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สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

ระดบัปรญิญาโท 

 

 

97700 การจดัการและพฒันาระบบการผลติอุตสาหกรรม  (6 หนว่ยกติ) 

 Manufacturing System Management and Improvement  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถจัดการระบบการผลติอตุสาหกรรม 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถพัฒนาระบบการผลติอตุสาหกรรม 

3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถประยกุตเ์ทคโนโลยสีะอาดและการผลติแบบย่ังยนืในการจัดการระบบ 

การผลติอตุสาหกรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ประเภทของระบบการผลติ การวางแผนการผลติ การควบคมุการผลติ โซอ่ปุทานและการจัดการระบบ 

ลอจสิตกิส ์การตดัสนิใจในการเลอืกซือ้หรอืผลติ การตดัสนิใจดา้นการผลติและการจัดสรรกําลงัการผลติ  

การจัดการความสญูเปลา่ในระบบการผลติ การจัดการความผันแปรในระบบการผลติ ขัน้ตอนการแกไ้ขปัญหา 

ดา้นการผลติ การพัฒนาระบบการผลติโดยวธิกีารเพิม่ผลติภาพการผลติ การใชเ้ทคโนโลยสีะอาดในการผลติ  

การสรา้งแผนผังสมดลุมวลและพลงังาน การประเมนิคา่ใชจ้า่ยตลอดอายผุลติภัณฑ ์การจัดการพลงังานในโรงงาน 

การผลติแบบย่ังยนื การศกึษาและวเิคราะหปั์ญหาทางการผลติอตุสาหกรรม รวมถงึคณุธรรมจรยิธรรมในการจัดการ

และพัฒนาระบบการผลติอตุสาหกรรม 

 

97701 สถติแิละระเบยีบวธิวีจิยัทางดา้นเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics and Research Methods in Industrial Technology  

 วตัถปุระสงค ์  

1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจในแนวคดิเกีย่วกบัสถติแิละระเบยีบวธิวีจัิยดา้นเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามทีักษะ ประสบการณ์ในการวจัิยทางเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวางแผนการวจัิยทางดา้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

     ความรูท้างระเบยีบวธิวีจัิย สถติ ิสถติวิเิคราะหพ์าราเมตรกิและนันพาราเมตรกิ รูปแบบของการวจัิย ขัน้ตอน

การวจัิย การกําหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง การเตรยีมเครือ่งมอืในการวจัิย การทดสอบคณุภาพของเครือ่งมอื 

การรวบรวมขอ้มูล การควบคมุความผดิพลาดของขอ้มูล การเลอืกสถติสิาํหรับวเิคราะหข์อ้มูล การสรา้งตาราง

จําลองวเิคราะหข์อ้มลู  กระบวนวธิวีจัิยดา้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรม การจัดทําโครงร่างการวจัิยทางดา้นเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม และหลกัการวเิคราะหว์จิารณ์งานวจัิย 
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97702 การออกแบบเครือ่งจกัรกลและระบบอตัโนมตั ิ (6 หนว่ยกติ) 

 Machine Design and Automation System  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะห ์ออกแบบ และเลอืกใชเ้ครือ่งจักรกลในการผลติอตุสาหกรรม 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะห ์ออกแบบ และเลอืกใชร้ะบบอตัโนมัตใินการผลติอตุสาหกรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

           การวเิคราะหค์วามตอ้งการในระบบการผลติ อตัราการผลติ หนา้ทีก่ารทํางานและคณุลักษณะเฉพาะของ

เครือ่งจักรกลการผลติ การออกแบบแนวคดิการทํางานเครือ่งจักร การวเิคราะหท์างเลอืกการออกแบบทีเ่ป็นไปได ้

การออกแบบรายละเอยีดเครือ่งจักรกล การเลอืกสว่นประกอบเครือ่งจักร และการออกแบบชิน้สว่นเครือ่งจักรกล 

การออกแบบเพือ่ความง่ายตอ่การบํารุงรักษา การออกแบบระบบอตัโนมัตแิละการควบคมุเครือ่งจักรกลอตัโนมตั ิ

ระบบหุน่ยนตท์างการผลติ ระบบวดัคมุการผลติอตุสาหกรรม การประกอบและการทดสอบการทํางานเครือ่งจักรกล

การผลติ รวมถงึการออกคณุลักษณะเครือ่งจักรและการตรวจรับเครือ่งจักรกลการผลติ 

 

