
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ช่ือหลักสูตร  

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Information Technology 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

        ชื่อเต็ม   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

   Master of Science (Information Technology) 

        ชื่อยอ    : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

    M.S. (Information Technology) 

  

จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก 2  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 แผน ข    ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 

หลักสูตร 
แผน ก  แบบ ก 2 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 

โครงสรางหลักสูตร 

ก.  วิชาเอก    ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

- สัมมนา    2 หนวยกิต  

- วิชาเอกบังคับ     7 หนวยกิต   

- วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

  

ข.  วิทยานิพนธ   ไมนอยกวา   12 หนวยกิต 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
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รายวิชา  

ก. วิชาเอก   ไมนอยกวา  24 หนวยกิต 

- สัมมนา       2    หนวยกิต 

01214597 สัมมนา   1,1 

 (Seminar) 

 

- วิชาเอกบังคับ     7  หนวยกิต 

01214512 ยุทธศาสตรดิจิทัล และสถาปตยกรรมองคกร 3(3-0-6) 

 (Digital Strategy and Enterprise Architecture) 

01214513 ระบบจัดการเนื้อหาสําหรับองคกร 3(3-0-6) 

 (Enterprise Content Management Systems) 

01214591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-2) 

 (Research Methodology in Information Technology) 

 

- วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และ/

หรือเลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือวิทยาการคอมพิวเตอร ไมเกิน 6 หนวยกิต โดยมี

รหัสวิชาสามตัวทายตั้งแต 500 ข้ึนไป ท้ังนี้ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก โดยความ

เห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

01214511 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

   (Information Technology for Management) 

01214521 การจัดระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 3(3-0-6) 

 (Computer Organization and Network System) 

01214522 โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Information and Communication Technology Infrastructure) 

01214523 การตั้งคาและใชงานเครือขาย 3(3-0-6) 

 (Network Configuration and Implementation) 

01214524 ระบบคอมพิวเตอรและความปลอดภัยในเครือขาย   3(3-0-6) 

 (Computer System and Network Security) 

01214525 การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร   3(3-0-6) 

 (Computer System Administration) 

01214526 การเฝาระวังและบริหารระบบเครือขาย   3(3-0-6) 

 (Network Monitoring and Management) 
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01214531 การพัฒนาแอปพลิเคชันองคกร   3(3-0-6) 

 (Enterprise Application Development) 

01214532 ระบบองคกรดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Enterprise Systems ) 

01214533 การพัฒนาซอฟตแวรคลาวด และโปรแกรมประยุกตสําหรับ      3(3-0-6) 

 อุปกรณเคลื่อนท่ี  

 (Cloud-based Software and Mobile Applications Development) 

01214542 การปรับปรุงกระบวนการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information System Process Improvement) 

01214551 แนวคิดและแนวโนมของการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

 (Concepts and Trends in Business Data Analytics)  

01214552 วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 3(3-0-6) 

 (Data Science and Data Analytics) 

01214553 เทคโนโลยีฐานขอมูลข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Database Technology) 

01214554 การคลังขอมูล 3(3-0-6) 

 (Data Warehousing) 

01214555 สถาปตยกรรมขอมูลและการจัดการคุณภาพขอมูล 3(3-0-6) 

 (Data Architecture and Quality Management) 

01214556 การบริหารจัดการแพลตฟอรมสําหรับประมวลผลขอมูล 3(3-0-6) 

 ขนาดใหญ 

 (Big Data Processing Platform Management) 

01214557 การเรียนรูของเครื่องจักรสําหรับการวิเคราะหขอมูล 3(3-0-6) 

 (Machine Learning for Data Analytics) 

01214558 สถิติและความนาจะเปนสําหรับการวิเคราะหขอมูล 3(3-0-6) 

 (Statistics and Probability for Data Analytics) 

01214561 การบริหารโครงการขององคกร 3(3-0-6) 

 (Enterprise Project Management) 

01214562 การจัดการความรู 3(3-0-6) 

 (Knowledge Management) 

01214565 การรื้อปรับกระบวนการดวยระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Process Re-engineering with Information Systems) 
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01214568 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information Quality Management) 

01214571 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

 (Electronic Commerce) 

01214572 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

 (Geographical Information Systems) 

01214573 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information Systems Security) 

01214574 การฝกภาคปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(0-4-2) 

 (Practical Workshop in Information Technology) 

01214575 การสรางภาพขอมูลและการสื่อสารขอมูล 3(3-0-6) 

 (Data Visualization and Communication) 

01214576 ผูประกอบการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information Technology Entrepreneur) 

01214577 การเปลี่ยนผานสูองคกรดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Organization Transformation) 

01214596 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-3 

 (Selected Topics in Information Technology) 

01214598 ปญหาพิเศษ 1-3 

 (Special Problems) 

 

ข.  วิทยานิพนธ     ไมนอยกวา 12   หนวยกิต  

01214599   วิทยานิพนธ    1-12 

                (Thesis)    
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แผน ข 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 

โครงสรางหลักสูตร 

ก.  วิชาเอก   ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 

- สัมมนา    2 หนวยกิต  

- วิชาเอกบังคับ     7 หนวยกิต   

- วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต  

 

