
หมูวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ITSC) 

หมูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาวิทยาศาสตร จัดลักษณะเน้ือหา ดังน้ี 

 

1. เทคโนโลยีเครือขายขอมูลและคอมพิวเตอร ( ITSC _1_ _ ) 

2. เทคโนโลยีการจัดการขอมูล ( ITSC _2_ _ ) 

3. การพัฒนาระบบ ( ITSC _3_ _ ) 

4. ความมั่นคงและปลอดภัยของสารสนเทศ ( ITSC _4_ _ ) 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ITSC _5_ _ ) 

6. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ITSC _6_ _ ) 

7.  ( ITSC _7_ _ ) 

8. การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและการฝกประสบการณวิชาชีพ ( ITSC _8_ _ ) 

9. สัมมนาและการวิจัย ( ITSC _9_ _ ) 



หมูวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ITSC) 

 
รหัสวิชาใหม รหัสวชิาเกา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

ITSC 1101  เทคโนโลยีเครือขายเบื้องตน 3(2-2-5) 

ITSC 1102  การประยุกตใชงานอินเตอรเน็ต 3(2-2-5) 

ITSC 2101 4122103 ขายงานบริเวณเฉพาะที่และขายงานแฟมบริการ 3(2-2-5) 

ITSC 2102 4122107 ระบบแบบกระจาย 3(2-2-5) 

ITSC2201 4123201 ระบบฐานขอมูลและการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 

ITSC 2301 4122309 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

ITSC 2501 4122504 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

ITSC 2601  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบริหารจัดการธุรกิจ 3(2-2-5) 

ITSC 2602 4122607 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ  3(2-2-5) 

ITSC 3101  เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเผยแพรสื่อมัลติมีเดีย       3(3-0-6) 

ITSC 3202  คลังขอมูล 3(2-2-5) 

ITSC 3301 4121203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

ITSC 3302 4123706 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

ITSC 3303  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

ITSC 3304  การเขียนโปรแกรมเว็บและฐานขอมูล    3(2-2-5) 

ITSC 3401 4123403 ความมั่นคงและความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(2-2-5) 

ITSC 3501 4123503 ธรุกรรมอิเลก็ทรอนิกส 3(2-2-5) 

ITSC 3502 4123502 ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ 3(3-0-6) 

ITSC 3503 4123504 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 3(3-0-6) 

ITSC 3504 4123507 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

ITSC 3505 4124504 การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 

ITSC 3601 2543404 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

ITSC 3602  คอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตร  3(2-2-5) 

ITSC 3603  ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย 3(2-2-5) 

ITSC 3604  ระบบสารสนเทศสําหรับงานบัญชี 3(2-2-5) 

ITSC 3605  ระบบสารสนเทศสําหรับงานการเงิน 3(2-2-5) 

ITSC 3606  ระบบสารสนเทศสําหรับงานการตลาด 3(2-2-5) 



รหัสวิชาใหม รหัสวชิาเกา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

ITSC 3607  ระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ 3(2-2-5) 

ITSC 3608  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ                            3(2-3-4) 

ITSC 3609  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

ITSC 3610  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร  3(2-3-4) 

ITSC 3701 4124905 หัวขอเร่ืองทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 2(2-0-4) 

ITSC 4201  เหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

ITSC 4502 4124505 ระบบผูเชี่ยวชาญ 3(2-2-5) 

ITSC 4801 4124801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(90) 

ITSC 4802 4124802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5(450) 

ITSC 4901 4124904 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(1-0-2) 

ITSC 4902 4124906 การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-3-6) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวชิา                                            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                    หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ITSC 1101 เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Network Technology  

ความเปนมา วิวัฒนาการ เครือขายสวนบุคคล เครือขายระดับเมือง เครือขายบริเวณ

กวาง อุปกรณ เทคนิค เทคโนโลยี และ การประยุกตใชงานเครือขายคอมพิวเตอร 

 

ITSC 1102 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต             3(2-2-5) 

 Internet Technology  

ความเปนมา หลักการและที่มาของอินเทอรเน็ต บริการสืบคนขอมูล เวิลด ไวด เว็บ 

บริการโอนยายไฟล การเขาถึงระยะไกล ออนไลนแชต เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ

อินเทอรเน็ต การประยุกตใชงานอินเตอรเน็ต  

 

ITSC 2103 ขายงานบริเวณเฉพาะท่ีและขายงานแฟมบริการ 3(2-2-5) 

 Local Area Network and Client / Server  

เทคนิคและหลักการพื้นฐานของระบบขายงานเฉพาะที่และระบบขายงาน แฟม

บริการ โครงสรางของระบบเครือขาย การกําหนดความตองการสําหรับระบบเครือขาย

มาตรฐาน และกระบวนการการสงขอมูล สื่อขอมูล เทคนิคตาง ๆ ของระบบงาน การ

บํารุงรักษาระบบและการพัฒนาระบบงานขายงานแฟมบริการ 

 

ITSC 2201 ระบบฐานขอมูลและการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 Database System and Database Management  

ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลความสําคัญของระบบของขอมูล โครงสรางและ

ความสัมพันธของระบบขอมูล การศึกษาถึงผลกระทบของการใชระบบขอมูลในการบริหาร

และการตัดสินใจ การประยุกต ลิงกลิสต ความสัมพันธระหวางระเบียนในฐานขอมูลการใช

คียมากกวา 1 คีย ในการประมวลผล รูปแบบความสัมพันธแบบระบบลําดับชั้น และรูปแบบ

ความสัมพันธแบบระบบเครือขาย การปองกันขอมูลระบบการสํารองขอมูลและการเรียกคืน 

การวิเคราะหออกแบบขอมูล การบริหารจัดการฐานขอมูล  

 



 

รหัสวชิา                                            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                    หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ITSC 2301 วศิวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 Software Engineering 

ทฤษฎีและปฏิบัติการผลิตซอฟตแวร คือ ระบบคอมพิวเตอรเชิงวิศวกรรมการ

วางแผนโครงการดวยซอฟตแวร การกําหนดสิ่งที่ตองการในซอฟตแวร  

การออกแบบซอฟตแวร การเขียนโปรแกรมแปลภาษาและการ ถอดรหัส การทําคุณภาพ

ของซอฟตแวร เทคนิคการทดสอบซอฟ ตแวร การบํารุงรักษาและการจัดการติดต้ัง

ซอฟตแวร 

 

ITSC 2501 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 Object oriented Analysis and Design 

วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุหลักการพัฒนา

ระบบงานแบบอินครีเมนตัล  หลักการใชภาษาทางภาพเพื่อการออกแบบยูเอ็มเอล  ขั้นตอน

การวิเคราะหระบบ ประกอบดวยการสรางแบบจําลองเกี่ยวกับความตองการ การใชเทคนิค 

ยูสเคส  การคิด และการวิเคราะหเชิงนามธรรม  การสรางแบบจําลองเชิงวิเคราะหแนวคิด

การคนหาวัตถุ แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาส การออกแบบ

ความสัมพันธระหวางคลาสและวัตถุ การสรางโปรแกรมดวยวิธีใชเคสทูล  แนวคดิเกีย่วกบั

การทดสอบโปรแกรมตามแนว ขอกําหนดของยูสเคส  

 

ITSC 2601 เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับบริหารจดัการธรุกจิ 3(2-2-5) 

 Information Technology for Business Management  

การดําเนินงานธุรกิจและระบบในสํานักงาน ฝกเขียนโปรแกรม และการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในดําเนินงานธุรกิจ ดานบุคลากรและเงินเดือน ดานบัญชีและ

การเงิน ดานการตลาด หรือดานอ่ืนๆ รวมถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใน

การจัดการสํานักงาน 

 

 

 

 



 

รหัสวชิา                                            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                    หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ITSC 2602 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) 

 Information Technology for Office Automation 

การทํางานและระบบในสํานักงาน ฝกเขียนโปรแกรม และการนําโปรแกรม

สําเร็จรูปมาใชในการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ เชน การเก็บเอกสาร งานธุรการ และการทํา

เอกสารดวยเวิรดโปรเซสเซอร  

 

ITSC3101          เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเผยแพรสื่อมัลติมีเดีย                                              3(3-0-6) 

