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1. ชื่อหลักสูตร
1.1 ชื่อภาษาไทย:
1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ:
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2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย:
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ:
2.2 ชื่อยอภาษาไทย:
ชื่อยอภาษาอังกฤษ:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ)
Master of Science (Computer and Information Science)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ)
M.Sc. (Computer and Information Science)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รับผิดชอบดานบริหารและธุรการ
3.2 ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับผิดชอบดานวิชาการ
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
หลักสูตรนี้มุงผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ความเชี่ยวชาญทั้งในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ มี
ศักยภาพในการสรางงานวิจัย สรางองคความรูใหม และ/หรืองานประยุกตในสาขาวิชา สามารถนําองคความรูในสาขาวิชาไป
สรางงานประยุกต เพื่อการพัฒนาองคกร และประเทศชาติในดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศได
4.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ ีคุณภาพในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ที่มคี วามสามารถ
ในการวิจัย คนควาและพัฒนางานดานวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงพาณิชย และยังสามารถ
เผยแพรความรูความกาวหนาทางวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศอีกดวย
5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2552

6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
6.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.5 หรือ
6.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีและไดศึกษารายวิชาทางดานคอมพิวเตอร หรือสารสนเทศมาแลวไมนอยกวา 15
หนวยกิต โดยมีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไมนอ ยกวา 2.5 หรือ
6.3 เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาอื่นๆ โดยมีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอยกวา 2 ป โดยมีใบรับรองการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่ปฏิบัติงานอยูใน
ปจจุบัน และ/หรือจากหนวยงานที่เคยปฏิบตั ิงาน
6.4 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
ขอ 7 และหรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ดูภาคผนวก ก)
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ผานกระบวนการสอบคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค
8.2 การคิดหนวยกิต
8.2.1 รายวิชาบรรยาย 1 หนวยกิต เทากับ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
8.2.2 รายวิชาการคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ 1 หนวยกิต เทากับ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
ในแตละรายวิชากําหนดเกณฑในการคํานวณหนวยกิตจาก จํานวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมง
ที่นักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ตอ 1 สัปดาหแลวหารดวย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้
จํานวนหนวยกิต = บ + ป + น
3
การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดวยตัวเลขสี่ตัวคือ
1. เลขตัวแรกอยูนอกวงเล็บ เปนจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น
2. เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยูในวงเล็บบอกโดย
2.1 ตัวที่สองบอกจํานวนชั่วโมงบรรยาย / สัปดาห
2.2 ตัวที่สามบอกจํานวนชั่วโมงปฏิบัติ / สัปดาห
2.3 ตัวที่สี่บอกจํานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลา / สัปดาห
เชน 2(2-0-4) เลข 2 นอกวงเล็บหมายถึง จํานวนหนวยกิต ตัวเลขในวงเล็บ เลข 2 หมายถึง จํานวนชั่วโมง
บรรยาย เลข 0 หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และ เลข 4 หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่นักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอก
เวลาเรียน
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9. ระยะเวลาการศึกษา
9.1 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปการศึกษา
9.2 ระยะเวลาที่ใหศึกษาไดอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา
10. การลงทะเบียน
การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ
22 และ/ หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ดูภาคผนวก ก)
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 และ/
หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ดูภาคผนวก ก)
11.2 การสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ให
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7 และ หรือที่มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงภายหลัง
12. หลักสูตร
12.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต
12.2 โครงสรางหลักสูตร แบงเปน 2 แผน ดังนี้
12.2.1 โครงสรางของหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
วิชาเสริมพื้นฐาน
ไมนับหนวยกิตสะสม
6 หนวยกิต
วิชาบังคับ
วิชาบังคับเลือก
9 หนวยกิต
วิชาเลือก
12 หนวยกิต
วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา
12 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต
12.2.2 โครงสรางของหลักสูตรแผน ข
วิชาเสริมพื้นฐาน
ไมนับหนวยกิตสะสม
วิชาบังคับ
6 หนวยกิต
วิชาบังคับเลือก
9 หนวยกิต
18 หนวยกิต
วิชาเลือก
การคนควาอิสระ มีคาเทียบเทา
6 หนวยกิต
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รวมจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต และตองผานการสอบประมวล
ความรอบรู
12.3 รายวิชาในหลักสูตร
12.3.1 กลุม วิชาเสริมพืน้ ฐาน
หมายถึงวิชาทีม่ งุ ปรับพื้นฐานความรูในระดับต่ํากวาบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาใหพรอมที่จะศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา ผลการศึกษาที่ไดจากการเรียนรายวิชาในกลุม นี้เปนแบบ S หรือ U และวิชาในกลุม
วิชานี้ไมนับหนวยกิตในการจบหลักสูตร ดังรายวิชาตอไปนี้
517 505 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Computer Programming)
517 506 โครงสรางขอมูลและการแกปญหา
3(3-0-6)
(Data Structures and Problem Solving)
517 507 การโปรแกรมเชิงวัตถุและโปรแกรมประยุกต
3(3-0-6)
(Object – oriented Programming and Applications)
517 508 เครือขายขอมูลเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Data Network)
และรายวิชาอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ การยกเวนไมตองศึกษารายวิชาใด ใหอยูในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
12.3.2 วิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จํานวน 6 หนวยกิต ประกอบดวย
517 591 ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
517 592 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
(Seminar in Computer and Information Science)

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

12.3.3 วิชาบังคับเลือก
แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จํานวน 9 หนวยกิต โดยจะตองประกอบดวยรายวิชาที่มาจากกลุม ที่
1 และกลุมที่ 2 อยางนอยกลุมละ 3 หนวยกิต
กลุมที่ 1 (กลุม วิทยาการคอมพิวเตอร)
517 511 ภาษาโปรแกรมขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Programming Languages)
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517 522

การวิเคราะหและการออกแบบขั้นตอนวิธีขั้นสูง
(Advanced Algorithm Analysis and Design)
517 541 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
(Advanced Computer Architectures)
กลุม ที่ 2 (กลุม วิทยาการสารสนเทศ)
517 531 การจัดการฐานขอมูลขั้นสูง
(Advanced Database Management)
517 536 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานขั้นสูง
(Advanced System Analysis and Design)
517 554 เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรและความปลอดภัยขั้นสูง
(Advanced Computer Network Technology and Security)

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

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

12.3.4 วิชาเลือก
แผน ก แบบ ก 2 จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แผน ข จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
517 521
517 523
517 524
517 525
517 526
517 527
517 532
517 533

การออกแบบระบบปฏิบัติการขั้นสูง
(Advanced Operating Systems Design)
หลักวิศวกรรมซอฟตแวรขั้นสูง
(Advanced Software Engineering Principles)
ทฤษฎีออโตมาตา
(Automata Theory)
วิธีการเชิงตัวเลข
(Numerical Methods)
ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย
(Distributed Operating Systems)
หลักการเชิงวัตถุ
(Object-oriented Principles)
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Commerce)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information Systems)
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517 534
517 535
517 537
517 542
517 551
517 552
517 553
517 555
517 556
517 561
517 562
517 563
517 564
517 565
517 571
517 572