ข.  การศึกษาคนควาอิสระ       6 หนวยกิต 

 

รายวิชา  

ก. วิชาเอก   ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 

- สัมมนา       2    หนวยกิต 

01214597 สัมมนา   1,1 

 (Seminar) 

- วิชาเอกบังคับ      7  หนวยกิต 

01214512 ยุทธศาสตรดิจิทัล และสถาปตยกรรมองคกร 3(3-0-6) 

 (Digital Strategy and Enterprise Architecture) 

01214513 ระบบจัดการเนื้อหาสําหรับองคกร 3(3-0-6) 

 (Enterprise Content Management Systems) 

01214591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-2) 

 (Research Methodology in Information Technology) 

 

- วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต และ/

หรือเลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือวิทยาการคอมพิวเตอร ไมเกิน 6 หนวยกิต โดยมี

รหัสวิชาสามตัวทายตั้งแต 500 ข้ึนไป ท้ังนี้ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก โดยความ

เห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

01214511 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

   (Information Technology for Management) 

01214521 การจัดระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 3(3-0-6) 

 (Computer Organization and Network System) 
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01214522 โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Information and Communication Technology Infrastructure) 

01214523 การตั้งคาและใชงานเครือขาย 3(3-0-6) 

 (Network Configuration and Implementation) 

01214524 ระบบคอมพิวเตอรและความปลอดภัยในเครือขาย   3(3-0-6) 

 (Computer System and Network Security) 

01214525 การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร   3(3-0-6) 

 (Computer System Administration) 

01214526 การเฝาระวังและบริหารระบบเครือขาย   3(3-0-6) 

 (Network Monitoring and Management) 

01214531 การพัฒนาแอปพลิเคชันองคกร   3(3-0-6) 

 (Enterprise Application Development) 

01214532 ระบบองคกรดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Enterprise Systems) 

01214533 การพัฒนาซอฟตแวรคลาวด และโปรแกรมประยุกตสําหรับ      3(3-0-6) 

 อุปกรณเคลื่อนท่ี  

 (Cloud-based Software and Mobile Applications Development) 

01214542 การปรับปรุงกระบวนการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information System Process Improvement) 

01214551 แนวคิดและแนวโนมของการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

 (Concepts and Trends in Business Data Analytics)  

01214552 วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 3(3-0-6) 

 (Data Science and Data Analytics) 

01214553 เทคโนโลยีฐานขอมูลข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Database Technology) 

01214554 การคลังขอมูล 3(3-0-6) 

 (Data Warehousing) 

01214555 สถาปตยกรรมขอมูลและการจัดการคุณภาพขอมูล 3(3-0-6) 

 (Data Architecture and Quality Management) 

01214556 การบริหารจัดการแพลตฟอรมสําหรับประมวลผลขอมูล 3(3-0-6) 

 ขนาดใหญ 

 (Big Data Processing Platform Management) 
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01214557 การเรียนรูของเครื่องจักรสําหรับการวิเคราะหขอมูล 3(3-0-6) 

 (Machine Learning for Data Analytics) 

01214558 สถิติและความนาจะเปนสําหรับการวิเคราะหขอมูล 3(3-0-6) 

 (Statistics and Probability for Data Analytics) 

01214561 การบริหารโครงการขององคกร 3(3-0-6) 

 (Enterprise Project Management) 

01214562 การจัดการความรู 3(3-0-6) 

 (Knowledge Management) 

01214565 การรื้อปรบักระบวนการดวยระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Process Re-engineering with Information Systems) 

01214568 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information Quality Management) 

01214571 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

 (Electronic Commerce) 

01214572 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

 (Geographical Information Systems) 

01214573 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information Systems Security) 

01214574 การฝกภาคปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(0-4-2) 

 (Practical Workshop in Information Technology) 

01214575 การสรางภาพขอมูลและการสื่อสารขอมูล 3(3-0-6) 

 (Data Visualization and Communication) 

01214576 ผูประกอบการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information Technology Entrepreneur) 

01214577 การเปลี่ยนผานสูองคกรดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Organization Transformation) 

01214596 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-3 

 (Selected Topics in Information Technology) 

01214598 ปญหาพิเศษ  1-3 

 (Special Problems) 

ข.  การศึกษาคนควาอิสระ      6   หนวยกิต  

01214595   การศึกษาคนควาอิสระ   3,3 

 (Independent Study)            
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

 

แผน ก  แบบ ก 2 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01214512 ยุทธศาสตรดิจิทัล และสถาปตยกรรมองคกร 3(3-0-6) 

01214513 ระบบจัดการเนื้อหาสําหรับองคกร 3(3-0-6) 

01214597 สัมมนา    1 

 วิชาเอกเลือก    3( -  - ) 

  รวม                     10( -  - ) 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01214591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-2)   

 วิชาเอกเลือก    9( -  - ) 

  รวม                  10( -  - ) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01214597 สัมมนา      1   

01214599 วิทยานิพนธ           6 

 วิชาเอกเลือก     3( -  - ) 

  รวม                        10( -  - ) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01214599 วิทยานิพนธ     6 

