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หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

(วชิาเอกการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร) 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ ชมุชนและสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี
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10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

96101 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Computer 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการท างานเบือ้งตน้ของฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรข์องระบบคอมพวิเตอร์ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร์ และสามารถน าคอมพวิเตอร์ไปช่วย 

ปฏบิตังิานดา้นตา่งๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพวิเตอร ์คณุธรรม จรยิธรรม 

และจรรยาบรรณวชิาชพีคอมพวิเตอร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับคอมพวิเตอร์ เลขฐานและรหัสแทนขอ้มูล องคป์ระกอบของระบบคอมพวิเตอร์

และขัน้ตอนการท างานของคอมพวิเตอร ์ลกัษณะของขอ้มลูและแฟ้มขอ้มูล ซอฟตแ์วรร์ะบบและซอฟตแ์วรป์ระยุกต ์

หลักการและขัน้ตอนการประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร ์ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์และ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วชิาชพีคอมพวิเตอร ์
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96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics and Statistics for Science and Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคณิตศาสตร์ อันเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการท าความเขา้ใจตอ่   

ชดุวชิาตา่งๆ ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีต่อ้งศกึษาในภายหลงั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสถติ ิและสามารถน าความรู ้ความเขา้ใจนีไ้ปใชท้ าความเขา้ใจตอ่

ชดุวชิาตา่งๆ ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีต่อ้งศกึษาในภายหลงั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ตรรกศาสตร์ เซต ระบบจ านวนจรงิ เรขาคณิตวเิคราะห ์ความสัมพันธ ์ฟังกช์ัน ล าดับ อนุกรม ฟังกช์ัน

พีชคณิตฟังก์ชันอดิสัย เมทริกซ์ ดีเทอร์มินันท์ เวกเตอร์ อนุพันธ์ อินทิกรัล การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่  

ความน่าจะเป็น ความรู เ้บื้องตน้เกี่ยวกับสถิติศาสตร์และสถิติพรรณา การแจกแจงตัวแปรสุ่ม สถิติศาสตร์  

องิพารามเิตอรเ์บือ้งตน้ สถติศิาสตร์ไม่องิพารามเิตอรเ์บือ้งตน้ การวเิคราะหส์หสัมพันธ ์การถดถอยเชงิเสน้อย่างง่าย 

และการประยกุตใ์ชค้ณติศาสตรแ์ละสถติทิางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

96304 การสือ่สารขอ้มูลและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Data Communications and Networking 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการสือ่สารขอ้มลู องคป์ระกอบของการสือ่สารขอ้มลู 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและเกดิแนวคดิเกีย่วกับการสือ่สารขอ้มลูในรูปแบบตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถใชร้ะบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารขอ้มลู 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกับการสือ่สารขอ้มูล ฮารด์แวรส์ าหรับการสือ่สาร ชอ่งสญัญาณ สือ่และอปุกรณ์ใน

การสือ่สาร การรับส่งขอ้มูลและโพรโทคอล ซอฟตแ์วร์ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสือ่สารขอ้มูล การสือ่สารแบบไรส้าย 

ความรูเ้กีย่วกับระบบเครือข่ายเบื้องตน้ ระบบเครือข่ายทอ้งถิน่ ระบบเครือข่ายแวน ระบบเครือข่ายแมน ระบบ

เครอืขา่ยอืน่ๆ ระบบอนิเทอรเ์น็ต ระบบอนิทราเน็ต ระบบเอ็กซท์ราเน็ต รวมทัง้จัดระบบเครอืขา่ยและความปลอดภัย

ของขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการสือ่สารขอ้มูลทางธรุกจิ 

96305 เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธุรกจิดา้นพาณชิยกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Information Technology in Commercial Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศตอ่การปฏบิัตงิานในระดับตา่งๆ ภายในองคก์ร 

 2. เพื่อใหม้ีความเขา้ใจและสามารถก าหนดแนวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ 

ในการด าเนนิธรุกจิดา้นตา่งๆ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรธุรกจิ แยกเป็นงานปฏิบัตกิารทางพาณิชยกรรม  

การควบคมุ การด าเนนิการ และการวางแผน แนวคดิของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยใหก้ารปฏบิัตงิานของ

เจา้หนา้ทีร่ะดับปฏบิัตใินธรุกจิประเภทตา่งๆ ตลอดจนธรุกจิประเภทซือ้มาขายไป ประเภทบรกิาร และธรุกจิประเภท

ขายส่ง แนวทางก าหนดการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจตัง้แต่งานดา้นบัญชี งานดา้น  

