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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
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3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า36 หน่วยกิต
แผน ข หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตรแยกตามแผนการศึกษา มี 3 แบบ
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก1
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
36หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
2) วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
3.1.2.2 แผน ก แบบ ก2
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า36หน่วยกิต
9หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ
2) หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า9หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
18หน่วยกิต
3.1.2.3 แผน ข
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า36หน่วยกิต
9หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ
2) หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า21หน่วยกิต
3) งานค้นคว้าอิสระ
6หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก1
1) หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
889591 สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 1
2 (1-2-3)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar in Informatics I
889592 สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 2
1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar in Informatics II
2) วิทยานิพนธ์
จานวน 36หน่วยกิต
889697 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-108)
Thesis
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หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
1) หมวดวิชาบังคับ

จานวน 9 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
889500 รากฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูล
3 (2-2-5)
Foundation of Data Science
889510 ขั้นตอนวิธีและความซับซ้อน
3 (3-0-6)
Algorithms and Complexity
889530 สถาปัตยกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
Enterprise Architecture
889591 สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 1
2 (1-2-3)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar in Informatics I
889592 สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 2
1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar in Informatics II
2) หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
จานวน 9หน่วยกิต
889501 การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
3 (2-2-5)
Exploring and Analyzing Data
889502 การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล
3 (3-0-6)
Storing and Retrieving Data
889511 ทฤษฎีการคานวณ
3(3-0-6)
Theory of Computation
889512 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโทแคสติก
3 (3-0-6)
Probability and Stochastic Processes
889610 คณิตศาสตร์โครงสร้างขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Discrete Structures
889611 การคานวณเชิงตัวเลขขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Numerical Computing
889612 วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด
3 (3-0-6)
OptimizationMethods
889613 ทฤษฎีการประมวลผลสัญญาณ
3 (3-0-6)
Theory of Digital Signal Processing
889614 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย
3 (3-0-6)
Network Performance Analysis
889520 กลยุทธ์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Strategy and Management
889521 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ
3 (3-0-6)
Enterprise Information Technology Services
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889522 นโยบายและการบริหารจัดการความมั่นคงของ
3 (3-0-6)
สารสนเทศและเครือข่าย
Policies and Management for Network and
Information Security
889620 นโยบายทางเทคโนโลยีไร้สายและอินเทอร์เน็ต
3 (3-0-6)
Wireless and Internet Policies
889621 การจาลองระบบและการสร้างตัวแบบข้อมูล
3 (3-0-6)
System Simulation and Data Modeling
889622 สถาปัตยกรรมและมาตรฐานเชิงบริการ
3 (3-0-6)
Service-Oriented Standards and Architectures
889531 การบริหารจัดการและการออกแบบเครือข่าย
3 (3-0-6)
Network Management and Design
889630 ระบบประมวลผลแบบกระจายและแบบภาวะ
3 (3-0-6)
พร้อมกัน
Concurrent and Distributed Systems
889631 การประมวลผลแบบทุกหนแห่งและเครือข่าย
3 (3-0-6)
เชื่อมโยงสิ่งของ
Ubiquitous Computing and Internet of Things
889632 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Internet Technology
889540 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่
3 (3-0-6)
Large Scale Software Project Management
889541 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์และการทดสอบ
3 (3-0-6)
Software Quality Assurance and Testing
889550 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (2-2-5)
Data Analysis for Strategic Management
889551 ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงองค์การ
3 (3-0-6)
Enterprise Database Management Systems
889552 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
3 (3-0-6)
Knowledge Management for
Organization
889553 การออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล
3 (3-0-6)
Data WarehouseDesign and Architecture
889554 การค้นพบองค์ความรู้และการทาเหมืองข้อมูล
3 (3-0-6)
Knowledge Discovery and Data Mining
889555 การวิเคราะห์การตัดสินใจ
3 (3-0-6)
Decision Analysis
889650 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3 (3-0-6)
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Natural Language Processing
889651 การคานวณเชิงวิวัฒนาการ
3 (3-0-6)
Evolutionary Computing
889652 การทาให้เห็นภาพของข้อมูล
3 (3-0-6)
Data Visualization
889653 ระบบแนะนาข้อมูล
3 (3-0-6)
Data Recommender Systems
889654 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3 (3-0-6)
Big Data Analytics
889660 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3 (3-0-6)
Cloud Computing
889570 การคานวณสื่อดิจิทัลขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Multimedia Computing
889571 วิศวกรรมการใช้งาน
3 (3-0-6)
Usability Engineering
889580 หลักการและการพัฒนาระบบข่าวกรองธุรกิจ
3 (2-2-5)
Concept and Implementation of
Business Intelligence System
889690 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 1
3 (3-0-6)
Selected Topics in Informatics I
889691 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 2
3 (2-2-5)
Selected Topics in Informatics II
889692 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 3
3 (3-0-6)
Selected Topics in Informatics III
889693 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 4
3 (2-2-5)
Selected Topics in Informatics IV
3) วิทยานิพนธ์
จานวน 18หน่วยกิต
889699 วิทยานิพนธ์
18 (0-0-54)
Thesis
หลักสูตรแผน ข
1) หมวดวิชาบังคับ

จานวน 9 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
889500 รากฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูล
3 (2-2-5)
Foundation of Data Science
889510 ขั้นตอนวิธีและความซับซ้อน
3 (3-0-6)
Algorithms and Complexity
889530 สถาปัตยกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
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Enterprise Architecture
889591 สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 1
2 (1-2-3)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar in Informatics I
889592 สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 2
1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar in Informatics II
2) หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
จานวน 21 หน่วยกิต
889501 การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
3 (2-2-5)
Exploring and Analyzing Data
889502 การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล
3 (3-0-6)
Storing and Retrieving Data
889511 ทฤษฎีการคานวณ
3 (3-0-6)
Theory of Computation
889512 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโทแคสติก
3 (3-0-6)
Probability and Stochastic Processes
889610 คณิตศาสตร์โครงสร้างขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Discrete Structures
889611 การคานวณเชิงตัวเลขขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Numerical Computing
889612 วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด
3 (3-0-6)
OptimizationMethods
889613 ทฤษฎีการประมวลผลสัญญาณ
3 (3-0-6)
Theory of Digital Signal Processing
889614 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย
3 (3-0-6)
Network Performance Analysis
889520 กลยุทธ์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Strategy and Management
889521 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ
3 (3-0-6)
Enterprise Information Technology Services
889522 นโยบายและการบริหารจัดการความมั่นคงของ
3 (3-0-6)
สารสนเทศและเครือข่าย
Policies and Management for Network and
Information Security
889620 นโยบายทางเทคโนโลยีไร้สายและอินเทอร์เน็ต
3 (3-0-6)
Wireless and Internet Policies
889621 การจาลองระบบและการสร้างตัวแบบข้อมูล

3 (3-0-6)
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889622
889531
889630
889631
889632
889540
889541
889550
889551
889552
889553
889554
889555
889650
889651
889652
889653

System Simulation and Data Modeling
สถาปัตยกรรมและมาตรฐานเชิงบริการ
3 (3-0-6)
Service-Oriented Standards and Architectures
การบริหารจัดการและการออกแบบเครือข่าย
3 (3-0-6)
Network Management and Design
ระบบประมวลผลแบบกระจายและแบบภาวะ
3 (3-0-6)
พร้อมกัน
Concurrent and Distributed Systems
การประมวลผลแบบทุกหนแห่งและเครือข่าย
3 (3-0-6)
เชื่อมโยงสิ่งของ
Ubiquitous Computing and Internet of Things
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Internet Technology
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่
3 (3-0-6)
Large Scale Software Project Management
การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์และการทดสอบ
3 (3-0-6)
Software Quality Assurance and Testing
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (2-2-5)
Data Analysis for Strategic Management
ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงองค์การ
3 (3-0-6)
Enterprise Database Management Systems
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
3 (3-0-6)
Knowledge Management for
Organization
การออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล
3 (3-0-6)
Data WarehouseDesign and Architecture
การค้นพบองค์ความรู้และการทาเหมืองข้อมูล
3 (3-0-6)
Knowledge Discovery and Data Mining
การวิเคราะห์การตัดสินใจ
3 (3-0-6)
Decision Analysis
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3 (3-0-6)
Natural Language Processing
การคานวณเชิงวิวัฒนาการ
3 (3-0-6)
Evolutionary Computing
การทาให้เห็นภาพของข้อมูล
3 (3-0-6)
Data Visualization
ระบบแนะนาข้อมูล
3 (3-0-6)
Data Recommender Systems
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889654 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics
889660 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing
889570 การคานวณสื่อดิจิทัลขั้นสูง
Advanced Multimedia Computing
889571 วิศวกรรมการใช้งาน
Usability Engineering
889580 หลักการและการพัฒนาระบบข่าวกรองธุรกิจ
Concept and Implementation of
Business Intelligence System
889690 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 1
Selected Topics in Informatics I
889691 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 2
Selected Topics in Informatics II
889692 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 3
Selected Topics in Informatics III
889693 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 4
Selected Topics in Informatics IV
3) งานค้นคว้าอิสระ
889696 การค้นคว้าอิสระทางวิทยาการสารสนเทศ1
Independent study in Informatics I
889698 การค้นคว้าอิสระทางวิทยาการสารสนเทศ 2
Independent study in Informatics II

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
6 หน่วยกิต
3 (0-0-9)
3 (0-0-9)

ความหมายของเลขรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัส 889 หมายถึง สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
เลขรหัสหลักที่ 4 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท และ/หรือ ระดับปริญญาเอก
เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เลข 7 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาเอก
เลขรหัสหลักที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชารากฐานทางวิทยาการสารสนเทศ
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และทฤษฎีการคานวณ
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาทฤษฎีและการจัดการสารสนเทศ
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสาหรับซอฟต์แวร์เชิงบูรณาการ
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการและการประมวลผลข้อมูล
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เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเว็บและการประยุกต์
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาส่วนติดต่อผู้ใช้และเทคโนโลยีสื่อผสม
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาสารสนเทศ/เทคโนโลยีทางการเงินและธุรกิจ
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา หัวข้อเลือกสรรการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์
เลขรหัสหลักที่ 6 หมายถึง ลาดับรายวิชาในกลุ่มวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5
3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษาเป็นดังนี้
3.1.4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
ปีที่ 1 ภาคต้น (First Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
วิทยานิพนธ์

889591
889697

สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 1
วิทยานิพนธ์

ไม่นับหน่วยกิต
9 (0-0-27)
รวม 9

ปีที่ 1 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
วิทยานิพนธ์

889592
889697

สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 2
วิทยานิพนธ์

ไม่นับหน่วยกิต
9 (0-0-27)
รวม 9

ปีที่ 2 ภาคต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

วิทยานิพนธ์

889697

วิทยานิพนธ์

9 (0-0-27)
รวม 9

ปีที่ 2 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

วิทยานิพนธ์

889697

วิทยานิพนธ์

9 (0-0-27)
รวม 9
รวมตลอดหลักสูตร 36

ห น้ า 26

หมวดวิชา

3.1.4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
บังคับ
บังคับ

889500
889510
889530

รากฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ขั้นตอนวิธีและความซับซ้อน
สถาปัตยกรรมองค์การ