  รวม                     6 
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แผน ข 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01214512 ยุทธศาสตรดิจิทัล และสถาปตยกรรมองคกร  3(3-0-6) 

01214513 ระบบจัดการเนื้อหาสําหรับองคกร  3(3-0-6) 

01214597 สัมมนา     1 

 วิชาเอกเลือก       3( -  - ) 

  รวม                    10( -  - ) 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01214591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-2)   

 วิชาเอกเลือก      9( -  - ) 

   รวม                     10( -  - ) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01214595 การศึกษาคนควาอิสระ         3 

01214597 สัมมนา     1   

  วิชาเอกเลือก    9( -  - ) 

   รวม                       13( -  - ) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01214595 การศึกษาคนควาอิสระ         3 

  รวม                    3 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

01214511 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

 (Information Technology for Management) 

องคประกอบและประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การไหลของสารสนเทศภายใน

องคกร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมพูนคุณภาพ ผลิตภาพ และความไดเปรียบในการแขงขันขององคกร 

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาระบบสารสนเทศระดับองคกร การวางแผน การประเมินผล และการวิเคราะห

ตนทุนและผลตอบแทนของระบบสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอบุคคล องคกรและสังคม 

จริยธรรม กฎหมายและนโยบายของประเทศท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Elements and types of information systems for management, information flow 

within an organization, using information technology for improving of quality, productivity and 

competitive advantage of organization, electronic business, development of organization 

information systems, planning, evaluation, and cost-benefit analysis of information systems.  

Impacts of information technology to individual, organization, and societies.  Ethics, laws and 

national policies concerning information technology. 

 

01214512 ยุทธศาสตรดิจิทัล และสถาปตยกรรมองคกร 3(3-0-6) 

 (Digital Strategy and Enterprise Architecture) 

หลักการวิเคราะหยุทธศาสตรเชิงธุรกิจ การจัดทํายุทธศาสตรดิจิทัล  กรอบแนวทางสถาปตยกรรม

องคกร การวิเคราะหสถานภาพองคกรในปจจุบัน การออกแบบสถาปตยกรรมองคกรสําหรับอนาคต การวิเคราะห

โครงสรางองคกรและกระบวนการปฏิบัติงาน สถาปตยกรรมขอมูล สถาปตยกรรมแอปพลิเคชัน สถาปตยกรรม

เทคโนโลยีและสถาปตยกรรมความม่ันคงปลอดภัย การวิเคราะหชองวาง การจัดทําแผนแมบทและแผนดําเนินงาน

สําหรับองคกร การจัดทําสถาปตยกรรมองคกรเพ่ือการเปลี่ยนผานสูดิจิทัล  

Principles for business strategy analysis. Digital strategy formulation. Enterprise 

architecture framework. As-is organization analysis. To-be enterprise architecture design. 

Organizational structures and business process analysis. Data architecture. Application 

architecture. Technology architecture and security architecture. Gap analysis. Development of 

master plans and action plans for enterprise. Implement Enterprise architecture for digital 

transformation. 
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01214513 ระบบจัดการเนื้อหาสําหรับองคกร 3(3-0-6) 

 (Enterprise Content Management Systems) 

เทคโนโลยีและการบริหารจัดการท่ีเก่ียวของกับระบบการจัดการเนื้อหาขององคกร การวิเคราะห

ความตองการทางธุรกิจท้ังในดานผลิตภัณฑและ/หรือบริการขององคกร การออกแบบ การวางแผน การพัฒนา

และการประเมินผลระบบการจัดการเนื้อหาสําหรับองคกร เทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาและบริหาร

จัดการระบบการจัดการเนื้อหาสําหรับองคกร การวิเคราะหโครงสรางสารสนเทศ สถาปตยกรรมการใหบริการและ

การวิเคราะหพฤติกรรมของผูใช การฝกภาคปฏิบัติและกรณีศึกษา 

Technology and related management mechanisms for enterprise content 

management systems. Business requirements analysis related to products and/or services. 

Design, planning, implementation and evaluation of enterprise content management systems. 

Technology and tools for developing and managing enterprise content management systems. 

Information structure analysis. Service architecture and user behavior analysis. Practical 

workshops and case studies. 

 

01214521 การจัดระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 3(3-0-6) 

 (Computer Organization and Network System) 

การจัดระบบคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล หนวยความจํา หนวยรับเขาและสงออก ระบบหลาย

ตัวประมวล เครื่องจักรเสมือน ระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีดานซอฟตแวร ทอพอโลยีเครือขายและการกําหนด

เลขท่ีอยู การหาเสนทาง เอ็มพีแอลเอส การสลับและแลนเสมือน เครือขายไรสาย ความม่ันคงเครือขาย การ

วางแผนเครือขายและการใชงาน แนวโนมเทคโนโลยีเครือขาย 

Computer system organization, processing unit, memory unit, input and output unit, 

multiprocessing systems, virtual machines, operating systems and software technology, network 

topology and addressing, routing, MPLS, switching and virtual LAN, wireless networking, network 

security, network planning and implementation, network technology trends. 

