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รหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

ITEC1101       เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 
 Information Technology and Application 
  รายวิชาส าหรับสาขาอื่นเรียน  

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ การสืบค้นข้อมูล การจัดการเอกสาร   
การสร้างตารางค านวณ การน าเสนอผลงาน การจัดการฐานข้อมูล 

ITEC1102   เทคโนโลยีเครือขายเบื้องตน  3(2-2-5)  
 Introduction to Computer Network Technology  
    รายวิชาส าหรับสาขาอื่นเรียน  

 ความเปนมา วิวัฒนาการ เครือขายสวนบุคคล เครือขายระดับเมือง เครือขาย บริเวณกว้าง 
อุปกรณ เทคนิค เทคโนโลยี และ การประยุกตใชงานเครือขายคอมพิวเตอร  

ITEC1105     เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา                            3 (3-0-6)  
 Internet Technology for Education  
    รายวิชาส าหรับสาขาอื่นเรียน  

 ความหมาย ความส าคัญ รูปแบบ และประโยชนของเครือขายไรสาย ปฏิบัติการติดตั้ง
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไรสาย การจัดการเรียนรูแบบเคลื่อนที่เขียนโปรแกรมเพ่ือ การพัฒนา
บทเรียนบนเครือขายไรสายรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร แบบพกพา และเครื่องมือสื่อสารแบบ
เคลื่อนที่   

ITEC1301   แพลตฟอรมเทคโนโลยี   3(2-2-5)  
 Platform Technology   

 พ้ืนฐานเกี่ยวกับแพลตฟอรมเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ      
สวนประกอบทางฮารดแวร สวนประกอบและหนาที่ภายในระบบปฏิบัติการ หลักการและการ
ปฏิบัติการบริหารระบบ เชน การจัดการบัญชีผูใช บริการการพิมพ การจัดสรรพ้ืนที่เก็บบันทึก 
ขอมูล การเฝาสังเกตและการแกไขปญหา  

ITEC1401   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5)  
 Fundamentals Information Technology    

 ความรูเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพจ าลองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความส าคัญ
ของขอมูลและสารสนเทศ การบริหารความซับซอน กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและประยุกต
ระบบเขาสูองคการ การเปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการค านวณทางคณิตศาสตรขั้นตอน
การเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนอัลกอริทึมและผังงาน  
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ITEC2201   ระบบฐานขอมูลและการจัดการฐานขอมูล  3(2-2-5)  
 Database System and Database Management  

 ความรู เกี่ยวกับระบบฐานขอมูล ความส าคัญของระบบของขอมูล โครงสรางและ
รูปแบบความสัมพันธของระบบขอมูล ตามแนวคิดฐานขอมูล แนวคิด วิธีการ และการใชงาน
ฐานขอมูล การประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูล การปองกันขอมูลระบบการส ารองขอมูล 
และการเรียกคืน การวิเคราะหออกแบบฐานขอมูล การบริหารจัดการฐานขอมูล การศึกษาถึง
ผลกระทบของการใชระบบฐานขอมูล ในการบริหาร จัดการ และการตัดสินใจ   

ITEC2301   การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ  3(2-2-5)  
 Information System Analysis and Design  

 แนวคิดระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศในองคกรธุรกิจ วงจรการ
พัฒนาระบบการศึกษาระบบงาน การศึกษาความเปนไปได การวิเคราะหระบบ การออกแบบ
ระบบการน าไปใช และ การบ ารุงรักษา   

ITEC2303   การออกแบบและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)  
 Multimedia Courseware Design and Animation  for Education  
   รายวิชาส าหรับสาขาอื่นเรียน  

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย บทบาทความส าคัญของสื่อมัลติมีเดีย หลักการ
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสื่อมัลติมีเดีย การออกแบบและการสรางสื่อมัลติมีเดีย การน าเสนออยาง
มีประสิทธิภาพ  

ITEC2304   การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรการศึกษา  3(2-2-5)  
 Computer System Design for Education  
    รายวิชาส าหรับสาขาอื่นเรียน  

 หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบและการวางแผนแกปญหา ขอบขายของการวิเคราะห 
การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา ความเปนไปได การวิเคราะหรายละเอียด
ระบบที่ใชใหมกับระบบเดิมการออกแบบการน าขอมูลเขา และขอมูลออกการออกแบบแฟมขอมูล 
เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบที่ออกแบบ และการน าไปใช รวมถึงการแกไขและ
บ ารุงรักษา การท าผังระบบการสื่อสาร การประเมินและ การตัดสินใจ การควบคุม และความ
ปลอดภัย  
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ITEC2305   การวิเคราะหและออกแบบระบบ  3(2-2-5)  
 System Analysis and Design  
    รายวิชาส าหรับสาขาอื่นเรียน  

 ขั้นตอนวิเคราะหเบื้องตน เครื่องมือในการวิเคราะหระบบ ผังระบบงาน ตารางการ
ตัดสินและตนไมการตัดสิน การศึกษาความเปนไปไดของปญหา การวิเคราะหความคุมคาในการ
ลงทุน น าเขา สงออกและการออกแบบ การออกแบบวิธีการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร    
การท าเอกสาร การนาไปใชและการประเมินผล การพิสูจน การออกแบบ กรณีศึกษา  

ITEC2401   การบ ารุงรักษาและการบริหารอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5)  
 Information Technology Administration and Maintenance  

 ความรูเกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอรและสวนประกอบ
ของคอมพิวเตอร อุปกรณการสื่อสารขอมูล และอุปกรณที่เกี่ยวของ การจัดเตรียมอุปกรณทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศใหอยูในสภาพพรอมใชงาน การติดตั้งซอฟตแวรและโปรแกรมที่เกี่ยวของ การ
ตรวจสอบสภาพของอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง 
รวมถึงการซอมบ ารุงรักษาอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหอยูในสภาพพรอมส าหรับการใชงาน  

ITEC2402   พื้นฐานการพัฒนาซอฟแวร  3(2-2-5)  
 Fundamentals of Software Constitution  

 หลักการพ้ืนฐานของการพัฒนาซอฟแวร ภาษาที่ใชในการพัฒนาซอฟแวร ขั้นตอนวิธี 
และ การเขียนรหัสเทียม ชนิดของขอมูลแบบตางๆ การเขียนผังโปรแกรม แบบเชิงโครงสราง 
การใชเงื่อนไข เสนทางเลือก การวนซ้ า การทดสอบและการแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรม 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล แถวล าดับ และ การจัดการแฟมขอมูล  

ITEC2503   การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  3(3-0-6)  
 Information Resource Management  

 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอยางเปนระบบ เรียนรูถึงวิธีการวางแผนและท าโครงการ 
ทราบผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามโครงการนั้น โดยการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาชวยในการประมวลผล ขอมูลที่ไดจากการศึกษาดานการตลาด วิศวกรรมและการเงิน  

ITEC2601   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการธุรกิจ  3(2-2-5)  
 Information Technology for Business Management  

 การด าเนินงานธุรกิจและระบบในส านักงาน และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ใน
ด าเนินงานธุรกิจ ดานบุคลากรและเงินเดือน ดานบัญชีและการเงิน ดานการตลาด หรือดานอ่ืนๆ 
รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดการส านักงาน   
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ITEC2602   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการส านักงานอัตโนมัติ  3(2-2-5)  
 Information Technology for Office Automation  

 การท างานและระบบในส านักงาน และการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใชในการจัดการ
ส านักงานอัตโนมัติ เชน การเก็บเอกสาร งานธุรการ และการท าเอกสารดวยเวิรดโปรเซสเซอร  

ITEC2603   การใชซอฟตแวรส าเร็จรูปในส านักงาน  3(2-2-5)  
 Software Workshop in Office Automation  

 การใชโปรแกรมประยุกตที่ใชแพรหลายในสานักงาน เชน โปรแกรมการประมวลผลค า 
โปรแกรมตารางค านวณ โปรแกรมการจัดการฐานขอมูล โปรแกรมน าเสนอผลงาน ซอฟตแวร
ด้านการสื่อสารในองคกร และโปรแกรมอ่ืนๆ ที่เปนที่นิยม  

