
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 
1. ช่ือหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 Master of Science Program in Computer Science 
2. ช่ือปริญญา 
 ภาษาไทย      (ชื่อเต็ม):  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
          (ชื่อยอ):  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
 ภาษาอังกฤษ (ช่ือเต็ม):  Master of Science (Computer Science) 
          (ชื่อยอ):  M.Sc. (Computer Science) 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
                ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
                คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
      4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศเปนอยางมาก อีกท้ังยังมีความขาดแคลน โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรที่มีความสามารถในการทํางานวิจัยและ
ประยุกตใชองคความรูใหเกิดประโยชนอยางสรางสรรค  
      4.2 วตัถุประสงคของหลักสูตร  

1) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชตอการพัฒนาประเทศ ท้ังใน
เชิงวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
2) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการวิจัย ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร  
3) เพื่อเสริมสรางและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 
4) เพื่อสนับสนุนการศึกษาและงานวิจัย ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร ในแขนงยอยตางๆ ท่ีมี
ความกาวหนาอยางรวดเร็ว 

 

 



 

5. กําหนดการเปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 

6. ระบบการศึกษา 
      6.1 ระบบ 
 จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบงเวลาศึกษาในปหนึ่งๆ เปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเปนภาคการศึกษาที่
บังคับคือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคหนึ่งๆ มีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา
ไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ  ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ 
      6.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
 ไมมี 
      6.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
 ไมม ี
7. การดําเนินการหลักสูตร 
      7.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

นอกวัน-เวลาราชการ คือวันเสาร-วันอาทิตย เวลา 9.00-16.00 น. 
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 
ภาคฤดูรอน          เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

      7.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2553 และมีคุณสมบัติ ดังนี ้
 1) เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีในดานวิทยาการคอมพิวเตอรจากสถาบันการศึกษาในหรือ 
ตางประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับรองวิทยฐานะ หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาในหรือตางประเทศซึง่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับรองวิทยฐานะและไดศึกษาวิชาการเขียนโปรแกรม 
โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร โครงสรางขอมูล ระบบฐานขอมูล และระบบปฏิบัติการ ในหลักสูตรหรือการอบรม
จากสถาบันการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับรองวิทยฐานะ 

2) ตองไมเปนโรคติดตออยางรายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางตอการศึกษา 
3) ตองไมเปนผูท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

 4) ตองไมเคยถูกคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันการศึกษาอ่ืน เพราะมีความผิดทางวินัยภายในระยะเวลา 10 
ป กอนการสมัครเขาเปนนักศึกษา 
     7.3 การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 1) ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ 
 2) ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลทดสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึง
วันสมัคร)  
 3) เงื่อนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 



      7.4 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
 นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตรท่ีไมไดเรียนสายวิทยาการคอมพิวเตอรในระดับปริญญาตรีอาจมีพ้ืนฐานทักษะ
การเรียนรูในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรไมเพียงพอ รวมท้ังทักษะและความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา
เนื่องจากตําราเอกสารและขอสอบบางวิชาจะเปนภาษาอังกฤษ 
      7.5 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.4 
 นักศึกษาที่จะเขารับการศึกษาจําเปนตองศึกษาวิชาระเบียบวิธีวิจัยและวิชาเคร่ืองมือซอฟตแวรสําหรับงานวิจัยในภาค
การศึกษาแรก และศึกษาวิชาภาษาอังกฤษตั้งแตภาคการศึกษาแรก และสอบใหไดไมต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดกอน
สําเร็จการศึกษา 
      7.6 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 ในแตละปการศึกษาจะรับนักศึกษาปการศึกษาละ 30 คน                                                                                                     

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา จํานวนนักศึกษา 
2553 2554 2555 2556 2557 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปท่ี 2 - 30 30 30 30 
รวม 30 60 60 60 60 
จบการศึกษา - 25 25 25 25 

 
      7.7 งบประมาณตามแผน                                                                                                                                                                

              7.7.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)                                                                                                                                  

               

 

 

 

 

ปงบประมาณ รายละเอียดรายรับ 
2553 2554 2555 2556 2557 

คาบํารุงการศึกษา 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
คาลงทะเบียน 5,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
คาธรรมเนียมพิเศษ 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 
คาอุปกรณ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

