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ปรัชญาหลักสูตร
สรางองคความรู  คูคุณธรรม  นําเทคโนโลยีสารสนเทศกาวหนา  พัฒนาคน  พัฒนาชาติ

วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
1. มีคุณธรรม สามารถนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสังคมและ

ประเทศใหเขมแข็งไดอยางยั่งยืน
2. มีความรอบรูความสามารถมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโลกทัศน สามารถนําความรู

ไปไปประยุกตใชงานอันเปนประโยชนตอตนเอง องคกร และประเทศ
3. มีความสามารถนําความรูไปวิเคราะหและพัฒนาการแกปญหาท่ีเก่ียวของกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศได รวมท้ังประสานและดําเนินงานขององคกร ท้ังภายในและภายนอกองคกร
จํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 127 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 91 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 15 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 9 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 60 หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย 3(3-0)

Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)

English for Communicationand Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)

Language and Culture
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1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)

Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)

Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)

Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)

Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)
Intergraded Problem Solving

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)
Technology and Development

2) หมวดวิชาเฉพาะ 91 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 15 หนวยกิต

1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0)
English for Specific Purposes

1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(3-0)
DevelopingSkillsin English

4091611 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0)
Mathematics for Information Technology

4121105 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0)
Fundamentalsof Information Technology

4122211 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2)
Statistics for Information Technology

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 9 หนวยกิต
4122109 จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร 3(3-0)

Computer Ethics and Laws
4123508 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2)

Management Information System
4124102 มิตทิางสังคมและจริยธรรมดานสารสนเทศ 3(3-0)

Social Dimensions and Information TechnologyEthics
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2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 60 หนวยกิต
2.3.1) บังคับ เรียน 17 รายวิชา 51 หนวยกิต

4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1 3(2-2)
Computer Language Programming1

4121204 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 2 3(2-2)
Computer Language Programming2

4121702 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 3(2-2)
Computer Platform Technology

4122205 การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล 3(2-2)
Database Designing and Management

4122306 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2)
Web Programming

4122309 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2)
Object Oriented Programming

4122505 การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2)
Information System Analysis and Design

4122506 การวิเคราะหและการออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2)
Object Oriented Analysis and Design

4123103 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 3(2-2)
HumanComputer Interaction

4123310 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 3(2-2)
Mobile Applications Programming

4123311 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2)
Web Technology

4123403 ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(2-2)
Information Security

4123502 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2)
Software Engineering

4123649 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(2-2)
Electronic Commerce

4123708 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2)
Data Communication Systems and Computer Networking

4124514 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2)
Management of Information Technology Project

4124909 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-4)
Information Technology Project
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2.3.2) เลือก เรียน 3 รายวิชา 9 หนวยกิต
4121306 การเขียนโปรแกรมจาวา 3(2-2)

Java Programming
4123202 คลังขอมูล 3(2-2)

Data Warehouse
4123308 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 3(2-2)

Web Services Technology
4123648 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ 3(2-2)

Computer Applications for Business
4123650 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลบนเว็บ 3(2-2)

Web Database Applications Development Workshop
4123707 การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2)

Computer Network Management
4124914 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-4)

Seminar on Information Technology
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต

4124809 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(90)
Preparation for Professional Internship in
Information Technology

4124810 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 5(450)
Professional Internship in Information Technology
หรือ

4124811 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45)
Preparation for CooperativeEducation

4124812 สหกิจศึกษา 6(640)
CooperativeEducation

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
Xxxxxxxxxxxxx1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
xxxxxxxxxxxxxxxx1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย 3(3-0)

Thai Language for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยการใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ

เหมาะสมการใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)

English for Communication and Study Skills
Oralcommunication skills and listening comprehensionskills to gain

confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)

Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การ

กระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน เพ่ือการ
การอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
Xxxxxxxxxxxxxxx 1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)

Truth and Development of Life
ทฤษฎตีางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร  ดานศาสนาดานสังคม

จิตนิยม วัตถุนิยมการกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิตปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคมการมีจิต
สํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0)

Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติการสรางสรรคงานศิลปกรรมของ

มนุษย ดานความเชื่อศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึงความ
สามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ีนําไปสู
การเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)

Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมืองประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน
เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
Xxxxxxxxxxxxx 1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)

Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบ

ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลกสถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศปญหาความเครียด การเสพสารเสพติดการเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะการตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติแบบ
แผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดีและการฝกปฏิบัติออกกําลังกายเพ่ือ
พัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)

Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิดและการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตางๆ

ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)

Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา

เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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Xxxxxxxxxxxx 2) หมวดวิชาเฉพาะ 91 หนวยกิต
xxxxxxxxxxxxxxxxx2.1) กลุมวิชาแกน 15 หนวยกิต
1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0)

English for Specific Purposes
English through specific fields, such as science, technology and commerce

to improve students’knowledge in particular fields as well as their ability to learn English
through their own motivation to use the language. Discussion of ideas from texts and
highlight of presentation techniques included.
1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(3-0)

Developing Skills in English
Readingand writingskills tocope with future careerdemandsincluding

practices in different reading strategies: scanning, skimming, and identifying main ideas
and specific information. Reading sources from newspapers, brochures, advertisements,
itineraries and the internet including  writing  practices in  job  application letters  and
resumes, note-talking and summarizing chosen texts.
4091611 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0)

Mathematics for Information Technology
พ้ืนฐานเก่ียวกับตรรกศาสตร พีชคณิตของบูลีน เซต ความสัมพันธและฟงกชัน ระบบ

จํานวนเลขฐานตางๆ โดยเฉพาะเลข ฐาน 2, 8, 16 เมทริกซและตัวกําหนด (Determinant) การนับและ
ความสัมพันธเวียนเกิด (Recurrence Relations)ทฤษฎีกราฟ ตนไม และการแยกจําพวก(Tree and
Sorting) ขายงาน(Network) วงจร วิธีจัดหมู
4121105 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0)

Fundamentals of Information Technology
ความรูในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปดวย ภาพจําลองของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ การจัดการความซับซอนกระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงและประยุกตระบบเขาสูองคการการจัดการโครงการ การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ
4122211 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2)

Statistics for Information Technology
ความหมายของสถิติ  ขอมูล ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร ประชากรและกลุมตัวอยาง

การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการ
กระจาย การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การวัดความเชื่อม่ันของเครื่องมือ  การทดสอบการแจกแจง
ของขอมูล  การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน  การหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การวิเคราะหการ
ถดถอย และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะหขอมูล
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xxxxxxxxxxxxx 2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 9 หนวยกิต
4122109 จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร 3(3-0)

Computer Ethics and Laws
บทบาทของสังคมสารสนเทศแนวคิดในยุคดิจิทัลและนิยามของจริยธรรมทางคอม-

พิวเตอรและสาขาวิชาชีพคอมพิวเตอรในสิทธิทางทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ในยุคสารสนเทศ ความ
เปนสวนตัวอาชญากรรมทางสื่อคอมพิวเตอร ความรับผิดชอบและความเสี่ยงในการประมวลผลผานสื่อ
ทางคอมพิวเตอร การใชและการลวงละเมิดขอมูลคอมพิวเตอรในหนวยงานราชการและเอกชน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการแขงขัน ผลกระทบของเทคโนโลยีตอสังคม บทบาทของวิชาชีพท่ีมีตอสังคมในเชิง
จริยธรรม
4123508 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2)

Management Information System
ลักษณะการจัดการกระบวนการสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การนําคอมพิวเตอรมาใชใน

การบริหาร องคกรสมัยใหมศึกษาบทบาทและความสําคัญของสารสนเทศในการบริหารงาน การออก
แบบระบบยอย การกําหนดโครงสรางและขนาดของขอมูลการพัฒนาระบบสําหรับองคกรขนาดตางๆการ
ใชขอสนเทศในการรายงาน ควบคุมติดตามผล และตัดสินใจทางธุรกิจ
4124102 มิติทางสังคมและจริยธรรมดานสารสนเทศ 3(3-0)

Social Dimensions and Information TechnologyEthics
บริบททางสังคมของสังคมสารสนเทศความหลากหลายทางสังคมโลกาภิวัตนทางวัฒน-

