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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

3.1 หลกัสูตร 
 

        3.1.1 จํานวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 130 หน่วยกติ 

        3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

                   โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที�สอดคล้องกบัที�กาํหนดไวใ้นเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดงันี�  
 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั�วไป ไม่น้อยกว่า                   30  หน่วยกติ 

1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       6   หน่วยกติ 

2) กลุ่มวิชาภาษา                                  9   หน่วยกติ 

3) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์                       6   หน่วยกติ 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                   9  หน่วยกติ 

 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า                  89 หน่วยกติ 

 1) วิชาแกน                   9 หน่วยกติ 

 2) วิชาเฉพาะดา้น 

  - วิชาเฉพาะดา้น (บงัคบั)                47 หน่วยกติ 

  - วิชาเฉพาะดา้น (เลือก) ไม่นอ้ยกว่า              33 หน่วยกติ 

 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า                  6 หน่วยกติ 

 

ง. วชิาประสบการณ์ภาคสนาม   ไม่น้อยกว่า                  5 หน่วยกติ 

 

 

 
 



ข หมวดวชิาเฉพาะด้าน      เรียนไม่น้อยกว่า      89 หน่วยกติ 
 

 วิชาแกน                        9 หน่วยกติ 
 

3561101 องคก์ารและการจดัการ 

Organization and Management  

3(3-0-6) 

4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื�องตน้ 

Introduction to Probability and Statistics 

3(3-0-6) 

4113504 การวิจยัการดาํเนินงานเบื�องตน้ 

Introduction to Operational Research 

3(3-0-6) 

 

 วิชาเฉพาะด้าน (บงัคับ)                                        47             หน่วยกติ 

บงัคบั  ก ให้เรียนรายวิชาตอ่ไปนี�    45     หน่วยกติ 
 

1551614 ภาษาองักฤษสาํหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  

English for Information Technology 

3(3-0-6) 

4121108 กฎหมายและจรรยาบรรณสาํหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Law and Ethic for Information Technology 

3(3-0-6) 

4121203 สงัคมสารสนเทศและการจดัการความรู้ในองคก์ร 

Information Society and Knowledge Management in Organization 

3(2-2-5) 

4122106 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์

Object -oriented Programming 

3(2-2-5) 

4122204 ระบบฐานขอ้มูล  

Database System 

3(2-2-5) 

4122502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

System Analysis  and  Design 

3(2-2-5) 

4123106 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 

Web Programming 

3(2-2-5) 

4123111 การจดัการองคก์รสมยัใหม่ 

Modern Organization Management 

3(2-2-5) 

4123202 การจดัการแฟ้มขอ้มูลและฐานขอ้มูล 

File Management and Database 

3(2-2-5) 

4123502 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 

Decision  Support System 

3(2-2-5) 



4123504 การจดัการความรู้ในการวางแผนกลยทุธ ์

Knowledge Management for Strategic Planning 

3(3-0-6) 

4123506 กลยทุธ์การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Strategic Management of Information Technology 

3(3-0-6) 

4123707 การสื�อสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Data Communication and Computer Network 

3(2-2-5) 

4123904 การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Information Technology Project Management 

3(2-2-5) 

4124202 ระบบสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

Executive Information System 

3(2-2-5) 

                             บงัคบั ข ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี�ไม่นอ้ยกว่า      2        หน่วยกติ 

4124921 โครงงานดา้นการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

Information Technology Management Project  

2(90) 

4123802 การเตรียมสหกจิศึกษา 

Cooperative Education Preparation 

2(90) 

    

 วชิาเฉพาะด้าน (เลอืก) ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี�ไม่นอ้ยกว่า   33       หน่วยกติ 
 

4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบื�องตน้ 

Introduction to Computer Programming 

3(2-2-5) 

4121401 ระบบปฏิบตักิาร  

Operating System 

3(2-2-5) 

4121501 ข ั�นตอนวิธีและโครงสร้างขอ้มูล 

 Data Structure and Algorithm 

3(2-2-5) 

4122207 การปรับแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ 

Information Adjustment and Propaganda 

3(2-2-5) 

4122217 การจดัการสารสนเทศในองคก์รการเรียนรู้ 

Information Management in Learning Organization 

3(2-2-5) 

4122218 การจดัการห่วงโซ่อุปทาน  

Supply Chain Management 

3(2-2-5) 

4122219 การจดัระเบียบสารสนเทศและการสืบคน้ 

Information Organization and Retrieval 

3(2-2-5) 

4122503 

 

