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 Advanced Research Methodology for
 Computer Science and Information Technology 

 Advanced Critical Reading and Effective
 Writing in Computer Science Research

 Seminar 1

 Seminar 2

 Seminar 4

 Advanced Analysis and Design of Algorithms  

 Advanced Data Science   

 Advanced Machine Learning and Pattern 
 Recognition   

 Advanced Computer Vision and Image
 Processing
1204 914  
 Advanced Human Computer Interaction 

 Advanced Natural Language Processing

 Advanced Science Visualization and
 Computer Graphics   

 Advanced Information Technology
 in Logistics and Supply chains 

 Advanced Internet of Things 

 Advanced Software Engineering 

 Advanced Robotics and Automation   

 Advanced Game Strategy, 
 Interaction and Design 

 Advanced Network Simulation and Modeling 

 Advanced Network Analysis
1204 924 
 Advanced Network Administration Workshop  

 Advanced UNIX for Network Administration

 Advanced Virtualization Technologies
 and Cloud Infrastructure
1204 927 
 Advanced Modern Communication and 
 Network Technologies
1204 928 
 Advanced Network Programming

 Thesis

 Thesis
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research categories, actors and roles in research, research 
processes, research tool creation and quality checkup  

developing research proposal, research report, research 
publishing, statistical principles for computer science, report 
typesetting techniques and software, reference tools  
deployment for reporting tasks, research case studies of 
computer science

 
 

sources, the bibliometrics of research papers, critical factors 

writing in computer science topics according to the 
students’ interests, case studies in computer science liter
ature review

 

 Topics on current issues in computer science and 
related to dissertation

 

 Topics on current issues in computer science and 
related to dissertation

 Topics on current issues in computer science and 
related to dissertation

 Topics on current issues in computer science and 
related to dissertation
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s 

 The role of algorithms in computing, growth of 
functions, probabilistic analysis and randomized algorithms, 
sorting and order statistics, data structures, dynamic 
programming, greedy algorithms, amortized analysis, 

approximation algorithms, mathematical basic

search, problem solving, knowledge representation, reasoning, 
inference under uncertainty, probabilistic methods, and 
machine learning, research topics in AI such as natural 
language understanding, expert system, and machine learning

  

 
 

 Introduction to Data Science, data manipulation 

result, special research topics in data science

 

 

 

  Study of machine learning and pattern recognition, 
types of machine learning such as supervised learning, 
unsupervised learning, reinforcement learning and adaptive 
control, learning theory, recent research topics such as to robotic 
control, data mining, bioinformatics, speech recognition, 
image recognition, web data and text processing 

 

 Study image processing and computer vision, 
image representation, image color models, image enhancement 
in spatial domain, noise reduction, image segmentation, 
image description for analysis, image matching and recognition, 
video processing and object tracking, case studies in 
computer vision



265ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

 

human capabilities to use machines including their learn 
ability, human information processing, usability techniques 
and theories, HCI process life cycle, user centered design, 
techniques for designing, implementing and testing  
interactive systems, usability evaluation methods, user  

ubiquitous interaction, case studies in HCI, research in 
current trend of HCI

 The study of human language from a computational 

in syntax, semantics, pragmatics, and discourse processing, 

and algorithms, case studied in NLP research such as speech 
processing, information retrieval, dialog system and machine 
translation and so on

  

 

 Introduction to computer graphics and applications, 
coordination System, world coordination, Cartesian coordination, 

 
Homogeneous Coordination, depth and perpendicular 

clipping, color theory, spatial data structures and grids, 

rendering, visualization application

 

  Introduction to logistics and supply chains in 
physical governance and information aspects, information 
technologies, evolution and development of international 
supply chain information systems, information communication 
with in national, international and economics zones, risks, 
threats and security of information in global supply chains, 
selected case studies
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challenges in the IoT, IoT applications, sensor electronics 
eqiupments, embedded systems, wireless sensor network, 
IoT architecture, technologies behind the IoT, logical and 
physical design of IoT, IoT development and application, 
security and privacy issues in IoT, case studies in current 
trend of  IoT, research in IoT

 Principles of software engineering, problem 
and process of large scale software development, formal 

matric, software complexity measures, graph theoretic 
complexity measures, complexity versus number of errors 
and development time, algorithmic processing time analysis,  
software testing, software project management for large 
scale software, cost estimation,  risk management, software 
quality assessment, software methodology, Personal 

 
standards of software engineering, Capability Maturity 

tion, robot safety, basic programming and operation, and 

robot, computer vision for robot, research in robotics and 
automation

 

