หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
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1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Doctor of Philosophy Program in Information Technology

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ชื่อยอ (ภาษาไทย) :
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชือ่ ยอ (ภาษาอังกฤษ) :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Doctor of Philosophy (Information Technology)
Ph.D. (Information Technology)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
หลักสูตรนี้จัดทําขึ้นเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในระดับสูงทั้งทางดานทฤษฎีและทาง
ปฏิบัติไดมาตรฐานเทียบเทาสากล เพื่อตอบสนองความตองการบุคลากรของประเทศ โดยดุษฎีบัณฑิตที่จบ
การศึกษา สามารถศึกษา คนควา วิจัย และทําการทดลอง เพื่อสรางองคความรูใหมๆทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความสามารถในการวิเคราะห และสังเคราะหองคความรูไปพัฒนาและประยุกตใชอยางเปน
สากล รวมทั้งเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
วัตถุประสงค
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีความรูความสามารถในดานตางๆดังนี้
4.1. คนควา วิจัย และทําการทดลอง เพื่อสรางองคความรูใหมๆทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2. วิเคราะห และสังเคราะหองคความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
แกปญหาตางๆ และพัฒนาองคความรูในทางสรางสรรคอันกอใหเกิดประโยชนตอสังคมสวนรวม และ
ประเทศชาติ
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4.3. เปนผูนําในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพ
5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
6.1 วุฒิการศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาที่มีการเรียนวิชา
ทางดานคอมพิวเตอรไมนอยกวา 15 หนวยกิต หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของดวยคะแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.5 จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
6.2 ไมเปนโรคติดตอรายแรง และแพทยมีความเห็นวามีสุขภาพเหมาะที่จะเขาศึกษาได
6.3 ไมมีความประพฤติที่สังคมรังเกียจ และไมบกพรองในศีลธรรมอันดี
6.4 มีผูรับรอง ซึ่งมีที่อยูที่ทางมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดตอได
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เปนผูที่ผานการคัดเลือกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
8. ระบบการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
8.1 การศึกษาเปนระบบทวิภาค
8.1.1 การศึกษาภาคปกติมี 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดยมี
ระยะเวลาการเรียนในแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
8.1.2 ภาคฤดูรอนมีระยะเวลาการเรียนไมนอยกวา 6 สัปดาห
8.2 การคิดหนวยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาในการฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.2.3 วิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
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9. ระยะเวลาการศึกษา
9.1 สําหรับผูที่จบปริญญาตรี ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 4 ปการศึกษา และไมเกิน 8 ปการศึกษา
9.2 สําหรับผูที่จบปริญญาโท ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 3 ปการศึกษา และไมเกิน 6 ปการศึกษา
10. การลงทะเบียน
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
10.1 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชาตามที่ไดกําหนดไวตามหลักสูตร ไดไมเกิน 15 หนวยกิต ในแต
ละภาคการศึกษาปกติ
10.2 กรณีที่มีการเพิกถอนรายวิชา จํานวนหนวยกิตต่ําสุดที่จะตองคงไวคือ 3 หนวยกิต ตอภาค
การศึกษา
10.3 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในปฏิทินการศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย การลงทะเบียนชากวาที่กําหนด นักศึกษาจะตองเสียคาปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด แตการ
ลงทะเบียนจะตองลาชาไมเกินกวา 14 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา
10.4 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา ยกเวนกรณีขอลาพักการศึกษา
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
11.1

การวัดผลการศึกษา
11.1.1 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาในการเรียนทั้งหมดของแตละ
รายวิชาจึงจะมีสิทธิเขาสอบประจําภาคการศึกษาในวิชานั้นๆ
11.1.2 การวัดผลการศึกษาแบงออกเปน ดังนี้
สัญลักษณ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
FE
FF

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
คอนขางดี (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ผาน-ออน (Pass)
ผาน-ออนมาก (Pass-Poor)
ตก (Fail)
ตกเนื่องจากขาดสอบ
(Fail without Examination)
ตกเนื่องจากกระทําทุจริตในการสอบ
(Fail – Fraudulence)
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คาระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0
0.0
0.0

I
W
S
U
AU
11.2

ไมสมบูรณ (Incomplete)
การเพิกถอนโดยไดรับอนุญาต (Withdraw)
ผลการประเมินเปนที่พอใจ (Satisfactory)
ผลการประเมินไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)

การสําเร็จการศึกษา
11.2.1 สําหรับผูจบปริญญาตรี
11.2.1.1 นักศึกษาจะตองเรียนครบ 76 หนวยกิต ตามที่กําหนดในแผนการศึกษาของ
หลักสูตรและตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 จากระบบเต็ม 4
ระดับคะแนนหรือเทียบเทา จึงถือวาเรียนจบหลักสูตร
11.2.1.2 นักศึกษาจะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ภายในระยะเวลา 2 ป ตามเกณฑที่บัณฑิตศึกษาฯ กําหนด เพื่อเปนผูมีสิทธิ
เสนอวิ ทยานิ พนธเ พื่อ ขอรับ ปริ ญญาเอก โดยคณะกรรมการพิจ ารณาการ
สอบประกอบด ว ยอาจารย ผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่
บัณฑิตศึกษาฯ แตงตั้งอีก 2 ทาน
11.2.1.3 นักศึกษาจะตองสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
11.2.1.4 กอนที่นักศึกษาจะเสนอวิทยานิพนธเพื่อขอรับปริญญาเอก นักศึกษาจะตอง
มีผลงานวิชาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดรับการตีพิมพ (หรือตอบ
รับ วาจะตีพิ ม พ) ในวารสารวิ ชาการนานาชาติอ ย างนอ ยหนึ่ง เรื่อ ง และมี
ผลงานนํ าเสนอในการประชุ ม วิช าการนานาชาติ อย างนอ ยสองเรื่ อง โดย
วารสารวิ ชาการและการประชุม วิช าการนั้น ๆ มีกรรมการภายนอกมารว ม
กลั่นกลอง (Peer Review) และไดรับการอนุมัติโดยมหาวิทยาลัยฯ
11.2.1.5 เสนอวิ ทยานิ พนธแ ละสอบผานปากเปลาขั้น สุดทาย โดยมีคณะกรรมการ
สอบวิ ท ยานิ พ นธ อ ย างน อ ย 3 ท า น ซึ่ ง ประกอบด ว ยอาจารย ผู ค วบคุ ม
วิ ท ยานิ พ นธ หั ว หน าสาขาวิ ช าหรื อ ผู แ ทน และผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ภ ายนอก
มหาวิทยาลัยฯ
11.2.2 สําหรับผูจบปริญญาโท
11.2.2.1 นักศึกษาจะตองเรียนครบ 52 หนวยกิต ตามที่กําหนดในแผนการศึกษาของ
หลักสูตรและตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 จากระบบเต็ม 4
ระดับคะแนนหรือเทียบเทา จึงถือวาเรียนจบหลักสูตร
11.2.2.2 นักศึกษาจะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ภายในระยะเวลา 2 ป ตามเกณฑที่บัณฑิตศึกษาฯ กําหนด เพื่อเปนผูมีสิทธิ
เสนอวิ ทยานิ พนธเ พื่อ ขอรับ ปริ ญญาเอก โดยคณะกรรมการพิจ ารณาการ
สอบประกอบด ว ยอาจารย ผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่
บัณฑิตศึกษาฯ แตงตั้งอีก 2 ทาน
11.2.2.3 นักศึกษาจะตองสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
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11.2.2.4 กอนที่นักศึกษาจะเสนอวิทยานิพนธเพื่อขอรับปริญญาเอก นักศึกษาจะตอง
มีผลงานวิชาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดรับการตีพิมพ (หรือตอบ
รับ วาจะตีพิ ม พ) ในวารสารวิ ชาการนานาชาติอ ย างนอ ยหนึ่ง เรื่อ ง และมี
ผลงานนํ าเสนอในการประชุ ม วิช าการนานาชาติ อย างนอ ยสองเรื่ อง โดย
วารสารวิ ชาการและการประชุม วิช าการนั้น ๆ มีกรรมการภายนอกมารว ม
กลั่นกลอง (Peer Review) และไดรับการอนุมัติโดยมหาวิทยาลัยฯ
11.2.2.5 เสนอวิ ทยานิ พนธแ ละสอบผานปากเปลาขั้น สุดทาย โดยมีคณะกรรมการ
สอบวิ ท ยานิ พ นธ อ ย างน อ ย 3 ท า น ซึ่ ง ประกอบด ว ยอาจารย ผู ค วบคุ ม
วิ ท ยานิ พ นธ หั ว หน าสาขาวิ ช าหรื อ ผู แ ทน และผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ภ ายนอก
มหาวิทยาลัยฯ
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จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา ระหวางป 2552-

