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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 

 

 

 



2 

 

 

 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 

 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ แนวคิดเชงิวัตถุ การวิเคราะห ์

เชงินามธรรม กระบวนการพัฒนาระบบเชงิวัตถ ุหลกัการใชภ้าษาทางภาพเพือ่การออกแบบยเูอ็มแอล การวเิคราะห์

ระบบเชงิวัตถุ ยูสเคส แผนภาพคลาส การออกแบบระบบเชงิวัตถุ แผนภาพปฏิสัมพันธ์ แผนภาพสถานะและ

แผนภาพกิจกรรม แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบระบบ การออกแบบระบบดว้ยเคสทูล และสถาปัตยกรรมกับ

กรณีศกึษาระบบจัดการและตดิตามการแกไ้ขระบบ 

99319 การออกแบบสว่นปฏสิมัพนัธบ์นเว็บและโมบาย (6 หนว่ยกติ) 

 Web and Mobile Interaction Design 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการออกแบบสว่นปฏสิมัพันธก์ับผูใ้ชใ้นหลากหลายรูปแบบ

ทัง้บนเว็บและโมบาย 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตห์ลักการและทฤษฎเีกีย่วกับการออกแบบสว่นปฏสิมัพันธก์ับผูใ้ชสู้ก่ารปฏบิตั ิ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยค านงึถงึความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นหลัก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การออกแบบระบบเชงิโตต้อบบนเว็บและโมบายทีเ่ป็นไปตามหลักการของการปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษย์

และคอมพิวเตอร์ และรูปแบบเชงิทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนที่และการรับรู ้ศกึษาเกี่ยวกับการออกแบบที่เนน้

ประสบการณ์ผูใ้ชแ้ละสว่นต่อประสานผูใ้ชโ้ดยค านึงถงึพฤตกิรรมของผูใ้ชเ้ป็นส าคัญ การสรา้งเนื้อหาบนอุปกรณ์ 

การพัฒนาสว่นตอ่ประสานกับผูใ้ชแ้บบกราฟิก การตดิตอ่กบัผูใ้ชโ้ดยใชส้ือ่แบบโตต้อบ และการโตต้อบกบัขอ้มูลใน

ระบบ การสง่เนือ้หาแบบหลายชอ่งทางและการสง่เนื้อหาโดยใชต้ าแหน่งทีต่ัง้ รวมถงึการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่าง

สมาชกิในกลุม่เครอืขา่ยสงัคม 
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99420 การโปรแกรมเว็บ (6 หนว่ยกติ) 

 Web Programming 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลักการ เทคนคิ ภาษา และเครือ่งมอืส าหรับการพัฒนาเว็บแอปพลเิคชนั 

 2. เพื่อใหม้ีทักษะในการพัฒนาเว็บแอปพลเิคชันไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพและเหมาะกับลักษณะของ

ธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เทคโนโลยเีว็บ สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลเิคชนั การประยกุตแ์ละการพัฒนาเว็บแอปพลเิคชนั ซอฟตแ์วร์

ที่เกี่ยวขอ้งและภาษาที่จ าเป็นต่อการออกแบบและพัฒนาเว็บ กลไกการจัดการของเว็บเซริ์ฟเวอร์ การเขียน

โปรแกรมฝ่ังไคลเอนทแ์ละฝ่ังเซริ์ฟเวอร์ การบริการผ่านเว็บ และเว็บเอพีไอ การตดิต่อเชือ่มโยงกับฐานขอ้มูล 

ประสทิธภิาพและความปลอดภัยในการใชง้านเว็บ วธิกีารตดิตัง้และปรับแตง่เว็บ รวมทัง้การบรหิารและบ ารุงรักษา

เว็บ 

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) 

 Mobile Application Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการโปรแกรมเชงิวัตถุไปประยุกต์ใชใ้นการเขียน

โปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาและรูปแบบของโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่

 3. เพื่อใหส้ามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและเทคนิคต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมประยุกต์ 

บนอปุกรณ์เคลือ่นที ่
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการพัฒนาโปรแกรมบนอปุกรณ์เคลือ่นที ่โครงสรา้งพืน้ฐานของอปุกรณ์เคลือ่นที่

แพลตฟอรม์ของอปุกรณ์เคลือ่นที ่การจัดเก็บขอ้มลูของอปุกรณ์เคลือ่นที ่การจัดการต าแหน่งของอปุกรณ์เคลือ่นที ่

เครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชบ้นอุปกรณ์เคลื่อนที ่

การพัฒนาแอพพลเิคชนับนระบบปฏบิัตกิารอปุกรณ์เคลือ่นที ่การประเมนิแอพพลเิคชนัและเบราวเ์ซอรบ์นอุปกรณ์

เคลือ่นที ่กรณีศกึษาการพัฒนาแอพพลเิคชนับนระบบปฏบิตักิารอปุกรณ์เคลือ่นที ่
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