 

 

 

 Introduction of game, introduction of game 
theory, strategic form games, learning, evolution, and 
computation, extensive form games with perfect information, 
repeated games, games with incomplete information, the 
requirements of game information systems, mission design, 
playful interaction design, mechanism design, network  
effects and games over networks, level design game  
architecture, and game development, case studies and  

 



267ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

 Foundations of network performance engineering, 

simulation and modeling techniques, output data analysis, 
various computer network simulation projects using network 

 

 Foundations in probability and random processes, 
liner algebra, statistics, noises in communication, control 
system, analytical modeling, Markov chains, queuing  

 
multiplexing, loss network, dynamic routing, network pricing 
functions, case studies of network mathematics from recent 
network research

  
 

 Seminar and workshop to enhance the skills in 
modern advanced topics of network administration by the 
experts of each topic

  

 

 

 The structure and composition of the UNIX  
operating system, installation and UNIX commands, shell 

 
storage, backup, logging and monitoring, software management, 

management, security hardening, virtualization technologies, 
data center, Green IT, practical sessions on selected open 
software for network administration and application

 

 

 

 Classical, virtualized, and cloud data center envi

center, cloud infrastructure management, migration from 
the classical data center to a cloud computing environment, 

and commercial products, research issues related to virtu
alization and cloud technologies 
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 Problems of the current Internetsystem, concepts 

modern networking, distributed systems, other next  
generation network protocols, other modern network 
technologiesand modern cyber securityissues, research  
issues in modern communication and network technologies

  
 

process collaboration techniques, socket programming, 

cryptographic programming, and programming on other 
modern issues on network and computer security

 Development of research tools, data collecting, 
analysis and presentation for a full time research student’s 
thesis

 Development of research tools, data collecting, 
analysis and presentationfor a coursework student’s thesis
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 Seminar 1 

 Seminar 2

 Statistical Methods and Research Methodology for 

 Information Technology

 Seminar 1

 Seminar 2

 Data Communication and Computer Networks

 Advanced Computer Networks

 Computer Network Security 

 Advanced Decision Support Technologies

 Advanced ig Data Analytics

 Advanced Data Mining

 Time Series 

 Advanced Visual Information Retrieval

 Digital Image Processing

 Advanced Machine Learning

 Advanced Text Mining 

 Advanced Simulation and Modeling 

 Selected Topic in Advanced Information Technology 

 Management

 

 Thesis

 Thesis
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 Present research results in the form of research paper 

under an advisor’s supervision

 

LAN, and introduction to computer network security

 

 This subject involves designing and mechanism of the 

and the network performance improvement

 

 

 Concepts of statistical methods, data types, sampling 

techniques, experimental statistics, data analyses, experimental 

designs, inferential statistics, data transformation, statistical tools, 

results presentation, and research case studies of information 

technology, philosophy and concept of research methodology, 

research, research types, research tools, data collection and 

analysis procedure in information technology domain, research 

evaluation, research writing, research presentation, and research 

 

 Review, analysis and synthesis the related research 

interested, present the reviewed paper, present the research topic 

under an advisor’s suppervision

 

 Study methodology, the synthesis of related research, 

plan the research methodology. present proposal of research under 

an advisor’s suppervision
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 Fundamental of computer network security, cryptography  

asymmetric encryption, authentication, digital signature, web 

and wireless LAN security, ARP attacking, logging system and 

 

 

 Decision support algorithm and executive decision 

support system development processes, elements of intelligent 

decision support systems, expert systems development, basic 

concepts of data warehousing, data mining, and advanced 

knowledge discovery, integration of decision support and expert 

systems, Case studies 

 

sectors, an analysis of the business problems and using big 

data analytics to solve problems, understanding technologies 

for handling big data, learn to design a big data system, learn to 

process big data, big data tools and techniques, and developing 

big data applications

 

 Knowledge discovery from a data set using clustering 

 

Gaussian radial basis function network, support vector machine 

 Time series. time series analysis with data mining 

techniques such as Linear regression, backpropagation, normalized  

Gaussian radial basis function network, support vector machine 

for regression. Research Methodology in the forecast

 Theory and application of symbols, models, im

techniques, research on visual information retrieval

 Image processing systems, basic of digital image 

processing, digital image fundamentals, image enhancement, 

image tranformation, image restoration, color image processing, 

image compression, morphological image processing and image 

segmentation
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 Various learning schemes in statictical, supervised 

clustering, advanced theory of learning scheme using advanced 

machine learning algorithms

 