2556

ชั้นปการศึกษา
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
รวม
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษาในแตละป
การศึกษา
13

ปการศึกษา
2552
10
10

จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาในหลักสูตร
ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2553
2554
2555
10
10
10
10
10
10
10
10
20
30
30

-

-
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อาจารยผูทําการสอน
13.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ดูภาคผนวก ตารางหมายเลข 1
13.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ดูภาคผนวก ตารางหมายเลข 2
13.3 อาจารยประจําสอนรวม
ดูภาคผนวก ตารางหมายเลข 3

5

10

ปการศึกษา
2556
10
10
10
30
10

13.4 อาจารยพิเศษ
ดูภาคผนวก ตารางหมายเลข 4
14

สถานที่และอุปกรณการสอน
14.1 พื้นที่ และอาคารสถานที่ปจจุบัน
ดูภาคผนวก ตารางหมายเลข 5
14.2 อุปกรณการสอนที่มีอยูและที่คาดวาจะจัดหาเพิ่มขึ้น

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
15

รายการอุปกรณการสอน
PC Intel Pentium Core 2 Duo 3 GHz, Ram 2 GB,
HDD 250 GB, LCD 19”
Router Cisco 2500 series
Router Cisco 2600 series
Switch Catalyst 2900 seriesXL
Switch 3COM 4900
Switch 3COM 4400
Switch 3COM 4500
Switch 3COM 5500

จํานวนที่มีอยู

จํานวนที่คาดวา
จะจัดหาเพิ่มขึ้น

286
15
64
79
10
9
8
15

30-50
20
20
-

หองสมุด
จํานวนหนังสือ วารสาร และเอกสารอื่นๆ ที่สัมพันธกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ลําดับที่

หมวด

1

หมวดหนังสือ
สําหรับสาขาวิชาและสาขาที่เกี่ยวเนื่อง
รวม
หมวดวารสาร
สําหรับสาขาวิชาและสาขาที่เกี่ยวเนื่อง
รวม
หมวดฐานขอมูล
สําหรับสาขาวิชาและสาขาที่เกี่ยวเนื่อง
1. ฐานขอมูล Online ‘IEEE xplore’
2. ฐานขอมูล E-journals ของ Ebsco ‘Business
Source Elite’

2

3

6

12,710 เลม
16,632 เลม
29,342 เลม
79 ชื่อเรื่อง
38 ชื่อเรื่อง
117 ชื่อเรื่อง

1 ฐาน
1 ฐาน

1 ฐาน

3. ฐานขอมูล Academic Search Premier (มีวารสาร

ที่เกี่ยวของประมาณ 50 ชื่อเรื่อง)
4. ฐานขอมูล Computer & Applied Science
Complete
5. ฐานขอมูล E-journals ของ ASME (มีวารสาร 30
ชื่อเรื่อง)
4

1 ฐาน
1 ฐาน

รวม
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส
Microfilm วารสารของ IEEE/IEE ตั้งแต ค.ศ.1913-2000
Microfilm วารสารชื่อ Journal of Applied Physics ตั้งแต
Vol.1 1913-1996
Microfilm วารสารชื่อ Applied Physics Letters ตั้งแต Vol.1
1962-1994
ฐานขอมูลซีดีรอม ASTp
ฐานขอมูลดรรชนีวารสารไทยของ มทม.
ฐานขอมูลสิทธิบัตรนานาชาติ
ฐานขอมูล Journal Link
Open Access ตางๆ อาทิ e-books, e-journals
ฐานขอมูล e-book ของ Science Direct

5 ฐาน
1 Collection
1 Collection
1 Collection
1 ฐาน
1 ฐาน
1 ฐาน
1 ฐาน
1 ฐาน

รวม
16

8 ฐาน

งบประมาณ
ใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

17 หลักสูตร
17.1 โครงสรางหลักสูตร
17.1.1 สําหรับผูที่จบปริญญาตรี
17.1.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
17.1.1.2 องคประกอบของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือก
ค. หมวดวิชาสัมนาและวิทยานิพนธ

7

76

หนวยกิต

9
15
52

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

17.1.2 สําหรับผูที่จบปริญญาโท
17.1.2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
17.1.2.2 องคประกอบของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือก
ค. หมวดวิชาสัมนาและวิทยานิพนธ

52

หนวยกิต

9
3
40

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

17.2 รายวิชา
17.2.1 สําหรับผูที่จบปริญญาตรี
ก. หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาจะตองเรียนวิชาบังคับจํานวน 9 หนวยกิต ตามรายวิชา
ดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ITEC0901

ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Advanced Research Methodology in Information
Technology)
สถิติและความนาจะเปนขั้นสูงสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Advanced Statistics and Probability for
Information Technology)
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับการวิจัย
(Advanced English for Research)

ITEC0902

ITEC0903

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ข. หมวดวิชาเลือก นักศึกษาจะตองเลือกเรียนอีก 15 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ITEC0801

เครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Networks)
การออกแบบและจัดการฐานขอมูล
(Database Design and Management)
เทคโนโลยีเว็บและการใชงาน
(Web Technology and Implementation)
ความมั่นคงของสารสนเทศและมาตรฐาน
(Information Security and Standards)

ITEC0802
ITEC0803
ITEC0804
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จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

ITEC0805
ITEC0806
ITEC0807

ITEC0808

ITEC0809

ITEC0810

ITEC0811
ITEC0812
ITEC0813
ITEC0814
ITEC0815
ITEC0816

ITEC0817
ITEC0818
ITEC0819
ITEC0820

การจัดการโครงการ
(Project Management)
การจัดการเทคโนโลยีและการประเมินผล
(Technology Management and Assessment)
สถาปตยกรรมขององคกรขนาดใหญและ
การวางแผนทรัพยากรองคกรขนาดใหญ
(Enterprise Architecture and Resource Planning)
การจัดการองคความรูและองคการแหงการเรียนรู
(Knowledge Management and Learning
Organization)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและเครื่องมืออัจฉริยะ
ธุรกิจ
(Decision Support System and Business
Intelligent Tools)
หัวขอเฉพาะการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Selected Topic in Information Technology
Management)
การออกแบบการเชื่อมตอเครือขาย
(Internetworking Design)
การจัดการเครือขาย
(Network Management)
การบริหารระบบและเครือขาย
(Network and System Administration)
เครือขายแบบไรสายและเคลื่อนที่
(Wireless Network and Mobility)
ความมั่นคงบนเครือขายและการใชงาน
(Network Security and Implementation)
หัวขอเฉพาะการบริหารเครือขายและระบบ
(Selected Topic in Network and System
Administration)
การออกแบบและโครงสรางเชิงวัตถุ
(Object Oriented Design and Construction)
การจัดการโครงการสําหรับพัฒนาซอฟตแวร
(Project Management for Software Development)
การทดสอบซอฟตแวรและการประกัน
(Software Testing and Assurance)
สถาปตยกรรมเชิงบริการ
(Service Oriented Architecture)

