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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
33
1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา
(Concepts of Sciences and Philosophy)
และเลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ
(Food for Mankind)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต
(Health for Life)
01999213 สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต
(Environment, Technology and Life)
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
01108101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Economics)
01371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด
(The Use of Library Resources)
01999141 มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต
(Art of Living)
และเลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01387111 ปรัชญาเบื้องต้น
(Intorducion to Philosophy)
01387121 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(Introducion to Logic)
01387341 ปรัชญาและศาสนา
(Philosophy of Religion)
01999031 มรดกอารยธรรมโลก
(The Heritage of World Civilzations)
01999032 ไทยศึกษา
(Thai Studies)
1.4 กลุ่มวิชาภาษา
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
01355xxx ภาษาอังกฤษ
(English Language)
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
(Physical Education Activities)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
- กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป
(Fundamentals of General Chemistry)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
7

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)

6

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12

หน่วยกิต
3(3-0-6)
9(- -)

2

หน่วยกิต
1,1(0-2-1)

93
75
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

01417111 แคลคูลัส I
3(3-0-6)
(Calculus I)
01417112 แคลคูลัส II
3(3-0-6)
(Calculus II)
01417271 คณิตศาสตร์เต็มหน่วยเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introductory Discrete Mathematics)
01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I
1(0-3-2)
(Laboratory in Physics I)
01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II
1(0-3-2)
(Laboratory in Physics II)
01420117 ฟิสิกส์พื้นฐาน I
2(2-0-4)
(General Physics I)
01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II
2(2-0-4)
(General Physics II)
01422111 หลักสถิติ
3(3-0-6)
(Principles of Statistics)
02721101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0-6)
(Introduction to Business)
02739111**คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Computer and Information System)
02739141 กฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Laws)
- กลุ่มประเด็นองค์การ
9
หน่วยกิต
02739322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information System)
02739323** การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information System Analysis and Design)
02739422**ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database System)
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
18
หน่วยกิต
02739241** เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3(3-0-6)
(Internet Technology)
02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Programming)
02739344**เทคโนโลยีสื่อผสม
3(3-0-6)
(Multimedia Technology)
02739351**การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Data Communication and Computer Network)
___________________________
**วิชาปรับปรุง

02739434 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Artificial Intelligence)
02739481 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ I 1
(Workshop in Information System I)
02739482 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ II 1
(Workshop in Information System II)
02739497 สัมมนา (Seminar)
1
- กลุ่มเทคโนโลยี
12
หน่วยกิต
02739211**หลักการเขียนโปรแกรม
3(3-0-6)
(Principles of Programming)
02739214**หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
(Principles of Objectd Oriented Programming)
02739231**โครงสร้างข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Structure)
02739421 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
- กลุ่มโครงสร้างของระบบ
6
หน่วยกิต
02739311 การจัดองค์ประกอบและสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Organization and Architecture)
02739431 ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ
3(3-0-6)
(Operating System and System Software)
2.2 วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
เลือก 1 กลุ่มวิชาจาก 2 กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาที่ 1
02739498 ปัญหาพิเศษ
3(3-0-6)
(Special Problems)
กลุ่มวิชาที่ 2
01449490 สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)
วิชาเลือก
กลุ่มวิชาที่
1 ไม่น้อยกว่า 15
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่
2 ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
เลือกจากวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะรหัสหมายเลข 200
(เลขสามตัวหลัง) ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รหัสตั้งแต่หมายเลข 300 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกจากวิชาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปิดสอนในภาควิชาอื่น ๆ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือคณะ
อื่น ๆ ที่ให้ปริญญาทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายวิชาต่อไปนี้
02739212 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ I
3(3-0-6)
(Computer Programming I)

02739213 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ II
3(3-0-6)
(Computer Programming II)
02739221 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Electronic Commerce)
02739312 การโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
3(3-0-6)
(Internet Programming)
02739324 การออกแบบและการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
(Electronic Commerce Design and Development)
02739342**คอมพิวเตอร์กราฟิกสําหรับระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Computer Graphic for Information System)
02739343**ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว
3(3-0-6)
(Three-Dimensional Images and Animations)
02739345* การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาํ หรับ
3(3-0-6)
อุปกรณ์เคลื่อนที่
(Application Development for Mobile Devices)
02739346* การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางทําการ 3(3-0-6)
(Data Analysis Using Spreadsheet Program)
02739423**การสืบค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Retrieval)
02739424 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
(Object Oriented Analysis and Design)
02739425 การจัดการระบบ
3(3-0-6)
(System Management)
02739426 อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Human Computer Interaction)
02739427 การออกแบบและพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Games Design and Development)
02739428 การประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Signal and Image Processing)
02739429*การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและ
3(3-0-6)
การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
(Business Process Design and Enterprise
Resource Planning System Development)
02739432**ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Decision System)
02739433 ระบบผู้เชี่ยวชาญ
3(3-0-6)
(Expert System)
___________________________
*วิชาเปิดใหม่ **วิชาปรับปรุง