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม 9

ปีที่ 1 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เลือก
เลือก
เลือก

889xxx
889xxx
889xxx

วิชาเลือก 1
วิชาเลือก 2
วิชาเลือก 3

3
3
3
รวม 9

ปีที่ 2 ภาคต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
วิทยานิพนธ์

889591
889697

สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 1
วิทยานิพนธ์

ไม่นับหน่วยกิต
9 (0-0-27)
รวม 9

ปีที่ 2 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
วิทยานิพนธ์

889592
889697

สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 2
วิทยานิพนธ์

ไม่นับหน่วยกิต
9 (0-0-27)
รวม 9
รวมตลอดหลักสูตร 36

ห น้ า 27

หมวดวิชา

3.1.4.3 หลักสูตรแผน ข
ปีที่ 1 ภาคต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
บังคับ
บังคับ

889500
889510
889530

รากฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ขั้นตอนวิธีและความซับซ้อน
สถาปัตยกรรมองค์การ

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม 9

ปีที่ 1 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เลือก
เลือก
เลือก
เลือก

889xxx
889xxx
889xxx
889xxx

วิชาเลือก 1
วิชาเลือก 2
วิชาเลือก 3
วิชาเลือก 4

3
3
3
3
รวม 12

ปีที่ 2 ภาคต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
งานค้นคว้า
อิสระ
เลือก
เลือก

889591
889696

สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 1
การค้นคว้าอิสระทางวิทยาการสารสนเทศ 1

889xxx
889xxx

วิชาเลือก 5
วิชาเลือก 6

ไม่นับหน่วยกิต
3 (0-0-9)
3
3
รวม 9

ปีที่ 2 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เลือก
บังคับ
งานค้นคว้า
อิสระ

889xxx
889592
889698

วิชาเลือก 7
สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 2
การค้นคว้าอิสระทางวิทยาการสารสนเทศ 2

3
ไม่นับหน่วยกิต
3 (0-0-9)
รวม 6

รวมตลอดหลักสูตร 36

ห น้ า 28

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 1)
3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
3.2.1 จานวนหน่วยกิต
แบบที่ 1
แบบ 1.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
72 หน่วยกิต
แบบที่ 2
แบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
3.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แยกตามแผนการศึกษา มี 4 แบบ
3.2.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.1
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
48 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
2) ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
3.2.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.2
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
72 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
2) ดุษฎีนิพนธ์
72 หน่วยกิต
3.2.2.3 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.1
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
3) ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
3.2.2.4 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.2
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3) ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
3.2.3 รายวิชา
หลักสูตรแบบ 1.1
1) หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
889791 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 1
2 (1-2-3)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Doctoral Seminar in InformaticsI

ห น้ า 29

889792 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 2
1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Doctoral Seminar in InformaticsII
889793 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 3
1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Doctoral Seminar in InformaticsIII
889794 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 4
1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Doctoral Seminar in Informatics IV
2) ดุษฎีนิพนธ์
จานวน48 หน่วยกิต
889898 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-0-144)
Dissertation
หลักสูตรแบบ 1.2
1) หมวดวิชาบังคับ

ไม่นับหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
889791 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 1
2 (1-2-3)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Doctoral Seminar in InformaticsI
889792 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 2
1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Doctoral Seminar in InformaticsII
889793 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 3
1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Doctoral Seminar in InformaticsIII
889794 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 4
1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Doctoral Seminar in Informatics IV
2) ดุษฎีนิพนธ์
จานวน 72 หน่วยกิต
889899 ดุษฎีนิพนธ์
72 (0-0-216)
Dissertation
หลักสูตรแบบ 2.1
1) หมวดวิชาบังคับ

จานวน 9 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
889500 รากฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูล
3 (2-2-5)
Foundation of Data Science

ห น้ า 30

889510 ขั้นตอนวิธีและความซับซ้อน
3 (3-0-6)
Algorithms and Complexity
889530 สถาปัตยกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
Enterprise Architecture
889791 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 1
2 (1-2-3)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Doctoral Seminar in Informatics I
889792 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 2
1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Doctoral Seminar in Informatics II
889793 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 3
1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Doctoral Seminar in InformaticsIII
889794 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 4
1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Doctoral Seminar in Informatics IV
2) หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
จานวน 3 หน่วยกิต
889501 การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
3 (2-2-5)
Exploring and Analyzing Data
889502 การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล
3 (3-0-6)
Storing and Retrieving Data
889511 ทฤษฎีการคานวณ
3 (3-0-6)
Theory of Computation
889512 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโทแคสติก
3 (3-0-6)
Probability and Stochastic Processes
889610 คณิตศาสตร์โครงสร้างขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Discrete Structures
889611 การคานวณเชิงตัวเลขขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Numerical Computing
889612 วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด
3 (3-0-6)
OptimizationMethods
889613 ทฤษฎีการประมวลผลสัญญาณ
3 (3-0-6)
Theory of Digital Signal Processing
889614 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย
3 (3-0-6)
Network Performance Analysis
889520 กลยุทธ์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Strategy and Management

ห น้ า 31

889521 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ
3 (3-0-6)
Enterprise Information Technology Services
889522 นโยบายและการบริหารจัดการความมั่นคงของ
3 (3-0-6)
สารสนเทศและเครือข่าย
Policies and Management for Network and Information
Security
889620 นโยบายทางเทคโนโลยีไร้สายและอินเทอร์เน็ต
3 (3-0-6)
Wireless and Internet Policies
889621 การจาลองระบบและการสร้างตัวแบบข้อมูล
3 (3-0-6)
System Simulation and Data Modeling
889622 สถาปัตยกรรมและมาตรฐานเชิงบริการ
3 (3-0-6)
Service-Oriented Standards and Architectures
889531 การบริหารจัดการและการออกแบบเครือข่าย
3 (3-0-6)
Network Management and Design
889630 ระบบประมวลผลแบบกระจายและแบบภาวะ
3 (3-0-6)
พร้อมกัน
Concurrent and Distributed Systems
889631 การประมวลผลแบบทุกหนแห่งและเครือข่าย
3 (3-0-6)
เชื่อมโยงสิ่งของ
Ubiquitous Computing and Internet of Things
889632 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Internet Technology
889540 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่
3 (3-0-6)
Large Scale Software Project Management
889541 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์และการทดสอบ
3 (3-0-6)
Software Quality Assurance and Testing
889550 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (2-2-5)
Data Analysis for Strategic Management
889551 ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงองค์การ
3 (3-0-6)
Enterprise Database Management Systems
889552 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
3 (3-0-6)
Knowledge Management for Organization
889553 การออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล
3 (3-0-6)
Data WarehouseDesign and Architecture
889554 การค้นพบองค์ความรู้และการทาเหมืองข้อมูล
3 (3-0-6)
Knowledge Discovery and Data Mining
889555 การวิเคราะห์การตัดสินใจ
3 (3-0-6)
Decision Analysis

ห น้ า 32

889650 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3 (3-0-6)
Natural Language Processing
889651 การคานวณเชิงวิวัฒนาการ
3 (3-0-6)
Evolutionary Computing
889652 การทาให้เห็นภาพของข้อมูล
3 (3-0-6)
Data Visualization
889653 ระบบแนะนาข้อมูล
3 (3-0-6)
Data Recommender Systems
889654 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3 (3-0-6)
Big Data Analytics
889660 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3 (3-0-6)
Cloud Computing
889570 การคานวณสื่อดิจิทัลขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Multimedia Computing
889571 วิศวกรรมการใช้งาน
3 (3-0-6)
Usability Engineering
889580 หลักการและการพัฒนาระบบข่าวกรองธุรกิจ
3 (2-2-5)
Concept and Implementation of Business
Intelligence System
889710 ทฤษฎีข่ายงานประสาทเทียม
3 (3-0-6)
Theory of Artificial Neural Networks
889711 ทฤษฎีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Theory
889712 การประมวลผลแบบควอนตัม
3 (3-0-6)
Quantum Computing
889890 หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 1
3 (3-0-6)
Advance Selected Topics in Informatics I
889891 หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 2
3 (2-2-5)
Advance Selected Topics in Informatics II
889892 หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 3
3 (3-0-6)
Advance Selected Topics in Informatics III
889893 หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 4
3 (2-2-5)
Advance Selected Topics in Informatics IV
3) ดุษฎีนิพนธ์
จานวน 36 หน่วยกิต
889998 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-108)
Dissertation
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หลักสูตรแบบ 2.2
1) หมวดวิชาบังคับ
889500
889510
889530
889791
889792
889793
889794

จานวน 9 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รากฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูล
3 (2-2-5)
Foundation of Data Science
ขั้นตอนวิธีและความซับซ้อน
3 (3-0-6)
Algorithms and Complexity
สถาปัตยกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
Enterprise Architecture
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 1
2 (1-2-3)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Doctoral Seminar in Informatics I
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 2
1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Doctoral Seminar in Informatics II
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 3
1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Doctoral Seminar in InformaticsIII
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 4
1 (0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Doctoral Seminar in Informatics IV

2) หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
จานวน 15 หน่วยกิต
889501 การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
3 (2-2-5)
Exploring and Analyzing Data
889502 การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล
3 (3-0-6)
Storing and Retrieving Data
889511 ทฤษฎีการคานวณ
3 (3-0-6)
Theory of Computation
889512 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโทแคสติก
3 (3-0-6)
Probability and Stochastic Processes
889610 คณิตศาสตร์โครงสร้างขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Discrete Structures
889611 การคานวณเชิงตัวเลขขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Numerical Computing
889612 วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด
3 (3-0-6)
OptimizationMethods
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889613 ทฤษฎีการประมวลผลสัญญาณ
3 (3-0-6)
Theory of Digital Signal Processing
889614 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย
3 (3-0-6)
Network Performance Analysis
889520 กลยุทธ์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Strategy and Management
889521 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ
3 (3-0-6)
Enterprise Information Technology Services
889522 นโยบายและการบริหารจัดการความมั่นคงของ
3 (3-0-6)
สารสนเทศและเครือข่าย
Policies and Management for Network and Information
Security
889620 นโยบายทางเทคโนโลยีไร้สายและอินเทอร์เน็ต
3 (3-0-6)
Wireless and Internet Policies
889621 การจาลองระบบและการสร้างตัวแบบข้อมูล
3 (3-0-6)
System Simulation and Data Modeling
889622 สถาปัตยกรรมและมาตรฐานเชิงบริการ
3 (3-0-6)
Service-Oriented Standards and Architectures
889531 การบริหารจัดการและการออกแบบเครือข่าย
3 (3-0-6)
Network Management and Design
889630 ระบบประมวลผลแบบกระจายและแบบภาวะ
3 (3-0-6)
พร้อมกัน
Concurrent and Distributed Systems
889631 การประมวลผลแบบทุกหนแห่งและเครือข่าย
3 (3-0-6)
เชื่อมโยงสิ่งของ
Ubiquitous Computing and Internet of Things
889632 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Internet Technology
889540 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่
3 (3-0-6)
Large Scale Software Project Management
889541 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์และการทดสอบ
3 (3-0-6)
Software Quality Assurance and Testing
889550 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (2-2-5)
Data Analysis for Strategic Management
889551 ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงองค์การ
3 (3-0-6)
Enterprise Database Management Systems
889552 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
3 (3-0-6)
Knowledge Management for Organization
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889553 การออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล
Data WarehouseDesign and Architecture
889554 การค้นพบองค์ความรู้และการทาเหมืองข้อมูล
Knowledge Discovery and Data Mining
889555 การวิเคราะห์การตัดสินใจ
Decision Analysis
889650 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Natural Language Processing
889651 การคานวณเชิงวิวัฒนาการ
Evolutionary Computing
889652 การทาให้เห็นภาพของข้อมูล
Data Visualization
889653 ระบบแนะนาข้อมูล
Data Recommender Systems
889654 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics
889660 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing
889570 การคานวณสื่อดิจิทัลขั้นสูง
Advanced Multimedia Computing
889571 วิศวกรรมการใช้งาน
Usability Engineering
889580 หลักการและการพัฒนาระบบข่าวกรองธุรกิจ
Concept and Implementation of Business
Intelligence System
889710 ทฤษฎีข่ายงานประสาทเทียม
Theory of Artificial Neural Networks
889711 ทฤษฎีสารสนเทศ
Information Theory
889712 การประมวลผลแบบควอนตัม
Quantum Computing
889890 หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 1
Advance Selected Topics in Informatics I
889891 หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 2
Advance Selected Topics in Informatics II
889892 หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 3
Advance Selected Topics in Informatics III