9

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

ITEC0821
ITEC0822

ITEC0823
ITEC0824

ITEC0825
ITEC0826
ITEC0827
ITEC0828
ITEC0829
ITEC0830
ITEC0831
ITEC0832
ITEC0833
ITEC0834

ITEC0835
ITEC0836
ITEC0837

การบูรณการโปรแกรมประยุกตบนองคกรขนาดใหญ
(Enterprise Application Integration)
หัวขอเฉพาะการพัฒนาและบูรณการระบบสารสนเทศ
(Selected Topic in Information System
Development and Integration)
ระบบเครือขายโทรคมนาคม
(Telecommunication Networks)
การโปรแกรมอินเตอรเน็ตและการประยุกตโดย
รูปแบบเว็บ
(Web-Based Application and Internet
Programming)
การใชงานระบบการคาอิเล็กทรอนิคส
(E-Commerce System Implementations)
การโปรแกรมอินเตอรเน็ตขั้นสูง
(Advanced Internet programming)
วิชาเลือกหัวขอเฉพาะทางวิศวกรรมเครือขาย 1
(Selected Topic in Network Engineering I)
วิชาเลือกหัวขอเฉพาะทางวิศวกรรมเครือขาย 2
(Selected Topic in Network Engineering II)
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
(Information Resource Management)
การวิเคราะหประสิทธิภาพของเครือขาย
(Network performance Analysis)
การประยุกตใชงานระบบแบบกระจาย
(Distributed System Applications)
ความปลอดภัยในระบบเครือขายชั้นสูงและการใชงาน
(Advanced Network Security and Implementation)
พื้นฐานความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ
(Fundamental of Information Systems Security)
การเขียนโปรแกรมสําหรับความมั่นคงทางระบบ
สารสนเทศ
(Programming for Information Systems Security)
กฏหมายและจรรยาบรรณในระบบสารสนเทศ
(Laws and Ethics in Information Systems)
ความมั่นคงของเครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Network Security)
ความมั่นคงและภาวะสวนตัวของระบบคอมพิวเตอร
(Computer Systems Security and Privacy)
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3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ITEC0838

ITEC0839
ITEC0840
ITEC0841

ITEC0842
ITEC0843
ITEC0844
ITEC0845
ITEC0846
ITEC0847
ITEC0848

ITEC0849

ความมั่นคงของโปรแกรมประยุกตและระบบ
ฐานขอมูล
(Application and Database Systems Security)
การออกแบบเครือขายและระบบอยางปลอดภัย
(Secure Network and System Design)
การจัดการความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ
(Information Systems Security Management)
มาตรฐานและการตรวจสอบความมั่นคงทางระบบ
สารสนเทศ
(Information Systems Security Standards and
Audits)
การเจาะระบบอยางมีจรรยาบรรณ
(Ethical Hacking)
การเขารหัสลับและการประยุกต
(Cryptography and Applications)
ความมั่นคงของเครือขายไรสายและเคลื่อนที่
(Wireless and Mobile Networks Security)
การเขารหัสลับขั้นสูง
(Advanced Cryptography)
ความมั่นคงของเครือขายขั้นสูงและการนําไปปฏิบัติ
(Advanced Network Security and Implementation)
ความมั่นคงของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Commerce Security)
วิชาเลือกหัวขอเฉพาะทางความมั่นคงทางระบบ
สารสนเทศ 1
(Selected Topics in Information Systems Security
1)
วิชาเลือกหัวขอเฉพาะทางความมั่นคงทางระบบ
สารสนเทศ 2
(Selected Topics in Information Systems Security
2)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)

ค. หมวดวิชาสัมนาและวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองเรียนวิชาในหมวดนี้จํานวน 52 หนวยกิต
ตามรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ITEC0950

สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Seminar 1)

11

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
2(0-4-2)

ITEC0951
ITEC0911
ITEC0912
ITEC0913
ITEC0914
ITEC0915

สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Seminar 2)
วิทยานิพนธ 1
(Thesis 1)
วิทยานิพนธ 2
(Thesis 2)
วิทยานิพนธ 3
(Thesis 3)
วิทยานิพนธ 4
(Thesis 4)
วิทยานิพนธ 5
(Thesis 5)

2(0-4-2)
9(0-0-27)
9(0-0-27)
9(0-0-27)
9(0-0-27)
12(0-0-36)

17.2.2 สําหรับผูที่จบปริญญาโท
ก. หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาจะตองเรียนวิชาบังคับจํานวน 9 หนวยกิต ตามรายวิชา
ดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ITEC0901

ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Advanced Research Methodology in Information
Technology)
สถิติและความนาจะเปนขั้นสูงสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Advanced Statistics and Probability for
Information Technology)
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับการวิจัย
(Advanced English for Research)

ITEC0902

ITEC0903

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ข. หมวดวิชาเลือก นักศึกษาจะตองเลือกเรียนอีก 3 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ITEC0801

เครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Networks)
การออกแบบและจัดการฐานขอมูล
(Database Design and Management)

ITEC0802

12

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ITEC0803
ITEC0804
ITEC0805
ITEC0806
ITEC0807

ITEC0808

ITEC0809

ITEC0810

ITEC0811
ITEC0812
ITEC0813
ITEC0814
ITEC0815
ITEC0816

ITEC0817
ITEC0818

เทคโนโลยีเว็บและการใชงาน
(Web Technology and Implementation)
ความมั่นคงของสารสนเทศและมาตรฐาน
(Information Security and Standards)
การจัดการโครงการ
(Project Management)
การจัดการเทคโนโลยีและการประเมินผล
(Technology Management and Assessment)
สถาปตยกรรมขององคกรขนาดใหญและ
การวางแผนทรัพยากรองคกรขนาดใหญ
(Enterprise Architecture and Resource Planning)
การจัดการองคความรูและองคการแหงการเรียนรู
(Knowledge Management and Learning
Organization)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและเครื่องมืออัจฉริยะ
ธุรกิจ
(Decision Support System and Business
Intelligent Tools)
หัวขอเฉพาะการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Selected Topic in Information Technology
Management)
การออกแบบการเชื่อมตอเครือขาย
(Internetworking Design)
การจัดการเครือขาย
(Network Management)
การบริหารระบบและเครือขาย
(Network and System Administration)
เครือขายแบบไรสายและเคลื่อนที่
(Wireless Network and Mobility)
ความมั่นคงบนเครือขายและการใชงาน
(Network Security and Implementation)
หัวขอเฉพาะการบริหารเครือขายและระบบ
(Selected Topic in Network and System
Administration)
การออกแบบและโครงสรางเชิงวัตถุ
(Object Oriented Design and Construction)
การจัดการโครงการสําหรับพัฒนาซอฟตแวร
(Project Management for Software Development)
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)

ITEC0819
ITEC0820
ITEC0821
ITEC0822

ITEC0823
ITEC0824

ITEC0825
ITEC0826
ITEC0827
ITEC0828
ITEC0829
ITEC0830
ITEC0831
ITEC0832
ITEC0833
ITEC0834

ITEC0835

การทดสอบซอฟตแวรและการประกัน
(Software Testing and Assurance)
สถาปตยกรรมเชิงบริการ
(Service Oriented Architecture)
การบูรณการโปรแกรมประยุกตบนองคกรขนาดใหญ
(Enterprise Application Integration)
หัวขอเฉพาะการพัฒนาและบูรณการระบบสารสนเทศ
(Selected Topic in Information System
Development and Integration)
ระบบเครือขายโทรคมนาคม
(Telecommunication Networks)
การโปรแกรมอินเตอรเน็ตและการประยุกตโดย
รูปแบบเว็บ
(Web-Based Application and Internet
Programming)
การใชงานระบบการคาอิเล็กทรอนิคส
(E-Commerce System Implementations)
การโปรแกรมอินเตอรเน็ตขั้นสูง
(Advanced Internet programming)
วิชาเลือกหัวขอเฉพาะทางวิศวกรรมเครือขาย 1
(Selected Topic in Network Engineering I)
วิชาเลือกหัวขอเฉพาะทางวิศวกรรมเครือขาย 2
(Selected Topic in Network Engineering II)
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
(Information Resource Management)
การวิเคราะหประสิทธิภาพของเครือขาย
(Network performance Analysis)
การประยุกตใชงานระบบแบบกระจาย
(Distributed System Applications)
ความปลอดภัยในระบบเครือขายชั้นสูงและการใชงาน
(Advanced Network Security and Implementation)
พื้นฐานความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ
(Fundamental of Information Systems Security)
การเขียนโปรแกรมสําหรับความมั่นคงทางระบบ
สารสนเทศ
(Programming for Information Systems Security)
กฏหมายและจรรยาบรรณในระบบสารสนเทศ
(Laws and Ethics in Information Systems)
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3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

