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สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

245-511           3(2-2-5) 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที ่
(Web and Mobile Application Development) 
 แนวความคิดพื้นฐานและกระบวนการของการสร้าง
และพัฒ นาโปรแกรมประยุ กต์ เว็บ  โป รแกรมแบบระบุ
ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมลูกผสมส าหรับใช้งานบ น
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่  เทคโนโลยีและ
เครื่องมือสมัยใหม่ที่ช่วยการพัฒนาโปรแกรม เรสปอนซิฟดีไซน์ 
เว็บบริการ กรอบการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การออกแบบยูส
บีลีตี และ การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้  เป็นต้น และ
กรณีศึกษา 

Basic concept and development processes for 
web, native operating system and hybrid applications 
deploying on computers and mobile devices; modern 
technology and tools for program development; 
responsive design, web service, application 
development framework, usability design and user 
experience design, case studies  
 
245-512           3(2-2-5) 
การวิเคราะหอ์อกแบบและการจ าลองระบบสารสนเทศ 
(Information Systems Analysis, Design and Modelling)  
 แนะน าความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ออกแบบระบบ
สารสนเทศ เทคนิคและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรม
ระบบและวิทยาการจัดการ ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์และ
พิจารณาความต้องการ การจ าลอง การตัดสินใจ และการ
จัดเตรียมและพัฒนาข้อเสนอโครงการ การบริหารจัดการการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ  รูปแบบและวัฏจักรท างานในการพัฒนา
ระบบสนเทศ การใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงวัตถุ (OOA) การ
ออกแบบระบบด้วยหลักการเชิงวัตถุ  (OOP) การใช้ภาษา
มาตรฐานยู เอ็มแอล (UML) ส าหรับสร้างแบบจ าลองเชิง
พฤติกรรมและเชิงโครงสร้างภายในระบบ และการฝึกปฏิบัติใน
การวิเคราะห์ ออกแบบ และจ าลอง ระบบสารสนเทศ 

Introduction to information systems analysis 
and design; the techniques and practices of system 
engineering and management science including  
requirement determination, modelling, decision 
making, and proposal development; information 
systems development management; information 
systems development life cycles; using Object-
Oriented Analysis (OOA) technique; system design 

using Object-Oriented Programming (OOP) technique; 
Unified Modelling Language (UML) tool for modelling 
static and dynamic behaviors within a system; practical 
works in information systems analysis, design, and 
modelling. 
 
245-513           3(2-2-5) 
การพัฒนาระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Business System Development) 
 แนะน าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น โครงสร้าง
พื้นฐานของธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Business) การ
บริหารจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ และการวิเคราะห์ธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ข้อจ ากัดในการวางแผน
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และการคุกคามด้านการรักษาความมั่นคง 
กฎระเบียบและกฎหมายด้านธุรกิจสารสนเทศในประเทศไทย 

Introduction to electronic business (e-
business) system; basic infrastructure for e-business 
over the Internet; management, entrepreneurship and 
analysis of e-business; cloud technology; constraints 
and security threats of e-business; digital marketing; 
prototype development of e-business system; laws 
and regulations for e-business applications in Thailand 
 
245-521           3(2-2-5) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 
(Information Technology and the Internet) 
 แนะน าความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
คอมพิ วเตอร์  ซอฟต์ แวร์คอมพิ ว เตอร์  ทรัพยากรข้อมู ล 
ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในองค์การ โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภายในองค์การ 
ความรู้ในการพิจารณาเลือกคอมพิวเตอร์และหน่วย ความจ า 
สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตและบทบาทที่มีต่อระบบและการ
จัดการสารสนเทศขององค์  การ โพรโทคอลของเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย  เทคโนโลยี
เคลื่ อนที่ และไร้ส าย  การรักษาความมั่ นค งใน เครือข่ าย
อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตออฟติงส์ โปรแกรมที่ท างานผ่าน
อินเทอร์เน็ต และกรณีศึกษา 
Introduction to information technology; computer 
system; computer software; data resource; computer 
data processing; computer application and software in 
the organization; essential criteria to consider when 

เอกสาร 1-4 



choosing computers and memory; overview of the 
Internet and its influences to the information systems 
in the enterprise; Internet protocols;  
telecommunication and networking systems;  mobile 
and wireless technology; security in the Internet; 
Internet of Things (IoT); Internet applications and case 
studies 
 
