หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 130 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้า งหลัก สู ต ร แบ่ งเป็ นหมวดวิช าที สอดคล้อ งก บั ที ก าํ หนดไว้ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2) กลุ่มวิชาภาษา
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
1) วิชาแกน
2) วิชาเฉพาะด้าน
- วิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)
- วิชาเฉพาะด้าน (เลือก) ไม่นอ้ ยกว่า

89 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

47 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

6 หน่ วยกิต

ง. วิชาประสบการณ์ ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า

5 หน่ วยกิต

ข หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า

 วิชาแกน
3561101
4112201
4113504

4121108
4121203
4122106
4122204
4122502
4123106
4123111
4123202
4123502

หน่ วยกิต

9

หน่วยกิต

องค์การและการจัดการ
Organization and Management
ความน่าจะเป็ นและสถิติเบืองต้น
Introduction to Probability and Statistics
การวิจยั การดําเนินงานเบืองต้น
Introduction to Operational Research

 วิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)
บังคับ ก ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี
1551614

89

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

45

47
หน่ วยกิต
หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
English for Information Technology
กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Law and Ethic for Information Technology
สังคมสารสนเทศและการจัดการความรู ้ในองค์กร
Information Society and Knowledge Management in Organization
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
Object -oriented Programming
ระบบฐานข้อมูล
Database System
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
การจัดการองค์กรสมัยใหม่
Modern Organization Management
การจัดการแฟ้ มข้อมูลและฐานข้อมูล
File Management and Database
ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ
Decision Support System

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

4123504

การจัดการความรู ้ในการวางแผนกลยุทธ์
Knowledge Management for Strategic Planning
4123506
กลยุทธ์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Strategic Management of Information Technology
4123707
การสือสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network
4123904
การบริ หารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
4124202
ระบบสารสนเทศสําหรับผูบ้ ริ หารระดับสูง
Executive Information System
บังคับ ข ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนีไม่นอ้ ยกว่า
4124921
โครงงานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Management Project
4123802
การเตรี ยมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation


วิชาเฉพาะด้าน (เลือก) ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนีไม่นอ้ ยกว่า

4121105
4121401
4121501
4122207
4122217
4122218
4122219
4122503

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบืองต้น
Introduction to Computer Programming
ระบบปฏิบตั กิ าร
Operating System
ขันตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล
Data Structure and Algorithm
การปรับแต่งและการเผยแพร่ สารสนเทศ
Information Adjustment and Propaganda
การจัดการสารสนเทศในองค์กรการเรี ยนรู ้
Information Management in Learning Organization
การจัดการห่ วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Management
การจัดระเบียบสารสนเทศและการสืบค้น
Information Organization and Retrieval
การวิเคราะห์และการออกแบบเว็บไซต์
Web Analysis and Design

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2

หน่วยกิต
2(90)
2(90)

33

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

4122632
4123205
4123207
4123209
4123513
4123530
4123617
4123637

4123903

4124103
4124202
4124506
4124508

ระบบสํานักงานอัตโนมัติสาํ หรับงานสารสนเทศ
Office Automation System for Information Works
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
การจัดการศูนย์สารสนเทศและความรู ้
Knowledge and Information Center Management
การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology System Management
ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
Management Information System
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resource Management
การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
Multimedia Application
โปรแกรมประยุกต์ดา้ นการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Computer Application for Small and Medium Business
Management
การวิจยั และพัฒนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Research and Development in Information Technology
Management
สารสนเทศทางการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
Information for Customer Relationship Management
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Marketing
คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
Data Warehouse and Data mining
ความปลอดภัยของสารสนเทศ
Information Security

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ให้เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า

เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลัก สู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุ บลราชธานี โดยไม่ ซาก
ํ บั รายวิชา
ทีเคยเรี ยนมาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้ เรี ยนโดยไม่ นับหน่ วยกิตรวม ในเกณฑ์ก ารสําเร็ จ
หลักสูตรของสาขาวิชา