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 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
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889893 หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 4
3 (2-2-5)
Advance Selected Topics in Informatics IV
3) ดุษฎีนิพนธ์
จานวน 48 หน่วยกิต
889999 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-0-144)
Dissertation
ความหมายของเลขรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัส 889 หมายถึง สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
เลขรหัสหลักที่ 4 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท และ/หรือ ระดับปริญญาเอก
เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เลข 7 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาเอก
เลขรหัสหลักที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชารากฐานทางวิทยาการสารสนเทศ
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และทฤษฎีการคานวณ
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาทฤษฎีและการจัดการสารสนเทศ
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสาหรับซอฟต์แวร์เชิงบูรณาการ
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการและการประมวลผลข้อมูล
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเว็บและการประยุกต์
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาส่วนติดต่อผู้ใช้และเทคโนโลยีสื่อผสม
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาสารสนเทศ/เทคโนโลยีทางการเงินและธุรกิจ
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา หัวข้อเลือกสรรขั้นสูง ดุษฎีนิพนธ์
เลขรหัสหลักที่ 6 หมายถึง ลาดับรายวิชาในกลุ่มวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5
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3.2.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ในแต่
ละภาคเรียนของปีการศึกษาเป็นดังนี้
3.2.4.1 หลักสูตร แบบ 1.1
ปีที่ 1 ภาคต้น (First Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
ดุษฎีนิพนธ์

889791
889898

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 1
ดุษฎีนิพนธ์
ปีที่ 1 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

ไม่นับหน่วยกิต
8 (0-0-24)
รวม 8
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
ดุษฎีนิพนธ์

889792
889898

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 2
ดุษฎีนิพนธ์
ปีที่ 2 ภาคต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

ไม่นับหน่วยกิต
8 (0-0-24)
รวม 8
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
ดุษฎีนิพนธ์

889793
889898

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 3
ดุษฎีนิพนธ์
ปีที่ 2 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

ไม่นับหน่วยกิต
8 (0-0-24)
รวม 8
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

889898

ดุษฎีนิพนธ์
ปีที่ 3 ภาคต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

8 (0-0-24)
รวม 8
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

889898

ดุษฎีนิพนธ์

8 (0-0-24)
รวม 8
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ปีที่ 3 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
ดุษฎีนิพนธ์

889794
889898

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 4
ดุษฎีนิพนธ์

ไม่นับหน่วยกิต
8 (0-0-24)
รวม 8

รวมตลอดหลักสูตร 48

หมวดวิชา

3.2.4.2 หลักสูตร แบบ 1.2
ปีที่ 1 ภาคต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
ดุษฎีนิพนธ์

889791
889899

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 1
ดุษฎีนิพนธ์
ปีที่ 1 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

ไม่นับหน่วยกิต
9 (0-0-27)
รวม 9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

889899

ดุษฎีนิพนธ์
ปีที่ 2 ภาคต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

9 (0-0-27)
รวม 9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
ดุษฎีนิพนธ์

889792
889899

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 2
ดุษฎีนิพนธ์
ปีที่ 2 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

ไม่นับหน่วยกิต
9 (0-0-27)
รวม 9
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

889899

ดุษฎีนิพนธ์

9 (0-0-27)
รวม 9
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ปีที่ 3 ภาคต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
ดุษฎีนิพนธ์

889793
889899

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 3
ดุษฎีนิพนธ์

ไม่นับหน่วยกิต
9 (0-0-27)
รวม 9

ปีที่ 3 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

889899

ดุษฎีนิพนธ์

9 (0-0-27)
รวม 9

ปีที่ 4 ภาคต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

889899

ดุษฎีนิพนธ์

9 (0-0-27)
รวม 9

ปีที่ 4 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
ดุษฎีนิพนธ์

889794
889899

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 4
ดุษฎีนิพนธ์

ไม่นับหน่วยกิต
9 (0-0-27)
รวม 9

รวมตลอดหลักสูตร 72

หมวดวิชา

3.2.4.3 หลักสูตร แบบ 2.1
ปีที่ 1 ภาคต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ

889500
889510
889530
889791

รากฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ขั้นตอนวิธีและความซับซ้อน
สถาปัตยกรรมองค์การ
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 1

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
รวม 9
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ปีที่ 1 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
เลือก
ดุษฎีนิพนธ์

889792
889xxx
889998

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 2
วิชาเลือก 1
ดุษฎีนิพนธ์

ไม่นับหน่วยกิต
3
6 (0-0-18)
รวม 9

ปีที่ 2 ภาคต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
ดุษฎีนิพนธ์

889793
889898

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 3
ดุษฎีนิพนธ์

ไม่นับหน่วยกิต
7(0-0-21)
รวม 7

ปีที่ 2 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

889898

ดุษฎีนิพนธ์

7 (0-0-21)
รวม 7

ปีที่ 3 ภาคต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

889998

ดุษฎีนิพนธ์

8 (0-0-24)
รวม 8

ปีที่ 3 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
ดุษฎีนิพนธ์

889794
889998

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 4
ดุษฎีนิพนธ์

ไม่นับหน่วยกิต
8 (0-0-24)
รวม 8

รวมตลอดหลักสูตร 48
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หมวดวิชา

3.2.4.4 หลักสูตร แบบ 2.2
ปีที่ 1 ภาคต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
บังคับ
บังคับ
เลือก

889500
889510
889530
889xxx

รากฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ขั้นตอนวิธีและความซับซ้อน
สถาปัตยกรรมองค์การ
วิชาเลือก 1

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
รวม 12

ปีที่ 1 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เลือก
เลือก
เลือก
เลือก

889xxx
889xxx
889xxx
889xxx

วิชาเลือก 2
วิชาเลือก 3
วิชาเลือก 4
วิชาเลือก 5
ปีที่ 2 ภาคต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

3
3
3
3
รวม 12
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
ดุษฎีนิพนธ์

889791
889999

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 1
ดุษฎีนิพนธ์
ปีที่ 2 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

ไม่นับหน่วยกิต
8 (0-0-24)
รวม 8
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
ดุษฎีนิพนธ์

889793
889999

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 2
ดุษฎีนิพนธ์
ปีที่ 3 ภาคต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

ไม่นับหน่วยกิต
8(0-0-24)
รวม 8
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
ดุษฎีนิพนธ์

889793
889999

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 3
ดุษฎีนิพนธ์

ไม่นับหน่วยกิต
8(0-0-24)
รวม 8
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ปีที่ 3 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

889999

ดุษฎีนิพนธ์

8 (0-0-24)
รวม 8

ปีที่ 4 ภาคต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

889999

ดุษฎีนิพนธ์

8 (0-0-24)
รวม 8

ปีที่ 4 ภาคปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

บังคับ
ดุษฎีนิพนธ์

889794
889999

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 4
ดุษฎีนิพนธ์

ไม่นับหน่วยกิต
8 (0-0-24)
รวม 8

รวมตลอดหลักสูตร 72
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เกณฑ์การให้ระดับคะแนนมีทั้งระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้นและแบบไม่แสดงค่าระดับ
ขั้น
ระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้น มีดังนี้
A = 4, B+ = 3.5, B = 3.0, C+ = 2.5, C = 2.0, D+ = 1.5, D = 1.0, F = 0
ระบบการให้คะแนนแบบไม่แสดงค่าระดับขั้น แสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายต่อไปนี้
S
ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory)
U
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory)
I
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)
au
ลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต(Audit)
2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ข องนิ สิ ต มี อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรพิ จารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบหรือวิธีการประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ การทวน
สอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกัน คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
การประเมินผลการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบที่
ได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิ สิ ต ที่ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาต้ อ งเป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ งเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2548 ข้อ 13.2 สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและข้อ 13.3
สาหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาพ.ศ.
2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหากนิสิตได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนใดเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของแหล่งทุนนั้นแต่ต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม และหากนิสิตได้รับทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) ให้ใช้เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของทุน คปก. คือ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
ตอบรับเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์อย่างน้อย 2 เรื่อง ก่อนสาเร็จการศึกษา โดย
เรื่ อ งที่ 1 ในวารสารวิช าการนานาชาติ ในฐานข้ อมู ล สากล หรือ ได้ รับ การจดสิ ท ธิบั ตร และเรื่อ งที่ 2 ใน
วารสารวิชาการนานาชาติ ในฐานข้อมูลสากล หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ หรือผลงานอื่น
ที่มีคุณภาพเทียบเท่าที่ สกว. เห็นควรทั้งนี้ในแต่ละแผนการศึกษาจะมีรายละเอียดเงื่อนไขการตีพิมพ์เพิ่มเติม
ดังนี้
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แผน ก1
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์อย่างน้อย
2 ผลงาน ก่อนสาเร็จการศึกษา ดังนี้
1) ผลงานที่ 1 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Journal)หรือนาเสนองานวิจัยฉบับเต็ม
ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceedings) ในฐานข้อมูล
สากลที่สามารถสืบค้นได้ หรือได้รับการจดสิทธิบัตร
2) ผลงานที่ 2 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (Journal)หรือนาเสนองานวิจัย
ฉบั บ เต็ มในที่ป ระชุมวิ ช าการระดับ ชาติ ห รื อระดับ นานาชาติ ที่มี รายงานสื บเนื่ องจากการประชุมวิ ช าการ
(Proceedings)
แผน ก2
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์อย่างน้อย
1 ผลงาน ก่อนสาเร็จการศึกษา โดยต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Journal) หรือนาเสนอ
งานวิจัยฉบับเต็มในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ในฐานข้อมูลสากลที่สามารถสืบค้นได้ หรือได้รับการจดสิทธิบัตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แผนการเรียนแบบ 1.1 และ 1.2
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ อย่างน้อย
2 ผลงานก่อนสาเร็จการศึกษา ดังนี้
1) ผลงานที่ 1 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Journal) ที่มีดัชนีผลกระทบ (Impact
factor) ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือฐานข้อมูล SCOPUS และ
2) ผลงานที่ 2 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Journal)1 เรื่อง หรือได้รับการจด
สิทธิบัตร 1 เรื่อง หรือ นาเสนองานวิจัยฉบับเต็มในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ในฐานข้อมูลสากลที่สามารถสืบค้นได้อย่างน้อย 2 เรื่อง
3) กรณี ที่ นิ สิ ต เข้ า ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาเอกแล้ ว ไม่ ส าเร็ จ การศึก ษาแต่ ผ่ า นเกณฑ์ การส าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน สามารถนารายวิชาและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดุษฎี
นิพนธ์ที่ลงทะเบียนเรียนไปเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเดียวกันได้เพื่อ รับปริญญาใน
ระดับปริญญาโท ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษา สาหรับนิสิตหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แผนการเรียนแบบ 2.1และ 2.2
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ อย่างน้อย
2 ผลงานก่อนสาเร็จการศึกษา ดังนี้
1) ผลงานที่ 1 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Journal) ที่มีดัชนีผลกระทบ (Impact
factor) ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือฐานข้อมูล SCOPUSและ
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2) ผลงานที่ 2 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Journal) หรือได้รับการจดสิทธิบัตร
หรือนาเสนองานวิจัยฉบับเต็มในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิช าการ
(Proceedings) ในฐานข้อมูลสากลที่สามารถสืบค้นได้
3) กรณี ที่ นิ สิ ต เข้ า ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาเอกแล้ ว ไม่ ส าเร็ จ การศึก ษาแต่ ผ่ า นเกณฑ์ การส าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน สามารถนารายวิชาและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดุษฎี
นิพนธ์ที่ลงทะเบียนเรียนไปเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเดียวกันได้เพื่อ รับปริญญาใน
ระดับปริญญาโท ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษา สาหรับนิสิตหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ห น้ า 64

