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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

96407 การพฒันาระบบสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Information Systems Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตห์ลักการ ทฤษฎ ีและเทคนคิดา้นการพัฒนาระบบสารสนเทศสูภ่าคปฏบิัตไิด ้

อยา่งเหมาะสม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวางแผน ควบคมุ ตดิตาม และประเมนิผลระบบสารสนเทศทีไ่ดพั้ฒนามาแลว้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประมวลผลขอ้มูลทางธุรกจิดว้ยคอมพวิเตอร์ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวเิคราะห์และ

ออกแบบระบบเชงิออปเจ็กต ์การศกึษาความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ระเบยีบวธิกีารและเทคนคิทีใ่ชว้เิคราะห์

ระบบสารสนเทศ การวเิคราะห์ค่าใชจ้่าย การวเิคราะห์ความตอ้งการใชข้อ้มูล ระเบยีบวธิีการและเทคนิคที่ใช ้

ออกแบบระบบสารสนเทศ รวมทัง้เทคนิคการท าตน้แบบ  แนวทางในการพัฒนาและทดสอบชดุโปรแกรมค าสั่ง  

การจัดท าเอกสาร การตดิตัง้และการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ การตดิตามและประเมนิผลระบบสารสนเทศ 

96408 การจดัการระบบฐานขอ้มูล (6 หนว่ยกติ) 

 Database Systems Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขอ้มลู สารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการจัดการฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสภาพองคก์าร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการบรหิาร และการจัดการฐานขอ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายของระบบฐานขอ้มูล คุณสมบัตแิละโครงสรา้งของระบบฐานขอ้มูล แบบจ าลองของขอ้มูล 

โครงสรา้งทางตรรกภาพและกายภาพของฐานขอ้มูล การจัดการขอ้มูลและคน้คนืขอ้มูล การควบคุมและรักษา  

ความปลอดภัยของฐานขอ้มูล พจนานุกรมขอ้มูล กรณีศกึษา และสถานการณ์จ าลองเกีย่วกับการใชป้ระโยชน์ของ

ฐานขอ้มลู 

96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Computer Programming 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละทักษะเกีย่วกับกระบวนการ วธิกีาร เทคนคิและเทคโนโลยทีีท่ันสมัยส าหรับการ

เขยีนโปรแกรม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจและสามารถเขยีนโปรแกรมไปใชป้ระโยชนใ์นงานธรุกจิ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับออปเจ็กตอ์อเรยีนเต็ดหรอืเชงิวัตถุ ตรรกะในการแกปั้ญหาและอัลกอรธิมึ การวเิคราะห์

ปัญหาในเชงิวัตถุ หลักการเขยีนโปรแกรมเชงิวัตถุ ขัน้ตอนการวางแผน วเิคราะห ์การเขยีนผังงาน โดยใชภ้าษา

ยูเอ็มแอล การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการตดิตัง้โปรแกรม เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม  

การจัดท าเอกสารคูม่อืโปรแกรม 

99316 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถ ุ (6 หนว่ยกติ) 

 Object Oriented Analysis and Design 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถ ุ

 2. เพื่อใหส้ามารถประยุกตห์ลักการ ทฤษฎ ีและเทคนิคในการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวัตถุสู่ 

การปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. เพื่อใหม้คีวามสามารถในการวางแผน ควบคุม ตดิตาม และประเมนิผลระบบสารสนเทศทีพั่ฒนา 

ดว้ยกระบวนการเชงิวตัถ ุ

ค าอธบิายชุดวชิา 

 วฏัจักรของการพัฒนาระบบ แนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยเีชงิวัตถ ุหลกัการพัฒนาระบบแบบอนิครเีมนทัล 

หลักการใชภ้าษาทางภาพเพื่อการออกแบบยูเอ็มแอล ขัน้ตอนการวเิคราะหร์ะบบ การสรา้งแบบจ าลองเกีย่วกับ

ความตอ้งการ แผนภาพยูสเคส การคดิและการวเิคราะหเ์ชงินามธรรม การสรา้งแบบจ าลองเชงิวเิคราะห ์แนวคดิ  

การคน้หาวัตถ ุแนวทางการออกแบบเชงิวัตถ ุการออกแบบคลาส การออกแบบความสมัพันธร์ะหวา่งคลาสและวัตถุ 

การสรา้งโปรแกรมดว้ยเคสทลู แนวคดิเกีย่วกบัการทดสอบโปรแกรมตามขอ้ก าหนดของแผนภาพยูสเคส 

99319 การออกแบบสว่นปฏสิมัพนัธบ์นเว็บและโมบาย (6 หนว่ยกติ) 

 Web and Mobile Interaction Design 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการออกแบบสว่นปฏสิมัพันธก์ับผูใ้ชใ้นหลากหลายรูปแบบ

ทัง้บนเว็บและโมบาย 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตห์ลักการและทฤษฎเีกีย่วกับการออกแบบสว่นปฏสิมัพันธก์ับผูใ้ชสู้ก่ารปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยค านงึถงึความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นหลัก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การออกแบบระบบเชงิโตต้อบบนอุปกรณ์เคลือ่นที ่ทีเ่ป็นไปตามหลักการของการปฏสิัมพันธร์ะหว่าง

