
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ   

 

ความเป็นมา 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพและการ

ท างานในปัจจุบนั จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีบุคคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะตอ้งเสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถและทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้ 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตระหนักถึงความส าคัญ
ดงักล่าวจึงไดเ้ปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 โดยเป็น
หลักสูตรนอกเวลาราชการ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้บัณฑิตไม่จ  ากัดสาขาวิชาได้พัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนรู้ควบคู่กับการท างาน เพื่อน าความรู้ไป
ปฏิบติังานจริงในหน่วยงานของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
หลกัสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    เป็นหลักสูตร 2 ปี  (4 ภาค
การศึกษา) จ านวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต  เน้นสายวิชาการและ/หรือวิชาชีพ โดยมีตวัอยา่งแผนการศึกษา
ดงัน้ี 
 

จ านวน 36 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที ่1 
- วชิาบงัคบั  (3 หน่วยกิต) 
- วชิาบงัคบั  (3 หน่วยกิต) 
- วชิาบงัคบั   (3 หน่วยกิต) 

ภาคการศึกษาที ่2 
- วชิาบงัคบั  (3 หน่วยกิต) 
- วชิาเลือก   (3 หน่วยกิต) 
- วชิาเลือก    (3 หน่วยกิต) 

ภาคการศึกษาที ่3 
- วชิาเลือก (6 หน่วยกิต) 
- Project / Workshop (3 หน่วยกิต) 

ภาคการศึกษาที ่4 
- วชิาเลือก (6 หน่วยกิต) 
-      Project / Workshop (3 หน่วยกิต) 

 
 
 
 
 

 
 



Elective Courses: 
 1.   IT Project Management    11.  Multimedia Technology 

2.   Information System Metrics   12.  Financial Strategies for Information Technology 
 3.   Information Technology Security  13.  Internet Engineering 
 4.   Object-Oriented Technology    14.  Mobile Technology 
 5.   Database Technology                 15.  Cloud Computing and Application 
 6.   Knowledge Management   16.  Data Mining 

7.   Artificial Intelligence    17.  Information Technology Control and Audit 
8.   Decision Support System   18.  Human Computer Interaction 
9.   XML Technology                                               19.  Information Quality Management 
10. Telecommunication Technology  20.  Enterprise Resource Planning 

Workshop: 
1. Database Technology 
2. Network Technology 
3. Computer Programming 
4. Information Technology Management 

คณาจารย์ประจ า 
 1. รศ.ดร.กิตติชยั   ลวนัยานนท ์
 2. ผศ.ดร.กุลวดี    สมบูรณ์ววิฒัน์ 

3. ผศ.ดร.เกรียงไกร  ปอแกว้ 
4. ผศ.ดร.ชลเมธ   อาปณิกานนท ์
5. ผศ.ดร.ชาคริดา  นุกูลกิจ 
6. ผศ.ดร.ณรงคฤ์ทธ์ิ  วราภรณ์ 
7. รศ.ดร.นิพนธ์   เจริญกิจการ 
8. รศ.ดร.บวร   ปภสัราทร 
9. ผศ.ดร.บณัฑิต   วรรธนาภา 
10. ผศ.ดร.ประเสริฐ  คนัธมานนท ์
11. ผศ.ดร.พรชยั   มงคลนาม 

 12. ดร.พชัราภรณ์  ลวนัยานนท ์
 13. ดร.ไพรสันต ์  ผดุงเวยีง 
 14. ผศ.ดร.วชิรศกัด์ิ  วานิชชา 
  15. ดร.วรรัตน์   กระทู ้
 16. ดร.วชิยั   เอ่ียมสินวฒันา 
 17. รศ.ดร.วเิชียร   ชุติมาสกุล 