หมายเลข 1
คาอธิบายรายวิชา
1. วิชาบังคับ
889500

รากฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Foundation of Data Science

3(2-2-5)

การเก็บและรวบรวมข้อมูล การแสดงผลข้อมูลให้เห็นภาพ วิธีการ
ทางสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เทคนิคการ
คานวณและขั้นตอนวิธีสาหรับวิเคราะห์และขุดค้นหารูปแบบในข้อมูลขนาด
ใหญ่ เครื่องมือที่ทันสมัยสาหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาและค้นคว้าใน
เชิงลึกแนวโน้มปัจจุบันทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Data collection, integration, visualization,statistical
methods for data science, big data management, computational
techniques and algorithms for analyzing and mining patterns in
large-scale datasets,emerging analytical tools, study and explore
current trend in data science
889510

ขั้นตอนวิธีและความซับซ้อน
Algorithms and Complexity
โครงสร้างข้อมูล วิธีการออกแบบอัลกอริทึม การวิเคราะห์
อัลกอริทึมเชิงเส้นกากับเทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ ความสัมพันธ์และ
เกิดเวียนการกาหนดพลวัต และอัลกอริทึมละโมบ การทดสอบความถูกต้อง
ของอัลกอริทึม ความซับซ้อนของอัลกอริทึม ปัญหาเอ็นพีทิศทางงานวิจัยใน
ด้านคอมพิวเตอร์อัลกอริธึม
Data structures, algorithm design, asymptotic notation,
divide and conquer technique, recursion, dynamic programming
and greedy algorithm, analysis and correctness of algorithms,
algorithm complexity, NP problem, research direction in
computer algorithms

3 (3-0-6)
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889530

สถาปัตยกรรมองค์การ
Enterprise Architecture

3 (3-0-6)

การวิเคราะห์และออกแบบองค์การในสภาวะปัจจุบันและอนาคต
ในมุมมองทางด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและทางด้านเทคโนโลยีความสอดคล้อง
ของเป้าหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป้าหมายขององค์การ
การบูรณาการสถาปัตยกรรมองค์การกับสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเปลี่ยนแปลงที่จาเป็นสาหรับการดาเนินตามกลยุทธ์องค์การ
Analysis and design of an enterprise in its current and
future states from a business strategy and technology
perspective, alignment between IT and organizational objectives,
integration of business and IT architectures, changes necessary
to execute enterprise strategies

2. วิชาเลือก
889501

การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
Exploring and Analyzing Data
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเทคนิคทางสถิติสาหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาสถิติเชิงอนุมาน
การสุ่มตัวอย่างการ
ออกแบบการทดลอง การทดสอบแบบพาราเมตริกและแบบนอนพาราเมตริก
การถดถอยแบบกาลังน้อยที่สุดการถดถอยโลจิสติกการใช้ซอฟต์แวร์สาหรับ
การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปฏิบัติ ทิศทางงานวิจัยในด้านการสารวจ
และวิเคราะห์ข้อมูล
Quantitative research methods and statistical
techniques for analyzing data, descriptive and inferential
statistics, sampling, experimental design, parametric and nonparametric tests of difference, least squares regression, logistic
regression, software for exploring and analyzing data in practical
applications, research direction in exploring and analyzing data

3 (2-2-5)
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889502

การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล
Storing and Retrieving Data

3 (3-0-6)

การจั ดเก็บ การค้นหา การเลื อก การแปลงชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์ของการค้นคืนสารสนเทศ การออกแบบและ
จัดการฐานข้อมูล การสกัดข้อมูล การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่แบบขนาน
ระบบสารสนเทศขนาดใหญ่แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การประเมิน
ระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศขนาดใหญ่ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิผ ล การศึ กษาในเชิ งลึ ก เกี่ ยวกั บประเด็น ที่น่า สนใจทางด้านการ
จัดเก็บและค้นคืนข้อมูล
Storing, searching, selecting and transforming large-scale
collections of data, background theory and practical application
of information retrieval, database design and management, data
extraction,massively parallel computation, large-scale structured
and unstructured information systems, evaluating large-scale
information storage and retrieval systems in terms of both
efficiency and effectiveness, indepth study of the current and
interesting topics in storing and retrieving data
889511

ทฤษฎีการคานวณ
Theory of Computation
ออโตมาต้าจากัดและภาษาที่เกี่ยวข้อง ภาษาสม่าเสมอและสมการ
สม่ าเสมอออโตมาตากดลง ภาษาไม่ พึ่ ง บริ บ ทและภาษาพึ่ ง บริ บ ท
เครื่องจักรทัวริง ปัญหาการตัดสินใจ และฟังก์ชันการคานวณ
Finite Automata and its corresponding language, regular
languages and regular expressions, pushdown automata,
Context-Free and Non-Context-Free languages, Turing Machines,
decision problems and computable function

3 (3-0-6)
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889512

ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโทแคสติก
Probability and Stochastic Processes

3 (3-0-6)

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม กฎว่าด้วยจานวนมาก ทฤษฎีบท
ลิ มิ ต กลาง ความน่ า จะเป็ น แบบมี เ งื่ อ นไขและค่ า คาดหวั ง แบบมี เ งื่ อ นไข
ฟังก์ชัน การแจกแจง กระบวนการสโทแคสติก กระบวนการแบบที่มีค่าไม่
ต่ อ เนื่ อ งและแบบต่ อ เนื่ อ ง กระบวนการแบบอิ ส ระและแบบขึ้ น ต่ อ กั น
กระบวนการแบบที่พารามิเตอร์ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและแบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลง การศึกษาและค้นคว้าในเชิงลึกแนวโน้มปัจจุบันทางด้านการ
กระบวนการสโทแคสติกและการประยุกต์
Probability theory, random variables, law of large
number, central limit theorem, conditional probability and
conditional expectation, distribution functions, stochastic
process, discrete and continuous processes, independent and
dependent processes, stationary and non-stationary processes,
study and explore current trend in probability and stochastic
processes and their applications
889610

คณิตศาสตร์โครงสร้างขั้นสูง
Advanced Discrete Structures
อุ ป นั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ หลั ก อุ ป นั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ อ ย่ า งเข้ ม
หลักการลาดับอย่างดี ทฤษฎีจานวน การคิดแบบขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์
เชิงการจัดโครงสร้างไม่ต่อเนื่อง ฟังก์ชันก่อกาเนิด การเรียกซ้า นิยามการ
เรียกซ้า ทฤษฎีกราฟและต้นไม้ การไหลในเครือข่าย
Mathematics induction, strong induction, well ordering,
number theory, algorithmic thinking, combinatorial analysis of
discrete structures, generating functions, recursion, recursive
definition, graph and tree theory, network flow

3 (3-0-6)
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889611

การคานวณเชิงตัวเลขขั้นสูง
Advanced Numerical Computing

3 (3-0-6)

ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าไฮเก้นและไฮเก้นเวกเตอร์
กระบวนวิธีเชิงตัว เลขส าหรับ สมการเชิงอนุพันธ์ธรรมดาและสมการเชิง
อนุพัน ธ์ย่อย กระบวนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและทฤษฎีการประมาณค่า
กระบวนวิธีมอนติคาโลและการจาลองศึกษาและค้นคว้าในเชิงลึกแนวโน้ม
ปัจจุบันทางด้านการคานวณเชิงตัวเลขและการประยุกต์
Linear systems, approximation of eigenvalues and
eigenvectors, numerical methods for ordinary and partial
differential equations, optimization methods and approximation
theory, Monte Carlo methods and simulation, study and explore
current trend in numerical computing and its application
889612

วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด
Optimization Methods
การหาค่าเหมาะที่สุดแบบพลวัต การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ วิธี
กาลังสองน้อยที่สุด วิธีเกรเดียนท์ วิธีนิวตัน กาหนดการเชิงเส้น กาหนดการ
ไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุดแบบดีสครีต ขั้นตอนวิธีสาหรับปัญหาการ
ไหลในข่ายงานทิศทางงานวิจัยในด้านวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการ
ประยุกต์
Dynamic optimization, mathematical programming, least
square methods, gradient methods, Newton's method, linear
programming, nonlinear programming, discrete optimizations,
network flow algorithms, research direction in optimization
method and its application

3 (3-0-6)
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889613

ทฤษฎีการประมวลผลสัญญาณ
Theory of Digital Signal Processing

3 (3-0-6)

หลักการทางการประมวลผลข้อมูลเชิงตัวเลข การแทนข้อมูล การ
แปลงโดเมน การดาเนินการแบบเฉพาะจุดและกลุ่มจุดภาพรอบข้าง การ
ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล การสร้างภาพย้อนกลับ การแยกคุณลักษณะเด่น
การแบ่งข้อมูล การหาขอบวัตถุภาพ การจาแนกข้อมูล และการบีบอัด
ข้อมูลภาพประเด็นที่น่าสนใจทางการประมวลผลสัญญาณเชิงลึก
Principles of signal processing, data represention and
domain transformation, point and neighborhood processing,
image enhancement, image reconstruction, image segmentation,
edge detection, image classification, and image compression, in
depth study of the current and interesting topics in digital signal
processing
889614

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย
Network Performance Analysis
กฎการปฏิบัติการ ทฤษฎีห่วงโซ่มาคอฟ กระบวนการปัวส์ซอง
ทฤษฎีแถวคอย การจาลองระบบ การจาลองภาระงาน การบริหารฟาร์ม
เครื่องแม่ข่าย การวิเคราะห์การจัดกาหนดการ ทิศทางงานวิจัยในด้านการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย
Operational laws, Markov chain theory, poisson process,
queueing theory, simulations, modeling empirical workloads,
management of server farms, analysis of scheduling, research
direction innetwork performance analysis