ฐานขอมูลเชิงวัตถุ
(Object-oriented Database)
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองคกร
(Information Technology for Enterprise)
การบริหารโครงงานสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Project Management for Information Technology)
การคอมพิวเตอรแบบขนานและกระจาย
(Parallel and Distributed Computing)
สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Network Architectures)
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร
(Computer System Security)
การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Network Administration)
การสื่อสารไรสายและเครือขาย
(Wireless Communication and Network)
สถาปตยกรรมเชิงบริการ
(Service-oriented Architectures)
ระบบอัจฉริยะ
(Intelligence Systems)
วิศวกรรมความรู
(Knowledge Engineering)
การเรียนรูของเครื่องกล
(Machine Learning)
โครงขายใยประสาทเทียม
(Artificial Neural Networks)
การจัดการความรู
(Knowledge Management)
คอมพิวเตอรกราฟกส
(Computer Graphics)
การประมวลผลภาพดิจิทัล
(Digital Image Processing)
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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)

6

517 573
517 581
517 582
517 621
517 622
517 623
517 624
517 631
517 632
517 633
517 634
517 635
517 636
517 637
517 638
517 639

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและการประยุกต
(Geographical Information Systems and Applications)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 1
(Selected Topics in Computer and Information Science I)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 2
(Selected Topics in Computer and Information Science II)
การออกแบบตัวแปลภาษา
(Compiler Design)
ทฤษฎีการคํานวณ
(Theory of Computation)
การทดสอบซอฟตแวร
(Software Testing)
วิศวกรรมความตองการ
(Requirement Engineering)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support Systems)
การจัดเก็บขอมูลและการคนหา
(Information Storage and Retrieval)
ระบบสารสนเทศแบบกระจาย
(Distributed Information Systems)
การประเมินสมรรถนะของระบบ
(System Performance Evaluation)
ฐานขอมูลแบบกระจาย
(Distributed Database)
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
(Office Automation Systems)
การบริหารองคกรสําหรับระบบสารสนเทศ
(Organization Management for Information Technology)
คลังขอมูล
(Data Warehouse)
เหมืองขอมูล
(Data Mining)
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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)
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517 641
517 642
517 643
517 651
517 652
517 653
517 661
517 662
517 663
517 664
517 671
517 681
517 682

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบสมรรถนะสูง
(High Performance Computer Architectures)
ขั้นตอนวิธีแบบขนาน
(Parallel Algorithms)
การสังเคราะหระบบฝงตัวและระบบทํางานแบบทันที
(Embedded System Synthesis and Real-time Systems)
คอมพิวเตอรทกุ หนทุกแหง
(Ubiquitous Computing)
การคํานวณแบบกริด
(Grid Computing)
คุณภาพการใหบริการสําหรับระบบคอมพิวเตอร
(Quality of Service for Computing Systems)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(Natural Language Processing)
การจัดการหุนยนต
(Robotic Manipulation)
อัจฉริยะเชิงธุรกิจ
(Business Intelligence)
การคํานวณแบบวิวัฒนาการ
(Evolutionary Computation)
ระบบการรับรูทางไกลและการประยุกต
(Remote Sensing and Applications)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3
(Selected Topics in Computer and Information Science III)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 4
(Selected Topics in Computer and Information Science IV)

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)

นอกจากรายวิชาเลือกดังกลาวขางตน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอื่น ๆ ที่เปดสอนในบัณฑิต
วิทยาลัยได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
12.3.5 วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
นักศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธมีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต
นักศึกษาในแผน ข ลงทะเบียนรายวิชาการคนควาอิสระมีคาเทียบเทา 6 หนวยกิต
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แผน ก แบบ ก 2
517 692 วิทยานิพนธ
(Thesis)
แผน ข
517 691 การคนควาอิสระ
(Independent Study)

มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต

มีคาเทียบเทา 6 หนวยกิต

12.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1
รหัสวิชา
วิชาบังคับเลือก
517 591

ชื่อรายวิชา
(แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
วิชาบังคับเลือก
ระเบียบวิธีวิจัย
รวมหนวยกิต

ปที่ 1
รหัสวิชา
วิชาบังคับเลือก
517 592
วิชาเลือก

ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
6
3
9

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อรายวิชา
(แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
วิชาบังคับเลือก
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
วิชาเลือก
รวมหนวยกิต
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หนวยกิต
3
3
3
9

9

ปที่ 2
รหัสวิชา
หลักสูตรแผน ก
แบบ ก 2
วิชาเลือก

หลักสูตรแผน ข
วิชาเลือก

หลักสูตรแผน ข
517 691
วิชาเลือก

ชื่อรายวิชา

หนวยกิต

รวมหนวยกิต

9
9

รวมหนวยกิต

9
9

วิชาเลือก

วิชาเลือก

ปที่ 2
รหัสวิชา
หลักสูตรแผน ก
แบบ ก 2
517 692

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

หนวยกิต

วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
รวมหนวยกิต

12
12

การคนควาอิสระ (มีคาเทียบเทา)
วิชาเลือก
รวมหนวยกิต

6
6
12
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12.5 คําอธิบายรายวิชา
517 505

การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Computer Programming)
การโปรแกรมแบบโครงสราง องคประกอบพื้นฐานของภาษาโปรแกรม การใหคา เงื่อนไข ลูป ประเภทขอมูล
พื้นฐาน และแบบซับซอน แถวลําดับ ระเบียน และการจัดการแฟมขอมูล หลักการออกแบบอัลกอริทมึ เบื้องตน เทคนิค
การโปรแกรมทีม่ ีประสิทธิภาพ การทดสอบและการแกไขขอผิดพลาด
Structure programming. Basic components of programming language. Assignment, condition,
loop, primitive data types and complex data types. Arrays, records, and file management. Basic principles of
algorithm design. Techniques for efficient programming. Testing and debugging.
 หา
3(3-0-6)
โครงสรางขอมูลและการแกปญ
(Data Structures and Problem Solving)
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในการแกปญหาที่ซับซอน โครงสรางขอมูลแบบตางๆ เชน ลิสต คิว สแตก ทรี
กราฟ เครื่องมือและสภาวะแวดลอมสําหรับพัฒนาโปรแกรม
Program development for complex problems. Various data structures such as lists, queues,
stacks, trees, and graphs. Tools and environments for program development.
517 506

517 507

การโปรแกรมเชิงวัตถุและโปรแกรมประยุกต
3(3-0-6)
(Object-oriented Programming and Applications)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ตาราง ความสัมพันธระหวางตาราง การจัดการ
ฐานขอมูลเบื้องตน การจัดการฐานขอมูลแบบสื่อผสม การพัฒนาโปรแกรมประยุกตกับฐานขอมูล และขอมูลสื่อผสม
Introduction to object-oriented programming. Relational database. Tables Relationships of tables
and database management. Multimedia database management. Application development and database as
well as multimedia data.
517 508

เครือขายขอมูลเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Data Network)
การสื่อสารขอมูลและเครือขายขอมูลเบื้องตน การรับสงขอมูล การประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารขอมูล
ความถูกตองของขอมูล และความปลอดภัย สถาปตยกรรมเครือขายและโปรโตคอล เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรแบบ
ขายงานเฉพาะที่ (แลน) และขายงานบริเวณกวาง (แวน) ฮารดแวรที่จําเปนสําหรับเครือขายคอมพิวเตอร
Basic data communications and networks. Data transmission. Issues of data communication
efficiency, data integrity and security. Network architecture and protocols. Computer network technologies of
local area network (LAN) and wide area network (WAN). Necessary computer network hardware.
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517 511

ภาษาโปรแกรมขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Programming Languages)
องคประกอบของภาษาโปรแกรม รูปแบบและความหมาย การอธิบายลักษณะของภาษาโปรแกรมเนนการ
ออกแบบภาษาโปรแกรมและการออกแบบตัวแปลภาษาจากรายละเอียดทีก่ ําหนดให ภาษาโปรแกรมแบบตางๆ ตัวอยาง
จากภาษาโปรแกรมหลายๆแบบ
Components of programming languages. Syntax and semantics. Description of programming
language features, with an emphasis on programming language design and compiler design based on given
specifications. Various types of programming languages. Examples from a variety of programming languages.
517 521

การออกแบบระบบปฏิบัติการขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Operating Systems Design)
ระบบปฏิบัติการ รวมถึงโปรเซส สายงาน หนวยรับเขา หนวยสงออก การจัดกําหนดการ การจัดการ
หนวยความจําและระบบไฟล เนนการออกแบบระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการแบบเครือขาย โครงงานขนาดเล็กเพื่อ
การศึกษาเชิงลึกในการออกแบบระบบปฏิบัติการ
Operating systems including processes, threads, input/output, scheduling, memory management
and file systems, with an emphasis on operating systems design. Network operating systems. Small projects for
the in-depth study on operating systems design.
517 522

การวิเคราะหและการออกแบบขั้นตอนวิธีขนั้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Algorithm Analysis and Design)
เทคนิคการวิเคราะหขอบเขตประสิทธิภาพสูงสุดและต่ําสุดของขั้นตอนวิธี ปญหาตางๆ ครอบคลุมถึงการ
เรียงลําดับ การคนหาและกราฟ เนนเทคนิคขั้นสูง การโปรแกรมแบบไดนามิค ขั้นตอนวิธีเชิงผสม การโปรแกรมเชิงเสน
เรขาคณิตเชิงคํานวณ และการเขารหัสลับ ตัวแบบแบบขนาน ขั้นตอนวิธีแบบขนานและขั้นตอนวิธีแบบสุม ปญหาที่ไม
สามารถแกไดในเวลาโพลิโนเมียล
Techniques in analyzing upper bound and lower bound of algorithm efficiency. Problem areas
covering sorting, searching and graphs, with a focus on advanced techniques. Dynamic programming,
combinatorial algorithms, linear programming, computational geometry and encryption. Parallel models.
Parallel algorithms and randomized algorithms. Non-Polynomial-Complete problems.
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517 523

หลักวิศวกรรมซอฟตแวรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Software Engineering Principles)
รูปแบบของวงจรชีวิตซอฟตแวร การวิเคราะหความตองการและขอกําหนดรวมถึงขอกําหนดอยางมีแบบแผน
เพ็ตทรีเน็ตและเครื่องสถานะจํากัด หลักการออกแบบซอฟตแวร การทวนสอบและการทดสอบ การประมาณทรัพยากรและ
จัดกําหนดการ วิธีการพัฒนาซอฟตแวรและสถาปตยกรรมทั้งเชิงวัตถุและสวนประกอบ ภาษาสําหรับการออกแบบซอฟตแวร
Software life cycle models. Requirement analysis and specifications including formal
specifications. Petrinets and finite state machines. Software design principles, verification and testing methods.
Resource and schedule estimation. Object-oriented and component-based software development methods and
architecture. Languages for designing software.
517 524

ทฤษฎีออโตมาตา
3(3-0-6)
(Automata Theory)
ตัวแบบอยางมีแบบแผนของการคํานวณ ออโตมาตาแบบสถานะจํากัด ออโตมาตาแบบกดลงและเครื่องทัวริง
คุณสมบัติของภาษาเรกูลารและไวยากรณแบบอรรถอธิบายอิสระ เกณฑของปญหาที่คํานวณไดและตัดสินไมได
Formal models of computation, finite state automata, pushdown automata and Turing machines.
Properties of regular sets and context-free grammar. Criteria of computable and undecidable problems.
517 525

วิธีการเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
(Numerical Methods)
การคํานวณเลขคณิตจุดลอย การวิเคราะหความคลาดเคลื่อนและนอรม วิธีการคํานวณเพื่อคําตอบเชิงตัวเลข
ของระบบสมการเชิงเสนและไมเชิงเสน สมการอนุพันธ ขั้นตอนวิธีการประมาณ วิธีการวนซ้ําและวิธีการกําลังสองนอยที่สดุ
การแกปญหาโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
Floating point computation. Error analysis and norms. Computational methods for numerical
solution of linear and non-linear equations. Differential equations. Approximation algorithms. Iterative and least
squares methods. Problem solving using computer programs.
517 526

ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย
3(3-0-6)
(Distributed Operating Systems)
วิชาบังคับกอน : 517 521 การออกแบบระบบปฏิบัตกิ ารขั้นสูง
หัวขอขั้นสูงและการออกแบบแนวคิดระบบปฏิบัติการเชิงลึก
ความปลอดภัยและการควบคุมการเขาถึง
ระบบเชิงวัตถุและเชิงความสามารถ ระบบที่สนับสนุนมัลติโพรเซสเซอร ระบบการทนความพรอง ระบบการประมวลผล
ดวยรายการการเปลี่ยนแปลง ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย
Advanced topics and in-depth design of operating systems concepts. Security and access
control. Object and capability-based systems. Multiprocessor-supported systems. Fault-tolerant systems.
Transaction processing systems. Distributed operating systems.
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517 527

หลักการเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
(Object-oriented Principles)
วิชาบังคับกอน : 517 511 ภาษาโปรแกรมขั้นสูง
หลักการเชิงวัตถุ ครอบคลุมถึงคลาส วัตถุ ความสัมพันธ การหอหุมและการสืบทอด ความสัมพันธระหวาง
วิธีการเชิงขอมูลและเชิงพฤติกรรม รูปแบบการออกแบบเชิงวัตถุและความสัมพันธกับวิธีการศึกษาสํานึกของการออกแบบ
Object-oriented paradigms, covering classes, objects, association relationships, encapsulation
and inheritance. Relationship between data-driven methodologies and behavioral approaches. Object-oriented
design patterns and their relationship to design heuristics.
517 531

การจัดการฐานขอมูลขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Database Management)
หนาที่ระบบการจัดการฐานขอมูล สวนประกอบของระบบจัดการฐานขอมูล ตัวแบบฐานขอมูล การออกแบบ
ฐานขอมูลระดับตรรกะและระดับกายภาพ โครงสรางการจัดเก็บขอมูลเชิงกายภาพ การสืบคนฐานขอมูล การประมวลผลขอ
คําถาม ความคงสภาพขอมูล การฟนสภาพและการควบคุมภาวะพรอมกัน นโยบายดานความปลอดภัย หลักในการเลือก
ระบบการจัดการฐานขอมูล ความรูเกีย่ วกับฐานขอมูลแบบกระจาย ฐานขอมูลเชิงวัตถุ คลังขอมูล
Database management system functions. Components of database management systems.
Database models. Logical and physical database design. Physical database compilation structure. Database
interrogation. Database query processing. Data integrity. Recovery and concurrency control. Database security
policies. Principles in selecting database management systems. Knowledge of distributed database. Objectoriented database. Data warehouse.
517 532