รวมรายรับ 14,100,000 13,600,000 13,600,000 13,600,000 13,600,000 



7.7.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

*หมายเหต ุจํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง  
      7.8 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน 
      7.9 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศกึษา 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 12.15 และขอ 19 

ปงบประมาณ หมวดเงิน 
2553 2554 2555 2556 2557 

ก. งบดําเนินการ      
    1) คาใชจายบุคลากร 5,000,000 4,500,000 4,500,000 3,000,000 3,000,000 
    2) คาใชจายดําเนินงาน 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 
    3) ทุนอุดหนุนการศึกษา 
        และจายมหาวิทยาลัย 

4,000,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 3,000,000 

    4) สวัสดิการ 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
รวม (ก) 11,400,000 11,000,000 10,500,000 8,500,000 8,500,000 

ข. งบลงทุน 
คาครุภัณฑ  
(จายจากกําไรสะสม) 

- - - - - 

รวม (ข) - - - - - 
รวม (ก) + (ข) 11,400,000 11,000,000 10,500,00

  
8,50 ,000 8,500,000 

จํานวนนักศึกษา* 150 130 120 100 1 0 
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 76,000 84,615 87,500 85,000 85,000 

 
8. หลักสูตร 
      8.1. หลักสูตร 
 8.1.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

1) แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชารวมกับการทําวิทยานิพนธ)                         36      หนวยกิต 
2) แผน ข (ศึกษารายวิชารวมกับการคนควาอิสระ)                                          36      หนวยกิต 
ระยะเวลาการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาเปนหลักสูตรแบบศึกษาไมเตม็เวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลา

การศึกษาตลอดหลักสูตร อยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ 
  
 



                  8.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชารวมกับการทําวิทยานิพนธ) 

1) หมวดวิชาบังคับ                 12 หนวยกิต 
2) หมวดวิชาเลือก   12 หนวยกิต 
3) วิทยานิพนธ   12 หนวยกิต 

     รวม                36 หนวยกิต 
แผน ข (ศึกษารายวิชารวมกับการคนควาอิสระ) 

1) หมวดวิชาบังคับ                 12 หนวยกิต 
2) หมวดวิชาเลือก   18 หนวยกิต 
3) การคนควาอิสระ                  6 หนวยกิต 

     รวม                36 หนวยกิต 
  8.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 

รหัสวิชา 
รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวย อักษรยอ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้ 

อักษร คพ หมายถึง วิทยาการคอมพิวเตอร 
อักษร CS หมายถึง Computer Science 
เลขหลักหนวย หมายถึง กลุมวิชาบังคับ และวิชาเลือก 

   เลข 0-2 หมายถึง วิชาบังคับ  
 เลข 3-9 หมายถึง วิชาเลือก 
เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดวิชาของลักษณะวิชานั้น 
 เลข 0  หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐานหรือสัมมนา 
 เลข 1  หมายถึง หมวดวิชาปญญาประดิษฐ 
 เลข 2  หมายถึง หมวดวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 
 เลข 3  หมายถึง หมวดวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสและมัลติมีเดีย 
 เลข 4  หมายถึง หมวดวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ 
 เลข 5  หมายถึง หมวดวิชาระบบสารสนเทศ 
 เลข 6  หมายถึง หมวดวิชาภาษาโปรแกรม 
 เลข 7  หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 
 เลข 8  หมายถึง หมวดวิชาทฤษฎีการคํานวณและอัลกอริทึม 
 เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาสนับสนุนงานวิจัย 
เลขหลักรอย หมายถึง ระดับของวิชา 
 เลข 6 หมายถึง วิชาระดับตน 
 เลข 7 หมายถึง วิชาระดับสูง 
 เลข 8 หมายถึง วิทยานิพนธหรือวิชาระดับปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

 



รายวิชาในหลักสูตร 
1) หมวดวิชาบังคับ   

นักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษา ตองศึกษาวิชาบังคับ 5 วิชา จํานวน 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้  
 รหัส รายวิชา        จํานวนหนวยกิต  

