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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 

 
1. โครงสรางหลักสูตร 

    หนวยกิตรวม      ไมนอยกวา    137 หนวยกิต 

   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 

    1) กลุมวิชามนุษยศาสตร   ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

    2) กลุมวิชาภาษา  ไมนอยกวา   9 หนวยกิต 

    3) กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

    4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

     และเทคโนโลยี   ไมนอยกวา   9 หนวยกิต 

    ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา   101 หนวยกิต 

  

 1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    32   หนวยกิต    

 2) กลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา   62   หนวยกิต   

 - วิชาชีพ (บังคับ)   47   หนวยกิต    

 - วิชาชีพ (เลือก)   15   หนวยกิต    

 3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7   หนวยกิต 

    ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

 

   2. รายวิชา 

    ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา    30  หนวยกิต 

     (ดังรายละเอียดภาคผนวก ก.) 

 

                      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

        ใหเรียนในรายวิชาตอไปนี้จํานวน         ไมนอยกวา         101    หนวยกิต 

              1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    32 หนวยกิต 

 5761101  คณิตศาสตรและสถิติสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 3 (3-0-6) 

  5761102  ฟสิกสและเคมีสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร  3 (2-2-5)  

 5761103  กฎหมายและจริยธรรมสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 2 (2-0-4) 

 5761201  โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม   3 (2-2-5) 
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 5761202  พื้นฐานดานระบบสารสนเทศ   3 (2-2-5) 

  5761301  หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  3 (2-2-5) 

  5761401  ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน   3 (2-2-5) 

  5762203  ระบบฐานขอมูล   3 (2-2-5) 

  5762204  การจัดการขอมูลและสารสนเทศ   3 (2-2-5)

  5762402  การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  3 (2-2-5) 

  5762403  ระบบปฏิบัติการและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  3 (2-2-5)  

  2) กลุมวิชาชีพ   62  หนวยกิต 

 วิชาชีพบังคับ                       47       หนวยกิต 

  5761501  เทคโนโลยีเว็บ  3 (2-2-5) 

  5762302  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   3 (2-2-5) 

  5762502  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   3 (2-2-5) 

  5762601  สถาปตยกรรมองคกร   3 (2-2-5) 

  5763304  วิศวกรรมซอฟตแวร   3 (2-2-5) 

   5763305  การวิเคราะหและการออกแบบระบบ  3 (2-2-5) 

    5763404  การคนหาและการกูคืนสารสนเทศ   3 (2-2-5) 

   5763405  การรักษาความมั่นคงและบริหารความเสี่ยง 

    ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร   3 (2-2-5) 

  5763602  โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 (2-2-5) 

    5763603  การจัดการโครงการระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร  3 (2-2-5) 

  5763605  เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  3 (2-2-5) 

   5764505  การพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร  3 (2-2-5) 

  5764606  กลยุทธ การจัดการ การไดมาซึ่งระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 3 (2-2-5) 

  5763801  สัมมนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร  2 (1-2-3) 

  5763802  การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร  3 (2-2-5) 

  5763803  โครงงานระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร  3 (0-6-3) 

 วิชาชีพเลือก เรียนไมนอยกวา  15 หนวยกิต 

 5761104  ภาษาอังกฤษสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 3 (3-0-6) 

  5762205  เหมืองขอมูล   3 (2-2-5) 

  5762303  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ   3 (2-2-5)  

  5762503  การออกแบบเว็บเพจ  3 (2-2-5) 

  5763504  การพัฒนาการใหบริการดานเว็บ  3 (2-2-5) 

  5764406  การบํารุงรักษาและการบริหารระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร    3 (2-2-5)  
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  5764507  การทํางานรวมกันทางคอมพิวเตอร  3 (3-0-6) 

  5764508  ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3 (2-2-5) 

  5764607  การบริหารศูนยสารสนเทศ  3 (2-2-5)  

  5764609  การจัดการความรู  3 (2-2-5) 

  5764901  หัวขอพิเศษสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 1 3 (2-2-5) 

  5764902  หัวขอพิเศษสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 2 3 (2-2-5)  

  5764903  หัวขอพิเศษสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 3 3 (2-2-5 

 

 