หมวดวิชาแกน
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ลัก ษณะโครงสร้างขององค์ก ารธุ รกิจทัวไป การวางแผน การจัดสายงาน หลัก เกณฑ์และ
แนวความคิดในการจัดตังองค์การธุ รกิจ ลัก ษณะประเภทของการประกอบธุ รกิจ หลัก การบริ ห ารและ
หน้าทีสําคัญของฝ่ ายบริ ห ารทุก ๆ ด้าน ในแง่ก ารวางแผน การจัดคนเข้าทํางาน การสังการ การจูงใจ
คนทํางาน การควบคุมปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมาย และนโยบายทีตังไว้
4112201 ความน่ าจะเป็ นและสถิติเบืองต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Probability and Statistics
ความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็ น การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ การ
แจกแจงค่าทีได้จากตัวอย่าง หลักการประมาณ การทดสอบสมมุติฐาน
4113504 การวิจัยการดําเนินงานเบืองต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Operational Research
หลักการเบืองต้นเกียวกับโครงสร้าง และแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ทฤษฏีการตัดสินใจ การ
เลี ยนแบบทางสถิ ติ คิ ว ทฤษฏีก ารแทนที การควบคุ ม คลังพัสดุ การวิเคราะห์ ข่ ายงาน และการเขี ย น
โปรแกรมเชิงเส้นเบืองต้น
หมวดวิชาเฉพาะ
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

1551613 ภาษาอังกฤษเพืองานทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
English for Computer and Information Technology
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการฟัง การพูด เพือให้ขอ้ มูลและแสดงความคิดเห็นในเรื องต่างๆ
ให้ มี ทกั ษะในการอ่ า นโดยการอ่ านเพือหาหั วเรื อง การอ่ านเพือจับ ใจความสํา คัญและรายละเอี ย ด
ให้สามารถเขียนสรุ ปเพือรายงานข้อความทีอ่าน และให้มีทกั ษะในการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อ ทีเกียวข้อ ง
กบั คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบืองต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Computer Programming
องค์ประกอบและหน้าทีของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ หลักการ
เขียนโปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม ขันตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน
ลําดับขันตอนของโปรแกรม ชนิดของข้อมูลและตัวแปร คําสังต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม คําสังรับข้อมูล
คํา นวณ แสดงผล เงื อนไข ทํา ซํ า โปรแกรมย่ อ ย ฟั ง ก์ชัน พิ เ ศษ ฝึ กการเขี ย นโปรแกรมด้ ว ย
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึง
4121108 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Law and Ethic for Information Technology
หลักทัวไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายเกียวก บั องค์ก รธุ รกิจการดําเนิ นการจัดตัง
และการเลิกกิจการกฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบืองต้นและพาณิ ชย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ กรณี ศึก ษา
ข้อพิพาททีเกิดจากการทําธุรกรรมบนเครื อข่าย จริ ยธรรมและบทบาทของธุรกิจต่อสังคม ความสําคัญและ
การพัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจและสังคม
4121202 สังคมสารสนเทศและการจัดการความรู้ ในองค์กร
3(3-0-6)
Information Society and Knowledge Management in Organization
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศในบริ บ ทของสัง คม สื อสารสนเทศเทคโนโลยี
สารสนเทศทีใช้ในปั จจุบนั เทคนิ ค และวิธีก ารสื บค้นสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื องมื อ การ
สืบค้นสารสนเทศจากสือและทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ การสรุ ป การตีค วาม และการนําเสนอ
ผลการสืบค้น
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4121401 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
ความรู ้ พืนฐานเกียวก บั ระบบปฏิ บ ัติก าร การทํา งานของระบบปฏิ บ ัติก าร บริ ก ารของ
ระบบปฏิบตั ิการ การจัดการโปรเซส และเทรด การทํางานอย่างสอดคล้อ งก นั ของโปรเซส ปั ญหาการ
ติดตาย การจัดการหน่วยความจํา ระบบแฟ้ มและระบบอินพุต/ เอาต์พุต ระบบคอมพิวเตอร์ แบบกระจาย
ระบบแฟ้ มแบบกระจาย การประสานงานในระบบกระจาย การป้ องกนั และการรักษาความปลอดภัย