ธรรมความเหลื่อมล้ําระหวางพลเมืองและผูบริโภคในยุคดิจิทัลขอควรคํานึงการใชธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
ประเด็นทางกฎหมายอยางขอบังคับนโยบายสิทธิความเปนสวนตัวและความเปนเจาของอาชญากรรม
จากการใชเทคโนโลยีภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องคกรวิชาชีพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความประพฤติสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Xxxxxxxxxxxxx 2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 60 หนวยกิต

2.3.1)บังคับเรียน 16 รายวิชา 48 หนวยกิต
4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1 3(2-2)

Computer Language Programming 1
ข้ันตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การวิเคราะหและออกแบบ

ข้ันตอนวิธี (Algorithm)การแกปญหา รูปแบบไวยากรณภาษาคอมพิวเตอร การเขียนประโยคคําสั่ง การใช
คําสั่งเงื่อนไข  คําสั่งวนรอบ  การใชงานชนิดของขอมูลแบบตางๆ    การใชเครื่องหมายทางคณิตศาสตร
ตรรกศาสตร  โปรแกรมยอยและการผานคา  ฟงกชันตางๆและการเขียนคําสั่งจัดเก็บขอมูลลงแฟมขอมูล
โดยใชภาษาคอมพิวเตอร ภาษาใดภาษาหนึ่ง  ในการฝกเขียนและพัฒนาโปรแกรม
4121204 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 2 3(2-2)

Computer Language Programming 2
วิชาบังคับกอน: 4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1
หลักการพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวลการเขียนโปรแกรมโตตอบกับผูใช

แบบกราฟกโดยใชฟอรม เมนู วินโดว  ภาพเคลื่อนไหว  การออกแบบสวนติดตอกับผูใช  การเชื่อมตอ
โปรแกรมกับฐานขอมูลและการพัฒนาโปรแกรมสําหรับระบบงานธุรกิจ โดยใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาใด
ภาษาหนึ่ง  เชน Visual Basic, C#, C++, Delphi เปนตน
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4121702 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 3(2-2)
Computer Platform Technology
ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการบทบาทหนาท่ีของระบบปฏิบัติการ

การจายงานหรือการจัดสรรหนวยประมวลผล บทบาท การบริหารและการจัดการหนวยความจํา การจัด
คิวงานและการจัดทรัพยากรการจัดการรับขอมูลและการแสดงผลระบบแฟม การควบคุม การคืนสูสภาพ
เดิม โครงสรางและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร หลักการทํางานรวมกันระหวางระบบปฏิบัติการ
และอุปกรณตางๆ
4122205 การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล 3(2-2)

Database Designing and Management
แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานขอมูล สถาปตยกรรมฐานขอมูลแบบจําลองขอมูล ศึกษา

องคประกอบของระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธการออกแบบฐานขอมูลกระบวนการทําใหเปนบรรทัดฐาน
การเขียนคําสั่งเพ่ือจัดการขอมูลดวยภาษา SQL วิธีการจัดการระบบฐานขอมูลการจัดการบัญชีผูใช
วิธีรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลการสํารองขอมูล การฟนสภาพของระบบฐานขอมูล การจัดการกับ
รายการ (เปลี่ยนแปลง) การปองกันปญหาเขาถึงขอมูลพรอมกัน การดูแลและการบํารุงรักษาประสิทธิภาพ
ของระบบฐานขอมูล  โดยเลือกระบบจัดการฐานขอมูลท่ีเหมาะสมเพ่ือใชประกอบการฝกปฏิบัติ
4122306 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2)

Web Programming
หลักการพัฒนาเว็บไซต การสรางเว็บแบบพลวัต โปรแกรมประยุกตบนเว็บโดยใชภาษา

แบบ Server-Side Script Client-Side Scriptและตัวเสริมตางๆ เรียนรูการใชเครื่องมือ และโปรแกรม
ประยุกตในการพัฒนาเว็บไซต  วิธีการจัดตั้งเว็บไซต วิธีการบํารุงรักษาเว็บไซต วิธีการบริหารเว็บไซต
4122309 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2)

Object Oriented Programming
การพัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอรดวยวิธีการของเทคโนโลยีเชิงวัตถุ การสรางชนิด

ขอมูล คลาส คุณสมบัติของวัตถุ การรับทอด การหอหุม โพลีมอรฟซึมการวิเคราะหและการออกแบบ
ระบบงานเชิงวัตถุAPI (Application Programming Interface) ของภาษาท่ีใชในการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ และการพัฒนาโครงงานเชิงวัตถุ
4122505 การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2)

