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วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ที่มีศักยภาพทางวิชาการ
ระดับสูงซึ่งมีความรูและทักษะในการวิจัย สามารถริเริ่มงานวิจัยและแกปญหาในการวิจัยได
2. เพื่อสงเสริมการผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ เพื่อตอบสนอง
ความตองการบุคลากรระดับสูงในสาขาดังกลาวของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน
3. เพื่อสรางองคความรูใหมทางวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศที่เปนพื้นฐานของการพัฒนา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
4. เพื่อสงเสริมการสรางนวัตกรรมในการสรางซอฟตแวรและงานประยุกตที่เกี่ยวของ ที่เปนประโยชน ตอ
การพัฒนาประเทศ
5. เพื่อเปนการใชทรัพยากรทั้งทางดานบุคลากรและอุปกรณคอมพิวเตอรอยางคุมคา
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา
1. มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550 ขอ 7 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ที่ไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
โครงสรางของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แบงเปน 2
การศึกษา คือ แบบ 1.1 และแบบ 2.2
แบบ 1.1 (สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต)
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
48 หนวยกิต
- สัมมนาวิทยานิพนธ (ไมนับหนวยกิต)
6 หนวยกิต
- วิทยานิพนธ (มีคา เทียบเทา)
48 หนวยกิต

- ป.เอก วิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ หนา 1 -

แผน

แบบ 2.2 (สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต)
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
- วิชาบังคับเลือก
- วิชาเลือก
- สัมมนาวิทยานิพนธ (ไมนับหนวยกิต)
- วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)

72
6
18
6
48

รายวิชาและหนวยกิต
แบบ 1.1
สัมมนาวิทยานิพนธ ไมนับหนวยกิต
517 791
สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 1
(Seminar in Computer and Information Science I)
517 792
สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 2
(Seminar in Computer and Information Science II)
517 793
สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3
(Seminar in Computer and Information Science III)
517 794
สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 4
(Seminar in Computer and Information Science IV)
517 795
สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 5
(Seminar in Computer and Information Science V)
517 796
สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 6
(Seminar in Computer and Information Science VI)
517 891

วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
(Dissertation)

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

48 หนวยกิต

แบบ 2.2
วิชาบังคับเลือก จํานวน 6 หนวยกิต
โดยเลือกจากกลุมวิชากลุมที่ 1 จํานวน 3 หนวยกิต และเลือกจากกลุมวิชากลุมที่ 2 จํานวน 3
หนวยกิต
517 522
517 541

กลุมที่ 1 (กลุมวิทยาการคอมพิวเตอร)
การวิเคราะหและออกแบบอัลกอริธึมขั้นสูง
(Advanced Algorithm Analysis and Design)
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรดิจิทัล
(Digital Computer Architecture)

- ป.เอก วิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ หนา 2 -

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

517 536
517 554

517 511
517 523
517 524
517 525
517 526
517 527
517 531
517 533
517 534
517 542
517 551
517 552
517 553
517 561
517 562
517 563

กลุมที่ 2 (กลุมวิทยาการสารสนเทศ)
การวิเคราะหและออกแบบระบบงานขั้นสูง
(Advanced System Analysis and Design)
เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรและความปลอดภัยขั้นสูง
(Advanced Computer Network Technology and Security)
วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
หลักภาษาการโปรแกรม
(Programming Language Principles)
หลักวิศวกรรมซอฟตแวรขั้นสูง
(Advanced Software Engineering Principles)
ทฤษฎีออโตมาตา
(Automata Theory)
วิธีการเชิงตัวเลข
(Numerical Methods)
ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย
(Distributed Operating Systems)
หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object-oriented Programming Principles)
การจัดการฐานขอมูล
(Database Management)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System)
ฐานขอมูลเชิงวัตถุ
(Object-oriented Database)
การคํานวณแบบขนานและกระจาย
(Parallel and Distributed Computing)
สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Network Architectures)
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร
(Computer System Security)
การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Network Administration)
ปญญาประดิษฐ
(Artificial Intelligence)
วิศวกรรมความรู
(Knowledge Engineering)
การเรียนรูของเครื่องกล
(Machine Learning)
- ป.เอก วิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ หนา 3 -

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)
3(3-0-6)

517 564
517 571
517 572
517 573
517 621
517 622
517 631
517 632
517 633
517 634
517 635
517 638
517 641
517 642
517 661
517 662
517 671
517 781
517 782