02739435*เทคโนโลยีเหมืองข้อมูลและการประยุกต์
(Data Mining Technologies and Applications)
02739436*การจัดการความรู้
(Knowledge Management)
02739442 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
(Office Automation System)
02739443 ระบบสื่อประสม
(Multimedia System)
02739444 ระบบสารสนเทศสํานักงาน
(Office Information System)
02739445 ระบบสารสนเทศทางการเงิน
(Financial Information System)
02739446 ระบบสารสนเทศทางการผลิต
(Manufacturing Information System)
02739447 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information System)
02739448 ตัววัดซอฟต์แวร์
(Software Metrics)
02739449 การจําลองแบบและการสร้างแบบจําลอง
(Simulation and Modeling)
02739451 การบริหารเครือข่าย
(Network Management)
02739452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Management)
02739453 ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
(Information System for Communication)
02739454 การบริการเครือข่ายใยแมงมุม
(WWW Server System)
02739455 การให้บริการสารสนเทศในอินเทอร์เน็ต
และอินทราเน็ต
(Internet Information Services and Intranet)
02739456*ระบบประมวลผลแบบกระจาย
(Distributed Processing System)
02739496 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Select Topic in Information Technology)
02739498 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
___________________________
*วิชาเปิดใหม่ **วิชาปรับปรุง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1-3
หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
คําอธิบายรายวิชา
02739111**

คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
3(2-2-6)
(Computer and Information System)
วิวฒ
ั นาการของคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร โครงสรางและการทํางาน
ของคอมพิวเตอร ระบบจํานวน ขอมูลและระบบสารสนเทศ หลักการประมวลผลขอมูล ภาษาคอมพิวเตอร
หลักการแกปญ
 หาดวยคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง การสื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ต
Evolution of computers, computer system, hardware, software, computer structure and
operations, number systems, data and information systems, fundamentals of data processing, computer
languages, principles of problem solving by computer, structure programming, data communication and
Internet
02739141
กฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Laws)
วิชาพื้นฐาน : 02739111
ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร ทรัพยสินทางปญญา การคุมครองขอมูลสวน
บุคคลและความเปนสวนตัว กฎหมายเกีย่ วกับการทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต การคาระหวางประเทศและระเบียบ
ขอบังคับที่สําคัญเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Introduction to computer act, intellectual properties, protection of personal and data privacy,
electronic commerce laws, international trading and important regulations related to electronic commerce.
3(2-2-6)
02739211** หลักการเขียนโปรแกรม
(Principles of Programming)
วิชาพื้นฐาน : 02739111
เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง การแกจุดบกพรอง การทดสอบ การประมวลผล
ขอมูล แถวลําดับ โปรแกรมยอยและพารามิเตอร ตัวชี้
Techniques for structure programming, debugging, testing, data processing, array,
subprogram and parameter, pointer.

___________________________
**วิชาปรับปรุง

02739212

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร I
3(2-2-6)
(Computer Programming I)
วิชาพื้นฐาน : 02739211
หลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง แถวลําดับหลายมิติ สายอักขระ ระเบียน เซต
โปรแกรมยอย และพารามิเตอร ตัวชี้ แฟมขอมูล ขั้นตอนวิธีสําหรับการคนเชิงเสนและทวิภาค การเรียงลําดับ
Principles of structure programming, multidimensional arrays, string, record, set,
subprograms and parameters, pointer, file, algorithms for linear search and binary search, sorting.
02739213
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร II
3(2-2-6)
(Computer Programming II)
วิชาพื้นฐาน : 02739211
แนวคิดเกีย่ วกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ทักษะที่จําเปนตอ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษาใดภาษาหนึ่ง และการประยุกตใชงาน
Concept of object oriented programming, designing and programming development, skills
for application programming development, object oriented programming languages and its applications.
3(2-2-6)
02739214** หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Principles of Object Oriented Programming)
วิชาพื้นฐาน : 02739211
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ โครงสรางโปรแกรมใน
ภาษาเชิงวัตถุ นิยามของวัตถุ ลักษณะประจําและพฤติกรรมของวัตถุ คลาส การสืบทอด แถวลําดับ การนํา
สวนประกอบของซอฟตแวรกลับมาใชอีก กราฟก การสรางและการจัดดําเนินการ โครงสรางขอมูลพลวัต
Basic concepts of object-oriented software design and development, program structures of
object-oriented language, object definitions, object attributes and behaviors, classes, inheritance, array, reuse
of software components, graphics, creating and manipulating dynamic data structures.
02739221
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)
(Electronic Commerce)
วิชาพื้นฐาน : 02739111
แนวคิดพื้นฐานของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การออกแบบและพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กลยุทธ
ในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงิน การตลาด การประชาสัมพันธ ระบบรักษาความปลอดภัย
แนวโนมของพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส กรณีศึกษา
Basic concepts of electronic commerce, e-commerce design and development, e-commerce
strategies, payment system, marketing, public relations, security system, trends of e-commerce and case studies.
___________________________
**วิชาปรับปรุง