Information System Analysis and Design
องคประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบระเบียบวิธีวิเคราะหระบบและเครื่อง

มือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟตแวร การศึกษาความเปนไปไดของระบบในทางเทคนิค ทางปฏิบัติและทาง
เศรษฐกิจ การใชแผนภาพแสดงการไหลของขอมูล การใชแผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล การออก
แบบการรับขอมูล การออกแบบการแสดงผลขอมูล การออกแบบฐานขอมูล การติดตั้งและบํารุงรักษาการ
4122506 วิเคราะหและการออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2)

Object Oriented Analysis and Design
วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน  แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลักการพัฒนา

ระบบงานแบบอินครีเมนตัน หลักการใชภาษาทางภาพเพ่ือการออกแบบUML (Unified Modeling
Language)ข้ันตอนการวเิคราะหระบบ ประกอบดวยการสรางแบบจําลองเก่ียวกับความตองการการใช
แผนภาพ Use Caseการคิดและการวิเคราะหเชิงนามธรรม การสรางแบบจําลองเชิงวิเคราะห แนวคิดการ
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คนหาวัตถุ แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธระหวางคลาส
และวัตถุ การสรางโปรแกรมดวยวิธีใช CASE Tools แนวคิดเก่ียวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนว
ขอกําหนดของแผนภาพ Use Case
4123103 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 3(2-2)

Human Computer Interaction
แนวคิดและความสําคัญเก่ียวกับการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร

กระบวนการพัฒนาสวนติดตอผูใช การศึกษาสภาพแวดลอมการใชงาน ความตองการของผูใชท่ีมีตอระบบ
คอม-พิวเตอรวิธีการรวบรวมขอมูลความตองการการวิเคราะหความตองการผูใชการออกแบบและสราง
สวนติดตอผูใช การพัฒนาโปรแกรมตามท่ีออกแบบ การทดสอบประเมินผลการใชงาน และการปรับปรุง
สวนติดตอผูใช
4123310 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 3(2-2)

Mobile Applications Programming
แนวคิด สถาปตยกรรม  ระบบปฏิบัติการ การออกแบบสวนติดตอกับผูใช  โปรโตคอลท่ี

เก่ียวของ  ความปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต เครื่องมือท่ีใชเขียนโปรแกรม และวิธีการเขียน
โปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ีแบบตางๆ เชน เกม โปรแกรมประยุกตดานฐานขอมูล  และโปรแกรมดาน
ระบบเครือขาย
4123311 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2)

Web Technology
เทคโนโลยีเวิลดไวดเว็บ ประกอบดวยเกณฑวิธี (Protocol) และภาษามาตรฐาน

โครงสรางและองคประกอบของเว็บไซต ระบบการนําทาง สื่อดิจิทัลประเภทตางๆ สภาวะแวดลอมของ
เว็บโปรแกรมประยุกต(Web Application) การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ ฝงไคลเอนตและฝง
เซิรฟเวอร สถาปตยกรรมเอ็นเทียร (N-Tier) กระบวนการพัฒนาท่ีเนนผูใช การใชประโยชนไดและความ
สะดวกในการเขาใช วิศวกรรมสารสนเทศ เครื่องมือสําหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต เทคโนโลยีเว็บ
เซอรวิส ประเด็นทางสังคมและความม่ันคงของระบบ การฝกปฏิบัติ การออกแบบ และสรางเว็บไซตดวย
การใชเครื่องมือชวย โดยเนนการใชประโยชนได การสรางสื่อประกอบท่ีเหมาะสม
4123403 ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(2-2)

Information Security
ระบบสารสนเทศท่ีมีใชอยูภายในองคกรตามรูปแบบของธุรกิจตางๆ เรียนรูรูปแบบของ

การวิเคราะหภัยคุกคามของระบบสารสนเทศรูปแบบของการโจมตีหลักการในการสรางความปลอดภัย
ใหแกระบบสารสนเทศวิธีการท่ีใชในการเขารหัสและถอดรหัสขอมูลในระบบสารสนเทศการสรางนโยบาย
เพ่ือความปลอดภัยของสารสนเทศ
4123502 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2)