ITEC3101   ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  3(2-2-5)  
 Data Communication and Computer Network  

 การท างานของระบบการเก็บขอมูล และการสื่อสาร อุปกรณที่ใชระบบเก็บขอมูล     
การวิเคราะหระบบสื่อสาร อุปกรณที่ใชระบบสื่อสาร ระบบการสงขอมูลแบบทางเดียว แบบสอง
ทางพรอมกัน ชนิดชองการสงขอมูล อนาลอก และ ดิจิตอล สถาปตยกรรม เน็ตเวิรกโปรโตคอล 
ระบบเครือขาย แวน แลน และ การกระจาย   

ITEC3102   เทคโนโลยีเครือขาย  3(2-2-5)  
 Network Technology  

 ศึกษาเก่ียวกับความรูทั่วไปของเครือขาย แบบจ าลองโอเอสไอ โปรโตคอล แบบจ าลอง
ไคลเอ็น-เซิรฟเวอร การสงผานผานขอมูล หลักการและไวยากรณเกี่ยวกับทีซีพี หลักการการ
ควบคุมความแออัดการหาเสนทางที่เหมาะสม การตรวจจับขอผิดพลาด โปรโตคอลชนิดเขาถึง
พรอมกัน เครือขายเอทีเอ็ม สื่อสัญญาณ การเขารหัสสัญญาณ เครือขายไรสาย เครือขายเซลลูลาร
และความปลอดภัยบนเครือขาย  

ITEC3103   เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
  Computer Network for Multimedia  

 รายวิชาส าหรับสาขาอื่นเรียน  
 การสื่อสารข้อมูลทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบสื่อสารข้อมูลแบบ
ทางเดียว และสองทางพร้อมกัน การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Clound Computing) ชนิด
ช่องการส่งข้อมูล อนาล็อก และ ดิจิทัล สถาปัตยกรรม เน็ตเวิร์กโปรโตคอลระบบเครือข่าย  
และระบบรักษาความปลอดภัย 
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ITEC3104   เครือขายคอมพิวเตอร  3(2-2-5)  
 Computer network  
   รายวิชาส าหรับสาขาอื่นเรียน  

 เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน แบบจ าลองเครือขาย สื่อสงสัญญาณ  การออกแบบ
โครงสรางระบบเครือขาย การท างานของอุปกรณเครือขาย โปรโตคอลตนไมแบบแผกระจาย 
การสลับเสนทางขั้นพ้ืนฐาน ขายงานบริเวณเฉพาะที่แบบเสมือนที่อยูอินเทอรเน็ต การจัดเสนทางบน
ระบบเครือขาย โปรโตคอลการหาเสนทาง การปรับตั้งอุปกรณจัดเสนทางขั้นพ้ืนฐาน การ
เชื่อมตอแบบ อนุกรม การจัดการระบบเครือขายแบบเสมือน และขายงานบริเวณเฉพาะที่แบบ
ไรสาย  

ITEC3105   เครือขายคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 Computer network in Industry 
  รายวิชาส าหรับสาขาอื่นเรียน   

 โครงสราง สถาปตยกรรมของระบบเครือขายคอมพิวเตอรและในงานอุตสาหกรรม 
ระบบโอเอสไอโมเดล ทีซีพีไอพี สกาดาร แคนบัส   รูปแบบระบบเครือขายชนิดตางๆอุปกรณ
การเชื่อม  ตอโปรโตคอลระบบเครือขายไรสายการออกแบบและติดตั้งระบบเครือขาย ระบบ
แมขาย การประเมินราคาและการตรวจสอบระบบ เพ่ือใชในโรงงานอุตสาหกรรม  อุปกรณทาง
ฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใชในการรักษาความมั่นคงของระบบเครือขายปฏิบัติการสอดคลอง
กับเนื้อหาทางทฤษฎี  
 ปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาทางทฤษฎี 

ITEC3106  การสื่อสารและการจัดการเครือขายขอมูลส าหรับงานธุรกิจ       3(2-2-5)  
 Network Management and Data Communication for Business  
   รายวิชาส าหรับสาขาอื่นเรียน  

