หลักสูตร วิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ วิ ทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
____________________________

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Information Technology

2. ชื่อปริ ญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :

วิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Master of Science (Information Technology)
M.Sc. (Information Technology)

3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตรคือการมุ่งมันในการผลิ
่
ตบัณฑิตให้เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถทัง้ ทางด้านทฤษฎีและ
ทางด้านปฏิบตั ิ โดยบัณฑิตทีจ่ บการศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้า และเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง รวมถึงมี
กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบุคลากรในการรองรับตลาดแรงงานทางด้านสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อผลิตบุคลากรทีส่ ามารถวิจยั และพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. กาหนดการเปิ ดสอน
ภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป

6. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
6.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ มีความรูเ้ ทียบเท่า
6.2 ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มคี วามเห็นว่ามีสขุ ภาพเหมาะสมทีจ่ ะเข้าเรียนได้
6.3 ไม่มคี วามประพฤติทส่ี งั คมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
6.4 มีผรู้ บั รองซึง่ มีทอ่ี ยู่ทท่ี างมหาวิทยาลัยฯสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
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7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ผ่านการสอบคัดเลือกด้วยข้อเขียน หรือ การสอบสัมภาษณ์ ตามทีห่ ลักสูตรกาหนด

8. ระบบการศึกษา
การศึกษาเป็ นระบบทวิภาค 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาค ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และการศึกษาภาคฤดูรอ้ น มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และมีเวลา
เรียนทัง้ สิน้ ของแต่ละวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเท่ากับเวลาเรียนในภาคการศึกษาปกติ

9. ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาทีล่ งทะเบียนตามแผนการศึกษาทีก่ าหนดจะใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดทัง้ หลักสูตรรวม
การศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
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ปี

10. การลงทะเบียน
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้สงู สุดในแต่ละเทอมการศึกษา ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ยกเว้นในเทอมการศึกษา
ทีจ่ ะเป็ นการจบการศึกษา และจะต้องขออนุมตั ิ จากผูอ้ านวยการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
สัญลักษณ์
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
ผ่าน-อ่อน (Pass)
1.5
D
ผ่าน-อ่อนมาก (Pass-Poor)
1.0
F
ตก (Fail)
0.0
FE
ตกเนื่องจากขาดสอบ (Fail without Examination)
FF
ตก เนื่องจากกระทาทุจริตในการสอบ
0.0
(Fail – Fraudulence)
I
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
การเพิกถอนโดยได้รบั อนุญาต (Withdraw)
S
ผลการประเมินเป็ นทีพ่ อใจ (Satisfactory)
U
ผลการประเมินไม่เป็ นทีพ่ อใจ (Unsatisfactory)
AU
การศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
11.2 การสาเร็จการศึกษา
11.2.1 แผนการศึกษา ก.2 (แผน ก)
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบ 39 หน่วยกิต ตามทีก่ าหนดในแผนการศึกษาของหลักสูตร และต้องได้
คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบเต็ม 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทัง้ เสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้
และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์ หรือ อย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ ี
รายงานการประชุม (Proceeding) ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด

11.2.2 แผนการศึกษา ข. (แผน ข)
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบ 39 หน่วยกิต ตามทีก่ าหนดในแผนการศึกษาของหลักสูตร และต้องได้
คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบเต็ม 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และจะต้องผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือ ปากเปล่า ในระดับ S
(Satisfactory) จึงจะถือว่าสาเร็จตามหลักสูตร
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12. อาจารย์ผส้ ู อน
12.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1) ชื่อ – สกุล ดร.วีระศักด์ คุรธุ ชั
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
คุณวุฒ ิ (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลาดับ)
วุฒทิ ุกระดับ
Ph.D.
M.Eng.
วศ.บ.

ปี ทส่ี าเร็จ
การศึกษา
Computer Science and University of New South Wales 2538
Engineering
Computer Science
Asian Institute of Technology 2530
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2527
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาเอก

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ITEC0512
ITEC0522

ชื่อวิชา
การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล
(Database Design and Management)
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่
(Modern Information Systems Analysis and Design)

ช.ม./สัปดาห์
3
3
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2) ชื่อ – สกุล ดร.พนม เพชรจตุพร
ตาแหน่งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒ ิ (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลาดับ)
วุฒทิ ุกระดับ
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

ปี ทส่ี าเร็จ
การศึกษา
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2550
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2527
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2524
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาเอก

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ITEC3615

ITEC3613

ชื่อวิชา
หัวข้อเฉพาะการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Selected Topic in Information Technology
Management)
การจัดการองค์ความรูแ้ ละองค์การแห่งการเรียนรู้
(Knowledge Management and Learning
Organization)

ช.ม./สัปดาห์
3

3
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3) ชื่อ – สกุล ดร.ธันวา ศรีประโมง
ตาแหน่งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒ ิ (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลาดับ)
วุฒทิ ุกระดับ

สาขาวิชาเอก

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

Ph.D

Electrical Engineering

วศ.ม.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศ.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Imperial College,
University of London
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปี ทส่ี าเร็จ
การศึกษา
2545
2537
2534

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ITEC5613
ITEC5614

ชื่อวิชา
สถาปตั ยกรรมเชิงบริการ
(Service Oriented Architecture)
การบูรณการโปรแกรมประยุกต์บนองค์กรขนาดใหญ่
(Enterprise Application Integration)

ช.ม./สัปดาห์
3
3

6

4) ชื่อ – สกุล ดร.วรพล ลีลาเกียรติ สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลาดับ)
วุฒทิ ุกระดับ

สาขาวิชาเอก

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

Ph.D.

University of New South
Wales

วศ.ม.

Electrical and
Telecommunication
Engineering
วิศวกรรมโทรคมนาคม

วศ.บ.

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ปี ทส่ี าเร็จ
การศึกษา
2547

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2539
2534

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ITEC0510
ITEC4613

ชื่อวิชา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)
เครือข่ายแบบไร้สายและเคลื่อนที่
(Wireless Network and mobility)

ช.ม./สัปดาห์
3
3
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5) ชื่อ – สกุล ดร.ศุภกร กังพิ สดาร
ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลาดับ)
วุฒทิ ุกระดับ
Ph.D
วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชาเอก

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

Computer Science and
Monash University
Software Engineering
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี ทส่ี าเร็จ
การศึกษา
2548
2545
2541

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ITEC3612

ITEC4614

ชื่อวิชา
สถาปตั ยกรรมขององค์กรขนาดใหญ่และ
การวางแผนทรัพยากรองค์กรขนาดใหญ่
(Enterprise Architecture and Resource Planning)
ความมันคงบนเครื
่
อข่ายและการใช้งาน
(Network Security and Implementation)

ช.ม./สัปดาห์
3

3
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6) ชื่อ – สกุล ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
คุณวุฒ ิ (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลาดับ)
วุฒทิ ุกระดับ

สาขาวิชาเอก

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

Ph.D.

University of Surrey

วศ.ม.

Electrical and
telecommunication
Engineering
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วท.บ.

ฟิสกิ ส์

ปี ทส่ี าเร็จ
การศึกษา
2544

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

2537
2532

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ITEC0515
ITEC0513

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ขนั ้ สูงสาหรับการจาลองแบบ
(Advanced Mathematic for Modeling)
ระเบียบวิธกี ารวิจยั ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Research Methodology in Information Technology)

ช.ม./สัปดาห์
3
3
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7) ชื่อ – สกุล ดร.อภิ ฌาน กาญจนวาปสถิ ตย์
ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลาดับ)
วุฒทิ ุกระดับ

สาขาวิชาเอก

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

Ph.D.

University of New South
Wales

วศ.ม.

Electrical and
telecommunication
Engineering
วิศวกรรมโทรคมนาคม

วศ.บ.

วิศวกรรมโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

ปี ทส่ี าเร็จ
การศึกษา
2547

2542
2538

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ITEC4611
ITEC4610

ชื่อวิชา
การจัดการเครือข่าย
(Network Management)
การออกแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
(Internetworking Design)

ช.ม./สัปดาห์
3
3
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8) ชื่อ – สกุล ดร.สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ
ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลาดับ)
วุฒทิ ุกระดับ

สาขาวิชาเอก

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

Ph.D.