ITEC0836
ITEC0837
ITEC0838

ITEC0839
ITEC0840
ITEC0841

ITEC0842
ITEC0843
ITEC0844
ITEC0845
ITEC0846
ITEC0847
ITEC0848

ITEC0849

ความมั่นคงของเครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Network Security)
ความมั่นคงและภาวะสวนตัวของระบบคอมพิวเตอร
(Computer Systems Security and Privacy)
ความมั่นคงของโปรแกรมประยุกตและระบบ
ฐานขอมูล
(Application and Database Systems Security)
การออกแบบเครือขายและระบบอยางปลอดภัย
(Secure Network and System Design)
การจัดการความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ
(Information Systems Security Management)
มาตรฐานและการตรวจสอบความมั่นคงทางระบบ
สารสนเทศ
(Information Systems Security Standards and
Audits)
การเจาะระบบอยางมีจรรยาบรรณ
(Ethical Hacking)
การเขารหัสลับและการประยุกต
(Cryptography and Applications)
ความมั่นคงของเครือขายไรสายและเคลื่อนที่
(Wireless and Mobile Networks Security)
การเขารหัสลับขั้นสูง
(Advanced Cryptography)
ความมั่นคงของเครือขายขั้นสูงและการนําไปปฏิบัติ
(Advanced Network Security and Implementation)
ความมั่นคงของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Commerce Security)
วิชาเลือกหัวขอเฉพาะทางความมั่นคงทางระบบ
สารสนเทศ 1
(Selected Topics in Information Systems Security
1)
วิชาเลือกหัวขอเฉพาะทางความมั่นคงทางระบบ
สารสนเทศ 2
(Selected Topics in Information Systems Security
2)
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)

ค. หมวดวิชาสัมนาและวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองเรียนวิชาในหมวดนี้จํานวน 40 หนวยกิต
ตามรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ITEC0950

สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Seminar 1)
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Seminar 2)
วิทยานิพนธ 1
(Thesis 1)
วิทยานิพนธ 2
(Thesis 2)
วิทยานิพนธ 3
(Thesis 3)
วิทยานิพนธ 4
(Thesis 4)

ITEC0951
ITEC0911
ITEC0912
ITEC0913
ITEC0914

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
9(0-0-27)
9(0-0-27)
9(0-0-27)
9(0-0-27)

17.3 แผนการศึกษา
17.3.1 สําหรับผูที่จบปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITEC0901

ITEC0903
ITEC0950

ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Advanced Research Methodology in Information
Technology)
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับการวิจัย
(Advanced English for Research)
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Seminar 1)
รวมหนวยกิต

16

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
2(0-4-2)
8

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITEC0902

ITEC08xx
ITEC0951

สถิติและความนาจะเปนขั้นสูงสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Advanced Statistics and Probability for
Information Technology)
วิชาเลือก 1
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Seminar 2)
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITEC08xx
ITEC08xx
ITEC08xx
ITEC08xx

วิชาเลือก 2
วิชาเลือก 3
วิชาเลือก 4
วิชาเลือก 5

รวมหนวยกิต

8

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
9(0-0-27)

วิทยานิพนธ 1
(Thesis 1)
รวมหนวยกิต

9

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITEC0912

3(x-x-x)
2(0-4-2)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
12

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITEC0911

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
9(0-0-27)

วิทยานิพนธ 2
(Thesis 2)
รวมหนวยกิต

9
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ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITEC0913

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
9(0-0-27)

วิทยานิพนธ 3
(Thesis 3)
รวมหนวยกิต

9

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITEC0914

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
9(0-0-27)

วิทยานิพนธ 4
(Thesis 4)
รวมหนวยกิต

9

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITEC0915

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
12(0-0-36)

วิทยานิพนธ 5
(Thesis 5)
รวมหนวยกิต

12

17.3.2 สําหรับผูที่จบปริญญาโท
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITEC0901

ITEC0903
ITEC0950

ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ(Advanced Research Methodology in
Information Technology)
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับการวิจัย
(Advanced English for Research)
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Seminar 1)
รวมหนวยกิต
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หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
2(0-4-2)
8

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITEC0902

ITEC08xx
ITEC0951

สถิติและความนาจะเปนขั้นสูงสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Advanced Statistics and Probability for
Information Technology)
วิชาเลือก 1
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Seminar 2)
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITEC0911

วิทยานิพนธ 1
(Thesis 1)
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
9(0-0-27)

วิทยานิพนธ 2
(Thesis 2)
รวมหนวยกิต

9

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
9(0-0-27)

วิทยานิพนธ 3
(Thesis 3)
รวมหนวยกิต

9

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITEC0914

8

9

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITEC0913

3(x-x-x)
2(0-4-2)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
9(0-0-27)

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ITEC0912

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
9(0-0-27)

วิทยานิพนธ 4
(Thesis 4)
รวมหนวยกิต

9
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17.4 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ
ITEC0901

ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology in Information Technology)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงเพื่อใชกับการวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิจารณงานวิจัย การใชสถิตขิ ั้นสูงเพื่อการวางแผนในการคนควาวิจัย การรวบรวมขอมูล การสุม
ตัวอยางขอมูล การตั้งสมมติฐาน การทดสอบ การวัดผล การวิเคราะหผลการทดสอบ การสรุปผลการวิจัย
การตอยอดงานวิจัย และการทํางานวิจัยเปนทีม
ITEC0902

สถิติและความนาจะเปนขั้นสูงสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
(Advanced Statistics and Probability for Information Technology)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาเรื่องสถิตแิ ละความนาจะเปนขั้นสูง การกระจายของความนาจะเปนและความสัมพันธของ
การกระจายแบบตางๆ การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะหความ
แปรปรวน การวิเคราะหพหุนาม การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การวิเคราะหสายสัมพันธุ การ
วิเคราะหการถดถอย การวิเคราะหจําแนก สายสัมพันธคาโน การวิเคราะหองคประกอบ และการ
วิเคราะหเสนทาง
ITEC0903

ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับการวิจัย
3(3-0-6)
(Advanced English for Research)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับการวิจัย การอานวารสารวิจัย การสรุป การเขียน การนําเสนอ
การฟง การซักถามและการโตตอบ โดยใชภาษาอังกฤษ
ข. หมวดวิชาเลือก
ITEC0801

เครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer Networks)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
วิชานี้ศึกษาถึงภาพรวมพื้นฐานการทํางานระบบเครือขาย แบบจําลองการทํางานระบบ
เครือขายแบบ ทีซีพี/ไอพี การทํางานของโปรโตคอลในชั้นตางๆ การทํางานบนระบบอินเตอรเน็ต การ
ทํางานบนเครือขายทองถิ่น การทํางานเครือขายทองถิ่นแบบไรสาย
ITEC0802

การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล
(Database Design and Management)

20

3(2-2-5)

วิชาบังคับกอน: ไมมี
วิชานี้ศึกษาถึงการจัดการระบบฐานขอมูลโดยการศึกษาการกําหนดคุณลักษณะของการจัดเก็บ
ขอมูลและวิธีการในการเรียกขอมูลกลับมาใชงาน ระบบฐานขอมูลจะขยายจากโมเดลในเชิงความสัมพันธ
ไปสู โมเดลหลายมิติ เทคนิคความสัมพันธเชิง กระบวนการที่ทํางานพรอมกัน
ITEC0803

เทคโนโลยีเว็บและการใชงาน
3(2-2-5)
(Web Technology and Implementation)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
วิชานี้ศึกษาถึงพื้นฐานการทํางานของระบบเว็บ ในสวนของเครื่องแมขายและเครื่องลูกขาย การ
ทํางานของโปรโตคอลที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมเว็บเพื่อใหสามารถทํางานเปนไดนามิค
ITEC0804