การพนักงาน งานดา้นการจัดซือ้ และงานดา้น   การผลติ บทบาทของระบบสารสนเทศในการชว่ยผูบ้รหิารระดับสงู

เกี่ยวกับดา้นก าหนดยุทธวิธีและกลยุทธ์ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาธุรกิจแนวใหม่เพื่อใหเ้กิด 

ความไดเ้ปรยีบดา้นการแขง่ขนั 

96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละการควบคมุภายใน (6 หนว่ยกติ) 

 Computer Systems Auditing and Internal Control 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเภทและขอบเขตของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบระบบงาน

คอมพวิเตอร ์

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับบทบาทและผลกระทบของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการควบคุมภายในและ 

การตรวจสอบ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจเทคนคิการควบคมุภายในและเทคนคิการตรวจสอบทีด่ ี

 4. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิเกีย่วกบัวธิกีารสรา้งระบบตรวจสอบผา่นคอมพวิเตอร์ 

 5. เพือ่มคีวามรูค้วามสามารถในการวางแผน ควบคมุงาน ตดิตาม และประเมนิผลระบบงานคอมพวิเตอร์

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทและขอบเขตของการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ บทบาทและ

ผลกระทบของการใชค้อมพิวเตอร์ทีม่ตี่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ระเบยีบวธิกีารควบคุมภายในที่ด ี 

การควบคุมการจัดการ การควบคุมการพัฒนาระบบงาน การควบคุมระบบงานคอมพวิเตอร์ การควบคุมเกีย่วกับ 

ความปลอดภัยของระบบงานคอมพิวเตอร์ ระเบียบวิธีการทางการตรวจสอบ เครื่องมือและเทคนิคที่ใชใ้น  

การตรวจสอบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในระบบงานคอมพวิเตอร ์วธิกีารสรา้งระบบตรวจสอบผา่นคอมพวิเตอร ์

วธิป้ีองกันการทุจรติ และวธิกีารป้องกันความเสยีหายจากคอมพวิเตอร์ ตลอดจนการเตรียมตัวและการพัฒนาบุคลากร 

และกรณีศกึษา 

96407 การพฒันาระบบสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Information Systems Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตห์ลักการ ทฤษฎ ีและเทคนคิดา้นการพัฒนาระบบสารสนเทศสูภ่าคปฏบิัตไิด ้

อยา่งเหมาะสม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวางแผน ควบคมุ ตดิตาม และประเมนิผลระบบสารสนเทศทีไ่ดพั้ฒนามาแลว้ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประมวลผลขอ้มูลทางธุรกจิดว้ยคอมพวิเตอร์ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวเิคราะห์และ

ออกแบบระบบเชงิออปเจ็กต ์การศกึษาความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ระเบยีบวธิกีารและเทคนคิทีใ่ชว้เิคราะห์

ระบบสารสนเทศ การวเิคราะห์ค่าใชจ้่าย การวเิคราะห์ความตอ้งการใชข้อ้มูล ระเบยีบวธิีการและเทคนิคที่ใช ้

ออกแบบระบบสารสนเทศ รวมทัง้เทคนิคการท าตน้แบบ  แนวทางในการพัฒนาและทดสอบชดุโปรแกรมค าสั่ง  

การจัดท าเอกสาร การตดิตัง้และการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ การตดิตามและประเมนิผลระบบสารสนเทศ 

96408 การจดัการระบบฐานขอ้มูล (6 หนว่ยกติ) 

 Database Systems Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขอ้มลู สารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการจัดการฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสภาพองคก์าร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการบรหิาร และการจัดการฐานขอ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายของระบบฐานขอ้มูล คุณสมบัตแิละโครงสรา้งของระบบฐานขอ้มูล แบบจ าลองของขอ้มูล 

โครงสรา้งทางตรรกภาพและกายภาพของฐานขอ้มูล การจัดการขอ้มูลและคน้คนืขอ้มูล การควบคุมและรักษา  

ความปลอดภัยของฐานขอ้มูล พจนานุกรมขอ้มูล กรณีศกึษา และสถานการณ์จ าลองเกีย่วกับการใชป้ระโยชน์ของ

ฐานขอ้มลู 

96411 ระบบสารสนเทศและการจดัการความรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Information System and Knowledge Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสารสนเทศในการบรหิารงานระดับตา่งๆ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการก าหนดนโยบาย การวางแผน การบรหิารและจัดการระบบสารสนเทศ