4121501 ขันตอนวิธีและโครงสร้ างข้อมูล
3(2-2-5)
Data Structure and Algorithm
ความรู ้พืนฐานเกียวกับโครงสร้างข้อมูล โดยมุ่ งเน้นโครงสร้างข้อ มู ล เชิ งนามธรรมพืนฐาน
เวกเตอร์ ลิสต์ สแตก คิว เซต แมป ฮีพ และกราฟ การเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลและขันตอนวิธีสําหรับ
โครงสร้างข้อมูลเชิงนามธรรม โดยใช้หลัก การวิเคราะห์ ในแง่ข องระยะเวลาและพืนทีหน่ วยความจําที
ต้องการใช้ เทคนิคการเรี ยงลําดับข้อมูล และการค้นหาข้อมูล
4122106 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
3(2-2-5)
Object Oriented Programming
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบืองต้น
4121501 ขันตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล
แนวคิดเชิงวัตถุ และนําแนวคิ ดเชิ งวัตถุ ม าประยุก ต์ใช้ในการเขี ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เชิงวัตถุ ด้วยภาษาต่าง ๆ รวมทังศึกษาและออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาแผนภาพ
4122204 ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database System
ระบบข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ข องข้อ มู ล ความเป็ นอิ สระของข้อ มู ล
แบบจําลองข้อมูลตามลําดับชัน แบบเครื อข่าย และแบบเชิงสัมพันธ์ การนอร์มอลไลซ์ ภาษาประมวลผล
ข้อมูล ระบบป้ องกนั ความปลอดภัยของข้อมูล การเรี ยกคืนข้อมูล และฐานข้อมูลแบบกระจายขันแนะนํา
รหัส
ชือและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ต)
4122207 การปรับแต่ งและการเผยแพร่ สารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Adjustment and Propaganda
แนวคิดเกียวกบั การปรับแต่งและการเผยแพร่ สารสนเทศ กระบวนการปรับแต่งสารสนเทศ
การกาํ หนดกลุ่มเป้ าหมาย การคัดเลือกและการประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ การจัดการใหม่ทงในรู
ั ปแบบและเนือหา การเผยแพร่ สารสนเทศและการประเมินผล
สารสนเทศทีมีการปรับแต่งแล้ว การจัดการของหน่วยปรับแต่งสารสนเทศ
4122217 การจัดการสารสนเทศในองค์กรการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information Management in Knowledge Organization
ทฤษฎีและการปฏิบตั ิเกียวกบั การจัดการสารสนเทศในบริ บทขององค์กรการเรี ยนรู ้ โมเดล
ทางทฤษฎีและการประยุกต์ทางการจัดการความรู ้ และความเป็ นไปได้ในการใช้อินเทอร์เน็ต ผูเ้ รี ยน
ตระหนักถึงบทบาทของทักษะสารสนเทศในการดํารงความเป็ นองค์กรการเรี ยนรู ้

