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ปรัชญาหลักสูตร

สรางองคความรู คูคุณธรรม นําเทคโนโลยีสารสนเทศกาวหนา พัฒนาคน พัฒนาชาติ
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
1. มีคุณธรรม สามารถนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาสังคมและ
ประเทศใหเขมแข็งไดอยางยั่งยืน
2. มีความรอบรูความสามารถมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโลกทัศน สามารถนําความรู
ไปไปประยุกตใชงานอันเปนประโยชนตอตนเอง องคกร และประเทศ
3. มีความสามารถนําความรูไปวิเคราะหและพัฒนาการแกปญหาที่เกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได รวมทั้งประสานและดําเนินงานขององคกร ทั้งภายในและภายนอกองคกร
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 127 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมวิชาภาษา
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communicationand Study Skills
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
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30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 1

2500113
2500114
2500115
2500116

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4000115
4000116
4000117

วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Intergraded Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

2) หมวดวิชาเฉพาะ
1500108
1500109
4091611
4121105
4122211
4122109
4123508
4124102

12 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
9 หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
91 หนวยกิต

2.1) กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)
English for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(3-0)
DevelopingSkillsin English
คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0)
Mathematics for Information Technology
หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0)
Fundamentalsof Information Technology
สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2)
Statistics for Information Technology
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
9 หนวยกิต
จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร
3(3-0)
Computer Ethics and Laws
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2)
Management Information System
มิตทิ างสังคมและจริยธรรมดานสารสนเทศ
3(3-0)
Social Dimensions and Information TechnologyEthics
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หนา 2

4121202
4121204
4121702
4122205
4122306
4122309
4122505
4122506
4123103
4123310
4123311
4123403
4123502
4123649
4123708
4124514
4124909

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
60
2.3.1) บังคับ เรียน 17 รายวิชา
51
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1
Computer Language Programming1
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 2
Computer Language Programming2
เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร
Computer Platform Technology
การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล
Database Designing and Management
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ
Information System Analysis and Design
การวิเคราะหและการออกแบบเชิงวัตถุ
Object Oriented Analysis and Design
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
HumanComputer Interaction
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่
Mobile Applications Programming
เทคโนโลยีเว็บ
Web Technology
ความปลอดภัยของสารสนเทศ
Information Security
วิศวกรรมซอฟตแวร
Software Engineering
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Electronic Commerce
ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
Data Communication Systems and Computer Networking
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Management of Information Technology Project
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project
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หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(0-4)

หนา 3

2.3.2) เลือก เรียน 3 รายวิชา
4121306
4123202
4123308
4123648
4123650
4123707
4124914

การเขียนโปรแกรมจาวา
Java Programming
คลังขอมูล
Data Warehouse
เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
Web Services Technology
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
Computer Applications for Business
ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลบนเว็บ
Web Database Applications Development Workshop
การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร
Computer Network Management
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Seminar on Information Technology
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

4124809
4124810
4124811
4124812

9

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(0-4)
7

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
Preparation for Professional Internship in
Information Technology
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
Professional Internship in Information Technology
หรือ
การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation for CooperativeEducation
สหกิจศึกษา
CooperativeEducation

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

หนวยกิต

หนวยกิต
2(90)
5(450)
1(45)
6(640)

6

หนวยกิต

เลื อกจากรายวิ ช าที่ เปดสอนในมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนคร โดยไม ซ้ําซอนกั บ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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หนา 4

คําอธิบายรายวิชา
Xxxxxxxxxxxxx1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxxxxxxxxxxxxxxx1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยการใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสมการใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ 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
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การ
กระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อการ
การอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
Xxxxxxxxxxxxxxx 1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนาดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยมการกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิตปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคมการมีจิต
สํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติการสรางสรรคงานศิลปกรรมของ
มนุษย ดานความเชื่อศาสนา สังคม บนพื้นฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความ
สามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่นําไปสู
การเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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หนา 5