              (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 
 คพ.690 ระเบียบวิธีวิจัย 1 (1-0-3) 
 CS.690 Research Methodology 
 คพ.691 เคร่ืองมือซอฟตแวรสําหรับงานวิจัย 2 (2-0-6) 
 CS.691  Software Tools for Research                                                            
 คพ.680 การวิเคราะหอัลกอริทึม 3 (3-0-9) 
                             CS.680   Analysis of Algorithms                                                                   
 คพ.681 ทฤษฎีการคํานวณ 3 (3-0-9) 
                             CS.681   Computational Theory                                                                    
 คพ.620 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและซอฟตแวรระบบ 3 (3-0-9) 
                             CS.620   Computer Architecture and System Software                                

 

2) หมวดวิชาเลือก    
นักศึกษาแผน ก แบบ ก2  ใหเลือกศึกษาวิชาเลือก 4 รายวิชา จํานวน 12 หนวยกิต  
นักศึกษาแผน ข ใหเลือกศึกษาวิชาเลือก 6 รายวิชา จํานวน 18 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

 รหัส รายวิชา        จํานวนหนวยกิต  
              (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

หมวดวิชาปญญาประดิษฐ 
คพ.613 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3 (3-0-9) 

                             CS.613    Natural Language Processing  
หมวดวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  
คพ.623 ระบบทนตอความผิดพรอง 3 (3-0-9) 

                             CS.623    Fault Tolerant Systems 
หมวดวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสและมัลติมีเดีย  
คพ.633 การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลภาพดิจิตอล 3 (3-0-9) 

                             CS.633    Digital Image Processing and Analysis 
คพ.634 ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร 3 (3-0-9) 

                             CS.634    Computer Vision 
คพ.635 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (3-0-9) 

                             CS.635    Computer Graphics 
คพ.733 คอมพิวเตอรแอนิเมชันขั้นสูง 3 (3-0-9) 

                             CS.733    Advanced Computer Animation 



คพ.734 เทคนิคการเรนเดอรข้ันสูง 3 (3-0-9) 
                             CS.734    Advanced Rendering Techniques 

หมวดวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ  
คพ.643 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร 3 (3-0-9) 

                             CS.643    Computer Security 
คพ.644 ระบบปฏิบัติการขั้นสูง 3 (3-0-9) 

                             CS.644    Advanced Operating Systems 
หมวดวิชาระบบสารสนเทศ  
คพ.653 ระบบฐานขอมูลข้ันสูง 3 (3-0-9) 

                             CS.653    Advanced Database Systems 
คพ.654 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรข้ันสูง 3 (3-0-9) 

                             CS.654    Advanced Human-Computer Interactions 
หมวดวิชาภาษาโปรแกรม 
คพ.663 การออกแบบภาษาโปรแกรม 3 (3-0-9) 

                             CS.663    Programming Language Design 
หมวดวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 
คพ.673 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถ ุ 3 (3-0-9) 

                             CS.673    Object-Oriented Analysis and Design 
คพ.674 วิศวกรรมซอฟตแวรขั้นสูง 3 (3-0-9) 

                             CS.674    Advanced Software Engineering 
คพ.773 การวิเคราะหและออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร 3 (3-0-9) 

                             CS.773    Analysis and Design of Software Architecture 
คพ.774 วิศวกรรมคุณภาพซอฟตแวร 3 (3-0-9) 

                             CS.774    Software Quality Engineering 
คพ.775 ตรรกศาสตรสําหรับวิศวกรรมซอฟตแวร 3 (3-0-9) 

                             CS.775    Logic in Software Engineering 
คพ.776 การประยุกตใชวิธีรูปนัยในงานวิศวกรรมซอฟตแวร 3 (3-0-9) 

                             CS.776    Applied Formal Methods  
คพ.777 เศรษฐศาสตรการพัฒนาซอฟตแวร 3 (3-0-9) 

                             CS.777    Software Economics 
หมวดวิชาทฤษฎีการคํานวณและอัลกอริทึม 
คพ.683 อัลกอริทึมและสถาปตยกรรมคูขนาน 3 (3-0-9) 

                             CS.683    Parallel Architecture and Algorithms 
 



คพ.684 ระบบทันเวลา 3 (3-0-9) 
CS.684 Real-Time Systems 

หมวดวิชาสัมมนา 
คพ.703 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3 (3-0-9) 

                             CS.703    Seminar in Computer Science 1 
คพ.704 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3 (3-0-9) 

                             CS.704    Seminar in Computer Science 2 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาจากรายวิชาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร พ.ศ. 
2552 ดังตอไปนี้ 
 รหัส รายวิชา        จํานวนหนวยกิต  

              (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 
คพ.813   ปญญาประดิษฐข้ันสูง                                                  
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.823   การวิเคราะหสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร  3 (3-0-9) 
CS 823    Computer Systems Performance Analysis  
คพ.824   ระบบสมองกลฝงตัวและระบบทันที   3 (3-0-9) 
CS 824    Embedded and Real Time Systems  
คพ.833 คอมพิวเตอรกราฟกสข้ันสูง  3 (3-0-9) 
CS 833 Advanced Computer Graphics  
คพ.834 การเขารหัสและประมวลผลขอมูลมัลติมีเดียขั้นสงู  3 (3-0-9) 
CS 834 Advanced Multimedia Coding and Processing  
คพ.843 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง  3 (3-0-9) 
CS 843  Advanced Computer Networks  
คพ.844 ระบบประมวลผลแบบกระจาย  3 (3-0-9)  
CS 844 Distributed Systems  
คพ.853 การคนคืนสารสนเทศขั้นสูง  3 (3-0-9) 
CS 853    Advanced Information Retrieval 
คพ.854 การสรางภาพนามธรรมของสารสนเทศ  3 (3-0-9) 
CS 854 Information Visualization  
คพ.863 การสรางคอมไพเลอร  3 (3-0-9) 
CS 863    Compiler Construction 



 

คพ.873 การวิเคราะหความตองการและการกําหนดคุณลักษณะ                      3 (3-0-9) 
                ของซอฟตแวรข้ันสูง 
CS 873    Advanced Software Requirement and Specification 
คพ.874   การบริหารและประเมินโครงการซอฟตแวรข้ันสูง  3 (3-0-9) 
CS 874 Advanced Software Project Management and Measurement  
คพ.883 ระบบการคํานวณแบบพรอมกัน  3 (3-0-9) 
CS 883    Concurrent Computing Systems 
 
3) การคนควาอิสระและวิทยานิพนธ  
 รหัส รายวิชา        จํานวนหนวยกิต  

              (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 
คพ.790 การคนควาอิสระ 6 
CS.790 Independent Study 
4) วิทยานิพนธ  
 รหัส รายวิชา        จํานวนหนวยกิต  

              (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 
คพ.800 วิทยานิพนธ 12 
CS.800 Thesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการศึกษา 
 

ปการศึกษาที่ 1 
แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

ภาคเรียนท่ี 1 
คพ.690 ระเบียบวิธีวิจัย                                         1 หนวยกิต 
คพ.691 เคร่ืองมอืซอฟตแวรสําหรับงานวิจัย         2 หนวย
กิต 
คพ.680 การวิเคราะหอัลกอริทึม                 3 หนวยกิต 
คพ.620 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและ 
              ซอฟตแวรระบบ                                 3 หนวย
กิต 

รวม                                       9 หนวยกิต 

ภาคเรียนที่ 1 
คพ.690 ระเบียบวิธีวิจัย                                         1 หนวยกิต 
คพ.691 เคร่ืองมอืซอฟตแวรสําหรับงานวิจัย         2 หนวย
กิต 
คพ.680 การวิเคราะหอัลกอริทึม                 3 หนวยกิต 
คพ.620 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและ 
              ซอฟตแวรระบบ                  3 หนวยกิต 

รวม                                       9 หนวยกิต 

ภาคเรียนท่ี 2 
คพ.681 ทฤษฎีการคํานวณ                                 3 หนวย
กิต 
คพ.xxx วิชาเลือก                                  3 หนวย
กิต 
คพ.xxx วิชาเลือก                                  3 หนวย
กิต 

รวม                                       9 หนวยกิต 

ภาคเรียนที่ 2 
คพ.681 ทฤษฎีการคํานวณ                                 3 หนวย
กิต 
คพ.xxx วิชาเลือก                                  3 หนวย
กิต 
คพ.xxx วิชาเลือก                                  3 หนวย
กิต 

รวม                                       9 หนวยกิต 
 
 

 

 

 

 

 



 

ปการศึกษาที่ 2 
ภาคเรียนท่ี 1 
คพ.xxx วิชาเลือก                                  3 หนวย
กิต 
คพ.xxx วิชาเลือก                                  3 หนวย
กิต 
คพ.800 วิทยานิพนธ                  3 หนวยกิต 

