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หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์

(วชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร) 

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 ์ชมุชน และสงัคม 

 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 

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 ี
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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 

96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละการควบคมุภายใน (6 หนว่ยกติ) 

 Computer Systems Auditing and Internal Control 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเภทและขอบเขตของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบระบบงาน

  คอมพวิเตอร ์

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับบทบาทและผลกระทบของคอมพวิเตอร์ทีม่ตี่อการควบคุมภายในและการ

  ตรวจสอบ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจเทคนคิการควบคมุภายในและเทคนคิการตรวจสอบทีด่ ี

 4. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิเกีย่วกบัวธิกีารสรา้งระบบตรวจสอบผา่นคอมพวิเตอร์ 

 5. เพือ่มคีวามรูค้วามสามารถในการวางแผน ควบคมุงาน ตดิตาม และประเมนิผลระบบงานคอมพวิเตอร์

  ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทและขอบเขตของการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ บทบาทและ

ผลกระทบของการใชค้อมพวิเตอรท์ีม่ตีอ่การควบคมุภายในและการตรวจสอบ ระเบยีบวธิกีารควบคมุภายในทีด่ ีการ

ควบคุมการจัดการ การควบคุมการพัฒนาระบบงาน การควบคุมระบบงานคอมพวิเตอร์ การควบคุมเกีย่วกับความ

ปลอดภัยของระบบงานคอมพวิเตอร ์ระเบยีบวธิกีารทางการตรวจสอบ เครือ่งมอืและเทคนคิทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ

มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในระบบงานคอมพวิเตอร ์วธิกีารสรา้งระบบตรวจสอบผ่านคอมพวิเตอร ์ วธิป้ีองกัน

การทุจรติ และวธิกีารป้องกันความเสยีหายจากคอมพวิเตอร์ ตลอดจนการเตรียมตัวและการพัฒนาบุคลากร และ

กรณีศกึษา 

96407 การพฒันาระบบสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Information Systems Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตห์ลักการ ทฤษฎ ีและเทคนคิดา้นการพัฒนาระบบสารสนเทศสูภ่าคปฏบิัตไิด ้

  อยา่งเหมาะสม 
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 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวางแผน ควบคมุ ตดิตาม และประเมนิผลระบบสารสนเทศทีไ่ดพั้ฒนา

  มาแลว้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประมวลผลขอ้มูลทางธุรกจิดว้ยคอมพวิเตอร์ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวเิคราะห์และ

ออกแบบระบบเชงิออปเจ็กต ์การศกึษาความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ระเบยีบวธิกีารและเทคนคิทีใ่ชว้เิคราะห์

ระบบสารสนเทศ การวเิคราะห์ค่าใชจ้่าย การวเิคราะห์ความตอ้งการใชข้อ้มูล ระเบยีบวธิีการและเทคนิคที่ใช ้

ออกแบบระบบสารสนเทศ รวมทัง้เทคนคิการท าตน้แบบ แนวทางในการพัฒนาและทดสอบชดุโปรแกรมค าสัง่ การ

จัดท 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 ์การประเมนิความคุม้ค่าของระบบสารสนเทศ กรณีศกึษาเกีย่วกับระบบสารสนเทศ 

ทางธุรกจิและระบบสารสนเทศเชงิกลยุทธ ์แนวคดิทั่วไปเกีย่วกับความรู ้ประเภทของความรู ้กระบวนการจัดการ

ความรู ้การวเิคราะห ์การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการความรู ้การสรา้งองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้การประยุกตใ์ช ้

หรอืกรณีศกึษาเกีย่วกบัการจัดการความรู ้
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96412 การบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Information Technology Project Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการ และการบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรของโครงการ ขอบเขตของโครงการ     

  คณุภาพของโครงการ และความเสีย่งของโครงการ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกระบวนการ การใชเ้ครือ่งมอืและเทคนคิส าหรับการบรหิารโครงการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายของโครงการ วงจรชีว ิตของโครงการ ความรู เ้บื้องตน้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ 

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ แนวทางในการบรหิารทรัพยากรของโครงการ การบรหิารขอบเขตของโครงการ การ