เครือขายนิวรัล
(Neural Networks)
คอมพิวเตอรกราฟกส
(Computer Graphics)
การประมวลผลภาพดิจิทัล
(Digital Image Processing)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและการประยุกต
(Geographical Information Systems and Applications)
การออกแบบตัวแปลภาษา
(Compiler Design)
ทฤษฎีการคํานวณ
(Theory of Computation)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support Systems)
การจัดเก็บขอมูลและการคนหา
(Information Storage and Retrieval)
ระบบสารสนเทศแบบกระจาย
(Distributed Information Systems)
การประเมินสมรรถนะของระบบ
(System Performance Evaluation)
ฐานขอมูลแบบกระจาย
(Distributed Database)
คลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล
(Data Warehouse and Data Mining)
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
(Advanced Computer Architectures)
อัลกอริธึมแบบขนาน
(Parallel Algorithms)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(Natural Language Processing)
การจัดการหุนยนต
(Robotic Manipulation)
ระบบการรับรูทางไกลและการประยุกต
(Remote Sensing and Applications)
หัวขอขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1
(Advanced Topics in Computer Science I)
หัวขอขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2
(Advanced Topics in Computer Science II)

- ป.เอก วิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ หนา 4 -

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

517 783
517 784
517 785
517 786

517 791
517 792
517 793
517 794
517 795
517 796

517 891

หัวขอขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3
(Advanced Topics in Computer Science III)
หัวขอขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 1
(Advanced Topics in Information Science I)
หัวขอขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 2
(Advanced Topics in Information Science II)
หัวขอขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 3
(Advanced Topics in Information Science III)
สัมมนาวิทยานิพนธ ไมนับหนวยกิต
สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 1
(Seminar in Computer and Information Science I)
สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 2
(Seminar in Computer and Information Science II)
สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3
(Seminar in Computer and Information Science III)
สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 4
(Seminar in Computer and Information Science IV)
สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 5
(Seminar in Computer and Information Science V)
สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 6
(Seminar in Computer and Information Science VI)
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
(Dissertation)

คําอธิบายรายวิชา
เลขประจํารายวิชา

ชื่อรายวิชา

517 511

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

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

48 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต

หลักภาษาการโปรแกรม
3(3-0-6)
(Programming Language Principles)
องคประกอบของภาษาโปรแกรม รูปแบบและความหมาย การอธิบายลักษณะของภาษาโปรแกรม
เนนการออกแบบภาษาโปรแกรมและการออกแบบตัวแปลภาษาจากรายละเอียดที่กําหนดให ภาษาโปรแกรมแบบ
ตางๆ ตัวอยางจากภาษาโปรแกรมหลายๆ แบบ
Components of programming languages. Syntax and semantic. Description of
programming language features, with emphasis on programming language design and interpreter design
given specifications. Various types of programming languages. Examples from a variety of languages.

- ป.เอก วิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ หนา 5 -

517 521

การออกแบบระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating System Design)
ระบบปฏิบ ัต ิก าร รวมถึง โปรเซส หนว ยรับ เขา หนว ยสง ออก การลํ า ดั บ งาน การจั ด การ
หนวยความจําและระบบไฟล เนนการออกแบบระบบปฏิบัติการ โครงงานขนาดเล็กเพื่อการศึกษาเชิงลึกในการ
ออกแบบระบบปฏิบัติการ
Operating systems including process, Input/Output, scheduling, memory management
and file systems, with emphasis on operating system design. Small projects for the in-depth study on
operating system design.
517 522

การวิเคราะหและออกแบบอัลกอริธึมขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Algorithm Analysis and Design)
เทคนิคการวิเคราะหขอบเขตประสิทธิภาพสูงสุดและต่ําสุดของอัลกอริธึม ปญหาตางๆ ครอบคลุม
ถึงการเรียงลําดับ การคนหาและกราฟ เนนเทคนิคขั้นสูง การโปรแกรมแบบไดนามิค อัล กอริธึม เชิง ผสม การ
โปรแกรมเชิงเสน เรขาคณิตเชิงคํานวณ การเขารหัสลับ ตัวแบบแบบขนาน อัลกอริธึมแบบขนานและอัลกอริธึม
แบบสุม ปญหาที่ไมสามารถแกไดในเวลาโพลิโนเมียล กรณีศึกษา
Techniques for analyzing upper bound and lower bound of algorithm efficiency.
Problem areas covering sorting, searching and graphs. 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.
Case Studies.
517 523

หลักวิศวกรรมซอฟตแวรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Software Engineering Principles)
รูปแบบของวงจรชีวิตซอฟตแวร การวิเคราะหความตองการและขอกําหนด รวมถึงขอกําหนด
อยางมีแบบแผน เพ็ตทรีเน็ตและเครื่องสถานะจํากัด หลักการออกแบบซอฟตแวร การทวนสอบและการทดสอบ การ
ประมาณทรัพยากรและจัดกําหนดการ วิธีการพัฒนาซอฟตแวรและสถาปตยกรรมทั้งเชิงวัตถุและสวนประกอบ
ภาษาสําหรับการออกแบบซอฟตแวร
Software life cycle models. Requirement analysis and specification including formal
specifications. Petrinets and Finite State Machine. Software design principles, verification and testing
methods. Resource and schedule estimation. Object-oriented and component-based software development
methods and architectures. Languages for designing software.
517 524