 

01214522 โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 (Information and Communication Technology Infrastructure) 

โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนวคิด การออกแบบ ประสิทธิภาพ ศูนย

ขอมูล ศูนยสํารองขอมูล เครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร คลาวด หนวยสํารองขอมูล เครือขาย ระบบปฏิบัติการ 

เทคโนโลยีสําหรับการสรางทรัพยากรเสมือน   

Information and communication technology infrastructure. Design concept. 

Efficiency. Data center. Backup data center. Computer server. Cloud. Data storage. Network. 

Operating system. Virtualization technology. 
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01214523 การตั้งคาและใชงานเครือขาย 3(3-0-6) 

 (Network Configuration and Implementation) 

การจัดการแอดเดรส โพรโทคอลหาเสนทาง การตั้งคาเราเตอร ระบบแลนเสมือน ระบบสวิตชิ่ง 

ระบบเครือขายบริเวณกวาง การตั้งคา การควบคุม   การเขาถึง การออกแบบและใชงานเครือขาย 

Network address management. Routing protocol. Router configuration. Virtual LAN. 

Switching system. Wide area network. Access control list. Network design and implementation. 

 

01214524 ระบบคอมพิวเตอรและความปลอดภัยในเครือขาย   3(3-0-6) 

 (Computer System and Network Security) 

ระบบความปลอดภัย การตรวจหาชองโหวของระบบคอมพิวเตอร แมขายและระบบเครือขาย การ

ปรับปรุงระบบใหทันสมัย การตั้งคาไฟรวอล การจํากัดการเขาใชงานและการควบคุม 

Security system. Computer and network system security whole scanning. Patching 

and updating.  Firewall setup. Permission and access control. 

 

01214525 การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร   3(3-0-6) 

 (Computer System Administration) 

การติดตั้งระบบปฏิบัติการสมัยใหม ดิสคและระบบไฟล โพรเซส การติดตอกับผูใชแบบบรรทัดคําสั่ง

และการเขียนสคริปต การจัดการผูใชและกลุมผูใช ระบบเครือขาย ระบบการพิมพ บริการของระบบ ระบบเสมือน        

การสํารองและกูคืนขอมูล 

Installation of modern operating systems.  Disks and file systems.  Processes.  

Command-line interface and scripting.  User and group management.  Networking subsystem.  

Printing subsystem.  System services.  Virtualization.  Backing up and restoring data. 

 

01214526 การเฝาระวังและบริหารระบบเครือขาย   3(3-0-6) 

 (Network Monitoring and Management) 

การโจมตีระบบ การเฝาระวัง การแสดงสถานะเครือขาย การดักจับขอมูล ระบบดักจับการเขาใช

ระบบโดยไมไดรับอนุญาต การปองกันการโจมตี ระบบการตอบโตการโจมต ี

Network attack. Monitoring system. Network status visualization. Network sniffing. 

Intrusion detection system. Intrusion prevention system. Counterattack system. 
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01214531 การพัฒนาแอปพลิเคชันองคกร 3(3-0-6) 

 (Enterprise Application Development) 

การวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสําหรับองคกร กรอบแนวทางการพัฒนาเว็บ

แบบหลายชั้น การออกแบบออปเจ็ค สถาปตยกรรมซอฟตแวร รูปแบบโมเดล-วิว-คอนโทรลเลอร รูปแบบการ

ออกแบบสวนนําเสนอ รูปแบบการออกแบบสวนธุรกิจ รูปแบบการออกแบบสวนการเชื่อมโยง การออกแบบและ

เชื่อมโยงฐานขอมูล การพัฒนาและการนําเครื่องมือสนับสนุน  การพัฒนาไปใช กรณีศึกษาและโครงการ 

Analysis, design and development of enterprise applications. Multi-tier web 

development framework. Object-oriented design. Software architecture. Model-view-controller 

patterns. Presentation-tier design patterns. Business-tier design patterns. Integration-tier design 

patterns. Database design and connectivity. Implementation and development tools. Case 

studies and projects.  

 

01214532 ระบบองคกรดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Enterprise Systems) 

ความรูเก่ียวกับระบบองคกร แอปพลิเคชันขนาดใหญสําหรับสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงาน 

ธุรกรรม และการวิเคราะหขอมูลองคกร ฐานขอมูลกลาง ระบบบัญชี ระบบจัดซ้ือ ระบบบริหารการผลิต ระบบ

จัดการหวงโซอุปทาน ระบบบริหารลูกคาสัมพันธ วงจรชีวิตการพัฒนาระบบขององคกรและปจจัยความสําเร็จ 

การฝกภาคปฏิบัติโดยการใชซอฟตแวรการวางแผนทรัพยากรองคกร  

Knowledge about enterprise systems. Large-scale application for supporting 

business processes, business transaction, and enterprise data analysis. Centralized database. 

Accounting system. Procurement system. Production management system. Supply chain 

management system. Customer relationship management system. Enterprise systems 

development life cycle and critical success factors. Laboratory practices with Enterprise 

Resource Planning software. 

