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สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

ระดบัปรญิญาโท 

 

 

97700 การจดัการและพฒันาระบบการผลติอุตสาหกรรม  (6 หนว่ยกติ) 

 Manufacturing System Management and Improvement  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถจัดการระบบการผลติอตุสาหกรรม 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถพัฒนาระบบการผลติอตุสาหกรรม 

3.  เพื่อใหนั้กศึกษาสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดและการผลติแบบย่ังยืนในการจัดการระบบ 

การผลติอตุสาหกรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ประเภทของระบบการผลติ การวางแผนการผลติ การควบคุมการผลติ โซ่อุปทานและการจัดการระบบ 

ลอจิสติกส์ การตัดสินใจในการเลือกซื้อหรือผลิต การตัดสินใจดา้นการผลิตและการจัดสรรกําลังการผลิต  

การจัดการความสูญเปล่าในระบบการผลติ การจัดการความผันแปรในระบบการผลติ ขัน้ตอนการแกไ้ขปัญหา 

ดา้นการผลติ การพัฒนาระบบการผลติโดยวธิีการเพิ่มผลติภาพการผลติ การใชเ้ทคโนโลยีสะอาดในการผลติ  

การสรา้งแผนผังสมดลุมวลและพลงังาน การประเมนิคา่ใชจ้า่ยตลอดอายุผลติภัณฑ ์การจัดการพลังงานในโรงงาน 

การผลติแบบย่ังยนื การศกึษาและวเิคราะหปั์ญหาทางการผลติอตุสาหกรรม รวมถงึคณุธรรมจรยิธรรมในการจัดการ

และพัฒนาระบบการผลติอตุสาหกรรม 

 

97701 สถติแิละระเบยีบวธิวีจิยัทางดา้นเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics and Research Methods in Industrial Technology  

 วตัถปุระสงค ์  

1.  เพื่อใหนั้กศกึษามีความรู ้ความเขา้ใจในแนวคดิเกี่ยวกับสถติแิละระเบียบวธิีวจัิยดา้นเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามทีักษะ ประสบการณ์ในการวจัิยทางเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวางแผนการวจัิยทางดา้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

     ความรูท้างระเบยีบวธิวีจัิย สถติ ิสถติวิเิคราะหพ์าราเมตรกิและนันพาราเมตรกิ รูปแบบของการวจัิย ขัน้ตอน

การวจัิย การกําหนดประชากรและกลุม่ตัวอย่าง การเตรยีมเครือ่งมอืในการวจัิย การทดสอบคณุภาพของเครือ่งมอื 

การรวบรวมขอ้มูล การควบคุมความผิดพลาดของขอ้มูล การเลือกสถติสิําหรับวเิคราะห์ขอ้มูล 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 อัตราการผลติ หนา้ทีก่ารทํางานและคณุลักษณะเฉพาะของ

เครือ่งจักรกลการผลติ การออกแบบแนวคดิการทํางานเครือ่งจักร การวเิคราะหท์างเลอืกการออกแบบทีเ่ป็นไปได ้

การออกแบบรายละเอยีดเครือ่งจักรกล การเลอืกส่วนประกอบเครื่องจักร และการออกแบบชิน้สว่นเครื่องจักรกล 

การออกแบบเพื่อความง่ายต่อการบํารุงรักษา การออกแบบระบบอัตโนมัตแิละการควบคุมเครือ่งจักรกลอัตโนมัต ิ

ระบบหุ่นยนตท์างการผลติ ระบบวดัคมุการผลติอตุสาหกรรม การประกอบและการทดสอบการทํางานเครือ่งจักรกล

การผลติ รวมถงึการออกคณุลกัษณะเครือ่งจักรและการตรวจรับเครือ่งจักรกลการผลติ 

 

97703 ระบบการผลติบรรจภุณัฑอ์ยา่งย ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Sustainable Packaging Production System  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบการผลติบรรจภุัณฑ ์

 2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถเลอืกใชว้สัดสุําหรับบรรจภุัณฑใ์นการเพิม่มลูคา่สนิคา้ 