  3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หนวยกิต 

                  ใหเลือกเรียนเพียง 1 กลุมดังน้ี 

   3.1) กลุม วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   7 หนวยกิต 

  5763701  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพระบบ 

         สารสนเทศคอมพิวเตอร  2 (90) 

  5763702  การฝกประสบการณวิชาชีพระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร5 (450) 

   3.2) กลุม สหกิจศึกษา   7 หนวยกิต 

  5763703  เตรียมสหกิจศึกษา   1 (0-3-2) 

 5763704  สหกิจศึกษา  6 (540) 

 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา    6   หนวยกิต 

เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไมซ้ํา กับรายวิชา ที่เคย

เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต รวมในเกณฑการสําเร็จ

หลักสูตรของสาขาวิชา 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

 

1) กลุ่มวิชาพื�นฐานวิชาชีพ 

 

5761101 คณิตศาสตร์และสถิติสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  3 (3-0-6) 

 Mathematics and Statistics for Computer Information System 

 ลิมิต ความต่อเนื�อง อนุพนัธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังกช์ันผกผนั ความรู้เบื�องต้น

เก ี�ยวกบัทฤษฎีความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม และการแจกแจงฟังกช์นัแคแรคเทอริสติก ทฤษฎีบทลิมิต 

ตัวอย่างแบบสุ่มและการแจกแจงโมเมนต์ เจเนอเรทโมเมนต์ การสุ่มตัวอย่างการประมาณการ

ทดสอบสมมติฐาน 

 

5761102 ฟิสิกส์และเคมสํีาหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 

 Physics and Chemistry for Computer Information System 

 การเคลื�อนที�และกฎของนิวตัน งานและพลังงาน การอนุรักษ์โมเมนตัม โมเมนตัมใน

เชิงมุมและการหมุน การเคลื�อนที�แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก และการแกว่งกวดั การแผ่ของคลื�น และ

คลื�นเสียง ฟิสิกส์ควอนตัมเบื�องต้น อะตอม โมเลกุลและผลึกของแข็ง สมบัติของของเหลวและ

สารละลาย สมดุลว ัฏภาคและกฏวัฎภาค กระบวนการเร่งปฏิกริิยา อุณหพลศาสตร์เคมี และ

จลนพลศาสตร์เคมี  

 

5761103 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  2 (2-0-4) 

 Law and Ethics for Computer Information System 

 กฎหมายที�เก ี�ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา จริยธรรมที�

เก ี�ยวขอ้งกบับุคคล ผูน้ําองค์กรหรือผูบ้ริหารด้านเทคโนโลยีที�มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การนํา

ทฤษฎีดา้นจริยธรรมมาประยกุต์ในการใช้ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยี จริยธรรมความปลอดภยั 

ความน่าเชื�อถือของขอ้มูล ความมั�นคงและความเป็นเจา้ของขอ้มูล  

 

5761201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 (2-2-5) 

 Data Structures and Algorithm 

 โครงสร้างขอ้มูลแบบ สแตก คิว ลิสท์ ทรี กราฟ และโปรแกรมเวียนเกดิ การจัดสรรเวลา

เนื�อที� การประยกุต์  การวิเคราะห์โครงสร้างขอ้มูล การวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั�นตอนวิธี การ

ออกแบบขั�นตอนวิธี  การเรียงลาํดบั  การคน้หาขอ้มูล กราฟ การเทียบสายอกัขระโพลิโนเมียล และ

เมทริกซ์ ปัญหาแบบเอน็พีเบื�องตน้ 
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5761202 พื �นฐานระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5) 

 Fundamental of Information System 

 ความรู้เบื�องต้นเก ี�ยวกบัระบบสารสนเทศ สารสนเทศ ข้อมูล ลาํดับ ชั�นและการจําลอง

แบบ ตวัอยา่งในอุตสาหกรรม การพาณิชยแ์ละสังคม เทคนิค ของแผนภาพลาํดับชั�น แผนภาพการ

ไหลของขอ้มูล และพจนานุกรมข้อมูล วงจรชีวิตโครงสร้าง ตัวอย่างของระบบสารสนเทศต่าง ๆ 

และการประยกุต์ใชข้องระบบสารสนเทศ 

 