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
(Electronic Commerce)
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการทําธุรกิจโดยผานระบบเครือขายและอินเตอรเน็ต
เทคโนโลยีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัยของขอมูล กฎหมายที่เกี่ยวของกับการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Electronic commerce and business via networks and the Internet. Electronic data interchange
technology. Information security maintenance. Related Laws related to electronic commerce.
517 533

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information Systems)
การสํารวจความตองการของผูบริหาร การออกแบบรายงานและขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ การ
ประยุกตใชคลังขอมูลและการเชื่อมขอมูลภายในกับขอมูลภายนอกองคกร
Survey of manager requirements. Report design and information for management and decision
making. Applications of data warehousing and linking internal information of an organization with external
information.
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517 534

ฐานขอมูลเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
(Object-oriented Database)
วิชาบังคับกอน : 517 531 การจัดการฐานขอมูลขั้นสูง
ตัวแบบขอมูลเชิงวัตถุ การรวมกันของฐานขอมูลและภาษา พีชคณิตเชิงวัตถุ การขยาย รายการการ
เปลี่ยนแปลง ผูจัดการวัตถุ ภาษาขอคําถามเชิงวัตถุ เวอรชันและการจัดรูปแบบ ขอมูลแบบแอ็กทิฟ การเปรียบเทียบกับตัว
แบบเชิงสัมพันธ เทคนิคการทําใหเกิดผล
Object-oriented data modeling. Database and language integration. Object algebra. Extensibility.
Transactions. Object managers. Object query languages. Versioning and configuration. Active data.
Comparison with relational data models. Implementation techniques.
3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองคกร
(Information Technology for Enterprise)
พื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบขอมูล
องคกรและสภาวะแวดลอมที่เกีย่ วของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการจัดการองคกร
และระบบการจัดการ การวิเคราะหและการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานรวมถึงกลยุทธทางระบบสารสนเทศ
Fundamentals of information technology. Information technology processing. Data system
management. Organization and information technology environments. Information technology network.
Organization management systems and management systems. Analysis and design of information technology
systems using information technology. Development process of basic information technology systems
including information system strategies.
517 535

517 536

การวิเคราะหและออกแบบระบบงานขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced System Analysis and Design)
ทักษะในการวิเคราะหและออกแบบระบบ วิธีการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิม การวิเคราะหและออกแบบระบบ
เชิงวัตถุ แผนภาพกระแสขอมูล แผนภาพความสัมพันธแบบเอ็นทิตี ยูเอ็มเอล กระแสขอมูลในองคกร เทคนิคการวิเคราะห
ความตองการ ประเด็นความปลอดภัยดานฐานขอมูล ระบบแบบกระจายและการประสานตอระหวางมนุษยกับเครื่อง
คอมพิวเตอร การอภิปรายเกีย่ วกับประสบการณจริงในการวิเคราะหและออกแบบระบบ
Skills in system analysis and design. Traditional system development methodology. Objectoriented approach for system analysis and design. Data flow diagrams. Entity relationship diagrams. Unified
Modeling Language (UML). Information flow in an organization. Requirement analysis techniques. Security issues
in databases. Distributed systems and human-computer interface. Discussion of real-world experiences in
system analysis and design.
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517 537

การบริหารโครงงานสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Project Management for Information Technology)
วิธีการเสนทางวิกฤติสําหรับการวางแผนควบคุมโครงงาน รวมทั้งขอขัดแยงระหวางเวลาและคาใชจาย
ไดอะแกรมเพิรต แกนตชารต หลักเกณฑการบริหารโครงงาน ลําดับงาน วงจรของโครงงาน การจัดการความเสีย่ ง การ
จัดการทรัพยากร ในแงของทรัพยากรมนุษย ฮารดแวรและซอฟตแวรสําหรับโครงงาน
Critical path methods to plan project control, including time/cost trade-offs. PERT diagram. Gantt
chart. Project management criteria. Task scheduling. Project life cycle. Risk management. Resource
management in terms of human resources. Hardware and software for projects.
3(3-0-6)
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
(Advanced Computer Architectures)
การสํารวจสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรรวมสมัย รวมทั้งระบบในยุคแรก การออกแบบหนวยประมวลผลกลาง
ชุดคําสั่ง การควบคุม ตัวประมวล บัส หนวยการคํานวณและตรรกะ หนวยความจํา คอมพิวเตอรแบบสายทอ ซูเปอรสเกลาร
วีแอลไอดับบลิวและมัลติโพรเซสเซอร วิธีการเรงของสถาปตยกรรมที่ทันสมัย วิเคราะหขอดีและขอเสียของสถาปตยกรรม
แบบตางๆ
Survey of contemporary computer architectures covering: early systems, central processing unit
design, instruction sets, control, processors, busses, arithmetic and logic units, memory units, pipelined
computers, superscalar, VLIW and multiprocessors. Acceleration mechanisms of modern architectures.
Analysis of pros and cons of various computer architectures.
517 541

517 542

การคอมพิวเตอรแบบขนานและกระจาย
3(3-0-6)
(Parallel and Distributed Computing)
ภาวะพรอมกันแบบจริงและอยางที่เห็น
การจัดองคประกอบฮารดแวรของเครื่องแบบขนานและกระจาย
หัวขอในเรื่องระบบการคํานวณแบบกระจาย การสื่อสาร การกระจายขอมูล การระบุทรัพยากรและการจัดการแบบกระจาย
วิธีการประสานจังหวะแบบแยกศูนย การรักษาความปลอดภัยและการอารักขา สมรรถนะและการทําตัวแบบ การสงขั้นตอน
วิธีแบบขนานไปยังสถาปตยกรรมแบบขนาน
Real and apparent concurrency. Hardware organization of parallel and distributed machines.
Issues in distributed computing systems. Communications. Distributed data. Identification of resources and
their distributed management. Decentralized synchronization mechanisms. Security and protection.
Performance and modeling. Mapping of parallel algorithms to parallel architectures.
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517 551

สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Computer Network Architectures)
สถาปตยกรรมเครือขายของระบบงานแบบกระจาย โพรโทคอลและโทโพโลยี ขั้นตอนวิธีของโพรโทคอล
เครือขาย การจัดการความผิดพลาด การควบคุมสายงาน การหาเสนทางหลายตอ ความเชื่อถือไดของเครือขาย เวลา และ
ความปลอดภัย
Network architectures of distributed systems. Protocols and topologies. Network protocol
algorithms. Error handling management. Flow control. Multihop routing. Network reliability, timing and security.
517 552

ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Computer System Security)
หัวขอปจจุบันของระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร การปองกัน การควบคุมการเขาถึง ความปลอดภัย
ของการเขาถึงแบบกระจาย ตัวปองกันการบุกรุก การฝกฝนการเขารหัสที่ปลอดภัย ภาษาที่มคี วามปลอดภัย รหัสเคลื่อนที่
โพรโทคอลการเขารหัสลับ
Current topics in computer security. Protection. Access control. Distributed access security.
Firewalls. Secure coding practices. Safe languages. Mobile codes. Cryptographic protocols.
517 553

การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Computer Network Administration)
การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร แมขาย และลูกขาย การเพิม่ อุปกรณใหมและผูใช การบํารุงรักษาและการ
แกไขระบบ การสรางบทคําสั่งโพรไฟล การสํารองขอมูล การแกไขปญหาของเครือขาย
Administration of computer network, server, and client. New equipment and user addition. System
maintenance and modification. Profile script creation. Data backup. Network trouble shooting.
517 554

เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรและความปลอดภัยขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Computer Network Technology and Security)
ความรูเกี่ยวกับเครือขายระบบคอมพิวเตอร โพรโทคอลและโทโพโลยี เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรใน
ปจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสาย ความรูเกีย่ วกับอุปกรณและการติดตัง้ ระบบเครือขาย ความปลอดภัยของระบบ
เครือขายสําหรับระบบสารสนเทศ ความเชื่อถือไดของเครือขาย ประเด็นปญหาและกฎหมายเกีย่ วกับความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ จรรยาบรรณของผูดูแลระบบ
Knowledge of computer network systems. Protocols and topologies. Current computer network
technology. Wireless communication technology. Knowledge of network devices and their installations. Security
of information technology in network systems. Network reliability. Problematic issues in problems and laws in
information technology security. Ethics of system administrators.
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517 555

การสื่อสารไรสายและเครือขาย
3(3-0-6)
(Wireless Communication and Network)
เทคโนโลยีการสือ่ สารไรสาย โพรโทคอลเครือขายและการสื่อสารไรสาย ชนิดและสถาปตยกรรมการสื่อสารไร
สาย มาตรฐานการสื่อสารไรสายแบบตางๆ เครือขายแบบแอดฮ็อก ระบบความปลอดภัยในเครือขายไรสาย อุปกรณ
สําหรับเครือขายไรสาย การติดตัง้ ระบบเครือขายไรสาย
Wireless communication technology. Wireless communication and network protocols.
Architectures and types of wireless communication. Standards for wireless communications. Ad-hoc networks.
Security systems for wireless systems network. Wireless network equipment. Wireless network installation.
517 556

สถาปตยกรรมเชิงบริการ
3(3-0-6)
(Service-oriented Architectures)
ภาพรวมของสถาปตยกรรมเชิงบริการ สถาปตยกรรมซอฟตแวร มาตรฐาน เครือขายและแนวคิดแบบ
กระจาย เวบเซอรวิส งานประยุกตของสถาปตยกรรมเชิงบริการที่เกี่ยวกับธุรกิจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นที่เกีย่ วกับ
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ การบริหารโครงงาน และการจัดการองคกร
Overview of service-oriented architectures. Software architectures. Standards. Network and
distributed computing concepts. Web services. Service-oriented architecture applications related to information
technology business. Related issues in business process management. Project management and organization
management.
517 561

ระบบอัจฉริยะ
3(3-0-6)
(Intelligence Systems)
การออกแบบ การทําใหเกิดผลและการประยุกตของเอเยนตอัจฉริยะและระบบหลายเอเยนต การแทนคา
ความรู การคนหาสเตจสเปซ การแกไขปญหา การเลนเกมส การอนุมานแบบอัตโนมัติ การหาเหตุผลภายใตความไมแนนอน
การเรียนรูของเครื่องกล การวางแผน การตัดสินใจ ตรรกะแบบฟซซี่และขั้นตอนวิธีแบบเจนเนติก ภาษาโปรแกรมสําหรับ
ระบบอัจฉริยะ
Design, implementation, and applications of intelligent agents and multi-agent systems.
Knowledge representation, state-space search, problem solving, game playing, automated inference,
reasoning under uncertainty. Machine learning, planning, decision making, fuzzy logic and genetic algorithms.
Programming languages for intelligence systems.
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517 562

วิศวกรรมความรู
3(3-0-6)
(Knowledge Engineering)
วิชาบังคับกอน : 517 561 ระบบอัจฉริยะ
ระบบอัจฉริยะและระบบผูเชี่ยวชาญขั้นสูง วิธีการคนหาแบบเอสตาร ตนไมการตัดสินใจ กราฟแบบและ/หรือ
การแทนคาความรู ขายงานความหมาย กรอบความรู เทคนิคการอนุมาน ความไมแนนอนและการหาเหตุผลแบบไมแนนอน
เปลือกระบบผูเชี่ยวชาญปจจุบัน การพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ
Advanced intelligence systems and expert systems. A* search methodology. Decision Trees.
AND/OR graphs. Knowledge representations : semantic networks, knowledge frames. Inference techniques.
Uncertainty and inexact reasoning. Current expert system shells. Development of expert systems.
517 563

การเรียนรูของเครื่องกล
3(3-0-6)
(Machine Learning)
วิชาบังคับกอน : 517 561 ระบบอัจฉริยะ
วิธีการเรียนรูแบบตางๆ รวมทั้งการเรียนรูทางสถิติ การเรียนรูแบบมีการสอนและไมมกี ารสอน การใหเหตุผล
โดยใชกรณี กลุม แนวคิด การประยุกตตนไมการตัดสินใจและเครือขายนิวรัลสําหรับวิธีการเรียนรู ทฤษฎีขั้นสูง
Various learning schemes including statistical, supervised and unsupervised learning, case-based
reasoning, conceptual clustering. Applications of decision trees and neural networks in learning schemes.
Advanced theories.
517 564

โครงขายใยประสาทเทียม
3(3-0-6)
(Artificial Neural Networks)
วิชาบังคับกอน: 517 561 ระบบอัจฉริยะ
ทฤษฎีและการประยุกตของการคํานวณแบบใยประสาท ตัวแบบการคํานวณของใยประสาท ตัวแบบฮอป
ฟลดและหนวยความจําแบบเชื่อมโยงของใยประสาท การจําแนกรูปแบบ การประมาณคาของฟงกชัน โครงขายใยประสาท
แบบปอนไปขางหนาและขั้นตอนวิธีแพรขยายกลับ เครือขายแบบจัดตัวเอง เครือขายโคโฮเนน การเรียนรูแบบแขงขัน
Theory and applications of neural computations. Computational models of neurons. Hopfield models
and neural associative memories. Pattern classifiers. Function approximators. Feed forward neural networks
and the back propagation algorithms. Self-organizing networks. Kohonen networks. Competitive learning.
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517 565

การจัดการความรู
3(3-0-6)
(Knowledge Management)
แนวคิดของการจัดการความรู
โครงสรางพื้นฐานของการจัดการความรู
การจัดการความรูและระบบ
สารสนเทศ การจัดการความรูในองคกร เครื่องมือทางสังคม การแบงปนความรู การสังเคราะหและการวิเคราะหของระบบ
จัดการความรู เฟรมเวิรก ตัวแบบ และเครื่องมือสําหรับการจัดการความรู
Concepts of knowledge management. Knowledge management infrastructures. Knowledge
management and management information system management. Organizational knowledge
management. Social networks. Knowledge sharing. Synthesis and analysis of knowledge management system.
Frameworks, models, and tools for knowledge management.
517 571

คอมพิวเตอรกราฟกส
3(3-0-6)
(Computer Graphics)
เทคนิคและขั้นตอนวิธีขั้นสูงในคอมพิวเตอรกราฟกสสําหรับวัตถุ 2 มิติ และ 3 มิติ การวาดรูปวัตถุ เสนตรง
เสนโคง การเติมเต็ม การใหเงา และการใหสี การแปลงวัตถุเชิงเรขาคณิต การยอขยายและการหมุน การแทนคาการ
เคลื่อนไหว
Advanced techniques and algorithms in computer graphics for 2-D and 3-D objects. Object
drawing : lines, curves, filling, shading and coloring. Geometrical transformation, scaling and rotation.
Animation representation.
517 572

การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Image Processing)
การประมวลผลและการแทนคาขอมูลระยะไกลและขอมูลในเชิงพื้นที่และขอมูลจากดาวเทียม การใชขั้นตอน
วิธีสําหรับการแกไขใหภาพดีขึ้นโดยการเรดิโอเมตริกและจีโอเมตริก การจัดหมวดหมู ทฤษฎีและปฏิบัติโดยใชเครื่องมือ
ซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรในการประมวลภาพ
Processing and representation of remotely sensed data as well as geospatial data and satellite
data. Algorithms of radiometric/geometric image enhancement. Classification. Theories and practices using
software tools on computers for image processing.
517 573

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและการประยุกต
3(3-0-6)
(Geographical Information Systems and Applications)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร รวมถึงเครื่องมือที่ชวยในการตัดสินใจ สําหรับนักวางแผนและผูจัดการ
สําหรับขอมูลเชิงพื้นที่
โดยเฉพาะจากทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่ไดจากดาวเทียม ทฤษฎีและปฏิบัติการในระบบจีไอเอส
โครงสรางขอมูล การวิเคราะหขอมูลของจีไอเอส การประยุกตจีไอเอสและการเลือกใชระบบจีไอเอสที่เหมาะสม
Geographical Information Systems: (including) decision supporting tools for planners and
managers of spatial information especially the information from environmental resources obtained from
satellites. Theory and practices in GIS, data structures, GIS analysis, GIS applications, and appropriate
selection of GIS systems.
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517 581

เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer and Information Science I)
หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาใหมๆ
Special topics in computer and information science including recent developments.

517 582

เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer and Information Science II)
หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาใหมๆ
Selected topics in computer and information science including recent developments.

517 591

ระเบียบวิธีวิจยั
3(3-0-6)
(Research Methodology)
วิธีการดําเนินการทําวิจัยในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แหลงขอมูลงานวิจัย การทบทวน
เอกสารงานวิจัย การหาหัวของานวิจัยและหัวขอวิทยานิพนธ การเขียนเอกสารงานวิจัยและเอกสารวิทยานิพนธ สถิติที่
จําเปนในการวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ วิธีการสุมตัวอยาง การทดสอบสมมุติฐาน การประเมินผล
งานวิจัยรูปแบบตางๆ การสรางระบบจําลอง การใชแบบทดสอบ การทดสอบการใชงาน การนําเสนอรายงานสรุปงานวิจยั
ของนักศึกษา
Principles of conducting research in computer and information science. Research data sources.
Literature review. Finding research and thesis topics. Writing research report and thesis. Necessary statistics
in computer and information science research. Sampling techniques. Hypothesis testing. Various methods in
assessing research results including : creation of simulation models, questionnaires usage, usability testing.
Presentation of student’s summarized research results.
517 592

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Seminar in Computer and Information Science)
วิธีการอานงานวิจัย การนําเสนอเอกสารงานวิจัยจากแหลงตางๆ ของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ การคนควา นําเสนอและอภิปรายในหัวขอปจจุบันเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
Research paper reading strategies. Presentation of research papers from various sources in
computer and information science. Researching, presenting, and discussion of current topics in computer and
information science.
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517 621

การออกแบบตัวแปลภาษา
3(3-0-6)
(Compiler Design)
วิชาบังคับกอน: 517 511 ภาษาโปรแกรมขั้นสูง
องคประกอบของตัวแปลภาษา เครื่องมือมาตรฐานในการเขียนตัวแปลภาษา ขั้นตอนในการแปล ไวยากรณ
ลักษณะประจํา/ตารางสัญลักษณ ตนไมวากยสัมพันธแบบนามธรรม โครงสรางเวลาดําเนินงานและการกอกําเนิดโปรแกรม
โครงงานการเขียนตัวแปลภาษาขนาดเล็ก
Components of compilers. Standard compiler-writing tools. Stages of compilation, attribute
grammars, symbol tables, abstract syntax trees, run-time structure and code generation. Small compiler writing
projects.
517 622

ทฤษฎีการคํานวณ
3(3-0-6)
(Theory of Computation)
วิชาบังคับกอน: 517 524 ทฤษฎีออโตมาตา
เครื่องทัวริง การศึกษาฟงกชันการเรียกซ้ํายอย ฟงกชันการทําซ้ํา เซตแบบแจงนับได ปญหาทัวริงที่ตัดสินได
และปญหาที่แกไมได คลาสของปญหาที่แกไดในเวลาโพลิโนเมียลและไมสามารถแกไดในเวลาโพลิโนเมียล ตัวอยางของ
ปญหาที่แกไมไดในเวลาโพลิโนเมียล
Turing machines. Study of partial recursive functions. Recursive functions. Recursive enumerable
sets. Turing decidability and unsolvable problems. The classes of Polynomial and Non-Polynomial. Examples of
Non-Polynomial-Complete problems.
517 623

การทดสอบซอฟตแวร
3(3-0-6)
(Software Testing)
เทคนิคการทดสอบซอฟตแวร ระดับของการทดสอบ การตรวจสอบซอฟตแวร การจัดการทดสอบซอฟตแวร
การออกแบบกรณีทดสอบ เครือ่ งมือที่ใชในการทดสอบ การวางแผนการทดสอบ และเอกสารประกอบการทดสอบ ตัวอยาง
การทดสอบ
Software testing techniques. Levels of testing. Software inspection. Software testing management.
Test case design. Testing tools. Test planning and test documentation. Examples of testing.
517 624

วิศวกรรมความตองการ
3(3-0-6)
(Requirement Engineering)
รูปแบบของกระบวนการหาความตองการ การรวบรวม การวิเคราะห การหาขอตกลง การระบุขอกําหนด
การทดสอบ และการบริหารจัดการความตองการ เทคนิคระเบียบวิธีและเครื่องมือในการกําหนดสรางเอกสารและการทําให
ผูใชพึงพอใจ
Aspects of requirement processes, gathering, analyzing, negotiating, specifying, testing and
managing requirements. Methods, techniques and tools in defining documentation and customer satisfaction.
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517 631

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support Systems)
วิชาบังคับกอน : 517 531 การจัดการฐานขอมูลขั้นสูง
การประยุกตใชระบบขอมูลขาวสาร หลักการพยากรณ

3(3-0-6)

วิธีการทางสถิติและความนาจะเปนเพือ่ ชวยในการ

ตัดสินใจ
Applications of information system, forecasting principles, statistical and probability methods for
decision making.
517 632

การจัดเก็บขอมูลและการคนหา
3(3-0-6)
(Information Storage and Retrieval)
การจัดเก็บขอมูลและการแทนคาขอมูล การวิเคราะห การทําดรรชนี การแทนคา การจัดเก็บ การคนหาและ
การคนคืน ตัวแบบ การประมวลผลเอกสาร อภิธาน การประเมินประสิทธิผลของระบบ ฮารดแวรพิเศษ ตรรกะแบบบูลและ
ระบบแฟมขอมูลผกผัน ระบบอัตโนมัติแบบเต็มที่ บทบาทของความนาจะเปน ระบบอัจฉริยะและภาษาเชิงคํานวณ
Information storage and data representation. Analysis, indexing, representation, storing, searching
and retrieving. Models, document processing, thesaurus, evaluation of system effectiveness, special hardware.
Boolean logic and inverted file systems. Fully automatic systems. Role of probability, intelligence systems and
computational linguistics.
517 633