ความมั่นคงของสารสนเทศและมาตรฐาน
3(3-0-6)
(Information Security and Standards)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
วิชานี้ศึกษาภาพรวมของการรักษาความปลอดภัยขาวสาร ในทุกระดับการทํางาน ทั้งในเชิง
กายภาพและ ตรรกะ โดยอธิบายอางอิงกับมาตรฐานที่ใชในการรักษาความปลอดภัย ลักษณะตางๆที่มี
การใชงานในปจจุบัน รวมไปถึงวิธีการทําสํารองไฟล และ การวางแผนกูคืนเมื่อเกิดหายนะ
ITEC0805

การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
วิชานี้ศึกษาการวางแผนของโครงการในรายละเอียด การกําหนดเวลา และจํานวนเงิน และการ
ประมาณการใชทรัพยากรของโครงการ การจองและประสานการใชทรัพยากร นอกจากนั้นทําความเขาใจ
ในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในแงของมนุษยและองคกร เชน การระบุจุดหลักที่มีความเสี่ยง
ประเมินผลกระทบที่สามารถเปนไปไดของโครงการ การเอาชนะการตอตาน เปนตน โดยศึกษาการ
จัดการโครงการในลักษณะขององคกร รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวของกับ การเริ่มตน การวางแผน การ
ทํางาน การควบคุม การรายงาน และการปดโครงการ การบูรณการโครงการ ขอบเขต เวลา คาใชจาย
การควบคุมคุณภาพ การควบคุมความเสี่ยง การจัดการการเปลี่ยนแปลงในองคกรซึ่งเปนผลมาจากการ
นําระบบสารสนเทศเขามาใชงาน หรือจากการแกไขระบบสารสนเทศ
ITEC0806

การจัดการเทคโนโลยีและการประเมินผล
3(3-0-6)
(Technology Management and Assessment)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาการจัดการเทคโนโลยี ดานตางๆ เชน การจัดการระบบคอมพิวเตอร การจัดการโปรแกรม
ประยุกต การจัดการขอมูล การจัดการบริการบนอินเตอรเน็ต การจัดการความปลอดภัย เปนตน รวมไป
ถึง การประเมินผล ในแงมุมของประสิทธิภาพ
ITEC0807

สถาปตยกรรมขององคกรขนาดใหญและ
การวางแผนทรัพยากรองคกรขนาดใหญ
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3(2-2-5)

(Enterprise Architecture and Enterprise Resource Planning)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาหลักการวางแผนสถาปตยกรรมระดับองคกร ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาและจัดทําพิมพเขียว
ของสถาปตยกรรมทางดานสารสนเทศขององคกร ซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องตางๆ เชน การเริ่มตนวางแผน
โมเดลของธุรกิจเบื้องตน การสํารวจองคกร และศึกษาหลักการของระบบการบูรณการซอฟตแวรซึ่งใช
เพื่อเปนแกนหลักของการจัดการภายในองคกรขนาดใหญ หนาที่หลักของระบบการวางแผนทรัพยากร
ขององคกร
ITEC0808

การจัดการองคความรูและองคการแหงการเรียนรู
3(3-0-6)
(Knowledge Management and Learning Organization)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาพื้นฐานการจัดการองคความรู ตางๆ เชน องคความรูคืออะไร มีประโยชนอยางไร เปนตน
รวมถึง วิวัฒนาการของการจัดการองคความรู การสรางและตอยอดองคความรูในองคการ กลยุทธการ
จัดการทุนทางปญญา เครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดการและเอื้อใหเกิดการเรียนรู และแบงปนความรูให
เกิดในองคการ
ITEC0809

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและเครื่องมืออัจฉริยะธุรกิจ 3(2-2-5)
(Decision Support Systems and Business Intelligent Tools)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในการจัดการกระบวนการตัดสินใจ การจัดการขอมูล การ
ประมวลผลเชิงวิเคราะห การวิเคราะหในลักษณะการตั้งเงื่อนไข การคนหาสูเปาหมาย การวิเคราะหหา
ความออนไหว การสรางระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ คลังขอมูลและเหมืองขอมูล การประมวลในเชิง
วิเคราะหแบบเชื่อมตรงและการประมวลผลดวยรายการเปลี่ยนแปลงแบบเชื่อมตรง การประมวลผลขอมูล
หลายมิติ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของกลุมระบบสารสนเทศสนับสนุนผูบริหารระดับสูง รวมไปถึงการ
ใชเครื่องมืออัจฉริยะธุรกิจ
ITEC0810

หัวขอเฉพาะการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Selected Topic in Information Technology Management)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
วิชาที่คัดเลือกเพื่อใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใชงานในปจจุบันโดยเนนทางดานการจัดการ
สารสนเทศ ซึ่งอาจรวมถึงการสัมมนา หรือ การวิเคราะหกรณีตัวอยางที่สําคัญ ที่เกิดขึ้นในการบริหาร
จัดการทางดานสารสนเทศขององคกร
ITEC0811

การออกแบบการเชื่อมตอเครือขาย
3(2-2-5)
(Internetworking Design)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาการออกแบบ การเชื่อมตอระบบเครือขาย ในระดับเครือขายทองถิ่น ไปจนถึงเครือขาย
ขนาดใหญ โดยศึกษาการทํางานของอุปกรณในชั้นตางที่นํามาเชื่อมตอ เชน สวิสท เราเตอร รวมทั้ง
วิธีการตั้งคาของเราเตอรเหลานั้น
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ITEC0812

การจัดการเครือขาย
3(2-2-5)
(Network Management)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาหลักการและทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขอมูลภายในระบบเครือขาย โดยแนะนํา
ถึงการจัดการโดยใชโปรโตคอลเอสเอ็นเอ็มพี และโปรโตคอลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมไปถึงมุมมองทางดาน
การบริหารเครือขาย
ITEC0813

การบริหารระบบและเครือขาย
3(2-2-5)
(System and Network Administration)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาการทํางานของระบบปฏิบัติการตางๆที่มีการใชงานเชน วินโดวส ลินุกซ เปนตน การตั้ง
คาตางๆ การใชเครื่องมือตางๆ และการเขียนสคริปต บนระบบปฏิบัติการ รวมไปถึงการติดตั้งบริการ
ตางๆ สําหรับการทํางานบนอินเตอรเน็ต เชน เว็บเซิฟเวอร เมลลเซิฟเวอร ดีเอ็นเอส เปนตน รวมไปถึง
การวิธีการแบงภาระ ตัวควบคุมโดเมน
ITEC0814

ระบบเครือขายแบบไรสายและเคลื่อนที่
3(2-2-5)
(Wireless Network and Mobility)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาสถาปตยกรรมของการสื่อสารไรสาย เชน เครือขายไรสายในองคกร เครือขายไรสาย
ขนาดใหญ และองคประกอบสําคัญอื่นๆ เชน โปรโตคอลมาตรฐาน 802.11, WIMAX, GPRS, Bluetooth
ที่ใชงานในปจจุบันและอนาคต ศึกษาลักษณะรูปแบบการสื่อสารแบบไรสายและเคลื่อนที่ รวมถึงความ
เขาใจการออกแบบระบบการสื่อสารแบบไรสายในลักษณะตางๆ
ITEC0815

ความมั่นคงบนเครือขายและการใชงาน
3(2-2-5)
(Network Security and Implementation)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาเรื่องความปลอดภัยของคอมพิวเตอรและเครือขายการปองกันไวรัส นโยบายดานความ
ปลอดภัยและการควบคุมและการวางแผนเทคโนโลยีความปลอดภัยลายเซ็นดิจิทัลการเขารหัสลับและ
การถอดรหัสลับการตรวจสอบและสิทธิการเขาถึงเทคโนโลยีปองกันการบุกรุกและซีเคียวรเน็ตเวิรค
ITEC0816

หัวขอเฉพาะการบริหารเครือขายและระบบ
3(3-0-6)
(Selected Topic in Network and System administration)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
วิชาที่คัดเลือกเพื่อใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใชงานในปจจุบันโดยเนนทางดานการบริหาร
เครือขายและระบบ ซึ่งอาจรวมถึงการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ITEC0817

การออกแบบและโครงสรางเชิงวัตถุ
(Object Oriented Design and Construction)
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3(2-2-5)

วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาเทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบโดยใชแบบจําลองระบบเชิงวัตถุ แนวความคิดของ
คุณลักษณะของการจําลองเชิงวัตถุ การจําลองกระบวนการทางธุรกิจโดยใชแบบจําลองเชิงวัตถุ การ
พัฒนาซอฟตแวรใหเปนไปตามที่ไดออกแบบโดยแบบจําลองเชิงวัตถุ การออกแบบรูปแบบของฐานขอมูล
โดยใชแบบจําลอง รวมถึงรูปแบบการเขียนโปรแกรมรวมสมัยและเปนที่นิยมใชในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในปจจุบัน
ITEC0818

การจัดการโครงการสําหรับการพัฒนาซอฟตแวร
3(3-0-6)
(Project Management for Software Development)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษา กระบวนการ และขั้นตอน ตางๆในการบริหารจัดการโครงการทางดานซอฟตแวร เชน
วิธีการจัดการความตองการของผูใช การวางแผนทรัพยากร การวางแผนคาใชจาย การวางแผนการ
เชื่อมตอ การวางแผนการทดสอบ การดูแลรักษา
ITEC0819

การทดสอบซอฟตแวรและการประกัน
3(3-0-6)
(Software Testing and Assurance)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาวิธีการทดสอบซอฟตแวร การออกแบบแผน และ เตรียมขอมูลสําหรับการทดสอบ การ
วิเคราะหปญหาและความผิดพลาด รวมไปถึงแนวคิดการดูแลรักษา การจัดทําคูมือ การใชงาน รวมไปถึง
ศึกษาเกณฑ หรือมาตรฐานที่สําคัญตางๆ
ITEC0820

สถาปตยกรรมเชิงบริการ
3(2-2-5)
(Service Oriented Architecture)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาการทํางาน การบริการเว็บและสถาปตยกรรมเชิงบริการ โดยศึกษาโปรโตคอล ขอกําหนด
และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ITEC0821

การบูรณการโปรแกรมประยุกตบนองคกรขนาดใหญ
3(2-2-5)
(Enterprise Application Integration)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาวิธีการพัฒนาระบบเพื่อใหสามารถใชงานรวมกับ ระบบการทํางานเดิมที่มีอยูในองคกร
โดยศึกษาเรื่องการบูรณการดานขอมูล การบูรณการกระบวนการ และเรื่องที่เกี่ยวของอื่นๆ
ITEC0822

หัวขอเฉพาะการพัฒนาและบูรณการระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Selected Topic in Information System Development and Integration)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
วิชาที่คัดเลือกเพื่อใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใชงานในปจจุบันโดยเนนทางดานที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาและวิเคราะหระบบ ซึ่งอาจรวมถึงการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ
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ITEC0823

ระบบเครือขายโทรคมนาคม
3(3-0-6)
(Telecommunication Networks)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
กลาวนําระบบเครือขายโทรคมนาคมที่มีใชอยูปจจุบัน เครือขายโทรศัพทพื้นฐาน พื้นฐาน
เครื่อขายขอมูล เครือขาย ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน GSM GPRS CDMA WCDMA ระบบ 3G และ
4G การสื่อสารขอมูลมัลติมิเดีย การเชื่อมตอเครือขายโทรคมนาคมเขาดวยกัน
ITEC0824

การโปรแกรมอินเตอรเน็ตและการประยุกตโดยรูปแบบเว็บ 3(2-2-5)
(Web-Based Application and Internet Programming)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาโครงสรางการโปรแกรมแบบซ็อคเก็ต โปรโตคอลของจดหมาย การโปรแกรมในรูปแบบ
เว็บ ทั้งทางดานเครื่องแมขายและเครื่องลูกขาย การรักษาความปลอดภัยบนเว็บ ศึกษาทางดานการ
ประยุกตบนเว็บ เชนการใหบริการบนเว็บ ภาษามารคอัพ การจัดการเครื่องแมขายเว็บ
ITEC0825

การใชงานระบบการคาอิเล็กทรอนิคส
3(3-0-6)
(E-Commerce System Implementations)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
การขยายตัว การทําแคตาล็อกอีเล็กทรอนิกส การสรางโมเดล การสอบถาม และการรวมขอมูล
บนเว็บ ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (EDI) ลักษณะการคาอิเล็กทรอนิกสโดยใช XML
ITEC0826

การโปรแกรมอินเตอรเน็ตขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Internet programming)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาเพิ่มเติมจากเนื้อหาวิชาการโปรแกรมอินเตอรเน็ต โดยเนนที่เซอรฟเวอรและโครงสรางใน
ระดับกลางถึงขนาดใหญ เชน ธุรกิจสูธุรกิจ และรวมถึงการบูรณาการของขอมูลซึ่งมาจากหลายแหลง
การสงขอมูลผลลัพธไปยังลูกคาหลายสวน หัวขอจะรวมถึง จาวาเซอรฟเวอรเพจ เซอรฟเล็ต, จาวาดาตา
เบสคอนเนคติวิตี้ จาวาเนมมิ่งแอนดไดเรกตอรี่อินเตอรเฟส และ เอ็นเตอรไพรสจาวาบีน
ITEC0827

หัวขอเฉพาะทางวิศวกรรมเครือขาย I
(Selected topics in Network engineering I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เปนวิชาที่จัดตามเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมเครือขายขณะนั้น

3(3-0-6)

ITEC0828

3(3-0-6)

หัวขอเฉพาะทางวิศวกรรมเครือขาย II
(Selected topics in Network engineering II)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เปนวิชาที่จัดตามเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมเครือขายขณะนัน้
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ITEC0829

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Resource Management)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาความเขาใจพื้นฐานของทรัพยากรสารสนเทศ การใชงานสารสนเทศอยางไรภายในองคกร
บทบาทของสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการจัดการขององคกร และศึกษาโครงสรางของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใชงานอยางไรจึงสรางความไดเปรียบในทางแขงขัน นอกจากนั้นยังคลอบคลุมหัวขอ
อื่นๆ เชน ซอฟแวร ฮารดแวร การสื่อสารโทรคมนาคม และระบบเครือขาย อินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต
รวมถึงการประยุกตใชระบบตางๆ เชน อีคอมเมิรซและระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ
ITEC0830

การวิเคราะหประสิทธิภาพของเครือขาย
3(2-2-5)
(Network performance Analysis)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาพื้นฐานการวิเคราะหประสิทธิภาพของเครือขาย การสรางแบบจําลองของทราฟฟก
แบบจําลองคิวชนิดตาง ๆ ในเครือขาย การวิเคราะหเวลาหนวงของระบบเครือขาย การวิเคราหความ
ผิดพลาดของการสงขอมูลของระบบเครือขาย รวมถึงวิธีการจําลองและการทดสอบระบบเครือขายในการ
ใชงานจริง
ITEC0831

การประยุกตใชงานระบบแบบกระจาย
3(3-0-6)
(Distributed System Applications)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
วิชานี้จะศึกษาระบบและการออกแบบระบบแบบกระจายที่ใชในการสรางระบบตางๆผานระบบ
เครือขายขนาดใหญ ศึกษาการหาเสนทางแบบพลวัตร ระบบ Global Namespace เทคนิคการจอง
ทรัพยากร ระบบรักษาความปลอดภัย และการตรวจสอบผูใชงานแบบกระจาย ปญญาประดิษฐแบบ
กระจาย ฐานขอมูลแบบกระจาย
ITEC0832

ความปลอดภัยในระบบเครือขายชั้นสูงและการใชงาน
3(2-2-5)
(Advanced Network Security and Implementation)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
วิชานี้ศึกษาความปลอดภัยในระบบเครือขายชั้นสูงโดยที่เนนทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ
ศึกษาแนวคิดและเทคนิคการเจาะระบบเครือขาย โปรโตคอลทางดานความปลอดภัยในระบบเครือขาย
Public-key Infrastructure การออกแบบระบบเครือขายอยางปลอดภัย ความปลอดภัยชั้นสูงของระบบ
เครือขายไรสาย เทคนิคการเขารหัสชั้นสูง Elliptic Curve Cryptography ระบบการตรวจสอบการเขาใช
ทรัพยากรในระบบผานทางระบบเครือขาย
ITEC0833