5761301 หลักการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 

 Principles of Computer Programming 

 ความเป็นมาของภาษาที�ใชเ้ขียนโปรแกรม การออกแบบอลักอริธึมแบบบนลงล่างเพื�อใช้

แกปั้ญหา การเขียนโฟลว์ชาร์ต ความรู้เบื�องต้นเก ี�ยวกบัภาษาเชิงโครงสร้าง โครงสร้างของตัว

โปรแกรม ส่วนประกอบ  ความหมายและประเภทของข้อมูล คําสั�งในภาษาที�ใช้ โครงสร้าง

โปรแกรมแบบทางเลือก การวนซํ� า พื�นฐานด้านตัวแปรแบบอาเรย ์พอยเตอร์ โปรแกรมย่อย และ

แฟ้มขอ้มูล 

 

5761401 ระบบคอมพิวเตอร์เบื�องต้น 3 (2-2-5) 

 Introduction to Computer System 

 ความหมาย บทบาท ความสําคัญ ลกัษณะสําคัญ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

หลักการทํางานของระบบคอมพิว เตอร์  บทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิว เตอร์  

การประมวลผล การใช้โปรแกรมพื�นฐาน ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป การประมวลคํา โปรแกรมกราฟิก

อยา่งง่าย คอมพิวเตอร์ระบบมลัติมีเดีย การใชโ้ปรแกรมนาํเสนอเบื�องตน้  

 

5762203 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5) 

 Database System 

 แนวความคิดเก ี�ยวกบัฐานขอ้มูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล รูปแบบฐานข้อมูลแบบลาํดับ

ขั�น แบบข่ายงาน แบบรีเลชนั ฐานขอ้มูลแบบรีเลชัน ภาษาจัดการฐานข้อมูลแบบพีชคณิตสัมพนัธ์ 

แบบแคลคูลสัสมัพนัธ์  กระบวนการนอร์มอลไลซ์  โครงสร้างฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ 
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5762204 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 3 (2-2-5) 

 Data and Information Management  

 การนาํเอาระบบสารสนเทศที�เหมาะสมกบัลกัษณะงานและเป้าหมายในการดําเนินงาน 

มาใชใ้นองค์กรและการจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศใน

ปัจจุบนั แนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศให้ตรงกบัความต้องการของผูใ้ช้ และพื�นฐานความ

เขา้ใจของการเป็นผูพ้ฒันาระบบ การจดัการความรู้ขององค์กรให้เหมาะสมกบัการทํางาน การสร้าง

ระบบสารสนเทศที�ช่วยในการตดัสินใจ 

 

5762402 การสื�อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 

 Data Communication and Computer Network 

 หลักการสื�อสารข้อมูลเบื�องต้น แบบจําลองการสื�อสารข้อมูล หลักการทํางานของ

โครงสร้างโมเดลโอเอสไอ  ทีซีพี/ไอพี รูปแบบการส่งสญัญาณ ตวักลางที�ใช้ในการส่งสัญญาณ การ

มอดูเลต และการดีมอดูเลตสัญญาณข้อมูล การมัลติเพล็กซ์ การดีมลัติเพล็กซ์ การหาค่าความ

ผิดพลาด การแกไ้ขความผิดพลาดของขอ้มูล อุปกรณ์ในระบบการสื�อสารข้อมูล ระบบการสื�อสาร

ขอ้มูล แนวคิดและหลกัการของระบบเครือข่าย โทโพรโลจีของเครือข่าย การดูแลและการจัดการ

เครือข่าย 

 

5762403 ระบบปฏิบตักิารและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 

 Operating System and Computer Architecture  

 เทคโนโลยีของโพรเซสเซอร์ อินพุท เอาท์พุท การจัดระดับของหน่วยความจํา 

หน่วยความจําแทรกสลับ บัส  แคช  อินเทอร์รัพท์  ดี เอ็มเอ การจัดการคําสั�งแบบขนาน 

สถาปัตยกรรมสายท่อ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีของมลัติโพรเซสเซอร์ คําสั�งระดับ

เครื� อง ชุดคําสั�งคอมพิวเตอร์แบบ RISCs ชุดคําสั�งคอมพิวเตอร์แบบ CISCs การออกแบบ

สถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์เบื�องตน้ 
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2) กลุ่มวิชาชีพ 

 

 วิชาชีพ (บงัคบั) 