มนุษยแ์ละคอมพวิเตอร ์และรูปแบบเชงิทฤษฎเีกีย่วกับการเคลือ่นทีแ่ละการรับรู ้ศกึษาเกีย่วกับการออกแบบทีเ่นน้

ผูใ้ชแ้ละค านงึถงึพฤตกิรรมของผูใ้ชเ้ป็นส าคัญ การสรา้งเนื้อหาบนอปุกรณ์ การพัฒนาสว่นตอ่ประสานกับผูใ้ชแ้บบ

กราฟิก การตดิต่อกับผูใ้ชโ้ดยใชส้ือ่แบบโตต้อบ และการโตต้อบกับขอ้มูลในระบบ การส่งเนื้อหาแบบหลาย

ชอ่งทางและการสง่เนือ้หาโดยใชต้ าแหน่งทีต่ัง้ รวมถงึการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งสมาชกิในกลุม่สงัคมออนไลน ์
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99420 การโปรแกรมเว็บ (6 หนว่ยกติ) 

 Web Programming 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลักการ เทคนคิ และเครือ่งมอื ส าหรับการออกแบบและเขยีนโปรแกรมบนเว็บ 

 2. เพื่อใหม้ทีักษะในการออกแบบและเขยีนโปรแกรมเพื่อท างานบนเว็บไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ

เหมาะกบัลกัษณะของธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เทคโนโลยีของอนิเทอร์เน็ต การประยุกตแ์ละการพัฒนาสือ่ทางอนิเทอร์เน็ต ซอฟตแ์วร์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมทัง้โครงสรา้งพืน้ฐานของเน็ตเวริค์ทีจ่ าเป็นต่อการออกแบบและสรา้งเว็บ กลไกการจัดการของเว็บเซริฟ์เวอร์ 

การเขยีนสครปิตเ์พือ่การเขา้ถงึเซริฟ์เวอร ์การเขยีนโปรแกรมแบบ CGI และการสรา้งหนา้เว็บแบบพลวัต โมดลูบน

เซริฟ์เวอร ์การตดิตอ่เชือ่มโยงกับฐานขอ้มลู วธิกีารจัดตัง้เว็บไซต ์ การปรับแตง่ประสทิธภิาพและความปลอดภัยใน

การใชง้าน วธิกีารบ ารุงรักษาเว็บไซต ์และวธิกีารบรหิารเว็บไซตก์ารเขยีนโปรแกรมฝ่ังของเบราวเ์ซอร์และฝ่ังของ

เซริฟ์เวอร ์

99421 การโปรแกรมเชงิวตัถ ุ (6 หนว่ยกติ) 

Object Oriented Programming 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการโปรแกรมเชงิวัตถุไปประยุกต์ใชใ้นการเขียน

โปรแกรมพืน้ฐานและขัน้สงูได ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถเรยีนรูรู้ปแบบและปัญหาของโปรแกรมตา่งๆ ในปัจจบุนั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาทกัษะกระบวนการคดิและเทคนคิตา่งๆ ในการเขยีนโปรแกรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับการโปรแกรมเชงิวัตถุ การโปรแกรมดา้นโครงสรา้งขอ้มูล และอัลกอรธิมึ การท างานกับ

ไฟลข์อ้มูล การจัดการขอ้ผิดพลาด การโปรแกรมแบบเทรด การโปรแกรมทางดา้นกราฟิก การออกแบบและ

โปรแกรมในสว่นการตดิตอ่กบัผูใ้ช ้การโปรแกรมดา้นระบบเครอืขา่ย และฐานขอ้มลู ตลอดจนกรณีศกึษา 

99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณเ์คลือ่นที ่ (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Programming on Mobile 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการโปรแกรมเชงิวัตถุไปประยุกต์ใชใ้นการเขียน

โปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาและรูปแบบของโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่

 3. เพื่อใหส้ามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและเทคนิคต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมประยุกต ์

บนอปุกรณ์เคลือ่นที ่
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการพัฒนาโปรแกรมบนอปุกรณ์เคลือ่นที ่โครงสรา้งพืน้ฐานของอปุกรณ์เคลือ่นที่

แพลตฟอรม์ของอปุกรณ์เคลือ่นที ่การจัดเก็บขอ้มลูของอปุกรณ์เคลือ่นที ่การจัดการต าแหน่งของอปุกรณ์เคลือ่นที ่

เครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชบ้นอุปกรณ์เคลื่อนที ่

การพัฒนาแอพพลเิคชนับนระบบปฏบิัตกิารอปุกรณ์เคลือ่นที ่การประเมนิแอพพลเิคชนัและเบราวเ์ซอรบ์นอุปกรณ์

เคลือ่นที ่กรณีศกึษาการพัฒนาแอพพลเิคชนับนระบบปฏบิตักิารอปุกรณ์เคลือ่นที ่
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