การวิเคราะห์และการออกแบบเวบ็ไซต ์ 

Web Analysis and Design 

3(2-2-5) 



4122632 

 

ระบบสาํนกังานอตัโนมตัิสาํหรับงานสารสนเทศ  

Office Automation System for Information Works 

3(2-2-5) 

4123205 พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

Electronic Commerce 

3(2-2-5) 

4123207 การจดัการศูนยส์ารสนเทศและความรู ้

Knowledge and Information Center Management 

3(2-2-5) 

4123209 การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Information Technology System Management 

3(2-2-5) 

4123513 ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ 

Management Information System 

3(2-2-5) 

4123530 การจดัการทรัพยากรสารสนเทศ 

Information Resource Management 

3(2-2-5) 

4123617 การประยกุตใ์ชง้านมลัติมีเดีย 

Multimedia Application 

3(2-2-5) 

4123637 โปรแกรมประยกุตด์า้นการจดัการธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

Computer Application for Small and Medium Business 

Management 

3(2-2-5) 

4123903 การวิจยัและพฒันาดา้นการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

Research and Development in Information Technology 

Management 

3(2-2-5) 

4124103 สารสนเทศทางการจดัการลูกคา้สมัพนัธ ์

Information for Customer Relationship  Management 

3(2-2-5) 

4124202 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

Electronic Marketing 

3(2-2-5) 

4124506 คลงัขอ้มูลและเหมืองขอ้มูล 

Data Warehouse and Data mining 

3(2-2-5) 

4124508 ความปลอดภยัของสารสนเทศ 

Information Security 

3(2-2-5) 

 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี  ให้เลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า   
 

เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี  โดยไม่ซํ� ากบัรายวิชา        

ที�เคยเรียนมาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที�กาํหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกติรวม ในเกณฑ์การสําเร็จ

หลกัสูตรของสาขาวิชา 



หมวดวชิาแกน 

 

รหสั      ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                      น(ท-ป-ต) 

 

3561101 องค์การและการจัดการ   3(3-0-6) 

 Organization and Management  

    ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรก ิจทั�วไป การวางแผน การจดัสายงาน หลักเกณฑ์และ

แนวความคิดในการจดัต ั�งองคก์ารธุรกจิ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกจิ หลักการบริหารและ

หนา้ที�สําคญัของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจดัคนเขา้ทาํงาน การสั�งการ การจูงใจ

คนทาํงาน การควบคุมปฏิบตัิงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที�ต ั�งไว ้ 

 

4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื �องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Probability and Statistics  

      ความน่าจะเป็น  ตวัแปรสุ่ม  การแจกแจงความน่าจะเป็น  การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์  การ

แจกแจงค่าที�ไดจ้ากตวัอยา่ง หลกัการประมาณ การทดสอบสมมุติฐาน 

 

4113504  การวจิัยการดาํเนินงานเบื�องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Operational Research  

 หลกัการเบื�องตน้เก ี�ยวกบัโครงสร้าง และแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ ทฤษฏีการตดัสินใจ การ

เลียนแบบทางสถิติ คิว ทฤษฏีการแทนที� การควบคุมคลังพ ัสดุ การวิเคราะห์ข่ายงาน และการเขียน

โปรแกรมเชิงเสน้เบื�องตน้  

หมวดวชิาเฉพาะ 
 

รหสั           ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                    น(ท-ป-ต) 
 

1551613 ภาษาองักฤษเพื�องานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 English  for  Computer  and  Information  Technology  

พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะในการฟัง  การพูด  เพื�อให้ขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นในเรื�องต่างๆ 

ให้มีทกัษะในการอ่านโดยการอ่านเพื�อหาหัวเรื�อง  การอ่านเพื�อจบัใจความสําคญัและรายละเอียด            

ให้สามารถเขียนสรุปเพื�อรายงานขอ้ความที�อ่าน  และให้มีทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ในหัวขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

กบัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

  



4121105 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื �องต้น 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Programming  

องคป์ระกอบและหนา้ที�ของฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ  หลกัการ

เขียนโปรแกรมและการทาํงานของโปรแกรม  ข ั�นตอนการเขียนและการพฒันาโปรแกรม  การเขียนผงังาน  

ลาํดบัข ั�นตอนของโปรแกรม ชนิดของขอ้มูลและตวัแปร คาํสั�งต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม คาํสั�งรบัขอ้มูล   

ค ํานวณ  แสดงผล เงื�อนไข ทําซํ� า โปรแกรมย่อย ฟั งก ์ชันพิ เศษ  ฝึกการเขี ยนโปรแกรมด้วย

ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ�ง  

 

4121108 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Law and Ethic for Information Technology  

หลกัท ั�วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชยก์ฎหมายเก ี�ยวกบัองค์กรธุรกจิการดําเนินการจดัต ั�ง

และการเลิกกจิการกฎหมายเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาเบื�องตน้และพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา 

ขอ้พิพาทที�เกดิจากการทาํธุรกรรมบนเครือข่าย จริยธรรมและบทบาทของธุรกจิต่อสงัคม ความสาํคญัและ

การพฒันาความรับผดิชอบในระดบับุคคล ชุมชน ธุรกจิและสงัคม 

 
 

4121202 สังคมสารสนเทศและการจัดการความรู้ในองค์กร 3(3-0-6) 

 Information Society and Knowledge Management in Organization  

    ความหมาย ความสําค ัญของสารสนเทศในบริบทของสังคม สื�อสารสนเทศเทคโนโลยี

สารสนเทศที�ใช้ในปัจจุบนั เทคนิคและวิธีการสืบคน้สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื�องมือ การ

สืบคน้สารสนเทศจากสื�อและทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ การสรุป การตีความ และการนําเสนอ

ผลการสืบคน้ 

 

รหสั           ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                    น(ท-ป-ต) 
 

4121401 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Operating System  

   ความรู้พื�นฐานเก ี�ยวกบัระบบปฏิบ ัติการ การทาํงานของระบบปฏิบ ัติการ บริการของ

ระบบปฏิบตัิการ การจดัการโปรเซส และเทรด   การทาํงานอย่างสอดคล้องกนัของโปรเซส ปัญหาการ   

ติดตาย การจดัการหน่วยความจาํ ระบบแฟ้มและระบบอินพุต/ เอาตพ์ุต ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย 

ระบบแฟ้มแบบกระจาย การประสานงานในระบบกระจาย การป้องกนัและการรักษาความปลอดภยั  

 

 

 



4121501 ขั�นตอนวธิีและโครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 

 Data Structure and Algorithm   

ความรู้พื�นฐานเก ี�ยวกบัโครงสร้างขอ้มูล โดยมุ่งเน้นโครงสร้างขอ้มูลเชิงนามธรรมพื�นฐาน 

เวกเตอร์  ลิสต ์สแตก  คิว  เซต  แมป ฮีพ  และกราฟ การเลือกใชโ้ครงสร้างขอ้มูลและข ั�นตอนวิธีสําหรับ

โครงสร้างขอ้มูลเชิงนามธรรม โดยใชห้ลักการวิเคราะห์ในแง่ของระยะเวลาและพื�นที�หน่วยความจาํที�

ตอ้งการใช ้เทคนิคการเรียงลาํดบัขอ้มูล และการคน้หาขอ้มูล 

 

4122106 การเขยีนโปรแกรมเชิงออ็บเจกต์ 3(2-2-5) 

 Object Oriented Programming  

          วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื�องตน้ 

              4121501 ข ั�นตอนวิธีและโครงสร้างขอ้มูล 

แนวคิดเชิงวตัถุ และนําแนวคิดเชิงวตัถุมาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    

เชิงวตัถุ ดว้ยภาษาต่าง ๆ รวมทั�งศึกษาและออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยภาษาแผนภาพ  

 

4122204 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

 Database System  

ระบบขอ้มูลและการจดัการฐานขอ้มูล ความสมัพนัธ์ของขอ้มูล ความเป็นอิสระของขอ้มูล 

แบบจาํลองขอ้มูลตามลาํดบัชั�น แบบเครือข่าย และแบบเชิงสมัพนัธ์ การนอร์มอลไลซ์ ภาษาประมวลผล

ขอ้มูล ระบบป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล การเรียกคืนขอ้มูล และฐานขอ้มูลแบบกระจายขั�นแนะนาํ 

 

รหสั           ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                    น(ท-ป-ต) 

4122207 การปรับแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Information Adjustment and Propaganda  

     แนวคดิเก ี�ยวกบัการปรับแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ กระบวนการปรับแต่งสารสนเทศ 

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย การคดัเลือกและการประเมินคา่สารสนเทศ การวิเคราะห์และสงัเคราะห์

สารสนเทศ การจดัการใหม่ท ั�งในรูปแบบและเนื�อหา การเผยแพร่สารสนเทศและการประเมินผล

สารสนเทศที�มีการปรับแต่งแลว้ การจดัการของหน่วยปรับแต่งสารสนเทศ 

 

4122217 การจัดการสารสนเทศในองค์กรการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Information Management in Knowledge Organization  