245-522           3(2-2-5) 
ระบบสื่อสารและเครือข่ายส าหรับผู้จัดการ  
(Communication Systems and Networking for Managers) 
 ภาพรวมของระบบสื่อสารข้อมูล แนะน าเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย การ
วางแผนเครือข่ายส าหรับองค์การ การบริหารจัดการเครือข่าย 
การสื่อสารมัลติมีเดียในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คุณภาพการ
ให้บริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี เกิดใหม่ 
กรณีศึกษา 

Overview of data communication systems; 
introduction to computer networks:  local area 
networks (LAN) and wireless local area networks 
(WLAN); network planning for the enterprise; network 
management; multimedia networking in the Internet; 
Quality of Service (QoS) in the Internet; laws for 
computer and the Internet use; emerging technologies; 
case studies 
 
245-523           3(2-2-5) 
การจัดการความมั่นคงระบบสารสนเทศ 
(Security Management of Information System) 
 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ กฎหมาย จรรยาบรรณและการจัดการ เทคนิคการ
เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล บูรณภาพข้อมูล การพิสูจน์ตัวจริง 
โพ รโทคอล เครือข่ ายความมั่ นคง การคุ กคามจากไวรัส
คอมพิวเตอร์และสปายแวร์ การตรวจสอบความมั่นคง การ
ตอบสนองอุบัติการณ์ แนวโน้มเทคโนโลยีด้านความมั่นคง และ
กรณีศึกษา 

Basic concepts of information security; legal, 
ethical and managerial issues; encryption and 
decryption techniques; data integrity; authentication; 
secured network protocols; threats from computer 
viruses and spyware; security auditing; incident 
response; security technology trends; case studies 
  
245-530           3(2-2-5) 
การบริหารและการจัดการแนวใหม่ 

(Modern Administration and Management) 
 การสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ การท าแผน
กลยุทธ์และการปฏิบัติการขององค์การด้วยเครื่องมือช่วยการ
วิเคราะห์ SWOT การบริหารและจัดการองค์การสู่หลักชัย หลัก
ธรรมาภิบาล ภาวะผู้น า เทคนิคการจูงใจให้ปฏิบัติงานและการ
ต่อรอง การจัดการทรัพยากรองค์การ การบริหารต้นทุน การ
จัดการความพึงพอใจของลูกค้า และกรณีศึกษาองค์การภาคธุรกจิ 

The development of vision and mission for 
the enterprise; corporate strategy and planning with 
tool for strengths, weaknesses, opportunities, and 
threats (SWOT) analysis; the success  principles of 
enterprise management; good governance; leadership; 
persuasion and negotiation techniques; enterprise 
resource management; cost management; 
management of customer satisfactory and case studies 
of commercial enterprises 
 
245-531          3(2-2-5) 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information System) 
 แนะน าความรู้เบื้องต้นด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
กระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ และสร้างแบบจ าลองเพื่อ
วิเคราะห์การตัดสินใจ กระบวนการธุรกิจ การจัดการด้านระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในโครงการ กลยุทธ์ด้าน
การจัดการองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการความรู้
ในองค์การ การประเมินประสิทธิภาพ ต้นทุนและตัวแทนทาง
ปัญญา การท าเหมืองข้อมูล ระบบฐานความรู้ และกรณีศึกษา
การจัดการความรู้ในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 

Introduction to decision support systems, 
human decision-making processes; decision analysis 
modelling; business process; management Information 
system for decision support in projects; knowledge 
management strategy and human resource; knowledge 
management system in organization; performance 
evaluation; intellectual capital and agents; data 
mining; knowledge-based systems and case studies in 
government and industrial sectors 
 
245-532           3(2-2-5) 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ 
(Enterprise Information Technology Management) 
 แนะน าบริการสารสนเทศและรูปแบบองค์การเพื่อการ
บริหารที่เหมาะสม การจัดการและกลยุทธ์ ประเด็นทางด้าน
จริยธรรมและสังคม ระบบสารสนเทศในองค์การ การจัดท าแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดการกับการเปลี่ยนแปลง การว่าจ้าง



บุคคลภายนอก เศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ การเป็น
ผู้ประกอบการ และกรณีศึกษาองค์การ 

Introduction to the information services and 
appropriate management structure of organization; 
management and strategy; social and ethical issues; 
information systems in the enterprise; planning of 
information technology in the enterprise and managing 
changes; outsourcing; information technology 
economics; entrepreneurship and case studies of 
organizations 
 