3 (3-0-6)
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889520

กลยุทธ์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Strategy and Management
การบริหารเชิงกลยุทธ์ ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ความต้องการหลักเพื่อการสร้าง
กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ
ประเด็นการควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศซอฟต์แวร์และฮารด์แวร์ใน
ปัจจุบันและแนวโน้มหรือพัฒนาการของอนาคต ประเภทของระบบ
สารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์แหล่งที่มาและการลงทุนทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Strategic management, IT strategy aligns with business
strategy, key information requirements for developing an IT
strategy and system architecture, control issues associated with
information technology, current and emerging hardware and
software, types of information systems found in organizations, IT
sourcing analysisand managing IT investments

3 (3-0-6)
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889521

การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ
Enterprise Information Technology Services
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการการเงินสาหรับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร
จัดการการลงทุนและการคุ้มทุนของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับองค์กร การจัดการความ
ปลอดภัย การจัดการระดับการบริการ การจัดการสภาพการพร้อมให้บริการ
การจัดการความต่อเนื่องการให้บริการ การจัดการสินทรัพย์ การจัดการโครง
แบบ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการนางานที่ทดสอบแล้วไปใช้จริง
การจัดการการบริการรับร้องขอการเปลี่ยนแปลง การจัดการเหตุการณ์ไม่
ปกติ การจัดการปัญหา
Information Technology Infrastructure Library (ITIL),
financial management, capacity management, strategy
generation, information security management, service level
management (SLM), availability management, IT service
continuity management, service asset management,
configuration management, change management, release and
deployment management, service desk management, incident
management, and problem management

3 (3-0-6)
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889522

นโยบายและการบริหารจัดการความมั่นคงของสารสนเทศและ
เครือข่าย
Policies and Management for Network and Information
Security
ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมบัติพื้นฐานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้ารหัสข้อมูล โปรโตคอล
เกี่ยวกับความปลอดภัย ความไม่มั่นคงของแบบขั้นตอนวิธีที่ใช้ในมาตรฐาน
802.11 ความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ การตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ถูกต้องสอดคล้อง ช่องโหว่เกี่ยวกับไอพี ความปลอดภัยในชั้นซ็อกเก็ต ความ
ปลอดภัยในชั้นทรานสปอร์ต หนอนคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และ
บอทเน็ต โปรโตคอลรหัสผ่านแบบปลอดภัย การปฏิเสธการให้บริการ
หลักการต่างๆ ทางด้านการบริหารความปลอดภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะ หลักการทางานและประโยชน์ของกุญแจสาธารณะ
ข้อเสนอแนะสาหรับทางเลือกต่างๆ และสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย
Basic security, basic security properties, cryptography,
security protocols, 802.11 WEP insecurity, operating system
security, authentication, maintaining data integrity, IP
vulnerabilities, secure sockets layer, transport layer security,
worms viruses and botnets, secure password protocols, denial of
services, principles of computer security management,
Introduction to public policy, public key infrastructure and
benefit, recommendations for alternate networks and network
architecture

3 (3-0-6)
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889620

นโยบายทางเทคโนโลยีไร้สายและอินเทอร์เน็ต
Wireless And Internet Policies

3 (3-0-6)

บทบาทของที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและ
ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทาแผน
แม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การร่างข้อกาหนดระบบสารสนเทศ การ
ประเมินระบบสารสนเทศและระบบโครงสร้างพื้นฐาน
IT consultant roles, IT laws, regulations and practices, IT
master plan development, IT terms of reference creation,
information system and infrastructure assessment
889621

การจาลองระบบและการสร้างตัวแบบข้อมูล
System Simulation and Data Modeling
การจาลองระบบและตัวแบบ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ตัว
แบบจาลองชนิดต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้กับตัวแบบจาลองชนิดต่อเนื่อง ตัว
แบบจาลองชนิดไม่ต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้กับตัวแบบจาลองชนิดไม่ต่อเนื่องและ
ทฤษฎีคิว ระเบียบวิธีการจาลองแบบรวมทั้งการก่อกาเนิดเลขสุ่มและการผัน
แปร การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแบบจาลองการวิเคราะห์และประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ
System simulation and modeling, mathematical
modeling, continuous modeling, languages for continuous
modeling, discrete modeling, languages for discrete modeling,
queuing theory, random number generation and variation,
output analysis of modeling, system performance analysis and
evaluation

3 (3-0-6)

ห น้ า 74

889622

สถาปัตยกรรมและมาตรฐานเชิงบริการ
Service-Oriented Standards and Architectures
แนวคิดพื้นฐานของสถาปัตยกรรมและมาตรฐานเชิงบริการในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านธุรกิจส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ใน
องค์กร บทบาทในการดาเนินการแก้ไขปัญหาธุรกิจ องค์ประกอบและ
สถาปัตยกรรมการให้บริการแม่ข่ายและการขอใช้บริการที่มุ่งเน้นบริการทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร การรวมกันของข้อมูลแนวคิดการจัดการใน
องค์กรการออกแบบ แบบจาลองกระแสและแนวโน้มการประมวลผลใน
องค์กร
Fundamental concepts of Service Oriented Architecture
(SOA) related information technology and business aspects,
components of enterprise computing environment and their
roles in implementing business solutions, client/server
components and service oriented architectures and their
relevance to intra-enterprise and inter-enterprise applications,
data integration, management concepts in enterprise computing,
design, modeling and implementation of SOA software systems,
trends in enterprise computing

3 (3-0-6)

ห น้ า 75

889531

การบริหารจัดการและการออกแบบเครือข่าย
Network Management and Design
หลักการของการออกแบบและวางแผนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของการจัดการเครือข่าย เทคโนโลยีที่มีอยู่ ขั้นตอนวิธีการทิ้ง
ข้อมูล การหาเส้นทางเครือข่าย การออกแบบเพื่อนาไปปฏิบัติ ขอบเขต
ฟังก์ชันของการจัดการเครือข่าย เครื่องมือคานวณการจราจรและค่าบริการ
อัตโนมัติ โพรโตคอลจัดการเครือข่าย SNMP เครื่องมือจัดการเครือข่าย และ
การวางแผนเครือข่ายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตระหนักถึงสถานการณ์ของ
เครือข่าย แบบจาลองการวิเคราะห์เครือข่าย รูปแบบของความหนาแน่นของ
ข้อมูลในเครือข่าย ข้อมูลที่แปลกปลอมบนเครือข่าย เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตระหนักถึงสถานการณ์ของเครือข่าย
Principles of computer network design and planning
including network management components, existing
technologies, drop algorithm, network routing, design to
implementation, functional areas of network management,
traffic and cost generators, network management protocols,
SNMP, network management tools and network planning,
introduction to network situation awareness, network analysis
models, traffic patterns, anomaly traffic, tools for network
situational awareness

3 (3-0-6)

ห น้ า 76

889630

ระบบประมวลผลแบบกระจายและแบบภาวะพร้อมกัน
Concurrent and Distributed Systems

3 (3-0-6)

หลักการของระบบประมวลผลแบบกระจายและแบบภาวะพร้อม
กัน การจัดการกระบวนการและเส้นงาน โครงสร้างของระบบประมวลผล
แบบกระจาย การสื่อสารระหว่างกระบวนการ ระบบส่งข้อความ วัตถุแบบ
กระจายและการเรียกใช้ระยะไกล เวลาและการประสานเวลา การ
เปลี่ยนแปลงรายการและการควบคุมภาวะพร้อมกัน หลักการของการ
คานวณแบบกริด การคานวณแบบคลัสเตอร์เซิฟเวอร์ฟาร์ม แนวคิดและ
โครงสร้างพื้นฐานของการคานวณแบบคลาวด์ การบริการโครงสร้างพื้นฐาน
การบริการแพลตฟอร์ม การบริการซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย การถอด
แบบและความสอดคล้อง ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย และมุมมองด้านความ
ปลอดภัย
Principles of concurrent and distributed systems
including process and thread management, distributed
computing architectures, inter-process communication, messagebased systems, distributed objects and remote invocation, time
and synchronization, transactions and concurrency control,
principles of grid computing, cluster computing, server farm,
concept and infrastructure of cloud computing, infrastructure as
a service, platform as a service, software as a service, state-ofthe-art technologies, replication, consistency, distributed
algorithms, and security aspects
889631

การประมวลผลแบบทุกหนแห่งและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ
Ubiquitous Computing and Internet of Things
หลักจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ตัวประมวลผลแบบทุกหนแห่ง ความ
เป็นส่วนตัว ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประมวลผลแบบทุกหนแห่ง
สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบทุกหนแห่ง ส่วนติดต่อผู้ใช้ในระบบ
ประมวลผลแบบทุกหนแห่ง เครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ และการโปรแกรมบน
ระบบประมวลผลแบบทุกหนแห่งทิศทางงานวิจัยในด้านการประมวลผลแบบ
ทุกหนแห่งและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ
Ubiquitous computing ethics, privacy, and responsibility
principles, ubiquitous computing architecture, HCI principles for
ubiquitous computing, internet of things, programming
ubiquitous systems, research direction inubiquitous computing
and internet of things

3 (3-0-6)

ห น้ า 77

889632

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
Advanced Internet Technology

3 (3-0-6)

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นสูง การประกันคุณภาพของการบริการ
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกริด เทคโนโลยีมัลติคาซ ประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ วิธีการควบคุมการแออัดบนทีซีพี/ไอพี สถาปัตยกรรมของไอพีวีซิก
ดาวเทียมกับอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีไร้สายและเทคโนโลยีสาหรับการ
เคลื่อนที่ เทคโนโลยีการกาหนดเส้นทางแนวโน้มปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเชิงลึก
Advanced Internet technology, quality of service, grid
computing, multicasting, cloud computing, TCP/IP congestion
control (ECN), IPv6 infrastructure architecture, satellite and the
Internet, wireless and mobility technology, routing technology,
indepth explore of current trend in internet technology
889540

การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่
Large Scale Software Project Management
แง่มุมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของการบริหารโครงการซอฟต์แวร์
ขนาดใหญ่ มาตรฐานการบริหารโครงการ การจัดการโครงการให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ขององค์กร วิธีการรายงานสถานะของโครงการแบบต่างๆ การ
กากับดูแลโครงการ การวางแผน การจัดการ การควบคุม การประมาณการ
การทาเอกสาร การจัดการการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างทีมและการสื่อสารของ
ทีม บทบาทของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง สาเหตุของการล้มเหลวของ
โครงการ ความเสี่ยงและการทาสัญญาการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาด
ใหญ่
Theoretical and practical aspects of large scale software
project management, project management maturity models,
aligning projects with organization strategy, alternative status
reporting approaches, project governance, project planning,
project organizing, project controlling, project estimating, project
documentation, management of changes, team structures and
communication, executive and stakeholder roles, causes of
project failures, risk and contracts, large scale software project
management

3 (3-0-6)
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889541

การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์และการทดสอบ
Software Quality Assurance and Testing

3 (3-0-6)

การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ในมุมมองทางการบริหารและทาง
เทคนิค มาตรฐานการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์เทคนิคทดสอบแบบกล่อง
ดา-กล่องขาว ความครอบคลุมของการตรวจสอบ การวางแผนทดสอบ ระดับ
การทดสอบ การทดสอบขนาดใหญ่ การทาเอกสารของการทดสอบ การ
ตรวจสอบและการวอล์คทรูการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์และการทดสอบ
Technical and managerial views of Software Quality
Assurance (SQA), SQA standards, black and white box testing
techniques, test coverage, test planning, levels of testing,
testing-in-the-large, documentation for testing, inspections and
walkthroughs, software quality assurance and testing
889550

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์
Data Analysis for Strategic Management
วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อหารูปแบบหรือ
แนวโน้มจากชุดข้อมูลเพื่อกาหนดทิศทางที่ดีที่สุดในการดาเนินธุรกิจเชิงกล
ยุทธ์หรือเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ สมการเชิงคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ความ
ไวต่อการเปลี่ยนแปลง แบบจาลองข่ายงาน การหาผลลัพธ์สูงสุดแบบหลาย
วัตถุประสงค์ สมการไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์แบบถดถอย ทฤษฎีแถวคอย
และตัวแบบการตัดสินใจ เครื่องมือที่ทันสมัยสาหรับการวิเคราะห์และการ
ประยุกต์
Quantitative data analysis methods to uncover patterns
and trends in data sets to determine the best course of action(s)
or address a question for managing
businessstrategies,mathematical programming, sensitive analysis,
network modeling, multiple objectives optimization, non-linear
programming, regression analysis, queuing theory, decision
model, emerging tools for analysis and applications

3 (2-2-5)
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889551

ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงองค์การ
Enterprise Database Management Systems
การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สาหรับองค์การ เครื่องมือและ
การดาเนินการกับฐานข้อมูลสาหรับองค์การเอสคิวแอลขั้นสูง แคตะล็อก
สาหรับระบบฐานข้อมูล กระบวนการสืบค้นและการประเมินผลการสืบค้น
การจัดการทรานแซคชันและการกู้คืน ความปลอดภัยของฐานข้อมูลและการ
ตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึง ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุ
ฐานข้อมูลและเอกซ์เอ็มแอล คลังข้อมูลสาหรับองค์การ การทาเหมืองข้อมูล
สาหรับองค์การ แบบจาลองฐานข้อมูลและเทคโนโลยีล่าสุด สถาปัตยกรรม
ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบต่างๆสาหรับองค์การ
Enterprise relational database design,
enterprisedatabase implementation and tools, advanced SQL ,
enterprise database system catalog, query processing and
evaluation, transaction management and recovery, database
security and authorization, distributed databases, object oriented
database, database and XML, enterprise data warehousing, data
mining for enterprise, emerging enterprisedatabase models and
technologies, DBMS architectures

3 (3-0-6)

ห น้ า 80

889552

การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
Knowledge Management for Organization

3 (3-0-6)

การจัดการองค์ความรู้ แนวคิด หลักการและทฤษฎีการจัดการ
ความรู้ในองค์กร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในองค์กร การจัดการองค์
ความรู้ส่วนบุคคล การออกแบบระบบการจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เครื่องมือในการจัดการองค์ความรู้ เทคนิคการแชร์องค์ความรู้ในองค์กร การ
จัดทาแผนปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ในองค์การ การจัดการองค์ความรู้
กับมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ การพัฒนากลยุทธ์การจัดการองค์ความรู้ใน
องค์การ การบริหารวงจรการจัดการความรู้ การบริหารความปลอดภัยของ
ระบบการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์การ แนวโน้มการจัดการองค์ความรู้
ในองค์การในระดับโลก
Concepts, principles and theories of knowledge
management in within organizations, building in knowledge
exchange, managing knowledge workers, designing knowledge
management system, knowledge management tools and its
innovation, knowledge sharing techniques, developing
knowledge management implementation plan, knowledge
management and the economic value, developing knowledge
management strategies, managing knowledge management life
cycle, managing security of knowledge management in
organization, trends in global knowledge management
889553

การออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล
Data Warehouse Design and Architecture
ความต้องการในการสร้างคลังข้อมูล ส่วนประกอบของคลังข้อมูล
สถาปัตยกรรมแบบต่างๆ ของคลังข้อมูล โครงสร้างของคลังข้อมูล การ
ออกแบบคลังข้อมูลสาหรับข้อมูล การคัดกรองข้อมูล การแปลงรูปข้อมูล การ
ทาความสะอาดข้อมูล ความสาคัญของเมตาดาต้า คุณภาพของข้อมูลทิศทาง
งานวิจัยในด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล
Needs for data warehousing, data warehouse
components, data warehouse architectures, data warehouse
infrastructure, data warehousing, data extraction, transformation
and cleansing, importance of metadata, quality of data
research direction in data warehouse design and architecture

3 (3-0-6)
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889554

การค้นพบองค์ความรู้และการทาเหมืองข้อมูล
Knowledge Discovery and Data Mining

3 (3-0-6)

ขั้นตอนการทาเหมืองข้อมูล ลักษณะของข้อมูลสาหรับการทา
เหมืองข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การค้นหากฎความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล การแบ่งหมวดหมู่และการจัดกลุ่มข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการค้นพบ
องค์ความรู้ การ ประยุกต์ขั้นตอนวิธีการทาเหมืองข้อมูลในการแก้ปัญหาจริง
Data mining procedure, characteristics of data for data
mining, data preprocessing, association-rule mining, classification
and clustering, knowledge discovery tools, and real-world
applications of data mining
889555

การวิเคราะห์การตัดสินใจ
Decision Analysis
ทฤษฎีการตัดสินใจ วิธีการกาหนดโครงสร้างปัญหา การสร้าง
ทางเลือก ทฤษฎีอรรถประโยชน์ การบ่งปริมาณความไม่แน่นอนและความพึง
พอใจ การนาค่าความไม่แน่นอนและความพึงพอใจมาใช้ร่วมกันเพื่อการ
ตัดสินใจที่ดีที่สุด ต้นไม้ตัดสินใจ การอนุมานแบบเบย์ การวิเคราะห์ความไว
การวิเคราะห์มูลค่าข้อมูล การจาลองแบบมอนติคาร์โล เครื่องมือสาหรับการ
วิเคราะห์การตัดสินใจ ประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านการวิเคราะห์
การตัดสินใจเชิงลึก
Decision theory, structuring decision problems,
generating decision alternatives, utility theory, quantifying
uncertainty and preference, combining uncertainty and
preferences for optimal decisions, decision tree, Bayesian
inference, sensitivity analysis, value of information analysis,
Monte Carlo simulation, tools for decision analysis, indepth
study of the current and interesting topics in decision analysis

3 (3-0-6)

ห น้ า 82

889650

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Natural Language Processing

3 (3-0-6)

การประมวลผลโครงสร้างประโยค การวิเคราะห์ความหมาย การ
ทาความเข้าใจประโยค ความไม่กากวมของคาที่สื่อความหมาย การรู้จาชื่อ
เฉพาะ การสกัดข้อมูลสารสนเทศ การแจงส่วนแบบความน่าจะเป็น การ
อุปนัยไวยากรณ์ การถามตอบอัตโนมัติ เทคนิคเชิงปริมาณที่ทันสมัยและ
งานวิจัยในด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Syntactic processing, semantic analysis, sentence
understanding, word sense disambiguation, named-entity
recognition, information extraction, probabilistic parsing,
grammar induction, automatic question answering, modern
quantitative technique and research in natural language
processing
889651

การคานวณเชิงวิวัฒนาการ
Evolutionary Computing
ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ที่ได้แนวคิดจากการวิวัฒนาการทาง
ชีววิทยา ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม ขั้นตอนวิธีเชิง
วิวัฒน์ และขั้นตอนวิธีการประมาณการแจกแจง ทฤษฎีพื้นฐานและการ
ประยุกต์ของขั้นตอนวิธีเหล่านี้ประเด็นที่น่าสนใจทางด้านการคานวณเชิง
วิวัฒนาการเชิงลึก
Computer algorithms inspired by biological evolution:
genetic algorithms, genetic programming, evolution strategies
and estimation of distribution algorithm, theoretical basis and
applications of these algorithms, current and interesting topics in
evolutionary computing

3 (3-0-6)

ห น้ า 83

889652

การทาให้เห็นภาพของข้อมูล
Data Visualization

3 (3-0-6)

แบบจาลองทางกายภาพ วิธีต่างๆ ในวิทยาการคณนา แบบข้อมูล
สองและสามมิติ แผนของการแทนการมองเห็นสาหรับข้อมูลสเกลาร์ ข้อมูล
เวกเตอร์และข้อมูลเทนเซอร์ วิธีการทาให้เห็นภาพแบบไอโซเซอเฟสและแบบ
ปริมาตร การเฝ้าสังเกตเชิงภาพ การควบคุมการโต้ตอบแนวโน้มปัจจุบัน
ทางด้านการทาให้เห็นภาพของข้อมูลเชิงลึก
Study of physical models, methods of computational
science, two and three dimensional data types, visual
representation schemes for scalar, vector and tensor
data,isosurface and volume visualization methods, visual
monitoring, interactive steering, current trend in data
visualization
889653

ระบบแนะนาข้อมูล
Data Recommender Systems
หลักการของระบบแนะนาและการพัฒนาโปรแกรม เทคนิคการ
กรองร่วม เทคนิคการกรองตามเนื้อหา เทคนิคการกรองตามองค์ความรู้
เทคนิคการกรองแบบผสมผสาน การอธิบายในระบบแนะนา การประเมิน
ประสิทธิภาพระบบแนะนา การแนะนาที่พิจารณาการลดมิติ ระบบแนะนาใน
สภาพแวดล้อมที่หลายหลายและงานวิจัยปัจจุบัน
Principle of recommender systems and
implementation, collaborative filtering techniques, contentbased recommendation, knowledge-based recommendation,
hybrid recommendation approaches, explanations in
recommender systems, evaluating recommender systems,
dimensionality reduction recommenders, recommendations in
ubiquitous environments, current research issues

3 (3-0-6)

ห น้ า 84

889654

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics

3 (3-0-6)

กรอบความคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ กรอบความคิดของแมพ-รีดิวซ์
สถาปัตยกรรมสาหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่
Concept of big data, concept of map-reduce,
architectures for big data, big data analytics methodology
889660

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing

3 (3-0-6)

เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ บริการแบบกลุ่มเมฆ การ
โยกย้ายงานประยุกต์ไปประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ระบบเวิร์กโฟลว์ที่ใช้
สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การทดสอบประสิทธิภาพบน
สถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ การสร้างบรรยากาศบริการการประมวลผลบน
กลุ่มเมฆ โอเพนซอร์สแพลตฟอร์มแบบกลุ่มเมฆ
Cloud technology, cloud services, application migration
to the cloud, workflow system using cloud computing
architecture, performance testing using cloud computing
architecture, building climatological services on the cloud,
open source cloud platform
889570

