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4. ปรัชญาและวัตถุประสงค
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ในปจจุบันวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนาอยางรวดเร็วในทุกสาขาไมวาจะเปนดาน
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร (Computer Architectures) คอมพิวเตอรกราฟกสและ
มัลติมีเดีย (Computer Graphics and Multimedia) ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ (Computer Network and
Operating Systems) ระบบสารสนเทศ (Information Systems) ภาษาโปรแกรม (Programming Languages) วิศวกรรม
ซอฟตแวร (Software Engineering) และ ทฤษฎีการคํานวณ (Theory of Computation) การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูอยางถอง
แทในเทคโนโลยีเหลานี้จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาบุคลากรในระดับปริญญา
เอกซึ่งเปนการผลิตบุคลากรที่จะเปนผูนําในการคนควาวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงและเปนกลจักรสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป
ในปจจุบันถึงแมวาจะมีการเปดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นหลายแหง แตการเปดการศึกษาในระดับปริญญาเอกใน
ประเทศไทยยังมีนอยอยูมากเมื่อเทียบกับตางประเทศ การเพิ่มการศึกษาในระดับปริญญาเอกจึงเปนความจําเปนเรงดวนสําหรับ
การยกระดับของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรภายในประเทศและสงเสริมการแขงขันในระดับนานาชาติในอนาคต

4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
ดวยเหตุนี้ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดตระหนักถึงความตองการดังกลาว กอปร
กับศักยภาพของคณาจารยและประสบการณในการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทมาเปนเวลานาน
ภาควิชาฯจึงมีความพรอมที่เปดหลักสูตรการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ มีความรูความสามารถในการคนควาวิจัยทาง ดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร และมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถสรางองคความรูใหมทางวิทยาการคอมพิวเตอร
4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนําองคความรูไปประยุกตใชตอการพัฒนาประเทศทั้งในเชิงวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร
4.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการตีพิมพและเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ขอ 8 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิตทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร หรือสาขาที่เกี่ยวของทั้งในหรือ
ตางประเทศ จากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
6.2 ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 (ในคาระดับสูงสุด 4.00) ในกรณีที่ผูสมัครไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา
เกณฑ ผูสมัครตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาเอก
6.3 ตองมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 550 คะแนนขึ้นไป หรือ Paper-Based TOEFL 550 คะแนน ขึ้นไป หรือ
Computer-Based TOEFL ไมต่ํากวา 213 คะแนน หรือ Internet-based TOEFL ไมต่ํากวา 79 คะแนน หรือ IELTS ในระดับ 6.0
ขึ้นไป โดยตองเปนผลการทดสอบภายใน 2 ป ยอนหลังนับจากวันยื่นใบสมัคร
ในกรณีที่ผูสมัครสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
ผูสมัครจะไดรับการยกเวนการทดสอบภาษาอังกฤษที่ไดระบุไวขางตน
ในกรณีที่ผูสมัครไมไดสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและมีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม
ถึงเกณฑที่กําหนด อาจไดรับการพิจารณารับเขาศึกษากอนไดโดยมีเงื่อนไขวาตองมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET อยางนอย 500
คะแนน หรือ Paper-Based TOEFL 500 คะแนน หรือ Computer-Based TOEFL ไมต่ํากวา 173 คะแนน หรือ Internet-based
TOEFL ไมต่ํากวา 61 คะแนน หรือ IELTS ในระดับ 4.5 ขึ้นไป โดยตองเปนผลการทดสอบภายใน 2 ปยอนหลังนับจากวันยื่นใบ
สมัคร ทั้งนี้นักศึกษาจะตองสอบใหไดตามเกณฑที่กาํ หนดภายใน 2 ภาคการศึกษาปกตินับจากเริ่มตนการศึกษามิฉะนั้นจะถูกถอน
ชื่อออกจากระเบียนนักศึกษา