 

01214533 การพัฒนาซอฟตแวรคลาวด และโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคล่ือนท่ี 3(3-0-6) 

(Cloud-based Software and Mobile Applications Development) 

การวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรบนคลาวดและโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณ

เคลื่อนท่ี เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาซอฟตแวรบนคลาวด สถาปตยกรรมการประมวลผลบนคลาวดและ

สถาปตยกรรมอิงบริการ   การบริการโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการแพลทฟอรม การบริการซอฟตแวร เวอรชวล

ไลเซชันและการบริการผูใชจํานวนมาก วิศวกรรมซอฟตแวรแบบคลาวด  ออปเจ็คขอมูลบนคลาวด การพัฒนา

ซอฟตแวรบนคลาวด การบริหารจัดการ   ความม่ันคงปลอดภัยขอมูลบนคลาวด เครื่องมือและการพัฒนา

ซอฟตแวรท่ีสวนหนาเปนโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี กรณีศึกษาและโครงการ 
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Analysis, design and development of cloud-based software and mobile 

applications. Cloud-based software development tools. Cloud-based computing architecture 

and Service-oriented architecture. Infrastructure as a service. Platform as a service. Software as 

a service. Virtualization and multi-tenancy. Cloud-based software engineering. Cloud data 

objects. Cloud-based software implementation. Cloud-based data security management. Tools 

and software development of mobile front-end applications. Case studies and projects. 

 

01214542  การปรับปรุงกระบวนการระบบสารสนเทศ             3(3-0-6) 

(Information System Process Improvement) 

กรอบมาตรฐานและระเบียบวิธีทําแบบจําลองและจัดการกระบวน  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแวร การรับประกันคุณภาพของวัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวัดคาและ

ประเมินผลเมตริก เครื่องมือสนับสนุนกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

Standard frameworks and methodologies to model and manage information system 

development processes.  Software process improvement.  Quality assurance in information 

system development life cycle.  Metric measurement and evaluation.  Supporting tools for 

information system development processes. 

 

01214551  แนวคิดและแนวโนมของการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

(Concepts and Trends in Business Data Analytics) 

ภาพรวมของวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหทางธุรกิจ ความเขาใจขอมูล การจัดการความรู 

คลังขอมูล เหมืองขอมูล หลักการดานวิทยาศาสตรขอมูล แนวโนมใหมของวิทยาศาสตรขอมูล และการวิเคราะห

ทางธุรกิจ 

Overview of data science and business analytics. Understanding of data. Knowledge 

management. Data warehouse. Data mining. Data science principle. New trends of data science 

and business analytics. 

 

01214552  วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 3(3-0-6) 

 (Data Science and Data Analytics) 

แนวคิดพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหขอมูล เทคนิคการเตรียมขอมูล เทคนิคการ

ถดถอยและการแบงกลุมขอมูล เทคนิคการจัดกลุมขอมูล เทคนิคการคนหาความเชื่อมโยงและความสัมพันธของ

ขอมูล การประยุกตการทําเหมืองขอมูล การนําการวิเคราะหขอมูลไปใชในองคกร การวิเคราะหขอมูลท่ีไมมี

โครงสรางและขอมูลมีรูปแบบซับซอน การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญมาก แนวโนมการวิเคราะหขอมูล 
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Basic concepts of data science and data analytics. Data pre-processing techniques. 

Data regression and classification techniques. Data clustering techniques. Link and association 

discovery techniques. Data mining applications. Implementing data analytics within an 

organization. Un-structured and complex data analytics. Big data analytics. Data analytics 

trends. 

 

01214553  เทคโนโลยีฐานขอมูลข้ันสูง 3(3-0-6) 

(Advanced Database Technology) 

การจัดการสารสนเทศและระบบฐานขอมูล การแทนสารสนเทศดวยแบบจําลองขอมูล การปรับปรุง

คุณภาพของการออกแบบระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ โปรแกรมประยุกตฐานขอมูลและอันตรกิริยาบนเครือขายใย

แมงมุม การเชื่อมตอฐานขอมูลในระบบผูรับ-ใหบริการแบบหลายชั้น การจัดการดานสมรรถนะ ความเชื่อม่ัน และ

ความม่ันคงของซอฟตแวร ระบบการจัดการฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบเชิงวัตถุและแบบกระจาย ฐานขอมูล

ท่ีไมไดเปนแบบเอสคิวแอล 

Information management and database systems.  Representing Information with 

data models.  Improving the quality of relational database design.  Database application 

program and interaction on the world wide web.  Database connectivity in multi-tier client-

server systems.  Management of performance, reliability, and security of database management 

system software.  Object-oriented and distributed database systems. NoSQL databases. 

