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หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   นกัศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  รายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะไมน้่อยกวา่  96  หนว่ยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลอืกเสรีไมน้่อยกวา่  6  หนว่ยกิต    โดยมีหนว่ยกิตรวม 
ตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่  132  หนว่ยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จํานวนไมน้่อยกวา่  30  หนว่ยกิต   (ดรูายละเอียดหน้า  8-11) 
 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมน้่อยกวา่  96  หนว่ยกิต    

    2.1   วิชาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์  จํานวน  17 หนว่ยกิต ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้

      511 101 แคลคลูสั 1                 4(4-0-8) 

        (Calculus I)  

     512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1               3(3-0-6) 

        (General Biology I) 

     512 103 ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 1             1(0-3-0) 

        (General Biology Laboratory I) 

      513 101   เคมีทัว่ไป 1                                 3(3-0-6) 

         (General Chemistry I) 

      513 103   ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 1                             1(0-3-0) 

       (General Chemistry Laboratory I) 

                       514 107   ฟิสกิส์พืน้ฐาน                                             4(4-0-8) 

         (Fundamental Physics) 

    514 108   ปฏิบตัิการฟิสกิส์พืน้ฐาน                                          1(0-3-0) 

       (Fundamental Physics Laboratory) 

  2.2   วิชาบังคับ   จํานวน  64 หนว่ยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้

     517 111  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1           3(2-2-5) 

             (Computer Programming I) 

    517 112    การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2           3(2-2-5) 

             (Computer Programming II) 

    517 113 โครงสร้างเชิงการคาํนวณแบบไมต่อ่เน่ือง         3(3-0-6) 

       (Discrete Computational Structures)   

    517 211   โครงสร้างข้อมลู               4(3-2-7) 

             (Data Structures) 

    517 221   แพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมและสภาวะแวดล้อม      3(2-2-5)  

       (Programming Platform and Environments) 

    517 223 การพฒันาซอฟต์แวร์เชิงวตัถ ุ            3(2-2-5) 

       (Object-oriented Software Development) 
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    517 342  การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ย            3(3-0-6) 

       (Data Communication and  Network) 

    517 361 วิศวกรรมซอฟต์แวร์               3(3-0-6) 

       (Software Engineering) 

    520 111   หลกัระบบสารสนเทศ              3(3-0-6) 

         (Principles of Information Systems) 

    520 221   ระบบฐานข้อมลู                                                4(3-2-7) 

                   (Database Systems) 

      520 222   การตลาดเชิงธุรกิจสาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(3-0-6)  

       (Business Marketing for Information Technology) 

    520 251   ระบบมลัติมิเดีย               3(3-0-6) 

                    (Multimedia Systems) 

     520 311 กฎหมายและจรรยาบรรณสาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ     1(1-0-2) 

       (Laws and Ethics in Information Technology) 

     520 321   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบญัชี                                          3(3-0-6) 

                   (Accounting Information Systems) 

      520 322   การเงินธุรกิจสาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(3-0-6) 

       (Business Finance for Information Technology) 

    520 323   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ           3(3-0-6) 

         (Management  Information Systems ) 

    520 351 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์และคอมพิวเตอร์       3(3-0-6) 

       (Human Computer Interaction) 

    520 352   อินเทอร์เน็ตกบัการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์         3(3-0-6) 

         (Internet and Electronic Commerce) 

    520 361  การวเิคราะห์และการออกแบบระบบงาน                            3(3-0-6) 

                   (System Analysis and Design) 

    520 362 การจดัการโครงงาน              3(3-0-6) 

       (Project Management) 

    520 391  วิธีการวิจยั                 1(1-0-2) 

       (Research Methods) 

    520 491  โครงงานวิจยั 1                1(0-2-1) 

       (Research Project I) 

    520 492  โครงงานวิจยั 2                2(0-4-2) 

       (Research Project II) 
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     2.3   วิชาเลอืก  จํานวนไมน้่อยกวา่  15  หนว่ยกิต  ประกอบด้วย   3  กลุม่วิชา  ให้นกัศกึษาเลอืกศกึษา

รายวชิาเลอืกจากกลุม่ใดกลุม่หนึง่ตอ่ไปนีเ้พียงกลุม่เดียว 

    1. กลุ่มวชิาวิศวกรรมและเทคโนโลยเีครือข่าย ประกอบด้วยรายวชิาตอ่ไปนี ้

    517 322  การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ต           3(2-2-5) 

       (Internet Programming)  

    517 343 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์และการจดัการ          4(3-2-7) 

       (Computer Network and Management) 

    517 344   ความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์          3(3-0-6) 

         (Computer Security)  

    517 345  การคอมพิวเตอร์แบบเคลือ่นท่ี             3(3-0-6)  

       (Mobile Computing) 

    517 442 สถาปัตยกรรมเครือขา่ยและโพรโทคอล         3(3-0-6) 

       (Network Architectures and Protocols ) 

    517 443 การออกแบบระบบเครือขา่ยและการประเมินผล       3(3-0-6) 

       (Network System Design and Evaluation) 

    517 444  เครือขา่ยและการสือ่สารไร้สาย           3(3-0-6) 

       (Wireless Communication and Network) 

    517 445 เครือขา่ยเซนเซอร์ไร้สาย             3(3-0-6) 

       (Wireless Sensor Network) 

    517 446  เทคโนโลยีการคอมพิวเตอร์แบบกริด          3(3-0-6) 

       (Grid Computing Technology) 

    517 485  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ยสาํหรับ    3(3-0-6) 

       วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1    

       (Selected Topics in Network Technology and Engineering for  

       Computer Science I) 

    517 486  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ยสาํหรับ    3(3-0-6) 

        วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2   

       (Selected Topics in Network Technology and Engineering for  

       Computer Science II) 

    520 441   การบริหารเครือขา่ยคอมพิวเตอร์           3(3-0-6) 

       (Computer Network Administration)  

    520 442 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ             3(3-0-6) 

       (Service Oriented Architecture)   
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    520 481  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ยสาํหรับ    3(3-0-6) 

       เทคโนโลยีสารสนเทศ 1   

       (Selected Topics in Network Technology and Engineering for  

       Information Technology I)  

    520 482  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ยสาํหรับ    3(3-0-6) 

       เทคโนโลยีสารสนเทศ 2   

       (Selected Topics in Network Technology and Engineering for  

       Information Technology II)   

    และรายวชิาอ่ืนๆท่ีได้รับอนมุตัิให้เพ่ิมเติมภายหลงั 

     2. กลุ่มวชิาวิศวกรรมสารสนเทศ ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้

    517 331   ปัญญาประดิษฐ์เบือ้งต้น                                           3(3-0-6) 

                   (Introduction to Artificial Intelligence)                     

    517 332  ระบบผู้ เช่ียวชาญ               3(3-0-6) 

       (Expert Systems) 

    517 351  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์              3(3-0-6) 

       (Computer Graphics) 

    517 451  การประมวลผลภาพดิจิทลั             3(3-0-6) 

       (Digital Image Processing) 

    517 452  การเขยีนโปรแกรมกราฟิกส์บนกราฟิกส์ฮาร์ดแวร์       3(2-2-5) 

       (Graphics Programming on Graphics Hardware) 

    517 487  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศสาํหรับ       3(3-0-6) 

       วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 

       (Selected Topics in Information Engineering for  

       Computer Science I)   

    517 488  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศสาํหรับ       3(3-0-6) 

       วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2    

       (Selected Topics in Information Engineering for  

       Computer Science II)  

    520 324   การออกแบบระบบฐานข้อมลูและการทําให้เกิดผล      3(3-0-6) 

                 (Database  System Design and Implementation)             

    520 325   อจัฉริยะเชิงธุรกิจ                                            3(3-0-6) 

                 (Business Intelligence) 

    520 326 เหมืองข้อมลู                 3(3-0-6) 

       (Data Mining) 
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    520 327 ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ            3(3-0-6) 

       (Decision  Support Systems) 

     520 328 การบริหารระบบฐานข้อมลู            3(3-0-6) 

        (Database Administration) 

    520 421 การสบืค้นสารสนเทศ              3(3-0-6) 

       (Information Retrieval) 

    520 422 ระบบฐานข้อมลูเชิงวตัถ ุ             3(3-0-6) 

       (Object-oriented Database Systems) 

    520 423 คลงัข้อมลู                 3(3-0-6) 

       (Data Warehouse) 

    520 424 การจดัการความรู้               3(3-0-6) 

       (Knowledge Management) 

    520 425  ความเป็นผู้ประกอบการสาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(3-0-6) 

       (Entrepreneurship for Information Technology) 

    520 426  วิศวกรรมชีวสารสนเทศศาสตร์            3(3-0-6) 

       (Bioinformatics Engineering) 

    520 462  ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์            3(3-0-6)  

       (Geographic Information Systems) 

    520 463  การรับรู้จากระยะไกล              3(3-0-6)  

       (Remote Sensing)   

    520 483  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศสาํหรับ       3(3-0-6) 

       เทคโนโลยีสารสนเทศ 1   

        (Selected Topics in Information Engineering for  

       Information Technology I) 

    520 484  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศสาํหรับ       3(3-0-6) 

       เทคโนโลยีสารสนเทศ 2   

        (Selected Topics in Information Engineering for  

       Information Technology II) 

    และรายวชิาอ่ืนๆท่ีได้รับอนมุตัิให้เพ่ิมเติมภายหลงั 
 

    3.กลุ่มวชิาวทิยบริการสารสนเทศ ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้

      517 322   การเขยีนโปรแกรมอินเทอร์เน็ต                     3(2-2-5) 

                     (Internet Programming) 

      517 344  ความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์                3(3-0-6) 

    (Computer Security) 
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     520 325   อจัฉริยะเชิงธุรกิจ                           3(3-0-6) 

       (Business Intelligence) 

        520 326   เหมืองข้อมลู                          3(3-0-6)  

                     (Data Mining) 

     520 327   ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ                      3(3-0-6) 

        (Decision Support Systems) 

     520 328 การบริหารระบบฐานข้อมลู            3(3-0-6) 

        (Database Administration) 

     520 331   วิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ                     3(3-0-6) 

        (Information Technology Service Science) 

     520 332   สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ                3(3-0-6) 

          (Information Technology Architecture) 

     520 423   คลงัข้อมลู                           3(3-0-6) 

         (Data Warehouse) 

     520 424   การจดัการความรู้                                3(3-0-6) 

         (Knowledge Management) 

     520 425   ความเป็นผู้ประกอบการสาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6)         

                     (Entrepreneurship for Information Technology) 

     520 431    การจดัการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ          3(3-0-6) 

         (Information Technology Service Management) 

       520 432   ข้อตกลงระดบัการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(3-0-6)                                         

                     (Information Technology Service Level Agreement) 

     520 442   สถาปัตยกรรมเชิงบริการ                       3(3-0-6) 

        (Service Oriented Architecture) 

       520 485   เร่ืองคดัเฉพาะทางวิทยบริการ 1                     3(3-0-6  

            (Selected Topics in Service Science I) 

      520 486   เร่ืองคดัเฉพาะทางวิทยบริการ 2                      3(3-0-6) 