245-533           3(2-2-5) 
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและประกันคุณภาพ
(Information Technology Project Management and 
Quality Assurance) 
 แนวคิดพื้นฐานของการบริหารโครงการ ข้อจ ากัดของ
การจัดการโครงการ การประกันคุณภาพ องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการโครงการ เทคนิคการจัดการโครงการ
สารสนเทศระดับองค์การ และกรณีศึกษาต่าง ๆ ส าหรับการ
จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Basic concept of project management; 
constraints of project management; quality assurance; 
project management knowledge areas; enterprise 
information technology project management 
techniques and case studies in project management 
 
245-541           3(2-2-5) 
การวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Research and Development in Management of 
Information Technology)  

การศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ด้านกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมและพัฒนา
ทักษะด้านต่าง ๆ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธี
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการศึกษาข้อมูล
ด้วยหลักการทางสถิติ ทั้งบรรยายและอ้างอิงขั้นสูง การทดสอบ
สมมติฐานด้วยวิธีการของสถิติขั้นสูง การสรุปผลการน าเสนอ การ
แปลความ การน าเสนอผลงานวิจัย และการเขียนรายงาน เป็น
ต้น 

Practical works on scientific approach in 
Research and Development (R & D) related to the field 
of Management of Information Technology that can 
significantly gain or improve the student skill on 
various issues, literature review; research methodology; 
data collecting; advanced statistics for data analysis; 
description and advanced references; statistical 
hypothesis testing; research summarization; 

interpretation; presentation and academic report 
writing 
 
245-581           3(0-6-3) 
กรณีศึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
(Case Study in Management of Information Technology I) 
 รายวิชาบังคับ: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบโมดูลงานไม่น้อยกว่า 5 โมดูล 
Prerequisite: Lecture suggestion 
Problem-based learning; the creation of innovation 
about information technology through at least 5 
modules 
 
245-585           3(3-0-6) 
หัวข้อพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Special Topic in Management of Information Technology ) 
 รายวิชาบั งคับก่อน: อยู่ ในดุลยพินิจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

วิทยาการทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกิดขึ้น
ใหม่  หรือเป็นที่น่ าสนใจในปัจจุบัน   ซึ่ งเป็นประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมไอที แต่มิได้ระบุไว้ในภายในหลักสูตร 

Prerequisite: Program endorsement 
Emerging or interesting issues in Management 

of Information Technology that are useful for the 
information technology industry but are not included 
in the curriculum 

 
245-591           1(0-2-1) 
สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
(Seminar in Management of Information Technology I) 
 การรายงานและอภิปรายหัวข้อทางด้านการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน่าสนใจและทันสมัยโดยเตรียมข้อมูลจาก
วารสาร บทความทางวิชาการ หรือข้อมูลจากการวิจัย 

Report and discussion on Management of 
Information Technology topics of current interests via 
the literature sources such as journal articles or 
experimental data 
 
245-592           1(0-2-1) 
สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
(Seminar in Management of Information Technology II) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 245-591 
การรายงานและอภิปรายหัวข้อทางด้านการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศที่น่าสนใจและทันสมัยโดยเตรียมข้อมูลจากวารสาร 
บทความทางวิชาการ หรือข้อมูลจากการวิจัย 



Prerequisite: 245-591 
Report and discussion on Management of 

Information Technology topics of current interests 
from the literature sources such as journal articles, 
reviews or experimental data 
 
245-611           3(2-2-5) 
คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 
(Data Warehouse and Data Mining) 
 แนะน าถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของระบบ
คลังข้อมูล  องค์ประกอบเชิงสถาปัตยกรรม การออกแบบ
คลังข้อมูล (โดยใช้วิธีการที่แตกต่างทางด้านของ แนวทางการ
พัฒนา แบบจ าลอง เทคนิคการค้นหาข้อมูลแบบก้าวหน้า และ 
Data Mining) การใช้ระบบคลังข้อมูล ผ่านเว็บของเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยใช้เครื่องมือช่วย
การวิเคราะห์ผลแบบออนไลน์ที่ ใช้กันโดยแพร่หลาย และ
กรณีศึกษา 

The needs and usefulness for data 
warehousing system, architectural components in the 
data warehouse, data warehouse design (using various 
approaches, models, advanced indexing techniques 
and data mining); data warehousing system on web of 
the Internet; application development with well-
known online analytical processing (OLAP) tools and 
case studies 
 