 

01214554  การคลังขอมูล  3(3-0-6) 

(Data Warehousing) 

สถาปตยกรรม และองคประกอบของระบบคลังขอมูล ระเบียบวิธีพัฒนาระบบคลังขอมูล การบริหาร

จัดการโครงการคลังขอมูลและการรวบรวมความตองการ การออกแบบคลังขอมูลและการนําไปปฏิบัติ การ

ออกแบบการไดมาซ่ึงขอมูล การประยุกตใชการคลังขอมูลสําหรับความอัจฉริยะเชิงธุรกิจ แนวโนมใหมของการ

คลังขอมูล ทะเลสาบขอมูล และแนวโนมอัจฉริยะเชิงธุรกิจ 

Architectures and elements of data warehouse systems. Data warehouse system 

development methodology. Data warehousing project management and requirements 

gathering. Data warehouse design and implementation. Data acquisition design.  Application of 

data warehousing for business intelligence. Data warehousing, data lakes, and business 

intelligence trends. 
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01214555  สถาปตยกรรมขอมูลและการจัดการคุณภาพขอมูล 3(3-0-6) 

(Data Architecture and Quality Management) 

แนวคิดดานการสรางขอมูลท่ีมีคุณภาพ การไดมาซ่ึงขอมูล สถาปตยกรรมและแบบจําลองขอมูล การ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การทําความสะอาดขอมูล การสรางความสอดคลองของขอมูล มาตรฐานขอมูล 

การบูรณาการขอมูล การรับรองและการประเมินคุณภาพของขอมูล การจัดเวอรชั่นและการตรวจสอบขอมูล การ

กํากับดูแลขอมูล 

Concepts of quality data construction. Data acquisition. Data architecture and 

modeling. Data validation. Data cleaning. Data harmonization. Data standardization. Data 

integration. Data quality assurance and assessment. Data versioning and auditing. Data 

governance. 

 

01214556  การบริหารจัดการแพลตฟอรมสําหรับประมวลผลขอมูลขนาดใหญ 3(3-0-6) 

(Big Data Processing Platform Management) 

การบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลขนาดใหญ การ

ประยุกตใชขอมูลขนาดใหญ ระบบปฏิบัติการ เครื่องจักรเสมือนจริง เทคโนโลยีคอนเทนเนอรสําหรับการ

ประมวลผลขอมูลขนาดใหญ    การจัดการแหลงท่ีมาและประเภทของขอมูลขนาดใหญ การบริหารระบบแบบ

กระจายและระบบคลาวด ระบบไฟลขนาดใหญ คลังขอมูล ความม่ันคง ความเปนสวนตัว ความถูกตอง และความ

นาเชื่อถือของขอมูลขนาดใหญ เครื่องมือจัดการขอมูลและแพลตฟอรม กรณีศึกษา 

Infrastructure management for storing and processing big data. Application of big 

data. Operating systems. Virtual machine. Container technology for big data processing. 

Management of big data sources and types.  Administration of distributed systems and cloud 

systems. Large file systems. Data warehouse. Security, privacy, integrity and reliability of big 

data. Data management tools and platforms. Case studies. 

 

01214557  การเรียนรูของเครื่องจักรสําหรับการวิเคราะหขอมูล 3(3-0-6) 

(Machine Learning for Data Analytics) 

เทคนิคและข้ันตอนวิธีของการเรียนรูของเครื่องจักร ทฤษฏีพ้ืนฐานของการเรียนรูของเครื่องจักร 

สมมติฐานเบื้องหลังเทคนิคการเรียนรูของเครื่องจักรแบบตางๆ การเรียนรูเชิงอุปนัยของตนไมประกอบการ

ตัดสินใจ การเรียนรูกฎ   การเรียนรูแบบเบยเซียน แบบจําลองมารคอฟแบบซอน โครงขายประสาทเทียม ข้ันตอน

วิธีเชิงพันธุศาสตร ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน วิธีการแบบถดถอย การเรียนรูเชิงลึก การจัดกลุมขอมูล การเรียนรู

แบบจําลองตัวแปรแฝง การลดขนาดของมิติขอมูล 
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Techniques and algorithms underlying machine learning. Basic theory of machine 

learning. Assumptions behind various machine learning techniques. Inductive decision tree 

learning. Rule learning. Bayesian learning. Hidden Markov Model (HMM). Artificial neural network. 

Genetic algorithms. Support vector machine. Regression method. Deep learning. Clustering 

algorithm. Learning latent variable models. Data dimensionality reduction. 

 

01214558  สถิติและความนาจะเปนสําหรับการวิเคราะหขอมูล 3(3-0-6) 

(Statistics and Probability for Data Analytics) 

การแจกแจงความนาจะเปน สถิติพรรณนา การสรางภาพแทน การกระจาย การสุมตัวอยางและการ

แจกแจงการสุมตัวอยาง ชวงความเชื่อม่ัน การทดสอบสมมติฐานบนหนึ่งกลุมตัวอยาง การทดสอบสมมติฐานบน

สองกลุมตัวอยาง การวิเคราะหความปรวนแปร สหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนตรง การวิเคราะหการ

ถดถอยหลายตัวแปรและไมเชิงเสน การทดสอบไคสแควร เครื่องมือและทิศทางใหมในการวิเคราะหขอมูล 

โครงงานการวิเคราะหขอมูล 

Probability distributions. Descriptive statistics. Distribution representation. Sampling 

and sampling distribution. Confidence Intervals. Hypothesis test on single sample. Hypothesis 

test on two samples. Analysis of variance. Correlation. Linear regression. Multiple and non-linear 

regression. Chi-square test. Data analytics tools and emerging trend. Data analytics project. 

