
คำอธิบายรายวิชาบังคับ / เลือก หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

รายวิชาบังคับ สามารถนำวิชาบังคับเลือกเป็นวิชาเลือกได้ (วิชาเรียน 3 หน่วยกิต) เริ่มเรียน 16 ม.ค. – 
9 พ.ค. 2564 
INT 601  Enterprise Computing Platform       3(3-0-9) 
 (ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันที่เรียน: วันอาทิตย์ 08.00-11.00 น.) 
ภาพรวมของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน การให้บริการบนคลาวด์ การให้บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านแพลตฟอร์ม  ภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรและการประยุกต์ใช้งาน 
 

INT 602    Design and Analysis of Algorithms       3(3-0-9) 
 (รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันที่เรียน: วันเสาร์ 12.00-15.00 น.) 
การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีเบื้องต้น การทำซ้ำ แนวคิดพ้ืนฐานการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ลิงค์ลีส 
สแต็กและงานที่เกี่ยวข้อง คิวและทรี การค้นหาแบบไบนารีทรี และ เอวีแอลทรี บีทรีและแฮช การจัดลำดับ
คิวฮีปและไบโนเมียลคิว การจัดเรียง ขั้นตอนวิธีของกราฟ และเทคนิคการออกแบบขั้นตอนวิธี 
 
INT 603    Management Information Systems      3(3-0-9) 

            (รศ.ดร.นิพนธ์  เจริญกิจการ) 
    วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันทีเ่รียน: วันเสาร์ 08.00-11.00 น.) 

การจัดการองค์กรดิจิทัล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยุคสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กร การจัดการและ
กลยุทธ์ จริยธรรมและประเด็นทางสังคม การออกแบบองค์กรใหม่โดยใช้ระบบสารสนเทศ การจัดการ
กระบวนการทำงาน การว่าจ้างคนภายนอกมาทำงาน ความเข้าใจคุณค่าของธุรกิจของระบบและการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการศูนย์ข้อมูล 
 
INT 604 Database Management Systems      3(3-0-9) 

(ดร.สุณิสา สถาพรวจนา) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันที่เรียน: วันอาทิตย์ 08.00-11.00 น.) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล โมเดลอีอาร์ โมเดลเชิงสัมพันธ์ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ภาษา
การสืบค้นเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล) การเก็บข้อมูลและดัชนี การประมวลผลรายการ การออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การทำบรรทัดฐาน (นอร์มอลไลเซชัน) การปรับฐานข้อมูล และความมั่นค งของ
ฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงกระจาย และการรวมข้อมูล 

 
INT 605  Systems Analysis and Design      3(3-0-9) 

(รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันที่เรียน: วันเสาร์ 12.00-15.00 น.) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โครงสร้างระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การบริหารโครงการ การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ โมเดลและการวิเคราะห์
ข้อมูล การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบระบบ แนวคิดการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบการนำเข้า
ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล การออกแบบปฏิสัมพันธ์ การนำระบบสารสนเทศไปใช้ การบำรุงรักษาและการ
นำเสนองาน 

 

 



 

INT 606 Networking         3(3-0-9)
 (รศ.ดร.บวร ปภัสราทร) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันที่เรียน: วันเสาร์ 08.00-11.00 น.) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่าย อุตสาหกรรมการสื่อสารข้อมูล เลเยอร์ของงานเครือข่าย เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายแบ็กโบน เครือข่ายระดับกว้าง เครือข่ายไร้สาย การออกแบบ
เครอืข่าย ความมั่นคงและการบริหารเครือข่าย โทรคมนาคม และการนำเสนองาน 

 

รายวิชาบังคับเลือกสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก. 
 

INT 702     Research Methodology (รศ.ดร.บวร ปภัสราทร)    3(3-0-9)                      
     วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (สอนกอ่นเปิดเทอมซึ่งวันเวลาเรียนอ.ผู้สอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 

การสังเกต กระบวนการในการทำวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การอ่านและเขียนบทคัดย่อ การ
ตั้งคำถามวิจัย การคิดเชิงออกแบบ การสร้างโมเดลวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การนำเสนอ
โครงการวิจัย  
 
รายวิชาภาษาอังกฤษ วิชาบังคับสำหรับนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษา 2/2562 เป็นต้นไป  
INT 501 Fundamental English for Information Technology Students I   1(0-2-2)  

  (ดร.พัชราภรณ์ ลวันยานนท์)   
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาสำหรับวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมทักษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนที่จำเป็นใน
บริบทด้านเทคโนโลยี หลักสูตรนี้มุ่งเน้นด้านโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ กลยุทธ์การใช้คำเพ่ือขยาย 
เพ่ิมพูนคำศัพท์ตลอดหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและวินิจฉัยโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
และวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในการเขียนภาษาอังกฤษของตนเองได้ และยังมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ
ผ่านทักษะการนำเสนองานอีกด้วย นอกจากนี้เพ่ือเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน จึงได้เพ่ิมช่องทางการเรียน
ออนไลน์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวมากขึ้น โดยการใช้สื่อประสมเชิงโต้ตอบ
และเว็บไซต์ต่างๆ มาเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
INT 502  Fundamental English for Information Technology Students II   2(1-2-5)   

  (Aj.John Francis Lawry)   
วิชาบังคับก่อน: INT501 Fundamental English for Information Technology Students I หรือ
มีผลคะแนน TETET 3.5 – 4.0 หรือมีผลเทียบเท่าระดับ B1 ของ CEFR 
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการนำเสนอและทักษะการเขียนด้านเทคนิคสำหรับวิชาชีพด้าเทคโนโลยี 
สารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการทบทวนและต่อยอดไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ    เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเขียนงาน 
ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ได้ชัดเจน และมีโครงสร้างแบบแผนการเขียนรายงานเชิงเทคนิค  อาท ิ  เช่น  
การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Report) รายงานข้อเสนอโครงงาน (Proposal Report)  รวมถึง 
บทคัดย่อด้านเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนได้เป็นอย่างดี การพัฒนาต่อยอดทักษะการนำเสนอทาง 
วิชาการถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาสามารถนำเสนองานที่ 
พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อทางเทคนิคอย่างกว้างขวาง  
การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นช่องทางเสริมของวิชาเพ่ือเพ่ิมช่องทางการเรียนมากขึ้น 

 

https://www.sit.kmutt.ac.th/personnels/lecturers/?uid=7