ทฤษฎีออโตมาตา
3(3-0-6)
(Automata Theory)
ตัวแบบอยางมีแบบแผนของการคํานวณ ออโตมาตาแบบสถานะจํากัด ออโตมาตาแบบกดลง
และเครื่องทัวริง คุณสมบัติของภาษาเรกูลารและไวยากรณแบบอรรถอธิบายอิสระ เกณฑของปญหาที่คํานวณไดและ
ตัดสินไมได

- ป.เอก วิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ หนา 6 -

Formal models of computation, finite state automata, pushdown automata and Turing
machines. Properties of regular sets and context-free grammar. Aspects of computable and undecidable
problems.
517 525

วิธีการเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
(Numerical Methods)
การคํ า นวณเลขคณิ ตจุ ดลอย การวิ เ คราะห ค วามคลาดเคลื่ อ นและนอร ม วิ ธี ก ารคํ านวณเพื่ อ
คําตอบเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเสนและไมเชิงเสน สมการอนุพันธ อัลกอริธึมการประมาณ วิธีการวนซ้ําและ
วิธีการกําลังสองนอยที่สุด การแกปญหาโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
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-square methods. Problem solving using computer programs.
517 526

ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย
3(3-0-6)
(Distributed Operating Systems)
วิชาบังคับกอน: 517 521 การออกแบบระบบปฏิบัติการ
หัวขอขั้นสูงและการออกแบบแนวคิดระบบปฏิบัติการเชิงลึก ความปลอดภัยและการควบคุม
การเขาถึง ระบบเชิงวัตถุและเชิงความสามารถ ระบบที่สนับสนุนมัลติโพรเซสเซอร ระบบการทนความพรอง ระบบ
การประมวลผลดวยรายการการเปลี่ยนแปลง ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย
Advanced topics and in-depth design of operating system concepts. Security and access
control. Object and capability-based systems. Multiprocessor-supported system. Fault-tolerant systems.
Transaction processing systems. Distributed operating systems.
517 527

หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
(Object-oriented Programming Principles)
วิชาบังคับกอน: 517 511 หลักภาษาการโปรแกรม
หลั ก การเชิ ง วั ต ถุ ครอบคลุ ม ถึ ง คลาส วั ต ถุ ความสั ม พั น ธ การห อ หุ ม และการสื บ ทอด
ความสัมพันธระหวางวิธีการเชิงขอมูลและเชิงพฤติกรรม รูปแบบการออกแบบเชิงวัตถุและความสัมพันธกับวิธี
การศึกษาสํานึกของการออกแบบ กรณีศึกษาจากโดเมนงานประยุกตหลายหลาก
Object-oriented paradigm, covering classes, objects, association relationship,
encapsulation and inheritance. Relationship between methodologies based on data-driven and behavioral
approaches. Object-oriented design patterns and their relationship to design heuristics. Case studies from
a variety of application domains
517 531

การจัดการฐานขอมูล
3(3-0-6)
(Database Management)
ระบบการเก็บและคนคืนสารสนเทศ โครงสรางการจัดเก็บขอมูลเชิงกายภาพ ระบบการจัดการ
ฐานขอมูล หนาที่และสวนประกอบของระบบการจัดการฐานขอมูล โมเดลฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล การ
สอบถามฐานขอมูล การเพิ่ม การปรับปรุง การลบ การประมวลผลขอคําถาม ความคงสภาพขอมูล การฟนสภาพ
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และการควบคุมภาวะพรอมกัน นโยบายดานความปลอดภัย หลักในการเลือกระบบการจัดการฐานขอมูล ฐานขอมูล
แบบกระจาย ฐานขอมูลเชิงวัตถุ คลังขอมูล
Information storage and retrieval system. File organization and physical storage
structure. Database Management System. Database management functions and components of database
management system. Database model. Database design. Database interrogation: insert, update, delete.
Database query processing. Data integrity. Recovery and concurrency control. Database security policies.
Major trade-offs in database management. Distributed database. Object-oriented database. Data
warehouse.
517 532

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
(Electronic Commerce)
การพาณิช ยอ ิเ ล็ก ทรอนิก สแ ละการทํ า ธุร กิจ โดยผา นระบบเครือ ขา ยและอิ นเตอร เน็ ต การ
แลกเปลี่ ยนข อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส การรั กษาความปลอดภั ยของข อมู ล กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทํ า พาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส
Electronic commerce and business via network and the Internet. Electronic Data
Interchange technology. Information security. Related law of electronic commerce.
517 533