พื้นฐานความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Fundamental of Information Systems Security)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาพื้นฐานความเขาใจทางดานความมั่นคงทางระบบสารสนเทศในแงมุมตางๆ ไมวาจะเปน
แนวโนมทางดานความมั่นคง พื้นฐานการจัดการความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ การควบคุมการเขาใช
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งานทรัพยากรภายในระบบ โมเดลทางดานความมั่นคง ความมั่นคงทางกายภาพ ความั่นคงของเครือขาย
การเขารหัสขอมูลลับ การวางแผนความตอเนื่องของธุรกิจ พื้นฐานกฎหมายและจรรยาบรรณในการใช
งานระบบสารสนเทศ และความมั่นคงในการพัฒนาและใชงานระบบ เปนตน
ITEC0834

การเขียนโปรแกรมสําหรับความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
(Programming for Information Systems Security)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาหลักการออกแบบโปรแกรม ขั้นตอนและวิธีการเขียนโปรแกรมติดตอสื่อสารผานเครือขาย
ภาษาสคริปต การเขียนโปรแกรมติดตอซอกเก็ต การเขียนโปรแกรมไคลแอนทเซิรฟเวอร การออกแบบ
และพัฒนาโปรโตคอลในการติดตอสื่ออสาร การเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะหแพ็คเก็ต การเขียน
โปรแกรมดานระบบรักษาความปลอดภัย การประมวลผลขอมูลบนเครื่องแมขายเชน ล็อกไฟล หรือ
เคอรแนล เปนตน รวมถึงการนําเทคนิคการโปรแกรมไปใชในการติดตออุปกรณเครือขายประเภทตางๆ
ใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ITEC0835

กฏหมายและจรรยาบรรณในระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Laws and Ethics in Information Systems)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาถึงแงมุมที่เกี่ยวของกับกฏหมาย ขอบังคับตางๆ ในการใชงานระบบสารสนเทศอยาง
ปลอดภัย เชน พระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 กฏหมายที่เกี่ยวของกับ
การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส กระบวนการและเครื่องมือในการสืบสวนหาตัวผูกระกออาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร และจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานภายในองคกร ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา
ITEC0836

ความมั่นคงของเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer Network Security)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาถึงการเขารหัสและถอดรหัสแบบตางๆ ที่ใชในระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายใน
ปจจุบัน Firewalls, Intrusion Detection Systems, ความปลอดภับเครือขายไรสายเบื้องตน Secure
Socket Layer และ Transport Layer Security, Pretty Good Privacy การศึกษาถึงการปองกันการเขา
เจาะระบบโดยผูไมประสงคดี วิชานี้มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงหลักการรักษาความปลอดภัย
ของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งควบคุมปองกันระบบคอมพิวเตอรและเครือขายจากการเจาะ
ระบบของผูไมประสงคดี
ITEC0837

ความมั่นคงและภาวะสวนตัวของระบบคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer Systems Security and Privacy)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ประเภทของระบบจัดการทํางานของโปรแกรม, จุดมุงหมาย, ฟงกชันตางๆ การใชงานและการ
จัดการระบบ, การใชโปรแกรมพรอมกันมากกวาหนึ่งโปรแกรม, การซิงโครไนเซชัน, บริเวณวิกฤต, เซมา
ฟอร, การเขาคิว, บับเฟอรของขอมูล, การติดขัด, การจัดการกับโปรเซสเซอร, การจัดการกับ
หนวยความจํา, การจัดการกับหนวยอุปกรณอื่นๆ, การจัดการไฟลและการปองกันระบบ
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ITEC0838

ความมั่นคงของโปรแกรมประยุกตและระบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
(Application and Database Systems Security)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาถึงความเสี่ยง ภัยคุกคาม รวมถึงการโจมตีที่อาจเกิดจากการใชงานซอฟตแวรที่ถูก
พัฒนาขึ้นอยางไมปลอดภัย ศึกษาแนวคิดและโมเดลการพัฒนาซอฟตแวรอยางปลอดภัย Security
System Development Life Cycle (SSDLC) ศึกษาวิธีการวิเคราะหและออกแบบระบบซอฟตแวรอยง
ปลอดภัย ขั้นตอนการทดสอบระบบ การสรางความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใชงานซอฟตแวร
อยางไมปลอดภัย ศึกษาถึงชองโหว ภัยคุกคาม และการโจมตีที่เกิดขึ้นตอระบบฐานขอมูล รวมถึงการ
ควบคุมการเขาถึงฐานขอมูล การกําหนดสิทธิ์ของผูใชงาน การยืนยันตัวตนผูเขาใชฐานขอมูล การรักษา
ความลับของขอมูลภายในฐานขอมูล การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
ITEC0839

การออกแบบเครือขายและระบบอยางปลอดภัย
3(2-2-5)
(Secure Network and System Design)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาการออกแบบและสรางระบบความปลอดภัยเครือขายทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะหและการบริหารจัดการชองโหวในระดับฟสิคอลและลอจิคอล การประเมินความเสี่ยง
รูปแบบการบุกรุกและภัยตางๆ เชนไวรัส มัลแวร เปนตน ศึกษาการเขารหัสและการถอดรหัสขอมูลแบบ
สมมาตรและอสมมาตร ศึกษาการออกแบบไฟรวอลล ไอดีเอสและไอพีเอสสําหรับการปองกันการบุกรุก
การใชเครื่องมือในการตรวจสอบความปลอดภัยและวิเคราะหความเสี่ยง รวมทั้งการวิเคราะหล็อกไฟล
เพื่อการติดตามและตรวจจับผูบุกรุก
ITEC0840

การจัดการความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Information Systems Security Management)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาถึงกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรรวมทั้งระบบเครือขาย
การวิเคราะหจัดการความเสี่ยง Penetration Testing, Security Hardening, Security Patching,
Incident Management, Event Management ศึกษาเทคโนโลยีที่ใชเพื่อการจัดการทางดานความมั่นคง
ทางระบบสารสนเทศ ศึกษากรณีศึกษาทางดานการจัดการความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ
ITEC0841

มาตรฐานและการตรวจสอบความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
(Information Systems Security Standards and Audits)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาถึงมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยภายในองคกร ทั้งที่เกี่ยวกับระบบและ
ผูใชระบบ เชน ISO27001, Cobit, ITIL เปนตน การนําเอามาตรฐานทางดานความมั่นคงไปบังคับใช
ภายในองคกร ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการใชมาตรฐานตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
ITEC0842

การเจาะระบบอยางมีจรรยาบรรณ
(Ethical Hacking)
3(2-2-5)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
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3(2-2-5)

ศึกษาการวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยงของระบบสาระสนเทศ การตรวจหาชองโหวและ
จุดออนในระบบโดยการเจาะระบบ การทํา Penetration Testing ทั้งแบบ Black-Box และ White-Box
เพื่อประเมินความแข็งแกรงของระบบ การประมวลขอมูลและการสรางรายงานจากการทดลองเจาะระบบ
ศึกษากระบวนการสรางความปลอดภัยเพื่อปองกันการโจมตีในรูปแบบตางๆ รวมไปถึงกระบวนการปด
ชองโหวในระบบสารสนเทศ จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน
ITEC0843

การเขารหัสลับและการประยุกต
3(3-0-6)
(Cryptography and Applications)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาถึงการเขารหัสและถอดรหัสแบบตางๆ ที่ใชในระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายใน
ปจจุบัน การเขารหัสแบบบล็อค การเขารหัสแบบสตรีม การเขารหัสแบบ Symmetric key และ
Asymmetric key แฮ็ชฟงกชัน Message Authentication Code, การยืนยันตัวเองในการเขาใชงานระบบ
การเขารหัสเพื่อควบคุมการอนุญาตใหเขาใชระบบ รหัสลายเซ็นดิจิตอล การกระจายกุญแจลับ รวมทั้ง
แอพพลิเคชั่นที่มีการนําเอาการเขารหัสดังกลาวไปใชงาน
ITEC0844

