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หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาเทคโนโลยดีจิทิลั 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

99705 ระบบอตัโนมตัขิองเครอืขา่ยและความม ัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Network Automation and Cyber Security 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการและทฤษฎเีกีย่วกับระบบอัตโนมัตขิองเครือข่ายและความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร ์

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการและทฤษฎเีกีย่วกับการบรหิารจัดการระบบอัตโนมัตขิองเครอืข่าย

และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์

3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูด้า้นระบบอัตโนมัตขิองเครอืขา่ยและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ไปสู่

การปฏบิตัไิด ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

หลักการเกีย่วกับโพรโทคอลเครือข่าย การก าหนดค่าระบบปฏิบัตกิารเครือข่าย หลักการออกแบบ

ซอฟตแ์วรส์ าหรับระบบอตัโนมัตขิองเครอืขา่ย การพัฒนาซอฟตแ์วรส์ าหรับระบบอัตโนมัตขิองเครอืขา่ย โครงสรา้ง

พืน้ฐานระบบอตัโนมัตขิองเครอืขา่ย การบรหิารจัดการและการประยุกตใ์ชง้านระบบอัตโนมัตขิองเครอืขา่ย แนวคดิ

ดา้นความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ความมั่นคงปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงของการสือ่สารและเครือข่าย 

อนิเทอรเ์น็ตในทกุสรรพสิง่ส าหรับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์นโยบายและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์

การออกแบบและการบรหิารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์การประยุกตร์ะบบอตัโนมัตขิองเครอืขา่ยส าหรับความ

มั่นคงปลอดภัย กฎหมายและการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การวเิคราะห์

ขอ้มลูขนาดใหญใ่นความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์และกรณีศกึษา 

99708 ระเบยีบวธิวีจิยัและเครือ่งมอืในการพฒันาระบบดา้น  (6 หนว่ยกติ) 

 เทคโนโลยดีจิทิลั 

 Research Methodology and Tools in System Development for Digital Technology  

วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระเบยีบวธิวีจิัยและเครือ่งมอืในการพัฒนาระบบดา้นเทคโนโลยดีจิทิัล 

2. เพื่อใหส้ามารถน าความรูด้า้นระเบียบวิธีว ิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล  

ไปประยกุตส์ าหรับเป็นแนวทางของวทิยานพินธห์รอืหัวขอ้โครงการวจัิยได ้

ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิการวจิัยดา้นเทคโนโลยดีจิทิัล การวเิคราะหปั์ญหาเพื่อก าหนดหัวขอ้งานวจิัยครอบคลมุเทคนิค

วธิกีารเก็บรวบรวมความตอ้งการ การวเิคราะห์ การออกแบบ การจัดท านโยบาย การจัดสรา้งระบบ/แบบจ าลอง  

การประเมนิ การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ เครือ่งมอืในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบรหิารโครงการ การวางแผน

โครงการ การบรหิารทรัพยากรโครงการ และกรณีศกึษา งานวจิัยดา้นเทคโนโลยดีจิทิัล หลักการด าเนินการวจิัย สถติิ

และการประเมนิส าหรับการวจัิย การสรุป/อภปิรายผลการวจัิย การจัดท ารายงานเพือ่น าเสนอในการประชมุวชิาการ

และการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ จริยธรรมและความรับผิดชอบของผูว้จิัยที่มีต่อตนเอง 

และสงัคม 
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99710 เทคโนโลยกีารสือ่สารและระบบนเิวศโครงสรา้งพืน้ฐาน  (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Technology and Infrastructure Ecosystems  

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการเทคโนโลยกีารสือ่สาร 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบนเิวศโครงสรา้งพืน้ฐานและสถาปัตยกรรมเครอืขา่ยการสือ่สารตา่ง  ๆ

3. เพือ่ใหป้ระยกุตเ์ทคโนโลยกีารสือ่สารและระบบนเิวศโครงสรา้งพืน้ฐานส าหรับบรกิารดจิทิัลตา่งๆ ได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

หลักการและทฤษฎีต่างๆ ของเทคโนโลยีการสือ่สาร เทคโนโลยีเคลือ่นที่ไรส้าย เทคโนโลยีแบบใชส้าย 