7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
7.1 ผูเขาศึกษาตองผานการสอบสัมภาษณและมีผลการศึกษาที่ไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการคัดเลือกเขาศึกษาตอ
โครงการปริญญาเอก
7.2 ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนหรือผานการสอบภาษาอังกฤษ
ตามที่ระบุในขอ 6.3
7.3 ผูเขาศึกษาตองมีบทความแสดงหัวขอวิจัย ที่ไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการคัดเลือกเขาศึกษาตอโครงการปริญญา
เอก
7.4 ผูเขาศึกษาตองมีจดหมายรับรองจากผูทรงคุณวุฒิทางวิทยาการคอมพิวเตอรหรือสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 2 ฉบับ
7.5 เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/
หรือคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8.ระบบการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541 พรอมดวยฉบับแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 ดังนี้
8.1 เปนหลักสูตรภาคกลางวัน และเปนการศึกษาภาคปกติ จัดการเรียนการสอนและการเขียนวิทยา นิพนธ และการสอบ
วิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ
8.2 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบงเวลาศึกษาในปหนึ่งๆ เปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษา
ที่บังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคหนึ่ง ๆ มีระยะเวลา 16 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา ไมนอยกวา
8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
8.3 รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตร กําหนดปริมาณการศึกษาเปนจํานวน “หนวยกิต” หมายถึง หนวยที่แสดงปริมาณ
การศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยอํานวยการใหแกนักศึกษาตามปกติ หนึ่งหนวยกิต หมายถึง การบรรยาย 1 ชั่วโมง หรือปฏิบัติทดลองไม
นอยกวา 2 ชั่วโมง หรือการฝกงานไมนอยกวา 3 ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ สวนการสอนแบบอื่นๆ ใหเปนไปตาม
เกณฑที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนด
8.4 หลักสูตรมีจํานวน 1 แผนการศึกษา คือ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยการทํา
วิทยานิพนธที่มีคณ
ุ ภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
8.5 ขอกําหนดหลักสูตร
8.5.1 การศึกษารายวิชาตางๆ ตามโครงสรางหลักสูตร นักศึกษาตองศึกษา 50 หนวยกิต ประกอบไปดวยรายวิชา 14
หนวยกิต และวิชาวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต ในสวนของรายวิชาประกอบไปดวยวิชาบังคับ 3 หนวยกิต วิชาบังคับเลือก 2 หนวยกิต
และวิชาเลือก 9 หนวยกิต
8.5.2 นักศึกษาอาจขอเทียบรายวิชาที่เคยศึกษามาแลวในระดับบัณฑิตศึกษากับรายวิชาที่ตองการศึกษาในหลักสูตร
โดยการเทียบและการโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 ขอ 16.
8.5.3 การศึกษาใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและการเขียนวิทยานิพนธและการสอบวิทยา นิพนธ
8.5.4 หลักเกณฑการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประกอบไปดวยการสอบขอเขียนและการสอบ
ปากเปลา โดยคณะกรรมการบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูกําหนด

8.5.4.1 นักศึกษาจะมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติเมื่อศึกษาและสอบผานรายวิชาในหลักสูตรครบถวนแลว และ
สอบไดไมตํ่ากวาระดับ B (คาระดับ 3.00) ในแตละวิชา โดยไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
8.5.4.2 การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบขอเขียนภาคทฤษฎีและสอบปากเปลา
8.5.4.3 การวัดผลการสอบวัดคุณสมบัติ แบงเปน 2 ระดับคือ ระดับ P (ผาน) และ ระดับ N (ไมผาน) โดยไม
มีคาระดับ นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดระดับ P (ผาน) ภายใน 2 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ใน
กรณีที่สอบไมผานครั้งที่ 1 นักศึกษาตองยื่นความจํานงขอสอบใหมในการจัดสอบครั้งถัดไป และจะตองสอบผานภายในเวลา 2 ป
การศึกษานับแตเริ่มจดทะเบียนเขาเปนนักศึกษาของหลักสูตร
8.5.5 การทําวิทยานิพนธ
8.5.5.1 การจดทะเบียนวิทยานิพนธ นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธได เมื่อศึกษามาแลวไมนอยกวา 2
ภาคการศึกษา และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 14 หนวยกิต โดยไดรับคาเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 และตองสอบวัดคุณสมบัติ
ใหไดระดับ P (ผาน)
8.5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธได เมื่อสอบภาษาตางประเทศไดคาระดับ P
(ผาน) แลว
การสอบวิทยานิพนธประกอบไปดวยการสอบเคาโครงวิทยานิพนธและการสอบวิทยานิพนธซึ่งมี
ขอกําหนดดังนี้
8.5.5.2.1 การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
นักศึกษาจะตองสอบเคาโครงวิทยานิพนธใหผานโดยไดรับมติเปนเอกฉันทจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และนักศึกษาจะตองสอบใหผานภายใน 2 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
8.5.5.2.2 การสอบวิทยานิพนธ
- นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธไดหลังจากสอบเคาโครงวิทยานิพนธผานเปนเวลาอยาง
นอย 4 เดือนแลวเทานั้น
- การสอบวิทยานิพนธใหทําโดยเปดเผยและใหบุคคลทั่วไปเขารวมฟงการสอบ
วิทยานิพนธได
- นักศึกษาจะตองสอบใหไดระดับ S (ใชได) โดยตองไดมติเปนเอกฉันทจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และตองสอบใหผานภายใน 1 ครั้งเทานั้น มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
8.5.5.3 นักศึกษาจะตองทําวิทยานิพนธภายใตการแนะนําหรือควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หรือคณะอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตงตั้ง โดยนักศึกษาจะตองมีอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก 1 คน ที่เปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย สวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) อาจเปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกก็ได แตตองมีคุณสมบัติหรือตําแหนงทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
หรือเปนผูเชี่ยวชาญที่เปนบุคลากร ที่มีความรูความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณสูง ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8.5.5.4 ในการสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะแตงตั้งกรรมการสอบ ซึ่งประกอบดวย
อาจารยประจํา และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกดังกลาว จะตองมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และจะตอง
มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาหรือรับปริญญา
อนึ่ง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานสอบและตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง
8.5.6 การสอบภาษาตางประเทศ นักศึกษาจะตองสอบภาษาตางประเทศตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการสอบภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2539
8.6 ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร) จะตองสอบรายวิชาตาง ๆ ไดไมนอย
กวา 50 หนวยกิต ซึ่งประกอบดวยวิชาบังคับ 3 หนวยกิต วิชาบังคับเลือก 2 หนวยกิต และวิชาเลือก 9 หนวยกิต การสอบวัด
คุณสมบัติ วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต เสนอวิทยานิพนธและสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ
ผลงานวิทยานิพนธ จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับให
ตีพิมพใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการ
ตีพิมพ โดยที่ผูสําเร็จการศึกษาฯตองเปนผูนําเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาตินั้น และผลงานวิทยานิพนธ จะตองไดรับ
การตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่มี Impact Factor และมีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง(Peer Review) กอนการตีพิมพ
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติและ ไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองจดทะเบียนศึกษารายวิชาและหรือวิทยานิพนธไมต่ํากวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 12
หนวยกิต
ในภาคการศึกษาใดมีความจําเปนที่ไมอาจลงทะเบียนได นักศึกษาตองลาพักการศึกษา ตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
การลงทะเบียนอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541
พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
11.1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยวิชาดังตอไปนี้
B+
B
BC+
C
D
ระดับ
A
Aคาระดับ
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00