Electrical and
telecommunication
Engineering
ฟิสกิ ส์

University of Surrey

วท.บ.

ปี ทส่ี าเร็จ
การศึกษา
2545

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2534

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ITEC0514

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์สาหรับงานวิจยั ในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Mathematic for Research in Information
Technology)

ช.ม./สัปดาห์
3
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9) ชื่อ – สกุล ดร.โชคชัย แสงดาว
ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลาดับ)
วุฒทิ ุกระดับ

สาขาวิชาเอก

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

วศ.ด.

วิศวกรรมโทรคมนาคม

วศ.ม.

วิศวกรรมโทรคมนาคม

วศ.บ.

วิศวกรรมโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

ปี ทส่ี าเร็จ
การศึกษา
2548
2542
2539

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ITEC3610

ชื่อวิชา
การจัดการโครงการ
(Project Management)

ช.ม./สัปดาห์
3
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10) ชื่อ – สกุล ดร.ธีรวิ ศิษฐ์ เลาหะเพ็ญแสง
ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลาดับ)
วุฒทิ ุกระดับ

สาขาวิชาเอก

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

วศ.ด.

วิศวกรรมโทรคมนาคม

วศ.ม.

วิศวกรรมโทรคมนาคม

วศ.บ.

วิศวกรรมโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

ปี ทส่ี าเร็จ
การศึกษา
2548
2542
2539

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ITEC3611

ชื่อวิชา
การจัดการเทคโนโลยีและการประเมินผล
(Technology Management and Assessment)

ช.ม./สัปดาห์
3
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11) ชื่อ – สกุล ดร.คารณ สุนัติ
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒ ิ (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลาดับ)
วุฒทิ ุกระดับ

สาขาวิชาเอก

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี ทส่ี าเร็จ
การศึกษา
2547
2538
2533

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ITEC5615

ITEC5611

ชื่อวิชา
หัวข้อเฉพาะการพัฒนาและบูรณการระบบสารสนเทศ
(Selected Topic in Information System development
and Integration)
การจัดการโครงการสาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
(Project Management for software development)

ช.ม./สัปดาห์
3

3
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12) ชื่อ – สกุล ดร.ระวี พรหมหลวงศรี
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒ ิ (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลาดับ)
วุฒทิ ุกระดับ

สาขาวิชาเอก

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

วศ.ด.

วิศวกรรมโทรคมนาคม

วศ.ม.

วิศวกรรมโทรคมนาคม

วท.บ.

ฟิสกิ ส์ประยุกต์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปี ทส่ี าเร็จ
การศึกษา
2549
2542
2538

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ITEC4615

ชื่อวิชา
หัวข้อเฉพาะการบริหารเครือข่ายและระบบ
(Selected Topic in Network and System
Administration)

ช.ม./สัปดาห์
3
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13) ชื่อ – สกุล ดร.หมัดอามีน หมันหลิ น
ตาแหน่งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒ ิ (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลาดับ)
วุฒทิ ุกระดับ

สาขาวิชาเอก

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

Ph.D.
วท.บ.

Computer Science
ฟิสกิ ส์

The University of Leeds
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

ปี ทส่ี าเร็จ
การศึกษา
2538
2534

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ITEC5615

ชื่อวิชา
หัวข้อเฉพาะการพัฒนาและบูรณการระบบสารสนเทศ
(Selected Topic in Information System Development
and Integration)

ช.ม./สัปดาห์
3
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14) ชื่อ – สกุล อาจารย์ถนอมศักดิ์ บุณยลีพรรณ
ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลาดับ)
วุฒทิ ุกระดับ

สาขาวิชาเอก

วศ.ม.

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วศ.บ.

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ปี ทส่ี าเร็จ
การศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2528
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2524
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ITEC0511

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการองค
การ (Information Technology for Organization
Management)

ช.ม./สัปดาห์
3

17

15) ชื่อ – สกุล อาจารย์ปนันท์ โพธิ์ พนั ธุท์ อง
ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลาดับ)
วุฒทิ ุกระดับ

สาขาวิชาเอก

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

วศ.ม.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศ.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

ปี ทส่ี าเร็จ
การศึกษา
2545
2542

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ITEC5612

ชื่อวิชา
การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกัน
(Software Testing and Assurance)

ช.ม./สัปดาห์
3
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12.2 อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
1) ชื่อ – สกุล
ดร.วีระศักด์ คุรธุ ชั
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
คุณวุฒ ิ (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลาดับ)
วุฒทิ ุกระดับ
Ph.D.
M.Eng.
วศ.บ.

ปี ทส่ี าเร็จ
การศึกษา
Computer Science and University of New South Wales 2538
Engineering
Computer Science
Asian Institute of Technology 2530
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2527
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาเอก

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ITEC0512
ITEC0522

ชื่อวิชา
การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล
(Database Design and Management)
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่
(Modern Information Systems Analysis and Design)

ช.ม./สัปดาห์
3
3
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2) ชื่อ – สกุล
ดร.พนม เพชรจตุพร
ตาแหน่งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒ ิ (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลาดับ)
วุฒทิ ุกระดับ
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

ปี ทส่ี าเร็จ
การศึกษา
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2550
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2527
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2524
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาเอก

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ITEC3615

ITEC3613

ชื่อวิชา
หัวข้อเฉพาะการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Selected Topic in Information Technology
Management)
การจัดการองค์ความรูแ้ ละองค์การแห่งการเรียนรู้
(Knowledge Management and Learning
Organization)

ช.ม./สัปดาห์
3

3
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3) ชื่อ – สกุล
ดร.วรพล ลีลาเกียรติ สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลาดับ)
วุฒทิ ุกระดับ

สาขาวิชาเอก

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

Ph.D

University of New South
Wales

วศ.ม.

Electrical and
Telecommunication
Engineering
วิศวกรรมโทรคมนาคม

วศ.บ.

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ปี ทส่ี าเร็จ
การศึกษา
2547

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2539
2534

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ITEC0510
ITEC4613

ชื่อวิชา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)
เครือข่ายแบบไร้สายและเคลื่อนที่
(Wireless Network and mobility)

ช.ม./สัปดาห์
3
3
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12.3

อาจารย์พิเศษ
1) ชื่อ – สกุล ดร. บรรจง หะรังษี
ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลาดับ)
วุฒทิ ุกระดับ

สาขาวิชาเอก

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

PhD

Computer Science and
Engineering
Computer Science and
Engineering
วิทยาการคอมพิวเตอร์

University of
New South Wales
University of
New South Wales
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

M.Eng.
วท.บ.

ปี ทส่ี าเร็จ
การศึกษา
2541
2537
2530

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ITEC0521

ชื่อวิชา
ความมันคงของสารสนเทศและมาตรฐาน
่
(Information Security and Standards)

ช.ม./สัปดาห์
3

2) ชื่อ – สกุล ดร. วรพจน์ กรีสุระเดช
ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ (เรียงจากวุฒสิ งู สุดตามลาดับ)
วุฒทิ ุกระดับ

สาขาวิชาเอก

Ph.D.
M.Sc.
วศ.บ.