 

5761501 เทคโนโลยเีว็บ 3 (2-2-5) 

 Web Technology 

 หลกัการสถาปัตยกรรมของเวิลด์ไวด์เวบ็ หลกัการทาํงานของโพรโตคอล ทีซีพี ไอพี การ

ประยุกต์ใช้งานโพรโตคอล การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเคลื�อนยา้ยไฟล์  เครื� องมือ

เทคโนโลยทีี�นาํมาใชใ้นการพฒันาเวบ็ ในงานเฉพาะดา้น 

 

5762302 การเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3 (2-2-5) 

 Object Oriented Programming  

 แนวคิดในการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ หลกัการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ ความหมายของ

วตัถุ กลุ่มของวตัถุ คุณลกัษณะพฤติกรรมของวตัถุ กลุ่มวตัถุพื�นฐาน ชนิดข้อมูล ชนิดตัวแปร ตัว

ดาํเนินการ คาํสั�งควบคุม คลาส อ็อบเจกต์ อาเรย ์การถ่ายทอดคุณสมบัติ ยูเอ็มแอล การเลือกเขียน

โปรแกรมเชิงวตัถุ  

 

5762502 คอมพิวเตอร์มลัตมิเีดีย 3 (2-2-5) 

 Multimedia Computer 

 ชนิดและลกัษณะของสื�อ การประยุกต์ทางด้านมลัติมีเดียและความต้องการของระบบ 

การวิ เคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดีย ความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์กบั

มลัติมีเดีย มาตรฐานของรูปแบบแฟ้มกราฟฟิกทางดา้นมลัติมีเดีย หลกัการสร้างมลัติมีเดีย การจัดทํา

มลัติมีเดียโดยใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ที�เหมาะสม  

 

5762601 สถาปัตยกรรมองค์กร     3 (2-2-5) 

 Organization Architecture  

 แนวคิดการออกแบบ การพฒันา การปรับเปลี�ยน และการจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร

สาํหรับระบบงานขนาดใหญ่ที�มีความซับซ้อน การกาํหนด การเลือก การกาํหนดบทบาท การใช้

งานระบบสารสนเทศองค์กร SCM, ERP, CRM อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต คลังข้อมูล ระบบ

สนบัสนุนการตดัสินใจ การจดัการห่วงโซ่คุณค่า การจดัการเชิงกลยทุธ์ และการจดัการกระบวนการ

ทางธุรกจิ  
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5763304 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (2-2-5) 

 Software Engineering 

 ความหมายของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รายละเอียดของสาระสําคัญในวิชาวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ วิธีการพฒันาความตอ้งการ และขอ้กาํหนด ของซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์แบบ

ดั� งเดิม และแบบเชิงว ัตถุ การตรวจสอบซอฟต์แวร์เทียบกบัความต้องการ และ การตรวจสอบ

ซอฟต์แวร์กบัขอ้กาํหนด ศึกษาการวิเคราะห์หาขอ้บกพร่องและการแกไ้ขข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ 

การบาํรุงรักษาซอฟต์แวร์ และเครื�องมือซอฟต์แวร์ในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 

5763305 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 3 (2-2-5) 

 System Analysis and Design 

 แนวความคิดและวิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการพฒันาระบบ การศึกษา

ความเป็นไปได ้เครื�องมือที�ใชใ้นการวิเคราะห์ แผนภูมิการไหลของขอ้มูล พจนานุกรมข้อมูล ตาราง

การตดัสินใจ ตน้ไมก้ารตดัสินใจ การออกแบบการแสดงผล การออกแบบข้อมูลเข้า การออกแบบ

ฐานขอ้มูล การควบคุม และการเขียนเอกสารประกอบระบบงาน  

 

5763404 การค้นหาและการกู้คืนสารสนเทศ 3 (2-2-5) 

 Information Search and Retrieval 

 การค้นคืนข้อความ ธรรมชาติของสารสนเทศ การแทนสารสนเทศและโครงสร้าง

สารสนเทศ การคน้คืนขอ้ความหรือการคน้คืนสารสนเทศอยา่งเต็มรูปแบบทั�งที�มีขอ้กาํหนด และไม่