         (Selected Topics in Service Science II) 

      และรายวชิาอ่ืนๆท่ีได้รับอนมุตัิให้เพ่ิมเติมภายหลงั 

3.    หมวดวิชาเลอืกเสรี  จํานวนไมน้่อยกวา่   6  หนว่ยกิต 

           ให้เลอืกศกึษาได้จากทกุรายวชิาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัศิลปากร หรือรายวชิาของสถาบนัอ่ืนๆ ท่ี

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ถ้านกัศกึษาเลอืกศกึษารายวชิาในวิชาเลอืกของ

หมวดวชิาเฉพาะ จะต้องนําไปคดิคา่ระดบัเฉลีย่ในวิชาบงัคบัและวิชาเลอืกของหมวดวชิาเฉพาะด้วย เพ่ือตรวจสอบ

เง่ือนไขการสาํเร็จการศกึษา 

หมายเหตุ   การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ให้นับเป็นรายวิชา  จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใด 

      รายวิชาหน่ึงไปไว้ทัง้สองหมวดวิชาไม่ได้ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 

080 177 

511 101 

514 107 

514 108 

517 101 

517 111 

ภาษาองักฤษ 1 

แคลคลูสั 1 

ฟิสกิส์พืน้ฐาน 

ปฏิบตัิการฟิสกิส์พืน้ฐาน 

คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

3(2-2-5) 

4(4-0-8) 

4(4-0-8) 

1(0-3-0) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 รวมหน่วยกติ 18 

 

 

 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 

080 178 

513 101 

513 103 

517 112 

517 113 

520 111 

…. 

ภาษาองักฤษ 2 

เคมีทัว่ไป 1 

ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 1 

การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

โครงสร้างเชิงการคาํนวณแบบไมต่อ่เน่ือง 

หลกัระบบสารสนเทศ 

วิชาเลอืกในกลุม่วชิามนษุยศาสตร์  สงัคมศาสตร์ หรือ

วิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2 

 รวมหน่วยกติ 18 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 

510 201 

512 101 

512 103 

515 201 

517 211 

520 251 

….. 

 

ภาษาองักฤษเชิงวิทยาศาสตร์  

ชีววิทยาทัว่ไป 1 

ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 1 

สถิติพืน้ฐาน 1 

โครงสร้างข้อมลู 

ระบบมลัติมีเดีย 

วิชาเลอืกในกลุม่วชิามนษุยศาสตร์  สงัคมศาสตร์ หรือ

วิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

4(3-2-7) 

4(3-2-7) 

3(3-0-6) 

2 

 รวมหน่วยกติ 20 

 

 

 

ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 

517 221 

517 223 

520 221 

520 222 

….. 

….. 

 

แพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมและสภาวะแวดล้อม 

การพฒันาซอฟต์แวร์เชิงวตัถ ุ

ระบบฐานข้อมลู 

การตลาดเชิงธุรกิจสาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาเลอืกในกลุม่วชิาภาษา 

วิชาเลอืกในกลุม่วชิามนษุยศาสตร์  สงัคมศาสตร์ หรือ

วิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

4(3-2-7) 

3(3-0-6) 

3 

3 

 รวมหน่วยกติ 19 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 

517 342 

520 321 

520 322 

520 351 

520 361 

….. 

 

การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ย 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบญัชี 

การเงินธุรกิจสาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์และคอมพิวเตอร์ 

การวเิคราะห์และการออกแบบระบบงาน 

วิชาเลอืกในกลุม่วชิามนษุยศาสตร์  สงัคมศาสตร์ หรือ

วิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

4 

 รวมหน่วยกติ 19 

 

 

 

 

ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 

517 361 

520 311 

520 323 

520 352 

520 362 

520 391 

….. 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์  

กฎหมายและจรรยาบรรณสาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 

อินเทอร์เน็ตกบัการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

การจดัการโครงงาน 

วิธีการวิจยั 

วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 

3(3-0-6) 

1(1-0-2) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(1-0-2) 

6 

 รวมหน่วยกติ 20 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 

520 491 

….. 

….. 

โครงงานวิจยั 1 

วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 

วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี 

1(0-2-1) 

9 

3 

 รวมหน่วยกติ 13 

 

 

 

 

ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 

520 492 

…. 

โครงงานวิจยั 2 

วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี 

2(0-4-2) 

3 

 รวมหน่วยกติ 5 
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คาํอธิบายรายวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

520 111    หลักระบบสารสนเทศ                      3(3-0-6) 

    (Principles of Information Systems) 

  ความสาํคญัและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  วตัถปุระสงค์และประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

ในองค์กร  องค์ประกอบของการประมวลผลข้อมลูและสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์  รูปแบบประเภทตา่งๆ ของระบบ

สารสนเทศท่ีอาศยัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การวเิคราะห์และการพฒันาระบบสารสนเทศ เคร่ืองมือและเทคนิค

สาํหรับการวเิคราะห์และพฒันาระบบสารสนเทศ 

    An importance and organization of information systems. Objective and benefits of 

information system in organizations. Organization of data and information processing by computer. 

Various types of information systems using computer technology. Analysis and development of 

information systems. Tools and techniques for analyzing and developing information systems. 

 

520 221    ระบบฐานข้อมูล                                                  4(3-2-7) 

               (Database Systems) 

                วิชาบงัคบัก่อน  : 517 211  โครงสร้างข้อมลู 

    แนวคิดพืน้ฐานและสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมลู แบบจําลองข้อมลูเชิงแนวคิด  การออกแบบ

ฐานข้อมลูและการทําให้เกิดผล การจดัการฐานข้อมลู บรูณภาพของข้อมลู การจดัการรายการเปลีย่นแปลง

เบือ้งต้น การรักษาความปลอดภยัของข้อมลู กรณีศกึษา 

  Fundamental database concepts and architecture. Conceptual data models. Database 

design and implementation. Database management system. Data integrity. An introduction to 

transaction management.  Database security. Case studies. 