F
0.00

11.1.2 การนับหนวยกิตที่ไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S (ใชได) หรือคาระดับ
ไมต่ํากวา B เทานั้น รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ D หรือ F ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือวิชาบังคับเลือกหรือวิชาเลือก ใหนํามา
คํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป

นักศึกษาที่ไดคาระดับ U หรือระดับ F ในรายวิชาใดที่เปนวิชาบังคับหรือวิชาบังคับเลือกในหลักสูตรจะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดคาระดับ S (ใชได) หรือระดับไมต่ํากวา B มิฉะนั้นจะ
ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา หากเปนรายวิชาเลือก นักศึกษาจะลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้น หรืออาจศึกษารายวิชา
เลือกอื่น แทนก็ได
นักศึกษาไดคาระดับไมต่ํากวา B ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิ์จดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานี้ไดอีกเวนแต
หลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
11.1.3 การวัดผลวิชาวิทยานิพนธและการสอบวิทยานิพนธแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใช
ไมได) หนวยกิตที่ไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
11.1.4 การวัดผลการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศแบงเปน 2 ระดับคือระดับ P (ผาน) และ
ระดับ N (ไมผาน) โดยไมมีคาระดับ
11.2 การสําเร็จการศึกษา
11.2.1 ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 50 หนวยกิต
11.2.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25
11.2.3 ไดระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ
11.2.4 ไดระดับ P (ผาน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ
11.2.5 ไดระดับ S (ใชได) ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยกรรมการที่คณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแตงตั้งประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัย และนําวิทยานิพนธที่
พิมพเรียบรอย แลวพรอมกับวิทยานิพนธฉบับเต็ม (Full Text) ลงในสื่อบันทึกประเภทแผน CD แลวมามอบใหมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบ
11.2.6 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือ สวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการในระดับระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมารวม
กระบวนการกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ โดยที่ผูสําเร็จการศึกษาฯ ตองเปนผูนําเสนอผลงานในการประชุมระดับ
นานาชาตินั้น และ
11.2.7 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดํา เนินการใหผลงานหรือ
สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact Factor และมีกรรมการภายนอกมารวม
กระบวนการกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
11.2.8 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรกําหนด
12. งบประมาณ
ใชงบประมาณประจําป หมวดคาวัสดุ คาใชสอย คาตอบแทน และครุภัณฑของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ใชในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรนี้มีคาใชจายโดยเฉลี่ย 120,000 บาท/คน/ป

