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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555
1. โครงสรางหลักสูต ร
หนวยกิตรวม
ไมนอยกวา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
2) กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ไมนอยกวา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2) กลุมวิชาชีพ
ไมนอยกวา
- วิชาชีพ (บังคับ)
- วิชาชีพ (เลือก)
3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
2. รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
(ดังรายละเอียดภาคผนวก ก.)
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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)

มคอ.2
5764507
5764508
5764607
5764609
5764901
5764902
5764903

การทํางานรวมกันทางคอมพิวเตอร
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร
การบริหารศูนยสารสนเทศ
การจัดการความรู
หัวขอพิเศษสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 1
หัวขอพิเศษสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 2
หัวขอพิเศษสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 3

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) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
7 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนเพียง 1 กลุมดังนี้
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) กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
5761101 คณิตศาสตร์ และสถิติสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
Mathematics and Statistics for Computer Information System
ลิมิต ความต่ อเนื อง อนุ พนั ธ์ การประยุกต์ ข องอนุ พ ันธ์ ฟั งก์ชันผกผัน ความรู ้เบื องต้น
เกียวก ับทฤษฎีความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงฟังก์ชนั แคแรคเทอริ สติ ก ทฤษฎีบทลิมิต
ตัว อย่า งแบบสุ่ มและการแจกแจงโมเมนต์ เจเนอเรทโมเมนต์ การสุ่ มตัว อย่า งการประมาณการ
ทดสอบสมมติฐาน
5761102 ฟิ สิกส์ และเคมีสํา หรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Physics and Chemistry for Computer Information System
การเคลือนที และกฎของนิ ว ตัน งานและพลังงาน การอนุ รักษ์โมเมนตัม โมเมนตัมใน
เชิงมุมและการหมุน การเคลือนที แบบซิ มเปิ ลฮาร์ มอนิ ก และการแกว่ งกวัด การแผ่ข องคลืน และ
คลืนเสี ย ง ฟิ สิ ก ส์ค วอนตัมเบื องต้น อะตอม โมเลกุลและผลึกของแข็ ง สมบัติ ข องของเหลวและ
สารละลาย สมดุ ลวัฏ ภาคและกฏวัฎ ภาค กระบวนการเร่ ง ปฏิ ก ริ ิ ย า อุ ณ หพลศาสตร์ เ คมี และ
จลนพลศาสตร์เคมี
5761103 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
2 (2-0-4)
Law and Ethics for Computer Information System
กฎหมายทีเกียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา จริ ยธรรมที
เกียวข้องกับบุคคล ผูน้ ํา องค์ กรหรื อผูบ้ ริ ห ารด้า นเทคโนโลยีทีมีต่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ การนํา
ทฤษฎีดา้ นจริ ยธรรมมาประยุกต์ในการใช้ข ้อมูลข่ า วสารด้า นเทคโนโลยี จริ ยธรรมความปลอดภัย
ความน่าเชือถือของข้อมูล ความมันคงและความเป็ นเจ้าของข้อมูล
5761201 โครงสร้ างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 (2-2-5)
Data Structures and Algorithm
