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หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป น หลั ก สู ต รที่ จั ด ทํ าขึ้ น
เพื่อ สร างนัก วิ จัย และนัก วิชาการที่มีความรูความสามารถในระดับ สูงไดม าตรฐานเทียบเทาสากล
เพื่อตอบสนองความตองการบุคลากรของประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สรางผลงานวิจัยซึ่งเปน
องคความรูใหม และการสรางความเปนเลิศทางวิชาการกับการพัฒนาประเทศ โดยเนนกระบวนการ
ทําวิจัยอยางลึกซึ้ง เนนการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และการรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ เพื่อสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ
โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
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คําอธิบายรายวิชา
1302710 เทคนิคการหาคาเหมาะสมที่สุดของระบบ
3(3-0-9)
แนวคิดการหาคาเหมาะสมที่สุด ชนิดของปญหาการหาคาเหมาะสมที่สุด แคลคูลัส
การผันแปร เทคนิคเกรเดียนท กําหนดการเชิงเสน วิธีซิมเพล็กซ กําหนดการไมเชิงเสนและพลวัตร การ
ประยุกตใชงานในทางระบบทางวิศวกรรม ระบบพลังงานและระบบในอุตสาหกรรม
1302711

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(3-0-9)
งานวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล หลัก การ
ทางสถิติเชิงบรรยายและอางอิงขั้นสูง การทดสอบสมมติฐาน การสรุปผลการวิจัย การนําเสนอ การแปล
ความ รูปแบบเคาโครงวิจัย การวางแผนวิจัยแบบทีมงาน

1302712

การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ
3(3-0-9)
หลั ก การรั ก ษาความลั บ ความสมบูรณ การพิสูจนตัวจริง และความพรอ มใชงานของ
ขอมูลและระบบ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันขอมูล นโยบายองคกร การควบคุมการ
เขาถึง ซอฟตแวรและการออกแบบเครือขาย การบันทึกและตรวจสอบ ทฤษฎีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ความเสี่ยง รูปแบบและเทคนิคในการจูโจมระบบสารสนเทศ การสรางนโยบาย
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เครื่องมือและอุปกรณสาํ หรับความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศการ
1302713

วิทยาการขอมูลและการแสดงภาพนามธรรม
3(3-0-9)
การเตรียมขอมูลเพื่อการวิเคราะหอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการขั้นพื้นฐานในการ
จัดการขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การคลีนขอมูลและการบูรณาการขอมูล การสื่อสารขอมูลที่ผาน
การวิเคราะหอยางถูกตองเพื่อใหผบู ริหารสามารถใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจตางๆในการ
ดําเนินธุรกิจ ปญหาประเด็นตางๆและความทาทายที่เกี่ยวของกับการจัด
การขอมูล
1302714

เทคโนโลยีบล็อคเชน
3(3-0-9)
หลักการพื้นฐานทางเทคนิคของเทคโนโลยีบล็อคเชนและการประยุกตใชงาน สกุลเงิน
ดิจิ ต อล การขุ ด บล็ อ คเชนแบบเป ด และการสรางโทเคน กระเป า เงิ น และการแลกเปลี่ย น การ
ประยุกตใชนวัตกรรมบล็ อ คเชนของทั้ งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมตางๆ เชน ดนตรีก ารเงิน
ประกันภัยการดูแลสุขภาพ
1302715

ปญญาประดิษฐขั้นสูง
3(3-0-9)
แนวคิ ด และเทคนิ ค ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ งานวิ จั ย ขั้ น สู ง และการเรี ย นรู ในศาสตร ด า น
ปญญาประดิษฐ การเรียนรูของเครื่องจักร การคนหาแบบปญญาประดิษฐ เทคนิคการหาคาที่เหมาะสม
ที่สุด โครงขายประสาทเทียม ตรรกศาสตรคลุมเครือ การแทนความรูคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรวิทัศน
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ หุนยนต
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1302716