 หลักการเบื้องตนและองคประกอบของการสื่อสารขอมูล สถาปตยกรรมและองคประกอบ
ของระบบเครือขายสื่อสารทางคอมพิวเตอร โพรโตคอล การใชงานสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร 
การจัดอุปกรณเครือขาย การเชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอร โทโพโลยีเครือขาย ระบบเครือขาย  
ทองถิ่นและการติดตั้ง การเชื่อมตอเครือขายระยะไกล เครือขายแบบไรสาย การติดตั้งและการ
ออกแบบระบบเครือขายส าหรับองคกรและจัดการเครือขายเพ่ืองานธุรกิจ  
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ITSC3203   การจัดการฐานขอมูลและการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5)  
 Database and Information System Management for Education  
    รายวิชาส าหรับสาขาอื่นเรียน  

 โครงสรางขอมูล ชนิดของขอมูล การจัดการฐานขอมูล โปรแกรมการจัดการฐานขอมูล 
ระบบรักษาความปลอดภัยขอมูล ระบบฐานขอมูลทางการศึกษา การเขียนโปรแกรมจัดการ
ฐานขอมูลทางการศึกษาเบื้องตน   

ITEC3301   การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
 Object-Oriented Analysis and Design  

 วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุหลักการพัฒนา
ระบบงานแบบอินครีเมนตัล หลักการใชภาษาทางภาพเพ่ือการออกแบบยูเอ็มเอล ขั้นตอนการ     
วิเคราะหระบบ ประกอบดวยการสรางแบบจ าลองเกี่ยวกับความตองการ การใชเทคนิค ยูสเคส 
การคิด และการวิเคราะหเชิงนามธรรม การสรางแบบจ าลองเชิงวิเคราะหแนวคิดการคนหาวัตถุ 
แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธ ระหวางคลาส
และวัตถุ การสรางโปรแกรมดวยวิธีใชเคสทูล แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนว   
ขอก าหนดของยูสเคส  

ITEC3302   วิศวกรรมซอฟตแวร  3(2-2-5)  
 Software Engineering  

 ทฤษฎีและปฏิบัติการผลิตซอฟตแวร คือ ระบบคอมพิวเตอรเชิงวิศวกรรม การวางแผน
โครงการดวยซอฟตแวร การก าหนดสิ่งที่ตองการในซอฟตแวร การออกแบบซอฟตแวร การเขียน
โปรแกรมแปลภาษาและการถอดรหัส การท าคุณภาพของซอฟตแวร เทคนิคการทดสอบซอฟตแวร
การบ ารุงรักษาและการจัดการติดตั้งซอฟตแวร  

ITEC3303   การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  3(2-2-5)  
 Web Programming  

 แนวคิด หลักการ และเทคโนโลยีเว็บเพจ และการใหบริการบนเวิลด ไวด เว็บ หรือ 
เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพจ ดวยภาษาตางๆ การประยุกตใช
เทคโนโลยีส าหรับการใหบริการบนเว็บ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนเว็บ โดยโปรแกรมภาษา
ส าหรับการพัฒนาเว็บเพจ  
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ITEC3304   การพัฒนาโปรแกรมประยุกตส าหรับอุปกรณเคลื่อนที่  3(2-2-5)  
 Application Development for Mobile Devices  

 สถาปตยกรรม คุณลักษณะและขอจ ากัดของอุปกรณเคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช
ส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ สวนติดตอระบบ
ส าหรับโปรแกรมประยุกต การใชหนวยความจ า และสวนเก็บบันทึกขอมูลการติดตอกับผูใช 
การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร การจ าลองเพ่ือทดสอบและแกไข บนระบบคอมพิวเตอร 
การเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร การติดตอสื่อสาร  

ITEC3306        การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บส าหรับงานธุรกิจ                               3(2–2–5) 
 Web Programming Development for Business Application  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: COMP1207 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทางธุรกิจ 

 การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML, Cascading Style Sheet และการใช้ Script 
ต่างๆ การพัฒนาเว็บไซต์ธุรกิจด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนอินเทอร์เน็ต 
การพัฒนาโปรแกรมในแบบ Web Server และ Web Client การบันทึกข้อมูลผ่านฟอร์ม   
การเชื่อมต่อกับโปรแกรมบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์โดยเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานธุรกิจการค้าบนอินเทอร์เน็ต 