 

520 222  การตลาดเชิงธุรกิจสาํหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ               3(3-0-6) 

        (Business Marketing for Information Technology) 

       แนวคดิพืน้ฐานและหน้าท่ีทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมลูการตลาด 

พฤติกรรมผู้บริโภค การแบง่สว่นตลาด และการเลอืกตลาดเปา้หมาย กลยทุธดําเนินการผลติ การบริการและการ

สร้างตราสนิค้า การตัง้ราคา ช่องทางการจดัจําหนา่ยและการกระจายสนิค้า การสง่เสริมการตลาด การตลาด

ระหวา่งประเทศ และการตลาดเพ่ือสงัคม 

    Fundamental and functions of marketing. Marketing environment. Marketing information 

system. Consumer behavior. Marketing segmentation and target selection. Production strategy. Service 

and branding creation. Pricing. Product distribution. Sales promotion. International marketing. 

Marketing for community. 
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520 251    ระบบมัลติมิเดีย                         3(3-0-6) 
                 (Multimedia Systems) 

  นิยามและแนวคิดของระบบมลัตมิิเดีย การออกแบบมลัติมเิดีย  เทคโนโลยีการออกแบบการผลติ  

การประยกุต์มลัตมิิเดยี เทคนิคในการเลอืกข้อมลู เทคนิคพิเศษในการผลติมลัติมเิดีย ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหวและ

เสยีง  การทดสอบและการประเมนิระบบ 

  Definition and concept of multimedia system.  Multimedia design. Production design 

technology. Multimedia application. Data selection techniques. Special techniques in multimedia 

production : image, movie and sound. Testing and evaluation. 

 

520 311  กฎหมายและจรรยาบรรณสาํหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ              1(1-0-2) 
  (Laws and Ethics in Information Technology) 

    กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและสทิธิสว่นบคุคล จรรยาบรรณสาํหรับนกัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  Issues of law and privacy.  Ethics for information technologists. 

 

520 321      ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี                                        3(3-0-6) 
                (Accounting for Information Systems) 

             วิชาบงัคบัก่อน : 520 221  ระบบฐานข้อมลู 

                แบบจําลองและการออกแบบฐานข้อมูลสําหรับระบบสารสนเทศเพ่ือการบญัชี  การพฒันาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบัญชีและหลักการทําให้เกิดผล  การบริหาร  ควบคุมและการตรวจสอบบัญชีของระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบญัชี การใช้งานซอฟต์แวร์ประยกุต์ทางธุรกิจการบญัชี 

    Model and design database for accounting information systems. Account information 

system development and implementation methodologies. Management, control and audit of account 

information system. Using  account business application software. 

 

520 322  การเงนิธุรกิจสาํหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ                      3(3-0-6) 
         (Business Finance for Information Technology) 

    เป้าหมายของการจดัการทางการเงินธุรกิจ เทคนิคในการวิเคราะห์ทางการเงิน  การวางแผนและ

ควบคุมทางการเงิน งบประมาณเงินทุน  การลงทุนระยะสัน้และระยะยาว  ต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างของ

เงินทนุ 

    Goals of financial management. Financial analysis techniques. Financial planning and 

controlling. Capital budgeting. Short-term and long-term investment. Cost of capital and capital 

structure. 

 

520 323      ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                           3(3-0-6) 
                 (Management  Information Systems )  

         วิชาบงัคบัก่อน : 520 221  ระบบฐานข้อมลู 

       แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัการจดัการข้อมลูและระบบสารสนเทศ  การจดัการฐานข้อมลู  การจดัการ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนงาน  การควบคมุ  การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ  การออกแบบและการพฒันา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ               
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    Fundamental concepts of data and information system management. Database 

management. Management  information system for planning, controlling, problem solving  and  

decision making.  Design and development of  management information system. 

 

520 324    การออกแบบระบบฐานข้อมูลและการทาํให้เกิดผล                    3(3-0-6) 

               (Database  Systems Design and Implementation)             

                วิชาบงัคบัก่อน : 520 221  ระบบฐานข้อมลู                            

                กระบวนการพฒันาระบบฐานข้อมูล   การออกแบบการจัดการฐานข้อมลูทางธุรกิจและการทําให้

เกิดผล  รูปแบบฐานข้อมูลท่ีซับซ้อน ระบบฐานข้อมูลทางปัญญาประดิษฐ์   ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย    

กรณีศกึษา 

    Process of  database system development.  Business database management design and 

implementation. Complicated database system designs : AI database systems,  distributed database 

systems.  Case studies. 

 

520 325    อัจฉริยะเชิงธุรกิจ                                          3(3-0-6) 

               (Business Intelligence) 

                วิชาบงัคบัก่อน : 520 221  ระบบฐานข้อมลู 

    การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลกัการอัจฉริยะเชิงธุรกิจขัน้สูง  ความต้องการสําหรับ

อจัฉริยะเชิงธุรกิจ  การทํางานร่วมกนัของวิธีการทางอจัฉริยะเชิงธุรกิจ วิธีการทางอจัฉริยะเชิงธุรกิจ  การจดัการ

ประสิทธิภาพขนาดใหญ่  การจดัการกิจกรรมทางธุรกิจ การจดัการข้อมลูเพ่ืออจัฉริยะเชิงธุรกิจ  การวิเคราะห์การ

เก็บข้อมลู  ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจเพ่ืออจัฉริยะเชิงธุรกิจ 

    Business information system development. Advance business intelligence concepts. 

Requirement for business intelligence. Articulating a business intelligence solution. Business 

intelligence methodology. Enterprise performance management. Managing business activities. Data 

management for business intelligence. Analytical data store. Decision support systems for business 

intelligence.               

 

520 326  เหมืองข้อมูล                     3(3-0-6) 

      (Data Mining) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 520 221  ระบบฐานข้อมลู 

  แนวคดิ  หลกัการ  และอลักอริทมึท่ีเก่ียวกบัเหมืองข้อมลู  การหาสารสนเทศจากข้อมลูขนาดใหญ่  

การรู้จําแบบ  สถิติ  การวเิคราะห์ข้อมลู  และการเรียนรู้ของเคร่ืองกล  กระบวนการนําเสนอแบบอตัโนมตัิของแบบ  

กฎ  และฟังก์ชนัจากฐานข้อมลูท่ีซบัซ้อนเพ่ือช่วยในการตดัสนิใจทางธุรกิจ  กลยทุธ์ในการลดทอนข้อมลู   การลด

มิติและการบีบอดัข้อมลู  การประยกุต์ใช้งานของเหมืองข้อมลู 
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  Data mining concepts, principles and algorithms. Extraction of information from large 

data : pattern recognition, statistics, data analysis and machine learning. Process of automated 

presentation of patterns, rules, and functions from complex database to make business decisions. Data 

reduction strategies : dimension reduction, and compression. Data mining applications. 

 

520 327  ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ                          3(3-0-6) 

  (Decision Support Systems) 

                วิชาบงัคบัก่อน : 517 211  โครงสร้างข้อมลู 

    การจดัเก็บข้อมลูในระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ  การประยกุต์ระบบสารสนเทศ  หลกัการพยากรณ์  

หลกัพืน้ฐานทางสถิติและความนา่จะเป็นเพ่ือสนบัสนนุการตดัสนิใจ 

    Data storage in decision support systems. An application of information system. 

Principles of prediction. Fundamental of statistics and probability for decision support. 

 

520 328   การบริหารระบบฐานข้อมูล                3(3-0-6) 

     (Database Administration) 

     วิชาบงัคบัก่อน  :  520 221  ระบบฐานข้อมลู 

     การบริหารฐานข้อมลู  ข้อมลู และระบบ  การสร้างสิง่แวดล้อมฐานข้อมลู  การจดัการเปลีย่นแปลง

ฐานข้อมลู การปรับแตง่ประสทิธิภาพฐานข้อมลู ความคงสภาพข้อมลูและความปลอดภยัของฐานข้อมลู การสาํรอง

ข้อมลูและการกู้คืน  การจดัการข้อมลูและหนว่ยจดัเก็บ  การจดัการทรานแซกชัน่และการควบคมุภาวะพร้อมกนั 

        Database, data and system administration. Creating a database environment. Database 

change management. Database performance tuning. Data integrity and database security. Database 

backup and recovery. Data and storage management. Transaction management and concurrency 

control. 

 

520 331  วิทยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ              3(3-0-6)  

     (Information Technology Service Science)  

      วิทยบริการเบือ้งต้น  ศึกษาความเป็นมาของเศรษฐกิจบริการ ในเชิงประวตัิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

และทฤษฎีพืน้ฐาน  การวิเคราะห์และการออกแบบการบริการและระบบการบริการ  เทคโนโลยีและการประยกุต์

การบริการ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   การจดัการระบบองค์กรเก่ียวกบัการจดัการโครงสร้างพืน้ฐาน และ

การจดัการความสมัพนัธ์ 

     An introduction to service science. A survey of the historical, economic, and theoretical 

foundations of the rise of the service economy. The analysis and design of services and service 

systems. The technology and implementation of services. Information technology services. Enterprise 

systems management: infrastructure management and relationship management. 
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520 332   สถาปัตยกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ             3(3-0-6) 

       (Information Technology  Architecture) 

      ภาพรวมของสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรอบงานระบบการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประเมินผลการดําเนินงาน กลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  การจดัการสถาปัตยกรรม และความต้องการบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      Overview of information technology architecture. Information technology management 

system framework. Operation evaluation. Information technology strategy. Architecture management 

and information technology service requirements. 

 

520 351       การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์          3(3-0-6) 
        (Human Computer Interaction) 

        วิชาบงัคบัก่อน : 517 211  โครงสร้างข้อมลู 

                   แบบจําลองของการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กับคอมพิวเตอร์   งานวิจยัเก่ียวกบัสว่นต่อประสาน

ระหว่างมนษุย์กบัคอมพิวเตอร์   การออกแบบสว่นต่อประสานกบัผู้ ใช้ การออกแบบการสนทนาโต้ตอบ    กราฟิก

และเคร่ืองมือขัน้สงูสาํหรับการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัคอมพิวเตอร์ 

     Models of human and computer interaction. Current research on human-computer 

interface.  User interface design.  Dialogue design.  Graphic and advanced tools for human and 

machine interaction. 

 

520 352    อินเทอร์เน็ตกับการพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์                       3(3-0-6) 

    (Internet and Electronic Commerce) 

                     วิชาบงัคบัก่อน : 517 211  โครงสร้างข้อมลู 

    เทคนิคและเคร่ืองมือสาํหรับอินเทอร์เน็ต การรักษาความปลอดภยั ในอินเทอร์เน็ต การออกแบบ

และการพฒันาเว็บไซต์  ระบบฐานข้อมลูอินเทอร์เน็ต การประยกุต์งานวจิยัและการศกึษาบนอินเทอร์เน็ต   ธุรกิจ

และการพาณิชย์บนอินเทอร์เน็ต 

    Techniques and tools for the Internet. Internet security. Web site design and 

development.  Database on the internet.  Applications of research and education on the Internet.  