2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมื อง การปกครอง ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจกรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย มประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมืองประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
Xxxxxxxxxxxxx 1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลกสถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศปญหาความเครียด การเสพสารเสพติดการเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะการตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติแบบ
แผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดีและการฝกปฏิบัติออกกําลังกายเพื่อ
พัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิดและการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตางๆ
ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยี มาประยุ กต ใช ในด านต าง ๆ ไดแ ก การศึกษา ศาสนา วัฒ นธรรม อาชีพ และการสื่ อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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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
พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร 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
การวิ เ คราะห ขอมูล เบื้ องต นด ว ยสถิ ติเ ชิงพรรณนา ไดแก การวัดแนวโนมเขาสูสว นกลาง การวัดการ
กระจาย การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การวัดความเชื่อมั่นของเครื่องมือ การทดสอบการแจกแจง
ของขอมูล การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน การหา
ความสั มพันธ ระหว างตัว แปร การวิ เคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การวิเคราะหการ
ถดถอย และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนา 7

xxxxxxxxxxxxx 2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
9 หนวยกิต
4122109
จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร
3(3-0)
Computer Ethics and Laws
บทบาทของสังคมสารสนเทศแนวคิดในยุคดิจิทัลและนิยามของจริยธรรมทางคอมพิวเตอรและสาขาวิชาชีพคอมพิวเตอรในสิทธิทางทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ในยุคสารสนเทศ ความ
เปนสวนตัวอาชญากรรมทางสื่อคอมพิวเตอร ความรับผิดชอบและความเสี่ยงในการประมวลผลผานสื่อ
ทางคอมพิวเตอร การใชและการลวงละเมิดขอมูลคอมพิวเตอรในหนวยงานราชการและเอกชน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการแขงขัน ผลกระทบของเทคโนโลยีตอสังคม บทบาทของวิชาชีพที่มีตอสังคมในเชิง
จริยธรรม
4123508
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2)
Management Information System
ลักษณะการจัดการกระบวนการสารสนเทศเพื่อการจัดการ การนําคอมพิวเตอรมาใชใน
การบริหาร องคกรสมัยใหมศึกษาบทบาทและความสําคัญของสารสนเทศในการบริหารงาน การออก
แบบระบบยอย การกําหนดโครงสรางและขนาดของขอมูลการพัฒนาระบบสําหรับองคกรขนาดตางๆการ
ใชขอสนเทศในการรายงาน ควบคุมติดตามผล และตัดสินใจทางธุรกิจ
4124102
มิติทางสังคมและจริยธรรมดานสารสนเทศ
3(3-0)
Social Dimensions and Information TechnologyEthics
บริบททางสังคมของสังคมสารสนเทศความหลากหลายทางสังคมโลกาภิวัตนทางวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ําระหวางพลเมืองและผูบริโภคในยุคดิจิทัลขอควรคํานึงการใชธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
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
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การวิเคราะหและออกแบบ
ขั้นตอนวิธี (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
หลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวลการเขียนโปรแกรมโตตอบกับผูใช
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
ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการบทบาทหนาที่ของระบบปฏิบัติการ
การจายงานหรือการจัดสรรหนวยประมวลผล บทบาท การบริหารและการจัดการหนวยความจํา การจัด
คิวงานและการจัดทรัพยากรการจัดการรับขอมูลและการแสดงผลระบบแฟม การควบคุม การคืนสูสภาพ
เดิม โครงสรางและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร หลักการทํางานรวมกันระหวางระบบปฏิบัติการ
และอุปกรณตางๆ
4122205
การออกแบบและการจัดการฐานขอมูล
3(2-2)
Database Designing and Management
แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล สถาปตยกรรมฐานขอมูลแบบจําลองขอมูล ศึกษา
องคประกอบของระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธการออกแบบฐานขอมูลกระบวนการทําใหเปนบรรทัดฐาน
การเขียนคําสั่งเพื่อจัดการขอมูลดวยภาษา SQL วิธีการจัดการระบบฐานขอมูลการจัดการบัญชีผูใช
วิธีรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลการสํารองขอมูล การฟนสภาพของระบบฐานขอมูล การจัดการกับ
รายการ (เปลี่ยนแปลง) การปองกันปญหาเขาถึงขอมูลพรอมกัน การดูแลและการบํารุงรักษาประสิทธิภาพ