02739231**

โครงสรางขอมูล
3(3-0-6)
(Data Structure)
วิชาพื้นฐาน : 02739211
หลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง โครงสรางขอมูล แถวลําดับ ระเบียน กองเรียงทับซอน
แถวคอย รายการโยง ตนไม และกราฟ เทคนิคการเรียงลําดับและการคนหาขอมูล การจัดระเบียบแฟม
Principles of structure programming; data structures array, record, stack, queue, linked list,
tree and graphs, techniques for sorting and searching, file organization
02739241** เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
3(2-2-6)
(Internet Technology)
วิชาพื้นฐาน : 02739211
อินเทอรเน็ตและการบริการสารสนเทศ เวิลดไวดเว็บ ระดับความปลอดภัยของขอมูลบนเครือขาย
พาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีไรสายและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตงาน
บนอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในอนาคต
Internet and information service, world wide web, data security level on network, electronic
commerce, digital signature, wireless and information technology, application on internet, future trend of
internet technology.
02739311
การจัดองคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Computer Organization and Architecture)
วิชาพื้นฐาน : 02739211
แนวคิดพื้นฐานของการจัดองคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ซีพียู เรจิสเตอร หนวย
คํานวณและตรรกะ หนวยควบคุม การแทนขอมูลและคําสั่งในเครื่อง วิวฒ
ั นาการคอมพิวเตอร หนวยความจําเสมือน
หนวยความจําแคช สถาปตยกรรมรับเขาและสงออก การประมวลผลแบบขนาน การประมวลผลแบบสายทอ
Basic concept of the organization and architecture of computers, CPU, register, arithmetic
and logical unit, control unit, data and command representation, computer evolution, virtual memory, cache
memory, input and output architecture, parallel processing, pipe line processing.
02739312
การโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต
3(3-0-6)
(Internet Programming)
วิชาพื้นฐาน : 02739241
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต ซอฟตแวรสําหรับอินเทอรเน็ตและเว็บ การออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต ภาษาคอมพิวเตอรในการเขียนโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต ฐานขอมูลบนเว็บ
เครื่องบริการเว็บ
___________________________
**วิชาปรับปรุง

Introduction to Internet, software for Internet and web, Internet programming design and
development, computer language for Internet programming, web database, web server.
02739322
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information System)
วิชาพื้นฐาน : 02739211
บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศตอการจัดการและการตัดสินใจ การประยุกต
เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศที่ใชในการจัดการ การบริหารและ
การวางแผนในองคการ
Roles and importance of information systems in management and decision-making,
technology application in the development of management information system, information systems for
organization management, organization and planning.
3(3-0-6)
02739323** การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
(Information System Analysis and Design)
วิชาพื้นฐาน : 02739231
ขั้นตอนเบื้องตนของการวิเคราะห เครื่องมือในการวิเคราะหระบบ วงจรชีวิตในการพัฒนา
ระบบ ผังระบบงาน ตารางการตัดสินใจและตนไมการตัดสินใจ การออกแบบระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร
การออกแบบกระบวนงาน การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช การออกแบบฐานขอมูล การออกแบบการ
จัดการโครงการ การทําเอกสาร การทําใหเกิดผลและการประเมินผล การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน
กรณีศึกษา
Basic step of analysis, tools for system analysis, system development life cycle, system
flowchart, decision table and decision tree, computer information system design, procedural design, user
interface design, database design, project management design, documentation, implementation and
evaluation, cost effectiveness analysis, case studies.
02739324
การออกแบบและการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
(Electronic Commerce Design and Development)
วิชาพื้นฐาน : 02739241
องคประกอบพื้นฐานและโครงสรางของพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ตและเอ็กซทราเน็ต
การออกแบบการตอประสานกับผูใช การออกแบบและพัฒนาที่อยูเว็บ ระบบความปลอดภัย ระบบการจายเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส การโปรแกรมบนเว็บ การทําใหเกิดผลและการประเมินผลของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษา
Basic elements and structure of electronic commerce, Internet and Extranet, user interface
design, security system, electronic payment system, web programming, implementation and evaluation of
electronic commerce, case studies.