 

01214561  การบริหารโครงการขององคกร 3(3-0-6) 

 (Enterprise Project Management) 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงองคกร การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลอยางเปนระบบ การ

วิเคราะหความตองการและความเปนไปได การออกแบบสถาปตยกรรมองคกร การจัดทําแผนพัฒนา กําหนด

ขอบเขตและความตองการ ประเมินงบประมาณโครงการ ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง การโอนยายขอมูล ปรับตัวเขา

สูองคกรดิจิทัล การวางแผน การติดตามและควบคุม การจัดการดานคุณภาพ การบริหารดานเอกสารโครงการ 

บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการทีมผูรวมงาน การบริหารจัดการงานธุรการและการ

ประสานงานโครงการ 

Enterprise change management. Implement digital project development 

systematically. Requirement and fessibility analysis. Design an enterprise architecture. 

Implement a development plan.  Identify requirement and scope. Evaluate project budgets. 

Purchasing reguration. Data migation.  Digital enterprise transformation. Planning. Monitoring and 

control. Quality management. Document management. Roles, responsibilities and team 

management. Project administrative and coordination management. 
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01214562  การจัดการความรู  3(3-0-6) 

 (Knowledge Management) 

หลักการจัดการความรู การแทนความรู การวิเคราะหความตองการความรูขององคกร การวิเคราะห 

การออกแบบ และการพัฒนาระบบการจัดการความรู การนําระบบการจัดการความรูไปใชงานจริง และการ

บํารุงรักษา  

Principles of knowledge management.  Knowledge representation.  Organizational 

knowledge requirement analysis.  Knowledge management system analysis, design and 

development.  Knowledge management system deployment and maintenance. 

 

01214565  การรื้อปรับกระบวนการดวยระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

(Process Re-engineering with Information Systems) 

ผลกระทบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอรในองคกร การวิเคราะหทางธุรกิจ องคประกอบวิกฤติ

ของความสําเร็จ การปรับปรุง และการรื้อปรับกระบวนการทางธุรกิจใหมเพ่ือประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ 

กระบวน       การรื้อปรับ การใชเทคโนโลยีเชิงวัตถุในการรื้อปรับกระบวนการ มนุษยปจจัย       การออกแบบ

เครือขายธุรกิจใหม และการใหคําจํากัดความใหมของขอบขายธุรกิจดวยการสนับสนุนของระบบสานสนเทศ 

Impact of computer-based information systems in organization.  Business analysis.  

Critical success factors.  Adaptation and radical re-engineering of business processes for the 

effectiveness of information systems.  Re-engineering process.  Process re-engineering with 

object oriented technology.  Human factors.  Business network redesign and business scope 

redefinition with supportive information systems. 

 

01214568  การจัดการคุณภาพสารสนเทศ 3(3-0-6) 

(Information Quality Management) 

แนวคิดดานคุณภาพสารสนเทศ การประเมินและปญหาในระบบสารสนเทศองคกร การวัด การ

วิเคราะห และการปรับปรุงคุณภาพขอมูล คุณภาพสารสนเทศในนโยบายและกลยุทธการจัดการ 

Information quality concepts, assessment, and problems in organizational 

information systems.  Measurement, analysis, and improvement of information quality.  

Information quality in management policies and strategies. 
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01214571  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

(Electronic Commerce) 

การพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส องคประกอบ สถาปตยกรรม และกระบวนการ

ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การผสานกลยุทธธุรกิจกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความม่ันคง กฎหมาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบาย 

Technologies development for e-Commerce. Elements, architectures, and processes 

of electronic commerce.  Synchronization of business strategy and information technology.  

Security systems.  Information technology laws and policies. 

 

01214572  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

(Geographical Information Systems) 

ระบบคอมพิวเตอรสารสนเทศทางภูมิศาสตรโดยแทนขอมูลในรูปสัญลักษณเชิงพ้ืนท่ี กรรมวิธีการ

จัดเก็บขอมูลเชิงแผนท่ีในระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูลสําหรับจัดการสารสนเทศภูมิศาสตร การเชื่อมโยง

ระบบฐานขอมูลเขากับรูปภาพแผนท่ี เทคโนโลยีฮารดแวร และซอฟตแวรท่ีใชในการจัดการประมวลผล การแสดง

ภาพ และการวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตร ตัวอยางการประยุกตระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

Computer-based geographical information systems (GIS) represented in the form of 

spatial symbols.  The methods of spatial data storage in computer systems.  Database 

management systems for geographical information handling.  The connection of database 

systems and geographical map images.  Hardware and software technologies for manipulating, 

displaying and techniques to facilitate GIS analysis.  Examples of GIS applications and utilization. 