                           Computer Network for Multimedia Distribution 

                                           ระบบเครือขายคอมพิวเตอร รูปแบบ เทคโนโลยี WAP การติดต้ังวัสดุ                                        

                            อุปกรณเครือขาย การบริหารจัดการระบบการเรียนผานเครือขาย (LMS) 

                             การใหบริการขอมูล (Content Provide) การเผยแพรสื่อมัลติมีเดียผานเครือขาย 

                             คอมพวิเตอร  

                                          ฝกปฏิบัติติดต้ังและเผยแพรผานเครือขายคอมพิวเตอร  

 

ITSC 3202 คลังขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Warehouse 

หลักการ นิยามของคลังขอมูล  การเชื่อมโยงระหวางคลังขอมูล และ เหมืองขอมูล

กระบวนการสราง และนําคลังขอมูลมาใชในงานธุรกิจ การประยุกตใชงานและ อัลกอริทึม

ระบบคลังขอมูลที่ใชอยูในปจจุบัน ตัวอยางกรณีศึกษา การใชคลังขอมูล 

 

ITSC 3301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 Object-oriented Programming 

แนวคิดการจําลองสรรพสิ่งดวยเทคนิคเชิงวัตถุ อธิบายความหมายวัตถุ และแนะนํา

วิธีเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความหมายของคลาส หลักการสําคัญของการเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถุ เอนแคปชูเลชัน การถายทอดคุณสมบัติ กรรมวิธี  

โพลีมอรฟซึ่ม หลักการเขียนโปรแกรมดวยโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ 

 

 



รหัสวชิา                                            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                    หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ITSC 3302 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Data Communication and Computer Network 

การทํางานของระบบการเก็บขอมูลและการสื่อสาร อุปกรณที่ใชระบบเก็บขอมูล 

การวิเคราะหระบบสื่อสาร อุปกรณที่ใชระบบสื่อสาร ระบบการสงขอมูลแบบทางเดียว 

แบบสองทางพรอมกัน ชนิดชองการสงขอมูล อนาลอก และ ดิจติอล สถาปตยกรรม เน็ต

เวิรกโปรโตคอล ระบบเครือขาย แวน แลน และ การกระจาย 

 

ITSC 3303 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 3(2-2-5) 

 Web Programming 

แนวคดิ หลกัการ และเทคโนโลยีเว็บเพจ และการใหบริการบนเวิลด ไวด เว็บ หรือ 

เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส การพัฒนา โปรแกรมบนเว็บเพจ ดวยภาษาตางๆ การประยุกตใช

เทคโนโลยีสําหรับการใหบริการบนเว็บ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนเว็บ โดยโปรแกรม

ภาษาสําหรับการพัฒนาเว็บเพจ 

 

ITSC 3304 การเขียนโปรแกรมเว็บและฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 Web Programming and Database 

วิชาที่ตองเรียนมากอน : COSC1202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 

ศึกษาความรูพื้นฐาน หลักการเบื้องตนของการโปรแกรมเว็บ การโปรแกรมคําสั่ง  

เชิงวัตถุ การสรางหนาเว็บที่ซับซอน การสรางฟอรม แผนผังภาพและตาราง การติดตอกับ

ฐานขอมูล การรักษาความปลอดภัย 

 

ITSC 3401 ความมั่นคงและความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Information Assurance and Security 

แนวโนมของความไมปลอดภัย ในสภาวะการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร การ

วางแผนและการจัดระบบความปลอดภัยในระบบฐานขอมูล ความปลอดภัยในคอมพิวเตอร

สวนบุคคล ความปลอดภัยในโครงขายการสื่อสารขอมูล การปองกันทางกายภาพ การ

วิเคราะหความเสี่ยงดานความปลอดภัยของสารสนเทศ เทคนิค และการใชงานเคร่ืองมือใน

การปองกัน ประเด็นในแงกฎหมาย และจรรยาบรรณในเร่ืองความปลอดภัยในระบบ

คอมพวิเตอร 
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ITSC 3505 การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Project Management and Information Technology 