02739341

การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Programming)
วิชาพื้นฐาน : 02739211
การประยุกตคอมพิวเตอรในทางธุรกิจ สภาวะแวดลอมของธุรกิจ รายการขอมูลธุรกิจ การประยุกต
ทางการบัญชี ระบบขาวสารทางบัญชี การจายเงินเดือน บัญชีรายจาย บัญชีรายรับ การแจงหนี้สนิ บัญชีแยก
ประเภท วัสดุและการควบคุมการปฏิบัติงาน การออกใบสั่งของ การควบคุมสินคาคงคลังและการคาดคะเน การ
จัดซื้อ การวิเคราะหการขาย การประยุกตกบั งานธุรกิจและงานธนาคาร
Business computer applications, business environment, business transactions, accounting
applications, accounting information system, payroll, payable accounts, receivable accounts, invoicing
general ledger, material and operation control, order processing, inventory control and forecast, purchasing,
sale analysis, banking applications.
3(3-0-6)
02739342** คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับงานสารสนเทศ
(Computer Graphic Applications for Information)
วิชาพื้นฐาน : 02739211
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรกราฟก ระบบภาพกราฟกส การแสดงภาพกราฟกสเชิง
โตตอบ การออกแบบแรสเตอรและเวกเตอร การประยุกตใชภาพกราฟกสในงานสารสนเทศ
Introduction to computer graphic, graphic systems, interactive graphics, raster and vector
design, application of graphic in information system.
02739343** ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว
3(3-0-6)
(Three-Dimensional Images and Animations)
วิชาพื้นฐาน : 02739211
การทําภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว การสรางสตอรีบอรดและแบบจําลอง การสรางเท็กซ
เจอรใหแกวัตถุ การใชโปรแกรมประยุกตสําหรับสรางภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว
Construction of three-dimensional images and animations, story board and modeling
creation, object texture creation, three-dimensional image and animation applications.
02739344** เทคโนโลยีสื่อผสม
3(3-0-6)
(Multimedia Technology)
วิชาพื้นฐาน : 02739211
ระบบสื่อผสม โครงสรางและสวนประกอบ การสรางภาพ ขอความหลายมิติ สื่อหลายมิติ
สื่อในการนําเสนอ ตัวอักษร กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน การนําเสนอโดยใชสื่อผสม เทคโนโลยี
ระบบสื่อผสม
___________________________
**วิชาปรับปรุง

Multimedia systems, components and structure; image creations; hypertext, hypermedia,
presentation media, text, graphic, animation, audio, video; multimedia presentation; multimedia system
technology.
02739345*
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Application Development for Mobile Devices)
วิชาพื้นฐาน : 02739211
สถาปตยกรรมฮารดแวร คุณลักษณะและขอจํากัดของอุปกรณเคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาทีใ่ ช
สําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต หลักการโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ สวนตอประสานระบบสําหรับ
โปรแกรมประยุกต หนวยความจําและบันทึกขอมูล การสื่อสารกับระบบภายนอก การจําลองเพื่อทดสอบและ
แกไขบนระบบคอมพิวเตอร ขอคํานึงถึงดานความมั่นคง
Hardware architecture, characteristics and limit of mobile devices, tools and languages
program used in application development, programming principles for mobile devices, interface memory and
data storge, communication to external system, simulation for testing and editing on computer system,
consideration for security.
การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมตารางทําการ
3(3-0-6)
02739346*
(Data Analysis Using Spreadsheet Program)
วิชาพื้นฐาน : 02739211
ตารางทําการ การนําเขาขอมูล การจัดการขอมูล ฟงกชั่น แผนภูมแิ ละหนวยการแสดงผล
กราฟก การวิเคราะหขอมูล การโปรแกรมมาโคร
Spreadsheet, data input, data management, functions, chart and graphic displays, data
analysis, macros programming.
3(3-0-6)
02739351** การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
(Data Communication and Computer Network)
วิชาพื้นฐาน : 02739211
แนวคิดเกีย่ วกับการสื่อสารขอมูล สวนประกอบของการติดตอสื่อสารขอมูล ชนิดของเครือขาย
คอมพิวเตอร เครือขายบริเวณเฉพาะที่ ระเบียบวิธีการเครือขาย มาตรฐานของเครือขาย การวางแผนและการออกแบบ
ระบบเครือขาย การสื่อสารขอมูลในชั้นของการเชื่อมตอระหวางระบบเปด ระดับชัน้ ของการควบคุม การควบคุม
การเชื่อมโยงระดับกายภาพ เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล
Concepts of data communication, components of data communication, types of computer
networks, local area network, network topologies, network protocal standards, network system planning and
designing, data communication layers in open system interconnection: layer of control, physical link control,
data communication technology.
*วิชาเปดใหม **วิชาปรับปรุง