 

01214573  ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

(Information Systems Security) 

การกําหนดนโยบาย กระบวนการ และวิธีการเพ่ือสรางความเชื่อม่ันในความม่ันคงของระบบ

สารสนเทศ การรักษาความลับ ความพรอมใช และความถูกตองตรงกันของสารสนเทศ การควบคุม การเขาถึง 

การปองกันบุคคลหรือโปรแกรมท่ีไมไดรับสิทธิ์ในการเขาถึงระบบ การปกปองสารสนเทศ การตรวจจับและการกู

ระบบจากการถูกละเมิดดานความปลอดภัย 

Defining policies, processes and methodologies for assuring information system 

security. Information confidential, availability, and  integrity. Access controls. Preventing 

unauthorized persons or programs from accessing a system. Protecting information. Detection 

and remediation of security breaches. 
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01214574  การฝกภาคปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(0-4-2) 

(Practical Workshop in Information Technology) 

การฝกภาคปฏิบัติในการประยุกต และการพัฒนาระบบสารสนเทศ  หัวขอเปลี่ยนไปแตละป

การศึกษา 

Practical training in application and development of information systems. Topics are 

subjected to change in each academic year. 

 

01214575  การสรางภาพขอมูลและการส่ือสารขอมูล 3(3-0-6) 

(Data Visualization and Communication) 

ภาพรวมของการสรางภาพขอมูล  ขอมูลและตาราง แผนภูมิเบื้องตน การสรางภาพสหสัมพันธและ

หลายตัวแปร แผนภูมิตนไม โครงขาย แผนท่ี การรับรูทางสายตา ปฏิสัมพันธและการประเมินภาพขอมูล การฝก

ปฏิบัติการสรางภาพ การแลกเปลี่ยนมุมมองจากผูเชี่ยวชาญ เครื่องมือและแนวโนมใหมของการสรางภาพขอมูล 

การประยุกตการสรางภาพขอมูล 

Overview of data visualization. Data and table. Basic charts. Correlation and 

multivariate visualization. Trees. Networks. Maps. Visualization perception. Interaction and 

evaluation of data visualization. Data visualization practice. Specialist’s viewpoint exchange. 

Data visualization tools and emerging trend. Data visualization application. 

 

01214576  ผูประกอบการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

(Information Technology Entrepreneur) 

นวัตกรรม การสรางธุรกิจใหม เทคโนโลยีเชิงพาณิชย ความเปนผูประกอบการใหม การคิดเชิง

ออกแบบ การบริหารจัดการทุน การบริหารจัดการผูประกอบการ ระบบนิเวศของผูประกอบการ การเงินของ

ผูประกอบการ ความเปนผูนํา การวางแผนและการตลาด ผูประกอบการขนาดกลางและยอมดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

Innovation. New business setting. Technology commercialization. Entrepreneurship. 

Design thinking. Venture management. Entrepreneurial management. Entrepreneurial 

ecosystem. Entrepreneurial finance. Leadership. Planing and marketing. SMEs in information 

technology sector. 
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01214577  การเปล่ียนผานสูองคกรดิจิทัล 3(3-0-6) 

(Digital Organization Transformation) 

การพัฒนาองคกรดิจิทัล องคประกอบและหลักการพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาองคกรดิจิทัล 

กรณีศึกษาและปจจัยสูความสําเร็จในการเปลี่ยนผานสูองคกรดิจิทัล กรอบสมรรถนะการเปลี่ยนผานสูการเปน

องคกรดิจิทัล การศึกษาเครือขายมูลคาทางดิจิทัล ระบบนิเทศดิจิทัล การจัดการการเปลี่ยนแปลง ธรรมาภิบาล

ดานไอทีเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืน การพัฒนาและการนําแผนปฏิบัติมาใชในการเปลี่ยนผานสูดิจิทัล เครื่องมือเพ่ือ

ติดตามและตรวจสอบสมรรถนะ 

Digital enterprise development. Foundation and principles of digital enterprise 

development. Case studies and crital success factors for digital enterprise transformation. 

Competency framework for digital transformation. A study of digital value networks. Digital 

ecosystems. Change management. IT governance for sustainable development. Development 

and deployment of action plan for digital transformation.  Tools for performance tracking and 

monitoring. 

 

01214591  ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-2) 

(Research Methodology in Information Technology) 

หลักและระเบียบวิธีทางการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะหปญหาเพ่ือกําหนดหัวขอ

งานวิจัย วิธีรวบรวมขอมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย  การกําหนดตัวอยางและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห แปลผล 

และการวิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอในการประชุม และการตีพิมพ  

Research principles and methods in information technology and problem analysis 

for research topic identification, data collection for research planning, identification of samples 

and techniques.  Analysis, interpretation and discussion of research result report writing for 

presentation and publication. 

 

01214595  การศึกษาคนควาอิสระ 3 

(Independent Study) 

การศึกษาคนควาอิสระในหัวขอท่ีนาสนใจในระดับปริญญาโท และ    เรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Independent study on interesting topic at the master’s degree level and compile 

into a written report. 
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01214596  เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-3 

 (Selected Topics in Information Technology) 

เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาค

การศึกษา 

Selected topics in information technology at the master’s degree level.  Topics are 

subject to change each semester. 

 

01214597  สัมมนา  1 

(Seminar) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท 

Presentation and discussion on current interesting topics in information technology 

at the master’s degree level. 

 

01214598  ปญหาพิเศษ  1-3 

(Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาโท และ     เรยีบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in information technology at the master’s degree level and 

compiled into a written report. 

 

01214599  วิทยานิพนธ  1-12  

(Thesis) 
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

Research at the master’s degree level and compile into a thesis. 