ITEC3307        การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส าหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
        Mobile Application Development for Business Application 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: COMP1207 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทางธุรกิจ 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจ ากัดของ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ส าหรับงานธุรกิจ เครื่องมือและภาษาที่ใช้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบส าหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้
หน่วยความจ าและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจ าลองเพ่ือทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ การสร้างโปรแกรม
ประยุกต์ขนาดเล็กเพ่ือเรียนรู้การท างานและแก้ไขโปรแกรมส าหรับงานธุรกิจ  

ITEC3401   เทคโนโลยีฐาน   3(2-2-5)  
 Platform Technology  
    รายวิชาส าหรับสาขาอื่นเรียน  

 หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการประกอบดวย   
สวนประกอบทางฮารดแวร หนวยประมวลผล  ระบบบัสและระบบเชื่อมตออุปกรณภายนอก 
หนวยความจ าหนวยเก็บบันทึกขอมูล ระบบปฏิบัติการสวนประกอบและหนาที่ภายใน
ระบบปฏิบัติการ การบริหารระบบ การจัดการบัญชีผู ใช บริการการพิมพ การจัดสรรพ้ืนที่เก็บ
บันทึกขอมูล การเฝาสังเกตและการแกไขปญหา  
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ITEC3501   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2-2-5)  
 Management Information Systems  

 รูปแบบการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ องคประกอบของคอมพิวเตอรเพ่ือ
น ามาใชในการบริหารองคกรธุรกิจ บทบาทและความส าคัญของสารสนเทศในการด าเนินงาน 
การออกแบบระบบยอย การก าหนดโครงสรางและขนาดของระบบขอมูล การพัฒนาระบบ
เครือขายเพ่ือการประยุกตใช การจัดการองคความรูที่เกี่ยวกับสารสนเทศ บทบาทและการ
ตัดสินใจ ระบบความฉลาด ระบบผู เชี่ยวชาญ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แนวโนม จริยธรรม
และความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  

ITEC3502   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะ   3(2-2-5)  
 Decision Support System and Business Intelligence  

 ศึกษาการตัดสินใจ และกระบวนการแกไขปญหา ของมนุษย ความหมาย ชนิด และ 
รูปแบบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ องคประกอบ
ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต ใชและผลกระทบของ ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ความรู เบื้องตนในธุรกิจอัจฉริยะ ความจ าเปนของธุรกิจอัจฉริยะ ชนิดของธุรกิจ
อัจฉริยะ ขั้นตอนการท าธุรกิจอัจฉริยะ การจัดการขอมูลส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ ผลกระทบและ
ทิศทางของธุรกิจอัจฉริยะ  

ITEC3503   การบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5)  
 Project Management In Information Technology  

    ความหมายของโครงการและการบริหารโครงการ ทักษะที่ส าคัญเพ่ือน าไปสูความส าเร็จ
ของโครงการ ประกอบดวย ทักษะดานก าหนดเปาหมาย ก าหนดแผนงานและ การปฏิบัติงาน
ตามแผนรวมทั้งทักษะดานการบริหารบุคคล การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ แนวคิด
เกี่ยวกับการแยกกิจกรรมยอยออกจากตัวโครงการ เพ่ือช วยก าหนดทรัพยากรที่ต องใช       
การก าหนดความรับผิดชอบ และการสรางตารางเวลาท างาน แนวคิดการสรางผังงานล าดับกอน
หลังของกิจกรรมตางๆ การจัดการแผนงานดวยเทคนิคซีพีเอ็ม เพิรท และแกนทชารท การเร่ง
โครงการ การติดตามการประเมินผลโครงการ การบริหารความเปลี่ยนแปลง และการปดโครงการ 
ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรซอฟตแวรเพ่ือการบริหารโครงการ  

ITEC3504   เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมโลก  3(2-2-5)  
 Information Technology in Global Society  