ระบบสารสนเทศแบบกระจาย
3(3-0-6)
(Distributed Information Systems)
ระบบสารสนเทศแบบกระจาย สถาปตยกรรม เครือขายและระบบปฏิบัติการแบบกระจาย โปรแกรมไคลเอนต
เซิรฟเวอรและการควบคุมภาวะพรอมกัน การกู การทนความพรองและการรักษาความปลอดภัย
Distributed information systems. Architectures, networks and distributed operating systems.
Client/server program and concurrency control. Recovery, fault tolerance, and security.
3(3-0-6)
การประเมินสมรรถนะของระบบ
(System Performance Evaluation)
เทคนิคการประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร ตัวแบบเชิงวิเคราะห ทฤษฎีแถวคอย สัดสวนของ
คาใชจายและสมรรถนะ กรณีศึกษาและการประยุกตของการประเมินสมรรถนะของหนวยประมวลผลกลาง หนวยรับเขา/
สงออก และหนวยความจําของระบบคอมพิวเตอร
Techniques of performance evaluation of computer systems. Analytical models. Queuing theory.
Cost/performance ratio. Case studies and applications of Central Processing Units, input/output and memory
performance evaluations.
517 634
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517 635

ฐานขอมูลแบบกระจาย
3(3-0-6)
(Distributed Database)
วิชาบังคับกอน : 517 531 การจัดการฐานขอมูลขั้นสูง
โครงสรางของฐานขอมูลแบบกระจาย การออกแบบและขอดีขอเสีย การประมวลผลขอคําถาม การกู การ
ควบคุมภาวะพรอมกัน โพรโทคอลคอมมิทและการจัดการกับการติดตายในระบบกระจาย การเลือกโคออดิเนเตอร
Structures of distributed databases. Design and trade-offs. Distributed query processing.
Recovery. Concurrency control, commit protocol and deadlock handling in distributed systems. Coordinator
selection.
517 636

ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Office Automation Systems)
ความสําคัญของสํานักงานอัตโนมัติ กระแสงานและการจัดการกระบวนการ การจัดการภาพและเอกสาร
ซอฟตแวรสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ ซอฟตแวรอีอารพี กรุปแวรสําหรับองคกร อินเตอรเน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส ระบบ
ปฏิทิน ระบบนัดหมายและการจัดกําหนดการ ประสบการณการใชซอฟตแวรดานสํานักงานอัตโนมัติที่มีอยู
The importance of office automation. Work flow and process management. Image and document
management. Office automation Software. ERP Software. Groupware for organizations : the Internet, email,
calendar systems, meeting systems and scheduling. Experiences in applying available office automation
software.
517 637

การบริหารองคกรสําหรับระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Organization Management for Information Technology)
หลักการพื้นฐานที่สําคัญในการบริหาร รูปแบบการจัดการองคกรลักษณะตางๆ การจัดแบงประเภทกิจกรรม
ของงาน ลักษณะของงานและการบริหารภายในแตละสวนขององคกร การกําหนดลักษณะของงานและการควบคุม การ
มอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบภายในองคกร
Basic principles for management. Different styles of organization management. Classification of
job activities. Job description and management in each part of organizations. Specifications of job description
and control. Job assignment and responsibility in an organization.
517 638

คลังขอมูล
3(3-0-6)
(Data Warehouse)
วิชาบังคับกอน : 517 531 การจัดการฐานขอมูลขั้นสูง
หลักการของคลังขอมูล สถาปตยกรรมและการจัดการของคลังขอมูล คลังขอมูลกับ เทคโนโลยีเว็บ ระบบการ
วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกรโดยรวม ระบบอีทีแอล ฐานขอมูลแบบหลายมิติ ระบบประมวลผลวิเคราะหออนไลน
แบบตาง ๆ ชนิดของระบบการสืบคนและระบบรายงานที่จําเปน
Principles in data warehousing. Architectures and management of data warehouse. Data
warehousing and web technology: Enterprise resource planning (ERP) systems. Extract-Transform-Load (ETL)
systems. Multi-Dimensional Databases (MDDBs). Various online analytical processing systems (OLAP).
Necessary types of front end query and reporting systems.
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517 639

เหมืองขอมูล
3(3-0-6)
(Data Mining)
วิชาบังคับกอน : 517 531 การจัดการฐานขอมูลขั้นสูง
เทคนิคและการทําใหเกิดผลของการทําเหมืองขอมูล การประยุกตระบบอัจฉริยะกับการทําเหมืองขอมูล ตนไม
ตัดสินใจ เครือขายนิวรัล คลัสเตอร
Techniques and implementation of data mining. Applications of intelligence systems in data mining,
decision trees, neural networks, clustering.
517 641

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบสมรรถนะสูง
3(3-0-6)
(High Performance Computer Architectures)
วิชาบังคับกอน: 517 541 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
สถาปตยกรรมโพรเซสเซอรเฉพาะกับงานประยุกต สมรรถนะของเครือขายคอมพิวเตอรหลายตัว สถาปตยกรรม
เครือขายที่ใชจริง ตัวแบบตางๆของการคํานวณแบบขนาน กลไกการหาเสนทางการสงขอความ วิธีการประเมินสมรรถนะ
และการปรับขนาดได การเปลีย่ นรูปของขั้นตอนวิธีแบบซอนลูปสําหรับโครงสรางการคํานวณแบบขนาน กลยุทธของการ
ทํางานแบบขนานสมรรถนะสูงทีป่ รับขนาดได สําหรับงานประยุกตที่ใชการคํานวณมาก
Application-specific processor architectures. Performance in multi-computer networks. Practical
network architectures. Different models of parallel computation. Message routing mechanisms. Performance
and scalability evaluation methods. Transformation of nested-loop algorithms for a parallel computational
structure. High performance scalable parallelization strategies for computationally-intensive applications.
517 642

ขั้นตอนวิธแี บบขนาน
3(3-0-6)
(Parallel Algorithms)
วิชาบังคับกอน: 517 542 การคํานวณแบบขนานและกระจาย
หัวขอทางทฤษฎีขั้นสูงของการออกแบบขั้นตอนวิธีและสถาปตยกรรมแบบขนาน ตัวแบบของหนวยความจํา
รวมของรูปแบบการคํานวณแบบขนาน ขั้นตอนวิธีแบบขนานสําหรับตัวแบบแบบขนานชนิดตางๆ ปญหาทางพีชคณิตเชิง
เสน การเรียงลําดับ การแปลงฟูเรียร การประเมินเวียนบังเกิดและปญหากราฟ ตัวแบบการเชื่อมตอเครือขาย
Advanced theoretical issues in designing parallel algorithms and architectures. Shared memory
models of parallel computation. Parallel algorithms on various parallel models. Linear algebra, sorting, Fourier
transform, recurrence evaluation, and graph problems. Interconnection network based models.
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517 643