Business and commerce on the Internet. 

 

520 361    การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน                              3(3-0-6) 
               (System Analysis and Design) 
                วิชาบงัคบัก่อน : 517 211  โครงสร้างข้อมลู 

      วงจรการพฒันาระบบงาน  เคร่ืองมือพืน้ฐานในการวิเคราะห์ระบบงาน   การพฒันาระบบงานใน

รูปแบบอ่ืน     การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์เชิงกายภาพ   ลกัษณะพิเศษท่ีใช้ในการออกแบบ    การวางแผน

และการควบคมุโครงงาน  กรณีศกึษา 

 



 279 

      System development cycle. Basic tools in system analysis. Alternative system 

development.  Physical design of computer systems.  Special design features.  Project planning and 

control.  Case studies. 

 

520 362      การจัดการโครงงาน                  3(3-0-6) 
        (Project Management)  

      วิชาบงัคบัก่อน : 520 361  การวเิคราะห์และการออกแบบระบบงาน 

         วิธีการเส้นทางวิกฤตสาํหรับการวางแผนควบคมุโครงงาน ไดอะแกรมเพิร์ต แกนต์ชาร์ต หลกัเกณฑ์

การบริหารโครงงาน ลาํดบังาน วงจรของโครงงาน การจดัการความเสีย่ง การจดัการทรัพยากรในแง่ของทรัพยากร

มนษุย์ ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์สาํหรับโครงงาน  

    Critical path methods for planning controlling projects. PERT diagram. Gantt chart. 

Project management criteria. Task schedule. Project life cycle. Risk management. Resource 

management in terms of human resources, hardware and software for projects. 

 

520 391       วิธีการวจิัย                    1(1-0-2) 
  (Research Methods) 

  เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาคอมพิวเตอร์ 

            การวเิคราะห์ปัญหา ขัน้ตอนการวิจยัเบือ้งต้นและการวางแผนการวิจยั การกําหนดโครงรูประบบ

คอมพิวเตอร์ การเตรียมข้อมลูทดสอบและการพฒันาโปรแกรม การบํารุงรักษาโปรแกรม การประเมินผลงานวิจยั 

วิธีรายงานการวิจยั การทําเอกสารประกอบและการอ้างอิง การนําเสนอตอ่สาธารณชน 

    Problem analysis. An introduction to research procedures and planning. Computer 

system configurations.  Data preparation and program development. Program maintenance. Evaluation of 

research studies. Methods of research reporting. Documentations and citation. Presentation in public. 

 

520 421  การสืบค้นสารสนเทศ                            3(3-0-6) 
  (Information Retrieval) 

   วิชาบงัคบัก่อน : 520 221 ระบบฐานข้อมลู 

    หลกัพืน้ฐานในการจดัการฐานข้อมูลเพ่ือการจดัเก็บข้อมูลและการแทนข้อมูล การทําดรรชนี 

รูปแบบ การแทนข้อมลู  การจดัเก็บข้อมลู เทคนิคการค้นหาและการสบืค้นสารสนเทศ    การประมวลผลเอกสาร 

อรรถาภิธาน  การวดัประสทิธิผลของการสบืค้น 

    Fundamental of database management for data storage and data representation. 

Indexing. Representation Model. Information storage. Searching techniques and retrieval. Document 

processing. Taxonomy. Evaluation of information retrieval effectiveness (Retrieval performance 

measurement). 
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520 422      ระบบฐานข้อมูลเชิงวตัถุ                3(3-0-6) 
      (Object-oriented Database Systems) 

        วิชาบงัคบัก่อน : 520 221  ระบบฐานข้อมลู 

       พืน้ฐานเชิงวตัถ ุ การจําลองแบบเชิงแนวคดิ พืน้ฐานทฤษฎีและการจําลองแบบ การวเิคราะห์และ

ข้อกําหนดเชิงวตัถ ุ การลดรูปและการสงัเคราะห์ การแปลงรูป แบบจําลองวตัถแุละการออกแบบสกีมา การอิมพลี

เมนต์วตัถ ุ เคร่ืองมือสาํหรับการลดรูป การรวม การสงัเคราะห์ และการตรวจสอบ ฐานข้อมลูเชิงวตัถใุนปัจจบุนั 

กรณีศกึษา 

        Fundamental of object approaches. Conceptual modeling. Theoretical 

foundations and modeling theories. Object analysis and specifications.  Reduction and 

synthesis. Various transformation.  Object model and schema design. Object 

implementation. Tools for reduction, integration, synthesis and validation.  Various 

products for object database. Case studies. 
 

520 423      คลังข้อมูล                    3(3-0-6) 

        (Data Warehouse) 

      วิชาบงัคบัก่อน : 520 221  ระบบฐานข้อมลู 

         แนวคิด  ศัพท์เฉพาะทาง  ลกัษณะเฉพาะและเทคนิคท่ีสําคัญสําหรับการออกแบบและพัฒนา

โครงการคลงัข้อมลู  การวางแผน  การออกแบบ  การทําให้เป็นผลและการบริหารคลงัข้อมลู  โครงสร้างฐานข้อมลูท่ี

เป็นทางเลอืก และวิธีการพฒันาและสร้างคลงัข้อมลู โครงสร้างฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์ โครงสร้างฐานข้อมลูหลายมิติ

กบัธรรมชาติ การประมวลผลเชิงวิเคราะห์และเชิงหลายมิติของธุรกิจ 

    Concept, terminology, characteristic and techniques essential for data warehousing 

project design and development. Data warehouse planning, design, implementation, and 

administration. The alternative database structures and approaches for data warehouse development 

and implementation : relational and multi-dimensional database structures with the multi-dimensional 

and analytical processing nature of business. 
 