4122218 การจัดการห่วงโซ่ อุปทาน
3(2-2-5)
Supply Chain Management
แนวความคิดของสมานโซ่อุปทานและความสามารถในการแข่งขันของโซ่คุณค่า การตอบสนอง
ผูบ้ ริ โภคอย่างมีประสิทธิ ภาพ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว แง่มุมต่างๆ ในด้านผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิงาน
การพยากรณ์ การประสานงานระหว่างผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่าย การควบคุมสิ นค้าคงคลังโดยผูผ้ ลิตและการ
เติมสินค้าอย่างต่อเนือง การปรับเปลี ยนโครงสร้างโซ่อุปทาน ผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ บทบาท
ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการสมานโซ่อุปทาน การจัดซือ โลจิสติกส์ โลจิสติกส์ยอ้ นกลับและการบริ หาร
การกระจายสินค้า การปรับปรุ งโซ่อุปทานให้ดีทีสุด การเชือมโดยกลยุทธ์ โซ่อุปทานให้เข้ากบั กลยุทธ์รวม
ของธุรกิจ
4122219 การจัดระเบียบสารสนเทศและการสืบค้น
3(2-2-5)
Information Organization and Retrieval
การจัดโครงสร้าง การแทนทีและการเข้าถึงสารสนเทศ การจําแนก การทําดัชนีและการ
วิเคราะห์เนือหาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ธึม การออกแบบและบํารุ งรักษาฐานข้อมูล ดัชนี แบบแผนการ
จําแนก และอภิธานการใช้รหัส รู ปแบบ และมาตรฐาน การวิเคราะห์และประเมินเทคนิคการค้นหาและ
การนําร่ อง
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4122502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
System Analysis and Design
หลักการเกียวกับการวิเคราะห์ระบบ และการวางแผนแก ป้ ั ญหา ขอบข่ ายของการวิเคราะห์
การตรวจสอบระบบศึกษา ความเป็ นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอี ยด ระบบทีใช้ใหม่ ก บั ระบบเดิ ม การ
ออกแบบการส่วนนําข้อมูลเข้าและแสดงผลข้อมูล การออกแบบแฟ้ มข้อ มู ล การทดสอบระบบและการ
นําไปใช้งานรวมถึงการ แกไ้ ขและบํารุ งรักษา การทําผังระบบการสือสาร การประเมิ นและการตัดสิ นใจ
การควบคุม ความปลอดภัย และการจัดทําเอกสารระบบงาน
4122503 การวิเคราะห์และการออกแบบเว็บไซต์
3(2-2-5)
Web Analysis and Design
สถาปัตยกรรมของการสือสารข้อมูลระหว่างเว็บเซอร์ฟเวอร์ และเว็บเบราเซอร์ เทคโนโลยี
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทีเหมาะสม ในการให้บริ การของเว็บเซอร์ฟเวอร์ในปัจจุบนั การติดตังระบบเว็บ
เซอร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลบนเว็บ การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ การออกแบบหน้าเว็บ การใช้
เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ในปัจจุบนั เพือการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

4122632 ระบบสํานักงานอัตโนมัติสําหรับงานสารสนเทศ
3(2-2-5)
Office Automation System for Information Works
ระบบสํานักงานกบั การจัดการองค์การ การใช้นวัตกรรมในการประมวลผลข้อมูล การ
ประมวลผลคําและภาพการสือสารในสํานักงาน การผลิตงานกราฟฟิ ก การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
นํามาใช้ การออกแบบซอฟต์แวร์ ระบบสํานักงานอัตโนมัติสาํ หรับงานสารสนเทศ ในด้านการจัดหา การ
ทํารายงาน การยืม-คืน การทดสอบและการนําระบบไปใช้
4123106 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Programming
หลัก การเบืองต้นเกียวก บั องค์ประกอบของการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ คําสังเบื องต้น
เกียวกับการรับ การแสดงผลบนเว็บ การกําหนดค่าให้กบั ข้อมูล การทํางานวนรอบ การก าํ หนดเงือนไข
การใช้ อาร์เรย์ 1 มิติและหลายมิติ การใช้ฟังก์ชนั การเรี ยงลําดับข้อมูล การค้นหา การเชือมต่อฐานข้อ มู ล
และการจัดการฐานข้อมูล การเชือมโยงหลายตาราง โดยใช้โปรแกรมทีพัฒนาบนเว็บ ร่ วมก บั โปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4123110 การจัดการองค์กรสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Organization Management
ลักษณะเชิ งพฤติก รรมของการจัดการ แนวคิ ด แรงกระตุน้ การสื อสาร การเชิ ญชวน การ
ตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง การจัดการกับความขัดแย้ง ขบวนการกลุ่ม อํานาจและการเมือง และภาวะผูน้ ํา
ในการวิเคราะห์ ประเด็นและกรณีทียึดถือเป็ นแบบอย่าง และกรณี ร่วมสมัย วิเคราะห์ และแสดงความรู ้
ความเข้าใจเกียวกับองค์กร การจัดการ และการพัฒนาจากทฤษฎี แนวคิ ด หลัก การ กระบวนการ การ
ปฏิบ ัติ และประสบการณ์ ทีหลากหลาย การเพิมศัก ยภาพในการจัดการองค์ก ร ตามวัตถุ ป ระสงค์ที
หลากหลาย เพือความเป็ นเลิศด้านประสิทธิภาพ ความสร้างสรรค์ ประสิทธิผลและความสัมพันธ์
4123202 การจัดการแฟ้ มข้อมูลและฐานข้อมูล
3(2-2-5)
File Management and Database
แนวคิดในการจัดการแฟ้ มข้อมูล โครงสร้างแฟ้ มข้อมูล วิธีการพืนฐานสําหรับการจัดระเบียบ
แฟ้ ม การกระทําแฟ้ มข้อ มู ล แบบดรรชนี และแบบแฮช เทคนิ ค การรับเข้า-ส่ งออกแฟ้ ม หน่ วยบันทึก
แนวคิ ดและสถาปั ต ยกรรมของระบบฐานข้อ มู ล การสร้างแบบจําลองข้อ มู ล โดยใช้แบบจําลองตาม
ความสัมพันธ์เอนทิตี การสร้างแบบจําลองเชิงวัตถุ แบบจําลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เงือนบังคับเชิ งสัม พันธ์
ภาษาสอบถาม การแปลงเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุขนพื
ั นฐานและแนวคิดฐานข้อมูลเชิงวัตถุสมั พันธ์
ภาวะพร้อมกนั และฐานข้อมูลแบบกระจาย

4123205 พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Commerce
พาณิ ชย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ข นพื
ั นฐาน คําศัพ ท์ข องธุ ร กิจ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หลัก การพาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พื นฐานโครงสร้ างการพาณิ ชย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื องมื อ สําหรับ การพัฒนาพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความมันคงของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ ระบบการ
ชําระเงินอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ กลยุทธ์ทางการตลาด การขาย การประชาสัม พันธ์ และการส่ งเสริ ม การขาย
กลยุทธ์สําหรับการซื อและการสนับสนุ น การปรับ เปลี ยนข้อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ สภาวะแวดล้อ มการ
พาณิ ชย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ กฎหมาย จรรยาบรรณ และภาษี การวางแผนธุ รกิจสําหรับ ทําให้ ก ารพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์เกิดผล ระบบสํานักงานส่วนเหลือเพือสนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4123207 การจัดการศู นย์ สารสนเทศและความรู้
3(2-2-5)
Knowledge and Information Center Management
การปฏิบตั ิงานและบทบาทของนักสารสนเทศและในฐานะผูบ้ ริ ห ารศูนย์สารสนเทศแนวใหม่
ไปจนถึงการบริ หารจัดการศูนย์สารสนเทศเสมือน การจัดการในฐานะของผูใ้ ห้ บริ ก ารสารสนเทศ ได้แก่
การจัดการโครงสร้างองค์ก ร การวางแผน การก าํ หนดนโยบาย การจัดการบุค ลากร การเงิน อาคาร
ครุ ภณั ฑ์ การสือสารเพือเพิ มประสิ ทธิ ภาพการจัดการ การจัดทําเอกสารและระบบข้อ มู ล เพือช่ วยการ
ปฏิบตั ิงานและการตัดสินใจ การวัดและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
4123209 การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology System Management
หลัก การจัด การระบบสารสนเทศ โครงสร้ า งของการจัด การระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศในองค์กร เทคโนโลยีในระบบสารสนเทศ ระบบการจัดการและระบบสนับสนุ นในองค์ก ร
ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ การวางแผนระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการ
จัดการ
4123502 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Decision Support System
กระบวนการตัด สิ น ใจของมนุ ษ ย์ ระบบ รู ป แบบ และชนิ ด ของระบบสนับ สนุ น การ
ตัดสิ นใจ ข้อ แตกต่างก บั ระบบประมวลผลสารสนเทศทัวไป การสร้างระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ
เครื องมือช่วยจัดสร้างรู ปแบบการนําเสนอ การหาวิธีทีเหมาะสม รู ปแบบทางคณิตศาสตร์ ทีเกียวข้อ ง การ
จําลองและแบบจําลองทีเกียวข้อง การนําระบบสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้ประโยชน์ พร้อ มทังตัวอย่าง
กรณีศึกษา