Electrical Engineering
Electrical Engineering
วิศวกรมอิเล็กทรอนิกส์

ปี ทส่ี าเร็จ
การศึกษา
Texas Tech University
2541
Texas Tech University
2537
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2532
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ITEC3614

ชื่อวิชา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและเครื่องมือความฉลาด
ธุรกิจ
(Decision Support System and Business Intelligent
Tools)

ช.ม./สัปดาห์
3
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13. จานวนนักศึกษา
ชัน้ ปี การศึกษา
ปี ท่ี 1
ปี ท่ี 2
รวม
จานวนทีค่ าดว่าจะสาเร็จ
การศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา

ปี การศึกษา
2552
90
90
-

จานวนนักศึกษาทีจ่ ะรับเข้าศึกษาในหลักสูตร
ปี การศึกษา ปี การศึกษา ปี การศึกษา
2553
2554
2555
90
90
90
80
80
80
170
170
170
70

70

70

ปี การศึกษา
2556
90
80
170
70
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14. สถานที่และอุปกรณ์ การสอน
14.1 สถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร 10530 อาคารเรียน ตึก Q ซึง่ มีหอ้ งเรียนขนาด 120 คน จานวน 2 ห้อง จานวน
ห้องเรียนขนาด 80 คน จานวน 5 ห้อง ห้องปฏิบตั กิ ารระบบเครือข่ายขนาด 80 คน 1 ห้อง
ห้องปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ขนาด 80 คน 1 ห้อง ห้องปฏิบตั กิ ารมัลติมเี ดีย ขนาด 80 คน
1 ห้อง ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ทวไป
ั ่ ขนาด 40 คน 1 ห้อง
14.2 อุปกรณ์การสอนที่มีอยู่และที่คาดว่าจะจัดหาเพิ่ มขึน้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการอุปกรณ์การสอน
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

จานวนทีม่ อี ยู่

จานวนทีค่ าดว่า
จะจัดหาเพิม่ ขึน้

286
15
64
79
10
9
8
15

30-50
20
20
-
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15. ห้องสมุด
จานวนหนังสือ วารสาร และเอกสารอื่น ๆ ที่สมั พันธ์กบั สาขาวิ ชา
ลาดับที่
1

2

3

หมวด
หมวดหนังสือ
สาหรับสาขาวิชาและสาขาทีเ่ กีย่ วเนื่อง
รวม
หมวดวารสาร
สาหรับสาขาวิชาและสาขาทีเ่ กีย่ วเนื่อง
รวม
หมวดฐานข้อมูล
สาหรับสาขาวิชาและสาขาทีเ่ กีย่ วเนื่อง

รวม
4

หมวดสือ่ อีเล็กทรอนิคส์

DVD-ROM Fulltext IEEE/IEE 2001 ถึง ปจั จุบนั
CD-ROM Fulltext ASTP (ด้านคอมพิวเตอร์ IT)
CD-ROM FullText ABI/inform (ด้าน IT)
Microfilm IEEE/IEE ทุกสาขา ฉบับที่ 1 – 2001

รวม

จานวน
ภาษาไทย
12,276 เล่ม

ภาษาอังกฤษ
15,398เล่ม

27,674 เล่ม
135 ชื่อเรื่อง
132 ชื่อเรื่อง
267 ชื่อเรือ่ ง
1,175 ม้วน

1,175 ม้วน
ไม่ต่ากว่า 1,900,000 บทความ
ไม่ต่ากว่า 50,000 บทความ
ไม่ต่ากว่า 300,000 บทความ

ไม่ตา่ กว่า 2,250,000 บทความ

16. งบประมาณ
16.1 งบประมาณในการผลิตบัณฑิต
16.2 งบประมาณการสังซื
่ อ้ ตาราวิชาการ
รวมงบประมาณ

2,371,500 บาท
200,000 บาท
2,571,500 บาท
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17. หลักสูตร
17.1 จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร
17.2 โครงสร้างหลักสูตร
17.2.1 แผน ก.2 มีองค์ประกอบของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือก
ค. หมวดวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์
17.2.2 แผน ข. มีองค์ประกอบของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือกสาขา
ข.1 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข.2 การบริหารและจัดการระบบและเครือข่าย
ข.3 การพัฒนาและบูรณการระบบ
ค. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

39

หน่ วยกิ ต

9
6
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

18
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

17.3 รายวิชา
17.3.1 แผน ก.2 มีรายวิ ชาดังต่อไปนี้
ก. หมวดวิชาบังคับ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ITEC0513

ระเบียบวิธกี ารวิจยั ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Research Methodology in Information Technology)
คณิตศาสตร์สาหรับงานวิจยั ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Mathematic for Research in Information Technology )
คณิตศาสตร์ขนั ้ สูงสาหรับการจาลองแบบ
(Advanced Mathematic for Modeling)

ITEC0514
ITEC0515

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ข. หมวดวิชาเลือก
รหัสวิชา
ITEC0510
ITEC0512
ITEC0520
ITEC0521

ชื่อวิชา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)
การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล
(Database Design and Management)
เทคโนโลยีเว็บและการใช้งาน
(Web Technology and Implementation)
ความมันคงของสารสนเทศและมาตรฐาน
่
(Information Security and Standards)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

ค. หมวดวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ITEC1510
ITEC1520
ITEC1610
ITEC1620

ชื่อวิชา
สัมมนา 1
(Seminar I)
สัมมนา 2
(Seminar II)
วิทยานิพนธ์ 1
(Thesis I)
วิทยานิพนธ์ 2
(Thesis II)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
2(0-3-3)
2(0-3-3)
10(0-0-30)
10(0-0-30)
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17.3.2 แผน ข. มีรายวิชาดังต่อไปนี้
ก. หมวดวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ITEC0510
ITEC0511
ITEC0512
ITEC0520
ITEC0521
ITEC0522

ชื่อวิชา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการองคการ
(Information Technology for Organization Management)
การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล
(Database Design and Management)
เทคโนโลยีเว็บและการใช้งาน
(Web Technology and Implementation)
ความมันคงของสารสนเทศและมาตรฐาน
่
(Information Security and Standards)
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่
(Modern Information Systems Analysis and Design)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ข. หมวดวิชาเลือกสาขา
ข.1 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ITEC3610

การจัดการโครงการ
(Project Management)
การจัดการเทคโนโลยีและการประเมินผล
(Technology Management and Assessment)
สถาปตั ยกรรมขององค์กรขนาดใหญ่และ
การวางแผนทรัพยากรองค์กรขนาดใหญ่
(Enterprise Architecture and Resource Planning)
การจัดการองค์ความรูแ้ ละองค์การแห่งการเรียนรู้
(Knowledge Management and Learning Organization)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและเครื่องมือความฉลาดธุรกิจ
(Decision Support System and Business Intelligent Tools)
หัวข้อเฉพาะการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Selected Topic in Information Technology Management)

ITEC3611
ITEC3612

ITEC3613
ITEC3614
ITEC3615

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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ข.2 การบริหารเครือข่ายและระบบ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ITEC4610

การออกแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
(Internetworking Design)
การจัดการเครือข่าย
(Network Management)
การบริหารระบบและเครือข่าย
(Network and System Administration)
เครือข่ายแบบไร้สายและเคลื่อนที่
(Wireless Network and Mobility)
ความมันคงบนเครื
่
อข่ายและการใช้งาน
(Network Security and Implementation)
หัวข้อเฉพาะการบริหารเครือข่ายและระบบ
(Selected Topic in Network and System Administration)

ITEC4611
ITEC4612
ITEC4613
ITEC4614
ITEC4615

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

ข.3 การพัฒนาและบูรณการระบบสารสนเทศ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ITEC5610

การออกแบบและโครงสร้างเชิงวัตถุ
(Object Oriented Design and Construction)
การจัดการโครงการสาหรับพัฒนาซอฟต์แวร์
(Project Management for Software Development)
การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกัน
(Software Testing and Assurance)
สถาปตั ยกรรมเชิงบริการ
(Service Oriented Architecture)
การบูรณการโปรแกรมประยุกต์บนองค์กรขนาดใหญ่
(Enterprise Application Integration)
หัวข้อเฉพาะการพัฒนาและบูรณการระบบสารสนเทศ
(Selected Topic in Information System Development and
Integration)

ITEC5611
ITEC5612
ITEC5613
ITEC5614
ITEC5615

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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ค. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
รหัสวิชา
ITEC6610
ITEC6620

ชื่อวิชา
การค้นคว้าอิสระ 1
(Independent Study I)
การค้นคว้าอิสระ 2
(Independent Study II)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(0-0-9)
3(0-0-9)
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17.4 แผนการศึกษา
17.4.1 แผน ก.2
ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ITEC0513

ระเบียบวิธกี ารวิจยั ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Research Methodology in Information Technology)
ITEC0514 คณิตศาสตร์สาหรับงานวิจยั ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Mathematic for Research in Information Technology)
ITEC1510 สัมมนา I
(Seminar I)
ITECXXXX วิชาเลือก 1
รวมหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-3-3)
3(x-x-x)
11

ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ITEC0515

คณิตศาสตร์ขนั ้ สูงสาหรับการจาลองแบบ
(Advanced Mathematic for Modeling)
ITEC1520 สัมมนา 2
(Seminar II)
ITECXXXX วิชาเลือก 2
รวมหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
2(0-3-3)
3(x-x-x)
8

ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ITEC1610 วิทยานิพนธ์ I
(Thesis I)
รวมหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
10(0-0-30)
10

ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ITEC1620 วิทยานิพนธ์ II
(Thesis II)
รวมหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
10(0-0-30)
10
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17.4.2 แผน ข.
ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ITEC0510 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)
ITEC0511 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการองค การ
(Information Technology for Organization Management)
ITEC0512 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล
(Database Design and Management)
รวมหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
9

ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ITEC0520 เทคโนโลยีเว็บและการใช้งาน
(Web Technology and Implementation)
ITEC0521 ความมันคงของสารสนเทศและมาตรฐาน
่
(Information Security and Standards)
ITEC0522 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่
(Modern Information Systems Analysis and Design)
ITECXXXX วิชาเลือกสาขา
รวมหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
12

ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ITECXXXX วิชาเลือกสาขา
ITECXXXX วิชาเลือกสาขา
ITEC6610 การค้นคว้าอิสระ 1
(Independent Study I)
รวมหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(0-0-9)
9
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ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ITECXXXX
ITECXXXX
ITEC6620

ชื่อวิชา
วิชาเลือกสาขา
วิชาเลือกสาขา
การค้นคว้าอิสระ 2
(Independent Study II)
รวมหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(0-0-9)
9

17.5 คาอธิ บายรายวิ ชา
17.5.1 แผนการศึกษา ก. 2 (แผน ก)
ก. หมวดวิชาบังคับ
ITEC0513

ระเบียบวิ ธีการวิ จยั ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Research Methodology in Information Technology)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิชานี้ศกึ ษาระเบียบวิธกี ารวิจยั เพื่อใช้กบั การวิจยั ในหัวข้อทีเ่ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ขัน้ ตอน
การกระทาเพื่อสุม่ ตัวอย่างข้อมูล การตัง้ สมมติฐาน การทดทดสอบ การวัดผล การวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบ และการสรุปผลการวิจยั
ITEC0514

คณิ ตศาสตร์สาหรับงานวิ จยั ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
(Mathematic for Research in Information Technology)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิชานี้ศกึ ษาคณิตศาสตร์ทจ่ี าเป็นสาหรับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เซต ความ
น่าจะเป็ น การวิเคราะห์เชิงเลข สถิติ อนุกรม และอื่นๆ ทีจ่ าเป็ น

ITEC0515

คณิ ตศาสตร์ขนั ้ สูงสาหรับการจาลองแบบ
3(3-0-6)
(Advanced Mathematic for Modeling)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิชานี้ศกึ ษาคณิตศาสตร์ทจ่ี าเป็นสาหรับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการจาลองแบบ เช่น ทฤษฏีการเข้าแถว
(Queuing Theory) การหาค่าทีเ่ หมาะสม (Optimization Method) และอื่นๆ ทีจ่ าเป็ น สาหรับการจาลอง
แบบ
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ข. หมวดวิชาเลือก
ITEC0510

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Networks)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิชานี้ศกึ ษาถึงภาพรวมพืน้ ฐานการทางานระบบเครือข่าย แบบจาลองการทางานระบบเครือข่ายแบบ ที
ซีพ/ี ไอพี การทางานของโปรโตคอลในชัน้ ต่างๆ การทางานบนระบบอินเตอร์เน็ต การทางานบนเครือข่าย
ท้องถิน่ การทางานเครือข่ายท้องถิน่ แบบไร้สาย
ITEC0512

การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
(Database Design and Management)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิชานี้ศกึ ษาถึงการจัดการระบบฐานข้อมูลโดยการศึกษาการกาหนดคุณลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลและ
วิธกี ารในการเรียกข้อมูลกลับมาใช้งาน ระบบฐานข้อมูลจะขยายจากโมเดลในเชิงความสัมพันธ์ ไปสู่
โมเดลหลายมิติ เทคนิคความสัมพันธ์เชิง กระบวนการทีท่ างานพร้อมกัน
ITEC0520

เทคโนโลยีเว็บและการใช้งาน
3(2-2-5)
(Web Technology and Implementation)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิชานี้ศกึ ษาถึงพืน้ ฐานการทางานของระบบเว็บ ในส่วนของเครือ่ งแม่ขา่ ย และ เครื่องลูกข่าย การทางาน
ของโปรโตคอลทีเ่ กีย่ วข้อง รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมเว็บเพื่อให้สามารถทางานเป็ นไดนามิค
ITEC0521

ความมันคงของสารสนเทศและมาตรฐาน
่
3(3-0-6)
(Information Security and Standards)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิชานี้ศกึ ษาภาพรวมของการรักษาความปลอดภัยข่าวสาร ในทุกระดับการทางาน ทัง้ ในเชิงกายภาพและ
ตรรกะ โดยอธิบายอ้างอิงกับมาตรฐานทีใ่ ช้ในการรักษาความปลอดภัย ลักษณะต่างๆทีม่ กี ารใช้งานใน
ปจั จุบนั รวมไปถึงวิธกี ารทาสารองไฟล์ และ การวางแผนกูค้ นื เมือ่ เกิดหายนะ
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ค. หมวดวิ ชาสัมมนาและวิทยานิ พนธ์
ITEC1510

สัมมนา 1
2(0-3-3)
(Seminar I)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
การศึกษาบทความงานวิจยั ของผูอ้ ่นื ทีไ่ ด้ศกึ ษาเปรียบเทียบ โดยสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ี
ต้องการจะทาในภาคการศึกษา และนาเสนอในรูปแบบของการสัมมนา

ITEC1520

สัมมนา 2
2(0-3-3)
(Seminar II)
วิ ชาบังคับก่อน: ITEC 1510 สัมมนา 1
การแสดงความก้าวหน้าของงานวิจยั โดยสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ทต่ี อ้ งการจะทาในภาค
การศึกษา และนาเสนอในรูปแบบของการสัมมนา
ITEC1610

วิ ทยานิ พนธ์ 1
10(0-0-30)
(Thesis I)
วิ ชาบังคับก่อน: ITEC1520 สัมมนา2
นาเสนอแนวคิดของงานวิจยั ทีช่ ดั เจน เพื่อพัฒนาไปสูก่ ารจัดทางานวิจยั ให้สมบูรณ์ โดยนาเสนอใน
รูปแบบของรายงานและ การบรรยายต่อคณะกรรมการจากภายในและภายนอกทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
ITEC1620

วิ ทยานิ พนธ์ 2
10(0-0-30)
(Thesis I)
วิ ชาบังคับก่อน: ITEC1610 วิ ทยานิ พนธ์ 1
การจัดทางานวิจยั ให้สมบูรณ์ และนาเสนอในรูปแบบของรายงานและ การบรรยายต่อคณะกรรมการจาก
ภายในและภายนอกทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้

17.5.2 แผนการศึกษา ข. (แผน ข)
ก.หมวดวิชาบังคับ
ITEC0510

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Networks)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิชานี้ศกึ ษาถึงภาพรวมพืน้ ฐานการทางานระบบเครือข่าย แบบจาลองการทางานระบบเครือข่ายแบบ ที
ซีพ/ี ไอพี การทางานของโปรโตคอลในชัน้ ต่างๆ การทางานบนระบบอินเตอร์เน็ต การทางานบนเครือข่าย
ท้องถิน่ การทางานเครือข่ายท้องถิน่ แบบไร้สาย
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ITEC0511

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการองค์การ
3(3-0-6)
(Information Technology for Organization Management)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
ศึกษาถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเพิม่ คุณภาพและการเพิม่ ผลผลิต เพื่อสร้างคุณค่าและความ
ได้เปรียบในการแข่งขันแก่องค์การ ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศระดับบุคคล วัฏ
จักรชีวติ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศระดับบุคคล ระบบสารสนเทศสาหรับ
กลุ่มร่วมงาน ระบบสารสนเทศระดับองค์การ การใช้เครื่องมือเพือ่ สนับสนุนงานระดับบุคคล และองค์การ
ITEC0512

การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
(Database Design and Management)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิชานี้ศกึ ษาถึงการจัดการระบบฐานข้อมูลโดยการศึกษาการกาหนดคุณลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลและ
วิธกี ารในการเรียกข้อมูลกลับมาใช้งาน ระบบฐานข้อมูลจะขยายจากโมเดลในเชิงความสัมพันธ์ ไปสู่
โมเดลหลายมิติ เทคนิคความสัมพันธ์เชิง กระบวนการทีท่ างานพร้อมกัน
ITEC0520

เทคโนโลยีเว็บและการใช้งาน
3(2-2-5)
(Web Technology and Implementation)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิชานี้ศกึ ษาถึงพืน้ ฐานการทางานของระบบเว็บ ในส่วนของเครือ่ งแม่ขา่ ย และ เครื่องลูกข่าย การทางาน
ของโปรโตคอลทีเ่ กีย่ วข้อง รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมเว็บเพื่อให้สามารถทางานเป็ นไดนามิค
ITEC0521

ความมันคงของสารสนเทศและมาตรฐาน
่
3(3-0-6)
(Information Security and Standards)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิชานี้ศกึ ษาภาพรวมของการรักษาความปลอดภัยข่าวสาร ในทุกระดับการทางาน ทัง้ ในเชิงกายภาพและ
ตรรกะ โดยอธิบายอ้างอิงกับมาตรฐานทีใ่ ช้ในการรักษาความปลอดภัย ลักษณะต่างๆทีม่ กี ารใช้งานใน
ปจั จุบนั รวมไปถึงวิธกี ารทาสารองไฟล์ และ การวางแผนกูค้ นื เมือ่ เกิดหายนะ
ITEC0522

การออกแบบและวิ เคราะห์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Systems Analysis and Design)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิชานี้ศกึ ษาถึงการประยุกต์การวิเคราะห์ระบบและกระบวนการออกแบบ โดยทีศ่ กึ ษาการประเมินและ
เลือกวิธกี ารพัฒนาระบบทีเ่ หมาะสม วัฏจักรของการพัฒนาระบบ, เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบ การ
วางแผนระบบสารสนเทศ การกาหนดและการเลือกโครงการ การรวบรวมความต้องการและการจัดวาง
โครงสร้าง การจัดทาโมเดลของข้อมูลและการกระทา การออกแบบของการเชื่อมต่อและการจัดการข้อมูล
การนาระบบไปใช้งานและการปฏิบตั งิ าน การดูแลระบบ และการจัดการเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของ
ระบบ
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ข.หมวดวิชาเลือกสาขา
ข.1 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITEC3610

การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิชานี้ศกึ ษาการวางแผนของโครงการในรายละเอียด การกาหนดเวลา และจานวนเงิน และการประมาณ
การใช้ทรัพยากรของโครงการ การจองและประสานการใช้ทรัพยากร นอกจากนัน้ ทาความเข้าใจใน
กระบวนการของการเปลีย่ นแปลงในแง่ของมนุษย์และองค์กร เช่น การระบุจุดหลักทีม่ คี วามเสีย่ ง
ประเมินผลกระทบทีส่ ามารถเป็นไปได้ของโครงการ การเอาชนะการต่อต้าน เป็ นต้น โดยศึกษาการ
จัดการโครงการในลักษณะขององค์กร รวมถึงกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับ การเริม่ ต้น การวางแผน การ
ทางาน การควบคุม การรายงาน และการปิ ดโครงการ การบูรณการโครงการ ขอบเขต เวลา ค่าใช้จ่าย
การควบคุมคุณภาพ การควบคุมความเสีย่ ง การจัดการการเปลีย่ นแปลงในองค์กรซึง่ เป็ นผลมาจากการ
นาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้งาน หรือจากการแก้ไขระบบสารสนเทศ
ITEC3611

การจัดการเทคโนโลยีและการประเมิ นผล
3(3-0-6)
(Technology Management and Assessment)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
ศึกษาการจัดการเทคโนโลยี ด้านต่างๆ เช่น การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการโปรแกรมประยุกต์
การจัดการข้อมูล การจัดการบริการบนอินเตอร์เน็ต การจัดการความปลอดภัย เป็ นต้น รวมไปถึง การ
ประเมินผล ในแง่มมุ ของประสิทธิภาพ
ITEC3612

สถาปัตยกรรมขององค์กรขนาดใหญ่และ
การวางแผนทรัพยากรองค์กรขนาดใหญ่
3(2-2-5)
(Enterprise Architecture and Enterprise Resource Planning)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
ั
ศึกษาหลักการวางแผนสถาปตยกรรมระดั
บองค์กร
ซึง่ เกีย่ วกับการศึกษาและจัดทาพิมพ์เขียวของ
สถาปตั ยกรรมทางด้านสารสนเทศขององค์กร ซึง่ เกีย่ วข้องกับเรื่องต่างๆ เช่น การเริม่ ต้นวางแผน โมเดล
ของธุรกิจเบือ้ งต้น การสารวจองค์กร และศึกษาหลักการของระบบการบูรณการซอฟต์แวร์ซง่ึ ใช้เพื่อเป็ น
แกนหลักของการจัดการภายในองค์กรขนาดใหญ่ หน้าทีห่ ลักของระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร
ITEC3613

การจัดการองค์ความรูแ้ ละองค์การแห่งการเรียนรู้
3(3-0-6)
(Knowledge Management and Learning Organization)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
ศึกษาพืน้ ฐานการจัดการองค์ความรู้ ต่างๆ เช่น องค์ความรูค้ อื อะไร มีประโยชน์อย่างไร เป็ นต้น รวมถึง
วิวฒ
ั นาการของการจัดการองค์ความรู้ การสร้างและต่อยอดองค์ความรูใ้ นองค์การ กลยุทธ์การจัดการทุน
ทางปญั ญา เครื่องมือทีเ่ หมาะสมในการจัดการและเอือ้ ให้เกิดการเรียนรู้ และแบ่งปนั ความรูใ้ ห้เกิดใน
องค์การ
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ITEC3614

ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจและเครือ่ งมือความฉลาดธุรกิ จ
3(2-2-5)
(Decision Support Systems and Business Intelligence Tools)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
ศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในการจัดการกระบวนการตัดสินใจ การจัดการข้อมูล การประมวลผล
เชิงวิเคราะห์การวิเคราะห์ในลักษณะการตัง้ เงื่อนไข การค้นหาสูเ่ ป้าหมาย การวิเคราะห์หาความอ่อนไหว
การสร้างระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลการประมวลในเชิงวิเคราะห์แบบ
เชื่อมตรงและการประมวลผล ด้วยรายการเปลีย่ นแปลงแบบเชื่อมตรงการประมวลผลข้อมูลหลายมิติ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่มระบบสารสนเทศสนับสนุนผูบ้ ริหารระดับสูง รวมไปถึงการใช้
เทคโนโลยีเพื่อความฉลาดทางธุรกิจ
ITEC3615

หัวข้อเฉพาะการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Selected Topic in Information Technology Management)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิชาทีค่ ดั เลือกเพื่อให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีทใ่ี ช้งานในปจั จุบนั โดยเน้นทางด้านการจัดการสารสนเทศ
ซึง่ อาจรวมถึงการสัมมนา หรือ การวิเคราะห์กรณีตวั อย่างทีส่ าคัญ ทีเ่ กิดขึน้ ในการบริหารจัดการทางด้าน
สารสนเทศขององค์กร
ข.2 การบริหารเครือข่ายและระบบ
ITEC4610

การออกแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
3(2-2-5)
(Internetworking Design)
วิ ชาบังคับก่อน: ITEC 0510 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศึกษาการออกแบบ การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ในระดับเครือข่ายท้องถิน่ ไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่
โดยศึกษาการทางานของอุปกรณ์ในชัน้ ต่างทีน่ ามาเชื่อมต่อ เช่น สวิสท์ เร้าเตอร์ รวมทัง้ วิธกี ารตัง้ ค่าของ
เร้าเตอร์เหล่านัน้
ITEC4611

