
รายละเอียด   Thesis / Project & Workshop สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ประเภทวิทยานิพนธ์ 
 

INT 700  Thesis  (Thesis 12 หน่วยกิต)  เทอมแรกลงทะเบียน 3 หน่วยกิต เทอมถัดไปขึ้นอยู่กับ 
                อาจารย์ท่ีปรึกษา Thesis 
แนวคิดด้านการวิจัย ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ และระเบียบวิธีการสำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ ๆ การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษาเพ่ือการประยุกต์ความรู้ พัฒนาทักษะตลอดการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา การค้นคว้า
และการพัฒนางานจริงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ต้องส่งแบบฟอร์มเสนอ Thesis บ.1 ภายในวันที่
ประกาศคณะฯ กำหนด) 
 

ประเภทการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง 
 

INT 701 Special Project Study (Project 6 หน่วยกิต) เทอมแรกลงทะเบียน 3 หน่วยกิต  
               เทอมถัดไปขึ้นอยู่กับอาจารย์ท่ีปรึกษา project      
ศึกษาค้นคว้า รวบรวมความต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานในการดำเนินการ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ภายใต้การแนะนำอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา (ต้องส่งแบบฟอร์มเสนอ Project บ.1 ภายในวันที่
ประกาศคณะฯ กำหนด) 
 
INT 703     Special Project Study  (Project 3 หน่วยกิต) เทอมแรกลงทะเบียน 3 หน่วยกิต 
                หากไม่เสร็จสิ้นต้องลงทะเบียนเทอมถัดไป                
 วิชาบั งคับก่อน :  ผ่านรายวิชา Workshop แล้ว 1 วิชา หรือตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจำหลักสูตร 
ศึกษาค้นคว้า รวบรวมปัญหาและความต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ระบบและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา (ต้องส่งแบบฟอร์มเสนอ Project บ.1 ภายใน
วันที่ประกาศคณะฯ กำหนด) 
 

ประเภท Workshop 
 

INT 670  Database Programming and Administration Workshop   3(2-2-8) 
               (รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล)  
               วิชาบังคับก่อน: INT604 Database Management Systems หรือ  
       ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจำหลักสูตร  

                วันที่เรียน: วันเสาร์ 12.00-15.00 น. วันที่สอบ วันเสาร์ 15.00.17.00 น. 

การเขียนคำสั่งเอสคิวแอลขั้นพ้ืนฐาน การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลและการเรียงลำดับข้อมูลด้วยคำสั่ง เอสคิว
แอล ซิงเกิลโรลฟังก์ชัน การเรียกดูข้อมูลจากตารางหลายตาราง การหาผลรวมของข้อมูลด้วยกลุ่มฟังก์ชัน 
ลักษณะของสับคิวรี การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การสร้างและการจัดการตาราง การสร้างข้อกำหนด การสร้าง
วิวและอ็อบเจกต์ตัวอ่ืนๆ ในฐานข้อมูล การจัดการอ็อบเจกต์ต่าง ๆ ในฐานข้อมูล การจัดการกรณีตัวอย่าง 
การสร้างฐานข้อมูล การติดตั้งโปรแกรมบริการฐานข้อมูล องค์ประกอบต่างๆ ทางสถาปัตยกรรม การจัดการ
คอนโทรลไฟล์ และ รีดูล็อกไฟล์ การสำรองฐานข้อมูล การจัดการพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ โครงสร้างใน
การจัดเก็บข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง การจัดการโรลแบคเซกเมนต์ การจัดการตาราง การ
จัดการดรรชนี การคงไว้ซึ่งความถูกต้องของข้อมูล การจัดการความมั่นคงของรหัสผ่านและทรัพยากรต่าง ๆ  
การจัดการผู้ใช้ฐานข้อมูล การจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ฐานข้อมูล และการจัดการบทบาทของผู้ใช้ฐานข้อมูล 



 
INT678 Cloud Computing Workshop (ดร.อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล)    3(2-2-8) 
            วิชาบังคับก่อน: INT606 Networking หรือ ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจำหลักสูตร 
             วันที่เรียน: วันเสาร์ 16.00-19.00 น. วันที่สอบ: วันอาทิตย์ 15.00-17.00 น. 
ภาพรวมและคำจำกัดความของการคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ แนวความคิดคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ การทำ
ระบบเสมือนไฮเปอร์วิชัน การกำหนดบทบัญญัติ และการไม่มีบทบัญญัติ การประสมการโน้มเอียง ชนิดของ
การโน้มเอียง ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ การวัดการใช้บริการและการคิดเงิน ความยืดหยุ่นและเส
กลเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดการเครื่องมือและการทำงานแบบอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ โมเดลใน
การให้ บริการของคลาวด์ โมเดลสถาปัตยกรรมของคลาวด์แผนการคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ไปใช้งานแบบ
สาธารณะ และแบบส่วนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลบนคลาวด์ 
 

INT698 Workshop I: (อ.กิตติพันธุ์ พัวพลเทพ)      3(2-2-8) 
          (SMART Networking and Intelligent Infrastructure Workshop)  
           วิชาบังคับก่อน: INT606 Networking หรือ ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจำหลักสูตร 
            วันที่เรียน: วันเสาร์ 08.00-11.00 น. วันที่สอบ: วันเสาร์ 15.00-17.00 น. 
Introduction Foundation networking knowledge and skills required to design, set 
up, and configure a basic Network and Wireless Local Area Network for SMART 
(Stable, Management, Availability, Reliability, and Trust) Networking and Intelligent 
Infrastructure. To position yourself as a trusted team member who can contribute 
to the design of enterprise-wide campus wired and wireless networks. To validate 
you understand the fundamentals of designing a network platform. To skills on the 
networking fundamentals of switches and file structures including VLANs, secure 
access, redundancy technologies, and framework. 

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