รวม                                       9 หนวยกิต 
(สอบเคาโครงวทิยานิพนธ) 

ภาคเรียนที่ 1 
คพ.xxx วิชาเลือก                                  3 หนวย
กิต 
คพ.xxx วิชาเลือก                                  3 หนวย
กิต 
คพ.xxx วิชาเลือก                                  3 หนวย
กิต 

รวม                                       9 หนวยกิต 
(สอบประมวลความรู) 

ภาคเรียนท่ี 2 
คพ.800 วิทยานิพนธ                  9 หนวยกิต 

รวม                                       9 หนวยกิต 
(สอบวิทยานิพนธ) 

ภาคเรียนที่ 2 
คพ.xxx วิชาเลือก                                  3 หนวย
กิต 
คพ.790 การคนควาอิสระ                  6 หนวยกิต 

รวม                                       9 หนวยกิต 
(สอบการคนควาอิสระ) 

รวมตลอดหลักสูตร     36  หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร    36  หนวยกิต 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

คพ.613 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  3 (3-0-9) 
CS.613 Natural Language Processing 
 ความรูโดยรวมเก่ียวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยเนนสวนของขั้นตอนวิธีและรูปแบบจําลอง หัวขอตางๆ 
ไดแก สารสนเทศทางภาษาศาสตร วากยสัมพันธ อรรถศาสตร และสัมพันธสารวิเคราะห แนะนําเทคนิคการเรียนรูเคร่ืองจักร 
และ เทคนิคเชิงปริมาณรวมสมัย มาใชในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ หลักการนําการประมวลผลภาษาธรรมชาติมาประยุกต 
กับงานดาน การประมวลผลภาษาพูด การทําเหมืองเอกสาร และ ระบบสนทนา 
 
คพ.620 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและซอฟตแวรระบบ 3 (3-0-9) 
CS.620 Computer Architecture and System Software 
 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบหนวยประมวลผลเดี่ยวและมัลติโปรเซสเซอรและมัลติคอร การออกแบบโครงสราง
ของ ระบบคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการประมวลผลแบบมัลติโปรเซสเซอร แคชโคฮีเร็น แคชคอนซิสเต็นซี่ สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอรแบบ เอ็มไอเอ็มดี อินเตอรคอนเน็คชั่นเน็ตเวิรค ระบบปฏิบัติการและซอฟแวรระบบเพื่อสนับสนุนการทํางาน
แบบมั ลติ โปร เซส เซอร และมั ลติ คอร  การ เขี ยน โปรแกรมสํ าห รับระบบมั ลติ โปร เซส เซอร และ 
มัลติคอร 
 
คพ.623 ระบบทนตอความผิดพรอง 3 (3-0-9) 
CS.623 Fault Tolerant Systems 
 ความผิดพรอง ความผิดพลาด และความขัดของของระบบคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมเก่ียวกับการทนตอความผิด
พรองของระบบคอมพิวเตอร และเทคนิคสําหรับการกูระบบเมื่อเกิดความผิดพรองขึ้น การคนหาความผิดพรอง การตรวจสอบ
ความผิดพรองดวยตนเองและการสรางเวกเตอรทดสอบ การปรับเปลี่ยนสถานะของระบบ การออกแบบการทดสอบระบบ 
 
คพ.633 การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลภาพดิจิตอล 3 (3-0-9) 
CS.633 Digital Image Processing and Analysis 
 หลักการของภาพดิจิตอล ระบบการวิเคราะหขอมูลภาพ การแทนคาขอมูลสี การแปลงขอมูลภาพ การปรับปรุง
คุณภาพของภาพ ตัวกรองในโดเมนพื้นที่และโดเมนความถี่ การแบงภาพเปนหลายสวนอยางมีความหมาย    ไบนารีมอรโฟโลยี 
การแทนคาและการบรรยายลักษณะขอมูลภาพ การรูจําและวิเคราะหขอมูลภาพ เทคนิคการวิเคราะหและปรับเปล่ียนขอมูลภาพ
โดยใชคอมพิวเตอร  

 
 
 