ของระบบฐานขอมูล โดยเลือกระบบจัดการฐานขอมูลที่เหมาะสมเพื่อใชประกอบการฝกปฏิบัติ
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) ของภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมเชิง
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 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลักการพัฒนา
ระบบงานแบบอินครีเมนตัน หลักการใชภาษาทางภาพเพื่อการออกแบบUML (Unified Modeling
Language)ขั้นตอนการวิเคราะหระบบ ประกอบดวยการสรางแบบจําลองเกี่ยวกับความตองการการใช
แผนภาพ Use Caseการคิดและการวิเคราะหเชิงนามธรรม การสรางแบบจําลองเชิงวิเคราะห แนวคิดการ
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คนหาวัตถุ แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธระหวางคลาส
และวัตถุ การสรางโปรแกรมดวยวิธีใช CASE Tools แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนว
ขอกําหนดของแผนภาพ Use Case
4123103
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
3(2-2)
Human Computer Interaction
แนวคิดและความสําคัญเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร
กระบวนการพัฒนาสวนติดตอผูใช การศึกษาสภาพแวดลอมการใชงาน ความตองการของผูใชที่มีตอระบบ
คอม-พิวเตอรวิธีการรวบรวมขอมูลความตองการการวิเคราะหความตองการผูใชการออกแบบและสราง
สวนติดตอผูใช การพัฒนาโปรแกรมตามที่ออกแบบ การทดสอบประเมินผลการใชงาน และการปรับปรุง
สวนติดตอผูใช
4123310
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่
3(2-2)
Mobile Applications Programming
แนวคิด สถาปตยกรรม ระบบปฏิบัติการ การออกแบบสวนติดตอกับผูใช โปรโตคอลที่
เกี่ยวของ ความปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต เครื่องมือที่ใชเขียนโปรแกรม และวิธีการเขียน
โปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่แบบตางๆ เชน เกม โปรแกรมประยุกตดานฐานขอมูล และโปรแกรมดาน
ระบบเครือขาย
4123311
เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2)
Web Technology
เทคโนโลยี เ วิ ล ด ไ วด เ ว็ บ ประกอบด ว ยเกณฑ วิ ธี (Protocol) และภาษามาตรฐาน
โครงสรางและองคประกอบของเว็บไซต ระบบการนําทาง สื่อดิจิทัลประเภทตางๆ สภาวะแวดลอมของ
เว็บโปรแกรมประยุกต(Web Application) การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ ฝงไคลเอนตและฝง
เซิรฟเวอร สถาปตยกรรมเอ็นเทียร (N-Tier) กระบวนการพัฒนาที่เนนผูใช การใชประโยชนไดและความ
สะดวกในการเขาใช วิศวกรรมสารสนเทศ เครื่องมือสําหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต เทคโนโลยีเว็บ
เซอรวิส ประเด็นทางสังคมและความมั่นคงของระบบ การฝกปฏิบัติ การออกแบบ และสรางเว็บไซตดวย
การใชเครื่องมือชวย โดยเนนการใชประโยชนได การสรางสื่อประกอบที่เหมาะสม
4123403
ความปลอดภัยของสารสนเทศ
3(2-2)
Information Security
ระบบสารสนเทศที่มีใชอยูภายในองคกรตามรูปแบบของธุรกิจตางๆ เรียนรูรูปแบบของ
การวิเคราะหภัยคุกคามของระบบสารสนเทศรูปแบบของการโจมตีหลักการในการสรางความปลอดภัย
ใหแกระบบสารสนเทศวิธีการที่ใชในการเขารหัสและถอดรหัสขอมูลในระบบสารสนเทศการสรางนโยบาย
เพื่อความปลอดภัยของสารสนเทศ
4123502
วิศวกรรมซอฟตแวร
3(2-2)
Software Engineering
วิศวกรรมซอฟตแวรเบื้องตน กระบวนการของซอฟตแวร แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เชิงวัตถุ การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช การออกแบบ
สถาปตยกรรมซอฟตแวร แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ หลักการใชภาษาทางภาพเพื่อการออกแบบ UML
(Unified Modeling Language)การทดสอบซอฟตแวร การจัดการโครงงานซอฟตแวรวิวัฒนาการ
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ซอฟตแวรการตรวจสอบความสมเหตุสมผล การประมาณตนทุนซอฟตแวรการประกันคุณภาพซอฟตแวร
การปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบบูรณาการ และเครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟตแวร
4123649
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronic Commerce
ระบบธุรกิจเบื้องตนและการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสดวยระบบอินเทอรเน็ตระบบการ
เงินอิเล็กทรอนิกส กฎหมายที่เกี่ยวของ คุณธรรมและจริยธรรมของการทําการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
4123708
ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2)
Data Communication Systems and Computer Networking
การสื่อสารขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส สื่อที่ใชในการโอนถายขอมูลอุปกรณที่ใชในการสื่อ
สารผานระบบเครือขายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบเครือขายรูปแบบการเชื่อมตอเครือขายโพรโตคอล
มาตรฐาน ชั้นของมาตรฐานรูปแบบตางๆ อุปกรณที่ใชในระบบเครือขายการตรวจสอบขอผิดพลาดในการ
เชื่อมโยงขอมูลการสงสัญญาณแบบหลายทางการสลับวงจรขอมูลการสลับกลุมขอมูลการสลับสัญญาณ
ขอมูล และอุปกรณจัดเก็บขอมูลในระบบเครือขาย