โครงสร้างข้อมูลแบบ สแตก คิว ลิสท์ ทรี กราฟ และโปรแกรมเวี ยนเกิด การจัด สรรเวลา
เนือที การประยุกต์ การวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูล การวิ เคราะห์ ค วามซับซ้อนของขันตอนวิ ธี การ
ออกแบบขันตอนวิธี การเรี ยงลําดับ การค้นหาข้อมูล กราฟ การเที ยบสายอักขระโพลิโนเมียล และ
เมทริ กซ์ ปั ญหาแบบเอ็นพีเบืองต้น
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5761202 พืนฐานระบบสารสนเทศ
3 (2-2-5)
Fundamental of Information System
ความรู ้เบื องต้นเกียวกบั ระบบสารสนเทศ สารสนเทศ ข้อมูล ลํา ดับ ชันและการจํา ลอง
แบบ ตัวอย่างในอุตสาหกรรม การพาณิ ชย์และสังคม เทคนิ ค ของแผนภาพลํา ดับชัน แผนภาพการ
ไหลของข้อมูล และพจนานุ กรมข้อมูล วงจรชี วิ ต โครงสร้า ง ตัว อย่า งของระบบสารสนเทศต่ า ง ๆ
และการประยุกต์ใช้ของระบบสารสนเทศ
5761301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Principles of Computer Programming
ความเป็ นมาของภาษาทีใช้เขียนโปรแกรม การออกแบบอัลกอริ ธึมแบบบนลงล่า งเพือใช้
แกป้ ั ญ หา การเขี ยนโฟลว์ช าร์ ต ความรู ้เบื องต้น เกียวกบั ภาษาเชิ งโครงสร้ า ง โครงสร้า งของตัว
โปรแกรม ส่ ว นประกอบ ความหมายและประเภทของข้อ มูล คํา สังในภาษาที ใช้ โครงสร้ า ง
โปรแกรมแบบทางเลือก การวนซํา พืนฐานด้า นตัว แปรแบบอาเรย์ พอยเตอร์ โปรแกรมย่อย และ
แฟ้ มข้อมูล
5761401 ระบบคอมพิวเตอร์ เ บืองต้น
3 (2-2-5)
Introduction to Computer System
ความหมาย บทบาท ความสํา คัญ ลักษณะสํา คัญ องค์ ประกอบของระบบคอมพิว เตอร์
หลัก การทํ า งานของระบบคอมพิ ว เตอร์ บทบาทและประโยชน์ ข องระบบคอมพิ ว เตอร์
การประมวลผล การใช้โปรแกรมพืนฐาน ซอฟต์ แ วร์ สํา เร็ จ รู ป การประมวลคํา โปรแกรมกราฟิ ก
อย่างง่าย คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย การใช้โปรแกรมนําเสนอเบืองต้น
5762203 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
Database System
แนวความคิดเกียวก ับฐานข้อมูล สถาปั ตยกรรมฐานข้อมูล รู ปแบบฐานข้อมูลแบบลํา ดับ
ขัน แบบข่ายงาน แบบรี เลชัน ฐานข้อมูลแบบรี เลชัน ภาษาจัด การฐานข้อมูลแบบพีชคณิ ต สัมพันธ์
แบบแคลคูลสั สัมพันธ์ กระบวนการนอร์มอลไลซ์ โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
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5762204 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
3 (2-2-5)
Data and Information Management
การนําเอาระบบสารสนเทศที เหมาะสมกบั ลักษณะงานและเป้ าหมายในการดํา เนิ นงาน
มาใช้ในองค์กรและการจัดการได้อย่างเหมาะสม การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีทางด้า นสารสนเทศใน
ปั จจุบนั แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ ต รงกบั ความต้องการของผูใ้ ช้ และพืนฐานความ
เข้าใจของการเป็ นผูพ้ ฒั นาระบบ การจัดการความรู ้ขององค์กรให้เหมาะสมกบั การทํา งาน การสร้า ง
ระบบสารสนเทศทีช่วยในการตัดสินใจ
5762402 การสือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Data Communication and Computer Network
หลัก การสื อสารข้อ มู ล เบื องต้น แบบจํา ลองการสื อสารข้อ มูล หลัก การทํา งานของ
โครงสร้างโมเดลโอเอสไอ ทีซีพี/ไอพี รู ปแบบการส่งสัญญาณ ตัวกลางที ใช้ในการส่ งสัญญาณ การ
มอดู เ ลต และการดี ม อดู เ ลตสัญ ญาณข้อ มูล การมัลติ เ พล็กซ์ การดี มลั ติ เ พล็ก ซ์ การหาค่ า ความ
