
รายละเอียด   Thesis / Project & Workshop สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ประเภทวิทยานิพนธ์ 
 

INT 700  Thesis  (Thesis 12 หน่วยกิต)  เทอมแรกลงทะเบียน 3 หน่วยกิต เทอมถัดไปขึ้นอยู่กับ 
                อาจารย์ที่ปรึกษา Thesis 
แนวคิดด้านการวิจัย ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ และระเบียบวิธีการส าหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ ๆ การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษาเพ่ือการประยุกต์ความรู้ พัฒนาทักษะตลอดการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา การค้นคว้า
และการพัฒนางานจริงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ต้องส่งแบบฟอร์มเสนอ Thesis บ.1 ภายในวันที่
ประกาศคณะฯ ก าหนด) 
 

ประเภทการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง 
 

INT 701 Special Project Study (Project 6 หน่วยกิต) เทอมแรกลงทะเบียน 3 หน่วยกิต  
               เทอมถัดไปขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษา project      
ศึกษาค้นคว้า รวบรวมความต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานในการด าเนินการ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ภายใต้การแนะน าอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา (ต้องส่งแบบฟอร์มเสนอ Project บ.1 ภายในวันที่
ประกาศคณะฯ ก าหนด) 
 
INT 703     Special Project Study  (Project 3 หน่วยกิต) เทอมแรกลงทะเบียน 3 หน่วยกิต 
                หากไม่เสร็จสิ้นต้องลงทะเบียนเทอมถัดไป                
 วิชาบั งคับก่อน :  ผ่านรายวิชา Workshop แล้ว 1 วิชา หรือตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ศึกษาค้นคว้า รวบรวมปัญหาและความต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ระบบและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา (ต้องส่งแบบฟอร์มเสนอ Project บ.1 ภายใน
วันที่ประกาศคณะฯ ก าหนด) 
 

ประเภท Workshop 
 

INT 670  Database Programming  and Administration Workshop   3(2-2-9) 
               (ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล)  
               วิชาบังคับก่อน: INT604 Database Management Systems หรือ  
      ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การเขียนค าสั่งเอสคิวแอลขั้นพ้ืนฐาน การจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลและการเรียงล าดับข้อมูลด้วยค าสั่ง เอสคิว
แอล ซิงเกิลโรลฟังก์ชัน การเรียกดูข้อมูลจากตารางหลายตาราง การหาผลรวมของข้อมูลด้วยกลุ่มฟังก์ชัน  
ลักษณะของสับคิวรี การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การสร้างและการจัดการตาราง การสร้างข้อก าหนด การสร้าง
วิวและอ็อบเจกต์ตัวอ่ืนๆ ในฐานข้อมูล การจัดการอ็อบเจกต์ต่าง ๆ ในฐานข้อมูล การจัดการกรณีตัวอย่าง 
การสร้างฐานข้อมูล การติดตั้งโปรแกรมบริการฐานข้อมูล องค์ประกอบต่างๆ ทางสถาปัตยกรรม การจัดการ
คอนโทรลไฟล์ และ รีดูล็อกไฟล์ การส ารองฐานข้อมูล การจัดการพื้นที่ส าหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ โครงสร้างใน
การจัดเก็บข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง การจัดการโรลแบคเซกเมนต์ การจัดการตาราง การ
จัดการดรรชนี การคงไว้ซึ่งความถูกต้องของข้อมูล การจัดการความมั่นคงของรหัสผ่านและทรัพยากรต่าง ๆ  
การจัดการผู้ใช้ฐานข้อมูล การจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ฐานข้อมูล และการจัดการบทบาทของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
 



INT672   Data Warehouse Builder Workshop (อ.สนิท  ศิริสวัสดิ์วัฒนา)  3(2-2-9) 
             วิชาบังคับก่อน: INT670 Database Programming Workshop หรือ  

   ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิชาครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ส าคัญในการสร้างคลังข้อมูลด้วยตัวสร้างคลังข้อมูลออราเคิล ขั้นตอนในการ
พัฒนาคลังข้อมูลเริ่มต้นด้วยการก าหนดแหล่งข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูลปลายทาง การก าหนดผังการดึง
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมายังคลังข้อมูลปลายทาง การก าหนดการไหลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับผังการ
ดึงข้อมูลและกิจกรรมภายนอกแก่ตัวสร้างคลังข้อมูลออราเคิล การใช้ตัวสร้างคลังข้อมูลออราเคิลร่วมกับ
เครื่องมือธุรกิจอัจริยะออราเคิลดิสโคเวอรี่ การออกแบบจ าลองโอแอลเอพี  และการใช้งาน การใช้โปรแกรม
เสริมในตารางจัดการเพ่ือดึงข้อมูลจากโอแอลเอพี การใช้โปรแกรมตรวจสอบผังการดึงข้อมูล การสร้าง
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

INT 674   Enterprise Computing Workshop (ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์)   3(2-2-9) 
              วิชาบังคับก่อน: INT652 Internet Engineering and  
              INT673 Office Networking Workshop หรอืตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร  