การจัดการเครือข่าย
3(2-2-5)
(Network Management)
วิ ชาบังคับก่อน: ITEC 0510 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศึกษาหลักการและทาความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการข้อมูลภายในระบบเครือข่าย โดยแนะนาถึงการ
จัดการโดยใช้โปรโตคอลเอสเอ็นเอ็มพี และโปรโตคอลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมไปถึงมุมมองทางด้านการ
บริหารเครือข่าย
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ITEC4612

การบริหารระบบและเครือข่าย
3(2-2-5)
(System and Network Administration)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
ศึกษาการทางานของระบบปฏิบตั กิ ารต่างๆทีม่ กี ารใช้งานเช่น วินโดว์ส ลินุกซ์ เป็ นต้น การตัง้ ค่าต่างๆ
การใช้เครื่องมือต่างๆ และการเขียนสคริปต์ บนระบบปฏิบตั กิ าร รวมไปถึงการติดตัง้ บริการต่างๆ
สาหรับการทางานบนอินเตอร์เน็ต เช่น เว็บเซิฟเวอร์ เมลล์เซิฟเวอร์ ดีเอ็นเอส เป็ นต้น รวมไปถึง การ
วิธกี ารแบ่งภาระ ตัวควบคุมโดเมน
ITEC4613

ระบบเครือข่ายแบบไร้สายและเคลื่อนที่
3(2-2-5)
(Wireless Network and Mobility)
วิ ชาบังคับก่อน: ITEC 0510 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศึกษาสถาปตั ยกรรมของการสือ่ สารไร้สาย เช่น เครือข่ายไร้สายในองค์กร เครือข่ายไร้สายขนาดใหญ่
และองค์ประกอบสาคัญอื่นๆ เช่น โปรโตคอลมาตรฐาน 802.11, WIMAX, GPRS, Bluetooth ทีใ่ ช้งาน
ในปจั จุบนั และอนาคต นอกจากนัน้ ศึกษาลักษณะรูปแบบการสื่อสารแบบไร้สายและเคลื่อนทีร่ วมถึง
ความเข้าใจการออกแบบระบบการสือ่ สารแบบไร้สายในลักษณะต่างๆ

ITEC4614

ความมันคงบนเครื
่
อข่ายและการใช้งาน
3(2-2-5)
(Network Security and Implementation)
วิ ชาบังคับก่อน: ITEC 0510 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศึกษาเรื่องความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการป้องกันไวรัส นโยบายด้านความปลอดภัย
และการควบคุมและการวางแผนเทคโนโลยีความปลอดภัย ลายเซ็นดิจทิ ลั การเข้ารหัสลับและการ
ถอดรหัสลับการตรวจสอบและสิทธิการเข้าถึง เทคโนโลยีป้องกันการบุกรุกและซีเคียวร์เน็ตเวิรค์
ITEC4615

หัวข้อเฉพาะการบริหารเครือข่ายและระบบ
3(3-0-6)
(Selected Topic in Network and System administration)
วิชาทีค่ ดั เลือกเพื่อให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีทใ่ี ช้งานในปจั จุบนั โดยเน้นทางด้านการบริหารเครือข่ายและ
ระบบ ซึง่ อาจรวมถึงการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ข.3 การพัฒนาและบูรณการระบบสารสนเทศ
ITEC5610

การออกแบบและโครงสร้างเชิ งวัตถุ
3(2-2-5)
(Object Oriented Design and Construction)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
ศึกษาเทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบโดยใช้แบบจาลองระบบเชิงวัตถุ แนวความคิดของ
คุณลักษณะของการจาลองเชิงวัตถุ การจาลองกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้แบบจาลองเชิงวัตถุ การ
พัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็ นไปตามทีไ่ ด้ออกแบบโดยแบบจาลองเชิงวัตถุ การออกแบบรูปแบบของฐานข้อมูล
โดยใช้แบบจาลอง รวมถึงรูปแบบการเขียนโปรแกรมร่วมสมัยและเป็ นทีน่ ิยมใช้ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในปจั จุบนั
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ITEC5611

การจัดการโครงการสาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Project Management for Software Development)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
ศึกษา กระบวนการ และขัน้ ตอน ต่างๆในการบริหารจัดการโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ เช่นวิธกี าร
จัดการความต้องการของผูใ้ ช้ การวางแผนทรัพยากร การวางแผนค่าใช้จ่าย การวางแผนการเชือ่ มต่อ
การวางแผนการทดสอบ การดูแลรักษา
ITEC5612

การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกัน
3(3-0-6)
(Software Testing and Assurance)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
ศึกษาวิธกี ารทดสอบซอฟต์แวร์ การออกแบบแผน และ เตรียมข้อมูลสาหรับการทดสอบ การวิเคราะห์
ปญั หาและความผิดพลาด รวมไปถึงแนวคิดการดูแลรักษา การจัดทาคู่มอื การใช้งาน รวมไปถึงศึกษา
เกณฑ์ หรือมาตรฐานทีส่ าคัญต่างๆ
ITEC5613

สถาปัตยกรรมเชิ งบริการ
3(2-2-5)
(Service Oriented Architecture)
วิ ชาบังคับก่อน: ITEC0520 เทคโนโลยีเว็บและการใช้งาน
ศึกษาการทางาน การบริการเว็บและสถาปตั ยกรรมเชิงบริการ โดยศึกษาโปรโตคอล ข้อกาหนดและ
มาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ITEC5614

การบูรณการโปรแกรมประยุกต์บนองค์กรขนาดใหญ่
3(2-2-5)
(Enterprise Application Integration)
วิ ชาบังคับก่อน: ITEC0512 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล
ศึกษาวิธกี ารพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับ ระบบการทางานเดิมทีม่ อี ยูใ่ นองค์กร โดยศึกษา
เรื่องการบูรณการด้านข้อมูล การบูรณการกระบวนการ และเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ
ITEC5615

หัวข้อเฉพาะการพัฒนาและบูรณการระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Selected Topic in Information System Development and Integration)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิชาทีค่ ดั เลือกเพื่อให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีทใ่ี ช้งานในปจั จุบนั โดยเน้นทางด้านทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนา
และวิเคราะห์ระบบ ซึง่ อาจรวมถึงการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
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ค.หมวดวิชาการค้นคว้าอิ สระ
ITEC6610

การค้นคว้าอิ สระ 1
3(0-0-6)
(Independent Study I)
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
ศึกษาและพัฒนาระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ นักศึกษาต้องใช้ความรูใ้ นเชิงทฤษฎีทไ่ี ด
ศึกษามานามาประยุกต์ใช้กบั งานจริง การนาเสนอการศึกษาอิสระ 1 จะกระทาในรูปแบบของรายงานและ
การนาเสนอผ่านคณะกรรมการ
ITEC6620

