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หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  

แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

99703 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเชงิกลยทุธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Information and Communication Technology Management  

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ และทฤษฎีดา้นการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

การสือ่สารเชงิกลยทุธ ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามสามารถประยกุตด์า้นการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเชงิกลยทุธไ์ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วสิัยทัศน์ แนวโนม้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรอบแนวคิดและหลักการ 

การน ามาใชใ้นองคก์าร 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. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการและทฤษฎเีกีย่วกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย

คอมพวิเตอร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิารจัดการเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูด้า้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการบรหิารจัดการเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์

ไปสูก่ารปฏบิัตไิด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภัยคุกคามและชอ่งโหว่ต่างๆ ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์หลักการเกีย่วกับการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยเทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย นโยบายการจัดการความปลอดภัย วธิี มาตรฐานที่ใชใ้น 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทีเ่ป็นทีย่อมรับ ประเด็นกฎหมายและจรยิธรรมเกีย่วกบัความมั่นคงปลอดภัยเครอืขา่ย

คอมพิวเตอร์ กระบวนการบรหิารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโครงสรา้งพื้นฐาน เทคโนโลยีและเครื่องมือ

ส าหรับบรหิารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การมอนิเตอร์ บันทกึ และวเิคราะห์การจราจรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

และกรณีศกึษา 
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99707 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรแ์ละการประยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Geographic Information System and Applications 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎเีกีย่วกับระบบสารสนเทศภมูศิาสตรแ์ละการประยุกต ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับระบบสารสนเทศภมูศิาสตรแ์ละการประยุกตไ์ปสูก่ารปฏบิตัไิด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและทฤษฎีเกีย่วกับระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และการประยุกต ์องคป์ระกอบ ลักษณะขอ้มูล 

ประเภท และขัน้ตอนวธิใีนการน าเขา้ แกไ้ข และวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพื้นที ่เทคนิคพื้นฐานส าหรับการสรา้งแผนที่

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. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระเบยีบวธิวีจิัยและเครือ่งมอืในการพัฒนาระบบดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร 

 2. เพื่อใหส้ามารถน าความรูด้า้นระเบียบวธิีวจิัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร ไปประยกุตส์ าหรับเป็นแนวทางของวทิยานพินธห์รอืหัวขอ้โครงการวจัิยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการวจิัยดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร การวเิคราะหปั์ญหาเพือ่ก าหนดหัวขอ้งานวจัิย

ครอบคลุมเทคนิควธิีการเก็บรวบรวมความตอ้งการ การวเิคราะห์ การออกแบบ การจัดท านโยบาย การจัดสรา้ง

ระบบ/แบบจ าลอง การประเมนิ การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ เครือ่งมอืในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบรหิาร

โครงการ การวางแผนโครงการ การบรหิารทรัพยากรโครงการ และกรณีศกึษางานวจัิยดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร การสรุป/อภปิรายผลการวจัิย การจัดท ารายงานเพื่อน าเสนอในการประชมุวชิาการและการเขยีน

บทความเพือ่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ จรยิธรรมและความรับผดิชอบของผูว้จิัยทีม่ตีอ่ตนเอง และสงัคม 

99709 ธุรกจิดจิทิลัและการประยกุต ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Digital Business and Applications 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัธรุกจิดจิทิลัและการประยุกต ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูด้า้นธรุกจิดจิทิลัและการประยกุตไ์ปสูก่ารปฏบิตัไิด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการเกีย่วกับธุรกจิดจิทิัลประกอบดว้ย กลยุทธ ์แบบจ าลอง โครงสรา้งพื้นฐานทีร่องรับ

ธรุกจิดจิทิัล รูปแบบของธรุกจิดจิทิลั รวมทัง้ผลติภัณฑด์จิทิลั การออกแบบ การพัฒนา การจัดการ และการประยกุต์