02739421

วิศวกรรมซอฟตแวร
3(3-0-6)
(Software Engineering)
วิชาพื้นฐาน : 02739231
เทคนิคของการออกแบบและการพัฒนาซอฟตแวร การเวียนใช การบํารุงรักษาซอฟตแวร
การจัด ทํา เอกสารประกอบ การตรวจสอบความถูกตอง ขอผิด พลาดของซอฟตแวร การบริ หารโครงการ
ซอฟตแวร การประมาณคาใชจาย
Software design and development techniques, software reuse, software maintenance,
documentation, testing, software errors, software project management, cost estimation.
02739422** ระบบฐานขอมูล
3(3-0-6)
(Database System)
วิชาพื้นฐาน : 02739231
แนวคิดเกีย่ วกับฐานขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูล ความเปนอิสระของขอมูล ความเชื่อถือ
ไดและบูรณภาพ การจัดองคการเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ เคารางและเคารางยอย ตัวแบบเชิงลําดับชั้น เชิง
ขายงานและเชิงสัมพันธ บรรทัดฐานขอมูล ภาษานิยามขอมูล การรักษาความปลอดภัยของขอมูล
Database concepts, database management system, data independence, reliability and
integrity, logical and physical organization, schema and subschema; data models, hierarchical model network
model and relational model, data normalization, data definition language, data security.
3(3-0-6)
02739423** การสืบคนสารสนเทศ
(Information Retrieval)
วิชาพื้นฐาน : 02739231
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสืบคนสารสนเทศ หลักการคนคืน การดําเนินการแบบบูล
ตรรกศาสตรคลุมเครือ พี-นอรม การจําลองแบบเบเซียนและปริภูมเิ วกเตอร การวิเคราะหขอความและการทํา
ดัชนีแบบอัตโนมัติ มาตรฐานสําหรับกําหนดการวางขอความดวยภาษาเอสจีเอ็มแอล และภาษาเอชทีเอ็มแอล
การจัดรูปแบบขอคําถามอัตโนมัติ เทคนิคของการเรียนรูและการจัดรูปแบบเหมาะที่สุดระหวางระบบและผูใช
การคนคืนสารสนเทศแบบไฮเปอรเท็กซ
Introduction to information retrieval system, principles of retrieval, Boolean operation, fuzzy
logic, p-norm, vector space and Baysian modelling, text analysis and automatic index, standard of text
alignment in SGML and HTML, automatic question formatting, techniques of knowledge and optimization
formatting between a system and hypertext-information retrieval users.
___________________________
**วิชาปรับปรุง

02739424

การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
(Object Oriented Analysis and Design)
วิชาพื้นฐาน : 02739214
แนวคิดพื้นฐานของตัวแบบเชิงวัตถุ วัฏจักรชีวิตการพัฒนาระบบ การวิเคราะหเชิงวัตถุ การสราง
แผนภาพ การใชเคส แผนภาพคลาส การออกแบบเชิงวัตถุ การประยุกตใชงานเชิงวัตถุ
Basic concept of object-oriented model, system development life cycle, object-oriented
analysis, diagram construction, using CASE, class diagram, object-oriented design, object-oriented
applications.
02739425
การจัดการระบบ
3(3-0-6)
(System Management)
วิชาพื้นฐาน : 02739231
การจัดการวัตถุ การจัดการสถานะ การแสดงความสัมพันธ การออกรายงานเตือน รายงาน
เหตุการณ การควบคุมล็อก การลองตรวจสอบความปลอดภัย การจัดการการทดสอบ
Object management, state management, relationship presentation, alarm reporting, log
control, security audit trial, test management.
02739426
อันตรกิริยาระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Human Computer Interaction)
วิชาพื้นฐาน : 02739323
หลักการและสวนประกอบของอันตรกิริยาระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร กระบวนการออกแบบ
ตัวแบบของผูใชในการออกแบบ การวิเคราะหงาน การออกแบบสนทนาโตตอบ ตัวแบบของระบบ การสนับสนุน
การทําใหเกิดผล การประเมินผลและกรุปแวร
Principles and component of human-computer interaction, design process, models of the
design users, task analysis, dialogue design, model of the system, implementation support, evaluation and
groupware.
02739427
การออกแบบและพัฒนาเกมสคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Computer Games Design and Development)
พื้นความรู : 02739231
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร หลักการออกแบบเกม กระบวนการในการออกแบบ
และพัฒนาเกม การสรางเกมที่เลนบนไมโครคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ต การสรางเอกสาร และการประเมินผล
Introduction to computer games, principles of game design, game design and development
process, creation of game on microcomputer and Internet system, document creation and evaluation.