97703 ระบบการผลติบรรจภุณัฑอ์ยา่งย ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Sustainable Packaging Production System  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบการผลติบรรจภุัณฑ ์

 2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถเลอืกใชว้สัดสุําหรับบรรจภุัณฑใ์นการเพิม่มลูคา่สนิคา้ 

 3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถบรูณาการระบบการผลติบรรจภุัณฑอ์ยา่งย่ังยนื  

 คําอธบิายชุดวชิา  

     เทคโนโลยกีารผลติวสัด ุการดัดแปรวัสดเุพือ่การผลติบรรจภุัณฑอ์ย่างย่ังยนื ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกใช ้

วสัดบุรรจภุัณฑ ์รวมถงึกลไกการซมึผ่านไดข้องกา๊ซและของเหลว  การวเิคราะหแ์นวความคดิทางการตลาดและ

จติวทิยาของผูบ้รโิภคเพือ่สรา้งโอกาสในการออกแบบบรรจภุัณฑอ์ย่างย่ังยนื ครอบคลมุดา้นการยศาสตร ์(เออรโ์ก

โนมกิส)์ การออกแบบยนูเิวอรซ์สัครอบคลมุผูบ้รโิภคหลายกลุม่รวมทัง้ผูส้งูวยั การออกแบบบรรจภุัณฑโ์ดยใช ้

แนวความคดิตลอดวฏัจักรชวีติและการประเมนิวฏัจักรชวีติเป็นแนวทาง เทคโนโลยกีารผลติสิง่พมิพบ์รรจภุัณฑ ์

และสายการผลติ เทคโนโลยสีะอาด ระบบนเิวศอตุสาหกรรม การควบคมุการผลติ การเพิม่ประสทิธผิลและ

ประสทิธภิาพตลอดโซอ่ปุทาน เทคโนโลยกีารสบืยอ้นกลบั ปัจจัยทีม่ผีลตอ่คณุภาพของบรรจภุัณฑใ์นระบบ 

การกระจายสนิคา้ พลศาสตรก์ารบรรจ ุความสมัพันธร์ะหวา่งเทคโนโลยกีารผลติสิง่พมิพบ์รรจภุัณฑก์ับ 

การบรรจ ุ
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97704 เทคโนโลยแีละระบบคณุภาพทางอตุสาหกรรมอาหาร (6 หนว่ยกติ) 

 Technology and Quality System in Food Industry   

 วตัถปุระสงค ์  

1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ หลกัการและขอ้กําหนดเกีย่วกับเทคโนโลยแีละ

ระบบคณุภาพทางอตุสาหกรรมอาหาร 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมสมัยใหมใ่นอตุสาหกรรม

อาหาร 

3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถประยกุตห์ลกัการและมาตรฐานการจัดการคณุภาพ สขุลักษณะและ 

ความปลอดภัยของอาหารในอตุสาหกรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

     แนวคดิและหลักการเกีย่วกับเทคโนโลยแีละนวัตกรรมสมัยใหมเ่พือ่การพัฒนางานทางอตุสาหกรรมอาหาร 

ครอบคลมุถงึกระบวนการหลงัการเก็บเกีย่ว การแปรรูป การบรรจแุละการกระจายสนิคา้ โดยเนน้การประยกุตด์า้น

การผลติและพัฒนาผลติภัณฑ ์อตุสาหกรรมอาหาร แนวคดิเกีย่วกับคณุภาพ สขุลักษณะและความปลอดภัยของ

อาหาร ครอบคลมุถงึเรือ่งของหลกัการนานาชาตทิีเ่กีย่วขอ้งและการประยกุตม์าตรฐานการจัดการนานาชาตทิี่

เกีย่วกบัคณุภาพ สขุลกัษณะและความปลอดภัยของผลติภัณฑใ์นอตุสาหกรรมการผลติและการบรกิารอาหาร  

 

97705 การออกแบบวสัดใุหมแ่ละการประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Neo-material Design and Application in Industry  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละออกแบบวสัดใุหมใ่นอตุสาหกรรม 

 2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถประยกุตใ์ชว้สัดใุหมใ่นอตุสาหกรรม  

 คําอธบิายชุดวชิา 

 เทคนคิการวเิคราะหแ์ละออกแบบวัสดอุตุสาหกรรม ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การประยกุตใ์ช ้วัสดใุนอตุสาหกรรม 

ระบบและเทคโนโลยกีารผลติวัสดอุตุสาหกรรม เทคนคิและนวัตกรรมในการวเิคราะหแ์ละตรวจสอบสมบตัวิัสดุ