วิศวกรรมซอฟตแวรขั้นสูง
3(3-0-9)
เทคนิ คการสรางระบบซอฟตแ วรขนาดใหญ การวางแผนงานและการแบ ง งานโดย
พิจารณาจากคุณลักษณะของโครงการ การมอบหมายงาน เทคนิคการจัดการ กระบวนการซอฟตแวร
การพัฒนาซอฟตแวรแบบเอไจล วิศวกรรมความต องการ การออกแบบสถาปตยกรรม รูป แบบการ
ออกแบบ การพัฒนาโอเพนซอรส เทคนิคการปฏิบัติงาน การทดสอบ และควบคุมคุณภาพ การจัดทํา
เอกสาร รวมทั้งการบํารุงรักษาระบบ

1302717

หัวขอขั้นสูงทางระบบสารสนเทศ
3(3-0-9)
หัวขอขั้นสูงทางระบบสารสนเทศที่สอดคลองกับการพัฒ นาทางเทคโนโลยีใหมๆ การ
นําเอานวัตกรรมใหมๆ มาประยุกตใชในการแกปญหาทางระบบสารสนเทศ รวมทั้งการนําไปประยุกตใช
ในการวิจัยเชิงบูรณาการ
1302718

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
3(3-0-9)
การศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคการโจมตีทางเครือขายตางๆ และวิธีการในการปกปอง
ชองโหวตางๆ ของโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี การปฏิเสธการใหบริการ การโจมตีเสนทางของขอมูล การ
โจมตีดีเอ็นเอสเซิรฟเวอร การจารกรรมเซสชั่น ไดแกกลไกการปกปองเชน การตรวจจับการบุกรุก ไฟร
วอลล การติดตามแหลงที่มาของการโจมตี การสื่อสารแบบไมระบุชื่อ การรักษาความปลอดภัยในการสง
ขอมูลผานเครือขายไอพี เครือขายสวนตัวเสมือน กุญแจสาธารณะ
1302719

การบริหารและประเมินโครงการซอฟตแวรขั้นสูง
3(3-0-9)
หลักการขั้นสูงที่ใชในการบริหารกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร การจัดการและควบคุม
โครงการซอฟตแวร การจั ดการโครงแบบ การจัดการความเสี่ยง การพัฒ นาซอฟตแวรแมทริก ซที่
เหมาะสม การใชซอฟตแวรแมทริกซสําหรับการประกันคุณภาพของซอฟตแวร
1302720

เครือขายเซนเซอรไรสายและอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง
3(3-0-9)
เครือขายเซนเซอรไรสาย เซนเซอรพลังงานต่ําขนาดกะทัดรัดสําหรับการรวบรวมและ
สงผานขอมูลผานเครือขายไรสายเพื่อการตรวจสอบและควบคุม เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่งที่
ชวยใหสรรพสิ่งรับรูขอมูลในบริบทแวดลอม เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสาย การแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางระบบที่ชวยใหสรรพสิง่ ประมวลผลขอมูลของตนเองได การประยุกตใชงานในลักษณะตางๆ เชน
การตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม ระบบพลังงานอัจฉริยะ การเฝาระวังในสนามรบ ระบบอัตโนมัติในบาน
การตรวจสอบทางการแพทยการประมวลผลแบบเคลื่อนที่

1302948

ดุษฎีนิพนธ
48(0-96-192)
การค นควาวิ จั ย ในหั วขอ ที่ ส นใจดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและดานการศึก ษาซึ่ง ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ ตามรูปแบบและวิธีการวิจัยในแนวทางที่ธํารง
ไวซึ่งจรรยาบรรณนักวิจัยภายใตการควบคุมและใหคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมดุษฎีนิพนธ เรียบ
เรียง รายงานผลการศึกษาอยางเปนรูปแบบ นําเสนอผลการศึกษา และสอบปองกันดุษฎีนิพนธ
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