การคานวณสื่อดิจิทัลขั้นสูง
Advanced Multimedia Computing
ระบบสื่อดิจิทัล ประเภทของข้อมูลดิจิทัล การสร้างสื่อดิจิทัล การ
ประมวลผลข้อมูลดิจิทัล การส่งผ่านข้อมูลดิจิทัล อุปกรณ์เก็บข้อมูลดิจิทัล
เทคนิคการบีบอัด การบีบอัดวิดีทัศน์ การประยุกต์ดิจิทัล ทิศทางงานวิจัยใน
ศาสตร์เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
Multimedia systems, types for multimedia data,
creation of multimedia, multimedia data processing, multimedia
data transmission, multimedia file formats, multimedia data
storage devices, compression techniques, video compression
techniques, applications of multimedia, research trends in digital
media technologies

3 (3-0-6)

ห น้ า 85

889571

วิศวกรรมการใช้งาน
Usability Engineering

3 (3-0-6)

หลักการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ปัจจัยด้าน
มนุษย์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้
สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษย์เป็น
ศูนย์กลาง แนวทางการประเมินผล การพัฒนาวิธีติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิผล
มาตรฐานด้านความใช้งานได้ เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วน
สัมพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์ ส่วนสนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้
Basic concepts of human-computer interaction, human
factors, performance analysis, cognitive processing, usability
studies, environment, HCI aspects of application domains,
Human centered evaluation, developing effective interfaces,
usability standards, emerging technologies, human centered
software, providing access for those with sensory disabilities,
research trends in usability engineering
889580

หลักการและการพัฒนาระบบข่าวกรองธุรกิจ
Concept and Implementation of Business Intelligence
System
หลักการในการออกแบบและพัฒนาระบบธุรกิจเชิงอัจฉริยะ การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การกรองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอ
สารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล เครื่องมือใน
การพัฒนาระบบธุรกิจเชิงอัจฉริยะ เทคนิคในการออกแบบและนาเสนอ
สารสนเทศ การประยุกต์ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
Principles of design and development of business
intelligence system, data gathering, data filtering and data
analysis, information presentation for effective decision-making
process, business intelligence system developing tools,
techniques of designing and presenting information, applications
of business intelligence system

3 (2-2-5)

ห น้ า 86

889710

ทฤษฎีข่ายงานประสาทเทียม
Theory of Artificial Neural Networks

3 (3-0-6)

ประสาทวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีผู้สอน ไม่มีผู้สอน และ
แบบที่ทนต่อความผิดพร่อง ข่ายงานแบบวนซ้า ข่ายงานความสัมพันธ์ของฮ
อปฟิลด์และส่วนขยายของฮอปฟิลด์ ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสม การ
คานวณของโครงข่ายกากวม ตัวแบบสารสนเทศเชิงทฤษฎี เครื่องจักรเชิง
สุ่ม พลวัตของระบบประสาทและการคานวณที่อิงช่วงเวลา ทิศทางงานวิจัย
ในศาสตร์การคานวณโครงข่าย
Neuroscience, learning theories including: supervised,
unsupervised, and reinforcement learning, recurrent networks,
associative model: Hopfield and extensions of the Hopfield
model, optimization problems, neuro-fuzzy computing,
information-theoretic model, stochastic machine, neurodynamics
and temporal processing, research trends in neural computation
889711

ทฤษฎีสารสนเทศ
Information Theory
การวัดสารสนเทศ ปริมาณของสารสนเทศ เช่น เอนโทรปี เอนโทร
ปีร่วม เอนโทรปีแบบมีเงื่อนไข สารสนเทศร่วม การวัดระยะห่างของคูลแบ็คไลเบอร์ วิทยาการเข้ารหัส เช่น ทฤษฎีแหล่งข้อมูลและความจุของ
ช่องสัญญาณ การแก้ความผิดพลาด การประยุกต์ทฤษฎีสารสนเทศใช้กับงาน
ในสาขาอื่น
Information measure, Quantities of information:
Entropy, joint entropy, conditional entropy, mutual information,
Kullback–Leibler divergence, Coding Theory: Source theory and
Channel capacity, Error correcting code, Applications to other
fields

3 (3-0-6)
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889712

การประมวลผลแบบควอนตัม
Quantum Computing

3 (3-0-6)

พื้นฐานของควอนตัม กลไกควอนตัม วงจรควอนตัม การแปลงของ
ควอนตัมฟูริเยร์และการประยุกต์ ขั้นตอนวิธีการค้นแบบควอนตัม ควอนตัม
คอมพิวเตอร์ สัญญาณรบกวนและการดาเนินการในควอนตัม การวัด
ระยะห่างในสารสนเทศควอนตัม การแก้ความผิดพลาดในควอนตัม เอ็นโทรปี
และสารสนเทศ ทฤษฎีสารสนเทศควอนตัม การประยุกต์การคานวณ
ควอนตัมกับงานในสาขาอื่น
Basic of quantum computing, quantum mechanics,
quantum circuits,quantum fourier transform and its applications,
quantum search algorithm, quantum computers,quantum noise
and quantum operation, distance measures for quantum
information, quantum error-correction, entropy and information,
quantum information theory, applications to other fields
889690

หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 1
Selected Topics in Informatics I

3 (3-0-6)

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจในปัจจุบันทางวิทยาการสารสนเทศ
Selected interesting topics in informatics
889691

หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 2
Selected Topics in Informatics II

3 (2-2-5)

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิทยาการสารสนเทศ
Current development in informatics
889692

หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 3
Selected Topics in Informatics III
การประยุกต์ใช้วิทยาการสารสนเทศกับงานในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
Application of informatics in the related disciplines

3 (3-0-6)

ห น้ า 88

889693

หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 4
Selected Topics in Informatics IV

3 (2-2-5)

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อทางวิทยาการ
สารสนเทศ และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง
Discussion on current research issues in informatics and
related topics
889890

หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 1
Advance Selected Topics in Informatics I

3 (3-0-6)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสาหรับ
งานทางด้านวิทยาการสารสนเทศ และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง
Current interesting knowledge and technology in
informatics and related topics
889891

หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 2
Advance Selected Topics in Informatics II

3 (2-2-5)

หัวข้อการพัฒนาและการค้นพบใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิทยาการ
สารสนเทศ และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง
Current development and exploring in informatics and
related topics
889892

หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 3
Advance Selected Topics in Informatics III
การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยขั้นสูงในหัวข้อทางวิทยาการ
สารสนเทศ และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง
Discussion on advanced research issues in informatics
and related topics

3 (3-0-6)
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889893

หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 4
Advance Selected Topics in Informatics IV

3 (2-2-5)

การประยุกต์งานวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต
Application of current research work in informatics and
future trends
3. วิชาที่เกี่ยวกับสัมมนา การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
889591
สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 1
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar in Informatics I

2(1-2-3)

วิธีการและขั้นตอนในการทางานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์มิติของงานวิจัย
และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการทบทวนวรรณกรรม การวางแผนและการ
ออกแบบงานวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรูปแบบการสรุปผลและ
การนาเสนองานวิจัยหัวข้อวิจัยที่ใหม่และทันสมัยโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
Approaches and steps in pursuing problems by scientific
methods, the dimension and tools of research, literature review
process, research planning and design, qualitative and quantitative
methodology, ways to summarize and present the final results,
prepare a seminar on a current and relevant research topic using
scientific methodologies
889592

สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 2
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar in Informatics II
งานวิจัยของตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การนาเสนอ
โดยทักษะแบบมืออาชีพ
Seminar on individual research assignment using scientific
methodologies, presenting a result with professional skill
techniques

1 (0-2-1)
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889697

889696

889698

วิทยานิพนธ์
Thesis
การกาหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน
การกาหนดวัตถุประสงค์การวิจัยการกาหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้า
โครงการวิจัย การดาเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การ
สังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียน
เอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การ
เขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ
การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณ
นักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Purpose of research, literature reviews, analysis and
synthesis,confidence evaluation of reviewed literature, research
aims and objectives, researchmethodologies, research proposals,
research conducts, result processing and analysis,result synthesis,
discussions, citations and international bibliographic systems,
fullresearch report compilation, research article authoring,
abstract preparation, oralpresentations, ethics and code of
conducts of researchers, ethics in publishingacademic works
การค้นคว้าอิสระทางวิทยาการสารสนเทศ 1
Independent study in Informatics I

36(0-0-108)

3 (0-0-9)

การกาหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การกาหนดวัตถุประสงค์
การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของ
วรรณกรรมที่ทบทวนการสังเคราะห์วรรณกรรม การวิจารณ์ผล การอ้างอิง
ผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเสนอรายงาน
วิชาการด้วยปากเปล่า
Purpose of study, study aims and objectives, literature
analysis,confidence evaluation of reviewed literature, literature
synthesis, result discussions,citations and international
bibliographic systems,oral presentation
การค้นคว้าอิสระทางวิทยาการสารสนเทศ 2
3(0-0-9)
Independent study in Informatics II
บุรพรายวิชา 889696
Prerequisite 889696
การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการ
เพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงาน
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วิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมใน
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Purpose of study,full research report compilation,
academic article authoring, abstract preparation, oral presentation,
ethics and codeof conducts of researchers, ethics in publishing
academic works
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889699

889791

วิทยานิพนธ์
Thesis

18(0-0-54)

การกาหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน
การกาหนดวัตถุประสงค์การวิจัยการกาหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้า
โครงการวิจัย การดาเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การ
สังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียน
เอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การ
เขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ
การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณ
นักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Purpose of research, literature reviews,analysis and
synthesis,confidence evaluation of reviewed literature, research
aims and objectives, researchmethodologies, research proposals,
research conducts, result processing and analysis,result synthesis,
discussions, citations and international bibliographic systems,
fullresearch report compilation, research article authoring,
abstract preparation, oralpresentations, ethics and code of
conducts of researchers, ethics in publishingacademic works
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ1
2 (1-2-3)
Doctoral Seminar in Informatics I
วิธีการและขั้นตอนขั้นสูงในการทางานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์มิติของ
งานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการทบทวนวรรณกรรม การวางแผนและ
การออกแบบงานวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รูปแบบการสรุปผล
และการนาเสนองานวิจัยและหัวข้อวิจัยที่ใหม่และทันสมัยโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
Advanced approaches and steps in pursuing problems by
scientific methods, the dimension and tools of research, literature
review process, research planning and design, qualitative and
quantitative methodology, ways to summarize and present the
final results, current and relevant research topic using scientific
methodologies
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889792

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ2
Doctoral Seminar in Informatics II

1 (0-2-1)

บุรพรายวิชาได้ผลการเรียน S ในรายวิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทาง
วิทยาการสารสนเทศ1
Prerequisite:Requires S in Doctoral Seminar in Informatics I
บทนาและความสาคัญของปัญหาที่กาลังสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ดุษฎีนิพนธ์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาปัญหา
นั้นเป็นดุษฎีนิพนธ์

889793

Introduction and statements of the problem which are
related to dissertation topic, theories and related works,
possibility of deverloping problem into dissertation
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ3
1 (0-2-1)
Doctoral Seminar in Informatics III
บุรพรายวิชา ได้ผลการเรียน S ในรายวิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทาง
วิทยาการสารสนเทศ2
Prerequisite: Requires S in Doctoral Seminar in Informatics II
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ซง่ึ ประกอบด้วยบทนาทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และวิธีการที่นาเสนอ
Dissertation proposal including introduction, theories and
related works, and proposed method
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889794