02739428

การประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Signal and Image Processing)
วิชาพื้นฐาน : 02739231
เทคนิคการประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล รูปแบบแฟมขอมูลภาพดิจิทัล การปรับแตง
ภาพ การบีบอัดภาพและการรับรูภาพ ภาษาภาพ
Techniques in signal processing and digital image, file format for digital image , graphic
capture, image compression and perception , visual language.
02739429*
การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและการพัฒนาระบบการวางแผน
3(3-0-6)
ทรัพยากรองคกร
(Business Process Design and Enterprise Resource Planning System Development)
แนวคิดและการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ การสรางมูลคาทางธุรกิจดวยสารสนเทศ การบริหาร
ธุรกิจอยางชาญฉลาด การพัฒนา กรอบงานและสถาปตยกรรม การสรางตัวแบบ การวิเคราะห การทําใหเกิดผล
และ ผลกระทบของอีอารพีในองคกร กรณีศึกษาและแนวโนมเทคโนโลยี
Concept and business process design, business value creating with information , business
intelligent business administration, development, framework and architecture, modeling, analysis,
implementation and impact of enterprise resource planning in an organization, case studies and technology
trends.
02739431
ระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรระบบ
3(3-0-6)
(Operating System and System Software)
วิชาพื้นฐาน : 02739231
วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ ซอฟตแวรระบบ โครงสรางระบบปฏิบัติการ การจัดการ
กระบวนการ การจัดกําหนดการกระบวนการ การติดตอสื่อสารดวยกระบวนการขัดจังหวะ การจัดการ
หนวยความจํา และหนวยความจํารอง ความจําเสมือน ความปลอดภัย การปองกัน รับเขา/สงออก การจัดสรร
ทรัพยากรภายในระบบคอมพิวเตอร การติดตาย ระบบปฏิบัติการแบบกระจายและเครือขาย แนวโนมของ
ระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรระบบ กรณีศึกษา
Evolution of operating system, system software, operating system structure, process
management, process scheduling, interrupt process communication, memory and secondary storage
management, virtual memory, security, protection, input/output, computer system, resource allocation,
deadlocks, distributed processing and network, operating system and system software trend, case studies.

___________________________
*วิชาเปดใหม

02739432**

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Decision Support System)
วิชาพื้นฐาน : 02739231
ความหมายและบทบาทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ความสัมพันธของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โครงสรางของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การออกแบบ
และเทคโนโลยีเพื่อใชในการพัฒนาระบบ กระบวนการการพัฒนาระบบ และการประยุกตใช
Definition and roles of decision support system, relation of DSS and Executive Information
System, DSS structures, system design and technology for developing DSS, system development processing
and application of DSS.
02739433
ระบบผูเชี่ยวชาญ
3(3-0-6)
(Expert System)
วิชาพื้นฐาน : 02739231
สวนประกอบของระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบผูเชี่ยวชาญ การวินิจฉัยปญหา การวางแผนและ
การควบคุม การแทนความรู ฐานความรู การเสาะหาความรู ความไมแนนอนของกลไกตัดสินใจ ระบบอิง
กฎเกณฑและระบบอิงกรอบ การพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ กรณีศึกษาดานการพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ
Component of expert system; expert system in problem solving, planning and controlling;
knowledge representation, knowledge base, knowledge searching, uncertainty of decision-making
mechanism, rule-based and frame-based systems, case studies in expert system design.
02739434** ปญญาประดิษฐเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Artificial Intelligence)
วิชาพื้นฐาน : 02739231
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ กระบวนการของปญญาประดิษฐโดยคอมพิวเตอร
การแทนความรูดวยคอมพิวเตอร การแกปญหา วิธีการคนหา ขั้นตอน ตรรกศาสตรคลุมเครือ ภาษาธรรมชาติ
วิ ท ยาการหุ น ยนต แ ละระบบผู เ ชี่ ย วชาญ การเล น เกม การใช ค อมพิ ว เตอร ใ นการแก ป ญ หาเกี่ ย วกั บ
ปญญาประดิษฐ
Introduction to artificial intelligence, artificial intelligence production process by computer,
computer representation of knowledge, problem solving and searching, procedure, fuzzy logic, natural
language, robotic and expert system, game playing, the use of computer to solve artificial intelligence
problems.
___________________________
**วิชาปรับปรุง

02739435*

เทคโนโลยีเหมืองขอมูลและการประยุกต
3(3-0-6)
(Data Mining Technologies and Applications)
วิชาพื้นฐาน : 02739211
ทฤษฎีของการคนพบความรูและการเหมืองขอมูล ระเบียบวิธีการทําเหมืองขอมูล ตนไม
การตัดสินใจ กฎการจําแนก การสรางตัวแบบทางสถิติ กฎความสัมพันธกัน การจัดเขากลุม กรณีศึกษาและ
การประยุกตใช
Theory of knowledge discovery and data mining, methodology for data mining, decision
tree classification rules, statistical modeling, association rules, clustering , case studies and applications
02739436*
การจัดการความรู
3(3-0-6)
(Knowledge Management)
กระบวนการจัดการความรู การกําหนดความรู แหลงความรู การใหไดมาซึ่งความรู การพัฒนา
ความรูใหม การบูรณาการความรู การถายทอดการพัฒนาความรูใหม การจัดการความรูเพือ่ วัตถุประสงคเฉพาะกิจ
Process of knowledge management, determination of knowledge, source, acquisition,
integration, transmission of knowledge, development of new knowledge, knowledge management for special
objectives
02739442** ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Office Automation System)
วิชาพื้นฐาน : 02739211
ระบบสํานักงานกับการจัดการองคการ การใชนวัตกรรมในการประมวลผลขอมูล การประมวลผล
คําและภาพ การสื่อสารในสํานักงาน การผลิตภาพในสํานักงาน การเก็บรวบรวมขอมูลและการนํามาใช การออกแบบ
ระบบการเก็บรวบรวมขอมูลและการพัฒนาองคการในรูปแบบใหม การดูแลองคการและประสิทธิผลขององคการ
สมัยใหม การประยุกตการประมวลผลคํา ฐานขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ระบบสํานักงานเบ็ดเสร็จ การพิจารณา
ความคุมคาในการลงทุน
Office system and organization management, application of innovations in data processing,
word and image processing, office communication, graphic construction, data collection system design and
developing modern organization, maintenance and efficiency in modern organization. Application of word
processing, database and data analysis, integrated office system and evaluation of investment cost.
02739443
ระบบสื่อประสม
3(3-0-6)
(Multimedia System)
วิชาพื้นฐาน : 02739322
___________________________
*วิชาเปดใหม **วิชาปรับปรุง