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information System)
การสํารวจความตองการของผูบริหาร การออกแบบรายงานและขอมูลเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ การประยุกตใชคลังขอมูลและการเชื่อมขอมูลภายในกับขอมูลภายนอกองคกร
Survey of manager requirement. Design report and information for management and
decision making. Applications of data warehouse and link internal information with external information.
517 534

ฐานขอมูลเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
(Object-oriented Database)
วิชาบังคับกอน: 517 531 การจัดการฐานขอมูล
ตัวแบบขอมูลเชิงวัตถุ การรวมกันของฐานขอมูลและภาษา พีชคณิตเชิงวัตถุ การขยาย รายการ
การเปลี่ยนแปลง ผูจัดการวัตถุ ภาษาข อคํา ถามเชิงวัตถุ เวอรชันและการจัดรู ปแบบ ข อมูลแบบแอกทีฟ การ
เปรียบเทียบกับตัวแบบเชิงสัมพันธ และเทคนิคการทําใหเกิดผล สัมมนางานวิจัย
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 model and implementation techniques. Research seminar.
517 536

การวิเคราะหและออกแบบระบบงานขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced System Analysis and Design)
ทัก ษะในการวิเ คราะห และออกแบบระบบ วิ ธี การพั ฒนาระบบแบบดั้ งเดิ ม การวิ เ คราะห และ
ออกแบบระบบเชิงวัตถุ ไดอะแกรมดาตาโฟลว ไดอะแกรมความสัมพันธแบบเอ็นติตี้ ยูเอ็มเอล การไหลของขอมูล
ในองคกร เทคนิคการวิเคราะหความตองการ ประเด็นความปลอดภัยดานฐานขอมูล ระบบแบบกระจายและการ
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ประสานต อ ระหว า งมนุ ษย กั บ เครื่ องคอมพิ ว เตอร การอภิ ป รายเกี่ ยวกั บ ประสบการณ จ ริ งในการวิ เ คราะห แ ละ
ออกแบบระบบ
Skills in system analysis and design. Traditional system development methodology.
Object-oriented approach for system analysis and design. Data flow diagram. Entity relationship diagram.
Unified Modeling Language. 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.
517 541

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Computer Architectures)
การสํ ารวจสถาป ต ยกรรมคอมพิวเตอร ร วมสมั ย รวมทั้ งระบบในยุ ค แรก การออกแบบหน วย
ประมวลผลกลาง ชุดคําสั่ง การควบคุม ตัวประมวล บัส หนวยการคํานวณและตรรกะ หนวยความจํา คอมพิวเตอร
แบบสายท อ ซู เ ปอร สเกล า ร วี แ อลไอดั บ บลิ ว และมั ลติ โ พรเซสเซอร วิ ธี ก ารเร งของสถาป ต ยกรรมที่ ทั น สมั ย
วิเคราะหขอดีและขอเสียของสถาปตยกรรมแบบตางๆ
Survey of contemporary computer architectures covering: early systems, central
processing unit design, instruction sets, control, processors, busses, arithmetic logic unit, memory,
pipelined computers, superscalar, VLIW and multiprocessors. Acceleration mechanisms of modern
architectures. Analysis of pros and cons of various computer architectures.
517 542

การคํานวณแบบขนานและกระจาย
3(3-0-6)
(Parallel and Distributed Computing)
ภาวะพรอมกันแบบจริงและอยางที่เห็น การจัดองคประกอบฮารดแวรของเครื่องแบบขนานและ
กระจาย หัวขอในเรื่องระบบการคํานวณแบบกระจาย การสื่อสาร การกระจายขอมูล การระบุทรัพยากรและการ
จัดการแบบกระจาย วิธีการประสานจังหวะแบบแยกศูนย การรักษาความปลอดภัยและการอารักขา สมรรถนะและ
การทําตัวแบบ การสงอัลกอริธึมแบบขนานไปยังสถาปตยกรรมแบบขนาน
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.
517 551

สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Computer Network Architectures)
สถาปตยกรรมเครือขายของระบบงานแบบกระจาย โพรโทคอลและโทโพโลยี อัลกอริธึมของ
โพรโทคอลเครือขาย การจัดการความผิดพลาด การควบคุมสายงาน การหาเสนทางหลายตอ ความเชื่อถือไดของ
เครือขายเวลาและการรักษาความปลอดภัย ตัวอยางและกรณีศึกษา
Network architectures for distributed systems. Protocols and topologies. Network protocol
algorithms. Error handling. Flow control. Multihop routing. Network reliability, timing, security. Examples
and case studies.
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517 552

ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Computer System Security)
หัวขอปจจุบันของระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร การอารักขา การควบคุมการเขาถึง
ความปลอดภัยของการเขาถึงแบบกระจาย ตัวปองกันการบุกรุก การฝกฝนการเขารหัสที่ปลอดภัย ภาษาที่มีความ
ปลอดภัย รหัสเคลื่อนที่และกรณีศึกษาจากระบบงานจริง โพรโทคอลบางโพรโทคอลที่มีการเขารหัส
Current topics in computer security, protection, access control, distributed access
security, firewalls, secure coding practices, safe languages, mobile code and case studies from real-world
systems. Some cryptographic protocols.
517 553

การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Computer Network Administration)
การบริ ห ารเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ระบบรั บ -ให บ ริ ก าร การเพิ่ ม อุ ป กรณ ใ หม แ ละผู ใ ช การ
บํารุงรักษาและการแกไขระบบ การสรางบทคําสั่งโพรไฟล การสํารองขอมูล การแกไขปญหาของเครือขาย
Computer network, server and client administration. New equipment and users addition.
System maintenance and modification. Profile script creation. Backup data. Network trouble shooting
517 554

เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรและความปลอดภัยขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Computer Network Technology and Security)
เครือขายระบบคอมพิวเตอรขั้นสูง โพรโทคอลและโทโพโลยี เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรใน
ปจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสาย ความรูเกี่ยวกับอุปกรณและการติดตั้งระบบเครือขาย การรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเครือขายสําหรับระบบสารสนเทศ ความเชื่อถือไดของเครือขาย ประเด็นปญหาและกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ จรรยาบรรณของผูดูแลระบบ
Advanced of computer network systems. Protocols and topologies. Current computer
network technology. Wireless communication technology. Knowledge in network devices and their
installations. Security of information technology in network systems. Network reliability. Issues in problems
and laws in information technology security. Ethics of system administration.
517 561

ปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
ปญญาประดิษฐขั้นสูง การออกแบบ การทําใหเกิดผลและการประยุกตใชของเอเจนตที่ฉลาดและ
ระบบหลายเอเจนต การแทนคาความรู การคนหา การแกไขปญหา การเลนเกมส การอนุมานแบบอัตโนมัติ การหา
เหตุผลภายใตความไมแนนอน การเรียนรูของเครื่องกล การวางแผน การตัดสินใจ ตรรกะแบบฟสซี่และอัลกอริธึม
แบบเจนเนติก ภาษาโปรแกรมสําหรับปญญาประดิษฐ
Advanced artificial intelligence. 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. Artificial intelligence programming languages.
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517 562

วิศวกรรมความรู
3(3-0-6)
(Knowledge Engineering)
วิชาบังคับกอน: 517 561 ปญญาประดิษฐ
ปญญาประดิษฐและระบบผูเชี่ยวชาญขั้นสูง วิธีการคนหาแบบเอสตาร ตนไมการตัดสินใจ กราฟ
แบบและ/หรือ การแทนคาความรูแบบตางๆ ขายงานความหมาย กรอบความและอื่นๆ เทคนิคการอนุมาน ความ
ไมแนนอนและการหาเหตุผลแบบไมแนนอน เปลือกระบบผูเชี่ยวชาญ ปจจุบัน การพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ
Advanced artificial intelligence and expert systems. A * search methodology. Decision
Trees. AND/OR graphs. Knowledge representations: semantic nets, frames and others. 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 ปญญาประดิษฐ
วิธีการเรียนรูแบบตางๆ รวมทั้งการเรียนรูทางสถิติ การเรียนรูแบบมีการสอนและไมมีการสอน
การใหเหตุผลโดยใชกรณี กลุมแนวคิด การประยุกตใชตนไมการตัดสินใจและเครือขายนิวรัลสําหรับวิธีการเรียนรู
ทฤษฎีขั้นสูง งานวิจัยและพัฒนาในปจจุบัน
Various learning schemes including statistical, supervised and unsupervised learning,
case-based reasoning, conceptual clustering. Applications of decision tree and neural network to learning
scheme. Advanced Theory. Current researches and development.
517 564

เครือขายนิวรัล
3(3-0-6)
(Neural Networks)
วิชาบังคับกอน: 517 561 ปญญาประดิษฐ
ทฤษฎีและการประยุกตใชของการคํานวณแบบนิวรัล ตัวแบบการคํานวณของนิวรอน ตัวแบบ
ฮอปฟลดและหนวยความจําแบบเชื่อมโยงของนิวรัล การจําแนกรูปแบบ การประมาณคาของฟงกชัน เครือขาย
นิวรัลแบบปอนไปขางหนาและอัลกอริธึมแพรขยายกลับ เครือขายแบบจัดตัวเอง เครือขายโคโฮเนน การเรียนรูแบบ
แขงขัน โครงงานสําหรับการประยุกตใชของการคํานวณแบบนิวรัล
Theory and applications of neural computations. Computational models of neurons.
Hopfield models and neural associative memories. Pattern classifiers. Function approximators.
Feedforward neural nets and the backpropagation algorithm. Self-organizing networks, Kohonen
networks, competitive learning. Projects on applications of neural computation.
517 571

