือนจริง การใหบริการท่ีมีความพรอมใชงานสูง การเคลื่อนยายบริการ เครือขาย
ท่ีกําหนดโดยซอฟตแวร (SDN) หลักการพ้ืนฐานของ SDN การประยุกตการใชงาน SDN ตัวควบคุม SDN 
OpenFlow สภาวะแวดลอมของ SDN ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอรแบบกระจาย 
 Virtualization technology, hypervisor, cloud computing, infrastructure as a service, 
network virtualization, high service availability, service migration, software-defined network 
(SDN), fundamental characteristics of SDN, SDN applications, SDN controllers, OpenFlow, SDN 
ecosystem, distributed datacenters.  
 
NWM  632 การประมวลผลแบบแพรหลายและอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง   3(3-0-6) 
   (Ubiquitous Computing and Internet of Things)  
   วิชาบังคับกอน:  ITE 612 การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร หรือโดยความเห็นชอบ

ของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 612 Data Communications and Computer Networks or consent 

of instructor 
 การประมวลผลแบบแพรหลาย อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง สวนติดตอและปฎิสัมพันธระหวางมนุษยและ
อุปกรณประมวลผลแบบแพรหลาย ทรัพยากรณพ้ืนฐานท่ีรองรับอุปกรณประมวลผลแบบแพรหลาย โปรโตคอลใน
การติดตอสื่อสารระหวางอุปกรณประมวลผลแบบแพรหลาย อุปกรณประมวลผลแบบแพรหลายอรรถประโยชน 
เชน Adruino, Raspberry Pi การวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับการประมวลผลแบบแพรหลาย คุณลักษณะและ
ขอจํากัดของเทคโนโลยีประมวลผลแบบแพรหลาย ปญหาและผลกระทบทางสังคมของการประมวลผลแบบ
แพรหลาย การประมวลผลท่ีคํานึงของบริบท ความม่ันคงและความเปนสวนตัวของการประมวลผลแบบแพรหลาย 
การประยุกตใชการประมวลผลแบบแพรหลาย 
 Ubiquitous computing, Internet of Things, interfaces and interaction between human and 
ubiquitous computing devices, infrastructure for supporting ubiquitous computing devices, 
communication protocols related to ubiquitous computing, general purpose ubiquitous 
computing devices such as Adruino, Raspberry Pi, data analytics of ubiquitous computing, 
characteristic and limitation of ubiquitous technology, social issues and general implications of 
ubiquitous computing, context-aware computing, security and privacy of ubiquitous computing, 
application of ubiquitous computing. 
 
NWM  695 หัวขอพิเศษทางการจัดการเครือขาย     3(3-0-6) 
   (Special Topics in Network Management) 
   วิชาบังคับกอน:   โดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  Consent of instructor 
 การศึกษาในความกาวหนาทางวิชาการและหัวขอพิเศษท่ีนาสนใจ ซ่ึงอาจารยผูสอนจะเลือกหัวขอทางการ
จัดการเครือขาย 
 Recent advancement 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  
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more advanced topics. 
  
  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  ซ่ึงพัฒนาโดยไมโครซอฟต ท่ีมีความสามารถท่ีโดดเดนหลายประการ เชน 
สามารถเชื่อมโยงและใชทรัพยากรรวมกันได ไมวาโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนนั้นใชภาษาใด และโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนนี้
ยังสามารถใชงานบนระบบปฏิบัติการรวมท้ังฮารดแวรตางๆ ไดโดยไมตองพัฒนาหรือปรับปรุงใหม  เทคโนโลยีโครง
ราง .NET ท่ีสนับสนุนภาษาหลาก หลายภาษา เชน VB.NET C++.NET C#.NET และ J#.NET  มุงเนนการ
ถายทอดความรูในการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษา .NET โดยเริ่มจากความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปน การพัฒนาโปรแกรม
แบบท่ีมีสวนติดตอกับผูใชแบบกราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟส การติดตอและจัดการกับฐานขอมูล โปรแกรมแบบ
ติดตอการใหบริการบนเว็บ  ภาษาใดภาษาหนึ่งของการเขียนโปรแกรมภาษา .NET จะถูกเลือกใหในแตละเทอม 
 The .NET framework technology developed by Microsoft, outstanding capabilities such 
as connectibility, resources sharing, independent of development languages, and independent 
to hardward platforms and operating systems; the .NET’s multiple languages supports such as 
VB.NET, C++.NET, C#.NET, and J#.NET;  emphasized on the foundation of .NET that necessary for 
developing programs, developing of graphic user interface, connecting and managing database, 
connecting web services, selecting one of .NET programming languages for the semester.       
 