Software Engineering
วิศวกรรมซอฟตแวรเบื้องตน กระบวนการของซอฟตแวร แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยี

เชิงวัตถุ การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช การออกแบบ
สถาปตยกรรมซอฟตแวร แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ หลักการใชภาษาทางภาพเพ่ือการออกแบบ UML
(Unified Modeling Language)การทดสอบซอฟตแวร การจัดการโครงงานซอฟตแวรวิวัฒนาการ
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ซอฟตแวรการตรวจสอบความสมเหตุสมผล การประมาณตนทุนซอฟตแวรการประกันคุณภาพซอฟตแวร
การปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบบูรณาการ และเครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟตแวร
4123649 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(2-2)

Electronic Commerce
ระบบธุรกิจเบื้องตนและการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสดวยระบบอินเทอรเน็ตระบบการ

เงินอิเล็กทรอนิกส กฎหมายท่ีเก่ียวของ คุณธรรมและจริยธรรมของการทําการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
4123708 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2)

Data Communication Systems and Computer Networking
การสื่อสารขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส สื่อท่ีใชในการโอนถายขอมูลอุปกรณท่ีใชในการสื่อ

สารผานระบบเครือขายความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบเครือขายรูปแบบการเชื่อมตอเครือขายโพรโตคอล
มาตรฐาน ชั้นของมาตรฐานรูปแบบตางๆ อุปกรณท่ีใชในระบบเครือขายการตรวจสอบขอผิดพลาดในการ
เชื่อมโยงขอมูลการสงสัญญาณแบบหลายทางการสลับวงจรขอมูลการสลับกลุมขอมูลการสลับสัญญาณ
ขอมูล และอุปกรณจัดเก็บขอมูลในระบบเครือขาย
4124909 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-4)

Information Technology Project
ประยุกตความรูท่ีไดจากศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  นํามาสรางเปนโครงงานพัฒนาระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  การเขียนโครงงาน  การศึกษาความเปนไปได  เหตุผลความจําเปนในการจัดทํา
โครงงาน  การประเมินงบประมาณ การจัดการตารางเวลาทํางาน การวิเคราะหออกแบบและพัฒนา
ระบบงาน การติดตั้งและทดสอบระบบงาน การนําเสนอโครงงาน

2.3.4) เลือกเรียน 4 รายวิชา 12 หนวยกิต
121306 การเขียนโปรแกรมจาวา 3(2-2)

Java Programming
การปฏิบัติเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษาจาวาคําสั่งและไวยากรณ

เชิงวัตถุ  การสรางคลาสและวัตถุ(Object)การสืบทอดของคลาส(Inheritance)การหอหุมคลาส (En-
capsulate)โพลีมอรฟซึม (Polymorphism)การสรางสวนยกเวน การรับและสงออกขอมูลการสรางสวน
ติดตอประสานกับผูใช (User Interface) แนะนําจาวาคลาสประเภทตางๆ เชนแอปเพล็ต (Applet) สวิง
(Swing) เปนตน การพัฒนาระบบงานเชื่อมตอกับฐานขอมูล
4123202 คลังขอมูล 3(2-2)

Data Warehouse
ความหมายและสถาปตยกรรมคลังขอมูล เทคโนโลยีของคลังขอมูล คลังขอมูลเชิง

สัมพันธ   คลังขอมูลหลายมิติ  กระบวนวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงสัมพันธ  กระบวนวิธีการวิเคราะหขอมูล
แบบหลายมิติ  การออกแบบดวยโครงสรางแบบดวงดาวและโครงสรางแบบเกล็ดหิมะกระบวนการทําETL
(Extract Transform  Load) และกรณีศึกษาของการออกแบบและพัฒนาคลังขอมูล
4123308 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 3(2-2)

Web Services Technology
สถาปตยกรรมซอฟตแวรเชิงบริการSOA(Service Oriented)องคประกอบและข้ันตอน

การพัฒนาเว็บเซอรวิส การทํางานโพรโทคอลSOAPการสรางสารบบรายชื่อเว็บเซอรวิสUDDIการเขียน