4123503 การจัดการความรู้ ในการวางแผนกลยุทธ์
3(3-0-6)
Knowledge Management for Strategic Planning
แนวคิดและความสําคัญของการวางแผนกลยุทธ์ เทคนิคและกลวิธีในการวางแผนกลยุทธ์ กล
ยุทธ์การจัดการความรู ้ และการจัดการความรู ้ก ับการวางแผนกลยุทธ์
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4123505 กลยุทธ์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Strategic Management of Information Technology
แนวคิดของการวางแผนกลยุทธ์ซึงรวมถึงการบริ หารเชิงกลยุทธ์ การตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์ การ
ดําเนิ นงานตามกลยุทธ์ การประเมิ นผลและการควบคุ ม โดยการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อ มทัวไป การ
วิเคราะห์การแข่งขัน การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร การออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับการ
วางแผนกลยุทธ์ และการเขียนแผนกลยุทธ์
4123513 ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
3(2-2-5)
Management Information System
ข้อมูลเพือการบริ หาร หลักการค้นหาข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การจัดองค์กร การวัดและการ
ประเมิ นผล การจัดทํารายงาน ฝึ กเขี ยนโปรแกรมและนําโปรแกรมสําเร็ จ รู ปมาประยุก ต์ใช้ในระบบ
สารสนเทศเพือการบริ หาร
4123530 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Resource Management
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ เรี ยนรู ้ถึงวิธีการวางแผนและการทําโครงการ
ทราบผลทีจะเกิดขึนจากการดําเนินการตามโครงการนัน โดยการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่ วยใน
การประมวลผล ข้อมูลทีได้จากการตลาด วิศวกรรมและการเงิน
4123617 การประยุกต์ใช้ งานมัลติมเี ดีย
3(2-2-5)
Multimedia Application
แนวคิดและทฤษฎีสาํ หรับการสร้างสื อมัล ติมี เดี ย การนําเสนอข้อ มู ล ข่ าวสาร โดยใช้สือ
ประเภทมัล ติมี เ ดี ย องค์ประกอบมัล ติ มี เ ดี ย การสร้ า งสรรค์ง านโต้ต อบ การสร้ า งการ์ ตู น แบบ
ภาพเคลือนไหว หรื อการสร้างมัลติมีเดียในรู ปแบบต่าง ๆ