 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ เทคโนโลยีการสื่อสาร อันเปนที่นิยม และแพร
หลายในสังคมปจจุบัน ทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก ประเด็นทางสังคมและจริยธรรม   
ในการพัฒนาและประยุกตใชระบบสารสนเทศ และซอฟตแวร แนวโนม ผลกระทบ และทิศทาง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปจจุบัน และ สังคมรวมสมัย 
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ITEC3505   การจัดการระบบสารสนเทศด้านมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Multimedia Information System Management  
  รายวิชาส าหรับสาขาอื่นเรียน 

 ความส าคัญของระบบสารสนเทศด้านมัลติมีเดีย แนวคิดในการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้าง
และความสัมพันธ์ของระบบข้อมูล การออกแบบและการใช้งานระบบสารสนเทศมัลติมีเดีย 
ความปลอดภัยของสารสนเทศการท าดัชนีการค้นคืนมาตรฐานต่าง ๆของการจัดเก็บในสื่อ
ประเภทต่าง ๆแนวทางและความเหมาะสมของรูปแบบในการน าเสนอในแต่ละประเภทของงาน 

ITEC3601   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  3(2-2-5)  
 Electronic Commerce  

 แนะน าการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีพ้ืนฐานของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   
ชองทางการสื่อสาร การคาปลีกอิเล็กทรอนิกส พาณิชยอิเล็กทรอนิกสส าหรับอุตสาหกรรม
บริการ การตลาดอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันและ การรักษาความปลอดภัย 
กฎหมายการพาณิชย จริยธรรมและประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  

ITEC3604   สถาปตยกรรมเชิงบริการ  3(2-2-5) 
 Service-Oriented Architecture    

 แนวคิดพ้ืนฐานของสถาปตยกรรมเชิงบริการ  ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ ดานธุรกิจ 
สวนประกอบของโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร บทบาทในการ
ด าเนินการจัดการกับปญหาทางธุรกิจ องคประกอบและสถาปตยกรรมการใหบริการ แมขาย
และการขอใชบริการที่มุงเนนบริการทั้งภายในและภายนอกองคกร การรวมกันของขอมูล 
แนวคิดประยุกตใชเพ่ือการจัดการในองคกร การออกแบบ สรางแบบจ าลอง ตามกระแสการ
ประมวลผลในองคกร และแนวโนมของเทคโนโลยี  

ITEC3608   ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารลูกคาสัมพันธ  3(2-2-5)  
 Customer Relationship Management System  

 เครื่องมือในการผสานความสัมพันธระหวางลูกคาและองคกรอยางมีประสิทธิภาพ วิธีการ
ประสานกับบุคคล กระบวนการ และเทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับการ
จัดการธุรกิจ ภายใตการสรางคุณคาและความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา และวิธีการดูแลลูกคา 
การสรางตลาดเชิงความสัมพันธเพ่ือใหเห็นถึงวิธีการที่ธุรกิจจะตองเขาใจและมีสวนรวมกับลูกคา 
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานลูกคาสัมพันธสูความยั่งยืน  
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ITEC3609   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ  3(2-2-5) 
 Information Technology for Communication and Public Relation  
    รายวิชาส าหรับสาขาอื่นเรียน  

 ความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ องคประกอบของการสื่อสารรวมทั้งระบบ
สารสนเทศตองานประชาสัมพันธ แหลงสารสนเทศ การรวบรวมและจัดเก็บขอมูล ประเภทและ
วิธีการใชเครื่องมือสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ การก าหนดกลยุทธและวิธีในการประชาสัมพันธ
กฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

ITEC3610    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร   3(2-2-5)  
   Information Technology for Agro-tourism  
    รายวิชาส าหรับสาขาอื่นเรียน  

 องคประกอบ ความส าคัญ และแนวโนมดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทองเที่ยว
เชิงเกษตร แหลงและวิธีการสืบคนขอมูล การรวบรวม การประมวลการวิเคราะห การน าเสนอ 
และการจัดระบบขอมูลเพ่ือการทองเที่ยวเชิงเกษตร การประยุกตใชโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
การทองเที่ยวเชิงเกษตร การปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

ITEC3901   วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)  
 Research Methodology in Information Technology  