การสังเคราะหระบบฝงตัวและระบบทํางานแบบทันที
3(3-0-6)
(Embedded System Synthesis and Real-time Systems)
องคประกอบของระบบฝงตัว ขั้นตอนในการสังเคราะหระดับสถาปตยกรรม การออกแบบโดยอาศัยฮารดแวร
และซอฟตแวรรวมกัน ขั้นตอนวิธีในการสังเคราะหที่สําคัญ การจัดสรรทรัพยากรและการจัดกําหนดการ การสังเคราะห
เสนทางขอมูลและการควบคุม ฟลอรแพลนนิงและการจัดหาเสนทาง ขอจํากัดดานเวลาและขอจํากัดดานพลังงาน ปจจัย
สําหรับระบบแบบทันที
Embedded system components. Phases in architecture synthesis. Hardware-software co-design.
Important synthesis algorithms: resource allocation and scheduling, data-path and control synthesis, floorplanning and routing. Timing constraints and power constraints. Criteria for real-time systems.
517 651

คอมพิวเตอรทุกหนทุกแหง
3(3-0-6)
(Ubiquitous Computing)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหง ฮารดแวรที่จําเปน การคอมพิวเตอรแบบลวงรูบริบท บทบาทของ
เครือขายไรสาย งานประยุกตแบบแวรเอเบิล เทคโนโลยีระบุลกั ษณะดวยความถีค่ ลื่นวิทยุและงานประยุกต อุปกรณอินพุต
และเอาทพุตอื่นๆ ผลกระทบกับกระบวนการวิศวกรรมซอฟตแวร
Ubiquitous computing technology. Necessary hardware. Context-aware computing. Roles of
wireless network. Wearable applications. Radio Frequency Identification (RFID) technology and applications.
Other input and output devices. Effects on software engineering methodology.

517 652

การคํานวณแบบกริด
3(3-0-6)
(Grid Computing)
แนวคิดการคํานวณแบบกริด เว็บเซอรวิสและเทคโนโลยีที่เกีย่ วของ เทคโนโลยีเชิงวัตถุแบบกระจายสําหรับ
การคํานวณแบบกริด กริดมิดเดิลแวร การบริการของกริดและการพัฒนา การคํานวณแบบกริดพอรทัล เฟรมเวิรกของกริด
พอรทัล การใชงานกริดพอรทัล
Concepts of grid computing. Web services and related technologies. Distributed object
technologies for grid computing. Grid middlewares. Grid services and development. Grid portal computing.
Grid portal frameworks. Grid portal deployments.

517 653

คุณภาพการใหบริการสําหรับระบบคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Quality of Service for Computing Systems)
คุณภาพของการใหบริการในหลายประเด็นสําหรับการคอมพิวเตอรแตละระดับ ระบบปฏิบัติการ มิดเดิลแวร
ระบบการจัดเก็บ เครือขาย งานประยุกต การสํารวจสําหรับประเภทงานประยุกตตางๆ รวมทั้งสตรีมมิงดานสื่อผสมและงาน
ดานวิทยาศาสตร ทฤษฎีความนาจะเปนที่เกี่ยวของและทฤษฎีแถวคอย
Quality of service issues in each computing layer. Operating systems, middleware, storage
systems, networking, applications. Investigation in various types of applications including multimedia and
scientific streaming. Related probability theories and queuing theory.
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517 661

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Natural Language Processing)
วิชาบังคับกอน : 517 561 ระบบอัจฉริยะ
การวิเคราะหและการสรางการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประมวลผลดวยขอมูลเสียง โครงสรางทาง
ไวยากรณและความหมายของภาษารวมทั้งความสัมพันธที่เกี่ยวของ วิธีการเชิงคํานวณในการสรางและวิวัฒนาการของ
ภาษา
Analysis and generation of natural language processing. Speech processing. Syntactic and
semantic structure of a language and their relations. Computational approaches to language development and
evolution.
517 662

การจัดการหุนยนต
3(3-0-6)
(Robotic Manipulation)
วิชาบังคับกอน : 517 561 ระบบอัจฉริยะ
การออกแบบและการจัดดําเนินการของหุนยนต การรับรูของหุนยนตโดยเนนรูปทรง 3 มิติ การควบคุมการ
เคลื่อนที่ของหุนยนต การประยุกตใชการควบคุมหุนยนตดวยคอมพิวเตอร
Design and manipulation of robots. Robot perception emphasizing in 3-D images. Control of robot
movement. Applications of controlling robots using computers.
517 663

อัจฉริยะเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Intelligence)
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการอัจฉริยะเชิงธุรกิจขั้นสูง ความตองการสําหรับอัจฉริยะเชิง
ธุรกิจ การทํางานรวมกันของวิธีการทางอัจฉริยะเชิงธุรกิจ วิธีการทางอัจฉริยะเชิงธุรกิจ การบริหารสมรรถนะขององคกร การ
จัดการกิจกรรมทางธุรกิจ การจัดการขอมูลเพือ่ อัจฉริยะเชิงธุรกิจ การวิเคราะหการเก็บขอมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เพื่ออัจฉริยะเชิงธุรกิจ
Business information system development. Advance business intelligence concepts. Requirement
for business intelligence. Articulating a business intelligence solution. Business intelligence methodologies.
Enterprise performance management. Business activity management. Data management for business
intelligence. Analysis of data store. Decision support systems for business intelligence.
517 664

การคํานวณแบบวิวัฒนาการ
3(3-0-6)
(Evolutionary Computation)
รูปแบบของวิธีการแบบวิวัฒนาการ ขั้นตอนวิธี วิธีการวิวัฒนาการ การโปรแกรมแบบเจนเนติก การแทนคา
ปญหา ตัวดําเนินการทางเจนเนติก ทฤษฎีววิ ัฒนาการ ขั้นตอนวิธี วิธีการตางๆ และงานประยุกตของการคํานวณ
วิวัฒนาการสําหรับการหาคําตอบที่ดีที่สดุ สําหรับปญหาคอมไบนาทอริกส
Classes of evolutionary methods. Algorithms, evolutionary strategies, genetic programming,
problem representations, genetic operations, theory of evolutionary algorithms. Various approaches and
applications of evolutionary computation for combinatorial optimization problems.
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517 671

ระบบการรับรูทางไกลและการประยุกต
3(3-0-6)
(Remote Sensing and Applications)
การรับรูทางไกล งานประยุกตทเี่ กี่ยวของในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการขอมูล
จากดาวเทียม เครื่องมือชวยประมวลและตีความขอมูลจํานวนมากจากดาวเทียม
Remote sensing. Related applications in managing natural resources and environment.
Management of satellite data. Tools for processing and interpreting large satellite data.
517 681

เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3
3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer and Information Science III)
หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาใหมๆ
Special topics in computer and information science area including recent developments.

517 682

เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 4
3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer and Information Science IV)
หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาใหมๆ
Special topics in computer and information science area including recent developments.

517 691

การคนควาอิสระ
มีคาเทียบเทา 6 หนวยกิต
(Independent Study)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมจากภาควิชาคอมพิวเตอร
ศึกษาและวิจัยปญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ในหัวเรื่องที่ไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา
Studying and conducting research on a topic in computer and information science which is
approved by the Department.
517 692

วิทยานิพนธ
มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต
(Thesis)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมจากภาควิชาคอมพิวเตอร
วิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
Conducting research on a topic of interest in computer and information science.
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