ความหมายของโครงการและการบริหารโครงการ ทักษะที่สําคัญเพื่อนําไปสู

ความสําเร็จของโครงการ ประกอบดวย ทักษะดานกําหนดเปาหมาย กําหนดแผนงานและ

การปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งทักษะดานการบริหารบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการแยก

กิจกรรมยอยออกจากตัวโครงการ เพื่อชวยกําหนดทรัพยากรที่ตองใช การกําหนดความ

รับผิดชอบ และการสรางตารางเวลาทํางาน แนวคิดการสรางผังงานลําดับกอนหลังของ

กิจกรรมตาง ๆ การจัดการแผนงานดวยเทคนิคซีพีเอ็ม เพิรท  และแกนทชารท  การติดตาม

การประเมินผลโครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการปดโครงการ ฝกปฏิบัติการใช

คอมพิวเตอรซอฟทแวรเพื่อการบริหารโครงการ  

 

ITSC 3501 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  3(2-2-5) 

 Electronic Commerce 

หลักการ ขอปฏิบัติ สําหรับการคาดวยอิเล็กทรอนิกส ความกาวหนาของเทคโนโลยี

สารสนเทศ อินเ ทอรเน็ต ที่มีผลกระทบตอระบบการคา การประยุกตใช งานเครือขาย

สารสนเทศสาํหรับการดําเนินธรุกรรมในรูปแบบตาง ๆ     แนวโนมของการพัฒนาเครือขาย

อินเทอรเน็ตเพื่อตอบสนองตอการคา การไหลเวียนของขอมูลอยาง รวดเร็วกับความ

เปลี่ยนแปลงดานความตองการของลูกคา และระบบการคาแบบเวลาจริง  ที่ไมมีขอจํากัดใน

เร่ืองระยะทางและความเหลื่อมของเวลา การประชุมทางไกลผานระบบโทรคมนาคม ระบบ

การเงินแบบอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม ระบบธนาคารออนไลน และขอกฎหมายที่จําเปน 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสวชิา                                            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                    หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ITSC 3502 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   3(2-2-5) 

 Decision Support System 

ขบวนการตัดสินใจของมนุษย ระบบ รูปแบบ และชนิดของระบบสนับสนุนการ

ตัดสนิใจ ขอแตกตางกับระบบประมวลผลสารสนเทศทั่วไป การสรางระบบสนับสนุนการ

ตัดสนิใจ เทคนิคและเคร่ืองมือชวยจัดสราง รูปแบบการนําเสนอ การหาวิธีที่เหมาะสม 

รูปแบบทางคณิตศาสตรเกี่ยวของ การจําลองและแบบจําลองที่ เกี่ยวของ การนําระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจไปใชประโยชน พรอมทั้งตัวอยางกรณีศึกษา 

 

ITSC 3503 การจดัการทรัพยากรสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Resource Management 

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอยางเปนระบบ เรียนรูถึงวิธีการวางแผน และทํา

โครงการ ทราบผลที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามโครงการนั้น โดยการนําเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาชวยในการประมวลผล ขอมูลที่ไดจากการศึกษาดานการตลาด วิศวกรรมและ

การเงิน 

 

ITSC 3504 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 3(2-2-5) 

 Management Information System 

ลักษณะการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การนําคอมพิวเตอรมาใชใน

การบริหารองคการสมัยใหม บทบาทและความสําคัญของสารสนเทศ  ในการบริหารงาน 

การออกแบบระบบยอย การกําหนดโครงสรางและขนาดของระบบขอมูล การพัฒนาระบบ

สําหรับองคกรขนาดตาง ๆ การใชขอสนเทศในการรายงาน ควบคุมติดตามผล และตัดสินใจ

ทางธุรกิจ 

 

ITSC 3601 ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร 3( 3-0-6) 

Geographic Information System 

แหลงและระเบียบวิธีการรวบรวมขอมูลสถิติ ขอมูลดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

ประชากร ขอมูลอ่ืนๆ ดานภูมิศาสตร ดวยวิธีการตาง ๆ หรือใชคอมพิวเตอร เทคนิค การ

ประยุกตไปใช การจัดเก็บขอมูล ในพื้นที่อยางมีระบบ 

 



รหัสวชิา                                            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                    หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ITSC 3602 คอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตร 3(2-2-5) 

 Computer for Geography Analysis 

การใชเคร่ืองคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหขอมูลดาน

ภูมิศาสตร การเสนอขอมูลทาง ภูมิศาสตรดวยกราฟไดอะแกรม คารโตแกรมและแผนที่

คอมพวิเตอร  

 

ITSC 3603 ระบบสารสนเทศสาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย  3(2-2-5) 

 Information System for Human Resource Management 

แนวความคิดและหลักการ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ศึกษาความตองการในการใช

สารสนเทศ วิธีการจัดเก็บขอมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคนิคทางคอมพิวเตอร

ในระบบสารสนเทศ การควบคุมดูแล การรักษา ความปลอดภัยและการกระจายสารสนเทศ

ดานทรัพยากรมนุษย การใชระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห ความเหมาะสมและภาระ

งานของบุคคล ที่สามารถนํามาประยุกตใชงานดานทรัพยากรมนุษย เพื่อชวยในการตัดสินใจ

และการบริหาร 

 

ITSC 3604 ระบบสารสนเทศสําหรับงานบัญชี 3(2-2-5) 

 Information System for Accounting 

แนวความคิดพื้นฐานของระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคและเคร่ืองมือใน

การจด บันทึกขอมูล การควบคุมภายในที่สําคัญของระบบบัญชี ระบบการทํางานและการ

รวบรวมขอมูลของหนวยงาน ที่สําคัญตอระบบบัญชี เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

หลักพื้นฐานของการออกแบบระบบบัญชีของหนวย งานที่ประมวลผลขอมูลคน และ

คอมพิวเตอร ความแตกตางที่สําคัญของการประมวลผลสารสนเทศทั้ง 2 ลักษณะ 

 

ITSC 3605 ระบบสารสนเทศสาํหรับงานการเงิน 3(2-2-5) 

 Information System for Financial 

แนวความคิดและหลักการสําคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่สามารถนําไปใชกับ

งานการเงินเพื่อชวย ในการตัดสินใจและการบริหาร โดยจะศึกษาความตองการในการใช

สารสนเทศ วิธีการจัดเก็บขอมูล การพัฒนา ระบบสารสนเทศ และเทคนิคการออกแบบและ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเงิน 

รหัสวชิา                                            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                    หนวยกิต (ท-ป-อ) 



 

ITSC 3605 ระบบสารสนเทศสาํหรับงานการเงิน 3(2-2-5) 

 Information System for Financial 

แนวความคิดและหลักการสําคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่สามารถนําไปใชกับ

งานการเงินเพื่อชวย ในการตัดสินใจและการบริหาร โดยจะศึกษาความตองการในการใช

สารสนเทศ วิธีการจัดเก็บขอมูล การพัฒนา ระบบสารสนเทศ และเทคนิคการออกแบบและ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเงิน 

 

ITSC 3606 ระบบสารสนเทศสําหรับงานการตลาด 3(2-2-5) 

 Information System for Marketing 

การวิเคราะหเชิงปริมาณและวิเคราะหโครงสรางธุรกิจโดยอาศัยสารสนเทศทาง

การตลาดที่ตองการการออกแบบ และปฏิบัติการในการเก็บรวบรวมขอมูลการตลาดการ

จัดสรางระบบสารสนเทศที่เหมาะสมสําหรับการตัดสินใจ ระบบ การแลกเปลี่ยนขอมูลทาง

การคาเชิงอิเล็กทรอนิกส ระบบเงินดิจิตอล การพาณิชยเชิงอิเล็กทรอนิกส  

 

ITSC 3607 ระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ 3(2-2-5) 

 Customer Relationship Management System 

เคร่ืองมือในการผสานความสัมพันธระหวางลูกคาและองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

วิธีการประสานกับบุคคล กระบวนการ และเทคโนโลยี  เ พื่อใหเกิดความเหมาะสมและ

สอดคลองกับการจัดการธุรกิจ ภายใตความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา และการดูแลลูกคา การ