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หนา 12

ภาษา XMLการสรางเอกสารอธิบายรายละเอียดเว็บเซอรวิส WSDL เครื่องมือตางๆ ท่ีใชในการพัฒนาเว็บ
เซอรวิส และการนําเอาเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสมาใชประโยชน
4123648 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ 3(2-2)

Computer Applications for Business
การนําระบบคอมพิวเตอรไปประยุกตใชในงานธุรกิจดานตางๆ เชน ระบบสินคาคงคลัง

ระบบบัญชี ระบบการบริหารงาน เปนตน
4123650 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลบนเว็บ 3(2-2)

Web Database Applications Development Workshop
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตในลักษณะฟอรม  ท่ีสามารถใชงานฐานขอมูล   เครื่องมือ

สภาพแวดลอม  เพ่ือสราง  ทดสอบและนําไปใชงาน    เรียนรูการสรางและปรับแตงฟอรมท่ีประกอบดวย
บลอคขอมูล เฟรมและตัวควบคุมท่ีใชติดตอผูใชหลากหลายรูปแบบ การใชสวนประกอบสําหรับการนําเขา
ขอมูล และสวนประกอบอ่ืนการสรางวินโดวการใชทริกเกอรและการสรางฟงกชันใหแกรายการการรู
4123707 การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2)

Computer Network Management
จรรยาบรรณของการเปนผูดูแลระบบท่ีดีรูปแบบการเรียนรูการติดตั้งระบบเครือขายท้ัง

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ การจัดการระบบเครือขายผานทางการสื่อสารระยะไกลแบบตางๆ
การออกแบบระบบเครือขายไรสายเทคนิคในการติดตั้งระบบไรสาย การจัดการกับปญหาท่ีเกิด
ข้ึนในระบบเครือขายท้ังแบบมีสายและไรสาย การสรางชองทางการติดตอสื่อสารสวนบุคคล การปองกัน
การแกไขปญหาท่ีเกิดจากภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ
4124514 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2)

Management of Information Technology Project
ความหมายของโครงการและการบริหารโครงการทักษะท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูความสําเร็จ

ของโครงการประกอบดวยทักษะดานกําหนดเปาหมาย กําหนดแผนงานและการปฏิบัติงานตามแผน
รวมท้ังทักษะดานการบริหารบุคคล  แนวคิดเก่ียวกับการแยกกิจกรรมยอยจากตัวโครงการเพ่ือชวยกําหนด
ทรัพยากรท่ีตองใชการกําหนดความรับผิดชอบและการสรางตารางเวลาทํางาน  แนวคิดการสรางผังงาน
ลําดับกอนหลังของกิจกรรมตางๆ การจัดการแผนงานดวยเทคนิคซีพี/เอ็ม(Critical Path Method;
CP/M),เพิรต(Program Evaluation and Review Technique; PERT) และแผนภูมิแกนต(Gantt
Chart) การติดตามและการประเมินผลโครงการ  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปดโครงการ  ฝก
ปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรซอฟทแวรเพ่ือการบริหารโครงการ
4124914 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-4)

Seminar on Information Technology
จัดทําหัวขอสัมมนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดตามอิสระเพ่ือเปนการฝกฝนการ

คนหาขอมูล การเสนองาน การเขียนงานวิจัยท่ีถูกตอง เพ่ือใหเกิดแนวคิดท่ีแปลกใหมและผลงานท่ีมีคุณคา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนําไปจัดทําเอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานจริงได
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2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
4124809 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(90)

Preparation for Professional Internship in Information Technology
จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน

ดานการเรียนรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียน ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกระทําในสถานการณ
หรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเก่ียวของทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4124810 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 5(450)

Professional Internship in Information Technology
วิชาบังคับกอน: 4124809 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร หนวยงาน

หรือสถานประกอบการธุรกิจท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไดรับความรู ทักษะเจตคติ และประสบการณในอาชีพ
4124811 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45)

Preparation for Cooperative Education
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ

ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษย-
สัมพันธการพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการนําเสนอ และการเขียนรายงาน
4124812 สหกิจศึกษา 6(640)

Cooperative Education
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดจน

การจัดทํางานวิจัย และ/หรือพัฒนาโปรแกรมประยุกต  การจัดทํารายงานและการนําเสนอ

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไมซ้ําซอนกับราย

วิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ


