
หมวดวิชาเลือก 
 

06018601 มาตรวัดซอฟตแวร      3(3-0-6) 

  SOFTWARE METRICS 
   วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  ภาพรวมของมาตรวัดซอฟตแวร พืน้ฐานของการวัด โครงแบบเชิงเปาหมาย

สําหรับการวัดซอฟตแวร การสํารวจเชิงประจักษ การออกแบบการทดลอง เทคนิคการ

วิเคราะหขอมูลและการทดสอบทางสถิติ การปรับปรุงกระบวนการและมาตรวัดซอฟตแวร 

มาตรวัดสําหรับวัดขนาด โครงสราง คาใชจายและแรงงาน คุณภาพและความนาเชื่อถือของ

ซอฟตแวร มาตรวัดการทดสอบซอฟตแวร มาตรวัดซอฟตแวรเชิงวัตถุ มาตรวัดเว็บ หัวขอ

วิจัยในปจจุบนัดานการวัดซอฟตแวร 

Prerequisite : None 
   Overview of software metrics, the basics of measurement, goal-based 

framework for software measurement, empirical investigation, experimental design, data 
analysis techniques and statistical testing, process improvement and software metrics, 
metrics for measuring size, structure, cost and effort, software quality and reliability, 
software test metrics, object-oriented software metrics, web metrics, current research 
topics in software metrics. 

 
06018602 การออกแบบระบบสารสนเทศขั้นสูง    3(3-0-6) 
  Advanced Information Systems Design 
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  หัวขอเชิงกวางและเชิงลึกทางดานการออกแบบระบบระบบสารสนเทศขั้น

สูง ระบบสารสนเทศเชิงเว็บ เทคโนโลยีเอก็ซเอ็มแอล ฐานขอมูลเว็บ ออนโทโลยี การคน

คืนสารสนเทศ การผนวกรวมระบบ ระบบอีบิซิเนส เว็บเซอรวิส   หวัขอวิจัยในปจจุบนัดาน

การออกแบบระบบสารสนเทศ 

Prerequisite : None 
  Broad and depth topics in advanced information systems design web-

based information systems, XML technology, web databases, ontology, information 



retrieval, system integration, e-business system, web services, current research topics in 

information systems design. 

 

06018603 วิศวกรรมซอฟตแวรขั้นสูง     3(3-0-6) 

  ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

     รูปแบบกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร วิศวกรรมความตองการ การ

ออกแบบซอฟตแวร การทดสอบ การบํารุงรักษา การประเมินและปรับปรุงกระบวนการและ

ผลิตภัณฑ หัวขอวิจัยในปจจุบันดานวิศวกรรมซอฟตแวร 

  Prerequisite : None  

    Software process models, requirements engineering, software design, 

testing, maintenance, process and product evaluation and improvement, current research 

topics in software engineering.  

 

06018604 การบริหารโครงการทางซอฟตแวร    3(3-0-6) 
  SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT   
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 

   ธรรมชาติของโครงการทางซอฟตแวร  รูปแบบกระบวนการพัฒนา

ซอฟตแวร การจัดองคการของโครงการ การเลือกโครงการ การวางแผนโครงการ การจัด

กําหนดการทํางาน การประมาณการตนทุน การบริหารทรัพยากร การตรวจสอบและควบคุม 

การบริหารความเสี่ยง การบริหารคอนฟกกูเลชัน การบริหารคุณภาพ ปญหาในโครงการทาง

ซอฟตแวร เครื่องมือในการบริหารโครงการ วิเคราะหกรณีศึกษาโครงการทางซอฟตแวร

ตางๆ หัวขอวิจัยในปจจุบันดานการบริหารโครงการทางซอฟตแวร 

Prerequisite : None 

    Nature of software project, software development process models, project  
organization, project selection, project planning, scheduling, cost estimation, resource 
management, monitoring and control, risk management, configuration management, 



quality management, problems in software project, project management tools, analysis of 
software project case studies, current research topics in software project management. 

 
06018605 กลไกการเรียนรูของเครื่องคอมพิวเตอร   3(3-0-6) 

   MACHINE LEARNING  

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

    บทนําของการเรียนรูโดยกระบวนการอัตโนมัติ การเรียนรูเชิงแนวคิด การ

เรียนรูเชิงสถิติ การเรียนรูจากกรณีตัวอยาง การเรียนรูแบบกฎ การเรียนรูแบบรีอินฟอรส

เมนท หัวขอวิจัยในปจจุบันดานกลไกการเรียนรูของเครื่องคอมพิวเตอร 

Prerequisite : None 

    Introduction to automated learning and discovery, concept learning, 

statistical learning, instance-based learning, learning set of rules, reinforcement learning, 

current research topics in machine learning. 

 
06018606 การสื่อสารดวยสื่อประสม    3(3-0-6) 
  MULTIMEDIA COMMUNICATIONS 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 

   การจัดเก็บขอมูลส่ือประสม (ขอความ เสียง รูปภาพ กราฟก วีดีโอ) ทฤษฎี
การรับรูและ การคิดอานรูจํา เทคนิคการประมวลผล การเขารหัสขอมูล และการเชื่อม
รวมส่ือดิจิทัล การออกแบบการปฏิสัมพันธผานสื่อประสม การสื่อสารดวยส่ือประสมผาน
เว็บ การประยุกตใชงานสื่อประสมขั้นสูง หัวขอวิจัยในปจจุบันดานการสื่อสารแบบสื่อ
ประสม 
Prerequisite : None 

   Multimedia data representations (text, sound, image, graphics, video), 

human perception and cognitive theories, digital media processing, coding and integration  

techniques, multimedia interaction design, multimedia communications for web, advanced 

multimedia applications, current research topics in multimedia communications. 

 

 



06018607 การทําเหมืองขอมูลขั้นสูง     3(3-0-6) 
  ADVANCED DATA MINING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

   แนวคิดและอัลกอริทึมขั้นสูงในดาน การแบงกลุมฐานขอมูล การจําแนก

ขอมูล การ วิเคราะหความสัมพันธและการสํารวจขอมูล การทําเหมืองขอมูลกับขอมูล

ประเภทขอความ การทําเหมืองขอมูลกับขอมูลบนเว็บ การทําเหมืองขอมูลกับขอมูลที่

ตอเนื่อง การทําเหมืองขอมูลกับขอมูลอนุกรมเวลา หัวขอวิจัยในปจจุบันดานการทําเหมือง

ขอมูล 

Prerequisite : None 

   Advanced concepts and algorithms on database segmentation, 

classification, association analysis and data exploration, text mining, web mining, mining 

data stream, mining time-series data, current research topics in data mining. 

 
06018608 คณิตศาสตรและสถิติเพื่อการวิจัยขั้นสูง    3(3-0-6) 
  MATHEMATICS AND STATISTICS FOR ADVANCED RESEARCH 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 

หัวขอดานพีชคณิตเชิงเสน เชน สมการเชิงเสน เวกเตอรและเมทริกซ การแยกเมทรกิซ  

ปริภูมิเวกเตอร ทบทวนทฤษฎีตรรกศาสตรและทฤษฎีตัวเลข หวัขอดานสถิติเพื่อการวิจยั 

เชน เทคนิคการประมาณคา การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน  

เครื่องมือเพื่อการคํานวณและวิเคราะหทางคณิตศาสตร 

Prerequisite : None 

Topics in linear algebra such as linear equations, vectors and matrices,  

matrix decomposition, vector spaces, review of logic and number theories, topics in  

statistics for research such as  estimation techniques, statistical hypothesis testing,  

Analysis of Variance (ANOVA), tools for mathematical computation and analysis. 
 
 
 
 
 



06018609 ทฤษฎีแถวคอย       3(3-0-6) 
  QUEUING THEORY 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 

    การจําแนกของตัวแบบแถวคอยที่ใชในระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
ส่ือสาร กระบวนการสโทแคสติก การแจกแจงแบบเอ็กซโพเนนเชียล กระบวนการปวซง
และคุณสมบัติของปวซง กระบวนการมารคอฟ ระบบแถวคอยแบบมารคอฟและแบบอื่น ๆ 
ระบบแถวคอยที่มีการกระจายการใหบริการแบบทั่วไป โครงขายของแถวคอย แถวคอยแบบ
มีการจัดลําดับความสําคัญและการประยุกต หัวขอวิจัยในปจจุบันดานทฤษฎีแถวคอยและ
การประยุกต 
Prerequisite : None 

  Classification of queuing models including applications of the theory to computer 

systems and communication networks, stochastic process, exponential distribution, Poisson 

processes and their properties, Markov processes: Markovian and non-Markovian queuing 

systems, queuing systems with general service distribution, networks of queues and 

priority queuing and their applications, current research topics in queuing theory and its 

applications. 

 

06018610 การทดสอบและการประกันคุณภาพทางซอฟตแวร   3(3-0-6) 

  SOFTWARE TESTING AND QUALITY ASSURANCE 
  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  ทบทวนกจิกรรมและเปาหมายของวิศวกรรมซอฟตแวร กิจกรรมการประกัน

คุณภาพซอฟตแวร เทคนิคการทบทวนอยางเปนทางการ กระบวนการทดสอบ กลยุทธการ

ทดสอบ ทบทวนเทคนิคการทดสอบดั้งเดมิและรวมสมยั เทคนิคการทดสอบซอฟตแวรเชิง

วัตถุ หัวขอวิจยัดานการทดสอบซอฟตแวรและการประกนัคุณภาพ หวัขอวิจัยในปจจบุันดาน

การทดสอบและการประกนัคุณภาพทางซอฟตแวร 

Prerequisite : None 

  Review of software engineering goal and activities, software quality assurance 
activities, formal review techniques, testing process, testing strategies, review of traditional 



and contemporary testing techniques, object-oriented software testing techniques, current 
research topics in software testing and quality assurance. 

 

06018611 การสื่อสารเคลื่อนท่ีและเครือขายไรสาย    3(3-0-6) 

  MOBILE COMMUNICATIONS AND WIRELESS NETWORKS 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนะนําการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือขายไรสาย สัญญาณและความถี่ สายอากาศและ 
การแพรของสัญญาณ การมัลติเพล็กซ การมอดดูเลท เทคนิคสเปรดสเปรกตรัม การควบคุม
การเขาใชส่ือ ระบบเซลลูลาร ระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบการกระจายเสียงและวีดีโอแบบ
ดิจิตอล เครือขายแบบไรสายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ รวมทั้งหัวขอวิจัยดานการสื่อสาร
เคลื่อนที่และเครือขายไรสายในปจจุบัน 
Prerequisite : None 

Introduction to mobile communications and wireless networks, signal and  
frequency, antenna and signal propagation, multiplexing, modulations, spread spectrum 
techniques, medium access controls, cellular systems, satellite communication systems, 
digital audio and video broadcasting systems, wireless networks and related standards, 
including current research topics in mobile communications and wireless networks. 

 
06018612 เทคนิคการพยากรณ      3(3-0-6) 
   FORECASTING TECHNIQUES 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

   แนวความคิดของการพยากรณเชิงปริมาณ เทคนิคการพยากรณเชิงปริมาณ วิธีแยก 
สวนประกอบ วิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลัง วิธีการถดถอย วิธีของบอกซและเจน
กินส วิธีการพยากรณขั้นสูงอื่นๆ การวิเคราะหความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ หัวขอวิจัย
ในปจจุบันดานการพยากรณ 
Prerequisite : None 

   Concept of quantitative forecasting, techniques of quantitative forecasting,  
decomposition method, exponential smoothing methods, regression methods, Box-Jenkins 
methods, other advanced forecasting methods, analysis of forecast error, current research 
topics in forecasting. 

 



06018613 ความมั่นคงของเครือขายขั้นสูง     3(3-0-6) 
  ADVANCED NETWORK SECURITY 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 

    เปาหมายและบริการความมั่นคงภัยคุกคามตอความมั่นคงของระบบและ

เครือขาย จุดออนของระบบและเครือขาย วิทยาการเขารหัสลับสําหรับความมั่นคงของระบบ

และเครือขาย โครงสรางพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (พีเคไอ) ความมั่นคงระดับชั้นแอพพลิเค

ชัน เชน อีเมลและโปรแกรมรับสงขอความทันใจ (ไอเอ็ม) ความมั่นคงระดับชั้นทราน

สปอรต เชน เอสเอสแอลและทีแอลเอส ความมั่นคงระดับชั้นเครือขาย เชน ความมั่นคงไอพี 

เครือขายสวนตัวเสมือน (วีพีเอ็น) ความมั่นคงในการเขาถึงระยะไกล ไฟรวอลล ระบบการ

ตรวจหาการบุกรุก (ไอดีเอส) ฮันนี่เน็ต ความมั่นคงของเครือขายไรสาย หัวขอวิจัยใน

ปจจุบันดานความมั่นคงของเครือขาย 
 

Prerequisite : None 

   Security goals and services, system and network security threats, system and  

network vulnerabilities, cryptography for system and network security, public key      

infrastructures (PKI), application layer security: e-mail and instant messaging (IM), 

transport layer security: SSL and TLS, network layer security: IP security (IPSec), virtual 

private network (VPN), remote access security, firewall, intrusion detection system (IDS), 

honeynet, security of wireless network, current research topics in network security. 
 