 
คพ.634 ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร 3 (3-0-9) 
CS.634 Computer Vision 
              วิชาบังคับกอน : คพ.633 หรือไดรับการอนุมัติจากผูสอน 
 การไดมาซึ่งภาพดิจิตอล    การประมวลผลกอน   การแบงภาพเปนหลายสวนอยางมีความหมาย การแทนคารูปทรง 
การรูจําวัตถุ การวิเคราะหการเคลื่อนไหว   กรณีศึกษาการรูจําวัตถุและการติดตามวัตถุ 
 
คพ.635 คอมพิวเตอรกราฟกส         3 (3-0-9) 
CS.635 Computer Graphics 
 ขอความรูในระดับสูง สําหรับสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกส ไดัแก วิธีการเก็บขอมูลของรูปทรงหรือวัตถุเชิง
เรขาคณิต การเก็บขอมูลของวัตถุโดยใชระดับความซับซอนท่ีเหมาะสม การสรางพื้นผิวโดยใชขอมูลภาพ หรือใชสิ่งแวดลอม 
เทคนิคการคํานวณแสงโดยอาศัยการสะทอนของรังสีของแสง และการถายพลังงานความรอน  การคํานวณแสงโดยพิจารณาคา
แสงที่ตกกระทบวัตถุจากแหลงกําเนิดแสงรวมทั้งการสะทอนของวัตถุท่ีอยูรอบขาง ความรูเก่ียวกับการทําภาพเคลื่อนไหว 
 
คพ.643 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร 3 (3-0-9) 
CS.643 Computer Security 
 เทคนิคการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบและการ
ปองกันการถูกโจมตีในลักษณะตางๆ และการกูคืนในกรณีท่ีการโจมตีเกิดขึ้น การศึกษาวิทยาการรหัสลับ อัลกอริทึมสมมาตร 
รหัสพับลิกคีย ลายมือช่ือและใบรับรองดิจิตอล วิธีการระบุตัวบุคคล การรักษาความปลอดภัยแบบรูปนัยวิศวกรรมและนโยบาย
รักษาความปลอดภัยของระบบ องคความรูใหมจากงานวิจัยรวมสมัยและกรณีศึกษา 

 
คพ.644 ระบบปฏิบัติการข้ันสูง 3 (3-0-9) 
CS.644 Advanced Operating Systems 
 สถาปตยกรรม  ระบบรับและแสดงผล  การขัดจังหวะ  การจัดการกระบวนการ  การจัดการหนวยความจํา  
การจัดการขอมูล ประสิทธิภาพของระบบแบบกระจายและระบบเครือขาย 
 
คพ.653 ระบบฐานขอมูลข้ันสูง 3 (3-0-9) 
CS.653 Advanced Database Systems 

 แนวคิดและหลักการของแบบจําลองขอมูลท้ังแบบดั้งเดิมและขั้นสูง หลักการและเทคนิคการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ข้ันสูง อภิปรายงานวิจัยรวมสมัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการกับขอมูลและสารสนเทศ 
 
คพ.654 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรขั้นสูง 3 (3-0-9) 
CS.654 Advanced Human-Computer Interactions 
 งานวิจัยและความหมายโดยนัยของทฤษฏีการประมวลผลขอมูลของมนุษยในการออกแบบ พัฒนา และ ประเมินการ
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร อภิปรายงานวิจัยรวมสมัยเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ 



 
คพ.663 การออกแบบภาษาโปรแกรม 3 (3-0-9) 
CS.663 Programming Language Design 

 รูปแบบของไวยากรณและความหมายของภาษาโปรแกรมตาง ๆ กระบวนการในการออกแบบภาษาโปรแกรม กลไกการ
ควบคุมภาษาโปรแกรม และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบ กลไกการแบงประเภทภาษาโปรแกรม และการออกแบบ 
 
คพ.673 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถ ุ 3 (3-0-9) 
CS.673 Object-Oriented Analysis and Design 