เทคโนโลยีเครือข่าย ระบบนิเวศโครงสรา้งพื้นฐานและสถาปัตยกรรมเครือข่ายการสือ่สาร การประมวลผลขอ้มูล  

การบรหิารจัดการทรัพยากรคลืน่ความถี ่ระบบนิเวศไอโอท ีโครงสรา้งพื้นฐานและโพรโทคอลการคน้หาการบรกิาร

ส าหรับระบบนิเวศอนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ โครงข่ายตัวตรวจจับและตัวกระตุน้ การสือ่สารระหวา่งเครื่องจักรกับ

เครือ่งจักร การบูรณาการเทคโนโลยสีือ่สารดจิทิัลและเครือ่งมอืส าหรับระบบนิเวศ แพลตฟอรม์เทคโนโลยดีจิทิัล

สมัยใหม่และระบบคลาวดส์ าหรับการประยุกต ์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน เทคโนโลยสีมัยใหม่ส าหรับออกแบบ

และพัฒนาการบรกิารดจิทิัล 

99711 วทิยาการขอ้มูลและขอ้มูลขนาดใหญ ่  (6 หนว่ยกติ) 

Data Science and Big Data 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับวทิยาการขอ้มูลและขอ้มลูขนาดใหญ่ 

2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูด้า้นวทิยาการขอ้มลูและขอ้มลูขนาดใหญ่ได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

หลักการของวทิยาการขอ้มูล  ขอ้มูลขนาดใหญ่และการวเิคราะห์ขอ้มูล สถติสิ าหรับวทิยาการขอ้มูล  

การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับนักวทิยาการขอ้มูล ฐานขอ้มูลโนเอสควิแอล หลักการและวธิกีารวเิคราะหข์อ้มูล 

การวเิคราะห์เชงิท านายขอ้มูลส าหรับนักวทิยาศาสตร์ขอ้มูล เหมืองขอ้มูล การเรียนรูข้องเครื่อง การเรียนรูเ้ชงิลกึ  

และปัญญาประดษิฐ์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ หลักการธุรกจิอัจฉรยิะและการวเิคราะห์เชงิธุรกจิ หลักการ

วเิคราะหข์อ้มลูและการน าเสนอดว้ยภาพ และกรณีศกึษา 

99712 ปญัญาประดษิฐแ์ละการประยกุต ์  (6 หนว่ยกติ) 

Artificial Intelligence and Applications  

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎปัีญญาประดษิฐ ์

2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูปั้ญญาประดษิฐไ์ด ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

หลักการ และทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์เบื้องตน้ การแกปั้ญหาดว้ยปัญญาประดิษฐ์ สถาปัตยกรรม

คอมพวิเตอรส์ าหรับปัญญาประดษิฐ ์การเรยีนรูข้องเครือ่ง การเรยีนรูเ้ชงิลกึ โครงขา่ยประสาทเทยีม การวเิคราะห์

ขอ้ความและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบเรียลไทม์ การรูจ้ าและการวเิคราะห์เสยีง 

คอมพิวเตอร์วทิัศน์ ชวีสารสนเทศศาสตร์ การวเิคราะหข์่าวกรองความปลอดภัยไซเบอร ์ดาตาวชิวลไลเซชันส าหรับ

วเิคราะหธ์รุกจิ และกรณีศกึษา 
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99713 การจดัการเทคโนโลยดีจิทิลัเชงิกลยุทธ ์  (6 หนว่ยกติ) 

Strategic Digital Technology Management 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและหลักการของการจัดการเทคโนโลยดีจิทิลัเชงิกลยทุธ ์

2. เพือ่ใหม้คีวามสามารถประยุกตด์า้นการจัดการเทคโนโลยดีจิทิลัเชงิกลยุทธไ์ด ้

ค าอธบิายชุดวชิา   

 แนวคดิและหลักการของการปรับเปลีย่นองคก์รบนพื้นฐานของเทคโนโลยดีจิทิัล แบบจ าลองอา้งองิการ

วางแผนยุทธศาสตร์และก าหนดกลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยดีจิทิัล ความสอดคลอ้งเชงิกลยุทธข์องเทคโนโลยดีจิทิัลก ั

บกลยุทธ์ของธุรกจิ การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร กระบวนการการคดิเชงิออกแบบ การออกแบบบรกิาร 