PGM  624 การออกแบบและพัฒนายูสเซอรอินเตอรเฟส   3 (2-2-5) 
   (User Interface Design and Development)  
   วิชาบังคับกอน:   ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:   ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 
 หลักการออกแบบยูสเซอรอินเตอรเฟส การพัฒนาและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร จิตวิทยาผูใชและ
วิทยาการการเรียนรู ยูสเซอรอินเตอรเฟสท่ีปรับแปลงได การออกแบบวินโดวและไอคอน การออกแบบภาษาคําสั่ง 
ระบบแนะนําผูใช การออกแบบยูสเซอรอินเตอร เฟสและการโตตอบระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร การพิจารณา
ทางเลือกในการออกแบบ เครื่องมือและหลักวิธีการออกแบบและพัฒนา หลักวิธีการวัดและประเมินคุณภาพของ
อินเตอรเฟส 
 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.  
 
PGM  626 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนคอมพิวเตอรพกพา   3(2-2-5) 
   (Mobile Application Development) 
   วิชาบังคับกอน:   ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
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   Prerequisite:   ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บท่ีใชบนอุปกรณพกพา  ประสบการณจริงในกระบวนการพัฒนา  แนะ
แนวเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การสื่อสารของอุปกรณพกพา เครื่องมือท่ีชวยทําใหเห็นดวยตา และโครงราง
การพัฒนาบนอุปกรณพกพา  ใชไมโครซอฟทวิชวลสตูดิโอเปนเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบน
อุปกรณโทรศัพทอัจฉริยะ 
 Web application development on mobile devices, hands on experiences on 
development process, guide through underling technology such as mobile communications, 
embedded visual tools, and mobile development frameworks, using Microsoft Visual studio 
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 ระบบประยุกตทางธุรกิจท่ีผสานขอมูล
ขอความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ และการใชประโยชนระบบดังกลาวในธุรกิจ คุณลักษณะของ
ฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาและทํางานกับมัลติมีเดีย หลักวิธีการออกแบบท่ีใชในการ
วางแผนระบบ และภาษาคอมพิวเตอรท่ีใชปรับแตงและสรางระบบ คุณลักษณะและการออกแบบระบบมัลติมีเดีย
ใน 3 มุมมอง ไดแก การออกแบบระบบแบบนําทางโครงสรางแบบเนวิเกชั่น และแบบเกมหรือจําลอง ระบบท่ีใช
ปรับแตงและเมตะฟอรของยูสเซอรอินเทอรเฟส  
 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 
 การออกแบบเว็บ โครงสรางระบบ และเทคนิคการพัฒนาโปรแกรมเว็บ การออกแบบเว็บ ไดแก หลัก
วิธีการออกแบบเชิงวัตถุในการแปลงความตองการของผูใชใหเปนตนแบบเว็บ การออกแบบสถาปตยกรรมเว็บและ
วิธีแบบเนวิเกชั่น เก่ียวกับโครงสรางระบบ ไดแก เซิรฟเวอรสําหรับเว็บ ฐานขอมูล โปรแกรมประยุกต เชน Cold 
Fusion, ASP และเซิรฟเวอรสําหรับจาวา เทคนิคการพัฒนาโปรแกรมเว็บ ไดแก การเขียนโปรแกรมดานไคลเอนต
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และดานเซิรฟเวอรดวย JavaScript, VBScript และภาษาจาวา เทคนิคของการจัดการความม่ันคง การจัดการ
เซสชั่น การพัฒนาสวนประกอบและวัตถุท่ีนํามาใชใหม แนะนําเก่ียวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการ
ประมวลผลขอมูลการเงินบนเว็บ นักศึกษาจะมีโครงงานเพ่ือฝกใชเครื่องมือตาง ๆ ในการพัฒนาเว็บ 
 Three groups of covering topics: 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 such as: security 
management, session management, reusable object and component development; web-based 
financial transactions and electronic commerce, 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 
 หลักการท่ีเก่ียวของกับการใหบริการบนเว็บ เชน ความสามารถในการรวบรวมภาษาโปรแกรมท่ีเขียนใน
ภาษาท่ีตางกัน และการเกิดข้ึนของรูปแบบอุปกรณตางๆ สถาปตยกรรมและเทคโน โลยี ตางๆ เชน XML, SOAP, 
และ WDSL ท่ีใหการสนับสนุนขอบเขตใหมของการนําซอฟตแวรมาใช  การเนนจะอยูในสวนของการพัฒนาและ
การใชของการใหบริการบนเว็บ ไดแก ขอมูลสวนกลาง  ดังนั้น เทคนิคสําหรับการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลให
เหมาะสม และขอมูล XML เทคโนโลยีดอตเน็ท (ASP.NET และ Visual C#.NET) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การ
เขียนสคริปตและโปรแกรมในสวนของเครื่องแมขาย การเขียนโปรแกรมฐาน ขอมูลข้ันสูงดวย ADO.NET และ
กระบวนการเก็บ การจัดการเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีในสภาพแวดลอมของเว็บ สถาปตยกรรมแบบกระจายและการ
ใหบริการบนเว็บ และความม่ันคงดอตเน็ท  
 Principles and concepts related to web services such as ability to integrate code written 
in different programming languages, emerging platforms, architectures and technologies (such as 
XML, SOAP, and WDSL) which supporting new perspective of software deployment; emphasizing 
on development and use of web services: data centric; techniques for manipulating database 
and XML data, .NET technologies (ASP.NET and Visual C#.NET), object-oriented programming, 
server-side scripting and programming, advanced database programming with 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 
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 พ้ืนฐานการประมวลผลแบบกลุมเมฆ องคกรและการประมวลผลแบบกลุมเมฆ การบริการการประมวลผล
แบบกลุมเมฆ โครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการประมวลผลแบบกลุมเมฆ การเขาถึงการประมวลผลแบบกลุมเมฆ การ
จัดเก็บผลการประมวลผลแบบกลุมเมฆ การใหบริการซอฟตแวรบนเว็บ การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนกลุมเมฆ 
การจาํลององคกร 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  636 วิศวกรรมและการควบคุมคุณภาพซอฟตแวร   3(3-0-6) 
   (Software Engineering and Quality Control) 
   วิชาบังคับกอน:  ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 
 วิศวกรรมซอฟตแวร เทคโนโลยีกระบวนการทางซอฟตแวร แบบจําลองตนแบบ การรวมระบบ การ
จัดการองคประกอบของซอฟตแวร การควบคุมรุนของผลิตภัณฑซอฟตแวร การตรวจสอบและการสอบทาน การ
ประกันคุณภาพซอฟตแวร แบบจําลองการตรวจสอบซอฟตแวร มาตรฐานซอฟตแวร กระบวนการทางซอฟตแวร
แบบคลองตัว หลักการความคลองตัว ตัวอยางของกระบวนการทางซอฟตแวรแบบคลองตัว เชน Scrum, Kanban 
และ XP เครื่องมือตางๆทางวิศวกรรมซอฟตแวร 
 Software engineering, software process technology, prototyping, system integration, 
configuration management, version control, verification and validation, software quality 
assurance, software testing model, software standard, agile software process, agile principle, 
example of agile software process ex. Scrum, Kanban and XP framework, tools in software 
engineering. 
 