 18. ดร.วทิิดา   จงศุภชยัสิทธ์ิ 
 19. ผศ.ดร.สุรีย ์   ฟูนิลกุล 
 20. ดร.อนุชาติ   ทศันวบูิลย ์
 21. ดร.อุมาพร   ศุภสิทธิเมธี 
 22. ดร.โอฬาร   โรจนพรพนัธ์ุ 
 23. Assoc.Prof.Dr.Jonathan Hoyin Chan 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา 
วธีิการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา 
 โดยวธีิสอบขอ้เขียนและสัมภาษณ์ 
  ขอ้เขียนประกอบดว้ย 

 - ภาษาองักฤษตามแนว TOEFL 
 - ความรู้ทัว่ไปดา้นคอมพิวเตอร์ 

อตัราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ  16,000 บาท 
 ค่าลงทะเบียน  หน่วยกิตละ    2,500   บาท 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ๆ ปรับเปล่ียนตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

1. มีทุนเพชรพระจอมส าหรับนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนระดบัปริญญาตรีดีเด่น  
≥ 3.25 (รายละเอียด www4.sit.kmutt.ac.th) (ท าวจิยัแผน ก.เท่านั้น) 

วนั เวลาเรียน 
       หลกัสูตรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (ให้ระบุกลุ่มเรียนตอนสมคัรให้ชัดเจน) 

 กลุ่ม 1:   เรียนวนัจนัทร์–วนัศุกร์ เวลา      18.00 – 21.00 น. (วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์บางคร้ัง) 
              (รับเฉพาะผูส้มคัรท่ีสนใจแผนการเรียนแผน ก. ท าวทิยานิพนธ์) 

 กลุ่ม 2:   เรียนวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์ เวลา      08.00 – 19.00 น. 
บริการสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 

1. หอ้งเรียนปรับอากาศ 
2. หอ้งท างานกลุ่มและหอ้งรับรองนกัศึกษา 
3. หอ้งบริการคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง  
4. การบริการอินเทอร์เน็ต 
5. การบริการส่ือมลัติมีเดีย 
6. หลกัสูตรฝึกอบรมภาคปฏิบติัเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป การจดัการ และบริการสังคม  
7. หอ้งสมุดคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8. หอ้งฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
9. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

http://www.sit.kmutt.ac.th/


10. ศูนยป์ระสานงานภาษาองักฤษ 
11. หอ้ง VOIP 

รายละเอยีดการสอบ  (ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลง) 

ขั้นตอน ภาคการศึกษาที ่2/2560 (รอบเดือนธันวาคม) 
1. สอบขอ้เขียน 
   -  ภาษาองักฤษ 
   -  ความรู้ทัว่ไปดา้นคอมพิวเตอร์ 

- วนัเสาร์ท่ี 16 ธนัวาคม  2560 
    09.00-11.00 น. 
    11.00-12.00 น. 

2. สอบสัมภาษณ์ - วนัเสาร์ท่ี 16 ธนัวาคม  2560 
   (15.00 น.) 

4. ประกาศผลการสอบคดัเลือก - วนัเสาร์ท่ี 16 ธนัวาคม  2560 
   (18.00 น.) 

 

จ านวนทีรั่บ กลุ่ม 1   30 คน 
  กลุ่ม 2   70 คน 
                           ผู้สมคัรสามารถเลือกได้ทั้ง 2 กลุ่ม โดยจดัล าดบัก่อน-หลงั และไม่มค่ีาสมคัรเพิม่เตมิ 

หมายเหตุ 
1. รับสมคัรทุกภาคการศึกษา 
2. วนั เวลา สถานท่ีสอบอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดดูรายละเอียดแนบทา้ยรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบและ

หรือประกาศทางคณะอีกคร้ัง 
3. กรณีตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อคณะ  

 

 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โทรศพัท ์(02) 470-9849-50, (02) 470-9862 
โทรสาร (02) 872-7145 

E-mail: info@sit.kmutt.ac.th 
Web: https://www4.sit.kmutt.ac.th/ 

mailto:info@sit.kmutt.ac.th