                     ทฤษฎีและการปฏบิตัิเก ี�ยวกบัการจดัการสารสนเทศในบริบทขององคก์รการเรียนรู้ โมเดล

ทางทฤษฎีและการประยกุตท์างการจดัการความรู้ และความเป็นไปไดใ้นการใชอิ้นเทอร์เนต็ ผูเ้รียน

ตระหนกัถึงบทบาทของทกัษะสารสนเทศในการดาํรงความเป็นองคก์รการเรียนรู้  



4122218 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 3(2-2-5) 

 Supply Chain Management  

      แนวความคิดของสมานโซ่อุปทานและความสามารถในการแข่งขนัของโซ่คุณค่า การตอบสนอง

ผูบ้ริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว แง่มุมต่างๆ ในดา้นผลลพัธ์ของการปฏิบตัิงาน   

การพยากรณ์ การประสานงานระหว่างผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย การควบคุมสินคา้คงคลงัโดยผูผ้ลิตและการ

เติมสินคา้อยา่งต่อเนื�อง การปรับเปลี�ยนโครงสร้างโซ่อุปทาน ผลกระทบของการออกแบบผลิตภณัฑ ์ บทบาท

ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการสมานโซ่อุปทาน การจดัซื�อ โลจิสติกส์  โลจิสติกส์ยอ้นกลบัและการบริหาร

การกระจายสินคา้ การปรับปรุงโซ่อุปทานให้ดีที�สุด การเชื�อมโดยกลยุทธ์ โซ่อุปทานให้เขา้กบักลยทุธ์รวม

ของธุรกจิ 

 

4122219 การจัดระเบียบสารสนเทศและการสืบค้น 3(2-2-5) 

 Information Organization and Retrieval  

     การจดัโครงสร้าง การแทนที�และการเขา้ถึงสารสนเทศ การจาํแนก การทาํดชันีและการ

วิเคราะห์เนื�อหาโครงสร้างขอ้มูลและอลักอริธึม การออกแบบและบาํรุงรักษาฐานขอ้มูล ดชันี แบบแผนการ

จาํแนก และอภิธานการใชร้หัส รูปแบบ และมาตรฐาน การวิเคราะห์และประเมินเทคนิคการคน้หาและ

การนาํร่อง 

 

รหสั           ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                    น(ท-ป-ต) 
 

4122502 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ   3(2-2-5) 

 System Analysis  and  Design    

หลกัการเกี�ยวกบัการวิเคราะห์ระบบ และการวางแผนแกปั้ญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ 

การตรวจสอบระบบศึกษา ความเป็นไปได ้การวิเคราะห์รายละเอียด ระบบที�ใช้ใหม่กบัระบบเดิม  การ

ออกแบบการส่วนนาํขอ้มูลเขา้และแสดงผลขอ้มูล การออกแบบแฟ้มขอ้มูล การทดสอบระบบและการ

นาํไปใชง้านรวมถึงการ แกไ้ขและบาํรุงรักษา การทาํผงัระบบการสื�อสาร การประเมินและการตดัสินใจ 

การควบคุม ความปลอดภยั และการจดัทาํเอกสารระบบงาน 

 

4122503 การวเิคราะห์และการออกแบบเวบ็ไซต์ 3(2-2-5) 

 Web Analysis and Design  

     สถาปัตยกรรมของการสื�อสารขอ้มูลระหว่างเวบ็เซอร์ฟเวอร์ และเวบ็เบราเซอร์ เทคโนโลยี

ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ที�เหมาะสม ในการให้บริการของเวบ็เซอร์ฟเวอร์ในปัจจุบนั การติดตั�งระบบเวบ็

เซอร์ฟเวอร์และฐานขอ้มูลบนเวบ็ การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต ์ การออกแบบหนา้เวบ็ การใช้

เทคโนโลยซีอฟตแ์วร์ในปัจจุบนัเพื�อการพฒันาและออกแบบเวบ็ไซตใ์นงานธุรกจิ 

 



4122632 ระบบสํานักงานอตัโนมตัิสําหรับงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Office Automation System for Information Works  

       ระบบสาํนกังานกบัการจดัการองคก์าร การใชน้วตักรรมในการประมวลผลขอ้มูล การ

ประมวลผลคาํและภาพการสื�อสารในสาํนกังาน การผลิตงานกราฟฟิก การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการ

นาํมาใช ้ การออกแบบซอฟตแ์วร์ ระบบสาํนกังานอตัโนมตัิสาํหรับงานสารสนเทศ ในดา้นการจดัหา การ