การค้นคว้าอิ สระ 2
3(0-0-6)
(Independent Study II)
วิ ชาบังคับก่อน: ITEC 6610
การทาระบบทีต่ ่อเนื่องจาก ITEC6610 ให้เสร็จสมบูรณ์ นักศึกษาจะต้องทารายงานเป็ นรูปเล่มและมีการ
นาเสนอผ่านคณะกรรมการ
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18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
หลักสูตรได้กาหนดระบบและวิธกี ารประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้
18.1 การบริหารหลักสูตร
18.1.1 มีคณะกรรมการทาหน้าทีก่ ากับดูแลหลักสูตร
18.1.2 มีอาจารย์ทม่ี คี ุณสมบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
18.1.3 มีกระบวนการออกแบบ ขอเปิ ด และรับรองหลักสูตร
18.1.4 มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิ ดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
18.1.5 มีการควบคุมกระบวนการเรียนการสอน
18.1.6 มีการประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร ทุกปี การศึกษา
18.1.7 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
18.1.8 มีการประเมินหลักสูตร ทุก ๆ 1 รอบการศึกษา
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
18.2.1 มีหนังสือ ตาราวิชาการ และวารสารอย่างเพียงพอ
18.2.2 มีหอ้ งเรียน ห้องปฏิบตั กิ ารและอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
18.2.3 มี สือ่ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
18.2.4 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนเกีย่ วกับคุณภาพสิง่ สนับสนุ นการเรียนรู้
18.3 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
18.3.1 มีระบบอาจารย์ทป่ี รึกษาคอยให้คาปรึกษา
18.3.2 มีระบบ E-Classroom เพื่อการให้คาปรึกษาและพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนผ่านอินเทอร์เน็ต
18.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
18.4.1 มีการสารวจการได้งานทาของบัณฑิต ทุกปี การศึกษา
18.4.2 มีก ารสารวจความพึง พอใจของผู้ป ระกอบการที่ร ับ บัณ ฑิต ของมหาวิท ยาลัย เข้า ท างาน
ทุกปี การศึกษา
18.4.3 มีการสารวจความคิดเห็นของผูส้ าเร็จการศึกษา ทุกปี การศึกษา
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19. การพัฒนาหลักสูตร
ดังชีบ่งชีม้ าตรฐานและคุณภาพการศึกษา สาหรับหลักสูตรนี้
19.1 หลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
19.2 ศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
19.3 สัดส่วนจองอาจารย์ประจาทีม่ วี ุฒปิ ริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา
19.4 สัด ส่ ว นของอาจารย์ป ระจ าที่ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสต ราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
19.5 การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
19.6 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้ทางานและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
19.7 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
19.8 ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ท่ตี ีพมิ พ์เผยแพร่ และ/หรือได้รบั การจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญา และ/หรือนาไปใช้ประโยชน์ทงั ้ ในระดับชาติและนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา
กาหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชีข้ า้ งต้น ทุก ๆ ระยะ 1 ปี
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิ มและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิ ม

หลักสูตรปรับปรุง

สิ่ งที่เปลี่ยนแปลง

1) จานวนหน่ วยกิ ตทัง้ หมด 38 หน่ วยกิ ต

1) จานวนหน่ วยกิ ตทัง้ หมด 39 หน่ วยกิ ต

1) จานวนหน่ วยกิ ตรวมเพิ่ มขึน้ 1
หน่ วยกิ ต

2) แผนการศึกษา ก.2 แผน ก
หมวดวิชาบังคับ 25 หน่วย
หมวดวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ 13
หน่วย

2) แผนการศึกษา ก.2 แผน ก
หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วย
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วย
หมวดวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ 24 หน่วย

2) แผนการศึกษา ก.2 แผน ก
จานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาบังคับ
ลดลง 16 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือก
เพิม่ ขึน้ 6 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาสัมมนา
และวิทยานิพนธ์เพิม่ ขึน้ 11 หน่วยกิต

3)แผนการเรียน ข. แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 25 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต

3)แผนการเรียน ข. แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกสาขา 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

3)แผนการเรียน ข. แผน ข
จานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาบังคับ
ลดลง 7 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิต
ในหมวดวิชาเลือกสาขา เพิม่ ขึน้ 6
หน่วยกิต จานวนหน่วยกิต
ในหมวดการค้นคว้าอิสระ
หรือวิชาโครงงานเพิม่ ขึน้ 2 หน่วยกิต

4)รายวิ ชา
หมวดวิ ชาบังคับ
ITEC0510 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่าย
ITEC0511 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการ
บริหารจัดการองค กร
ITEC0512 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศร่วมสมัย
ITEC0513 ปฏิบตั กิ ารระบบเครือข่าย
ITEC0520 การออกแบบและการจัดการ
ฐานข้อมูล
ITEC0521 การจัดการโครงงานและการ
เปลีย่ นแปลง
ITEC0522 การวางแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์
ITEC0523 ปฏิบตั กิ ารระบบฐานข้อมูล
ITEC0610 การออกแบบและสร้างโปรแกรม
เชิงวัตถุ

4)รายวิ ชา
หมวดวิ ชาบังคับ
ITEC0510 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ITEC0511 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการ
บริหารจัดการองค การ
ITEC0512 การออกแบบและการจัดการ
ฐานข้อมูล
ITEC0513 ระเบียบวิธกี ารวิจยั ในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะแผน ก.)
ITEC0514 คณิตศาสตร์สาหรับงานวิจยั ในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะแผน ก.)
ITEC0515 คณิตศาสตร์ขนสู
ั ้ งสาหรับการจาลอง
แบบ (เฉพาะแผน ก.)
ITEC0520 เทคโนโลยีเว็บและการใช้งาน
ITEC0521ความมันคงของสารสนเทศและ
่
มาตรฐาน
ITEC0522 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศสมัยใหม่

4)รายวิ ชา
หมวดวิ ชาบังคับ
- ยกเลิกวิชา ITEC0513 ปฏิบตั กิ าร
ระบบเครือข่าย
- ยกเลิกวิชา ITEC0521 การจัดการ
โครงงานและการเปลีย่ นแปลง
- ยกเลิกวิชา ITEC0522 การวางแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
- ยกเลิกวิชา ITEC0523 ปฏิบตั กิ าร
ระบบฐานข้อมูล
- ยกเลิกวิชา ITEC0610 การ
ออกแบบและสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุ
- เพิม่ เติมวิชา ITEC0513 ระเบียบ
วิธกี ารวิจยั ในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (เฉพาะแผน ก.)
- เพิม่ เติมวิชา ITEC0514
คณิตศาสตร์สาหรับงานวิจยั ในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เฉพาะแผน ก.)
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- เพิม่ เติมวิชา ITEC0515
คณิตศาสตร์ขนสู
ั ้ งสาหรับการจาลอง
แบบ (เฉพาะแผน ก.)
- เพิม่ เติมวิชา ITEC0520 เทคโนโลยี
เว็บและการใช้งาน
- เพิม่ เติมวิชา ITEC0521ความมันคง
่
ของสารสนเทศและมาตรฐาน
- เปลีย่ นชือ่ วิชารหัส ITEC0510 เป็น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
- เปลีย่ นชือ่ วิชารหัส ITEC0512
เป็นการออกแบบและการจัดการ
ฐานข้อมูล
- เปลีย่ นชือ่ วิชา ITEC0513 เป็น
ระเบียบวิธกี ารวิจยั ในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- เปลีย่ นชือ่ วิชา ITEC0520
เป็น เทคโนโลยีเว็บและการใช้งาน
- เปลีย่ นชือ่ วิชา ITEC0521
เป็น ความมันคงของสารสนเทศและ
่
มาตรฐาน
- เปลีย่ นชือ่ วิชา ITEC0522
เป็น การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศสมัยใหม่

หมวดวิ ชาเลือก
ITEC2610 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ITEC2611 การจัดการธุรกิจด้านสารสนเทศ
ITEC2620 การจัดการองค์ความรู้
ITEC2621 ระบบสนับสนุนการจัดการ
ITEC2622 วิชาเลือกหัวข้อเฉพาะการจัดการ
สารสนเทศ
ITEC3610 ระบบฐานข้อมูลขัน้ สูง
ITEC3611 คลังข้อมูลและเทคนิคการทา
เหมืองข้อมูล
ITEC3620 ระบบภูมศิ าสตร์สารสนเทศ
ITEC3621 การบริหารระบบฐานข้อมูล
ITEC3622 วิชาเลือกหัวข้อเฉพาะการจัดการ

หมวดวิ ชาเลือก
ITEC3610 การจัดการโครงการ
ITEC3611การจัดการเทคโนโลยีและการ
ประเมินผล
ITEC3612สถาปตั ยกรรมขององค์กรขนาดใหญ่
และการวางแผนทรัพยากรองค์กรขนาดใหญ่
ITEC3613การจัดการองค์ความรูแ้ ละองค์การ
แห่งการเรียนรู้
ITEC3614 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและ
เครือ่ งมือความฉลาดในธุรกิจ
ITEC3615หัวข้อเฉพาะการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ITEC4610 การออกแบบการเชือ่ มต่อเครือข่าย