เชงิกลยทุธ ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความรูข้ององคก์าร กระบวนการจัดการความรู ้การพัฒนาระบบ

จัดการความรู ้การสรา้งองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

 4. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการน าเทคโนโลยสีมัยใหมม่าใชใ้นการจัดการสารสนเทศและความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ความหมาย ววิฒันาการ และบทบาทของระบบสารสนเทศในองคก์าร ประเภทของระบบสารสนเทศทีใ่ช ้

ในธรุกจิ การก าหนดนโยบาย การวางแผน การวเิคราะห ์และการควบคมุ การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศธรุกจิและ

ระบบสารสนเทศเชงิกลยุทธ ์การประเมนิความคุม้คา่ของระบบสารสนเทศ กรณีศกึษาเกีย่วกับระบบสารสนเทศทาง

ธุรกจิและระบบสารสนเทศเชงิกลยุทธ ์แนวคดิทั่วไปเกีย่วกับความรู ้ประเภทของความรู ้กระบวนการจัดการความรู ้

การวเิคราะห ์การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการความรู ้การสรา้งองคก์ารแห่งการเรียนรู ้การประยุกตใ์ชห้รือ

กรณีศกึษาเกีย่วกบัการจัดการความรู ้

 

 

 



6 
 

 

96412 การบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Information Technology Project Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการ และการบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรของโครงการ ขอบเขตของโครงการ 

คณุภาพของโครงการและความเสีย่งของโครงการ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับกระบวนการ การใชเ้ครื่องมือและเทคนิคส าหรับการบริหาร

โครงการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายของโครงการ วงจรชวีติของโครงการ ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการบริหารโครงการดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ แนวทางในการบรหิารทรัพยากรของโครงการ การบรหิารขอบเขตของโครงการ การบรหิาร

คุณภาพของโครงการ การบรหิารความเสีย่งของโครงการ กระบวนการ เครื่องมอื และเทคนิคส าหรับการบรหิาร

โครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ กรณีศกึษาการบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

96413 การออกแบบและพฒันาเว็บ (6 หนว่ยกติ) 

 Web Design and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัเว็บและเขา้ใจประโยชนข์องการน าเว็บมาใชใ้นธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ เทคนคิ และเครือ่งมอื ส าหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บ 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการออกแบบและพัฒนาเว็บไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะกับลักษณะของธุรกจิ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้งของเวลิดไ์วดเ์ว็บ บรกิารตา่งๆ ของผูใ้หบ้รกิารเว็บ หลกัการ เทคนคิ และเครือ่งมอื ส าหรับการ

ออกแบบและพัฒนาเว็บ ระบบฐานขอ้มูลบนเว็บ การโปรแกรมส าหรับการสรา้งเว็บ การออกแบบเว็บโดยใชส้ือ่ประสม 

การออกแบบภาพกราฟิกและภาพเคลือ่นไหว ระบบงานประยกุตบ์นอนิเทอรเ์น็ตและเวลิดไ์วดเ์ว็บ 

96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Computer Programming 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละทักษะเกีย่วกับกระบวนการ วธิกีาร เทคนคิและเทคโนโลยทีีท่ันสมัยส าหรับการ

เขยีนโปรแกรม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจและสามารถเขยีนโปรแกรมไปใชป้ระโยชนใ์นงานธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับออปเจ็กตอ์อเรยีนเต็ดหรอืเชงิวัตถุ ตรรกะในการแกปั้ญหาและอัลกอรธิมึ การวเิคราะห์

ปัญหาในเชงิวัตถุ หลักการเขยีนโปรแกรมเชงิวัตถุ ขัน้ตอนการวางแผน วเิคราะห ์การเขยีนผังงาน โดยใชภ้าษา

ยูเอ็มแอล การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการตดิตัง้โปรแกรม เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม  

การจัดท าเอกสารคูม่อืโปรแกรม 
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96415 ระบบธุรกจิอจัฉรยิะ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Intelligence Systems 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัธรุกจิอจัฉรยิะ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการขอ้มูลขนาดใหญ่ของธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละทักษะเกีย่วกับการใชเ้ทคนคิวธิกีารตา่งๆ ในการวเิคราะหแ์ละจัดการขอ้มลูขนาด

ใหญใ่นธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและองคป์ระกอบของธุรกจิอัจฉรยิะ การจัดท าคลังขอ้มูลทางธุรกจิ เทคนคิในการท าเหมอืง