PGM  638 ปญญาประดิษฐและการใชงานในวิทยาการขอมูล   3(3-0-6) 
   (Artificial Intelligence and its Application in Data Science) 
   วิชาบังคับกอน:  ITE 611 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  ITE 611 Object-Oriented Programming or consent of instructor 
 แนวคิดและเทคนิคท่ีเก่ียวของกับปญญาประดิษฐ การเรียนรูของเครื่องจักร ปญหาเหมาะสมท่ีสุด ระบบ
ผูเชี่ยวชาญ เครือขายประสาทเทียม ระบบฟซซ่ี ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ข้ันตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ เบื้องตนเก่ียวกับวิทยาการขอมูล ปญหาทางวิทยาการขอมูลท่ีตองใชปญญาประดิษฐ 
เชน การวิเคราะหสื่อสังคม การทําเหมืองขอมูล และ อ่ืนๆ 
 Concepts and techniques for artificial intelligence, machine learning, P NP NP-hard 
problems, optimization problems, expert systems, neural networks, fuzzy systems, genetic 
algorithms, evolutionary algorithms, natural language processing, introduction to data science, 
problems in data science that require artificial intelligence ex. social media analytics, data 
mining, etc. 
 
PGM  695 หัวขอพิเศษทางการพัฒนาโปรแกรมประยุกตซอฟตแวร   3(3-0-6) 
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   (Special Topics in Software Application Development) 
   วิชาบังคับกอน:   โดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  Consent of instructor. 
 การศึกษาในความกาวหนาทางวิชาการและหัวขอพิเศษท่ีนาสนใจ ซ่ึงอาจารยผูสอนจะเลือกหัวขอทางการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกตซอฟตแวร 
 Recent advancement 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 more advanced topics. 
 