หมวดวิ ชาเลือก
- ยกเลิกวิชา ITEC2610 การจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
- ยกเลิกวิชา ITEC2611 การจัดการ
ธุรกิจด้านสารสนเทศ
- ยกเลิกวิชา ITEC2620 การจัดการ
องค์ความรู้
- ยกเลิกวิชา ITEC2621 ระบบ
สนับสนุนการจัดการ
- ยกเลิกวิชา ITEC2622 วิชาเลือก
หัวข้อเฉพาะการจัดการสารสนเทศ
- ยกเลิกวิชา ITEC3610 ระบบ
ฐานข้อมูลขัน้ สูง
- ยกเลิกวิชา ITEC3611 คลังข้อมูล
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ระบบข้อมูล
ITEC4610 การสวิทช์และเร้าติง่ บนเครือข่าย
ITEC4611 การจัดการเครือข่าย
ITEC4620 การสือ่ สารแบบไร้สายและ
เคลือ่ นที่
ITEC4621 การรักษาความปลอดภัยบน
เครือข่าย
ITEC4622 วิชาเลือกหัวข้อเฉพาะระบบ
เครือข่าย
ITEC5610 การโปรแกรมอินเตอร์เน็ตและ
การประยุกต์โดยรูปแบบเว็บ
ITEC5611 การใช้งานระบบการค้า
อิเล็กทรอนิคส์
ITEC5620 การโปรแกรมอินเตอร์เน็ตขัน้ สูง
ITEC5621 วิชาเลือกหัวข้อเฉพาะเทคโนโลยี
เว็บ
ั
ITEC6610 การวางแผนสถาปตยกรรมของ
องค์กร
ITEC6611 การบูรณการโปรแกรมประยุกต์
ระดับองค์กร
ITEC6620 ระบบการวางแผนทรัพยากรของ
องค์กร
ITEC6621 วิชาเลือกหัวข้อเฉพาะการจัดการ
องค์กร

ITEC4611 การจัดการเครือข่าย
ITEC4612 การบริหารระบบและเครือข่าย
ITEC4613 เครือข่ายแบบไร้สายและเคลือ่ นที่
ITEC4614 ความมันคงบนเครื
่
อข่าย
และการใช้งาน
ITEC4615 หัวข้อเฉพาะการบริหารเครือข่าย
และระบบ
ITEC5610การออกแบบและโครงสร้างเชิงวัตถุ
ITEC5611การบริหารโครงการสาหรับพัฒนา
ซอฟต์แวร์
ITEC5612การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกัน
ITEC5613สถาปตั ยกรรมเชิงบริการ
TEC5614การบูรณการโปรแกรมประยุกต์
บนองค์กรขนาดใหญ่
ITEC5615หัวข้อเฉพาะการพัฒนาและบูรณการ
ระบบสารสนเทศ

และเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
- ยกเลิกวิชา ITEC3620 ระบบ
ภูมศิ าสตร์สารสนเทศ
- ยกเลิกวิชา ITEC3621 การบริหาร
ระบบฐานข้อมูล
- ยกเลิกวิชา ITEC3622 วิชาเลือก
หัวข้อเฉพาะการจัดการระบบข้อมูล
- ยกเลิกวิชา ITEC4610 การสวิทช์
และเร้าติง่ บนเครือข่าย
- ยกเลิกวิชา ITEC4621 การรักษา
ความปลอดภัยบนเครือข่าย
- ยกเลิกวิชา ITEC4622 วิชาเลือก
หัวข้อเฉพาะระบบเครือข่าย
- ยกเลิกวิชา ITEC5610 การ
โปรแกรมอินเตอร์เน็ต
และการประยุกต์โดยรูปแบบเว็บ
- ยกเลิกวิชา ITEC5611 การใช้งาน
ระบบการค้าอิเล็กทรอนิคส์
- ยกเลิกวิชา ITEC5620 การ
โปรแกรมอินเตอร์เน็ตขัน้ สูง
- ยกเลิกวิชา ITEC6610 การ
วางแผนสถาปตั ยกรรมขององค์กร
- ยกเลิกวิชา ITEC6611 การบูรณการ
โปรแกรมประยุกต์ระดับองค์กร
- ยกเลิกวิชา ITEC6620 ระบบการ
วางแผนทรัพยากรขององค์กร
- ยกเลิกวิชา ITEC6621 วิชาเลือก
หัวข้อเฉพาะการจัดการองค์กร
- เพิม่ เติมวิชา ITEC3610 การจัดการ
โครงการ
- เพิม่ เติมวิชา ITEC3611การจัดการ
เทคโนโลยีและการประเมินผล
- เพิม่ เติมวิชา ITEC3612
สถาปตั ยกรรมขององค์กรขนาดใหญ่
และการวางแผนทรัพยากรองค์กร
ขนาดใหญ่
- เพิม่ เติมวิชา ITEC3613การจัดการ
องค์ความรูแ้ ละองค์การแห่งการเรียนรู้
- เพิม่ เติมวิชา ITEC3614 ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจและเครือ่ งมือ
ความฉลาดในธุรกิจ
- เพิม่ เติมวิชา ITEC3615 หัวข้อ
เฉพาะการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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- เพิม่ เติมวิชา ITEC4610
การออกแบบการเชือ่ มต่อเครือข่าย
- เพิม่ เติมวิชา ITEC4612 การบริหาร
ระบบและเครือข่าย
- เพิม่ เติมวิชา ITEC4613 เป็น
เครือข่ายแบบไร้สายและเคลือ่ นที่
- เพิม่ เติมวิชา ITEC4614 ความมันคง
่
บนเครือข่ายและการใช้งาน
- เพิม่ เติมวิชา ITEC4615 หัวข้อ
เฉพาะการบริหารเครือข่ายและระบบ
- เพิม่ เติมวิชา ITEC5610
การออกแบบและโครงสร้างเชิงวัตถุ
- เพิม่ เติมวิชา ITEC5611การจัดการ
โครงการสาหรับพัฒนาซอฟต์แวร์
- เพิม่ เติมวิชา ITEC5612การทดสอบ
ซอฟต์แวร์และการประกัน
- เพิม่ เติมวิชา ITEC5613
สถาปตั ยกรรมเชิงบริการ
- เพิม่ เติมวิชา ITEC5614 การบูรณ
การโปรแกรมประยุกต์บนองค์กร
ขนาดใหญ่
- เพิม่ เติมวิชา ITEC5615 หัวข้อ
เฉพาะการพัฒนาและบูรณการระบบ
สารสนเทศ

หมวดโครงงานและการศึกษาอิ สระ
ITEC1610 โครงงาน 1
ITEC1620 โครงงาน 2

หมวดวิ ชาการค้นคว้าอิ สระ
ITEC6610 การค้นคว้าอิสระ 1
ITEC6620 การค้นคว้าอิสระ 2

หมวดโครงงานและการศึกษาอิ สระ
-ยกเลิกวิชา ITEC1610 โครงงาน 1
-ยกเลิกวิชา ITEC1620 โครงงาน 2
-เพิม่ เติมวิชา ITEC6610 การค้นคว้า
อิสระ 1
-เพิม่ เติมวิชา ITEC6620 การค้นคว้า
อิสระ 2

หมวดสัมมนาและวิ ทยานิ พนธ์
ITEC1611 สัมมนา1
ITEC1621 สัมมนา 2
ITEC1612 วิทยานิพนธ์ 1
ITEC1622 วิทยานิพนธ์ 2

หมวดสัมมนาและวิ ทยานิ พนธ์
ITEC1510 สัมมนา 1
ITEC1520 สัมมนา 2
ITEC1610 วิทยานิพนธ์ 1
ITEC1620 วิทยานิพนธ์ 2

หมวดสัมมนาและวิ ทยานิ พนธ์
- เปลีย่ นรหัสวิชา สัมมนา 1 เป็น
ITEC1510
- เปลีย่ นรหัสวิชา สัมมนา 2 เป็น
ITEC1520
- เปลีย่ นรหัสวิชา วิทยานิพนธ์ 1 เป็น
ITEC1610
- เปลีย่ นรหัสวิชา วิทยานิพนธ์ 2 เป็น
ITEC1620
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