คอมพิวเตอรกราฟกส
3(3-0-6)
(Computer Graphics)
เทคนิคและอัลกอริธึมขั้นสูงในคอมพิวเตอรกราฟกสสําหรับวัตถุ 2 มิติ และ 3 มิติ การวาดรูปวัตถุ
รวมถึงเสนตรง เสนโคง การเติมเต็ม การใหเงาและการใหสี เปนตน การแปลงวัตถุเชิงเรขาคณิต การยอขยายและ
การหมุน การแทนคาการเคลื่อนไหว การประยุกตในคอมพิวเตอรกราฟกส
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Advanced techniques and algorithms in computer graphics for 2-D and 3-D objects.
Object drawing including line, curve, filling, shading, coloring etc. Geometrical transformation, scaling and
rotation. Animation representation. Applications in computer graphics.
517 572

การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Image Processing)
การประมวลผลและการแทนคาขอมูลระยะไกลและขอมูลในเชิงพื้นที่และขอมูลจากดาวเทียม การ
ใชอัลกอริธึมสําหรับการแกไขใหภาพดีขึ้นโดยการเรดิโอเมตริกและจีโอเมตริก การจัดหมวดหมู ทฤษฎีและปฏิบัติ
โดยใชเครื่องมือซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรในการประมวลภาพ
Processing and representation of remotely sensed data as well as geospatial data.
Algorithms of radiometric/geometric correction image enhancement. Classification. Lecture and laboratory
using software tools on computer for image processing.
517 573

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและการประยุกต
3(3-0-6)
(Geographical Information Systems and Applications)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร รวมถึงเครื่องมือที่ชวยในการตัดสินใจ สําหรับนักวางแผนและ
ผูจัดการสําหรับขอมูลเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะจากทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่ไดจากดาวเทียม ทฤษฎีและปฏิบัติการใน
ระบบจีไอเอส โครงสรางขอมูล การวิเคราะหขอมูลของจีไอเอส การประยุกตจีไอเอสและการเลือกใชระบบจีไอเอสที่
เหมาะสม
Geographical Information Systems: decision support tool for planners and managers for
spatial information especially from environmental resources obtained from satellites. Theory and practices
in GIS, data structures, GIS analysis, GIS applications and GIS system selection.
517 621

การออกแบบตัวแปลภาษา
3(3-0-6)
(Compiler Design)
วิชาบังคับกอน: 517 511 หลักภาษาการโปรแกรม
องคประกอบของตัวแปลภาษา เครื่องมือมาตรฐานในการเขียนตัวแปลภาษา ขั้นตอนในการแปล
ไวยากรณ ลักษณะประจําตารางสัญลักษณ ตนไมวากยสัมพันธแบบนามธรรม โครงสรางเวลาดําเนินงานและการ
กอกําเนิดโปรแกรม 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
(Theory of Computation)
วิชาบังคับกอน: 517 524 ทฤษฎีออโตมาตา
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3(3-0-6)

เครื่องทัวริง การศึกษาฟงกชันการเรียกซ้ํายอย ฟงกชันการทําซ้ํา เซตแบบแจงนับได ปญหาทัว
ริงที่ตัดสินไดและปญหาที่แกไมได คลาสของปญหาที่แกไดในเวลาโพลิโนเมียลและไมสามารถแกไดในเวลาโพลิโน
เมียล ตัวอยางของปญหาที่แกไมไดในเวลาโพลิโนเมียล
Turing machine. Study of partial recursive functions, Recursive functions, recursive
enumerable sets. Turing decidability and unsolvable problems. The classes Polynomial and NonPolynomial. Examples of Non-Polynomial-Complete problems.
517 631

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Decision Support Systems)
วิชาบังคับกอน: 517 531 การจัดการฐานขอมูล
การประยุกตใชระบบขอมูลขาวสาร หลักการพยากรณ วิธีการทางสถิติและความนาจะเปนเพื่อชวย

ในการตัดสินใจ
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 การ
คนหาและการคนคืน ตัวแบบ การประมวลผลเอกสาร อภิธาน การประเมินประสิทธิผลของระบบ ฮารดแวรพิเศษ
ตรรกะแบบบูลและระบบแฟมขอมูลผกผัน ระบบอัตโนมัติแบบเต็มที่และบทบาทของความนาจะเปน ปญญาประดิษฐ
และภาษาเชิงคํานวณ
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,
artificial intelligence and computational linguistics.
517 633

ระบบสารสนเทศแบบกระจาย
3(3-0-6)
(Distributed Information Systems)
ระบบสารสนเทศแบบกระจาย สถาป ต ยกรรม เครื อ ข า ยและระบบปฏิ บั ติ ก ารแบบกระจาย
โปรแกรมไคลเอนตเซิรฟเวอรและการควบคุมภาวะพรอมกัน การกู การทนความพรองและการรักษาความปลอดภัย
Distributed information systems. Architectures, networks and distributed operating
systems. Client/server program and concurrency control. Recovery, fault tolerance and security.
517 634