อตุสาหกรรม ระบบควบคมุคณุภาพและมาตรฐานการผลติวสัดอุตุสาหกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม วฏัจักรชวีติ

ของวัสดอุตุสาหกรรม เทคโนโลยกีารออกแบบวัสดใุหม ่กระบวนการผลติวัสดใุหม ่ระบบการจัดการซากวัสดุ

อตุสาหกรรม บรูณาการการออกแบบและประยกุตว์ัสดอุตุสาหกรรมอยา่งย่ังยนื   

 

97797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (เทคโนโลยอีุตสาหกรรม) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Industrial Technology)  

 วตัถปุระสงค ์  

1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามทีักษะและประสบการณ์ในการแสวงหาความรูด้ว้ยกระบวนการศกึษาจากชดุวชิา 

ตา่งๆ ในหลักสตูร และแหลง่ประโยชนอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยอีตุสาหกรรมมาใช ้

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถศกึษาวจัิยปัญหาทางดา้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและ/หรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษา

สนใจเป็นพเิศษ และเกีย่วขอ้งกบังานทีป่ฏบิตั ิ
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 คําอธบิายชุดวชิา  

           การเลอืกปัญหาสําหรับการวเิคราะหห์รอืวจัิยดา้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรม  การเขยีนโครงการคน้ควา้อสิระ 

การเสนอโครงการคน้ควา้อสิระ การวเิคราะหว์รรณกรรมหรอืเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําการวเิคราะห ์  

การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูล  การสรุปผล และการเขยีนรายงานการคน้ควา้อสิระ   

 

97798 วทิยานพินธ ์(เทคโนโลยอีุตสาหกรรม) (6 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Industrial Technology)   

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

2.  สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์

3.  สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

4.  มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

5.  สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์

6.  สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

7.  สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

8.  สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

9.  สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร ่ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและการวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การ

เขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

การวเิคราะหข์อ้มลู การนําเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงาน การวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

 

97799 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Industrial Technology  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่เพิม่พูนความรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์วชิาชพี 

2. เพือ่เสรมิสรา้งทศันคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพี 

3. เพือ่พัฒนาภาวะผูนํ้าในวชิาชพี 

4. เพือ่สง่เสรมิทกัษะในการแกไ้ขปัญหาและการทํางานเป็นทมี 

5. เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพี 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทางเทคโนโลยอีตุสาหกรรม การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพที่

เหมาะสมสําหรับการเป็นผูนํ้าทางวชิาการในวชิาชพี การสง่เสรมิมนุษยสมัพันธ ์การพัฒนาทักษะในการแกไ้ขและ

การทํางานเป็นทมี การเสรมิสรา้งและเพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทางเทคโนโลยอีตุสาหกรรมที่

เหมาะสม 
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99701 ธุรกจิอเิล็กทรอนกิสแ์ละการประยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Electronic Business and Applications  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัธรุกจิอเิล็กทรอนกิสแ์ละการประยุกต ์ 

 2.   เพือ่ใหส้ามารถนําความรูด้า้นธุรกจิอเิล็กทรอนกิสแ์ละการประยกุตไ์ปสูก่ารปฏบิัตไิด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิและหลักการทําธรุกรรมอเิล็กทรอนกิส ์ ประกอบดว้ย กลยทุธ ์แบบจําลอง โครงสรา้งพืน้ฐานที่

รองรับธรุกรรมอเิล็กทรอนกิส ์ การออกแบบ  การพัฒนา  และการประยกุตธ์รุกจิอเิล็กทรอนกิส ์เชน่ การวางแผน

ทรัพยากรองคก์าร (Enterprise Resources Planning) โลจสิตกิสแ์ละการจัดการโซอ่ปุทาน (Logistic and 

Supply Chain) การจัดการความสมัพันธล์กูคา้ (Customer Relationship Management) ระบบการทําธรุกรรม

แบบน่าเชือ่ถอื การชาํระเงนิทางอเิล็กทรอนกิส ์(e-Payment) รูปแบบของธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์(e-Business 

Model --- B2B, B2C, C2C) การตลาดอเิล็กทรอนกิส ์(e-Business Marketing) การคา้ผา่นโมบาย (Mobile 

Commerce) รัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์(e-Government) ความปลอดภัยธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์เทคโนโลยแีละ