ขอ้มูลเพื่อคน้หาความรูใ้หม่ การจัดการขอ้มูลขนาดใหญ่ เทคนิคการค านวณและขัน้ตอนวธิสี าหรับวเิคราะห์และ  

ขดุคน้หารูปแบบในขอ้มูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบตา่งๆ ของคลังขอ้มูล การพัฒนาคลังขอ้มูล การออกแบบ

คลังขอ้มูลส าหรับขอ้มูลที่มีความแตกต่างทางโครงสรา้ง การคัดกรองขอ้มูล การแปลงรูปขอ้มูล การท า 

ความสะอาดขอ้มูล กรณีศกึษาเกีย่วกับการใชแ้ละการสรา้งแบบจ าลองและคลังขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการตัดสนิใจทางธรุกจิ 

99201 วทิยาศาสตรส์ าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Science for Information and Communication Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้ทางวทิยาศาสตร ์

 2. เพือ่น าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางวทิยาศาสตร์ ความรูท้างเคม ีฟิสกิส ์กลศาสตร์ อเิล็กทรอนิกส ์คอมพวิเตอร์และ

เทคโนโลย ีทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

99202 การวเิคราะหข์อ้มูล (6 หนว่ยกติ) 

 Data Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัขอ้มลู 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลูในงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกับขอ้มูล องคป์ระกอบของขอ้มูล การเก็บและรวบรวมขอ้มูล การแสดงผลขอ้มูลให ้

เห็นภาพ ทฤษฎกีราฟ วธิกีารทางสถติสิ าหรับวทิยาศาสตรข์อ้มูล การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพใน

รูปแบบดจิทิัล วธิีค านวณและแสดงผลขอ้มูลในหลากหลายรูปแบบ การวเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มูล การใช ้

เครือ่งมอืและขัน้ตอนวธิตีา่งๆ ทีท่นัสมัยในการวเิคราะหข์อ้มลูทางธรุกจิ 

99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผา่นเว็บและการประยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Web Services Technology and Applications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิและวตัถปุระสงคข์องการบรกิารผา่นเว็บ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าการบรกิารผา่นเว็บมาประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นสารสนเทศได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและวัตถุประสงคข์องการบรกิารผ่านเว็บ ซึง่ประกอบดว้ยโครงสรา้งสถาปัตยกรรม กระบวนการ

ท างาน โพรโทคอลและการพัฒนาการบริการต่างๆ ทีใ่ชเ้ทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ ตลอดจนตัวอย่างงาน

ประยกุตท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ 

99313 การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย (6 หนว่ยกติ) 

 Wireless Communications and Networking 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยรีะบบสือ่สารผา่นอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย 

 3. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการประยกุตใ์ชก้ารสือ่สารไรส้าย รวมทัง้การสือ่สารสมัยใหมแ่ละการสือ่สารในอนาคต 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและทฤษฎีเบื้องตน้ของการสื่อสารไรส้าย การประมวลผลบนอุปกรณ์พกพา การควบคุม 

การเขา้ถงึ การสือ่สารไรส้ายและเครอืขา่ยไรส้ายชนดิตา่งๆ สถาปัตยกรรมระบบสนับสนุนทรัพยากร และการจัดการ

ระบบเครอืขา่ยไรส้าย การคน้กลบัคนืเมือ่เกดิภาวะการท างานลม้เหลว การประยกุตใ์ชง้านระบบเครอืขา่ยไรส้ายและ

การประมวลผลบนอปุกรณ์พกพา 

99321 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรบัผูส้งูอาย ุ (6 หนว่ยกติ) 

 Applied Information and Communication Technology for Elder 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรับผูส้งูอาย ุ

 2. เพือ่ศกึษาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีอ่ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวนัของผูส้งูอาย ุ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรับผูส้งูอายุ เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สารทีอ่ านวยความสะดวกในการด ารงชวีติประจ าวนัของผูส้งูอาย ุ

99402 การจดัการความม ัน่คงปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Computer Security Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิดา้นความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอ ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพวิเตอรใ์นดา้นกฎหมายและ

จรยิธรรม 

 3. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการควบคมุและป้องกนัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์จาก

การบกุรุก 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร ์ปัญหาทีเ่กดิจากการกระท าของคนและจาก

ตวัระบบ กรอบงานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยและการควบคมุการเขา้ถงึตัวระบบ เทคโนโลยแีละเครือ่งมอืทีใ่ช ้

การควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การป้องกันการบุกรุก การควบคุมทางชวีภาพ การใชซ้อฟตแ์วร์ป้องกัน 