 Natural language, advanced text encoding and data 

extraction, the concept of learning algorithms in prototyping 

text mining, Analysis Model, the application of text mining 

 

 Principles of simulation and modeling, simulation 

techniques, continuous and discrete simulation models, queuing 

theory, stochastic processes, design of simulation experiments, 

advanced analysis of simulation models and results

 

 Study and research of interesting modern topics in 

advanced Information Technology Management

 

 

 

 

 This sybject involve to study on the interested topics 

as advanced research work in information technology as formal 

research mrthodologies, analysis current research for up to date 

research topic under the supervision of the dissertation advisory 

committee, during the research process, student must defend 

defernd their thesis with a dissertation examination committee

 

1

 

 This sybject involve to study on the interested topics 

as advanced research work in information technology as formal 

research mrthodologies under the supervision of the dissertation 

advisory committee. During the research process, student must 

and then defernd their thesis
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715

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะสาขา  15 หนวยกิต

1202 711  การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 3(3-0-6)
 Digital Information Management
1202 712  สถิติประยุกตสําหรับงานวิจัย 2(2-0-4)
 ทางสารสนเทศศาสตร
 Applied Statistics for Information
 Science Research
1202 713  ประเด็นคัดสรรทางสารสนเทศศาสตร 1(0-2-6)
 Selected Topics in Information Science
1202 714  เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 3(3-0-6)
 Technology for Digital Information
 Management
1202 715  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 2(2-0-4)
 ทางสารสนเทศศาสตร
 Quantitative Research Methodology in
 Information  Science
1202 716  การสัมมนาการทบทวนวรรณกรรม 1(0-2-6)
 ทางสารสนเทศศาสตร
 Seminar on Literature Review in
 Information Science
1202 727  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 2(2-0-4)
 ทางสารสนเทศศาสตร
 Quantitative Research Methodology
 in Information Science
1202 728  การสัมมนาหัวขอวิจัยทางสารสนเทศศาสตร 1(0-2-6)
 Seminar on Research Topic in
 Information Science

หมวดวิชาเลือก

นิสิตแผน ก แบบ ก 2 เลือกศึกษาวิชาเลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต

1202 811  นโยบายสารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6)
 Information Policy and Communication
1202 812  การจัดการความรู 3(3-0-6)
 Knowledge Management
1202 813  การจัดการบริการสารสนเทศดิจิทัล 3(3-0-6)
 Digital Information Services Management
1202 814  การจัดการสารสนเทศเพื่อชุมชน 3(3-0-6)
 Information Management for the Community
1202 821  การพัฒนาและอนุรักษสารสนเทศดิจิทัล 3(3-0-6)
 Digital Information Development 
 and Conservation
1202 822  คลังขอมูลดิจิทัลและเมทาดาทา 3(3-0-6)
 Digital Archive and Metadata

1202 823  หองสมุดดิจิทัล 3(3-0-6)
 Digital Library
1202 831  การคนคืนสารสนเทศ 3(3-0-6)
 Information Retrieval
1202 832  การวิเคราะหและการทําเหมืองขอมูล 3(2-2-5)
 Data Analysis and Mining Information
1202 833  สถาปตยกรรมและการออกแบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
 Information Architecture and Design

หมวดวิชาประสบการณวิจัย

นิสิตแผน ก แบบ ก 2 เลือกศกึษาวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

1202 841  วิทยานิพนธ  12 หนวยกิต
 Thesis
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หมวดวิชาเอก

1202 711  การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 3(3-0-6)

 Digital Information Management

 แนวคิด และความสําคัญในการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
รูปแบบและประเภทของสารสนเทศดิจิทัล กระบวนการ เทคนิคและ
เคร่ืองมือในการจัดการสารสนเทศดิจิทัล การนําสารสนเทศดิจิทัลไป
ใชประโยชน และการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
 Concept and importance of digital information 
management. Forms and types of digital information. 
Processes, techniques, and tools for manage digital information. 
Use of digital information and preservation of digital information

1202 712  สถิติประยุกตสําหรับงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร 2(2-0-4)

 Applied Statistics for Information Science Research

 ความหมายและประเภทของวธิกีารทางสถติ ิลกัษณะขอมลู
ทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดความสัมพันธ การวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม การทดสอบสมมตุฐิาน การเปรยีบเทยีบความแตกตาง
เปนรายคู การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
การวิจารณการใชสถิติในการวิจัย
 Definition and type of statistical methods; characteristics 
of statistical data, frequency distribution, measures of relationship, 
multiple regression analysis; analysis of variance, analysis 
of covariance; hypothesis testing, multiple comparison; data 
analysis by the uses of statistical packages; criticism of 
statistics used in research studies.