 หลักการพื้นฐานของการโปรแกรมเชิงวัตถุ ศึกษาองคประกอบตางๆสําหรับการสรางโมเดล การเช่ือมโยง คลาส 
ความสัมพันธ คุณลักษณะ และบทบาท การจัดกลุม การกําหนดความสัมพันธประเภทตางๆ ความสัมพันธแบบสืบทอด
คุณสมบัติ ความสัมพันธแบบประกอบรวม  กลไกการกําหนดสาระสําคัญเปนคลาส วิธีการสืบทอดคุณสมบัติจากบิดาเดียว และ 
การสืบทอดคุณสมบัติจากคลาสบรรพบุรุษหลายคลาส การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของวัตถุดวยแผนภาพสถานะและ
การกําหนดรายละเอียดของเหตุการณตางๆของระบบ  การสรางโมเดลยูสเคส การวิเคราะหระบบเชิงวัตถุ ครอบคลุม การแบง
ระบบออกเปนสวนยอย การกําหนดรายละเอียดการทํางานแบบคูขนานของระบบ  การเลือกวิธีการควบคุม เปนตน  การ
ออกแบบเชิงวัตถุ การเช่ือมโยงโครงสรางรวมของระบบ  การสรางโมเดลเชิงฟงกชัน และโมเดลเชิงพฤติกรรมของระบบ  การ
ออกแบบความสัมพันธ การเชื่อมโยงระหวางโมเดลเชิงวัตถุและโมเดลเชิงสัมพันธ 

 
คพ.674 วิศวกรรมซอฟตแวรข้ันสูง 3 (3-0-9) 
CS.674 Advanced Software Engineering 

 เทคนิคการสรางระบบซอฟตแวรขนาดใหญ การวางแผนงานและการแบงงานโดยพิจารณาจากคุณลักษณะของ
โครงการ การศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาระบบ การมอบหมายงาน เทคนิคการจัดการ และปฏิบัติงาน การทดสอบ และ
ควบคุมคุณภาพ การจัดทําเอกสาร รวมท้ังการบํารุงรักษาระบบ 
 
คพ.680 การวิเคราะหอัลกอริทึม 3 (3-0-9) 
CS.680 Analysis of Algorithms 

 เทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหความสลับซับซอนของอัลกอริทึม และวิธีการท่ีใชการออกแบบอัลกอริทึมท่ีสําคัญ ไดแก 
การแบงแยกและเอาชนะ การกําหนดพลวัต อัลกอริทึมแบบละโมบ อัลกอริทึมแบบยอนกลับ พรอมท้ังตัวอยางตางๆ ท่ีใชในการ
ปฏิบัติจริง อัลกอริทึมท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับใชแกปญหา การเรียงลําดับขอมูล การคนหาขอมูล ทฤษฎีกราฟ เรขาคณิตเชิง
คํานวณ พีชคณิต และปญหาเชิงตัวเลข 

 
คพ.681 ทฤษฎีการคํานวณ 3 (3-0-9) 
CS.681 Computational Theory 

 ทฤษฎีออโตมาตา ทัวริงแมชชีน ทัวริงคอมพิวเทเบิลฟงกชัน ลําดับขั้นแบบชอมสกี ปญหาที่สามารถคํานวณไดดวย
คอมพิวเตอรและทฤษฎีเชิรช-ทัวริง ปญหาที่ไมสามารถคํานวณได ฟงกชันมิว-เรเคอซีฟ 
 



 
คพ.683 อัลกอริทึมและสถาปตยกรรมคูขนาน 3 (3-0-9) 
CS.683 Parallel Architecture and Algorithms 

  วิชาบังคับกอน : คพ.620 
 สถาปตยกรรม ข้ันตอนวิธี ภาษาโปรแกรม และ ตนแบบการสรางโปรแกรมแบบขนาน เทคนิคการแกปญหาโดยใช

คอมพิวเตอรสมรรถนะสูงและคอมพิวเตอรแบบขนาน การออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน เทคนิคการพัฒนาโปรแกรมอยางมี
ประสิทธิภาพ หลักวิธีการประเมินและการจําแนกคุณลักษณะเชิงประสิทธิภาพของโปรแกรมแบบลําดับ และแบบขนาน 

 
คพ.684 ระบบทันเวลา 3 (3-0-9) 
CS.684 Real-Time Systems  

 แนวความคิดของระบบทันเวลา การจัดลําดับการทํางานของระบบทันเวลา การสรางโมเดลของระบบทันเวลา  การ
วิเคราะหและการออกแบบระบบทันเวลา การทวนสอบระบบทันเวลา 