การเขา้รหัสและการถอดรหัส คยี์ส่วนตัวและคีย์สาธารณะ ลายมือชือ่ดจิิทัล ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่

เกีย่วขอ้ง แนวโนม้และการประยกุตง์านดา้นความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร์ 
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99409 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Information and Communication Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎ ีและเทคนคิตา่งๆ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ในทางปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2. เพื่อใหส้ามารถวางแผนและประสานงานในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการวเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจในวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสือ่สาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

การประยุกตห์ลักการ ทฤษฎ ีและเทคนคิตา่งๆ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารสูภ่าคปฏบิัต ิ

การใชก้รณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองในการจัดท าโครงการ วางแผนและประสานงานในดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร ตลอดจนวเิคราะหแ์ละการแกปั้ญหา การประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ในธุรกจิในกรณีศกึษา การก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จในการประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร การ

ท าความเขา้ใจถงึศักยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารทีม่ีต่อองคก์ารและสังคม 

จรรยาวชิาชพีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ความรูเ้กีย่วกับกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับวชิาชพีเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร 

99410 การจดัการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม (6 หนว่ยกติ) 

 Telecommunication System Design and Management  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่เขา้ใจวธิกีารพืน้ฐานในการวเิคราะห ์ออกแบบ และการพัฒนาระบบโทรคมนาคม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหค์วามตอ้งการระบบโทรคมนาคมและศกึษาความเป็นไปได ้

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิพืน้ฐานของการประมวลผลคลาวด ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎพีื้นฐานเกีย่วกับเทคนิค เครื่องมอื วัฏจักร และวธิกีารในการวเิคราะห ์ออกแบบ และการพัฒนา

ระบบโทรคมนาคม การวเิคราะห์ความตอ้งการระบบ การศกึษาความเป็นไปได ้การวเิคราะห์เชงิโครงสรา้ง 

การออกแบบเชงิตรรกะ และการน าเสนอระบบทั่วไป แนวคดิพืน้ฐานของการประมวลผลคลาวด ์คณุลักษณะส าคัญ

และประเภทของการประมวลผลคลาวด ์เทคโนโลยตีา่งๆ ทีใ่ชเ้วอรช์วลไลเซชนั การจัดการคลาวด ์การใหบ้รกิาร

ของคลาวด ์ตลอดจนการใชเ้ครือ่งมอืและซอฟแวรท์ีเ่กีย่วกบัคลาวด ์

99412 หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย (6 หนว่ยกติ) 

 Network Principles and Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเครอืขา่ยการสือ่สารแบบตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหก์ารวางแผนการขยายและการใชเ้ครอืขา่ยใหเ้กดิประโยชนม์ากทีส่ดุ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบ ารุงรักษาเครอืขา่ยและความมั่นคงของขอ้มลูในเครอืขา่ย 

 4. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิเกีย่วกบัการใหบ้รกิารขา่วสารขอ้มลู และแนวโนม้เทคโนโลยกีารบรกิารเครอืขา่ย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เครือข่ายการสือ่สารแบบต่างๆ ตัวกลางทีใ่ชใ้นงานเครือข่าย การค านวณทราฟฟิก การวางแผนการ

ขยายและการใชเ้ครือข่าย ความมั่นคงของขอ้มูลในเครือข่าย การประยุกตเ์ครือข่ายและการบ ารุงรักษา แนวโนม้

เทคโนโลยกีารบรกิารเครอืขา่ย 

99419 ความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Cyber Security 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 2. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการวางแผนและจัดการระบบความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรใ์นดา้นกฎหมายและจรยิธรรม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าก าหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พื้นฐานความรูด้า้นเครือข่ายเพื่อการจัดการ 

ดา้นความมั่นคงปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยของเวลิดไ์วดเ์ว็บ ความมั่นคงปลอดภัยอเีมล ์ ความมั่นคงปลอดภัย

บนคลาวด ์ความมั่นคงปลอดภัยบนอปุกรณ์เคลือ่นที ่ความมั่นคงปลอดภัยบนเครอืขา่ยไอโอท ีความมั่นคงปลอดภัย

บนวโีอไอพแีละการสือ่สารแบบยูนิไฟล ์ภัยคกุคามและการป้องกัน ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรใ์นดา้นกฎหมาย

และจรยิธรรม นโยบายและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย เทคนคิและกฎหมายในการวเิคราะหข์อ้มูลและเหตกุารณ์

เชงิดจิทิลัเพือ่สบืสวน ตรวจจับและป้องกนัอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์
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