ทาํรายงาน การยมื-คืน การทดสอบและการนาํระบบไปใช ้

 

4123106 การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็ 3(2-2-5) 

 Web Programming  

หลักการเบื�องตน้เก ี�ยวกบัองค์ประกอบของการพฒันาโปรแกรมบนเว็บ คาํสั�งเบื� องต ้น

เก ี�ยวกบัการรับ การแสดงผลบนเวบ็ การกาํหนดค่าให้กบัขอ้มูล การทาํงานวนรอบ การกาํหนดเงื�อนไข 

การใช ้ อาร์เรย ์1 มิติและหลายมิติ การใชฟ้ังกช์นั การเรียงลาํดบัขอ้มูล การคน้หา การเชื�อมต่อฐานขอ้มูล 

และการจดัการฐานขอ้มูล การเชื�อมโยงหลายตาราง โดยใชโ้ปรแกรมที�พฒันาบนเว็บ ร่วมกบัโปรแกรม

จดัการฐานขอ้มูล  

 

รหสั           ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                    น(ท-ป-ต) 
 

4123110 การจัดการองค์กรสมยัใหม่ 3(3-0-6) 

 Modern Organization Management  

 ลกัษณะเชิงพฤติกรรมของการจดัการ แนวคิด แรงกระตุน้ การสื�อสาร การเชิญชวน การ

ตดัสินใจ การเจรจาต่อรอง การจดัการกบัความขดัแยง้ ขบวนการกลุ่ม อาํนาจและการเมือง และภาวะผูน้ํา 

ในการวิเคราะห์ ประเด็นและกรณีที�ยดึถือเป็นแบบอย่าง และกรณีร่วมสมัย  วิเคราะห์และแสดงความรู้

ความเขา้ใจเก ี�ยวกบัองคก์ร การจดัการ และการพฒันาจากทฤษฎี แนวคิด หลักการ กระบวนการ การ

ปฏิบ ัติ และประสบการณ์ที�หลากหลาย การเพิ�มศักยภาพในการจัดการองค์กร ตามวัตถุประสงค์ที�

หลากหลาย  เพื�อความเป็นเลิศดา้นประสิทธิภาพ  ความสร้างสรรค ์ประสิทธิผลและความสมัพนัธ์  

 

4123202 การจัดการแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

 File Management and Database  

    แนวคิดในการจดัการแฟ้มขอ้มูล โครงสร้างแฟ้มขอ้มูล วิธีการพื�นฐานสาํหรับการจดัระเบียบ

แฟ้ม การกระทาํแฟ้มขอ้มูลแบบดรรชนีและแบบแฮช เทคนิคการรับเขา้-ส่งออกแฟ้ม หน่วยบนัทึก 

แนวคิดและสถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูล การสร้างแบบจาํลองข้อมูลโดยใช้แบบจําลองตาม

ความสมัพนัธ์เอนทิตี การสร้างแบบจาํลองเชิงวตัถุ แบบจาํลองขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ เงื�อนบงัคบัเชิงสัมพนัธ์ 

ภาษาสอบถาม การแปลงเชิงสมัพนัธ์ ฐานขอ้มูลเชิงวตัถุข ั�นพื�นฐานและแนวคิดฐานขอ้มูลเชิงวตัถุสมัพนัธ ์

ภาวะพร้อมกนัและฐานขอ้มูลแบบกระจาย 



4123205 พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

 Electronic Commerce  

พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ข ั�นพื�นฐาน ค ําศัพท์ของธุรก ิจอิเล็กทรอนิกส์ หลักการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ พื�นฐานโครงสร้างการพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ เครื�องมือสําหรับการพ ัฒนาพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟตแ์วร์การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ความมั�นคงของการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิคส ์ระบบการ

ชําระเงินอิเล็กทรอนิคส์ กลยุทธ์ทางการตลาด การขาย การประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมการขาย         

กลยุทธ์สําหรับการซื�อและการสนับสนุน การปรับเปลี�ยนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ สภาวะแวดล้อมการ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ กฎหมาย จรรยาบรรณ และภาษี การวางแผนธุรกจิสําหรับทาํให้การพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์เกดิผล ระบบสาํนกังานส่วนเหลือเพื�อสนบัสนุนพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  

 

รหสั           ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                    น(ท-ป-ต) 
 

4123207 การจัดการศูนย์สารสนเทศและความรู้ 3(2-2-5) 