ธรุกจิดจิทิัล ระบบการท าธุรกรรมแบบน่าเชือ่ถอื ระบบช าระเงนิ การตลาด และการบรกิารผา่นสือ่ดจิทิัล การคา้ผ่านโมบาย 

สือ่สงัคมกับธุรกจิดจิทิัล ความปลอดภัยในการท าธุรกรรม เทคโนโลยเีครือ่งมอื และนวัตกรรมส าหรับธุรกจิดจิทิัล 

กฎหมายและจรยิธรรมเกีย่วกบัการท าธรุกรรมดจิทิลัและกรณีศกึษา 
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99710 เทคโนโลยเีคลือ่นทีไ่รส้ายและการประยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Mobile Wireless Technology and Application 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลกัการเทคโนโลยเีคลือ่นทีไ่รส้าย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการประยุกตเ์ทคโนโลยเีคลือ่นทีไ่รส้ายส าหรับการบรกิารดจิทิัล 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและทฤษฎีของเทคโนโลยีเคลื่อนที่ไรส้าย เทคโนโลยีการสือ่สารเคลื่อนที่ไรส้ายระยะสัน้ 

เทคโนโลยกีารสือ่สารแบนดก์วา้ง การท างานของระบบเคลือ่นทีไ่รส้ายประเภทต่างๆ ภาพรวมของระบบเคลือ่นที ่

ไรส้ายในอนาคตส าหรับบรกิารเสยีง วดีทิัศน์ ขอ้มูล และสือ่ประสม การจัดกลุม่ การจัดการระบบโครงขา่ยเคลือ่นที่

ไรส้าย และการสนับสนุนทรัพยากร เทคโนโลยปีระมวลผลเคลือ่นทีไ่รส้าย ระบบการบรกิารดจิทิัลบนแพลตฟอร์ม

เคลือ่นที่ไรส้าย การเขยีนโปรแกรมเบื้องตน้ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเขา้ถึงขอ้มูลในระบบเคลื่อนที่ไรส้าย 

การประยกุตใ์ชแ้ละกรณีศกึษา  

99711 การวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญส่ าหรบัธุรกจิ  (6 หนว่ยกติ) 

 Big Data Analytics for Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎดีา้นการวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญส่ าหรับธรุกจิ  

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูด้า้นการวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ส าหรับธรุกจิได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พื้นฐาน หลักการ และแนวคดิของขอ้มูลขนาดใหญ่ การจ าแนกประเภทของขอ้มูลขนาดใหญ่ การ

ค านวณแบบกระจาย เทคโนโลยเีกีย่วกับการบรหิารจัดการขอ้มูลขนาดใหญ่ การวเิคราะหเ์หมืองขอ้ความขนาดใหญ่ 

ทฤษฎกีารวเิคราะหเ์ครอืขา่ยสงัคม เครือ่งมอืส าหรับวเิคราะหเ์ครอืขา่ยสงัคม รวมทัง้กรณีศกึษาส าหรับการประยุกต์

ทางธรุกจิ 

99797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Information and Communication Technology) 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหส้ามารถศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิยทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในหัวขอ้ทีส่นใจ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย การเขยีนโครงการ การเสนอโครงการ การวเิคราะห์

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การเก็บรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอรายงานผลการศกึษา คน้ควา้หรอืวจัิย 

99798 วทิยานพินธ ์(เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Information and Communication Technology) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจิัยเชงิปรมิาณได ้
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 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

99799 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติเทคโนโลยสีารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 และการสือ่สาร 

Graduate Professional Experience in Information and Communication 

Technology 

วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการถา่ยทอดโดยระบบการสอนทางไกล 

 2. เพือ่พัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 3. เพือ่ใหส้ามารถท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

 4. เพือ่พัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 5. เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห ์การจัดองคก์ารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร การพัฒนาทักษะการตดิต่อสือ่สาร 

การแกปั้ญหา การจัดการ และการประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการจัดการ การพัฒนาภาวะ

ผูน้ าในวชิาชพี การท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพี 
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