รายละเอียดวิชาเลือก
วท.ม. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
BIS602 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-9)
Electronic Business Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
(เรียน วันอาทิตย์ 12.00 – 15.00 น.) สอนโดย ผศ. ดร.บัณฑิต วรรธนาภา
พื้นฐานการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยใช้ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โมเดล
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมออนไลน์ การแนะนาเทคโนโลยีและเครื่องมือสาคัญต่างๆในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการข้อมูล เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบตามสายและไร้สาย การบริหาร
โครงการ การบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
The foundation for conducting business activities using business information system, aspect
of electronic business, e-business models and online transactions, introducing important
technologies and tools required for developing a business information system, data
management, wired and wireless data communition technology, project management,
information security management.
BIS605 การพัฒนางานประยุกต์เว็บ
3(3-0-9)
Web-based Application Development
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
(เรียนวันเสาร์ 12.00 – 15.00 น.) สอนโดย ผศ. ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
แนะนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ สถาปัตยกรรมของระบบงานเว็บ กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
อย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ วิศวกรรมสารสนเทศ เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บ
มาตรฐานของเนื้อหาและสื่อประกอบ การ โปรแกรมเว็บฝั่งลูกข่าย ระบบแม่ข่ายและโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย
เทคนิคการออปติไมซ์เพื่อลดเวลาการดาวน์โหลด เสิร์ชเอนจิน การออกแบบและพัฒนาเว็บที่รองรับอุปกรณ์
ได้หลากหลาย คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิว เตอร์พกพา อุปกรณ์พกพา ความหลากหลายของช่องทางและ
ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Introduction the Internet and World Wide Web technology. web application architecture,
effective website development processes that support the business objectives, information
engineering, web development technologies, text and other media content standard, clientside web program, server-side system and programming, optimization techniques for minimize
downloading speed and for search engine, web design and development technique that
support device diversiy, desktop, notebook, mobile devices, variation of internet connection
channel and bandwidth.

BIS607 เศรษฐศาสตร์และการเงินสาหรับระบบธุรกิจ
3(3-0-9)
Economics and Finance for Business System
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
(เรียนวันเสาร์ 12.00 – 15.00 น.) สอนโดย อ.วัชรี อนันตทรัพย์กิจ
แนวคิ ด เศรษฐศาสตร์ แรงขั บ เคลื่ อ นของตลาด การบริ ห ารความเสี่ ยง การใช้ เ ครื่ อ งมื อ และทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร ระบบการเงิน การวางแผนและคาดการณ์ทางธุรกิจ การทาความเข้าใจรายงาน
ทางบัญชี มาตรวัดทางการเงินและการวิเคราะห์กระแสเงินสด การทาสัญญาทางการเงิน การตัดสินใจลงทุน
Economic concept, market force, risk management, economic tools and theories for
management, systems of finance, business plan and forecasting, understanding financial
statements, financial ratio and cash flow analysis, financial contracting, capital budgeting.
BIS608 การประกอบธุรกิจและพฤติกรรมองค์กร
3(3-0-9)
Entrepreneurship and Organizational behavior
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
(เรียนวันอาทิตย์ 08.00 – 11.00 น.) สอนโดย อ.คนึงจิตร สุริยะธารงกุล
แนวคิดของการเป็ นผู้ประกอบการ ปัจจัยหลักของการสร้างธุรกิจให้ ประสบความส าเร็จ การสร้างกรอบ
แนวคิดและเขีย นแผนการพัฒ นาธุร กิจ ขั้นตอนในการจัดตั้งธุรกิจ ความต้องการของผู้ บริห ารแหล่ ง ทุ น
สนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การเป็นผู้นาที่มีประสิทธิผล ทฤษฎีและแนวคิดในการบริหารพฤติกรรมองค์กร
Entrepreneurship concept, key success factors of business development, making framework
and business development plan, business start-up process, requirement of the venture
capital, effective leadership, theories and concepts of organizational behavior.
BIS612 การจัดการแบบซัพพลายเชน
3(3-0-9)
Supply Chain Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
(เรียนวันอาทิตย์ 08.00 – 11.00 น.) สอนโดย รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์
การจัดการวัตถุดิบและคลังสินค้าสาเร็จรูปเพื่อผลตอบแทนสูงสุดในการลงทุน โลจิสติกส์ระหว่างองค์กรในสาย
โซ่ธุรกิจ ความสัมพันธ์ของสินค้า (สินค้าดิจิทัลหรืออุตสาหกรรม) ระหว่างองค์กรในสายโซ่ธุรกิจการทางาน
และการจัดเก็บวัตถุดิบภายใน การขนส่งผลิตผลไปยังปลายทางภายใต้ความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงราคา
และความต้องการที่หลากหลาย นโยบายคลังสินค้าและการสั่งสินค้า การจัดการความต้องการที่มี ความ
แปรปรวนสูง และพัฒนานโยบายการจัดการสินค้าคงคลังสาหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Management of raw materials and finished inventory to maximize return on investment,
logistics of collaborated ogranizations, interrelationship of obtaining goods (digital or industrial
goods) among orgainsation in the chain, working on and storing materials internally, delivering
products to final destination under uncertainty, changing prices and varying demands,