 ระเบียบวิธีทางสถิติและวิจัยเบื้องตนที่จ าเปน ส าหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การก าหนดปญหาการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ การ
วางแผนการทดลอง วิธีการเขียนเคาโครง แบบสอบถาม การสุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล สถิติใน
การวิจัยทางวิทยาศาสตร และการเขียนรายงานการวิจัยอันเปนประโยชนตอเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ITEC4201   คลังขอมูลและเหมืองขอมูล  3(2-2-5) 
 Data Warehouse and Data Mining     

 แนวคิด ความหมาย และทฤษฏีคลังขอมูลและเหมืองขอมูล คุณลักษณะ และองคประกอบ
ของคลังขอมูล การจัดเตรียมขอมูล และรูปแบบการวิเคราะหขอมูลในคลังขอมูล การออกแบบ
คลังขอมูล ความรูพ้ืนฐาน และนิยาม เกี่ยวกับ เหมืองขอมูล  การเชื่อมโยงระหวาง คลังขอมูล
และ เหมืองขอมูล การน าเหมืองขอมูลมาใชในงานธุรกิจ กรรมวิธีเหมืองขอมูล เทคนิค และ 
เครื่องมือของเหมืองขอมูล การประยุกตใชงานและอัลกอริทึมตางๆ ระบบเหมืองขอมูลที่ใชอยู
ในปจจุบัน ตัวอยางกรณีศึกษา การใชคลังขอมูล และ เหมืองขอมูล   
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ITEC4202  เหมืองขอมูลและคลังขอมูลเพื่องานธุรกิจ                               3(2-2-5)  
 Data Mining and Warehousing for Business  
    รายวิชาส าหรับสาขาอื่นเรียน  

 ศึกษาหลักการเบื้องตนของเหมืองขอมูล แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการท าคลังขอมูล 
สถาปตยกรรมของคลังขอมูล การประยุกตใชคลังขอมูลกับองคกร เครื่องมือที่ใชในการพัฒนา
คลังขอมูลส าหรับงานธุรกิจ การประยุกตใชเหมืองขอมูลกับงานธุรกิจ เทคนิคการท าเหมืองขอมูล 
ขั้นตอนการท าเหมืองขอมูล การประยุกตใชเหมืองขอมูลกับคลังขอมูลทางธุรกิจ  

ITEC4304   การออกแบบโปรแกรมการสอนผานเว็บ  3(2-2-5)  
 Design of Instructional Program through Web  
    รายวิชาส าหรับสาขาอื่นเรียน  

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา น าไปใช และ การ
ประเมินผลโปรแกรมประยุกตเพ่ือการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บ ฝกปฏิบัติการ
เขียนโปรแกรมการสอนและการใชงานโปรแกรมประยุกต  

ITEC4401   ความม่ันคงและความปลอดภัยของสารสนเทศ  3(2-2-5)  
 Information Assurance and Security  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ITEC3101 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

 แนวโนมของความไมปลอดภัย ในสภาวะการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรการวางแผน
และการจัดระบบความปลอดภัยในระบบฐานขอมูล ความปลอดภัยในคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
ความปลอดภัยในโครงขายการสื่อสารขอมูล การปองกันทางกายภาพ การวิเคราะหความเสี่ยงดาน 
ความปลอดภัยของสารสนเทศ เทคนิค และการใชงานเครื่องมือในการปองกัน ประเด็นในแง
กฎหมาย และจรรยาบรรณในเรื่องความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร  

ITEC4402   ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  3(2-2-5)  
 Human Computer Interaction  