06018614 วิศวกรรมองคความรูขั้นสูง     3(3-0-6) 
  ADVANCED KNOWLEDGE ENGINEERING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 

  วงจรชีวิตวิศวกรรมองคความรู  วิศวกรรมซอฟตแวรกบัวิศวกรรมองคความรู การ

ประมวลผลภาษาธรรมชาติกับวิศวกรรมองคความรู ออนโทโลยีกับวิศวกรรมองคความรู 

การทําเหมืองขอมูลกับวิศวกรรมองคความรู การสรางโมดูลเพื่อคนพบองคความรู การ

เปรียบเทียบระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบเชิงกรณี กลไกการเรียนรูของเครื่องคอมพิวเตอรและ

เทคนิคอื่นๆ  หัวขอวจิัยในปจจุบันดานวศิวกรรมองคความรู 
 

Prerequisite : None 



  Knowledge engineering (KE) life cycle, software engineering and KE, natural 

language processing and KE, ontology and KE, data mining and KE, etc., building 

knowledge discovery modules, comparison of expert systems, case based systems, machine 

learning and other techniques, current research topics in knowledge engineering. 

 

06018615 หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1    3(3-0-6) 
  SELECTED TOPICS IN INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT  
  AND TECHNOLOGY 1 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
  

   ศึกษาในหัวขอตางๆ ที่นาสนใจทางดานเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
โดยอาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 
Prerequisite : None 

 This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the  
    field of information system development and technology. 

 
  06018616 หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบสารสนเทศ 2    3(3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT  
  AND TECHNOLOGY 2 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 

  ศึกษาในหัวขอตางๆ ที่นาสนใจทางดานเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
โดยอาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 
Prerequisite : None 

 This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the field of 
information system development and technology. 

 
 

  06018617 หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีการสื่อสาร 1     3(3-0-6) 

     SELECTED TOPICS IN COMMUNICATION TECHNOLOGY 1 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 



 
 

  ศึกษาในหัวขอตางๆ ที่นาสนใจทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร  โดยอาจารยผูสอน
เปนผูคัดเลือก 
 
Prerequisite : None 

  This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the field 
of communication technology. 
 

  06018618 หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีการสื่อสาร 2     3(3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN COMMUNICATION TECHNOLOGY 2 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

       

   ศึกษาในหัวขอตางๆ ที่นาสนใจทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร  โดยอาจารยผูสอน 
  เปนผูคัดเลือก 

Prerequisite : None 

  This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the field 
of communication technology. 
 

 

06018619 หัวขอคัดสรรทางการคนหาสารสนเทศ 1     3(3-0-6) 
  SELECTED TOPICS IN INFORMATION DISCOVERY 1 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 

  ในหัวขอตางๆ ที่นาสนใจทางดานการคนหาสารสนเทศ  โดยอาจารยผูสอนเปนผู
คัดเลือก 
 Prerequisite : None 

  This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the field 
of information discovery. 
 

 

06018620 หัวขอคัดสรรทางการคนหาสารสนเทศ 2     3(3-0-6) 
  SELECTED TOPICS IN INFORMATION DISCOVERY 2 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 



 

  ในหัวขอตางๆ ที่นาสนใจทางดานการคนหาสารสนเทศ  โดยอาจารยผูสอนเปนผู
คัดเลือก 
Prerequisite : None 

      This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the field of 
information discovery. 
 
 

06018621 หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีซอฟตแวร 1     3(3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN SOFTWARE TECHNOLOGY 1 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  ศึกษาในหัวขอตางๆ ที่นาสนใจทางดานเทคโนโลยีซอฟตแวร  โดยอาจารยผูสอน
เปนผูคัดเลือก 
Prerequisite : None 

  This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the field 
of software technology. 
 