เครือ่งมอืสาํหรับธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์กฎหมายและจรยิธรรมเกีย่วกบัการทําธรุกรรมอเิล็กทรอนกิส ์และกรณีศกึษา 

 

99702 การพฒันาระบบสารสนเทศ การบรหิารโครงการ และการประยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Information System Development, Project Management and Applications  

 วตัถปุระสงค ์  

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบรหิาร

โครงการ และการประยกุต ์

 2.   เพือ่ใหส้ามารถนําความรูด้า้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบรหิารโครงการ และการประยุกต ์

  ไปสูก่ารปฏบิัตไิด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

    การพัฒนาระบบสารสนเทศสาํหรับองคก์ารทัง้ในระดบับคุคล ระดบักลุม่ และระดับองคก์าร ระบบสารสนเทศ

ระหวา่งองคก์าร เครือ่งมอื เทคนคิ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบตา่งๆ ครอบคลมุ การเก็บรวบรวม 

ความตอ้งการ การวเิคราะห ์การออกแบบ การจัดทํานโยบาย การจัดสรา้งระบบ การประเมนิ การบํารุงรักษา 

ระบบสารสนเทศ การใชเ้ครือ่งมอืในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดหาระบบสารสนเทศ การบรหิารโครงการ  

ครอบคลมุการวางแผนโครงการ การบรหิารทรัพยากรโครงการ ขัน้ตอนการบรหิารโครงการ การประเมนิผล  

การบรหิารเอาซซ์อรส์ (Outsourcing Management) การจัดการความขดัแยง้ การจัดการความเสีย่ง การจัดการ

การเปลีย่นแปลง เครือ่งมอืในการบรหิารโครงการ การตดิตาม และประเมนิโครงการ  รวมทัง้การประยุกตใ์นงาน

ดา้นตา่งๆ และกรณีศกึษา 

 

99703 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเชงิกลยทุธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Information and Communication Technology Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลักการ และทฤษฎดีา้นการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

  การสือ่สารเชงิกลยุทธ ์

 2.   เพือ่ใหม้คีวามสามารถประยกุตด์า้นการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเชงิกลยุทธไ์ด ้
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 คําอธบิายชุดวชิา  

 วสิยัทศัน ์แนวโนม้การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กรอบแนวคดิและหลักการ การนํา 

มาใชใ้นองคก์าร กระบวนการดา้นการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในองคก์าร องคก์ารวชิาชพี 

ทีเ่กีย่วขอ้ง การจัดการและตรวจสอบตามหลักธรรมาภบิาล โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

การสือ่สาร การวางแผนกลยทุธเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ การจัดหาและการพัฒนา การประเมนิผลตอบแทนของ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในเชงิกลยทุธเ์พือ่การแขง่ขนั การจัดการ

ทรัพยากรในงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารดา้นงบประมาณและการเงนิ ดา้นบคุลากร ดา้นเทคโนโลย ี 

งานบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประกอบดว้ยงานบรกิารสว่นหนา้ งานบรกิารฉุกเฉนิ การจัดการการ

เปลีย่นแปลง และปัญหาการจัดการความเสีย่งและความมั่นคง การจัดการระดบัการใหบ้รกิาร (Service Level 

Agreement) รวมทัง้การประยุกตก์ารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในเชงิกลยุทธเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

และความสามารถในการแขง่ขัน กรอบทางดา้นจรยิธรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 

99704 คลงัขอ้มูล เหมอืงขอ้มูล และธุรกจิอจัฉรยิะ (6 หนว่ยกติ) 

 Data Warehouse, Data Mining and Business Intelligence  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎดีา้นคลงัขอ้มลู เหมอืงขอ้มลู และธรุกจิอัจฉรยิะ 

 2.   เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูด้า้นคลงัขอ้มลู  เหมอืงขอ้มลู  และธรุกจิอัจฉรยิะได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

    หลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัวศิวกรรมขอ้มลู คลงัขอ้มลู เหมอืงขอ้มลู และธรุกจิอัจฉรยิะ กระบวนการ

วเิคราะหแ์บบออนไลน ์(Online Analytical Processing; OLAP) เครือ่งมอื เทคนคิ และการประยกุตง์านทีเ่กีย่วกับ

คลงัขอ้มูล เหมอืงขอ้มลู และธุรกจิอัจฉรยิะ เหมอืงขอ้มลูเว็บ รวมทัง้กรณีศกึษา 

 

99705 ความม ัน่คงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Information and Communication Technology Security  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัความมั่นคงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ

  การสือ่สาร 

 2.   เพือ่ใหส้ามารถนําความรูด้า้นความมั่นคงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารไปสูก่ารปฏบิตัไิด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

    ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัระบบสารสนเทศ หลกัการเกีย่วกบัความปลอดภัยดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

การสือ่สาร นโยบายการจัดการความปลอดภัย วธิ ีมาตรฐานทีใ่ชใ้นระบบความมั่นคงทีย่อมรับ และกระบวนการ

จัดการความมั่นคง การวางแผน โครงสรา้งพืน้ฐาน การควบคมุความมั่นคง การป้องกนัสนิทรัพยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร การตรวจสอบและการจัดการภัยคกุคามทีม่ตีอ่สนิทรัพยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ 

การสือ่สาร ประเด็นกฎหมายเกีย่วกับความปลอดภัย และกรณีศกึษา 
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99706 ระบบฐานขอ้มูลและการประยกุตง์านเว็บ (6 หนว่ยกติ) 

 Database System and Web Applications  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัระบบฐานขอ้มูลและการประยุกตง์านเว็บ 

 2.   เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูด้า้นระบบฐานขอ้มลูและการประยกุตง์านเว็บไปสูก่ารปฏบิตัไิด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

    หลกัการและทฤษฎ ีเว็บพืน้ฐาน โครงสรา้งการทํางานบนเว็บ เทคโนโลยเีกีย่วกบัเว็บสมัยใหม ่การแทน

ระบบงานบนเว็บ รวมทัง้การประยกุตว์ทิยาการดา้นระบบฐานขอ้มลูและการประยกุตง์านเว็บในงานตา่งๆ ครอบคลมุ

การวางแผน เตรยีมการ การออกแบบ การพัฒนา การสรา้งสว่นตอ่ประสานผูใ้ช ้(User Interface) ทีเ่หมาะสม 

เทคโนโลยกีารโปรแกรมบนเว็บแบบพืน้ฐาน กรอบมาตรฐานขอ้มลูร่วม (Interoperability Framework) แนวคดิ

เกีย่วกบัเว็บบรกิาร (Web Services) การศกึษาทัง้ในเชงิทฤษฎ ีและเชงิประยกุตร์วมถงึตวัอย่างในงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

99707 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรแ์ละการประยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Geographic Information System and Applications  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัระบบสารสนเทศภมูศิาสตรแ์ละการประยุกต ์

 2.   เพือ่ใหส้ามารถนําความรูเ้กีย่วกับระบบสารสนเทศภมูศิาสตรแ์ละการประยุกตไ์ปสูก่ารปฏบิตัไิด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

    หลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัระบบสารสนเทศภมูศิาสตรแ์ละการประยุกต ์องคป์ระกอบ ลกัษณะขอ้มลู 

ประเภท  และการทํางานของระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์เทคโนโลยแีละเครือ่งมอืในการพัฒนา การจัดการ และ

การประยกุตร์ะบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์รวมทัง้กรณีศกึษาของระบบสารสนเทศภมูศิาสตรใ์นงานดา้นตา่งๆ 

 

99797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Information and Communication Technology)  

 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหส้ามารถศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิยทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในหัวขอ้ทีส่นใจ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

    การเลอืกปัญหาสาํหรับการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย การเขยีนโครงการ การเสนอโครงการ  การวเิคราะห์

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การเก็บรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอรายงานผลการศกึษา คน้ควา้หรอืวจัิย 
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99798 วทิยานพินธ ์(เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Information and Communication Technology)  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1.   สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

 2.   สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์

 3.   สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

 4.   มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

 5.   สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์

 6.   สามารถรวบรวม วเิคราะห ์และนําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

 7.   สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 8.   สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 9.   สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

การวเิคราะหข์อ้มลู การนําเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ และการเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่ 

  

99799 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร   (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Information and Communication Technology

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการถา่ยทอดโดยระบบการสอนทางไกล 

 2.   เพือ่พัฒนาภาวะผูนํ้าในวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 3.   เพือ่ใหส้ามารถทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

 4.   เพือ่พัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 5.   เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพี 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การวเิคราะห ์การจัดองคก์ารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  การพัฒนาทักษะการตดิตอ่สือ่สาร 

 การแกปั้ญหา การจัดการ และการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การจัดการ การพัฒนาภาวะ

ผูนํ้าในวชิาชพี การทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพี 
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