inventory and reorder policies, dealing with peak and slack demands, and develop inventory
management policies for electronic business.
BIS613 ระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-9)
Electronic Payment System
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
(เรียนวันเสาร์ 08.00 – 11.00 น.) สอนโดย อ.ณัฐวุฒิ อติรัตน์ / อ.ธนะสิทธิ์ สรรพโชติวัฒน์
ความมั่ น ใจในการช าระค่ า สิ น ค้ า และบริ ก าร เทคโนโลยี ส าหรั บ การจั ด การการช าระเงิ น ผ่ า นเครื อ ข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายของธนาคารและการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การชาระเงินผ่านเกตเวย์ การแสดง
หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ การเคลียร์รานซ์ การยกเลิกเครดิต รายการซื้อขายด้วยบัตรเครดิต การชาระเงิน
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คุ ณ สมบั ติ แ ละตั ว อย่ า งของเงิ น ดิ จิ ทั ล ธนาคารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เอสอี ที กระเป๋ า เงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือต่อรองทางอิเล็กทรอนิกส์ ความมั่งคงของเช็ค แม่ข่ายการชาระเงิน การตรวจสอบ
สิทธิ์ ความถูกต้อง การพิสูจน์รายการซื้อขาย วิธีแสดงความมั่นใจการส่งของก่อนชาระเงิน อิเล็กทรอนิกส์
บิลออฟแลดดิ้ง เลทเทอร์ออฟเครดิต การซื้อขาย ณ จุดขาย ระบบการซื้อขายทางไปรษณีย์และโทรศัพท์
ความเสี่ยง การฟอกเงิน ไคท์ทิง ออฟชอร์ การกระจายความเสี่ยงระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย ธนาคาร และคนกลาง
Assurance of getting paid for goods and services, technology for managing payments across
electronic networks, banking and electronic funds transfer network, payment gateways,
electronic presentment, clearance, dishonor, credit card transactions, electronic bill payment,
properties and examples of digital cash, e-cash, cyber cash, electronic banking, SET, electronic
purses, negotiable electronic instruments, secure checks, billing servers, authenticity, integrity,
provability of transactions, methods for assuring delivery before payment, electronic bills of
lading, letters of credit, point-of-sale transactions, mail order/telephone order (MOTO)
systems, risks, money laundering, kiting, offshore issues, allocation of risk among buyer, seller,
bank and intermediaries.
BIS614 นวัตกรรมสาหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-9)
Electronic Business Innovation
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
(เรียนวันเสาร์ 12.00 – 15.00 น.) สอนโดย อ.ณพงศ์ธวัช โพธิกิจ
การบริหารนวัตกรรมและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การริเริ่มของนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจ ทฤษฎีและการประยุกต์กับกรณีศึกษาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง แบบจาลองของนวัตกรรม รากฐานของ
กาไร ความสามารถ สิ่ งที่ส่ งเสริ มความสามารถและองค์ ความรู้ แหล่ งที่มาและการถ่า ยทอดนวั ต กรรม
ศักยภาพของนวัตกรรม บทบาทของแนวโน้มของเทคโนโลยี ตลาด และกลยุทธ์เชิง การวิเคราะห์การแข่งขัน
เชิงพลวัต ทางเลือกเชิงกลยุทธ์หรือการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การจัดหาทุนสาหรับกิจกรรมทางธุรกิจ
การนาการตัดสินใจไปใช้ การป้องกันการลอกเลียนแบบ โลกาภิวัฒน์สาหรับนวัตกรรม นวัตกรรมสาหรับ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ และบทบาทของรัฐกับนวัตกรรม
Innovation management and strategic management, innovation management recognition,
firm’s competitive advantages, basic concept and applied real-world cases, models of