มีขอ้กาํหนด องค์ประกอบของระบบคน้คืนสารสนเทศ ปัญหาในการค้นคืนข้อความอย่างเต็ม โพลี

กามี ซีโนนีมี ไฮเปอร์นีมี ไฮโปนีมี คําถามเชิงข้อความ ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้ของระบบค้นคืน

สารสนเทศ วิ ธีการค้นคืนข้อความ วิธี เชิงดัชนี วิธีจับคู่สตริงอย่างง่าย ขั�นตอนวิธีเคเอ็มพี การ

ประมาณการการจับคู่ ต้นไม้แบบแพ็ต การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม พื�นที� เวกเตอร์ การทําดัชนีเชิง

ความหมายแฝง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เครือข่ายใยประสาทเทียม และเครื�องช่วยการค้นคืน

ขอ้ความ 
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5763405 การรักษาความมั�นคงและบริหารความเสี�ยงระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 

 Computer Information System Security and Risk Management   

 ความปลอดภัยในทรัพยสิ์นขององค์กรด้านข้อมูลและสารสนเทศ  ความอ่อนแอของ

ระบบ ประเภทของภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยในระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ  การวางแผนดา้นความปลอดภยัในระบบสารสนเทศ  การจัด

ความสมดุล  ความเสี�ยงระหว่างความปลอดภยัและการดําเนินธุรกจิ การประเมินความเสี�ยงของ

ระบบรักษาความปลอดภยั 

 

5763602 โครงสร้างพื�นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 (2-2-5)  

 Information Technology Infrastructure  

ความหมายของโครงสร้างพื�นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําคัญของโครงสร้าง

พื�นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ องค์ประกอบของโครงสร้างพื�นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก ่

อุปกรณ์สารสนเทศ สื�อสารสนเทศ ระบบควบคุม โปรแกรมประยุกต์   และผู ้ใช้งานระบบ

สารสนเทศ งานโครงสร้างพื�นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก ่งานศูนยข์้อมูล งานระบบเครือข่าย

สื�อสารขอ้มูล และงานระบบรักษาความมั�นคงระบบสารสนเทศ มาตรฐาน ITIL การประยุกต์ใช้งาน

โครงสร้างพื�นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

5763603 การจัดการโครงการระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 

 Computer Information System Project Management 

 กลยทุธ์ในการทาํโครงการ การเป็นผูบ้ริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบแผน

โครงการ การวิเคราะห์โครงการ การวางแผนโครงการ การดําเนินโครงการ การควบคุมโครงการ 

การบรรลุเป้าหมายของโครงการ และการปิดโครงการ 

 

5763605 เทคโนโลยกีารจัดการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-5) 

 Electronics Information Technology Management 

 การออกแบบ การพัฒนา  การทดลองระบบสารสนเทศอิ เล็กทรอนิกส์   รัฐบาล

อิเลก็ทรอนิกส์ ธุรกจิเชิงอิเลก็ทรอนิกส์ พานิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ การทําความเข้าใจกระบวนการ แนว

ทางการใช้งานของโปรแกรมระบบการให้บริการอตัโนมติั กระบวนการสารสนเทศสําหรับการ

ตดัสินใจ 

 

 

5764505 การพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 
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 Computer Information System Development 

 พฒันาการของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  การตรวจสอบระบบในฐานะของ

นกัพฒันาโปรแกรมในเรื�องที�เก ี�ยวกบัระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ของการสร้าง การเผยแพร่ และ

การสื�อสารผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต บทบาทการใช้งานและการติดตั� งเครื�องมือทางอินเทอร์เน็ต 

การติดตั�ง เวบ็เซิร์ฟเวอร์ เมลเซิร์ฟเวอร์ และระบบรักษาความปลอดภยั การทํางานบนแพลตฟอร์ม

ต่างๆ ความรู้เก ี�ยวกบั ทีซีพี/ไอพี เอสเอม็ทีพี การเชื�อมต่อ และโพรโตคอลอื�นๆ  

 

5764606 กลยุทธ์ การจัดการ การได้มาซึ�งระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 