4123637 โปรแกรมประยุกต์ ด้านการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
3(2-2-5)
Computer Applications for Small and Medium Business Management
ระบบงานการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาพรวมของธุ รกิจขนาดย่อ มและขนาด
กลาง การวางแผนและกาํ หนดนโยบายของธุรกิจ การบริ หารงานบุคคล การจัดซือและควบคุมสินค้าคง
คลัง การจัดการการตลาด การเงินและการบัญชี และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพือระบบงาน
เอสเอ็มอี
รหัส
ชือและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ต)
4123707 การสือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Data Communication and Computer Network
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4121401 ระบบปฏิบตั ิการ
พืนฐานการสือสารข้อมูลและเครื อข่าย พืนฐานข้อมูลและสัญญาณ การส่งผ่านข้อมู ล ดิ จิตอล
และการอินเตอร์เฟซ สือกลางส่งข้อมูล และการมัลติเพล็กซ์ การตรวจจับข้อผิดพลาด การควบคุมการไหล
ของข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด แบบจําลองเครื อข่าย รู ปแบบการเชือมต่อเครื อข่าย อุ ปกรณ์ และ
สื อกลาง ฮาร์ ด แวร์ และซอฟต์แวร์ เครื อ ข่ าย และส่ ว นประกอบของการสื อสารข้อ มู ล และเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์
4123802 การเตรียมสหกิจศึกษา
2(90)
Cooperative Education Preparation
เงือนไขรายวิชา : GPA ไม่นอ้ ยกว่า 2.50
: ผลการเรี ยนรายวิชา 4122502 และ 4123707 ตังแต่ C+ ขึนไป
หลัก การ แนวคิ ด และกระบวนการของสหกิจศึก ษา ระเบียบข้อ บังคับทีเกียวข้อ ง ความรู ้
พืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู ้พืนฐานในการปฏิบตั ิงาน การสือสารและมนุษยสัมพันธ์
การพัฒนาบุค ลิ ก ภาพ ระบบการบริ ห ารคุ ณภาพในสถานประกอบการ เทคนิ ค การนําเสนอ การเขี ยน
รายงาน
4123903 การวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Research and Development in Information Technology Management
การเรี ยนรู ้เชิงปฏิบตั ิดา้ นกระบวนการวิจยั และพัฒนาทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือเสริ มและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง ระเบียบวิธีวิจยั การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และการศึกษาข้อมูลด้วยหลักการทางสถิติ ทังบรรยายและอ้างอิ งขันสู ง การทดสอบ
สมมติฐานด้วยวิธีการของสถิติขนสู
ั ง การสรุ ปผลการนําเสนอและการแปลความ การนําเสนอผลงานวิจยั
และการเขียนรายงาน

4123904 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Project Management
ลักษณะของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การกาํ หนดแนวความคิด และการริ เริ มโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงรู ปการวางแผนโครงการ การบริ หารโครงการด้านบุคคล การบริหารโครงการ
การบริ หารความเสียงในโครงการ การติดตามและรายงานโครงการ การบริ หารคุณภาพโครงการ การ
บริ หารการเปลียนแปลงในองค์การ และนําโครงการไปสู่การปฏิบตั ิและการประเมินผล
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4124103 สารสนเทศทางการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(2-2-5)
Information for Customer Relationship Management
แนวคิดเกียวกบั การจัดการสารสนเทศด้านการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์และศูนย์ติดต่อลูกค้า
นิยาม ขีดความสามารถ ปัจจัยแห่ งความสําเร็จของการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ การบริ หารข้อมูลการขายและ
การบริ การลูกค้า การคัดเลือกกลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ การบริ หารและการใช้ขอ้ มูลลูกค้าร่ วมกนั
เครื องมือสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า ข้อตกลงว่าด้วยระดับการให้บริ การ การบริ หารลูกค้า
สัมพันธ์ในระบบอินเตอร์เน็ต การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ผา่ นทางความขัดแย้ง การศึกษาความพึงพอใจของ
ลูกค้า การทบทวนกลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
4124202 ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารระดับสู ง
3(2-2-5)
Executive Information System
แนวคิดเกียวกับสารสนเทศสําหรับผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง กรอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง ความเข้าใจเกียวก บั ความต้อ งการข้อ มู ล และบทบาทของผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง
ข้อตกลงร่ วมของผูบ้ ริ หารระดับสูง พนักงานในระบบสารสนเทศสําหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง การก าํ หนด
ความต้อ งการระบบสารสนเทศสําหรับผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง การก าํ หนดคุ ณสมบัติข อ้ มู ล สําหรับระบบ
สารสนเทศสําหรั บผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง การก าํ หนดคุ ณสมบัติฮ าร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ สําหรับระบบ
สารสนเทศสําหรับผูบ้ ริ หารระดับสูง การจัดโครงสร้างข้อมูล การออกแบบปฏิสมั พันธ์ระบบสารสนเทศ
สําหรับผูบ้ ริ หารระดับสูง การบริ หารข้อมูล การเอาชนะอุปสรรคทางการเมืองในองค์กร ปัญญาประดิษฐ์
การประเมินกําไร ปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จขององค์ก ร ทิศทางของระบบสารสนเทศสําหรับผูบ้ ริ ห าร
ระดับสูงในอนาคต