1202 713  ประเด็นคัดสรรทางสารสนเทศศาสตร 1(0-2-6)

 Selected Topics in Information Science

 การศกึษาประเดน็และการวจิยัดานสารสนเทศศาสตรเพือ่
วิเคราะหและหาหัวขอการวิจัย
 Study on selected topics and research in 
infromation science 

1202 714  เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 3(3-0-6)

 Technology for Digital Information Management

 แนวคิดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเทคโนโลยี
มาใชในการจัดการสารสนเทศในยุคสารสนเทศดิจิทัล มูลคาเชิงกล
ยทุธของระบบสารสนเทศ โดยนําเคร่ืองมอืและเทคโนโลยีมาประยุกต
ใชในการสราง อธิบาย บันทึก จัดเก็บ แลกเปลี่ยนสารสนเทศ และ
การสื่อสาร

 Concept of information system and Information 
technology for information management in digital environment; 
strategic values of information systems; issues in using 
technology to create, describe, record, store and exchange 
information, and to communicate

1202 715  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 2(2-0-4)

 ทางสารสนเทศศาสตร

 Quantitative Research Methodology in 

 Information Science

 ปรัชญาและแนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธี
และกระบวนการวิจัยทางดานสารสนเทศศาสตร การกําหนดหัวขอ 
การวิจัย การนิยามปญหา การทบทวนเอกสาร การเลือกกลุมตัวอยาง 
เครือ่งมอืในการรวบรวมขอมลู การวเิคราะหขอมลู และการแปลความ
หมาย การเขียนรายงานการวิจัย
 Philosophy and concept of quantitative research, 
types of research, methodology and research process; an 
analysis and creation of research subject in information 
science, identification of research topic, definition of 
problems, research procedures, review of related literature, 
sampling techniques, instruments and techniques for 
collection data, data analysis testing statistical hypothesis, 
hypothesis testing of mean, measures of relationship, 
multiple regression analysis, analysis, and interpretation, 
research report writing

1202 716  การสัมมนาการทบทวนวรรณกรรม 1(0-2-6)

 ทางสารสนเทศศาสตร

 Seminar on Literature Review in

 Information Science

 สัมมนาประเด็นและการวิจัยดานสารสนเทศศาสตร
เพื่อทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและนําเสนอ
 Seminar on issue and research about information 
science; review of related literature and presentation
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1202 727  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 2(2-0-4)

 ทางสารสนเทศศาสตร

 Qualitative Research Methodology in

 Information Science

 ปรัชญาและแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธี 
และกระบวนการวจิยัทางดานสารสนเทศศาสตร การกาํหนดหวัขอการ
วิจัย การนิยามปญหา การทบทวนเอกสาร การเลือกกลุมตัวอยาง
เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสังเคราะห
ขอมูล และการแปลความหมาย การเขียนรายงานการวิจัย
 Philosophy and concept of qualitative research, 
types of research, methodology and research process; 
an analysis and creation of research subject in information 
science, identification of research topic, definition of 
problems, research procedures, review of related literature, 
sampling techniques, instruments and techniques for 
collection data, data analysis, synthesis interpretation, and 
research report writing

1202 728  การสัมมนาหัวขอวิจัยทางสารสนเทศศาสตร 1(0-2-6)

 Seminar on Research Topic in

 Information Science

 สัมมนาประเด็นและการวิจัยดานสารสนเทศศาสตรเพื่อ
พัฒนาเคาโครงวิทยานิพนธและนําเสนอ
 Seminar in issue and research about information 
science; develop proposal and presentation

หมวดวิชาเลือก

1202 811  นโยบายสารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6)