 Computer Information System Strategy Management and Acquisition 

 แนวทางในการจดัการระบบสารสนเทศ การสนบัสนุนการตดัสินใจ กาํหนดกลยุทธ์ที�จะ
ใชใ้นการดาํเนินธุรกจิ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างองค์กร  การวิเคราะห์จาก
กรณีตวัอยา่งขององค์กรที�มีอยูจ่ริง  ที�ใชร้ะบบสารสนเทศกาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกจิ 

 

5763801 สัมมนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 2 (1-2-3) 

 Seminar in Computer Information System 

 ความหมาย ความสาํคญั และประเภทของการจดัสมัมนา หลกัการจดัและกระบวนการจัด 

สัมมนา การกาํหนดหัวข้อสัมมนา การจัดทําโครงการสัมมนา การนําเสนอปัญหาทางระบบ

สารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจดัสมัมนาบรรยายพิเศษโดยผูเ้ชี�ยวชาญระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  

 

5763802 การวิจัยเพื�อพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 

 Research for Computer Information System 

 หลกัการวิจยั การกาํหนดหัวขอ้ วตัถุประสงค์ ขอบเขต การวางแผน การเขียนโครงการ 

การกาํหนดแนวคิด เครื�องมือและขั�นตอนในการทําวิจัย การเริ�มทําการวิจัย การออกแบบการ

ทดลอง การเกบ็ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ การแปลความหมายข้อมูล การสรุปผลการวิจัย 

การเขียนรายงานการวิจยั การเสนอผลงานวิจยั  
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5763803 โครงงานระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 3 (0-6-3) 

 Computer Information System Project 

 นาํเสนอหัวขอ้โครงการวิจยั การวางแผนการจดัทาํภาคนิพนธ์ แนวคิดและการออกแบบ 

การสร้างเครื�องมือหรืออุปกรณ์ในงานที�เก ี�ยวข้อง การจัดพิมพ์เอกสารภาคนิพนธ์ การส่งเอกสาร

โครงการวิจยั วางแผนนาํเสนอภาคนิพนธ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน การนําเสนอรายงาน ข้อสรุป

ของงานภาคนิพนธ์ และนาํเสนอผลงานภาคนิพนธ์ 

 

 วิชาชีพ (เลือก) 

 

5761104 ภาษาอังกฤษสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 

 English for Computer Information System 

 ทกัษะภาษาองักฤษดา้น การฟัง การพูด การสนทนา การอ่าน การเขียน การอ่านข้อความ

หรือสาํนวนภาษาองักฤษดา้นระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การเขียนประโยคข้อความสั�นๆ การใช้

ศพัท์เฉพาะสาขาวิชาชีพ ทักษะการอ่านเพื�อความเข้าใจ ความรวดเร็วในการอ่าน การวิเคราะห์

ขอ้ความในบทความวิชาการภาษาองักฤษเฉพาะสาขาวิชาชีพ  

 

5762205 เหมอืงข้อมูล 3 (2-2-5) 

 Data Mining 

 ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัการทาํเหมืองข้อมูล ประเภทของข้อมูลที�ใช้การทําเหมืองข้อมูล  

สถาปัตยกรรมของระบบการทาํเหมืองขอ้มูล หน้าที�การทํางานของการทําเหมืองข้อมูล การเตรียม

ข้อมูล การบรรยายลกัษณะของข้อมูล การค้นหากฎของความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลการจําแนก

ประเภทขอ้มูลและการทาํนาย การจดักลุ่มขอ้มูล การทาํเหมืองขอ้มูลกบัข้อมูลที�มีความซับซ้อนการ

ประยกุต์ใชเ้หมืองขอ้มูล แนวโนม้ของการทาํเหมืองขอ้มูล 

 

5762303 การเขยีนโปรแกรมบนเว็บ 3 (2-2-5) 

 Web   Programming  

 ลักษณะการพัฒนาแบบเว็บสแตติก เว็บไดนามิก ไคลแอนเซอร์ฟเวอร์  ชนิดของ

ฐานข้อมูลบนเว็บ หลกัการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงโครงสร้าง โปรแกรมเชิงว ัตถุ ภาษา

สอบถามเชิงโครงสร้าง การเขียนสคริปต์ใช้งานบนเว็บ การอพัโหลดไฟล์ ภาษาซีจีไอ และภาษา

อื�นๆ ในการพฒันาเวบ็แอพพลิเคชั�น เช่น ภาษาดอตเน็ต ภาษาพีเอชพี ภาษาเอเอสพี  

 