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสื่อประสม วิทยาการและจิตวิทยาของการสื่อสารดวยการมองเห็น
และการไดยินเสียง ฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนาระบบสื่อประสม การพัฒนาและทฤษฎีการสื่อสารบน
พื้นฐานการใชสื่อประสม การออกแบบระบบสื่อประสม วิศวกรรมซอฟตแวรและการบริหารจัดการบนระบบ
สื่อประสม กฎหมายและสังคมสําหรับระบบสื่อประสม
Fundamentals of multimedia system, technology and psychology for communication by
visualizing and hearing, hardware and software for developing multimedia system, development and
communication theories under multimedia system, multimedia system design, software engineering and
management on multimedia system. Legal and social concerns for multimedia system.
3(3-0-6)
02739444** ระบบสารสนเทศสํานักงาน
(Office Information System)
วิชาพื้นฐาน : 02739322
หนาที่และการจัดการสํานักงาน ลักษณะของสํานักงาน การประมวลผลสารสนเทศสํานักงาน
อุปกรณและเทคโนโลยีสํานักงาน ระบบคอมพิวเตอรในสํานักงาน สวนประกอบของระบบสารสนเทศสํานักงาน
ผลประโยชนและคาใชจายในการจัดทําระบบสารสนเทศสํานักงาน แนวโนมของเทคโนโลยีสํานักงาน
Duties and office management, characteristic of office, office information processing,
equipment and technology for office automation, computer system in office, component of office information
system, benefit and cost of office information system, trend of office information system.
3(3-0-6)
02739445** ระบบสารสนเทศทางการเงิน
(Financial Information System)
วิชาพื้นฐาน : 02739322
บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศทางการเงิน ความสัมพันธระหวางการบริหาร
จัดการองคการและระบบการประมวลผลสารสนเทศทางการเงิน การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ
การเงิน การวิเคราะห การออกแบบ และการควบคุมระบบประมวลผลขอมูลทางการเงิน การจัดทํารายงานและ
การประเมินผลระบบ แนวโนมของระบบสารสนเทศทางการเงิน
Roles and importance of financial information systems, relation between organization
management and financial, application of information technology in financial; analysis design and control of
financial processing system, reporting and system evaluation, trend of financial information systems.
___________________________
**วิชาปรับปรุง

02739446**

ระบบสารสนเทศทางการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Information System)
วิชาพื้นฐาน : 02739322
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการดําเนินงานในองคการที่ทําการผลิต และใหบริการระบบสารสนเทศ
ทางการผลิต ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ วางแผนการผลิต การดําเนินการและควบคุมการผลิต
กรณีศึกษา
Basic concept of organization operation in the production and service of manufacturing
information system; information system for product development, product planning, product operating and
controlling, case studies.
02739447** ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
(Accounting Information System)
วิชาพื้นฐาน : 02739322
หลักการและแนวคิดของระบบสารสนเทศทางการบัญชี โครงสรางและสวนยอยของระบบบัญชี
ตามความตองการของธุรกิจ การวางแผน การวิเคราะห การออกแบบ และการเลือกใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจัดทํารายงานเพื่อการควบคุมและตัดสินใจของ
ระบบงานในองคการธุรกิจ
Principles and concepts of accounting information system, structure and component of
accounting system in various business organization, planning, analysis, designing and selecting of accounting
information system, controlling and auditing, reporting for controlling and decision making in business
system.
02739448
ตัววัดซอฟตแวร
3(3-0-6)
(Software Metrics)
วิชาพื้นฐาน : 02739323
แนวคิดเกีย่ วกับตัววัดซอฟตแวร วิธกี ารวัดและการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ ตัวแบบผลผลิต
และการวัด ตัววัดคุณภาพ การจัดการทรัพยากรและภารกิจดวยตัววัด การประมาณคาใชจาย การจัดทําแผนตัววัด
Concept of software metric, measuring and collecting project data, productivity models and
measurement, quality metric, task and resource management by metric, estimating software cost, developing
a metric plan.
___________________________
**วิชาปรับปรุง