 Knowledge and  Information Center Management  

    การปฏิบตัิงานและบทบาทของนกัสารสนเทศและในฐานะผูบ้ริหารศูนยส์ารสนเทศแนวใหม่ 

ไปจนถึงการบริหารจดัการศูนยส์ารสนเทศเสมือน การจดัการในฐานะของผูใ้ห้บริการสารสนเทศ ได้แก ่

การจดัการโครงสร้างองค์กร การวางแผน การกาํหนดนโยบาย การจัดการบุคลากร การเงิน อาคาร 

ครุภณัฑ ์การสื�อสารเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการจดัการ  การจดัทาํเอกสารและระบบขอ้มูลเพื�อช่วยการ

ปฏิบตัิงานและการตดัสินใจ การวดัและประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 

4123209 การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Information Technology System Management   

    หลักการจัดการระบบสารสนเทศ โครงสร้างของการจัดการระบบสารสนเทศ  ระบบ

สารสนเทศในองคก์ร เทคโนโลยใีนระบบสารสนเทศ ระบบการจดัการและระบบสนับสนุนในองค์กร  

ระบบสารสนเทศในการตดัสินใจ การวางแผนระบบสารสนเทศ และการพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการ

จดัการ 

 

4123502 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

 Decision  Support System  

   กระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ ระบบ รูปแบบ และชนิดของระบบสนับสนุนการ         

ตดัสินใจ ขอ้แตกต่างกบัระบบประมวลผลสารสนเทศทั�วไป การสร้างระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 

เครื�องมือช่วยจดัสร้างรูปแบบการนาํเสนอ การหาวิธีที�เหมาะสม รูปแบบทางคณิตศาสตร์ที�เก ี�ยวขอ้ง การ

จาํลองและแบบจาํลองที�เก ี�ยวขอ้ง การนาํระบบสนบัสนุนการตดัสินใจไปใชป้ระโยชน์ พร้อมทั�งตวัอย่าง

กรณีศึกษา 



4123503 การจัดการความรู้ในการวางแผนกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

 Knowledge Management for Strategic Planning  

             แนวคิดและความสาํคญัของการวางแผนกลยทุธ์ เทคนิคและกลวธีิในการวางแผนกลยทุธ์     กล

ยทุธ์การจดัการความรู้ และการจดัการความรู้กบัการวางแผนกลยทุธ ์

 

รหสั           ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                    น(ท-ป-ต) 

 

4123505 กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Strategic Management of Information Technology  

    แนวคิดของการวางแผนกลยทุธ์ซึ�งรวมถึงการบริหารเชิงกลยทุธ์ การตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ การ

ดําเนินงานตามกลยุทธ์ การประเมินผลและการควบคุม โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั�วไป การ

วิเคราะห์การแข่งขนั การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ขององคก์ร การออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับการ

วางแผนกลยทุธ์ และการเขียนแผนกลยทุธ์ 

 

4123513 ระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการ 3(2-2-5) 

 Management Information System  

ขอ้มูลเพื�อการบริหาร หลกัการคน้หาขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การจดัองคก์ร การวดัและการ

ประเมินผล การจดัทาํรายงาน ฝึกเขียนโปรแกรมและนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในระบบ

สารสนเทศเพื�อการบริหาร 

 

4123530 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Information  Resource Management   

การจดัการทรัพยากรสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ เรียนรู้ถึงวิธีการวางแผนและการทาํโครงการ 

ทราบผลที�จะเกดิขึ�นจากการดาํเนินการตามโครงการนั�น โดยการนาํเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน

การประมวลผล ขอ้มูลที�ไดจ้ากการตลาด วิศวกรรมและการเงิน 

 

4123617 การประยุกต์ใช้งานมลัติมเีดยี 3(2-2-5) 

 Multimedia Application  

แนวคิดและทฤษฎีสาํหรับการสร้างสื�อมัลติมีเดีย การนําเสนอขอ้มูลข่าวสาร    โดยใช้สื�อ

ประเภทมัลติมี เดีย องค์ประกอบมัลติมีเดีย การสร้างสรรค์งานโต้ตอบ การสร้างการ์ตูน แบบ

ภาพเคลื�อนไหว หรือการสร้างมลัติมีเดียในรูปแบบต่าง ๆ  

 

 



4123637 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 3(2-2-5) 

 Computer Applications   for Small and Medium Business Management  

             ระบบงานการประกอบธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภาพรวมของธุรกจิขนาดย่อมและขนาด

กลาง การวางแผนและกาํหนดนโยบายของธุรกจิ  การบริหารงานบุคคล      การจดัซื�อและควบคุมสินคา้คง