13. หลักสูตร
13.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 50 หนวยกิต
13.2 โครงสรางและองคประกอบหลักสูตร
วิชาบังคับ
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ

3
2
9
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

13.3 รหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิชาซึ่งเปดสอนใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ประกอบดวย อักษรยอ 2 ตัว
และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรยอ ภาษาไทย คพ หมายถึง วิทยาการคอมพิวเตอร
CS หมายถึง Computer Science
เลขรหัสวิชาในหลักสูตร ประกอบดวย 3 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขหลักหนวย หมายถึงกลุมวิชาบังคับ วิชาบังคับเลือก และวิชาเลือก
เลข
0
หมายถึง
วิชาบังคับ
วิชาบังคับเลือก
เลข
1 – 2 หมายถึง
เลข
3 – 9 หมายถึง
วิชาเลือก
เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดวิชาของลักษณะวิชานั้น
เลข
0
หมายถึง
หมวดวิชาพื้นฐานและสัมมนา
เลข
1
หมายถึง
หมวดวิชาปญญาประดิษฐ
เลข
2
หมายถึง
หมวดวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
เลข
3
หมายถึง
หมวดวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสและมัลติมีเดีย
เลข
4
หมายถึง
หมวดวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
ระบบปฏิบัติการ
เลข
5
หมายถึง
หมวดวิชาระบบสารสนเทศ
เลข
6
หมายถึง
หมวดวิชาภาษาโปรแกรม
เลข
7
หมายถึง
หมวดวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
เลข
8
หมายถึง
หมวดวิชาทฤษฎีการคํานวณและอัลกอริทึม
เลข
9
หมายถึง
หมวดวิชาสนับสนุนงานวิจัย
เลขหลักรอย
เลข
เลข
เลข

6
7–8
9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิชาระดับตน
วิชาขั้นสูง
วิทยานิพนธ

13.4 รายวิชา
13.4.1 วิชาบังคับ
3
หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษา วิชาบังคับ 1 วิชา จํานวน 3 หนวยกิต คือ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)
คพ.890
ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร
3 (3-0-9)
CS 890
Research Methodology in Computer Science
13.4.2 วิชาบังคับเลือก 2
หนวยกิต
นักศึกษาตองเลือกศึกษารายวิชาอยางนอย 1 รายวิชา 2 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)
คพ.801
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอรเชิง
2 (2-0-6)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
CS 801
Seminar in Computer Science for Science and
Technology
คพ.802
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอรเชิงสังคม
2 (2-0-6)
พาณิชยและอุตสาหกรรม
CS 802
Seminar in Computer Science for Social,
Commerce and Industry
13.4.3 วิชาเลือก
นักศึกษาตองเลือกศึกษาอยางนอย 3 วิชารวม 9 หนวยกิต จากรายวิชาที่กําหนดใหในหมวดวิชา
ปญญาประดิษฐ หรือหมวดวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร หรือหมวดวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสและมัลติมีเดีย หรือหมวดวิชา
ระบบเครือขายและระบบปฏิบัติการ หรือหมวดวิชาระบบสารสนเทศ หรือหมวดวิชาภาษาโปรแกรม หรือหมวดวิชาวิศวกรรม
ซอฟตแวร หรือหมวดวิชาทฤษฎีการคํานวณและอัลกอริทึม โดยเลือกศึกษารายวิชาจากหมวดวิชา 2 หมวดวิชาขึ้นไป
13.4.3.1 หมวดวิชาปญญาประดิษฐ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)
คพ.813
ปญญาประดิษฐขั้นสูง
3 (3-0-9)
CS 813
Advanced Artificial Intelligence
คพ.814
อัลกอริทึมและการประยุกตใชการทําเหมืองขอมูล
3 (3-0-9)
CS 814
Algorithms and Applications of Data Mining
คพ.819
หัวขอเลือกสรรทางปญญาประดิษฐ
3 (3-0-9)
CS 819
Selected Topics in Artificial Intelligence

รหัสวิชา

13.4.3.2 หมวดวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
ชื่อวิชา

คพ.823
CS 823
คพ.824
CS 824
คพ.829
CS 829

การวิเคราะหสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร
Computer Systems Performance Analysis
ระบบสมองกลฝงตัวและระบบทันที
Embedded and Real Time Systems
หัวขอเลือกสรรทางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
Selected Topics in Computer Architecture