06018622 หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีซอฟตแวร 2     3(3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN SOFTWARE TECHNOLOGY 2 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 

  ศึกษาในหัวขอตางๆ ที่นาสนใจทางดานเทคโนโลยีซอฟตแวร  โดยอาจารยผูสอน
เปนผูคัดเลือก 
Prerequisite : None 

  This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the field 
of software technology. 
 

  06018623 หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 1   3(3-0-6) 
  SELECTED TOPICS IN COMPUTER NETWORK TECHNOLOGY 1 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 

   ศึกษาในหัวขอตางๆ ที่นาสนใจทางดานเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร  
โดยอาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 



 
Prerequisite : None 

  This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the field 
of computer network technology. 
 
 
 

06018624 หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 2   3(3-0-6) 
  SELECTED TOPICS IN COMPUTER NETWORK TECHNOLOGY 2 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 

   ศึกษาในหัวขอตางๆ ที่นาสนใจทางดานเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร  โดย
อาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 
Prerequisite : None 

  This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the field 
of computer network technology. 
 

 

06018625 หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีฐานขอมูล 1     3(3-0-6) 
   SELECTED TOPICS IN DATABASE TECHNOLOGY 1 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 

  ศึกษาในหัวขอตางๆ ที่นาสนใจทางดานเทคโนโลยีฐานขอมูล  โดยอาจารยผูสอน
เปนผูคัดเลือก 
Prerequisite : None 

  This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the field 
of database technology. 
 

06018626 หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยีฐานขอมูล 2     3(3-0-6) 
  SELECTED TOPICS IN DATABASE TECHNOLOGY 2 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 

  ศึกษาในหัวขอตางๆ ที่นาสนใจทางดานเทคโนโลยีฐานขอมูล  โดยอาจารยผูสอน
เปนผูคัดเลือก 
 



 
Prerequisite : None 

  This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the field 
of database technology. 
 

 

06018627       หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยปีญญาประดิษฐ 1   3(3-0-6) 
   SELECTED TOPICS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
     

  ศึกษาในหัวขอตางๆ ที่นาสนใจทางดานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ  โดยอาจารย
ผูสอนเปนผูคัดเลือก 
Prerequisite : None 

  This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the field 
of artificial intelligence. 
 

06018628       หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยปีญญาประดิษฐ 2   3(3-0-6) 
  SELECTED TOPICS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 

  ศึกษาในหัวขอตางๆ ที่นาสนใจทางดานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ  โดยอาจารย
ผูสอนเปนผูคัดเลือก 
Prerequisite : None 

  This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the field 
of artificial intelligence. 

 

06018629   หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยสีื่อประสมและคอมพิวเตอรกราฟก 1       3(3-0-6) 
  SELECTED TOPICS IN MULTIMEDIA AND COMPUTER GRAPHICS 1 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 

  ศึกษาในหัวขอตางๆ ที่นาสนใจทางดานเทคโนโลยีส่ือประสมและคอมพิวเตอร
กราฟฟก โดยอาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 
Prerequisite : None 

  This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the field 
of multimedia and computer graphics. 



06018630   หัวขอคัดสรรทางเทคโนโลยสีื่อประสมและคอมพิวเตอรกราฟก 2      3(3-0-6) 
          SELECTED TOPICS IN MULTIMEDIA AND COMPUTER GRAPHICS 2 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 

  ศึกษาในหัวขอตางๆ ที่นาสนใจทางดานเทคโนโลยีส่ือประสมและคอมพิวเตอร
กราฟฟก โดยอาจารยผูสอนเปนผูคัดเลือก 
 

Prerequisite : None 

  This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the field 
of multimedia and computer graphics. 

 

06018631   หัวขอคัดสรรทางในเทคโนโลยีสารสนเทศ 1       3(3-0-6) 
 SELECTED TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 1 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 

  ศึกษาในหัวขอตางๆ ที่นาสนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารยผูสอน
เปนผูคัดเลือก 
 

Prerequisite : None 

  This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the field 
of information technology. 

 

06018632   หัวขอคัดสรรทางในเทคโนโลยีสารสนเทศ 2      3(3-0-6) 
  SELECTED TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 2 

                             วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 

  ศึกษาในหัวขอตางๆ ที่นาสนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารยผูสอน
เปนผูคัดเลือก 
 

Prerequisite : None 

  This course covers recent topics of interest selected by the instructors in the field 
of information technology. 
 

 