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ4
Doctoral Seminar in Informatics III

1 (0-2-1)

บุรพรายวิชา ได้ผลการเรียน S ในรายวิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทาง
วิทยาการสารสนเทศ3
Prerequisite: Requires S in Doctoral Seminar in Informatics III

ผลการทดลองจากการทาวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของดุษฎีนิพนธ์
889898

889899

Present at least 80% of experimental results
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
การกาหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนา
ความรู้เดิมการทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดย
ละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกาหนด
วัตถุประสงค์การวิจัย การกาหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การ
ดาเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล
การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการ
วิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการ
เขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากลการเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการ
วิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัยจริยธรรมในการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Purpose of research leading to novel or advancing
knowledge,elaborate review, analysis and synthesis of literature,
confidence evaluation ofreviewed literature, research aims and
objectives, research methodologies, researchproposals, research
conducts, result processing and analysis, result synthesis, result
Discussion, full research report compilation, research article
authoring, citations andinternational bibliographic systems,
abstract preparation, oral presentation, ethics and code of
conducts of researchers, ethics in publishing academic works
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
การกาหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนา
ความรู้เดิมการทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดย
ละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกาหนด
วัตถุประสงค์การวิจัย การกาหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การ
ดาเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล

48(0-0-144)

72(0-0-216)
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การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการ
วิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการ
เขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากลการเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการ
วิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Purpose of research leading to novel or advancing
knowledge,elaborate review, analysis and synthesis of literature,
confidence evaluation ofreviewed literature, research aims and
objectives, research methodologies, researchproposals, research
conducts, result processing and analysis, result synthesis, result
Discussion, full research report compilation, research article
authoring, citations andinternational bibliographic systems,
abstract preparation, oral presentation, ethics and code of
conducts of researchers, ethics in publishing academic works
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889998

889999

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

36(0-0-108)

การกาหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนา
ความรู้เดิมการทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดย
ละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกาหนด
วัตถุประสงค์การวิจัย การกาหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การ
ดาเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล
การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการ
วิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการ
เขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากลการเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการ
วิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Purpose of research leading to novel or advancing
knowledge,elaborate review, analysis and synthesis of literature,
confidence evaluation ofreviewed literature, research aims and
objectives, research methodologies, researchproposals, research
conducts, result processing and analysis, result synthesis, result
Discussion, full research report compilation, research article
authoring, citations andinternational bibliographic systems,
abstract preparation, oral presentation, ethics and code of
conducts of researchers, ethics in publishing academic works
ดุษฎีนิพนธ์
48(0-0-144)
Dissertation
การกาหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนา
ความรู้เดิมการทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดย
ละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกาหนด
วัตถุประสงค์การวิจัย การกาหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การ
ดาเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล
การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการ
วิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการ
เขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากลการเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการ
วิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Purpose of research leading to novel or advancing
knowledge,elaborate review, analysis and synthesis of literature,
confidence evaluation ofreviewed literature, research aims and
objectives, research methodologies, researchproposals, research
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conducts, result processing and analysis, result synthesis, result
Discussion, full research report compilation, research article
authoring, citations andinternational bibliographic systems,
abstract preparation, oral presentation, ethics and code of
conducts of researchers, ethics in publishing academic works
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หมายเลข 3
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหลักสูตรปริญญาโท

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

วิชาบังคับ
889500 รากฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูล
889510 ขั้นตอนวิธีและความซับซ้อน
889530 สถาปัตยกรรมองค์การ
889591 สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 1
889592 สัมมนาทางวิทยาการสารสนเทศ 2
วิชาเลือก
889501 การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
889502 การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล
889511 ทฤษฎีการคานวณ
889512 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโทแคสติก
889610 คณิตศาสตร์โครงสร้างขั้นสูง
889611 การคานวณเชิงตัวเลขขั้นสูง
889612 วิธีการหาค่าเหมาะทีส่ ุด
889613 ทฤษฎีการประมวลผลสัญญาณ
889614 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย

2

3

ความรู้
4
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3













































1

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การ
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสารและ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3 1 2 3 4
1
2 3










































ห น้ า 105

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

889520 กลยุทธ์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
889521 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ
889522 นโยบายและการบริหารจัดการความมั่นคงของ
สารสนเทศและเครือข่าย
889620 นโยบายทางเทคโนโลยีไร้สายและอินเทอร์เน็ต
889621 การจาลองระบบและการสร้างตัวแบบข้อมูล
889622 สถาปัตยกรรมและมาตรฐานเชิงบริการ
889531 การบริหารจัดการและการออกแบบเครือข่าย
889630 ระบบประมวลผลแบบกระจายและแบบภาวะพร้อมกัน
889631 การประมวลผลแบบทุกหนแห่งและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ
889632 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
889540 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่
889541 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์และการทดสอบ
889550 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์
889551 ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงองค์การ
889552 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
889553 การออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล
889554 การค้นพบองค์ความรู้และการทาเหมืองข้อมูล
889555 การวิเคราะห์การตัดสินใจ
889650 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
889651 การคานวณเชิงวิวัฒนาการ

2



3

ความรู้
4
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ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การ
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสารและ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3 1 2 3 4
1
2 3
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

889652 การทาให้เห็นภาพของข้อมูล
889653 ระบบแนะนาข้อมูล
889654 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
889660 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
889570 การคานวณสื่อดิจิทลั ขั้นสูง
889571 วิศวกรรมการใช้งาน
889580 หลักการและการพัฒนาระบบข่าวกรองธุรกิจ
889690 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 1
889691 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 2
889692 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 3
889693 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการสารสนเทศ 4
การค้นคว้าอิสระ
889696 การค้นคว้าอิสระทางวิทยาการสารสนเทศ 1
889698 การค้นคว้าอิสระทางวิทยาการสารสนเทศ 2
วิทยานิพนธ์
889697 วิทยานิพนธ์
889699 วิทยานิพนธ์

2



3

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ความรู้
4
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3
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1. คุณธรรม จริยธรรม
5) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริต
6) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม ตลอดจนเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
7) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางาน
เป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
ของปัญหาได้
8) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
ไม่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
3. ทักษะทางปัญญา
5) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการอย่างเป็นระบบ และ
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
6) สามารถสรุปและประยุกต์ทักษะความรู้ในการแก้ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
7) สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ พัฒนางานวิจัย
ขั้นสูง และบูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ความรู้
4) มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
5) มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการในสาขาที่ศึกษา
6) มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับงานวิจัยในสาขาวิชาที่ศึกษา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
5) มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีความพร้อมใน
แสดงบทบาทการเป็นผู้นาและการให้คาแนะนา
ประเด็นการวิจัย มีทักษะการบริหารจัดการและ
ทางานเป็นหมู่คณะ
6) สามารถนาเสนอประเด็นความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา
อย่างเหมาะสม
7) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม

5. ทักษะการวิเคราะห์ทางตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานอย่าง
เหมาะสม
5) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์หรือวิเคราะห์และอภิปรายผลทางสถิติต่อ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างมีเหตุผล
6) มีความสามารถในการอธิบายผลงานอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในรูปของเอกสารและแบบปากเปล่า
รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหลักสูตรปริญญาเอก

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

วิชาบังคับ
889500 รากฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูล
889510 ขั้นตอนวิธีและความซับซ้อน
889530 สถาปัตยกรรมองค์การ
889891 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ1
889892 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ2
889893 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ3
889894 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ4
วิชาเลือก
889501 การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
889502 การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล
889511 ทฤษฎีการคานวณ
889512 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโทแคสติก
889610 คณิตศาสตร์โครงสร้างขั้นสูง
889611 การคานวณเชิงตัวเลขขั้นสูง
889612 วิธีการหาค่าเหมาะทีส่ ุด
889613 ทฤษฎีการประมวลผลสัญญาณ

2

3

ความรู้
4
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1

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การ
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสารและ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3 1 2 3 4
1
2 3
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

889614
889520
889521
889522
889620
889621
889622
889531
889630
889631
889632
889540
889541
889550
889551
889552
889553
889554
889555
889650
889651

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย
กลยุทธ์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ
นโยบายและการบริหารจัดการความมั่นคงของ
สารสนเทศและเครือข่าย
นโยบายทางเทคโนโลยีไร้สายและอินเทอร์เน็ต
การจาลองระบบและการสร้างตัวแบบข้อมูล
สถาปัตยกรรมและมาตรฐานเชิงบริการ
การบริหารจัดการและการออกแบบเครือข่าย
ระบบประมวลผลแบบกระจายและแบบภาวะพร้อมกัน
การประมวลผลแบบทุกหนแห่งและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่
การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์และการทดสอบ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์
ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงองค์การ
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล
การค้นพบองค์ความรู้และการทาเหมืองข้อมูล
การวิเคราะห์การตัดสินใจ
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
การคานวณเชิงวิวัฒนาการ

2




3

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ความรู้
4
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

889652 การทาให้เห็นภาพของข้อมูล
889653 ระบบแนะนาข้อมูล
889654 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
889660 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
889570 การคานวณสื่อดิจิทลั ขั้นสูง
889571 วิศวกรรมการใช้งาน
889580 หลักการและการพัฒนาระบบข่าวกรองธุรกิจ
889710 ทฤษฎีข่ายงานประสาทเทียม
889711 ทฤษฎีสารสนเทศ
889712 การประมวลผลแบบควอนตัม
889890 หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 1
889891 หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 2
889892 หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 3
889893 หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 4
ดุษฎีนิพนธ์
889898 ดุษฎีนิพนธ์
889899 ดุษฎีนิพนธ์
889998 ดุษฎีนิพนธ์
889999 ดุษฎีนิพนธ์

2



3
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ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ความรู้
4

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3
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1. คุณธรรม จริยธรรม
5) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนถึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณสาหรับนักวิจัย
6) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม ตลอดจนเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
7) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถบริหาร
งานวิจัยเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญของปัญหาได้
8) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
ไม่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
3. ทักษะทางปัญญา
5) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการอย่างเป็นระบบ
และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
6) สามารถสรุปและประยุกต์ทักษะความรู้ในการแก้ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูงได้อย่างเหมาะสม
7) สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ พัฒนางานวิจัย
ขั้นสูง และบูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง ในระดับนานาชาติ

2. ความรู้
4) มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีขั้นสูงที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
5) มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการในสาขาที่ศึกษา ในระดับนานาชาติ
6) มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับงานวิจัยในสาขาวิชาที่ศึกษา ในระดับนานาชาติ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีมาก
5) มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีความพร้อมใน
แสดงบทบาทการเป็นผู้นาและการให้คาแนะนา
ประเด็นการวิจัย มีทักษะการบริหารจัดการและ
ทางานเป็นหมู่คณะ
6) สามารถนาเสนอประเด็นความรู้เชิงลึกในศาสตร์ที่
ศึกษาอย่างเหมาะสม
7) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม

5. ทักษะการวิเคราะห์ทางตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ขั้นสูง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปราย
ผลทางสถิติต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างมีเหตุผล
6) มีความสามารถในการอธิบายผลงานอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในรูปของเอกสารและแบบปากเปล่า
รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