 Information Policy and Communication

 แนวคิด และความสําคัญของนโยบายสารสนเทศระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ และระดับองคกร รวมถึงธรรมชาติ และประเด็น
ทีเ่กีย่วของกับนโยบายสารสนเทศทุกระดับ ประเด็นตางๆ ของนโยบาย 
และวิธีการวิเคราะหในขอบเขตของระบบสารสนเทศ การสื่อสาร
ระบบคอมพิวเตอร และสื่อ ในมุมมองดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
และกฎหมาย บุคคลและกระบวนการสําคัญที่เกี่ยวของในการพัฒนา
นโยบายสารสนเทศ หลักการ การฝกปฏิบัติการพัฒนานโยบาย
สารสนเทศในระดับองคกร และจริยธรรมสารสนเทศ
 Concept and importance of information policy; 
International, national and Organizational levels and the 
nature of and issues involved in information policy at 
all levels. The policy issues and analytical methods in the 
areas of information systems, communications, computing, 
and media in perspectives of the economic, political, social, 
and legal. Key persons and processes involved in information 
policy development; and principles, practice of information 
policy development at the organizational level and 
information ethic

1202 812  การจัดการความรู 3(3-0-6)

 Knowledge Management

 ความหมาย ความสําคัญของการจัดการความรู ทฤษฎีและ
แนวคิดสําคัญในการจัดการความรู องคกรการเรียนรูกับการจัดการ
ความรู กระบวนการและขั้นตอนในการจัดการความรู เครื่องมือและ
เทคนคิในการจดัการความรู เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กบั
การจัดการความรู ทิศทางและแนวโนมการจัดการความรู ศึกษากรณี
การจัดการความรูในองคกร
 Definition and importance of knowledge management, 
concept and theory in knowledge management, the learning 
organization and knowledge management, knowledge 
management processes, tools and technique in knowledge 
management, ICT and knowledge management, trend in 
knowledge management, and case studies

1202 813  การจัดการบริการสารสนเทศดิจิทัล 3(3-0-6)

 Digital Information Services Management

 แนวคิดและความสําคัญในการจัดการบริการสารสนเทศ
ดิจิทัล องคประกอบ ประเภทกระบวนการและเครื่องมือที่ใชในการ
ออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณคาการบริการสารสนเทศที่เหมาะสม
ตอบริบทขององคกรประเภทตางๆ การประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือบรกิารสารสนเทศ การสงเสริมและการประเมนิผลการ
บริการสารสนเทศในองคกร
 Concept and importance of digital information 
services management; component type process and tool 
for value-added information services for organizations 
environment, all applications of information technology for 
information services and promoting and measuring result of 
information services in organization

1202 814  การจัดการสารสนเทศเพื่อชุมชน 3(3-0-6)

 Information Management for the Community

 แนวคดิ และความสาํคญัในการจดัการสารสนเทศเพือ่ชมุชน
รูปแบบและประเภทของสารสนเทศ ศึกษาและสํารวจความตองการ
และความสนใจของชมุชน แหลงและการใหบรกิารสารสนเทศในชมุชน
กระบวนการ เทคนิคและเคร่ืองมอืในการจัดการสารสนเทศเพ่ือชมุชน
การจัดเตรียมสารสนเทศและสื่อที่เหมาะสมกับชุมชน การประยุกตใช
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการดําเนนิงานและการบรกิาร และการสงวนรักษา
 Concept and importance of information management 
for community. Forms and types of information, study and 
survey the needs and interests of the community, source 
and information services in community, techniques, and 
tools for manage information, preparing information and 
materials that are appropriate to the community. All 
applications of information technology for information 
management and service, and preservation
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1202 821  การพัฒนาและอนุรักษสารสนเทศดิจิทัล 3(3-0-6)
 Digital Information Development 
 and Conservation
 หลกัการและกระบวนการในการพฒันาและอนรุกัษสารสนเทศ
เทคโนโลยีหรือเทคนิคตางๆ สําหรับการแปลงรูปสารสนเทศใหอยูใน
รูปของดิจิทัล เพื่อการเก็บรักษาและการใชงาน การบริหารจัดการและ
การตดัสนิใจเลอืกกลวธิ ีรวมถึงการวางแผนเพ่ือการใชประโยชนจากการ
อนรุกัษสารสนเทศและการแปลงรปูสารสนเทศใหอยูในรปู ของดจิทิลั
 Principles and procedures for the development 
and conservation of information. Technology or techniques 
of transform information into digital format: storage, usage, 
management and decision making for select the conservation 
strategies. Including planning for using of the information 
and conservation of information