 



มคอ.2 

5762503 การออกแบบเว็บเพจ 3 (2-2-5) 

 Web Page Design 

 การจัดการไซต์ การออกแบบขนาดเว็บ การจัดกรอบ การจัดตัวอกัษร หลักการการ

ออกแบบ การใช้สี การจัดการรูปภาพ ลกัษณะลิงค์ การเชื�อมต่อเว็บเพจ เทคโนโลยีการใช้งาน

ร่วมกบัเวบ็เพจให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ หลกัการทาํงานของเซิร์ฟเวอร์ วิธีการอพัโหลดและ

ดาวน์โหลด หลกัการทาํงานของการบริการเวบ็ หลกัการออกแบบการบริการเวบ็ 

 

5763504 การพัฒนาการให้บริการด้านเว็บ 3 (2-2-5) 

 Web Service Development 

 หลกัการและสถาปัตยกรรมเว็บเซอร์วิส วิธีการทํางานของที�เก ี�ยวข้องกบัเว็บเซอร์วิส 

โปรแกรมสนับสนุนการทํางานบนเครือข่าย การเขียนโปรแกรมให้บริการบนเว็บ  การสร้าง

แกนกลาง เครื�องมือที�ใชใ้นการบริการดา้นเวบ็ไซต์ 

 

5764406 การบาํรุงรักษาและการบริหารระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 

 Computer Information System Administration and Maintenance  

 แนวความคิดเก ี�ยวกบัการจัดระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการเนื�อหาวิชาการ

วิเคราะห์ การออกแบบ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ความสัมพนัธ์ระหว่าง

องค์ประกอบ บทบาทและหนา้ที�ของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร สภาพแวดลอ้ม

ภายนอกองค์การ และผลกระทบต่อสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศใน

การตัดสินใจงานต่าง ๆ การนําระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์มาใช้เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานทางธุรกจิ การวิเคราะห์ การพฒันาเทคโนโลยีด้านธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์  การใช้เทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต เครื�องมือที�ใชใ้นการแข่งขนัทางธุรกจิอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภยัข้อมูล

ในการทาํธุรกจิผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 

5764507 การทํางานร่วมกันทางคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 

 Collaborative Computing 

 ความเขา้ใจแนวความคิดพื�นฐานและกระบวนการของการทํางานเป็นกลุ่ม การสื�อสาร 

และการร่วมมือ หลกัการระบบคอมพิวเตอร์ช่วยเรื�องการสื�อสารและการทํางานร่วมกนัในองค์กร 

แนวความคิดและความสําคัญของ กรอบ/เวลา และสถานที�  หลักการและความสามารถของ 

ซอฟท์แวร์ที�สนบัสนุนการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม เช่น สนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม การสนับสนุน

ทางออ้มของการทาํการตดัสินใจ ในแง่ของสภาพแวดลอ้มที�สอดคลอ้งกนั  

 

5764508 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 

 Human-computer Interaction 

 แนวคิดและความสาํคญัของการปฏิสมัพนัธ์ ระหว่างมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ การสื�อสาร 

ผ่านคอมพิวเตอร์ แบบจาํลองการปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ มนุษยปั์จจัย แบบจําลอง

การรู้จําในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การใช้งานได้ในการปฏิสัมพันธ์      

ระหว่างมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ การออกแบบการปฏิสัมพนัธ์ ประเด็นที� เก ี�ยวกบัการปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์แนวโนม้ของการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 

 

5764607 การบริหารศูนย์สารสนเทศ 3 (3-0-6) 

 Information Technology Center Administration 

 พื�นฐานการจดัการบริการสิ�งอาํนวยความสะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์ การเลือกจัดหา

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย การจดัตารางงาน ความปลอดภยั ความเป็นส่วนตัวใน

การใชง้านคอมพิวเตอร์  การจดัทาํงบประมาณ การจดัทําเอกสาร การเขียนโปรแกรม การวางแผน

ระบบ แนวคิดและผลกระทบเนื�องจากการนาํระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการประมวลผลด้านการ

ควบคุมภายในของระบบงานที�ใช้คอมพิวเตอร์ เทคนิคและแนวการตรวจสอบระบบที�ใช้

คอมพิวเตอร์ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เขา้มาตรวจสอบ 

 