4124203 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Marketing
แนวคิ ดและบทบาทของการตลาดอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การนําเทคโนโลยีส ารสนเทศมาเป็ น
เครื องมือในการบริ หารการตลาด เว็บไซต์ เว็บบอร์ด เว็บบล็อก อีเมล์ มื อ ถื อ ทีเหมาะสมก บั พฤติก รรม
ผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่วนตลาด การเลื อ กตลาดเป้ าหมาย กลยุทธ์
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การดําเนินงานและการควบคุ ม สําหรับการตลาดอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แนวโน้ม ของ
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นด้านจริ ยธรรมในการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4124506 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
Data Warehouse and Data Mining
แนวคิดคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของระบบคลังข้อ มู ล
ระเบียบวิธีพฒั นาคลังข้อมูล ขันตอนการออกแบบคลังข้อ มู ล และสร้างคลังข้อ มู ล การประยุก ต์ใช้งาน
คลังข้อมูล การดําเนินการโครงสร้างแบบลูกบาศก์ กระบวนการค้นพบความรู ้ กระบวนการเตรี ยมข้อ มู ล
เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล การค้นพบความรู ้ดว้ ยกฎ ความสัมพันธ์ การจําแนกประเภทข้อมูล การจัดกลุ่ม
ข้อมูล โปรแกรมประยุกต์การทําเหมืองข้อมูล
4124508 ความปลอดภัยของสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Security
แนวโน้มของความไม่ปลอดภัยในสภาวะการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผนและ
จัดการระบบความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์
วิธีการฟื นฟูจากความหายนะในการประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยในระบบฐานข้อมูล ความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ความปลอดภัย
ในโครงข่ายการสือสารข้อมูล การป้ องกนั ทางกายภาพ การวิเคราะห์ความเสียง ประเด็นในแง่กฎหมาย
และจรรยาบรรณในเรื องความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
4124803 สหกิจศึกษา
6(16 สัปดาห์)
Cooperative Education
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน: สอบผ่าน 4123802 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานในลักษณะพนักงานชัวคราว ตามโครงงานทีได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทํา
รายงานและการนําเสนอ

4124805 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5(450)
Field Experience in Information Technology Management
นักศึกษาออกฝึ กปฏิบตั ิงานเชิงวิชาการหรื อวิชาชีพด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
องค์การหรื อหน่วยงานหรื อสถานประกอบการธุรกิจทีเหมาะสม เมื อเสร็ จสิ นการฝึ กงานแล้วนัก ศึก ษา
จะต้องนําเสนอผลการฝึ กงานและประสบการณ์เพือแลกเปลียนเรี ยนรู ้ในกลุ่ ม โดยให้ มี ก ารนิ เทศและอยู่
ภายใต้การกาํ กบั ดูแลของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
4124921 โครงงานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(90)
Information Technology Management Project
การพัฒนาโครงงานทีเกียวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ ประยุก ต์ใช้ค วามรู ้ที
เรี ยนมาเพือออกแบบและพัฒนาโปรแกรมหรื อ ระบบงานทีใช้งานได้จริ ง โดยจะต้อ งวิเคราะห์ ปัญหา
กาํ หนดวิธีการแกป้ ัญหาและออกแบบระบบ จัดทํารายงานและนําเสนอโครงงานซึงเป็ นการสอบปากเปล่า