บริหารคุณภาพของโครงการ การบริหารความเสีย่งของโครงการ กระบวนการ เครื่องมือ และเทคนิคส าหรับ 

การบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ กรณีศกึษาการบรหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

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 

96415 ระบบธุรกจิอจัฉรยิะ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Intelligence Systems 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัธรุกจิอจัฉรยิะ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการขอ้มูลขนาดใหญ่ของธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละทักษะเกีย่วกับการใชเ้ทคนคิวธิกีารตา่งๆ ในการวเิคราะหแ์ละจัดการขอ้มูลขนาดใหญ่

  ของธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและองคป์ระกอบของธุรกจิอัจฉรยิะ การจัดท าคลังขอ้มูลทางธุรกจิ เทคนคิในการท าเหมอืง

ขอ้มูลเพื่อคน้หาความรูใ้หม่ การจัดการขอ้มูลขนาดใหญ่ เทคนิคการค านวณและขัน้ตอนวธิสี าหรับวเิคราะห์และ 

ขุดคน้หารูปแบบในขอ้มูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมต่างๆ ของคลังขอ้มูล การพัฒนาคลังขอ้มูล การออกแบบ

คลังขอ้มูลส าหรับขอ้มูลทีม่ีความแตกต่างทางโครงสรา้ง การคัดกรองขอ้มูล การแปลงรูปขอ้มูล การท าความ

สะอาดขอ้มลู กรณีศกึษาเกีย่วกบัการใชแ้ละการสรา้งแบบจ าลองและคลงัขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการตัดสนิใจทางธรุกจิ 
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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. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลูในงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพื้นฐานเกีย่วกับขอ้มูล องคป์ระกอบของขอ้มูล การเก็บและรวบรวมขอ้มูล การแสดงผลขอ้มูล 

ใหเ้ห็นภาพในรูปแบบกราฟ วิธีการทางสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเชงิปริมาณและ 

เชงิคุณภาพในรูปแบบดจิทิัล วธิคี านวณและแสดงผลขอ้มูลในหลากหลายรูปแบบ การวเิคราะหแ์ละประมวลผล

ขอ้มลู การใชเ้ครือ่งมอืและขัน้ตอนวธิตีา่งๆ ทีท่นัสมัยในการวเิคราะหข์อ้มลูทางธรุกจิ 

99203 คณติศาสตรส์ าหรบัวทิยาการคอมพวิเตอร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics for Computer Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการคณติศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

 2. เพื่อใหส้ามารถน าความรูด้า้นคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการศกึษาเนื้อหาในชดุวชิาต่างๆ ทางวทิยาการ

  คอมพวิเตอรต์อ่ไป 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัทฤษฎทีางคณติศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับวทิยาการคอมพวิเตอร ์ทฤษฎเีซต ฟังกช์นั

และซเีควนซ ์การนับ ตรรกศาสตรแ์ละอนิดักชนั รเีลชนั เทคนคิการพสิจูน์แบบตา่งๆ กราฟตน้ไม ้และพชีคณิตบูล

ลนี 

99301 เทคโนโลยกีารบรกิารผา่นเว็บและการประยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Web Services Technology and Applications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิและวตัถปุระสงคข์องการบรกิารผา่นเว็บ 

 2 พือ่ใหส้ามารถน าการบรกิารผา่นเว็บมาประยุกตใ์ชใ้นงานดา้นสารสนเทศได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและวัตถุประสงคข์องการบรกิารผ่านเว็บ ซึง่ประกอบดว้ยโครงสรา้งสถาปัตยกรรม กระบวนการ

ท างาน โพรโทคอล และการพัฒนาการบริการต่างๆ ทีใ่ชเ้ทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ ตลอดจนตัวอย่างงาน

ประยกุตท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยกีารบรกิารผ่านเว็บ 
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99311 ระบบส านกังานอตัโนมตัแิละพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Office Automation System and Electronic Commerce  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบส านักงานอตัโนมัตแิละการจัดการขอ้มลูในองคก์ร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละไดแ้นวคดิเกีย่วกับกระบวนการทางพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปพัฒนาเว็บไซตส์ าหรับพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบส านักงานกับการจัดองคก์ารทีเ่หมาะสม การใชว้ทิยาการใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการประมวลผลขอ้มูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการน ามาใช ้ฐานขอ้มูลและการวเิคราะหข์อ้มูล ระบบส านักงานแบบเบ็ดเสร็จ ความรู ้