5764609 การจัดการความรู้ 3 (2-2-5) 

 Knowledge Management  

 หลกัการจดัการความรู้ การวิเคราะห์ความรู้ขององค์กร การออกแบบพฒันาระบบการ

จดัการความรู้ โดยใชร้ะบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การนาํระบบการจัดการความรู้ไปใช้ในองค์กร

ด้วยระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การพฒันาให้

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 



มคอ.2 

5764901 หัวข้อพิเศษสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5) 

 Special Topic for Computer Information System I 

 หัวข้อพิเศษทางด้านระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ที�น่าสนใจในปัจจุบัน องค์ความรู้ 

วิวฒันาการของเทคโนโลย ีการพฒันาที�เก ี�ยวข้องกบัระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (เนื�อหาอาจมี

การเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละภาคการศึกษา) 

 

5764902 หัวข้อพิเศษสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 2 3 (2-2-5) 

 Special Topic for Computer Information System II 

 หัวข้อพิเศษทางด้านระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ที�น่าสนใจในปัจจุบัน องค์ความรู้ 

วิวฒันาการของเทคโนโลย ีการพฒันาที�เก ี�ยวข้องกบัระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (เนื�อหาอาจมี

การเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละภาคการศึกษา) 

 

5764903 หัวข้อพิเศษสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 3 3 (2-2-5) 

 Special Topic for Computer Information System III 

 หัวข้อพิเศษทางด้านระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ที�น่าสนใจในปัจจุบัน องค์ความรู้ 

วิวฒันาการของเทคโนโลย ีการพฒันาที�เก ี�ยวข้องกบัระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (เนื�อหาอาจมี

การเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละภาคการศึกษา) 

 

3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

 

5763701 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 2 (90) 

 Preparation for Professional Experience in Computer Information System 

 กจิกรรมเพื�อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนกอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการ

รับรู้ลกัษณะ โอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาด้านตัวผูเ้รียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 

แรงจูงใจ คุณลักษณะที� เหมาะสมกบัวิชาชีพระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์โดยการกระทําใน

สถานการณ์ ซึ� งเก ี�ยวขอ้งกบังานระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 



มคอ.2 

5763702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 5 (450) 

 Field Experience in Computer Information System 

 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ในองค์กรหรือหน่วยงาน

หรือสถานประกอบการธุรกจิที�เหมาะสม เพื�อให้ไดร้ับความรู้ ทกัษะ เจตคติ ประสบการณ์ในอาชีพ 

โดยให้ออกฝึกประสบการณ์ไม่นอ้ยกว่า 450 ชั�วโมง  

 

5763703 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (0-3-2) 

 Co-operative Education Preparation 

 หลกัการและแนวคิดเก ี�ยวกบัสหกจิศึกษา กระบวนการและขั� นตอนของสหกจิศึกษา 

ระเบียบขอ้บงัคบัที�เก ี�ยวขอ้งกบัสหกจิศึกษา ความรู้พื�นฐานและเทคนิคในการสมคัรงานอาชีพ การ

เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมคัรงานและการสมัภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื�นฐาน

ที�จําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน

ประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพฒันา

บุคลิกภาพเพื�อสงัคมการทาํงาน การเตรียมความพร้อมสู่ความสาํเร็จ 

 

5763704 สหกิจศึกษา 6 (540) 

 Co-operative Education 

 การปฏิบติังานดา้นระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ในองค์กรหรือหน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการธุรกจิที� เหมาะสม ศึกษาปัญหาและความต้องการของสถานประกอบการ บูรณาการ

ความรู้ที�ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากบัการปฏิบัติงานจริง สาขาวิชาและสถาน

ประกอบการร่วมเสนอหัวขอ้ที�เก ี�ยวขอ้งหรือตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการตามผูดู้แล

โครงการที�สถานประกอบการจัดไวใ้ห้ นําเสนอผลการดําเนินโครงการต่อคณะกรรมการสอบผล

การดาํเนินกจิกรรมสหกจิศึกษา ในการดาํเนินกจิกรรมสหกจิศึกษาไม่นอ้ยกว่า 540 ชั�วโมง  

 