รหัสวิชา

13.4.3.3 หมวดวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสและมัลติมีเดีย
ชื่อวิชา

คพ.833
CS 833
คพ.834
CS 834
คพ.839
CS 839

รหัสวิชา
คพ.843
CS 843
คพ.844
CS 844
คพ.849
CS 849

คอมพิวเตอรกราฟกสขั้นสูง
Advanced Computer Graphics
การเขารหัสและประมวลผลขอมูลมัลติมีเดียขั้นสูง
Advanced Multimedia Coding and Processing
หัวขอเลือกสรรทางคอมพิวเตอรกราฟกสและมัลติมีเดีย
Selected Topics in Computer Graphics and
Multimedia

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ- ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

13.4.3.4 หมวดวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ
ชื่อวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
Advanced Computer Networks
ระบบประมวลผลแบบกระจาย
3 (3-0-9)
Distributed Systems
หัวขอเลือกสรรทางระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
3 (3-0-9)
ระบบปฏิบัติการ
Selected Topics in Computer Networks and
Operating Systems

รหัสวิชา

13.4.3.5 หมวดวิชาระบบสารสนเทศ
ชื่อวิชา

คพ.853
CS 853
คพ.854
CS 854
คพ.859
CS 859

การคนคืนสารสนเทศขั้นสูง
Advanced Information Retrieval
การสรางภาพนามธรรมของสารสนเทศ
Information Visualization
หัวขอเลือกสรรทางระบบสารสนเทศ
Selected Topics in Information Systems

รหัสวิชา

13.4.3.6 หมวดวิชาภาษาโปรแกรม
ชื่อวิชา

คพ.863
CS 863
คพ.869
CS 869

การสรางคอมไพเลอร
Compiler Construction
หัวขอเลือกสรรทางภาษาโปรแกรม
Selected Topics in Programming Languages

รหัสวิชา

13.4.3.7 หมวดวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
ชื่อวิชา

คพ.873
CS 873
คพ.874
CS 874
คพ.879
CS 879

การวิเคราะหความตองการและการกําหนด
คุณลักษณะของซอฟตแวรขั้นสูง
Advanced Software Requirement and
Specification
การบริหารและประเมินโครงการซอฟตแวรขั้นสูง
Advanced Software Project Management and
Measurement
หัวขอเลือกสรรทางวิศวกรรมซอฟตแวร
Selected Topics in Software Engineering

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

รหัสวิชา
คพ.883
CS 883
คพ.889
CS 889

13.4.3.8 หมวดวิชาทฤษฎีการคํานวณและอัลกอริทึม
ชื่อวิชา
ระบบการคํานวณแบบพรอมกัน
Concurrent Computing Systems
หัวขอเลือกสรรทางทฤษฎีการคํานวณและอัลกอริทึม
Selected Topics in Theory of Computation and
Algorithms

รหัสวิชา

13.4.3.9 การศึกษาเฉพาะดาน/หัวขอพิเศษ
ชื่อวิชา

คพ.803
CS 803
คพ.804
CS 804

การศึกษาเฉพาะดาน
Specific Studies in Computer Science
หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร
Special Topics in Computer Science

13.4.4 วิทยานิพนธ
นักศึกษาตองศึกษาไมนอยกวา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
คพ.900
CS 900

วิทยานิพนธ
Dissertation

36

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หนวยกิต
หนวยกิต
36

13.5 แผนการศึกษา
คพ.890
คพ.8xx
คพ.801-802

คพ.8xx

คพ.8xx

คพ.900

คพ.900

คพ.900

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร
วิชาเลือก 1 วิชา
วิชาบังคับเลือก 1 วิชา
รวม
ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติ
วิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
นักศึกษาสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
รวม
ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ
รวม

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
นักศึกษาสอบปองกันวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
8 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต

12 หนวยกิต
12 หนวยกิต

13.6 คําอธิบายรายวิชา
13.6.1 วิชาบังคับ
คพ890 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร
3 (3-0-9)
CS890 Research Methodology in Computer Science
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย การเสนอเคาโครงการวิจัย การออกแบบการวิจัย การวิเคราะหสรุปผล หลักการเขียน
รายงานในเรื่องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
13.6.2 วิชาบังคับเลือก
คพ801 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอรเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2 (2-0-6)
CS801 Seminar in Computer Science for Science and Technology
การสัมมนาตามหัวขอที่คัดสรรทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยเนนการอภิปราย ฝกฝนการนําเสนอ
การอธิบายและการวิเคราะหหัวขอการอภิปรายที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจริง พรอมเสนอแนะวิธีแกปญหา เพื่อ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูง
คพ802 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอรเชิงสังคม พาณิชยและอุตสาหกรรม
2 (2-0-6)
CS802 Seminar in Computer Science for Social, Commerce and Industry
การสัมมนาตามหัวขอที่คัดสรรทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยเนนการอภิปราย ฝกฝนการนําเสนอ
การอธิบายและการวิเคราะหหัวขอการอภิปรายที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจริง พรอมเสนอแนะวิธีแกปญหา
ทางสังคม การพาณิชยและอุตสาหกรรม
13.6.3 วิชาเลือก
คพ803 การศึกษาเฉพาะดาน
3 (3-0-9)
CS803 Specific Studies in Computer Science
วิเคราะห และอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ และปญหาการทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรที่เกิดขึ้นในปจจุบัน มีการ
นําเสนอหลักเกณฑและเทคนิคที่เกี่ยวของกอนที่จะนําหัวขอและสถานการณมาอภิปราย และวิเคราะห ในชั้นเรียน
คพ804 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร
3 (3-0-9)
CS804 Special Topics in Computer Science
วิเคราะห หัวขอทางวิทยาการคอมพิวเตอรที่สนใจ เปรียบเทียบเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับหัวขอที่สนใจ วิเคราะหปญหาใน
หัวขอวิจัยนั้นๆ
คพ813 ปญญาประดิษฐขั้นสูง
3 (3-0-9)
CS813 Advanced Artificial Intelligence
หัวขอขั้นสูงในวิชาปญญาประดิษฐ ตัวแทนอัจฉริยะ การเรียนรูแบบอุปนัย การใชเหตุผลในภาวะความไมแนนอน
อัลกอริทึมแบบพันธุการ การคนหาคําตอบของปญหาการหาคาเหมาะที่สุด

คพ814 อัลกอริทึมและการประยุกตใชการทําเหมืองขอมูล
3 (3-0-9)
CS814 Algorithms and Applications of Data Mining
วิธีการและระบบรวมสมัยเพื่อการคนพบความรูจากฐานขอมูลขนาดใหญ เวิลดไวดเว็บ ขอมูลที่มีลักษณะเปนโครงสราง
กึ่งโครงสราง และไมเปนโครงสราง การสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกตใชการทําเหมืองขอมูลขั้นสูง
คพ819 หัวขอเลือกสรรทางปญญาประดิษฐ
3 (3-0-9)
CS819 Selected Topics in Artificial Intelligence
การนําเสนอและอภิปรายในหัวขอที่นาสนใจในดานปญญาประดิษฐ ประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยขั้นสูง ที่นํามาซึ่งองค
ความรูรวมสมัยหรือนวัตกรรม อันมีผลตอแนวทางวิจัยดานการปญญาประดิษฐ
คพ823 การวิเคราะหสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร
3 (3-0-9)
CS823 Computer Systems Performance Analysis
วิธีการประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย การสรางตัวแบบเชิงวิเคราะห การวัดคา และการ
จําลอง ทฤษฎีแถวคอย และตนแบบหวงโซมารคอฟ หลักการและเทคนิคการจําลองแบบเหตุการณไมตอเนื่อง การวัดคา
ประสิทธิภาพ กรณีศึกษา และการใชแบบจําลองเพื่อทําการทดลองประเมินประสิทธิภาพ
คพ824 ระบบสมองกลฝงตัวและระบบทันที
3 (3-0-9)
CS824 Embedded and Real Time Systems
การออกแบบ การพัฒนาและการทดสอบระบบสมองกลฝงตัวเกี่ยวกับตัวประมวลผลทางดานระบบสมองกลฝงตัว และ
ระบบปฏิบัติการทางดานระบบสมองกลฝงตัว
คพ829 หัวขอเลือกสรรทางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3 (3-0-9)
CS829 Selected Topics in Computer Architecture
การนําเสนอและอภิปรายในหัวขอที่นาสนใจทางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยขั้นสูง ที่นํามา
ซึ่งองคความรูรวมสมัยหรือนวัตกรรม อันมีผลตอแนวทางวิจัยดานสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
คพ833 คอมพิวเตอรกราฟกสขั้นสูง
3 (3-0-9)
CS833 Advanced Computer Graphics
ความรูในระดับสูง สําหรับสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกส ไดัแก วิธีการเก็บขอมูลของรูปทรงหรือวัตถุเชิงเรขาคณิต
การเก็บขอมูลของวัตถุโดยใชระดับความซับซอนที่เหมาะสม การสรางพื้นผิวโดยใชขอมูลภาพ หรือใชสิ่งแวดลอม เทคนิคการ
คํานวณแสงโดยอาศัยการสะทอนของรังสีของแสง และการถายพลังงานความรอน การคํานวณแสงโดยพิจารณาคาแสงที่ตก
กระทบวัตถุจากแหลงกําเนิดแสงรวมทั้งการสะทอนของวัตถุที่อยูรอบขาง ความรูเกี่ยวกับการทําภาพเคลื่อนไหว