520 424   การจัดการความรู้                  3(3-0-6) 

    (Knowledge Management) 

        วิชาบงัคบัก่อน : 520 111  หลกัระบบสารสนเทศ 

     แนวคิดของการจดัการความรู้ โครงสร้างพืน้ฐานของการจดัการความรู้ การจดัการความรู้และระบบ

สารสนเทศ การจดัการความรู้ในองค์กร เคร่ืองมือทางสงัคม การแบง่ปันความรู้ การสงัเคราะห์และการวเิคราะห์

ของระบบจดัการความรู้ เฟรมเวิร์ก แบบจําลอง และเคร่ืองมือสาํหรับการจดัการความรู้ 

         Concept of knowledge management. Knowledge management infrastructures. 

Knowledge management and management information systems. Organizational knowledge 

management.  Social networks. Knowledge sharing. Synthesis and analysis of knowledge management 

system. Frameworks,  models, and tools for knowledge management. 
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520 425     ความเป็นผู้ประกอบการสาํหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ        3(3-0-6) 

     (Entrepreneurship for Information Technology) 

     การประเมินความอยู่รอดของธุรกิจ   ประเด็นสําคัญทางด้านกฎหมายในการสร้างบริษัทใหม ่

ตําแหนง่ทางการแข่งขนั  การวิเคราะห์การตลาด และการประเมินโอกาสทางการตลาด  การวางแผนวงจรชีวิตของ

สนิค้า  ยทุธศาสตร์ทางการตลาด การจดัการองค์กร  การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา และการจดสิทธิบตัร ความ

เป็นผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยี  การวางแผนธุรกิจ การเสีย่งการลงทนุ จรรยาบรรณของผู้ประกอบการ 

      Technology viability assessment. Legal issues associated with a new company forming, 

Competitive positioning, market analysis and market opportunity assessment. Product life-cycle 

planning, marketing strategies. Organization management. Intellectual properties management and 

patenting. Technopreneurship, business  plan, venture capitals. Entrepreneurial ethics. 

 

520 426      วิศวกรรมชีวสารสนเทศศาสตร์               3(3-0-6) 

     (Bioinformatics Engineering) 

      วิชาบงัคบัก่อน : 517 211  โครงสร้างข้อมลู 

                   เทคโนโลยีชีวสารสนเทศศาสตร์  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับชีวสารสนเทศศาสตร์ 

เคร่ืองมือสําหรับชีวสารสนเทศศาสตร์  การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลชีวภาพ ฐานข้อมูลจีโนมและการใช้

ประโยชน์  ฐานข้อมลูโปรตีโอมและการใช้ประโยชน์  ฐานข้อมลูอ่ืนๆ และการประยกุต์ 

      Bioinformatics technology. Computer programming for bioinformatics. Tools for 

bioinformatics.  Bio-information management and database. Genomic databases and applications. 

Proteomic databases and applications. Other databases and applications. 

 

520 431  การจัดการงานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ           3(3-0-6) 

     (Information Technology Service Management) 

      วิวฒันาการของการจัดการบริการ  วงจรของการบริการในด้านกลยุทธ์การบริการ   การออกแบบ

การบริการ  การเปลี่ยนแปลงการบริการ  การดําเนินงานบริการ และการปรับปรุงการบริการ หลกัการสําคญัของ

การจดัการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกบัประเภทของผู้ให้บริการ  เกณฑ์สําคญัของการออกแบบการบริการ 

แนวทางและนโยบายการพฒันากระบวนการ  โครงสร้างองค์กร  การตดัสินใจทางเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม 

กระบวนการสนบัสนนุการบริการ  กระบวนการสง่มอบบริการ 

      The evolution of service management. The service life cycle: service strategy, service 

design, service transition, service operation, and service improvement. Key principles of information 

technology service management: types of service provider, key aspects of service design, process 

development characteristic and guidelines, organizational structure, technology and architecture 

considerations. Service support processes. Service delivery processes. 
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520 432    ข้อตกลงระดับการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ          3(3-0-6) 

     (Information Technology Service Level Agreement) 

      แนวคิดเก่ียวกับการจัดการระดบัการบริการ  วิธีสําหรับการพฒันา การตรวจติดตาม และรายงาน

ข้อตกลงของระดบัการบริการ  การออกแบบโครงสร้างข้อตกลงระดบัการบริการ การยืนยนัและการต่อรองข้อตกลง

ท่ีสนับสนุนท่ีต้องการ การตรวจสอบเป้าหมายข้อตกลงระดับการบริการและรายงานผลเป้าหมาย การประชุม

ทบทวนเร่ืองระดบัการบริการ 

     Concepts of service level management. Methods for developing, monitoring, and 

reporting on service level agreements. Designing a Service Level Agreement (SLA) structure. Asserting 

and negotiating the underpinning agreements. Monitoring SLA targets and reporting on the targets. 

Running service level review meetings.  

 

520 441    การบริหารเครือข่ายคอมพวิเตอร์                    3(3-0-6) 

  (Computer Network Administration)  

  วิชาบงัคบัก่อน : 517 343  เครือขา่ยคอมพิวเตอร์และการจดัการ  

  การเช่ือมตอ่เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ และการบริหารเครือขา่ยคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบตัิการตา่ง ๆ  

การจดัการอปุกรณ์เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

  Study of computer network interconnection and administration on operating systems. 

Computer network device management. 