02739449

การจําลองแบบและการสรางแบบจําลอง
3(3-0-6)
(Simulation and Modeling)
วิชาพื้นฐาน : 02739231
เทคนิคการจําลองแบบ การจําลองแบบตอเนื่องและแบบไมตอเนื่อง ทฤษฎีแถวคอย กระบวน
การสโตคาสติคโพรเซส การออกแบบการทดลองการจําลองแบบ การวิเคราะหผลการจําลองแบบ ความแมน
ของแบบจําลองและผลลัพธ
Simulation techniques, continuous and discrete simulation models, queuing theory,
stochastic process, designing simulation experiments, analysis of simulation results, accuracy of model and
results.
02739451
การบริหารเครือขาย
3(3-0-6)
(Network Management)
วิชาพื้นฐาน : 02739351
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครือขาย โครงสรางและการทํางานของเครือขายคอมพิวเตอร ระบบ
รับ-ใหบริการ ระบบปฏิบัติการเครือขาย โพรโทคอลของเครือขาย การติดตั้งเครือขาย การแบงปนทรัพยากร
และการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือขาย การบริหารเครือขาย การจัดสภาวะแวดลอมใหเครื่องบริการ
การบํารุงรักษาเครือขาย
Introduction to network, structure and operation of computer network, client-server system,
network operating system, network protocol, network installation, resource sharing and network security,
network administration, server environment configuration, network maintenance.
02739452
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Management)
วิชาพื้นฐาน : 02739351
ความหมายและสวนประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขาย กล
ยุทธและการจัดการสารสนเทศในองคการ การพัฒนาและการบํารุงรักษาระบบ การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศของการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ อนาคตการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา
Definition and component of information technology, computer technology and network,
strategies and information technology management in organization, system development and maintenance,
application of information technology, business information management of information technology,
information technology management for future business, case studies.
ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
02739453
(Information System for Communication)
วิชาพื้นฐาน : 02739351

ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศแบบกระจาย เครื่องมือระบบการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร
เครือขายและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร สถานีงาน สวนตอประสานขายงานบริเวณเฉพาะที่ ฐานขอมูลของ
เครือขายการสื่อสาร การอัตโนมัติสํานักงานและเครือขายในองคการ เทคโนโลยีการสื่อสาร อินเทอรเน็ตและ
เอ็กซทราเน็ต
Information system, distributed information system, communication system tools,
communication method, computer architecture and network, workstation, local area network interface,
database for communication network, office automation and network organization, communication
technology, Internet and Extranet.
02739454
การบริการเครือขายใยแมงมุม
3(3-0-6)
(WWW Server System)
วิชาพื้นฐาน : 02739351
เวิลดไวดเว็บ โปรแกรมคนผานเว็บ การพัฒนาและการติดตั้งตัวบริการเว็บ ระบบความปลอดภัย
ของเว็บ ฐานขอมูลเว็บ การใหบริการของตัวบริการเว็บ การบํารุงรักษาเว็บ กรณีศึกษา
World wide web, web browser, web server installation and development, web security
systems, web database, web server services, web maintenance, case studies.
02739455
การใหบริการสารสนเทศในอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต
3(3-0-6)
(Internet Information Services and Intranet)
วิชาพื้นฐาน : 02739351
การใหบริการในอินเทอรเน็ต ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส โพรโทคอลของการถายโอนแฟม โกเฟอร
การติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต การใหบริการของเวิลดไวดเว็บ เอ็กซทราเน็ต
Internet services, electronic mail, File Transfer Protocol, Gopher, installation Internet
system, world wide web service, Extranet.
02739456*
ระบบประมวลผลแบบกระจาย
3(3-0-6)
(Distributed Processing System)
วิชาพื้นฐาน : 02739351
ลักษณะทั่วไปของการประมวลผลแบบกระจาย การออกแบบ การติดตอสื่อสารระหวาง
โปรเซสในเครือขาย การบริการแฟมขอมูล การบริการชื่อ เวลาที่สอดคลองในการประมวลผลแบบกระจาย
การทําซ้ําขอมูล การควบคุมภาวการณใชงานพรอมกัน การกูคืนและการทนทานตอความผิดพลาด ระบบความ
มั่นคงของขอมูล ในระบบประมวลผลแบบกระจาย
General of characteristic of processing system, design, inter-process communication in
network, file services, name services, distributed processing synchronized-time, data redundancy,
concurrency control, recovery and fault tolerance, data security in distributed processing system.
*วิชาเปดใหม

02739481

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ I
1
(Workshop in Information Technology I)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมฝกปฏิบัติทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Presentation and discussion or current interesting topics in information technology and
workshop.
02739482
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ II
1
(Workshop in Information Technology II)
สัมมนาและฝกปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
Seminar and workshop in Advanced Information Technology.
02739496
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1-3
(Select Topic in Information Technology)
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาตรี หัวขอเปลีย่ นไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in information technology at the bachelor’s degree level. Topics are subject
to change each semester.
02739497
สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in information technology at the
bachelor’s degree level.
02739498
ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in information technology at the bachelor’s degree level and complied
into a written report.