พืน้ฐานและแนวโนม้การท าธุรกจิแบบอเิล็กทรอนิกส ์ระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของขอ้มูล กลยุทธ์การสรา้งระบบพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส ์กลยุทธ์การใชง้าน การวางแผน การพัฒนา และการ

ประยกุตใ์ชร้ะบบพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

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 

99314 โครงสรา้งขอ้มูลและข ัน้ตอนวธิ ี (6 หนว่ยกติ) 

 Data Structures and Algorithms 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัโครงสรา้งขอ้มลูทีจ่ะน าไปใชใ้นการจัดการขอ้มลู 

 2. เพือ่ศกึษาอลักอรธิมึทีใ่ชก้ารจัดการโครงสรา้งขอ้มลูแบบตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับโครงสรา้งขอ้มลูและอัลกอรธิมึ โครงสรา้งขอ้มลูแบบเชงิเสน้ และโครงสรา้งของ

ขอ้มูลแบบไม่เป็นเชงิเสน้ สแตก ควิ ลงิคล์สิต ์โครงสรา้งแบบตน้ไม ้และกราฟ อัลกอรธิมึทีใ่ชจั้ดการโครงสรา้งขอ้มูล 

การคน้หาขอ้มูล และการจัดเรียงขอ้มูล อัลกอรธิมึของโปรแกรมแบบยอ้นกลับ และการวเิคราะหก์ารท างานของ

อลักอรธิมึ 
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99315 สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิตักิาร (6 หนว่ยกติ) 

 Computer Architecture and Operation Systems 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพวิเตอร ์

 2. เพือ่ศกึษาการท างานของระบบปฏบิัตกิารคอมพวิเตอรแ์ละโมบาย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบบัส ระบบหน่วยความจ า ล าดับชัน้หน่วยความจ า 

หน่วยความจ าแคช หน่วยความจ าหลักคาบเกีย่วและแบบขนาน หน่วยความจ าเสมอืน เลขคณิตของคอมพวิเตอร์

ความเร็วสงู สถาปัตยกรรมแบบขนาน ประเภทและการท างานของระบบปฏบิัตกิารคอมพวิเตอรแ์ละโมบาย ฟังกช์นั

ต่างๆ ในการใชง้านและการจัดการระบบ การใชโ้ปรแกรมพรอ้มกันมากกว่าหนึ่งโปรแกรม การซงิโครไนซเ์ซชัน 

บริเวณวิกฤต การเขา้คิว บัฟเฟอร์ของขอ้มูล การติดขัด การจัดการกระบวนการ การจัดการหน่วยความจ า 

การจัดการหน่วยอปุกรณ์อืน่ๆ การจัดการไฟลแ์ละการป้องกนัระบบ 

99321 การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรบัผูส้งูอาย ุ (6 หนว่ยกติ) 

 Applied Information and Communication Technology for Elder 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรับผูส้งูอาย ุ

 2. เพื่อศกึษาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีอ่ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวันของ

  ผูส้งูอาย ุ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรับผูส้งูอายุ เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สารทีอ่ านวยความสะดวกในการด ารงชวีติประจ าวนัของผูส้งูอาย ุ

99322 องคก์รดจิทิลัและการบรหิารจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Digital Organization and Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและลักษณะขององคก์รดจิทิลั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและวธิกีารออกแบบองคก์รดจิทิลัทีส่อดคลอ้งกับเทคโนโลยดีจิทิัล 

 3. เพื่อใหม้ีแนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาและปรับเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิใหม้ีความทันสมัยและ  

  สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของเทคโนโลยดีจิทิัลกับกระบวนการท างานในภาคธุรกจิ รูปแบบของกระบวนการธุรกจิ 

ในยคุดจิทิลั ประเภท บทบาท และกจิกรรมทางเทคโนโลยดีจิทิัลทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิธรุกจิ ทศิทางการพัฒนา

องคก์รดจิทิัล การพัฒนาบคุลากร การพัฒนากระบวนการท างาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ หลักการและวธิีการ