การประเมินสมรรถนะของระบบ
3(3-0-6)
(System Performance Evaluation)
เทคนิ ค การประเมิ น สมรรถนะของระบบคอมพิ ว เตอร ตั ว แบบเชิ ง วิ เ คราะห ทฤษฎี แ ถวคอย
สัดสวนของคาใชจายและสมรรถนะ กรณีศึกษาและการประยุกตใชของการประเมินสมรรถนะของหนวยประมวลผล
กลาง หนวยรับเขา/สงออก และหนวยความจําของระบบคอมพิวเตอร
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Techniques of performance evaluation for computer systems. Analytical models. Queuing
theory. Cost/performance ratio. Case studies and applications of Central Processing Unit, input/output and
memory performance evaluations.
517 635

ฐานขอมูลแบบกระจาย
3(3-0-6)
(Distributed Database)
วิชาบังคับกอน: 517 531 การจัดการฐานขอมูล
โครงสรางของฐานขอมูลแบบกระจาย การออกแบบและขอดีขอเสีย การประมวลผลขอคําถาม
การกูคืน การควบคุมภาวะพรอมกัน โพรโทคอลคอมมิทและการจัดการกับการติดตายในระบบกระจาย การเลือก
โคออดิเนเตอร กรณีศึกษา
Structures of distributed database. Design and trade off. Distributed query processing.
Recount. Concurrency control, commit protocol and deadlock handling in distributed systems. Coordinator
selection. Case study.
517 638

คลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล
3(3-0-6)
(Data Warehouse and Data Mining)
คลังขอมูล สถาปตยกรรมและการจัดการของคลังขอมูล คลังขอมูลกับ เทคโนโลยีเวิลดไวดเวบ
ระบบอีอารพี ระบบอีทีแอล ฐานขอมูลแบบหลายมิติ ระบบโอเอลเอพี แบบตางๆ ชนิดของระบบการสืบคนและ
ระบบรายงานที่จําเปน เทคนิ คและการอิมพลีเมนต ของการทําเหมืองขอมูล
การประยุกตของเทคนิคทาง
ปญญาประดิษฐกับการทําเหมืองขอมูล รวมถึงตนไมตัดสินใจ เครือขายนิวรัล คลัสเตอร งานวิจัยปจจุบันที่เกี่ยวของ
กับ คลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล
Data warehouse. Architecture and management of data warehouse. Data warehouse
and web technology: ERP systems. Extract-Transform-Load (ETL) systems. Multi-Dimensional Databases
(MDDBs). Various OLAP systems. Necessary types of front end query and reporting systems. Techniques
and implementation of data mining. Applications of artificial intelligence techniques in data mining including
decision tree, neural network, clustering. Current research papers in data warehouse and data mining.
517 641

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Computer Architectures)
วิชาบังคับกอน: 517 541 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรดิจิทัล
สถาปตยกรรมโพรเซสเซอรเฉพาะกับงานประยุกต สมรรถนะของเครือขายคอมพิวเตอรหลาย
ตัว สถาปตยกรรมเครือขายที่ใชจริง ตัวแบบตางๆ ของการคํานวณแบบขนาน กลไก การหาเสนทางการสงขอความ
วิธีการประเมินสมรรถนะและการสเกล การเปลี่ยนรูปของอัลกอริธึมแบบซอนลูปสําหรับโครงสรางการคํานวณแบบ
ขนาน กลยุทธของการทํางานแบบขนานสมรรถนะสูงที่ยอขยายไดในการเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับงานประยุกตที่
ใชการคํานวณมาก
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 to a parallel
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computational structure. High performance scalable parallelization strategies for computationally-intensive
applications.
517 642

อัลกอริธึมแบบขนาน
3(3-0-6)
(Parallel Algorithms)
วิชาบังคับกอน: 517 542 การคํานวณแบบขนานและกระจาย
หัวขอทางทฤษฎีขั้นสูงของการออกแบบอัลกอริธึมและสถาปตยกรรมแบบขนาน ตัวแบบของ
หนวยความจํารวมของรูปแบบการคํานวณแบบขนาน อัลกอริธึมแบบขนานสําหรับตัวแบบแบบขนานชนิดตางๆ
ปญหาทางพีชคณิตเชิงเสน การเรียงลําดับ การแปลงฟูเรียร การประเมินเวียนบังเกิด และปญหากราฟ ตัวแบบการ
เชื่อมตอเครือขาย
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.
517 661