 แนวคิด หลักการเบื้องตน และองคประกอบ ของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ
คอมพิวเตอร แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษยเปนศูนยกลาง การพัฒนาวิธีติดตอผูใชที่มี
ประสิทธิผล แนวทางการประเมินผล และมาตรฐานดานงายตอการใชงาน เทคโนโลยีดานอุปกรณ
และระบบที่มีสวนสัมพันธกับการใชงานของมนุษย สวนสนับสนุนผูบกพรองในการรับรูการฝ
กปฏิบัติ การออกแบบสวนติดตอผูใชของอุปกรณและซอฟตแวร ควบคุมการเขาถึง การจัดการ
ความเสี่ยง กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
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ITEC4403        ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Information Security Systems for Business 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ITEC3106 การสื่อสารและการจัดการเครือข่ายข้อมูล
ส าหรับงานธุรกิจ 
  ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของ
ระบบความปลอดภัย แนวทางการด าเนินความปลอดภัย ภัยคุกคาม ช่องโหว่  และการโจมตี 
ไฟล์วอร์ล พ้ืนฐานการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล ระบบตรวจจับการบุกรุก การควบคุมการเข้าถึง 
การจัดการความเสี่ยง กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

ITEC4602  เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส  3(2-2-5)  
 Web Service Technology  

 โพรโตคอลมาตรฐานของระบบการใหบริการผานเว็บ หลักการเอ็กซเอ็มแอล และอารพีซี 
สถาปตยกรรมเว็บเซอรวิส (SOAP)  โปรโตคอลเอสโอเอ หลักการภาษาดับเบิ้ลยูเอสดีแอล 
(WSDL) ภาษาสนทนาดับเบิ้ลยูเอสซีแอล (WSCL) และเทคโนโลยีตางๆ ที่ท าใหโปรแกรมติดตอกัน
ไดบนอินเทอรเน็ต อธิบายถึงสวนประกอบมาตรฐานแตละชนิดของระบบการใหบริการผานเว็บ 
การรักษาความปลอดภัย   

ITEC4603   เทคโนโลยีการออกแบบปฏิสัมพันธและประสบการณใชงาน  3(2-2-5)  
 Interface and Experience Design Technology  

    หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบปฏิสัมพันธ รูปแบบปฏิสัมพันธ หลักการใชสี 
การจัดวางต าแหนง การสรางประสบการณที่ดีในการใชงาน  ปจจัยในการสรางประสบการณ
และความรูสึกที่ดีในการใชงาน ไดแก การสรางความตราตรึงและการจดจ า ความเหมาะสมของ
รูปแบบปฏิสัมพันธกับหนาที่การท างาน ความสะดวกในการใชงาน ใหเกิดความพึงพอใจ และ 
ความเหมาะสมของเนื้อหา  

ITEC4604   จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Ethics in Information Technology  

 ระเบียบ กฎ กติกา มารยาททางสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับกฎหมายและจริยธรรม ลิขสิทธิ์ คุณธรรม จริยธรรมใน
การผลิตผลงาน  
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ITEC4801   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  2(90)  
 Preparation for Occupational Practicum in Information Technology  

 การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม กอนฝกประสบการณวิชาชีพในการพัฒนาความรู เจตคติ 
และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปฏิบัติงานในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับงานในวิชาชีพ   

ITEC4802   การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  5(450) 
 Occupational Practicum in  Information Technology  

 การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เกี่ยวของกับ    
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ITEC4803   การเตรียมสหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   1(90)  
 Preparation for Information Technology Co-operative Education  
  การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดานเทคโนโลยี สารสนเทศ  

ITEC4804   สหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   6(650)  
 Information Technology Co-operative Education  

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่เกี่ยวของ
กับดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางเปนระบบ เสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการ โดยมีการ
ประเมินผลจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงาน พ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ   

ITEC4901   สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  2(0-4-2)  
 Seminar in Information Technology  

 การคนควา รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหา เขียนโครงการและ
รายงานการสัมมนา การน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ITEC4902  การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-6-3)  
 Research in Information Technology  
    รายวิชาที่ตองเรียนกอน: ITEC3901  วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การคนควาและวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลงานวิจัยภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย  

ITEC4904       การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอรการศึกษา                          3(0-6-3)  
 Development of Educational Computer Project    
    รายวิชาส าหรับสาขาอื่นเรียน  

    การน าความรูที่ไดจากการศึกษา มาสรางโครงงานดานเทคโนโลยีการศึกษาการเรียน
การสอนดานคอมพิวเตอรศึกษา โดยมุงเนนความรูทางดานคอมพิวเตอร ศึกษา มาสรางสรรค
โครงการดานการศึกษา   
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