ผิดพลาด การแก ้ไขความผิดพลาดของข้อมูล อุปกรณ์ ในระบบการสื อสารข้อมูล ระบบการสื อสาร
ข้อมูล แนวคิดและหลักการของระบบเครื อข่ า ย โทโพรโลจี ข องเครื อข่ า ย การดู แ ลและการจัด การ
เครื อข่าย
5762403 ระบบปฏิบตั กิ ารและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Operating System and Computer Architecture
เทคโนโลยีข องโพรเซสเซอร์ อิ น พุ ท เอาท์ พุ ท การจัด ระดับ ของหน่ ว ยความจํ า
หน่ ว ยความจํา แทรกสลับ บัส แคช อิ นเทอร์ รั พ ท์ ดี เ อ็ม เอ การจัด การคํา สังแบบขนาน
สถาปั ต ยกรรมสายท่ อ คณิ ต ศาสตร์ ค อมพิว เตอร์ เทคโนโลยีข องมัลติ โพรเซสเซอร์ คํา สังระดับ
เครื อง ชุ ด คํา สังคอมพิ ว เตอร์ แ บบ RISCs ชุ ด คํา สังคอมพิ ว เตอร์ แ บบ CISCs การออกแบบ
สถาปั ตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์เบืองต้น
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2) กลุ่มวิชาชีพ
วิชาชีพ (บังคับ)
5761501 เทคโนโลยีเว็บ
3 (2-2-5)
Web Technology
หลักการสถาปั ตยกรรมของเวิลด์ไวด์เว็บ หลักการทํางานของโพรโตคอล ที ซีพี ไอพี การ
ประยุก ต์ ใ ช้ง านโพรโตคอล การรับ ส่ งจดหมายอิ เล็กทรอนิ ก ส์ การเคลื อนย้า ยไฟล์ เครื องมื อ
เทคโนโลยีทีนํามาใช้ในการพัฒนาเว็บ ในงานเฉพาะด้าน
5762302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
Object Oriented Programming
แนวคิดในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการเขี ยนโปรแกรมเชิ งวัต ถุ ความหมายของ
วัตถุ กลุ่มของวัต ถุ คุ ณ ลักษณะพฤติ กรรมของวัต ถุ กลุ่มวัต ถุพืนฐาน ชนิ ด ข้อมูล ชนิ ด ตัว แปร ตัว
ดําเนินการ คําสังควบคุม คลาส อ็อบเจกต์ อาเรย์ การถ่า ยทอดคุ ณ สมบัติ ยูเอ็มแอล การเลือกเขี ยน
โปรแกรมเชิงวัตถุ
5762502 คอมพิวเตอร์ มลั ติมเี ดีย
3 (2-2-5)
Multimedia Computer
ชนิดและลักษณะของสื อ การประยุกต์ ทางด้า นมัลติ มีเดี ยและความต้องการของระบบ
การวิ เคราะห์ แ ละออกแบบระบบมัลติ มี เดี ย ความสัมพันธ์ร ะหว่ า งฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ก บั
มัลติมีเดีย มาตรฐานของรู ปแบบแฟ้ มกราฟฟิ กทางด้านมัลติมีเดีย หลักการสร้า งมัลติ มีเดี ย การจัด ทํา
มัลติมีเดียโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ทีเหมาะสม
5762601 สถาปัตยกรรมองค์ กร
3 (2-2-5)
Organization Architecture
แนวคิดการออกแบบ การพัฒนา การปรับเปลียน และการจัด การสถาปั ต ยกรรมองค์ กร
สําหรับระบบงานขนาดใหญ่ทีมีค วามซับซ้อน การกาํ หนด การเลือก การกาํ หนดบทบาท การใช้
งานระบบสารสนเทศองค์ ก ร SCM, ERP, CRM อิ นเทอร์ เ น็ ต อิ น ทราเน็ ต คลัง ข้อ มู ล ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ การจัดการห่ วงโซ่คุณค่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการจัดการกระบวนการ
ทางธุรกิจ
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5763304 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
Software Engineering
ความหมายของวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ รายละเอีย ดของสาระสํา คัญ ในวิ ช าวิ ศ วกรรม
ซอฟต์แวร์ วิธีการพัฒนาความต้องการ และข้อกําหนด ของซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์ แ วร์ แ บบ
ดังเดิ ม และแบบเชิ งวัต ถุ การตรวจสอบซอฟต์ แ วร์ เที ย บก บั ความต้องการ และ การตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์ก ับข้อกําหนด ศึกษาการวิเคราะห์หาข้อบกพร่ องและการแกไ้ ขข้อบกพร่ องในซอฟต์ แ วร์