คลงั  การจดัการการตลาด  การเงินและการบญัชี  และการประยกุต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื�อระบบงาน

เอสเอ็มอี 

รหสั           ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                    น(ท-ป-ต) 
 

4123707 การสื�อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Data Communication and Computer Network  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4121401 ระบบปฏิบตัิการ 

พื�นฐานการสื�อสารขอ้มูลและเครือข่าย พื�นฐานขอ้มูลและสญัญาณ การส่งผา่นขอ้มูลดิจิตอล

และการอินเตอร์เฟซ สื�อกลางส่งขอ้มูล และการมลัติเพล็กซ์ การตรวจจบัขอ้ผดิพลาด การควบคุมการไหล

ของขอ้มูล และการควบคุมขอ้ผดิพลาด แบบจาํลองเครือข่าย รูปแบบการเชื�อมต่อเครือข่าย อุปกรณ์ และ

สื�อกลาง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เครือข่าย และส่วนประกอบของการสื�อสารขอ้มูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 

4123802 การเตรียมสหกจิศึกษา  2(90) 

 Cooperative Education Preparation  

    เงื�อนไขรายวิชา    : GPA ไม่นอ้ยกว่า 2.50 

     :  ผลการเรียนรายวิชา 4122502 และ 4123707 ต ั�งแต่ C+ ขึ�นไป 

       หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกจิศึกษา ระเบียบขอ้บงัคบัที�เก ี�ยวขอ้ง ความรู้

พื�นฐานและเทคนิคในการสมคัรงานอาชีพ ความรู้พื�นฐานในการปฏิบตัิงาน การสื�อสารและมนุษยสมัพนัธ ์

การพฒันาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียน

รายงาน 

 

4123903 การวจิัยและพฒันาด้านการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Research and Development in Information Technology Management  

 การเรียนรู้เชิงปฏิบตัิดา้นกระบวนการวิจยัและพฒันาทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื�อเสริมและพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ การทบทวนวรรณกรรมที�เก ี�ยวขอ้ง ระเบียบวิธีวิจยั การเกบ็รวบรวม

ขอ้มูล การวิเคราะห์และการศึกษาขอ้มูลดว้ยหลกัการทางสถิติ ท ั�งบรรยายและอ้างอิงข ั�นสูง การทดสอบ

สมมติฐานดว้ยวิธีการของสถิติข ั�นสูง การสรุปผลการนาํเสนอและการแปลความ การนาํเสนอผลงานวิจยั 

และการเขียนรายงาน  

 
 



4123904 การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Information Technology Project Management  

    ลกัษณะของโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ การกาํหนดแนวความคดิ และการริเริ�มโครงการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ โครงรูปการวางแผนโครงการ การบริหารโครงการดา้นบุคคล การบริหารโครงการ 

การบริหารความเสียงในโครงการ การติดตามและรายงานโครงการ การบริหารคุณภาพโครงการ การ

บริหารการเปลี�ยนแปลงในองคก์าร และนาํโครงการไปสู่การปฏิบตัิและการประเมินผล 

 

รหสั           ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                    น(ท-ป-ต) 
 

4124103 สารสนเทศทางการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(2-2-5) 

 Information for Customer Relationship  Management  

                     แนวคิดเก ี�ยวกบัการจดัการสารสนเทศดา้นการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์และศูนยต์ิดตอ่ลูกคา้ 

นิยาม ขีดความสามารถ ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ การบริหารขอ้มูลการขายและ

การบริการลูกคา้ การคดัเลือกกลยทุธก์ารบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ การบริหารและการใชข้อ้มูลลูกคา้ร่วมกนั  

เครื�องมือสาํหรับการเกบ็รวบรวมขอ้มูลลูกคา้ ขอ้ตกลงว่าดว้ยระดบัการให้บริการ การบริหารลูกคา้

สมัพนัธ์ในระบบอินเตอร์เน็ต การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ผา่นทางความขดัแยง้ การศึกษาความพึงพอใจของ

ลูกคา้ การทบทวนกลยทุธก์ารบริหารลูกคา้สมัพนัธ ์

     
 

4124202 ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารระดบัสูง 3(2-2-5) 

 Executive Information System  

   แนวคิดเก ี�ยวกบัสารสนเทศสําหรับผูบ้ริหารระดับสูง  กรอบในการพฒันาระบบสารสนเทศ

สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง ความเขา้ใจเก ี�ยวกบัความตอ้งการขอ้มูล และบทบาทของผูบ้ริหารระดับสูง 