ความมั่นคงของเครือขายไรสายและเคลื่อนที่
3(2-2-5)
(Wireless and Mobile Networks Security)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาแงมมุ ทางดานความปลอดภัยของการสื่อสารไรสาย เชน เครือขายไรสายในองคกร
เครือขายไรสายขนาดใหญ และองคประกอบสําคัญอื่นๆ เชน โปรโตคอล มาตรฐาน (802.11b/g, GPRS,
Bluetooth) ที่ใชงานในปจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นศึกษาลักษณะรูปแบบการสื่อสารแบบไรสายและ
เคลื่อนที่รวมถึงความเขาใจการออกแบบระบบการสื่อสารแบบไรสายในลักษณะตางๆ เชน Mobile IP,
Network Mobility (NEMO), Ad-Hoc Routing ความปลอดภัยรวมทั้งการเขารหัสแบบตางๆที่นิยม
นํามาใชในการรักษาความปลอดภัยภายในระบบเครือขายไรสายและเคลื่อนที่ เชน RC4, WEP, WPA,
WPA2, Radius, CHAP, EAP เปนตน
ITEC0845

การเขารหัสลับขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Cryptography)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
เทคนิคการเขารหัสชั้นสูง Pseudorandom Generator, Elliptic Curve Cryptography,
Quantum Cryptography, เทคนิคการแลกเปลี่ยนกุญแจในการเขารหัสชัน้ สูง การเขารหัสสําหรับ
ภาวะการใชงานระบบที่แตกตางกัน การออกแบบ Cryptographic Protocols เชน Payment Protocols,
Eletronic Voting, Electronic Auction เปนตน นอกจากนี้ยังพูดถึงการนําเอาเทคนิคการเขารหัสขั้นสูง
ตางๆ ไปใชในงานจริง
ITEC0846

ความมั่นคงของเครือขายขั้นสูงและการนําไปปฏิบัติ
(Advanced Network Security and Implementation)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
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3(2-2-5)

วิชานี้ศึกษาความปลอดภัยในระบบเครือขายชั้นสูงโดยที่เนนทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ
ศึกษาแนวคิดและเทคนิคการเจาะระบบเครือขาย โปรโตคอลทางดานความปลอดภัยในระบบเครือขาย
Public-key Infrastructure การออกแบบระบบเครือขายอยางปลอดภัย ความปลอดภัยชั้นสูงของระบบ
เครือขายไรสาย ระบบการตรวจสอบการเขาใชทรัพยากรในระบบผานทางระบบเครือขาย
ITEC0847

ความมั่นคงของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
(Electronic Commerce Security)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ศึกษาแนวคิดของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมถึงภัยคุกคามและการโจมตีระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสแบบตางๆ ทั้งระบบการประมูล การซื้อขายสินคา การชําระเงิน ศึกษาแนวคิดของโมเดล
การรักษาความปลอดภัยของการทําธุรกรรมผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ศึกษากรณีศึกษาทางดาน
ความมั่นคงของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่นาสนใจ
ITEC0848

วิชาเลือกหัวขอเฉพาะทางความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ 1 3(3-0-6)
(Selected Topics in Information Systems Security 1)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
เปนวิชาที่จัดตามเทคโนโลยีทางดานความมั่นคงทางระบบสารสนเทศขณะนั้น

ITEC0849

วิชาเลือกหัวขอเฉพาะทางความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ 2 3(2-2-5)
(Selected Topics in Information Systems Security 2)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
เปนวิชาที่จัดตามเทคโนโลยีทางดานความมั่นคงทางระบบสารสนเทศขณะนั้น

ค. หมวดวิชาสัมนาและวิทยานิพนธ
ITEC0950

สัมมนา 1
2(0-4-2)
(Seminar 1)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
การศึกษาบทความงานวิจัยของผูอื่นที่ไดศึกษาเปรียบเทียบ โดยสอดคลองกับหัวขอ
วิทยานิพนธที่ตองการจะทําในภาคการศึกษา และนําเสนอในรูปแบบของการสัมมนา
ITEC0951

สัมมนา 2
2(0-4-2)
(Seminar 2)
วิชาบังคับกอน: ITEC0950
การนําเสนอความกาวหนาของงานวิจัยโดยสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธที่ตองการจะทําใน
ภาคการศึกษา และนําเสนอในรูปแบบของการสัมมนา
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ITEC0911

วิทยานิพนธ 1
9(0-0-27)
(Thesis 1)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
นําเสนอแนวคิดและหัวขอของงานวิจัยที่ชัดเจน นําเสนอโครงรางวิทยานพนธ ขอบเขตและ
ระยะเวลาในการทํางานวิจัย เพื่อพัฒนาไปสูการจัดทํางานวิจัยใหสมบูรณ โดยนําเสนอในรูปแบบของ
รายงาน พรอมการบรรยายตอคณะกรรมการจากภายในและภายนอกที่ไดรับการแตงตั้ง
ITEC0912

วิทยานิพนธ 2
9(0-0-27)
(Thesis 2)
วิชาบังคับกอน: ITEC0911
นําเสนอความกาวหนาของงานวิจัย ตามที่ไดกําหนดไวในโครงงรางของวิทยานิพนธ ในรูปแบบ
ของรายงานและ การบรรยายตอคณะกรรมการจากภายในและภายนอกที่ไดรับการแตงตั้ง

ITEC0913

วิทยานิพนธ 3
9(0-0-27)
(Thesis 3)
วิชาบังคับกอน: ITEC0912
นําเสนอความกาวหนาของงานวิจัย ตามที่ไดกําหนดไวในโครงงรางของวิทยานิพนธ ในรูปแบบ
ของรายงานและ การบรรยายตอคณะกรรมการจากภายในและภายนอกที่ไดรับการแตงตั้ง
ITEC0914

วิทยานิพนธ 4
9(0-0-27)
(Thesis 4)
วิชาบังคับกอน: ITEC0913
การจัดทํางานวิจัยใหสมบูรณ และนําเสนอในรูปแบบของรายงานและ การบรรยายตอ
คณะกรรมการจากภายในและภายนอกที่ไดรับการแตงตั้ง
ITEC0915

วิทยานิพนธ 5
12(0-0-36)
(Thesis 5)
วิชาบังคับกอน: ITEC0914
การจัดทํางานวิจัยใหสมบูรณ และนําเสนอในรูปแบบของรายงานและ การบรรยายตอ
คณะกรรมการจากภายในและภายนอกที่ไดรับการแตงตั้ง
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18 การประกันคุณภาพของหลักสูตร
หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
18.1 การบริหารหลักสูตร
18.1.1 มีคณะกรรมการทําหนาที่กํากับดูแลหลักสูตร
18.1.2 มีอาจารยที่มคี ุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
18.1.3 มีกระบวนการออกแบบ ขอเปด และรับรองหลักสูตร
18.1.4 มีการเตรียมความพรอมกอนเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร
18.1.5 มีการควบคุมกระบวนการเรียนการสอน
18.1.6 มีการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร ทุกปการศึกษา
18.1.7 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
18.1.8 มีการประเมินหลักสูตร ทุก ๆ 1 รอบการศึกษา
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
18.2.1 มีหนังสือ ตําราวิชาการ และวารสารอยางเพียงพอ
18.2.2 มีหองเรียน หองปฏิบัติการและอุปกรณการเรียนการสอนอยางเพียงพอ
18.2.3 มี สื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
18.2.4 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
18.3.1 มีระบบอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําปรึกษา
18.3.2 มีระบบ E-Classroom เพื่อการใหคําปรึกษาและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนผานอินเทอรเน็ต
18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
18.4.1 มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิต ทุกปการศึกษา
18.4.2 มี การสํ ารวจความพึ ง พอใจของผู ประกอบการที่ รั บ บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย เข าทํ างาน
ทุกปการศึกษา
18.4.3 มีการสํารวจความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ทุกปการศึกษา
19 การพัฒนาหลักสูตร
ดังชีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้
19.1 หลักสูตรที่เปดสอนไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
19.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
19.3 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
19.4 สั ดส ว นของอาจารย ป ระจํ าที่ ดํ ารงตํ าแหน ง อาจารย ผู ช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย
19.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
19.6 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
19.7 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุก ๆ ระยะ 1 ป
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