การบํารุ งรักษาซอฟต์แวร์ และเครื องมือซอฟต์แวร์ในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
5763305 การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบ
3 (2-2-5)
System Analysis and Design
แนวความคิดและวิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการพัฒนาระบบ การศึกษา
ความเป็ นไปได้ เครื องมือทีใช้ในการวิเคราะห์ แผนภูมิการไหลของข้อมูล พจนานุ กรมข้อมูล ตาราง
การตัดสินใจ ต้นไม้การตัดสินใจ การออกแบบการแสดงผล การออกแบบข้อมูลเข้า การออกแบบ
ฐานข้อมูล การควบคุม และการเขียนเอกสารประกอบระบบงาน
5763404 การค้ นหาและการกู้คืนสารสนเทศ
3 (2-2-5)
Information Search and Retrieval
การค้น คื นข้อ ความ ธรรมชาติ ข องสารสนเทศ การแทนสารสนเทศและโครงสร้ า ง
สารสนเทศ การค้นคืนข้อความหรื อการค้นคืนสารสนเทศอย่างเต็มรู ปแบบทังทีมีขอ้ กาํ หนด และไม่
มีขอ้ กําหนด องค์ประกอบของระบบค้นคืนสารสนเทศ ปั ญหาในการค้นคื นข้อความอย่า งเต็ ม โพลี
กามี ซีโนนีมี ไฮเปอร์ นีมี ไฮโปนี มี คํา ถามเชิ งข้อความ ส่ ว นต่ อประสานกบั ผูใ้ ช้ข องระบบค้นคื น
สารสนเทศ วิ ธีก ารค้นคื นข้อ ความ วิ ธี เชิ งดัช นี วิ ธี จ ับคู่ สตริ งอย่า งง่ า ย ขันตอนวิ ธี เคเอ็ม พี การ
ประมาณการการจับคู่ ต้นไม้แ บบแพ็ต การวิ เคราะห์ การจัด กลุ่ ม พืนที เวกเตอร์ การทํา ดัชนี เชิ ง
ความหมายแฝง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เครื อข่ายใยประสาทเทียม และเครื องช่ ว ยการค้นคื น
ข้อความ
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5763405 การรักษาความมันคงและบริหารความเสี ยงระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
Computer Information System Security and Risk Management
ความปลอดภัยในทรั พย์สิน ขององค์ กรด้า นข้อ มูลและสารสนเทศ ความอ่อนแอของ
ระบบ ประเภทของภัยคุ กคามทางคอมพิว เตอร์ เทคโนโลยีการรั กษาความปลอดภัยในระบบ
คอมพิวเตอร์และเครื อข่ายสารสนเทศ การวางแผนด้านความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ การจัด
ความสมดุล ความเสี ยงระหว่ า งความปลอดภัยและการดํา เนิ นธุ รกิจ การประเมินความเสี ยงของ
ระบบรักษาความปลอดภัย
5763602 โครงสร้ างพืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
Information Technology Infrastructure
ความหมายของโครงสร้า งพืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสํา คัญของโครงสร้า ง
พืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ ประกอบของโครงสร้า งพืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แ ก่
อุ ป กรณ์ ส ารสนเทศ สื อสารสนเทศ ระบบควบคุ ม โปรแกรมประยุ ก ต์ และผู ้ใ ช้ง านระบบ
สารสนเทศ งานโครงสร้างพืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ งานศูนย์ข ้อมูล งานระบบเครื อข่ า ย
สือสารข้อมูล และงานระบบรักษาความมันคงระบบสารสนเทศ มาตรฐาน ITIL การประยุกต์ ใช้งาน
โครงสร้างพืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5763603 การจัดการโครงการระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Computer Information System Project Management
กลยุทธ์ในการทําโครงการ การเป็ นผูบ้ ริ ห ารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบแผน
โครงการ การวิเคราะห์โครงการ การวางแผนโครงการ การดํา เนิ นโครงการ การควบคุ มโครงการ
การบรรลุเป้ าหมายของโครงการ และการปิ ดโครงการ
5763605 เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
Electronics Information Technology Management
การออกแบบ การพัฒ นา การทดลองระบบสารสนเทศอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกส์ พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทํา ความเข้า ใจกระบวนการ แนว
ทางการใช้งานของโปรแกรมระบบการให้ บริ การอัต โนมัติ กระบวนการสารสนเทศสํา หรับการ
ตัดสินใจ

5764505 การพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

3 (2-2-5)
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Computer Information System Development
พัฒ นาการของระบบสารสนเทศคอมพิ ว เตอร์ การตรวจสอบระบบในฐานะของ
นักพัฒนาโปรแกรมในเรื องทีเกียวก ับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ข องการสร้า ง การเผยแพร่ และ
การสือสารผ่านเครื อข่าย อินเทอร์เน็ต บทบาทการใช้งานและการติ ด ตังเครื องมือทางอินเทอร์ เน็ต
การติดตัง เว็บเซิร์ฟเวอร์ เมลเซิร์ฟเวอร์ และระบบรักษาความปลอดภัย การทํา งานบนแพลตฟอร์ ม
ต่างๆ ความรู ้เกียวก ับ ทีซีพี/ไอพี เอสเอ็มทีพี การเชือมต่อ และโพรโตคอลอืนๆ
5764606 กลยุทธ์ การจัดการ การได้มาซึงระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Computer Information System Strategy Management and Acquisition
แนวทางในการจัดการระบบสารสนเทศ การสนับสนุนการตัดสิ นใจ กาํ หนดกลยุทธ์ทีจะ
ใช้ในการดําเนิ นธุ รกิจ การสร้า งความได้เปรี ยบในการแข่ งขันระหว่ า งองค์ กร การวิ เคราะห์ จ าก
กรณี ตวั อย่างขององค์กรทีมีอยูจ่ ริ ง ทีใช้ระบบสารสนเทศกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
5763801 สัมมนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
2 (1-2-3)
Seminar in Computer Information System
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการจัดสัมมนา หลักการจัดและกระบวนการจัด
สัม มนา การก าํ หนดหั ว ข้อสัม มนา การจัด ทํา โครงการสัม มนา การนํา เสนอปั ญ หาทางระบบ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดสัมมนาบรรยายพิเศษโดยผูเ้ ชียวชาญระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
5763802 การวิจัยเพือพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Research for Computer Information System
หลักการวิจยั การก ําหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ ขอบเขต การวางแผน การเขี ยนโครงการ
การกาํ หนดแนวคิ ด เครื องมือ และขันตอนในการทํา วิ จ ัย การเริ มทํา การวิ จ ัย การออกแบบการ
ทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ การแปลความหมายข้อมูล การสรุ ปผลการวิ จ ัย
การเขียนรายงานการวิจยั การเสนอผลงานวิจยั
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5763803 โครงงานระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
3 (0-6-3)
Computer Information System Project
นําเสนอหัวข้อโครงการวิจยั การวางแผนการจัดทําภาคนิพนธ์ แนวคิ ด และการออกแบบ
การสร้างเครื องมือหรื ออุปกรณ์ ในงานที เกียวข้อง การจัด พิมพ์เอกสารภาคนิ พนธ์ การส่ งเอกสาร
โครงการวิจยั วางแผนนําเสนอภาคนิพนธ์ รายงานผลการปฏิ บัติ งาน การนํา เสนอรายงาน ข้อสรุ ป
ของงานภาคนิพนธ์ และนําเสนอผลงานภาคนิพนธ์