4124909
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(0-4)
Information Technology Project
ประยุกตความรูที่ไดจากศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 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
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษาจาวาคําสั่งและไวยากรณ
เชิงวัตถุ การสรางคลาสและวัตถุ(Object)การสืบทอดของคลาส(Inheritance)การหอหุมคลาส (Encapsulate)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)องคประกอบและขั้นตอน
การพัฒนาเว็บเซอรวิส การทํางานโพรโทคอลSOAPการสรางสารบบรายชื่อเว็บเซอรวิสUDDIการเขียน
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ภาษา XMLการสรางเอกสารอธิบายรายละเอียดเว็บเซอรวิส WSDL เครื่องมือตางๆ ที่ใชในการพัฒนาเว็บ
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 ที่สามารถใชงานฐานขอมูล เครื่องมือ
สภาพแวดลอม เพื่อสราง ทดสอบและนําไปใชงาน เรียนรูการสรางและปรับแตงฟอรมที่ประกอบดวย
บลอคขอมูล เฟรมและตัวควบคุมที่ใชติดตอผูใชหลากหลายรูปแบบ การใชสวนประกอบสําหรับการนําเขา
ขอมูล และสวนประกอบอื่นการสรางวินโดวการใชทริกเกอรและการสรางฟงกชันใหแกรายการการรู
4123707
การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Network Management
จรรยาบรรณของการเปนผูดูแลระบบที่ดีรูปแบบการเรียนรูการติดตั้งระบบเครือขายทั้ง
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ การจัดการระบบเครือขายผานทางการสื่อสารระยะไกลแบบตางๆ
การออกแบบระบบเครือขายไรสายเทคนิคในการติดตั้งระบบไรสาย การจัดการกับปญหาที่เกิด
ขึ้นในระบบเครือขายทั้งแบบมีสายและไรสาย การสรางชองทางการติดตอสื่อสารสวนบุคคล การปองกัน
การแกไขปญหาที่เกิดจากภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ
4124514
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2)
Management of Information Technology Project
ความหมายของโครงการและการบริหารโครงการทักษะที่สําคัญเพื่อนําไปสูความสําเร็จ
ของโครงการประกอบดวยทักษะดานกําหนดเปาหมาย กําหนดแผนงานและการปฏิบัติงานตามแผน
รวมทั้งทักษะดานการบริหารบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการแยกกิจกรรมยอยจากตัวโครงการเพื่อชวยกําหนด
ทรัพยากรที่ตองใชการกําหนดความรับผิดชอบและการสรางตารางเวลาทํางาน แนวคิดการสรางผังงาน
ลําดับกอนหลังของกิจกรรมตางๆ การจัดการแผนงานดวยเทคนิคซีพี/เอ็ม(Critical Path Method;
CP/M),เพิรต(Program Evaluation and Review Technique; PERT) และแผนภูมิแกนต(Gantt
Chart) การติดตามและการประเมินผลโครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปดโครงการ ฝก
ปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรซอฟทแวรเพื่อการบริหารโครงการ
4124914
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(0-4)
Seminar on Information Technology
จัดทําหัวขอสัมมนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดตามอิสระเพื่อเปนการฝกฝนการ
คนหาขอมูล การเสนองาน การเขียนงานวิจัยที่ถูกตอง เพื่อใหเกิดแนวคิดที่แปลกใหมและผลงานที่มีคุณคา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปจัดทําเอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานจริงได
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2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
4124809
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(90)
Preparation for Professional Internship in Information Technology
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน
ดานการเรียนรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียน ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกระทําในสถานการณ
หรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเกี่ยวของทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4124810
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
5(450)
Professional Internship in Information Technology
วิชาบังคับกอน: 4124809 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร หนวยงาน
หรือสถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อใหไดรับความรู ทักษะเจตคติ และประสบการณในอาชีพ
4124811
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation for Cooperative Education
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธการพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการนําเสนอ และการเขียนรายงาน
4124812
สหกิจศึกษา
6(640)
Cooperative Education
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ไดรับมอบหมายตลอดจน
การจัดทํางานวิจัย และ/หรือพัฒนาโปรแกรมประยุกต การจัดทํารายงานและการนําเสนอ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไมซ้ําซอนกับราย
วิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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