innovation, underpinnings of profits, competences, endowments and knowledge, sources and
transfer of innovation, potential of an innovation, roles of technological trend, market
regularities, and innovation strategy, dynamic competitive analysis, strategic choice or
environmental determinism, potential competitor financing entrepreneurial activity,
implementation of the decision, protecting entrepreneurial rents, globalization for
innovations, innovating for emerging economies, and role of national governments in
innovation.
BIS618 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3(3-0-9)
Big Data Analytics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
(เรียน วันเสาร์ 08.00 – 11.00 น. ) สอน โดย ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
แรงขับ เคลื่ อนทางธุรกิจ ความต้องการ และแหล่ งข้อมูล ของข้อมูล ขนาดใหญ่ การคัดเลื อก ประมวลผล
วิเคราะห์และนาเสนอสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งปริมาณ ความหลากหลายและพลวัต เทคนิคกา
รวิเคระห์ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่ออิเลคทรอนิคส์และเว็บเทคโนโลยี การสร้างความรู้
จากฐานข้อมูล แหล่งข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย
Business driving forces, needs and sources of Big data, extracting, processing, analyzing and
visualizing the dynamics of data quantity, variety and velocity, data science techniques, data
analysis on electronic channel and web technology, knowledge discovery from database,
social media site.
BIS619 การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม
3(3-0-9)
Enterprise Resource Planning
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
(เรียนวันเสาร์ 08.00 – 11.00 น.) สอนโดย อ.จิดาภา อาชานัยนันท์
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ความเข้าใจ โครงสร้างทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ กระบวนการธุรกิจ ฟังก์ชัน
การทางาน และ ตัวชี้วัดคุณค่าของกระบวนการ การบริหารข้อมูลและสารสนเทศในระบบบริหารทรัพยากร
องค์กร การขาย การตลาด การบัญชี -การเงิน การผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและฟังก์ชั่นที่
เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ
Enterprise Resource Planning Systems, understanding the systematic business structure,
business processes, functions and related key performance value analysis, data and
information management in ERP systems, sales, marketing, accounting and finance,
production, supply chain, and integrated end-to-end functions.

BIS691 การจัดการธุรกิจสื่อสารดิจิทัล
(วิชาใหม่)
3(3-0-9)
Management of Digital Service Provider (DSP) Business
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
(เรียนวันอาทิตย์ 08.00 – 11.00 น.) สอนโดย ดร.ธีรวัฒน์ ไพบูลย์กุลกร /ดร.ไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์
วิชานี้เป็นการศึกษาธุรกิจ การให้บริการสื่อสารและจัดการข้อมูล สาหรับเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล โดยครอบคลุม
เนื้อหาดังต่อไปนี้ (1) ภาพรวมของอุตสาหกรรมและการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (2) ภาวะตลาดและการ
แข่งขันของธุรกิจสื่อสารและจัดการข้อมูลดิจิตอล(3) กลไกการกาหนดราคาสื่อสารและการจัดการข้อมูลดิจิตอลใน
ตลาด(4) วิวัฒนาการของระบบการสื่อสารและจัดการข้อมูลดิจิตอล และแนวโน้มของเทคโนโลยี (5) นโยบาย กฎ
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผลักดันเศรษฐกิจดิจิตอล การกากับดูแลอุตสาหกรรมการสื่อสารดิจิตอล(6)
กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น กฎหมายเกี่ ย วกั บ การท าธุ ร กรร มทาง
อิเล็กทรอนิคส์และการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
This course will explore the business of digital service provider (DSP). Primary focus of the course
will be on (1) the digital service value chain and moving forward to digital economy (2) digital
service provider industry overview and its current market competition (3) digital service pricing
mechanism (4) digital service providing technologies and its evolution (5) Digital economy policies
and relevant laws and regulations (6) legal and regulatory issues related to information technology
such as electronic transaction law and computer-related crime act
BIS692 การจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์เชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วิชาใหม่)
3(3-0-9)
Customer Relationship Management with Information Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
(เรียนวันเสาร์ 12.00 – 15.00 น.) สอนโดย ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง/อ.เฉลิมพล ศรีสุวรรณ
ความหมายประเภทต่าง ๆ ลักษณะโดยทั่วไปรวมถึงการนาเอาแนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อนาไปใช้กับการ
ดาเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกค้า รวมถึงการ
วางแผนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การสร้างความจงรักภักดีในสินค้าและบริการ การดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การ
สร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ในสินค้าและบริการ โดยคานึงถึงจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของการตลาดที่มีต่อ
เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อให้นักศึกษามึความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสาคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์การ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ และให้สามารถนาความรู้ทางด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ประสานข้อมูลและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในระดับปฏิบัติการและการกาหนดกล
ยุทธ และสนับสนุนการทางานในฟังก์ชั่นงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น การขาย การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์

BIS702 ระเบียบวิธีการวิจัย
3(3-0-9)
Research Methodology
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
(เรียน วันเสาร์ 16.00 – 19.00 น.) สอนโดย รศ.ดร.บวร ปภัสราทร
นักศึกษาที่เรียน แผน ก2 ทาวิทยานิพนธ์ ต้องลงเรียนวิชานี้ BIS702
และนักศึกษา ที่เรียน แผน ข ทา Project 6 หน่วยกิต แนะนา ควรลงเรียนวิชา BIS702
การสังเกต กระบวนการในการทาวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การอ่านและเขียนบทคัดย่อ การตั้ง
คาถามวิจัย การสร้างโมเดลวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การนาเสนอโครงการวิจัย
Observation, research process, literature review, reading and writing abstract, formulating
research question, building research model, writing research proposal, presenting research
project.