วิชาชีพ (เลือก)
5761104 ภาษาอังกฤษสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
English for Computer Information System
ทักษะภาษาอังกฤษด้าน การฟัง การพูด การสนทนา การอ่าน การเขี ยน การอ่า นข้อความ
หรื อสํานวนภาษาอังกฤษด้านระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การเขียนประโยคข้อความสันๆ การใช้
ศัพท์เฉพาะสาขาวิ ช าชี พ ทักษะการอ่า นเพือความเข้า ใจ ความรวดเร็ ว ในการอ่า น การวิ เคราะห์
ข้อความในบทความวิชาการภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาชีพ
5762205 เหมืองข้อมูล
3 (2-2-5)
Data Mining
ความรู ้เบืองต้นเกียวก ับการทําเหมืองข้อมูล ประเภทของข้อมูลที ใช้การทํา เหมืองข้อมูล
สถาปั ตยกรรมของระบบการทําเหมืองข้อมูล หน้า ที การทํา งานของการทํา เหมืองข้อมูล การเตรี ยม
ข้อมูล การบรรยายลักษณะของข้อมูล การค้นหากฎของความสัมพันธ์ระหว่ า งข้อมูลการจํา แนก
ประเภทข้อมูลและการทํานาย การจัดกลุ่มข้อมูล การทําเหมืองข้อมูลกบั ข้อมูลที มีค วามซับซ้อนการ
ประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล แนวโน้มของการทําเหมืองข้อมูล
5762303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3 (2-2-5)
Web Programming
ลัก ษณะการพัฒ นาแบบเว็บ สแตติ ก เว็บ ไดนามิ ก ไคลแอนเซอร์ ฟ เวอร์ ชนิ ด ของ
ฐานข้อ มูล บนเว็บ หลัก การเขี ย นโปรแกรมด้ว ยภาษาเชิ ง โครงสร้า ง โปรแกรมเชิ ง วัต ถุ ภาษา
สอบถามเชิงโครงสร้า ง การเขี ยนสคริ ปต์ ใช้งานบนเว็บ การอัพโหลดไฟล์ ภาษาซี จี ไอ และภาษา
อืนๆ ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน เช่น ภาษาดอตเน็ต ภาษาพีเอชพี ภาษาเอเอสพี

มคอ.2
5762503 การออกแบบเว็บเพจ
3 (2-2-5)
Web Page Design
การจัด การไซต์ การออกแบบขนาดเว็บ การจัด กรอบ การจัด ตัว อักษร หลักการการ
ออกแบบ การใช้สี การจัด การรู ป ภาพ ลักษณะลิ งค์ การเชื อมต่ อเว็บเพจ เทคโนโลยีก ารใช้งาน
ร่ วมก ับเว็บเพจให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ หลักการทํางานของเซิ ร์ฟเวอร์ วิ ธีการอัพโหลดและ
ดาวน์โหลด หลักการทํางานของการบริ การเว็บ หลักการออกแบบการบริ การเว็บ
5763504 การพัฒนาการให้ บริการด้านเว็บ
3 (2-2-5)
Web Service Development
หลักการและสถาปั ต ยกรรมเว็บเซอร์ วิ ส วิ ธีการทํา งานของที เกียวข้องกบั เว็บเซอร์ วิ ส
โปรแกรมสนับ สนุ น การทํา งานบนเครื อข่ า ย การเขี ยนโปรแกรมให้ บ ริ การบนเว็บ การสร้ า ง
แกนกลาง เครื องมือทีใช้ในการบริ การด้านเว็บไซต์
5764406 การบํารุงรักษาและการบริหารระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Computer Information System Administration and Maintenance
แนวความคิ ด เกียวกบั การจัด ระบบสารสนเทศคอมพิว เตอร์ การจัด การเนื อหาวิ ชาการ
วิ เคราะห์ การออกแบบ องค์ ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิว เตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่ า ง
องค์ประกอบ บทบาทและหน้าทีของระบบสารสนเทศคอมพิว เตอร์ ภายในองค์ กร สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การ และผลกระทบต่ อสารสนเทศคอมพิว เตอร์ การประยุกต์ ใช้ระบบสารสนเทศใน
การตัด สิ นใจงานต่ า ง ๆ การนํา ระบบสารสนเทศคอมพิว เตอร์ มาใช้เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการ
ดําเนินงานทางธุรกิจ การวิเคราะห์ การพัฒนาเทคโนโลยีด ้านธุ รกิจอิเล็กทรอนิ กส์ การใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต เครื องมือทีใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจอิเล็กทรอนิ กส์ ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล
ในการทําธุรกิจผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์

มคอ.2
5764507 การทํางานร่ วมกันทางคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
Collaborative Computing
ความเข้าใจแนวความคิ ด พืนฐานและกระบวนการของการทํา งานเป็ นกลุ่ม การสื อสาร
และการร่ วมมือ หลักการระบบคอมพิว เตอร์ ช่ว ยเรื องการสื อสารและการทํา งานร่ ว มกนั ในองค์ กร
แนวความคิ ด และความสํา คัญ ของ กรอบ/เวลา และสถานที หลักการและความสามารถของ
ซอฟท์แวร์ทีสนับสนุนการทํางานร่ วมก ันเป็ นกลุ่ม เช่ น สนับสนุ นการตัด สิ นใจกลุ่ม การสนับสนุ น
ทางอ้อมของการทําการตัดสินใจ ในแง่ของสภาพแวดล้อมทีสอดคล้องกัน
5764508 ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างมนุ ษย์กับคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Human-computer Interaction
แนวคิดและความสําคัญของการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างมนุษย์และคอมพิว เตอร์ การสื อสาร
ผ่านคอมพิวเตอร์ แบบจําลองการปฏิ สัมพันธ์ข องมนุ ษย์กบั คอมพิว เตอร์ มนุ ษย์ปัจ จัย แบบจํา ลอง
การรู ้ จ ํา ในการปฏิ สัม พัน ธ์ร ะหว่ า งมนุ ษย์แ ละคอมพิ ว เตอร์ การใช้ง านได้ใ นการปฏิ สัม พัน ธ์
ระหว่างมนุ ษย์แ ละคอมพิว เตอร์ การออกแบบการปฏิ สัมพันธ์ ประเด็ นที เกียวกบั การปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์แนวโน้มของการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
5764607 การบริหารศู นย์ สารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Center Administration
พืนฐานการจัดการบริ การสิงอํานวยความสะดวกในการใช้ค อมพิว เตอร์ การเลือกจัด หา
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การจัดตารางงาน ความปลอดภัย ความเป็ นส่ ว นตัว ใน
การใช้งานคอมพิวเตอร์ การจัดทํางบประมาณ การจัด ทํา เอกสาร การเขี ยนโปรแกรม การวางแผน
ระบบ แนวคิดและผลกระทบเนืองจากการนํา ระบบคอมพิว เตอร์ มาใช้ ในการประมวลผลด้า นการ
ควบคุ ม ภายในของระบบงานที ใช้ค อมพิ ว เตอร์ เทคนิ ค และแนวการตรวจสอบระบบที ใช้
คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาตรวจสอบ
5764609 การจัดการความรู้
3 (2-2-5)
Knowledge Management
หลักการจัดการความรู ้ การวิ เคราะห์ ค วามรู ้ข ององค์ กร การออกแบบพัฒนาระบบการ
จัดการความรู ้ โดยใช้ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การนําระบบการจัด การความรู ้ไปใช้ในองค์ กร
ด้ว ยระบบสารสนเทศคอมพิ ว เตอร์ การพัฒนาองค์ กรไปสู่ องค์ ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ การพัฒ นาให้
บุคลากรมีความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ

มคอ.2
5764901 หัวข้อพิเศษสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-5)
Special Topic for Computer Information System I
หั ว ข้อพิเ ศษทางด้า นระบบสารสนเทศคอมพิว เตอร์ ทีน่ า สนใจในปั จ จุ บัน องค์ ค วามรู ้
วิวฒั นาการของเทคโนโลยี การพัฒนาที เกียวข้องกบั ระบบสารสนเทศคอมพิว เตอร์ (เนื อหาอาจมี
การเปลียนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละภาคการศึกษา)