 4.  หมวดวิชาการศึกษาคนควาอิสระและวิทยานิพนธ 
ITE  696 การศึกษาคนควาอิสระ        6(0-12-6) 
   (Independent Studies) 
   วิชาบังคับกอน:   ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวน  หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
   Prerequisite:  Completed all required courses or consent of instructor 
 การศึกษาคนควาและพัฒนาโครงงานเปนรายบุคคลในเรื่องเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย เรื่องท่ี
ศึกษาคนควาจะอยูภายใตการดูแลและควบคุมโดยคณาจารยประจําวิชา  รวมท้ังการสงรายงานและสอบปองกัน
ผานคณาจารยประจําวิชา 
 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.  
 
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 
 การศึกษาคนควาและวิจัยข้ันสูงในหัวขอท่ีสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามรูปแบบและวิธี การวิจัย 
ภายใตการควบคุมและการใหคําปรึกษาของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธในระหวางทําการ วิจัย  นักศึกษา
ตองทําการสอบความกาวหนาผานคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหนึ่งครั้ง  และเม่ือทําวิจัยเสร็จแลวนักศึกษา
ตองทํารายงานวิทยานิพนธและตองทําการสอบปองกันวิทยานิพนธผานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 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 
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research, students must submit a final formal thesis report and then defend their thesis with a 
thesis examination committee. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
  คนควาในประเด็นท่ีนักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด เพ่ือกําหนดเปนหัวขอวิจัย โดยนักศึกษา
จะตองจัดทํารายละเอียดของโครงการวิจัย  ประกอบดวย  ความสําคัญและปญหาของการศึกษา  วัตถุประสงค  
ขอบเขต  ตลอดจนวิธีดําเนินการวิจัย เพ่ือเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควา
อิสระ  หลังจากนั้นจึงมาดําเนินการพัฒนาเครื่องมือ  ดําเนินการ  วิเคราะหผลการศึกษา  และจัดทํารูปเลมฉบับ
สมบูรณเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการสอบ วิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระเปนข้ันสุดทาย  หลังจากนั้นจึง
ดําเนินการจัดทํารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ หรือนําเสนอ
ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอรหรือการนําเสนอผลงานโดยวาจา จึงจะถือเปนเสร็จสิ้นการทํา
วิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระโดยสมบูรณ 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  นักศึกษาสามารถวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา ระบบตางๆ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสรุปผล
ของการศึกษาออกมาเปนรายงานการศึกษาซ่ึงกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง องคกรสถานศึกษา รวมท้ังสามารถนํา
ความรูและความสามารถไปใชในการแกปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
 3. ชวงเวลา 
  วิทยานิพนธ      ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 
  การศึกษาคนควาอิสระ    ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 
 4. จํานวนหนวยกิต 
  วิทยานิพนธ                12  หนวยกิต 
  การศึกษาคนควาอิสระ       6 หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
  หลักสูตรฯ กําหนดใหนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธหลังจาก
เรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยแลว เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะมีความพรอมในเรื่องการนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธหรือ
หัวขอวิชาการคนควาอิสระ และดําเนินการศึกษาดวยตนเองภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
หรือการศึกษาคนควาอิสระ โดยนักศึกษาสามารถนัดและขอเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาไดทุกสัปดาห หลักสูตรจะมี
การจัดสอบโครงรางงานวิจัย และสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระฉบบัสมบูรณในระบบเปด ซ่ึงจะเปด
โอกาสใหนักศึกษาทุกคนเขาฟงเพ่ือเรียนรูรวมกัน     
 6. กระบวนการประเมินผล 
  การประเมินผล เปนไปตามแนวปฏิบัติการศึกษาคนควาอิสระ และแนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธ 
สวนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานจะดําเนินการตามท่ีเขียนไวในขอ 2 หมวดท่ี 5 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร 
 2.  ผูบริหารระบบฐานขอมูล 
 3. ผูบริหารเทคโนโลยีงานประยุกตวิสาหกิจ 
 4.  ผูบริหารความม่ันคงระบบสารสนเทศ   
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 5. ผูบริหารเครือขาย 
 6. ผูบริหารโครงการพัฒนาซอฟตแวร 
 
สถานท่ีติดตอ 
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 10 ตึก 11 มหาวิทยาลัยรังสิต  
           โทร. 0-2997-2222 ตอ 4072 
           e-mail: piyavadee.m10@gmail.com    
  
 