 3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถบรูณาการระบบการผลติบรรจภุัณฑอ์ยา่งย่ังยนื  

 คําอธบิายชุดวชิา  

     เทคโนโลยกีารผลติวัสด ุการดัดแปรวัสดเุพือ่การผลติบรรจุภัณฑอ์ย่างย่ังยนื ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกใช ้

วัสดุบรรจุภัณฑ ์รวมถงึกลไกการซมึผ่านไดข้องก๊าซและของเหลว  การวเิคราะหแ์นวความคดิทางการตลาดและ

จติวทิยาของผูบ้รโิภคเพือ่สรา้งโอกาสในการออกแบบบรรจุภัณฑอ์ย่างย่ังยนื ครอบคลมุดา้นการยศาสตร ์(เออรโ์ก

โนมกิส)์ การออกแบบยูนิเวอร์ซัสครอบคลุมผูบ้รโิภคหลายกลุ่มรวมทัง้ผูสู้งวัย การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช ้

แนวความคดิตลอดวัฏจักรชวีติและการประเมนิวัฏจักรชวีติเป็นแนวทาง เทคโนโลยกีารผลติสิง่พิมพ์บรรจุภัณฑ ์

และสายการผลิต เทคโนโลยีสะอาด ระบบนิเวศอุตสาหกรรม การควบคุมการผลิต การเพิ่มประสทิธิผลและ

ประสทิธิภาพตลอดโซ่อุปทาน เทคโนโลยีการสบืยอ้นกลับ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ในระบบ 

การกระจายสินคา้ พลศาสตร์การบรรจุ ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์กับ 

การบรรจ ุ

 

97704 เทคโนโลยแีละระบบคณุภาพทางอตุสาหกรรมอาหาร (6 หนว่ยกติ) 

 Technology and Quality System in Food Industry   

 วตัถปุระสงค ์  

1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ หลักการและขอ้กําหนดเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละ

ระบบคณุภาพทางอตุสาหกรรมอาหาร 

2.  เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรมสมัยใหม่ในอุตสาหกรรม

อาหาร 
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3.  เพื่อใหนั้กศึกษาสามารถประยุกต์หลักการและมาตรฐานการจัดการคุณภาพ สุขลักษณะและ 

ความปลอดภัยของอาหารในอตุสาหกรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

     แนวคดิและหลักการเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมสมัยใหมเ่พือ่การพัฒนางานทางอตุสาหกรรมอาหาร 

ครอบคลุมถงึกระบวนการหลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูป การบรรจุและการกระจายสนิคา้ โดยเนน้การประยุกตด์า้น

การผลติและพัฒนาผลติภัณฑ ์อุตสาหกรรมอาหาร แนวคดิเกีย่วกับคุณภาพ สขุลักษณะและความปลอดภัยของ

อาหาร ครอบคลุมถงึเรื่องของหลักการนานาชาตทิี่เกีย่วขอ้งและการประยุกต์มาตรฐานการจัดการนานาชาตทิี่

เกีย่วกบัคณุภาพ สขุลกัษณะและความปลอดภัยของผลติภัณฑใ์นอตุสาหกรรมการผลติและการบรกิารอาหาร  

 

97705 การออกแบบวสัดใุหมแ่ละการประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Neo-material Design and Application in Industry  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละออกแบบวสัดใุหมใ่นอตุสาหกรรม 

 2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถประยกุตใ์ชว้สัดใุหมใ่นอตุสาหกรรม  

 คําอธบิายชุดวชิา 

 เทคนิคการวเิคราะหแ์ละออกแบบวัสดุอุตสาหกรรม ปัจจัยทีม่ผีลต่อการประยุกตใ์ช ้วัสดุในอุตสาหกรรม 

ระบบและเทคโนโลยีการผลติวัสดุอุตสาหกรรม เทคนิคและนวัตกรรมในการวเิคราะห์และตรวจสอบสมบัตวิัสดุ

อตุสาหกรรม ระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลติวัสดุอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม วัฏจักรชวีติ

ของวัสดุอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการออกแบบวัสดุใหม่ กระบวนการผลติวัสดุใหม่ ระบบการจัดการซากวัสดุ

อตุสาหกรรม บรูณาการการออกแบบและประยุกตว์ัสดอุตุสาหกรรมอยา่งย่ังยนื   

 

97797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (เทคโนโลยอีุตสาหกรรม) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Industrial Technology)  

 วตัถปุระสงค ์  

1.  เพื่อใหนั้กศกึษามีทักษะและประสบการณ์ในการแสวงหาความรูด้ว้ยกระบวนการศกึษาจากชดุวชิา 

ตา่งๆ ในหลกัสตูร และแหลง่ประโยชนอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมมาใช ้

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถศกึษาวจัิยปัญหาทางดา้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและ/หรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษา

สนใจเป็นพเิศษ และเกีย่วขอ้งกบังานทีป่ฏบิัต ิ

 คําอธบิายชุดวชิา  

           การเลอืกปัญหาสําหรับการวเิคราะหห์รอืวจัิยดา้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรม  การเขยีนโครงการคน้ควา้อสิระ 

การเสนอโครงการคน้ควา้อิสระ การวเิคราะห์วรรณกรรมหรือเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับเรื่องที่จะทําการวเิคราะห ์  

การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู  การสรุปผล และการเขยีนรายงานการคน้ควา้อสิระ   
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97798 วทิยานพินธ ์(เทคโนโลยอีุตสาหกรรม) (6 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Industrial Technology)   

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิ

คณุภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การนําเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีน

รายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร ่

 

97799 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Industrial Technology  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่เพิม่พูนความรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์วชิาชพี 

2. เพือ่เสรมิสรา้งทศันคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพี 

3. เพือ่พัฒนาภาวะผูนํ้าในวชิาชพี 

4. เพือ่สง่เสรมิทกัษะในการแกไ้ขปัญหาและการทํางานเป็นทมี 

5. เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพี 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทางเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การพัฒนาตนเองใหม้บีุคลกิภาพที่

เหมาะสมสําหรับการเป็นผูนํ้าทางวชิาการในวชิาชพี การสง่เสรมิมนุษยสมัพันธ ์การพัฒนาทักษะในการแกไ้ขและ

การทํางานเป็นทมี การเสรมิสรา้งและเพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทางเทคโนโลยอีตุสาหกรรมที่

เหมาะสม  
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99703 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเชงิกลยทุธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Information and Communication Technology Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ และทฤษฎีดา้นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

  การสือ่สารเชงิกลยทุธ ์

 2.   เพือ่ใหม้คีวามสามารถประยกุตด์า้นการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเชงิกลยทุธไ์ด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 วิสัยทัศน์ แนวโนม้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรอบแนวคิดและหลักการ            

การนํามาใชใ้นองคก์าร สถาปัตยกรรมองคก์ร กระบวนการดา้นการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารใน

องค์การ องค์การวชิาชพีที่เกี่ยวขอ้ง การจัดการและตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล โครงสรา้งพื้นฐานดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดหาและการพัฒนา       

การประเมนิผลตอบแทนของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในเชงิกลยุทธเ์พือ่

การแข่งขัน การจัดการทรัพยากรในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดา้นสถาปัตยกรรมองค์กร          

ดา้นงบประมาณและการเงิน ดา้นบุคลากร ดา้นเทคโนโลยี งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

ประกอบดว้ย งานบรกิารสว่นหนา้ งานบรกิารฉุกเฉนิ การจัดการการเปลีย่นแปลง และปัญหา การจัดการความเสีย่ง

และความมั่นคง การจัดการระดบัการใหบ้รกิาร รวมทัง้การประยุกตก์ารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ในเชงิกลยุทธ ์เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและความสามารถในการแข่งขัน กรอบทางดา้นจรยิธรรมการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร 

 

99705 ความม ัน่คงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Information and Communication Technology Security  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในหลักการและทฤษฎีเกีย่วกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย

  คอมพวิเตอร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิารจัดการเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

 3. เพื่อใหส้ามารถนําความรูด้ า้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการบริหารจัดการเครือข่าย

คอมพวิเตอรไ์ปสูก่ารปฏบิตัไิด ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ภัยคุกคามและช่องโหว่ต่างๆ ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการเกีย่วกับการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยเทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย นโยบายการจัดการความปลอดภัย วธิี มาตรฐานที่ใชใ้น      

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทีเ่ป็นทีย่อมรับ ประเด็นกฎหมายและจรยิธรรมเกีย่วกบัความมั่นคงปลอดภัยเครอืขา่ย

คอมพิวเตอร์ กระบวนการบรหิารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโครงสรา้งพื้นฐาน เทคโนโลยีและเครื่องมือ

สําหรับบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การมอนิเตอร์ บันทึก และวิเคราะห์การจราจรระบบเครือข่าย

คอมพวิเตอร ์และกรณีศกึษา 
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99707 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรแ์ละการประยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Geographic Information System and Applications  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัระบบสารสนเทศภมูศิาสตรแ์ละการประยุกต ์

 2.   เพือ่ใหส้ามารถนําความรูเ้กีย่วกับระบบสารสนเทศภมูศิาสตรแ์ละการประยุกตไ์ปสูก่ารปฏบิตัไิด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

    หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต ์องคป์ระกอบ ลักษณะขอ้มูล 

ประเภท และขัน้ตอนวธิใีนการนําเขา้ แกไ้ข และวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพื้นที ่เทคนิคพื้นฐานสําหรับการสรา้งแผนที่

ดจิทิัล เทคโนโลยแีละเครื่องมอืในการพัฒนา การจัดการ และการประยุกตร์ะบบสารสนเทศภูมศิาสตรเ์พื่อใชใ้น  

การแกปั้ญหาและสนับสนุนการตดัสนิใจ รวมทัง้กรณีศกึษาของระบบสารสนเทศภมูศิาสตรใ์นงานดา้นตา่งๆ 

 

99708 ระเบยีบวธิวีจิยัและเครือ่งมอืในการพฒันาระบบ (6 หนว่ยกติ) 

 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร      

 Research Methodology and Tools in System Development for  

 Information and Communication Technology 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระเบยีบวธิวีจัิยและเครือ่งมอืในการพัฒนาระบบดา้นเทคโนโลยี

  สารสนเทศและการสือ่สาร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูด้า้นระเบยีบวธิวีจัิยและเครือ่งมอืในการพัฒนาระบบดา้นเทคโนโลย ี

  สารสนเทศและการสือ่สาร ไปประยกุตส์าํหรับเป็นแนวทางของวทิยานพินธห์รอืหัวขอ้โครงการวจัิยได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการวจัิยดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร การวเิคราะหปั์ญหาเพื่อกําหนดหัวขอ้งานวจัิย

ครอบคลุมเทคนิควธิีการเก็บรวบรวมความตอ้งการ การวเิคราะห์ การออกแบบ การจัดทํานโยบาย การจัดสรา้ง

ระบบ/แบบจําลอง การประเมนิ การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ เครือ่งมอืในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบรหิาร

โครงการ การวางแผนโครงการ การบรหิารทรัพยากรโครงการ และกรณีศกึษางานวจัิยดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร การสรุป/อภปิรายผลการวจัิย การจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอในการประชมุวชิาการและการเขยีน

บทความเพือ่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ จรยิธรรมและความรับผดิชอบของผูว้จัิยทีม่ตีอ่ตนเอง และสงัคม 

 

99709 ธุรกจิดจิทิลัและการประยกุต ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Digital Business and Applications 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัธรุกจิดจิทิลัและการประยุกต ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูด้า้นธรุกจิดจิทิลัและการประยกุตไ์ปสูก่ารปฏบิตัไิด ้
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการเกีย่วกับธุรกจิดจิทิัลประกอบดว้ย กลยุทธ์ แบบจําลอง โครงสรา้งพื้นฐานทีร่องรับ