1202 822  คลังขอมูลดิจิทัลและเมทาดาทา 3(3-0-6)
 Digital Archive and Metadata
 ความหมาย ประเภทของคลังขอมลูดจิทิลั หลกัการจัดเกบ็
คลังขอมูลดิจิทัล ความหมาย ประเภท และรูปแบบของเมทาดาทา 
รูปแบบการกําหนดศัพทและไวยากรณที่เก่ียวของการประยุกตใช
เมทาดาทากับการสืบคนสารสนเทศบนเว็บ และขอกําหนดของ
เมทาดาทาแตละประเภท ตลอดจนฝกปฏบิตัเิพือ่ลงรายการเมทาดาทา
สําหรับเขารหัสสารสนเทศเพ่ือนําเสนอบนเว็บ
 Meaning, type of digital archive, and principles of 
digital archive storage. Metadata description. Type of metadata 
syntax and schema. Metadata application for digital collection 
on Web resources, Type of metadata schemes, including 
metadata practices

1202 823  หองสมุดดิจิทัล 3(3-0-6)
 Digital Library
 แนวความคิดในการจัดหองสมุดดิจทิลั รปูแบบและวิธกีาร
พฒันาหองสมดุดจิทิลั ระบบหองสมดุดจิทิลั มาตรฐานและเทคโนโลยี
สําหรับหองสมุดดิจิทัล เครือขายหองสมุดดิจิทัล การบริหารจัดการ
หองสมุดดิจิทัล
 Digital library concepts, types and processes 
of digital library creation. Library automation systems, 
standards and technology for digital library, digital library 
network, and digital library management

1202 831  การคนคืนสารสนเทศ 3(3-0-6)
 Information Retrieval
 แนวคิดของระบบการคนคืนสารสนเทศ การวิเคราะห 
ขอความและการทําดัชนีอัตโนมัติ เทคนิคของการคนคืน การคนคืน 
ขอความ การคนคนืขอมลูในเวบ็ การคนคนืรปูภาพและการคนคนืสือ่
ประสม การประเมินระบบคนคืนสารสนเทศ การศึกษาผูใชและ
พฤติกรรมสารสนเทศ ประเดน็งานวิจยัดานการจดัเก็บและการคนคืน
สารสนเทศ

 Concept of information retrieval system; text 
analysis and automatic indexing; retrieval techniques: text 
retrieval, web information retrieval, image retrieval, and 
multimedia retrieval; evaluating information retrieval system; 
user study and information behavior; research issues in 
information storage and retrieval

1202 832  การวิเคราะหและการทําเหมืองขอมูล 3(2-2-5)

 Data Analysis and Mining Information

 การวิเคราะหขอมูลที่ไมมีโครงสรางโดยใชเทคนิคการทํา
เหมอืงขอความและเหมอืงขอมลู หลักการพืน้ฐานการทาํเหมอืงขอมลู 
การเรียนรูแบบมีผูสอน การเรียนรแูบบไมมผีูสอน และการเรียนรแูบบ
กึ่งมีผูสอน การทําเหมืองขอความ การทําเหมืองขอมูลเว็บ การทํา
เหมืองความคิดเห็น การประยุกตใชกับปญหาตางๆ ที่มีในปจจุบัน
ประเด็นงานวิจัยของการทําเหมือง
 Analyze unstructured data using text and 
data mining techniques; basic concepts of data mining: 
supervised learning, unsupervised learning, and 
semisupervised learning; text mining; web mining; opinion 
mining; applications of these techniques to real world 
problems; research issues in mining

1202 833  สถาปตยกรรมและการออกแบบสารสนเทศ 3(3-0-6)

 Information Architecture and Design

 โครงสรางและการจัดการ ตัวแบบ ผังโครงรางโดยใช
เมตาดาทา อนุกรมวิธาน การสืบคน วิธีการออกแบบ การจัดการ
เอกสาร การประเมนิ และปฏสิมัพนัธของผูใชในบรบิทของสารสนเทศ
ดิจิทัล
 Structure and organize, models, organizational 
schemes, dealing with metadata, taxonomy, search, methods 
for designing, documenting, evaluating, and user interaction 
in the context of digital information

หมวดวิชาประสบการณวิจัย

1202 841  วิทยานิพนธ  12 หนวยกิต

 Thesis

 ศึกษาค นคว าวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัยทาง
สารสนเทศศาสตร ภายใตการควบคุมและติดตามผลของคณะ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
 Conduction research in line with a conceptual 
framework in management of learning resources, under the 
supervision of thesis advisor
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