สรางตลาดเชิงความสัมพันธเพื่อใหเห็นถึงวิธีการที่ธุรกิจจะตองเขาใจและมีสวนรวมกับ

ลูกคา การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานลูกคาสัมพันธ 
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ITSC 3608         เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารแประชาสัมพันธ                                          3(2-3-4) 

                           Information Technology for Communication and Public Relation 

                                       ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ องคประกอบของการสื่อสารรวมทั้ง  

                           ระบบสารสนเทศตองานประชาสัมพันธ แหลงสารสนเทศ การรวบรวมและจัดเก็บ  

                           ขอมูล ประเภทและวิธีการใชเคร่ืองมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ การกําหนด  

                           กลยุทธและวิธีในการประชาสัมพันธ กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับงาน 

                           ประชาสัมพันธ ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  

 

ITSC 3609         เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                                                     3(3-0-6) 

                           Information Technology for Management 

                                      ความสําคัญของระบบสารสนเทศและขอมูลโครงสรางของระบบ  

                           สารสนเทศ  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ  

                           ในองคการธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ  

    

ITSC3610           เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเท่ียวเชิงเกษตร                                                3(2-3-4)  

                            Information Technology for Agro-tourism 

                                          องคประกอบ ความสําคัญ และแนวโนมดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ  

                            การทองเที่ยวเชิงเกษตร แหลงและวิธีการสืบคนขอมูล การรวบรวม การประมวล  

                            การวิเคราะห การนําเสนอ และการจัดระบบขอมูลเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร  

                            การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการทองเที่ยวเชิงเกษตร การปฏิบัติ  

                            การตามเน้ือหาขางตน  

 

ITSC 3701 หัวขอเร่ืองทางเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย  2(2-0-4) 

 Current Topics in Information Technology 

ปญหาความกาวหนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในงานเฉพาะเร่ือง ดาน

ขอสนเทศและขอมูล ซอฟทแวร ทฤษฎีและการคํานวณ ระเบียบวิธีการ การประยุกตใชงาน 

ฮารดแวร และระบบเคร่ือง  

 

รหัสวชิา                                            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                    หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ITSC 4201 เหมืองขอมูล 3(2-2-5) 



 Data Mining 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : ITSC 3204  คลังขอมูล 

ความรูพื้นฐานเหมืองขอมูล นิยาม เหมืองขอมูล การเชื่อมโยงระหวาง คลังขอมูล 

และ เหมืองขอมูล การนําเหมืองขอมูลมาใชในงานธุรกิจ กรรมวิธีเหมืองขอมูล เทคนิค และ

เคร่ืองมือของเหมืองขอมูล การประยุกตใชงานและ อัลกอริทึม ระบบเหมืองขอมูลที่ใชอยู

ในปจจุบัน ตัวอยางกรณีศึกษา การใชเหมืองขอมูล 

 

ITSC 4502 ระบบผูเชี่ยวชาญ 3(2-2-5) 

 Expert System 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบผูเชี่ยวชาญ ภาษาโปรแกรมระบบผูเชี่ยวชาญ  การ

ออกแบบโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมสําหรับผูเชี่ยวชาญ  

การหาความรู แนวทางสําหรับการแทนความรูแบบจําลองจริงของเหตุผล และการประยุกต

ที่เปนประโยชนตองานทางธุรกิจ และการจัดการเบื้องตน ระบบผูเชี่ยวชาญในฐานะ

สนับสนุนการตัดสินใจของการจัดการ และการบริหารงานทางธุรกิจเบื้องตน  

 

ITSC 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Information Technology 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพในการพัฒนาความรู 

เจตคติ และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปฏิบัติ งานในสถานการณหรือรูปแบบตาง 

ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ 

 

ITSC 4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5(450) 

 Professional Experience in Information Technology 

การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่

เกี่ยวของกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

รหัสวชิา                                            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                    หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ITSC 4901 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(1-0-2) 



 Seminar in Information Technology 

การคนควา รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหา  

เขียนโครงการและรายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ITSC 4902 การวจิยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-6-3) 

 Research in Information Technology 

วิชาท่ีตองเรียนกอน :STAT 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 

                                         การคนควาและวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานและการ    

                            เสนอผลงานวิจัยภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย  

 