เพื่อประสบการณ์ทีด่ ีการสรา้งนวัตกรรมบรกิารทีม่ีคุณค่าไปสูผู่ใ้ชอ้ย่างย่ังยนื การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิัล 

การตลาดดจิทิลั ธรุกรรมดจิทิัล แพลตฟอรม์ดจิทิลั การเตรยีมความพรอ้มดา้นดจิทิลั วฒุภิาวะดา้นดจิทิลั กรอบงาน

ส าหรับการประเมินสถานภาพขององค์กรตามมาตรฐานและธรรมาภิบาลดา้นเทคโนโลยีดจิิทัล ธรรมาภิบาลขอ้มูล  

การบรหิารจัดการการใหบ้ริการ การบรหิารการเปลี่ยนแปลง และกรณีศกึษาการปรับเปลีย่นทางเทคโนโลยีดจิทิัล 

ทัง้ของภาครัฐและเอกชน 

99714 ระบบไซเบอรก์ายภาพและการประยกุต ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Cyber-Physical System and Applications 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการของเทคโนโลยรีะบบไซเบอรก์ายภาพ 

2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยีระบบไซเบอร์กายภาพส าหรับนวัตกรรม

ดจิทิลัในดา้นตา่งๆ ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พืน้ฐาน หลักการ และแนวคดิของระบบไซเบอรก์ายภาพ เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ส าหรับระบบไซเบอร์

กายภาพ การปฏสิัมพันธแ์ละการบรกิารจัดการสว่นต่อประสานของระบบไซเบอร์กายภาพ การควบคุมและการออกแบบ

ระบบไซเบอร์กายภาพส าหรับระบบอัจฉรยิะและระบบอัตโนมัต ิการประมวลผลแบบกลุม่เมฆส าหรับระบบไซเบอร์

กายภาพ การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ส าหรับระบบไซเบอร์กายภาพ มาตรฐานของระบบไซเบอร์กายภาพ  

และการประยกุตใ์ชง้านของระบบไซเบอรก์ายภาพส าหรับนวตักรรมดจิทิลัในดา้นตา่งๆ 

99797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (เทคโนโลยดีจิทิลั)  (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Digital Technology) 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มีทักษะและประสบการณ์ในการแสวงหาความรูด้ว้ยกระบวนการศกึษาจากชุดวชิาต่างๆ ในหลักสูตร 

และแหลง่ประโยชนอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยดีจิทิัลมาประยุกตใ์ชง้านได ้

2. สามารถศกึษาวจัิยปัญหาทางดา้นเทคโนโลยีดจิทิัล และ/หรือหัวขอ้ที่นักศกึษาสนใจเป็นพิเศษ  

และเกีย่วขอ้งกบังานทีป่ฏบิตั ิ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การเลอืกปัญหาส าหรับการวเิคราะห์หรือวจัิยดา้นเทคโนโลยีดจิทิัล การเขียนโครงการคน้ควา้อสิระ  

การเสนอโครงการคน้ควา้อสิระ การวเิคราะหว์รรณกรรมหรอืเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าการวเิคราะห ์การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูล การสรุปผล การเขยีนรายงานการคน้ควา้อสิระ และการเผยแพร่

งานวจัิยการศกึษาคน้ควา้อสิระทีไ่ดม้าตรฐาน 
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99798 วทิยานพินธ ์(เทคโนโลยดีจิทิลั) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Digital Technology) 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ 

10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย การเขยีนและ

เสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

99799 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติเทคโนโลยดีจิทิลั  (6 หนว่ยกติ) 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีท่นัตอ่สถานการณ์ปัจจุบนั 

2. เพือ่พัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพีเทคโนโลยดีจิทิลั 

3. เพือ่ใหส้ามารถท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

4. เพือ่พัฒนาทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั 

5. เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพี 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การวเิคราะห์ การจัดองคก์ารดา้นเทคโนโลยดีจิทิัล การพัฒนาทักษะการตดิต่อสือ่สาร การแกปั้ญหา  

การจัดการ และการประยุกต์เทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการจัดการและแกปั้ญหากรณีศกึษาต่างๆ การพัฒนาภาวะผูน้ าใน

วชิาชพี การท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพี 
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