     การตั้งค่าอุปกรณ์เพ่ือเชื่อมต่อเครือข่ายหนาดใหญ่ เทคนิคการค้นหาเส้นทางบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โปรแกรม สภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการ เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ เชื่อมต่อ ระหว่าง
เครือข่าย การเชื่อมต่อแบบอนุกรมของอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง รูปแบบของการค้นหาเส้นทาง การ เชื่อมต่อ
ระหว่างเครือข่ายโดยตรง การพิสูจน์การเชื่อมต่อ บนอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง การก าหนดเส้นทาง การเชื่อมต่อ
แบบคงที่ การก าหนดเส้นทางการเชื่อมต่อแบบเคลื่อนที่ เทคโนโลยีของระบบการเชื่อมต่อ ระหว่างเครือข่าย
ระยะไกล โครงข่ายบริการการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล การล่าช้าของ เฟรมการค้นหา เส้นทางรูปแบบ
เส้นทางเปิดท่ีสั้นสุด การก าหนดการเข้าถึงข้อมูล และการรับประกันคุณภาพการส่ง ข้อมูลผ่านเครือข่าย 
  
INT 675   Java Programming Workshop (อาจารย์พิเชฏฐ์  ลิ่มวชิรานันต์)   3(2-2-9) 

     Pre-requisite: INT604 Database Management Systems หรือ  
     ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาจาวา ไวยากรณ์คลาสและเมธอด การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การรับ
คุณสมบัติถ่ายทอดจากคลาส  อินเทอร์เฟส  และแอปสแตกคลาส แร็บเปอร์คลาส การดีบักโปรแกรม ดี
ไซนด์แพทเทอร์น การเขียนโปรแกรมเพ่ือดักจับความผิดพลาด อินพุต-เอาต์พุต  และการท าซีเรียลอ็อบเจกต์ 
ในภาษาจาวา การสร้างโปรแกรมตัดต่อกับผู้ใช้งานโดยใช้ แพ็คเกจ java.awt และ javax การสร้างอีเวนต์ให้
สอดคล้องกับโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้งานด้วยอแดปเตอร์คลาส และอินเทอร์คลาส แอเรย์ และคอลเล็กชัน
เฟรมเวิร์ค การสร้างโปรแกรมแบบเทรด วงจรชีวิตของเทรด และอินเทอร์เฟสโปรแกรมเครือข่ายโปรแกรม
เชื่อมโยงฐานข้อมูล 
 

INT677  Information Technology Service Standard Workshop     3(2-2-9) 
 (ดร.วิชัย  เอี่ยมสินวัฒนา)   

       วิชาบังคับก่อน: INT670 Database Programming Workshop หรือ 
       ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาพรวมและประวัติการจัดการงานบริการโดยเน้นห้องสมุดโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (หรือ
ไอทิล) คุณลักษณะเฉพาะของกระบวนการ องค์ประกอบของกระบวนการในไอทิล โมเดลของกระบวนการ 
กลยุทธ์ การบริการ การออกแบบบริการ การจัดการสารบัญแฟ้มบริการ ความม่ันคงของสารสนเทศซัพพลาย
เออร์ การเปลี่ยนบริการโครงแบบ และ สินทรัพย์ของบริการ การทดสอบ และการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของบริการ กระบวนการของการประเมินค่า การด าเนินการบริการ เหตุการณ์ และกระบวนการ
การเติมเต็ม ค าร้องขอกระบวนการของการจัดการปัญหา ฟังก์ชันของเซอร์วิสเดรส การพัฒนาการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง เจ็ดขั้นตอนของการปรับปรุงกระบวนการ กระบวนการของการท ารายงานการ กระบวนการ
การวัดบริการ การสร้างผลตอบแทนการลงทุน 



 

INT678  Cloud Computing Workshop (รศ.ดร.วชิรศักดิ์  วานิชชา)    3(2-2-9) 
            วิชาบังคับก่อน: INT606 Networking หรือ ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาพรวมและค าจ ากัดความของการคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ แนวความคิดคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ การท า
ระบบเสมือนไฮเปอร์วิชัน การก าหนดบทบัญญัติ และการไม่มีบทบัญญัติ การประสมการโน้มเอียง ชนิดของ
การโน้มเอียง ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ การวัดการใช้บริการและการคิดเงิน ความยืดหยุ่นและเส
กลเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดการเครื่องมือและการท างานแบบอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ โมเดลใน
การให้ บริการของคลาวด์ โมเดลสถาปัตยกรรมของคลาวด์แผนการคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ไปใช้งานแบบ
สาธารณะ และแบบส่วนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลบนคลาวด์ 
 

INT698   Information Technology Audit and Control Workshop                     3(2-2-9)                       
             (ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล และคณะ)              
             วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
การตรวจสอบโครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ การตรวจสอบวิธีการในการสื่อสาร การตรวจสอบระบบไร้
สาย การตรวจสอบระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การตรวจสอบห้องมั่นคง การตรวจสอบความต่อเนื่อง
ในการท างานของระบบ  การตรวจสอบการกู้คืนของระบบ  การตรวจสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์  การตรวจสอบเว็บ
แอพพลิเคชัน  การตรวจสอบระบบเครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ การตรวจสอบระบบปฏิบัติการวินโดว์ การ
ตรวจสอบระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ลินุกซ์  และการตรวจสอบการบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

http://rirs3.royin.go.th/coinages/websearch.php?Wd=%CA%E8%C7%B9%B5%E8%CD%BB%C3%D0%CA%D2%B9%E2%BB%C3%E1%A1%C3%C1%BB%C3%D0%C2%D8%A1%B5%EC&Sj=0