245-612           3(2-2-5) 
ระบบจัดการฐานข้อมูลและการประยุกต์ 
(Database Management System and Applications) 
 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูลและเทคนิคที่
เกี่ยวข้อง พีชคณิตของความสัมพันธ์ การนอร์มัลไลเซชัน บูรณ
ภาพของข้อมูล การสืบค้น การน าเข้าและส่งออกข้อมูล การ
รักษาความมั่นคงของระบบฐานข้อมูล การปรับแต่งสมรรถนะ
ของโปรแกรมประยุกต์และตัวจัดการฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล
แบบกระจายระหว่างเซิร์ฟเวอร์หลายตัว เทคนิคขั้นสูงส าหรับการ
พัฒนาโปรแกรมจัด การฐานข้อมูลสมัยใหม่  ฐานข้อมูลแบบกึ่ง
โครงสร้างส าหรับข้อมูล XML เป็นต้น และกรณีศึกษา 

Basic concept of database and  related issues; 
relational algebra, normalization, data integrity, query, 
import and export; database system security; 
optimizing application code and tuning database 
engine; distributed database among multiple servers; 
advanced techniques in modern database 
management application; semi-structure database for 
XML data and case studies  
  

245-613           3(2-2-5) 
ภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ 
(Geographic Informatics and Applications) 
 แนะน าความรู้ด้านภูมิสารสนเทศและการประมวลผล 
เช่น การวิเคราะห์ การสร้างแบบจ าลอง และการแสดงผลข้อมูล
เชิงพื้นที่ เป็นต้น การประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนภาพเชิงพื้นที่ความ
ละเอียดสูงจากดาวเทียม สถาปัตยกรรมของระบบประยุกต์ต่าง ๆ 
ทางอินเทอร์เน็ต ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ระบบให้การบริการ
แผนที่ดิจิตอล (DMS) และระบบให้บริการข้อมูลที่อิงต าแหน่ง
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (LBS) และกรณีศึกษาใช้งาน 

Introduction to geographic informatics and 
processing, e.g. spatial data analysis, modelling and 
visualization; applications of very high spatial 
resolution satellite data; architecture of applications 
system over internet Geographic Information System 
(GIS), Digital Map Service (DMS) system, Location Based 
Services (LBS) system and case studies 
 
245-631           3(2-2-5) 
ระบบการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management System) 
 พื้ นฐานการจัดการความรู้  ทฤษฎี และหลักการ 
กระบวนการ กรอบแนวคิด แนวปฏิบัติ เทคนิคและกลไก แนวคิด
และการพัฒนาระบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ บิกดาตา 
คลาวด์คอมพิวติง เว็บเชิงความหมาย สื่อสังคม และกรณีศึกษา 

Knowledge management (KM) foundations, 
theories and concepts,  processes, frameworks, 
practices, techniques and mechanisms; KM system 
concept and development; KM systems tools and 
modern technologies big data, cloud computing, 
semantic web, social media and case studies 
 
245-681           3(0-6-3) 
กรณีศึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
(Case Study in Management of Information Technology II) 
 รายวิชาบังคับก่อน  245-581 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศแบบโมดูลงานไม่น้อยกว่า 5 
โมดูล 

Prerequisite: 245-581 
Problem-based learning; creation of innovative 

information technology using at least 5 modules 
 
245-691           1(0-2-1) 
สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
(Seminar in Management of Information Technology III) 



 รายวิชาบังคับก่อน: 245-592   
 การน าเสนอผลงานวิจัย สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์  
พร้อมทั้งส่งรายงานในรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบับ  เพื่อพร้อมตีพิมพ์
ทางวารสารวิชาการ หรือน าเสนอในการประชุมทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
Prerequisite: 245-592 
Presentation of the research works in Minor 
Thesis/Thesis together with report submission in a 
form that are ready to be published in academic 
journals or conference proceedings classified in the 
national or international level 
 
245-693         6(0-18-0) 
สารนิพนธ์ 
(Minor Thesis) 
 การค้นคว้าและวิจัยทางด้านการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ภายใต้การดูแลแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
Study and research in Management of Information 
Technology based on courses in curriculum under 
supervision of advisory committee 
  
245-694       18(0-54-0) 
วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 
 การค้นคว้าและวิจัยทางด้านการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ภายใต้การดูแลแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Study and research in Management of Information 
Technology based on courses in curriculum under 
supervision of advisory committee 
 
245-695      36(0-108-0) 
วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

การค้นคว้าและวิจัยทางด้านการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามลักษณะเนื้อหาวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ภายใต้การดูแลแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานพินธ ์
Study and research in Management of Information 
Technology based on courses in curriculum under 
supervision of advisory committee 
 

 
  

 