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Natural Language Processing)
วิชาบังคับกอน: 517 561 ปญญาประดิษฐ
การวิ เ คราะห แ ละการสร า งการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประมวลผลด วยข อมู ลเสี ย ง
โครงสรางทางไวยากรณและความหมายของภาษารวมทั้งความสัมพันธที่เกี่ยวของ วิธีการเชิงคํานวณในการสราง
และวิวัฒนาการของภาษา งานวิจัยปจจุบันในสาขาการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Analysis and generation of natural language processing. Speech processing. Syntactic
and semantic structure of a language and their relations. Computational approaches to language
acquisition and evolutions. Current research papers in natural language processing.
517 662

การจัดการหุนยนต
3(3-0-6)
(Robotic Manipulation)
วิชาบังคับกอน: 517 561 ปญญาประดิษฐ
การออกแบบและการจัดดําเนินการของหุนยนต การรับรูของหุนยนตโดยเนนรูปทรง 3 มิติ การ
ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต การประยุกตใชการควบคุมหุนยนตดวยคอมพิวเตอร
Design and manipulation of robots. Robot perception emphasizing in 3-D images. Control
of robot movement. Applications of controlling robot using computers.
517 671

ระบบการรับรูทางไกลและการประยุกต
3(3-0-6)
(Remote Sensing and Applications)
การรับรูทางไกล งานประยุกตที่เกี่ยวของในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
จัดการขอมูลจากดาวเทียม เครื่องมือชวยประมวลและตีความขอมูลจํานวนมากจากดาวเทียม
Remote sensing. Related applications in managing natural resources and environments.
Management of satellite data. Tools for processing and interpreting large satellite data.
- ป.เอก วิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ หนา 15 -

517 781

หัวขอขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1
3(3-0-6)
(Advanced Topics in Computer Science I)
หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร รวมถึงการพัฒนาใหมๆ
Special topics in Computer Science area including recent developments.

517 782

หัวขอขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2
3(3-0-6)
(Advanced Topics in Computer Science II)
หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร รวมถึงการพัฒนาใหมๆ
Special topics in Computer Science area including recent developments.

517 783

หัวขอขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3
3(3-0-6)
(Advanced Topics in Computer Science III)
หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร รวมถึงการพัฒนาใหมๆ
Special topics in Computer Science area including recent developments.

517 784

หัวขอขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 1
3(3-0-6)
(Advanced Topics in Information Science I)
หัวขอพิเศษทางวิทยาการสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาใหมๆ
Special topics in Information Technology area including recent developments.

517 785

หัวขอขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 2
3(3-0-6)
(Advanced Topics in Information Science II)
หัวขอพิเศษทางวิทยาการสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาใหมๆ
Special topics in Information Technology area including recent developments.

517 786

หัวขอขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 3
3(3-0-6)
(Advanced Topics in Information Science III)
หัวขอพิเศษทางวิทยาการสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาใหมๆ
Special topics in Information Technology area including recent developments.

517 791

สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 1
1(0-2-1)
(Seminar in Computer and Information Science I)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมจากภาควิชาคอมพิวเตอร
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
การนําเสนอและอภิปรายในหัวเรื่องในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
Presentation and discussion in related topics in Computer and Information Science.

517 792

สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 2
(Seminar in Computer and Information Science II)
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1(0-2-1)

เงื่อนไข: โดยความยินยอมจากภาควิชาคอมพิวเตอร
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
การนําเสนอและอภิปรายในหัวเรื่องในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
Presentation and discussion in related topics in Computer and Information Science.
517 793

สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3
1(0-2-1)
(Seminar in Computer and Information Science III)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมจากภาควิชาคอมพิวเตอร
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
การนําเสนอและอภิปรายในหัวเรื่องในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
Presentation and discussion in related topics in Computer and Information Science.

517 794

สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 4
1(0-2-1)
(Seminar in Computer and Information Science IV)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมจากภาควิชาคอมพิวเตอร
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
การนําเสนอและอภิปรายในหัวเรื่องในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
Presentation and discussion in related topics in Computer and Information Science.

517 795

สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 5
1(0-2-1)
(Seminar in Computer and Information Science V)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมจากภาควิชาคอมพิวเตอร
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
การนําเสนอและอภิปรายในหัวเรื่องในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
Presentation and discussion in related topics in Computer and Information Science.

517 796
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(Seminar in Computer and Information Science VI)
เงื่อนไข: โดยความยินยอมจากภาควิชาคอมพิวเตอร
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
การนําเสนอและอภิปรายในหัวเรื่องในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
Presentation and discussion in related topics in Computer and Information Science.
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วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
48 หนวยกิต
(Dissertation)
การวิจั ยในหัวขอทางวิทยาการคอมพิวเตอรหรื อสารสนเทศ ภายใต การดูแลใหคําปรึ กษาของ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
Research on topics in computer science or information science under the supervision of
dissertation advisor.
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