คพ834 การเขารหัสและประมวลผลขอมูลมัลติมีเดียขั้นสูง
3 (3-0-9)
CS834 Advanced Multimedia Coding and Processing
คุณลักษณะของสัญญาณภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล การแปลงสัญญาณรวมแบบดิจิตอล มาตรฐาน
และเทคนิคการเขารหัสสัญญาณภาพ เสียง และภาพ เคลื่อนไหวแบบดิจิตอล การกรองสัญญาณแบบดิจิตอล การประมวลผล
ขอมูลภาพเคลื่อนไหว การประยุกตใชงานภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล การประชุมทางไกล มัลติมีเดียและโทรทัศนความชัดสูง
ระบบสารสนเทศมัลติมีเดีย หองสมุดดิจิตอล
คพ839 หัวขอเลือกสรรทางคอมพิวเตอรกราฟกสมัลติมีเดีย
3 (3-0-9)
CS839 Selected Topics in Computer Graphics and Multimedia
การนําเสนอและอภิปรายในหัวขอที่นาสนใจทางคอมพิวเตอรกราฟกสและมัลติมีเดีย ประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยขั้นสูงที่
นํามาซึ่งองคความรูรวมสมัย หรือนวัตกรรมอันมีผลตอแนวทางวิจัยดานคอมพิวเตอรกราฟกสและมัลติมีเดีย
คพ843 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
3 (3-0-9)
CS843 Advanced Computer Networks
การพัฒนาความเขาใจ เกี่ยวกับ เครือขายสื่อสารระหวางคอมพิวเตอร และปรัชญาการสื่อสารระหวางเครือขาย
สถาปตยกรรมเครือขายแบบลําดับชั้น โพรโทคอลระดับลิงคเลเยอร เครือขายการสลับขอมูลความเร็วสูง เครือขายเฉพาะที่และ
เครือขายบริเวณกวาง การจัดเสนทาง สถาปตยกรรมตัวจัดเสนทาง การควบคุมความแออัด การบริหารคุณภาพเครือขาย เครือขาย
ไรสาย ระบบความปลอดภัยในเครือขาย และประเด็นทางดานสมรรถนะ
คพ844 ระบบประมวลผลแบบกระจาย
3 (3-0-9)
CS844 Distributed Systems
การประมวลผลบนระบบคอมพิวเตอรแบบกระจาย คุณลักษณะของระบบกระจาย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเครือขาย
ระบบปฏิบัติการ และแนววิธีการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวของ การสื่อสารระหวางโพรเซสแบบรับสงขอความ โมเดลการสื่อสารแบบ
ไคลแอนตเซิรฟเวอร การใชอารพีซี ธุรกรรมแบบครบหนวย ระบบมิดเดิลแวรเชิงวัตถุแบบกระจาย การประสานงานรวมกันแบบ
กระจาย นาฬิกากายภาพและตรรกะ การประสานจังหวะ การไมเกิดรวม และอัลกอริทึมเพื่อเลือกผูนํา
คพ849 หัวขอเลือกสรรทางระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-9)
CS849 Selected Topics in Computer Networks and Operating Systems
การนําเสนอและอภิปรายในหัวขอที่นาสนใจทางระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ ประเด็นเกี่ยวกับ
งานวิจัยขั้นสูง ที่นํามาซึ่งองคความรูรวมสมัยหรือนวัตกรรม อันมีผลตอแนวทางวิจัยดานระบบเครือขายและระบบปฏิบตั ิการ
คพ853 การคนคืนสารสนเทศขั้นสูง
3 (3-0-9)
CS853 Advanced Information Retrieval
ทฤษฎีและกระบวนการคนคืนเอกสารแบบขอความ ตัวแบบแบบบูล ตัวแบบแบบเวกเตอร การสรางดรรชนีเอกสาร การ
คนคืนเอกสารโดยอิงคุณสมบัติของผูใช การประเมินระบบคนคืนสารสนเทศ การคนคืนเอกสารแบบสื่อประสม การคนหาบนเว็บ
อภิปรายงานวิจัยรวมสมัย