 

520 442       สถาปัตยกรรมเชิงบริการ                3(3-0-6) 

     (Service Oriented Architecture)  

      วิชาบงัคบัก่อน : 517 342  การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ย 

      ภาพรวมของสถาปัตยกรรมเชิงบริการ  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ มาตรฐาน เครือข่ายและแนวคิด

แบบกระจาย เวบเซอร์วิส  งานประยุกต์ของสถาปัตยกรรมเชิงบริการท่ีเก่ียวกับธุรกิจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการจดัการกระบวนการทางธุรกิจ การบริหารโครงงาน และการจดัการองค์กร 

Overview of service-oriented arctitectures. Software architecture.  Standards. Network 

and distributed computing concepts. Web services. SOA Applications related to information technology 

business. Related issues in business process management . Project management  and organization 

management. 

 

520 462      ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์                3(3-0-6) 

        (Geographic Information Systems) 

        วิชาบงัคบัก่อน : 517 211  โครงสร้างข้อมลู 

    แนวคิดระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ เคร่ืองมือท่ีช่วยในการตดัสนิใจสาํหรับนกัวางแผนและผู้จดัการ

สาํหรับข้อมลูเชิงพืน้ท่ี ทฤษฎีและปฏิบตัิการในระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ โครงสร้างข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ การประยกุต์เทคนิคระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ในการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 283 

         Concepts of geographic information systems. Decision support  tools for planners and 

managers for spatial information. Theory and practices in geographic information systems. Data 

structures. Geographic information systems analysis. Applications of geographical information system 

techniques to information technology management. 

 

520 463      การรับรู้จากระยะไกล                 3(3-0-6) 

        (Remote Sensing) 

        วิชาบงัคบัก่อน : 517 211  โครงสร้างข้อมลู 

      สิง่แวดล้อมของการรับรู้จากระยะไกล คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้และการกระจายรังส ีการประยกุต์ของการ

รับรู้จากระยะไกล ภมูิทศัน์ชมุชนเมือง นํา้ ดิน แร่ธาต ุธรณีสณัฐานวิทยา และ พืชพรรณ  วิธีการรับรู้จากระยะไกล 

ไมโครเวฟ การประมวลผลภาพ อินฟราเรดความร้อน และ มลัติสเปกตรัล  การแปลภาพ 

    Remote sensing environment. Electromagmatic and radiation. Remote sensing 

applications: urban landscape, water, soil,   minerals, geomorphology and vegetation. Remote sensing 

methods: microwave, image processing, thermal infrared and multispectral.  Visual interpretation. 
 

520 481      เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยเีครือข่ายสาํหรับ      3(3-0-6) 

     เทคโนโลยสีารสนเทศ 1 

    (Selected Topics in Network Technology and Engineering for Information Technology I) 

    เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของภาควชิาคอมพิวเตอร์ 

    เร่ืองท่ีนา่สนใจทางวศิวกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ยในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       Topics of current interest in network technology and engineering in information 

technology area. 
 

520 482      เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยเีครือข่ายสาํหรับ      3(3-0-6) 

    เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

    (Selected Topics in Network Technology and Engineering for Information Technology II) 

    เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของภาควชิาคอมพิวเตอร์ 

    เร่ืองท่ีนา่สนใจทางวศิวกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ยในสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     Topics of current interest in network technology and engineering in information 

technology area. 
 

520 483        เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศสาํหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 1   3(3-0-6) 

      (Selected Topics in Information Engineering for Information Technology I) 

    เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของภาควชิาคอมพิวเตอร์ 

    เร่ืองท่ีนา่สนใจทางวศิวกรรมสารสนเทศในสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      Topics of current interest in information engineering in information technology area. 
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520 484       เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศสาํหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 2   3(3-0-6) 

      (Selected Topics in Information Engineering for Information Technology II) 

    เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของภาควชิาคอมพิวเตอร์ 

    เร่ืองท่ีนา่สนใจทางวศิวกรรมสารสนเทศในสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      Topics of current interest in information engineering in information technology area. 

 

520 485   เร่ืองคัดเฉพาะทางวทิยบริการ 1              3(3-0-6) 

       (Selected Topics in Service Science I) 

     เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาคอมพิวเตอร์ 

      เร่ืองท่ีนา่สนใจทางวิทยบริการ 

      Current topics of interest in service science. 

 

520 486   เร่ืองคัดเฉพาะทางวทิยบริการ 2               3(3-0-6) 

     (Selected Topics in Service Science II) 

     เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาคอมพิวเตอร์ 

      เร่ืองท่ีนา่สนใจทางวิทยบริการ 

      Current topics of interest in service science. 

 

520 491        โครงงานวิจัย 1                   1(0-2-1) 

         (Research Project I) 

         เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาคอมพิวเตอร์ 

         วิชานีว้ดัผลเป็น S หรือ U 

  ศกึษาหวัข้อวิจยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับการอนมุตัิจากภาควชิา เขยีนโครงร่างงานวิจยั 

และนําเสนอตอ่คณะกรรมการ 

  Study of the information technology topics approved by the department. Submission and 

presentation of research proposal to the committee.  

 

520 492        โครงงานวิจัย 2                   2(0-4-2) 

          (Research Project II) 

    วิชาบงัคบัก่อน : 520 491 โครงงานวิจยั 1 

    เง่ือนไข : วิชานีว้ดัผลเป็นเกรด S หรือ U 

      การวิจัยในหัวข้อวิจัยท่ีได้เสนอในวิชา 517491 โครงงานวิจัย 1  เขียนรายงาน และนําเสนอ

ผลงานวิจยั  

      Research on topics proposed in 517 491 Research Project I. Report writing and 

presentation. 
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