ธรุกจิดจิทิลั รูปแบบของธรุกจิดจิทิลั รวมทัง้ผลติภัณฑด์จิทิลั การออกแบบ การพัฒนา การจัดการ และการประยกุต์

ธรุกจิดจิทิัล ระบบการทําธุรกรรมแบบน่าเชือ่ถอื ระบบชาํระเงนิ การตลาด และการบรกิารผ่านสือ่ดจิทิัล การคา้ผ่าน

โมบาย สือ่สงัคมกับธุรกจิดจิทิัล ความปลอดภัยในการทําธรุกรรม เทคโนโลยเีครือ่งมอื และนวตักรรมสําหรับธุรกจิ

ดจิทิลั กฎหมายและจรยิธรรมเกีย่วกบัการทําธรุกรรมดจิทิัลและกรณีศกึษา   

 

99710 เทคโนโลยเีคลือ่นทีไ่รส้ายและการประยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Mobile Wireless Technology and Application 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลกัการเทคโนโลยเีคลือ่นทีไ่รส้าย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการประยุกตเ์ทคโนโลยเีคลือ่นทีไ่รส้ายสาํหรับการบรกิารดจิทิัล 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและทฤษฎีของเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไรส้าย เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ไรส้ายระยะสัน้ 

เทคโนโลยกีารสือ่สารแบนดก์วา้ง การทํางานของระบบเคลือ่นทีไ่รส้ายประเภทต่างๆ ภาพรวมของระบบเคลือ่นที ่

ไรส้ายในอนาคตสําหรับบรกิารเสยีง วดีทิัศน์ ขอ้มูล และสือ่ประสม การจัดกลุม่ การจัดการระบบโครงขา่ยเคลือ่นที่

ไรส้าย และการสนับสนุนทรัพยากร เทคโนโลยปีระมวลผลเคลือ่นทีไ่รส้าย ระบบการบรกิารดจิทิัลบนแพลตฟอร์ม

เคลือ่นที่ไรส้าย การเขยีนโปรแกรมเบื้องตน้สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเขา้ถึงขอ้มูลในระบบเคลื่อนที่ไรส้าย     

การประยกุตใ์ชแ้ละกรณีศกึษา  

 

99711 การวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญสํ่าหรบัธุรกจิ  (6 หนว่ยกติ) 

 Big Data Analytics for Business 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎดีา้นการวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญส่ําหรับธรุกจิ  

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูด้า้นการวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่สาํหรับธรุกจิได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 พืน้ฐาน หลักการ และแนวคดิของขอ้มูลขนาดใหญ่ การจําแนกประเภทของขอ้มูลขนาดใหญ่ การคํานวณ

แบบกระจาย เทคโนโลยเีกีย่วกับการบรหิารจัดการขอ้มลูขนาดใหญ่ การวเิคราะหเ์หมอืงขอ้ความขนาดใหญ ่ทฤษฎี

การวเิคราะหเ์ครือข่ายสังคม เครื่องมอืสําหรับวเิคราะหเ์ครอืข่ายสงัคม รวมทัง้กรณีศกึษาสําหรับการประยุกตท์าง

ธรุกจิ 

 

99797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Information and Communication Technology)  

 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหส้ามารถศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิยทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในหัวขอ้ทีส่นใจ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

    การเลอืกปัญหาสําหรับการศกึษาคน้ควา้หรือวจัิย การเขยีนโครงการ การเสนอโครงการ การวเิคราะห์

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

 Thesis (Information and Communication Technology)  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่  

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยสําหรับวทิยานิพนธ์ทัง้การวจัิยเชงิปริมาณ        

และเชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การนําเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์

การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร ่

 

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  

 การวเิคราะห์ การจัดองคก์ารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  การพัฒนาทักษะการตดิต่อสือ่สาร 

 การแกปั้ญหา การจัดการ และการประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการจัดการ การพัฒนาภาวะ

ผูนํ้าในวชิาชพี การทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพี 

 

Last updated: 06-May-2017 