คพ854 การสรางภาพนามธรรมของสารสนเทศ
3 (3-0-9)
CS854 Information Visualization
การใชกราฟกสเพื่อทําความเขาใจและวิเคราะหขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ การผสม-ผสานเทคนิคระหวางการสราง
ภาพนามธรรมและสวนตอประสานกับผูใช การประยุกตใชการสรางภาพนามธรรม อภิปรายงานวิจัยรวมสมัยเชิงทฤษฎีและเชิง
ประจักษ
คพ859 หัวขอเลือกสรรทางระบบสารสนเทศ
3 (3-0-9)
CS859 Selected Topics in Information Systems
การนําเสนอและอภิปรายในหัวขอที่นาสนใจทางระบบสารสนเทศ ประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยขั้นสูงที่นํามาซึ่งองค
ความรูรวมสมัยหรือนวัตกรรม อันมีผลตอแนวทางวิจัยดานระบบสารสนเทศ
คพ863 การสรางคอมไพเลอร
3 (3-0-9)
CS863 Compiler Construction
วิธีการออกแบบและพัฒนาคอมไพเลอร การสรางรหัสใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การตรวจพบ และ แกไขขอผิดพลาด
รวมทั้งคุณลักษณะรูปแบบ ไวยากรณตาง ๆ
คพ869 หัวขอเลือกสรรทางภาษาโปรแกรม
3 (3-0-9)
CS869 Selected Topics in Programming Languages
การนําเสนอและอภิปรายในหัวขอที่นาสนใจในทางภาษาโปรแกรม ประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยขั้นสูง ที่นํามาซึ่งองค
ความรูรวมสมัยหรือนวัตกรรม อันมีผลตอแนวทางวิจัยดานภาษาโปรแกรม
คพ873 การวิเคราะหความตองการและการกําหนดคุณลักษณะของซอฟตแวรขั้นสูง
3 (3-0-9)
CS873 Advanced Software Requirement and Specification
การกําหนดความตองการของซอฟตแวรโดยวิธีรูปนัย และการแบงละเอียดซอฟตแวร การกําหนดเปนรูปแบบทางการ
และรูปแบบนามธรรม เงื่อนไขกอนและหลัง การแบงละเอียดและพิสูจนความถูกตองของโปรแกรม การแบงละเอียดขอมูล การ
พัฒนาซอฟตแวรอยางมีระบบโดยใช VDM และ Z
คพ874 การบริหารและประเมินโครงการซอฟตแวรขั้นสูง
3 (3-0-9)
CS874 Advanced Software Project Management and Measurement
หลักการและวิธีที่ใชในการบริหารกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร การจัดการและควบคุมโครงการซอฟตแวร การจัดการ
โครงแบบ การจัดการความเสี่ยง การพัฒนาซอฟตแวรแมทริกซที่เหมาะสม การใชซอฟตแวรแมทริกซสําหรับการประกันคุณภาพ
ของซอฟตแวร

คพ879 หัวขอเลือกสรรทางวิศวกรรมซอฟตแวร
3 (3-0-9)
CS879 Selected Topics in Software Engineering
การนําเสนอและอภิปรายในหัวขอที่นาสนใจในทางวิศวกรรมซอฟตแวรประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัย ขัน้ สูง ที่นํามาซึ่งองค
ความรูรวมสมัยหรือนวัตกรรม อันมีผลตอแนวทางวิจัยทางวิศวกรรมซอฟตแวร
คพ883 ระบบการคํานวณแบบพรอมกัน
3 (3-0-9)
CS883 Concurrent Computing Systems
แนวคิดและรูปแบบในการแสดงพฤติกรรมของระบบการทํางานแบบพรอมกันอยางมีแบบแผน ทฤษฎีคอมมิวนิเคชันซี
เควนเชียลโพรเซส (ซีเอสพี) แคลคูลัสของระบบสื่อสาร (ซีซเี อส) เพทริเนต เพทริเนตเชิงเวลา
คพ889 หัวขอเลือกสรรทางทฤษฎีการคํานวณและอัลกอริทึม
3 (3-0-9)
CS889 Selected Topics in Theory of Computation and Algorithms
การนําเสนอและอภิปรายในหัวขอที่นาสนใจในทางทฤษฎีการคํานวณและอัลกอริทึม ประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยขั้นสูง ที่
นํามาซึ่งองคความรูรวมสมัยหรือนวัตกรรม อันมีผลตอแนวทางวิจัยทางทฤษฎีการคํานวณและอัลกอริทึม
13.6.4 วิชาวิทยานิพนธ
คพ900 วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
CS900 Dissertation
การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร การเขียนและนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียน
รายงานวิจัยเพื่อเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ
14. เงื่อนไขอื่นๆ
รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่ระบุไวในหลักสูตรใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