ออกแบบองคก์รดจิทิัลและเครือ่งมอืส าหรับการพัฒนาองคก์รดจิทิัล หลักธรรมาภบิาลและการก ากับบรหิารกจิการ 

ทีด่ ีการปรับกระบวนการทางธรุกจิใหส้อดรับกบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 

 

 

 



9 

 

 

99402 การจดัการความม ัน่คงปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Computer Security Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิดา้นความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอ ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพวิเตอรใ์นดา้นกฎหมายและ

จรยิธรรม 

 3. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการควบคมุและป้องกนัเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์จาก

การบกุรุก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร ์ปัญหาทีเ่กดิจากการกระท าของคนและจาก

ตวัระบบ กรอบงานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยและการควบคมุการเขา้ถงึตัวระบบ เทคโนโลยแีละเครือ่งมอืทีใ่ช ้

การควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การป้องกันการบุกรุก การควบคุมทางชวีภาพ การใชซ้อฟตแ์วร์ป้องกัน 

การเขา้รหัสและการถอดรหัส คยี์ส่วนตัวและคีย์สาธารณะ ลายมือชือ่ดจิิทัล ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่

เกีย่วขอ้ง แนวโนม้และการประยกุตง์านดา้นความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร์ 

99409 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Information and Communication Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎ ีและเทคนคิตา่งๆ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

  ในทางปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2. เพื่อใหส้ามารถวางแผนและประสานงานในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารไดอ้ย่างมี 

  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 ์

 



10 

 

 

 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 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เครือข่ายการสื่อสารแบบต่างๆ ตัวกลางที่ใชใ้นงานเครือข่าย การค านวณทราฟฟิก การวางแผน 

การขยายและการใชเ้ครือข่าย ความมั่นคงของขอ้มูลในเครือข่าย การประยุกต์เครือข่ายและการบ ารุงรักษา 

แนวโนม้เทคโนโลยกีารบรกิารเครอืขา่ย 

99414 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี (6 หนว่ยกติ) 

 Multimedia Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยทีีส่นับสนุนมัลตมิเีดยีประเภทตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคณุภาพทางกายภาพของมัลตมิเีดยีประเภทตา่งๆ ทีใ่ชใ้นระบบ

สารสนเทศและสือ่สาร 

 3. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการประยกุตใ์ชม้ัลตมิเีดยีบนเครอืขา่ย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เทคโนโลยใีนดา้นระบบปฏบิัตกิาร โพรโทคอลโครงข่าย และเครื่องมอืส าหรับการพัฒนาโปรแกรมที่

สนับสนุนมัลตมิเีดยีประเภทตา่งๆ การเก็บประมวลผล และการรวมประกอบกัน การสงัเคราะห ์การสรา้ง และการน า

มัลตมิเีดยีทีเ่ก็บไวม้าเล่นซ ้า มาตรฐานและวธิบีบีอัดทีส่ าคัญ เทคนิคการก าหนดเวลาท างานและการสือ่สารแบบ

เรยีลไทมส์ าหรับมัลตมิเีดยีทีก่ระจายบนเครอืขา่ย ระบบแฟ้มขอ้มลูมัลตมิเีดยี และฐานขอ้มลูมัลตมิเีดยี  

99419 ความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Cyber Security 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 2. เพือ่ใหเ้กดิแนวคดิในการวางแผนและจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรใ์นดา้นกฎหมายและจรยิธรรม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าก าหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระดับและกระบวนการดา้นความปลอดภัย  

พืน้ฐานความรูด้า้นเครอืขา่ยเพือ่การจัดการดา้นความมั่นคงปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยเว็บ ความมั่นคงปลอดภัย

ฐานขอ้มูล ความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์ ความมั่นคงปลอดภัยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความมั่นคงปลอดภัย 

บนเครอืขา่ยไอโอท ีภัยคกุคามและการป้องกนั ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรใ์นดา้นกฎหมายและจรยิธรรม นโยบาย

และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย เทคนคิและกฎหมายในการวเิคราะหข์อ้มลูและเหตกุารณ์เชงิดจิทิัลเพือ่สบืสวน 

ตรวจจับและป้องกนัอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์
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