ขอ้ตกลงร่วมของผูบ้ริหารระดบัสูง  พนกังานในระบบสารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง   การกาํหนด

ความตอ้งการระบบสารสนเทศสําหรับผูบ้ริหารระดับสูง  การกาํหนดคุณสมบตัิขอ้มูลสําหรับระบบ

สารสนเทศสําหรับผูบ้ริหารระดับสูง  การกาํหนดคุณสมบตัิฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับระบบ

สารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง   การจดัโครงสร้างขอ้มูล การออกแบบปฏิสมัพนัธ์ระบบสารสนเทศ

สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง  การบริหารขอ้มูล  การเอาชนะอุปสรรคทางการเมืองในองคก์ร ปัญญาประดิษฐ์ 

การประเมินกาํไร ปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเร็จขององค์กร ทิศทางของระบบสารสนเทศสําหรับผูบ้ริหาร

ระดบัสูงในอนาคต  

 

 

 

 



4124203 การตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

 Electronic Marketing  

    แนวคิดและบทบาทของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็น

เครื�องมือในการบริหารการตลาด  เวบ็ไซต ์เวบ็บอร์ด เวบ็บล็อก อีเมล์ มือถือ ที�เหมาะสมกบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การดาํเนินงานและการควบคุมสําหรับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มของ

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นดา้นจริยธรรมในการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

 

รหสั           ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                    น(ท-ป-ต) 
 

4124506 คลงัข้อมูลและเหมอืงข้อมูล 3(2-2-5) 

 Data Warehouse and Data Mining  

แนวคิดคลงัขอ้มูลและเหมืองขอ้มูล สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของระบบคลังขอ้มูล 

ระเบียบวิธีพฒันาคลงัขอ้มูล ข ั�นตอนการออกแบบคลังขอ้มูลและสร้างคลังขอ้มูล การประยุกต์ใช้งาน

คลงัขอ้มูล การดาํเนินการโครงสร้างแบบลูกบาศก ์กระบวนการคน้พบความรู้ กระบวนการเตรียมขอ้มูล 

เทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล การคน้พบความรู้ดว้ยกฎ ความสมัพนัธ์ การจาํแนกประเภทขอ้มูล การจดักลุ่ม

ขอ้มูล โปรแกรมประยกุตก์ารทาํเหมืองขอ้มูล 
 

4124508 ความปลอดภยัของสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Information Security  

                     แนวโนม้ของความไม่ปลอดภยัในสภาวะการประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ การวางแผนและ

จดัการระบบความปลอดภยัในคอมพิวเตอร์ วิธีการฟื� นฟูจากความหายนะในการประมวลผลดว้ย

คอมพิวเตอร์ ความปลอดภยัในระบบฐานขอ้มูล ความปลอดภยัในคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล ความปลอดภยั

ในโครงข่ายการสื�อสารขอ้มูล การป้องกนัทางกายภาพ การวิเคราะห์ความเสี�ยง ประเด็นในแง่กฎหมาย 

และจรรยาบรรณในเรื�องความปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอร์ 
 

4124803 สหกจิศึกษา  6(16 สัปดาห์) 

 Cooperative Education  

    วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น: สอบผา่น 4123802 การเตรียมสหกจิศึกษา 

      การปฏิบตัิงานในลกัษณะพนกังานชั�วคราว ตามโครงงานที�ไดร้ับมอบหมายตลอดจนการจดัทาํ

รายงานและการนาํเสนอ 

 

 

 
 



4124805 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 5(450) 

 Field Experience in Information Technology Management  

นกัศึกษาออกฝึกปฏิบตัิงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพดา้นการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน

องคก์ารหรือหน่วยงานหรือสถานประกอบการธุรกจิที�เหมาะสม  เมื�อเสร็จสิ�นการฝึกงานแล้วนักศึกษา

จะตอ้งนาํเสนอผลการฝึกงานและประสบการณ์เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในกลุ่ม โดยให้มีการนิเทศและอยู่

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 

4124921 โครงงานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                   2(90) 

 Information Technology Management Project   

    การพฒันาโครงงานที�เก ี�ยวกบัการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยให้ประยุกต์ใช้ความรู้ที�

เรียนมาเพื�อออกแบบและพฒันาโปรแกรมหรือระบบงานที�ใช้งานได้จริง โดยจะตอ้งวิเคราะห์ปัญหา 

กาํหนดวิธีการแกปั้ญหาและออกแบบระบบ  จดัทาํรายงานและนาํเสนอโครงงานซึ�งเป็นการสอบปากเปล่า 

 