5764902 หัวข้อพิเศษสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-2-5)
Special Topic for Computer Information System II
หั ว ข้อพิเ ศษทางด้า นระบบสารสนเทศคอมพิว เตอร์ ทีน่ า สนใจในปั จ จุ บัน องค์ ค วามรู ้
วิวฒั นาการของเทคโนโลยี การพัฒนาที เกียวข้องกบั ระบบสารสนเทศคอมพิว เตอร์ (เนื อหาอาจมี
การเปลียนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละภาคการศึกษา)
5764903 หัวข้อพิเศษสําหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 3
3 (2-2-5)
Special Topic for Computer Information System III
หั ว ข้อพิเ ศษทางด้า นระบบสารสนเทศคอมพิว เตอร์ ทีน่ า สนใจในปั จ จุ บัน องค์ ค วามรู ้
วิวฒั นาการของเทคโนโลยี การพัฒนาที เกียวข้องกบั ระบบสารสนเทศคอมพิว เตอร์ (เนื อหาอาจมี
การเปลียนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละภาคการศึกษา)
3) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
5763701 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Computer Information System
กิจกรรมเพือเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ ในด้า นการ
รับรู ้ลกั ษณะ โอกาสของการประกอบอาชี พ การพัฒนาด้า นตัว ผูเ้ รี ยนให้ มีค วามรู ้ ทักษะ เจตคติ
แรงจู งใจ คุ ณ ลักษณะที เหมาะสมกบั วิ ช าชี พ ระบบสารสนเทศคอมพิ ว เตอร์ โดยการกระทํา ใน
สถานการณ์ ซึงเกียวข้องกับงานระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

มคอ.2
5763702 การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
5 (450)
Field Experience in Computer Information System
ฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พด้า นระบบสารสนเทศคอมพิว เตอร์ ในองค์ กรหรื อหน่ ว ยงาน
หรื อสถานประกอบการธุรกิจทีเหมาะสม เพือให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติ ประสบการณ์ ในอาชี พ
โดยให้ออกฝึ กประสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 450 ชัวโมง
5763703 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (0-3-2)
Co-operative Education Preparation
หลักการและแนวคิ ด เกียวกบั สหกิจ ศึ กษา กระบวนการและขันตอนของสหกิจ ศึกษา
ระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู ้พนฐานและเทคนิ
ื
ค ในการสมัค รงานอาชี พ การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชี พ ความรู ้พืนฐาน
ที จํา เป็ นสํา หรั บการไปปฏิ บัติ งานในสถานประกอบการ ระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิ ค การนํา เสนอโครงงานหรื อผลงานและการเขี ยนรายงานวิ ชาการ การพัฒนา
บุคลิกภาพเพือสังคมการทํางาน การเตรี ยมความพร้อมสู่ความสําเร็จ
5763704 สหกิจ ศึกษา
6 (540)
Co-operative Education
การปฏิบตั ิงานด้านระบบสารสนเทศคอมพิว เตอร์ ในองค์ กรหรื อหน่ ว ยงานหรื อสถาน
ประกอบการธุรกิจ ที เหมาะสม ศึกษาปั ญหาและความต้องการของสถานประกอบการ บู รณาการ
ความรู ้ ที ได้จ ากการศึ ก ษาในหลัก สู ต รการศึ ก ษาก บั การปฏิ บัติ ง านจริ ง สาขาวิ ช าและสถาน
ประกอบการร่ วมเสนอหัวข้อทีเกียวข้องหรื อตรงก ับความต้องการของสถานประกอบการตามผูด้ ู แ ล
โครงการทีสถานประกอบการจัด ไว้ให้ นํา เสนอผลการดํา เนิ นโครงการต่ อคณะกรรมการสอบผล
การดําเนินกิจกรรมสหกิจศึกษา ในการดําเนินกิจกรรมสหกิจศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 540 ชัวโมง