รายละเอียดวิชาเลือก
ของหลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่ นศ. BIS สามารถลงเรียนได้)
นั ก ศึ ก ษา BIS สามารถเลื อ กวิ ช าเลื อ กต่ า งสาขาได้ ไ ม่ เ กิ น 2 รายวิ ช า รวมรายวิ ช า
Workshop กรณีวิ ช าเลื อ กต่ างสาขา มี ก ารรั บ นั ก ศึก ษาจานวนจากั ด ทางคณะฯ จะให้ สิ ท ธิ์
นักศึกษาในหลักสูตร/ และสาขานั้นก่อน
INT612 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-9)
Information Technology Project Management
วิชาบังคับก่อน: INT603 Management Information Systems
หรือตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจาหลักสูตร
(เรียนวันเสาร์ 16.00 – 19.00 น.) สอนโดย ดร.กว้าน สีตะธนี
การบริหารโครงการ การบริหารการผสมผสาน การบริหารขอบเขต การบริหารเวลา การบริหารต้นทุนและ
การประหยัดพลังงาน การบริหารคุณภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการติดต่อสื่อสารของ การ
บริ ห ารความเสี่ ย ง การบริ ห ารการจั ดหาโครงการ ขั้นตอนการและบริห ารโครงการ การเริ่มต้นและการ
วางแผน การดาเนินการ การควบคุมและการปิดโครงการ และการนาเสนอสารสนเทศของโครงการ
Project management, integration management, scope management, time management, cost
management and energy saving, quality management, human resource management,
communication management, risk management, procurement management, project
management and processes, initiating and planning, executing, controlling and closing, and
information project presentation.

INT615

การจัดการคุณภาพสารสนเทศ
3(3-0-9)
Information Quality Management
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
(เรียนวันจันทร์ 18.00 – 21.00 น.) สอบวันเสาร์ เช้า สอนโดย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
แนวคิดด้านคุณภาพสารสนเทศ การประเมินและปัญหาในระบบสารสนเทศองค์กรการวัด การวิเคราะห์ และ
การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล คุณภาพสารสนเทศในนโยบายและกลยุทธการจัดการ
Information quality concepts, assessment, and problems in organizational information systems
measurement, analysis, and improvement of information quality. Information quality in
management policies and strategies.
INT638 Data Mining
3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
(เรียนอาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น.) สอนโดย ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ
บทนาการทาเหมืองข้อมูล การประมวลผลก่อนการทาเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์และการทาความรู้จักข้อมูล วิธี
ทางสถิติที่ใช้ในการคาดคะเนและการทานาย ขั้นตอนวิธีการเทียบเคียงกับข้อมูลเพื่อนบ้าน ดิซิชันทรี เครือข่าย
ใยประสาทเทียม การจัดกลุ่มโดยวิธีลาดับชั้นและวิธีเคมีน เครือข่ายโคโฮเนน กฎความสัม พันธ์ เทคนิคการ
ประเมินผลโมเดล กรณีศึกษาการตลาดโดยตรง และหัวข้อการทาเหมืองข้อมูลระดับสูง
INT641 Information Technology Control and Audit
3(3-0-9)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
(เรียน อังคาร เวลา 18.00 – 21.00 น.) สอนโดย ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ภาพรวมของการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความส้ าคัญของการควบคุมและตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการการควบคุม
และตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือและเทคนิคในการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การควบคุมและตรวจสอบระบบปฏิบั ติการ การควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่าย การควบคุมและ
ตรวจสอบอุปกรณ์รักษาความมั่นคง การควบคุมและตรวจสอบฐานข้อมูล การควบคุมและตรวจสอบระบบงาน
ประยุ กต์ กรอบแนวความคิดและมาตรฐานของการควบคุ มและตรวจสอบเทคโนโลยีส ารสนเทศ และกฎ
ข้อบังคับของการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

INT690 Selected Topic (Internet of Things and Application)
3(3-0-9)
(ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์)
วิชาบังคับก่อน : INT606 Networking หรือ ผู้เคยศึกษารายวิชาเครือข่าย
(เรียนอาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น.) สอนโดย ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
แนวคิดและหลักการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายในอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง โครงสร้างพื้นฐานและโพรโตคอลค้นพบการบริการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีและ
เครื่องมือส้าหรับระบบนิเวศอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง แพลตฟอร์มเพื่อการประยุกต์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
การประมวลผลแบบคลาว์ดเพื่อการประยุกต์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง แบบการประมวลผลกลุ่มหมอกหรือการประมวลผลชายขอบ การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบ
นิเวศอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และกรณีศึกษา