 
คพ.690 ระเบียบวิธีวิจัย 1 (1-0-3) 
CS.690 Research Methodology  

 กระบวนการดําเนินงานวิจัยทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร การสํารวจงานวิจัยจากวรรณกรรม การเลือกสรรหัวขอ
งานวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย 
 
คพ.691 เคร่ืองมือซอฟตแวรสําหรับงานวิจัย 2 (2-0-6) 
CS.691 Software Tools for Research 

 การเขียนโปรแกรมและใชเคร่ืองมือซอฟตแวรในการดําเนินงานวิจัย เทคนิคการจัดการและวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
และเชิงสถิติดวยระบบคอมพิวเตอร 
 
คพ.703 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3 (3-0-9) 
CS.703 Seminar in Computer Science 1 

 สัมมนาหัวขอเฉพาะดานขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร เนนในเชิงทฤษฎี สํารวจวรรณกรรมงานวิจัยรวมสมัย 
 

คพ.704 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3 (3-0-9) 
CS.704 Seminar in Computer Science 2 

 สัมมนาหัวขอเฉพาะดานขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร เนนในเชิงประยุกต สํารวจวรรณกรรมงานวิจัยรวมสมัย 
 
 
 
 
 



 
 
คพ.733 คอมพิวเตอรแอนิเมชันขั้นสูง 3 (3-0-9) 
CS.733 Advanced Computer Animation 

 วิชาบังคับกอน : คพ.635 
 เทคนิคการควบคุมการเคลื่อนไหวสําหรับการสรางภาพแอนิเมชัน และการสรางเกมสแบบโตตอบ โดยใชเทคนิคการ

สรางคียเฟรม  การจําลองแบบทางคอมพิวเตอร การใชอุปกรณตรวจจับการเคล่ือนไหว การควบคุมและการทําภาพเคล่ือนไหว
เชิงพฤติกรรม การควบคุมการเคลื่อนไหวของใบหนา การเคล่ือนไหวของตัวละครที่เลียนแบบความฉลาดของมนุษย การทํา
เร่ืองราวที่เปนลําดับ การทําสวนประกอบของฉาก การใหแสง และการทําเสียงประกอบ 

 
คพ.734 เทคนิคการเรนเดอรขั้นสูง 3 (3-0-9) 
CS.734 Advanced Rendering Techniques 

 วิชาบังคับกอน : คพ.635 
 หลักการพื้นฐานของการเรนเดอรแบบโตตอบ การคํานวณแสงโดยพิจารณาคาแสงที่ตกกระทบวัตถุจากแหลงกําเนิด

แสงรวมทั้งการสะทอนของวัตถุท่ีอยูรอบขาง การเรนเดอรแบบมอนติคารโล ระบบฮารดแวรสําหรับการประมวลผลทาง
กราฟกสและเทคนิคการเรนเดอรท่ีเก่ียวของ อัลกอริทึมในการสรางเงา เทคนิคการจัดการความซับซอนของฉาก ความเขาใจใน
กระบวนการการเรนเดอรและโครงสรางเพื่อเรงความเร็ว เทคนิคการเรนเดอรท่ีใชในการทําภาพยนตร การออกแบบและจัดแสง 
การทําโฟตอนแมพปง 
 
คพ.773 การวิเคราะหและออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร 3 (3-0-9) 
CS.773 Analysis and Design of Software Architecture 

 วิชาบังคับกอน : คพ.674 หรือ ไดรับการอนุมัติจากผูบรรยาย 
 ทฤษฎี หลักการ และเทคนิควิธีตางๆ ในดานการออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร  รูปแบบของสถาปตยกรรม

ซอฟต แ ว ร  สถ าป ต ย ก ร รมซอฟต แ ว ร แ บบ เ ฉพ า ะ โ ด เ มน  ภ าษ าที่ ใ ช บ ร ร ย า ยสถ าป ต ย ก รรมซอฟต แ ว ร 
ตัวเช่ือมตอของซอฟตแวร พลวัตของสถาปตยกรรมซอฟตแวร การทดสอบและวิเคราะหซอฟตแวรตามสถาปตยกรรมที่ใช 

  
คพ.774 วิศวกรรมคุณภาพซอฟตแวร 3 (3-0-9) 
CS.774 Software Quality Engineering 

  วิชาบังคับกอน : คพ.674 หรือ ไดรับการอนุมัติจากผูบรรยาย 
 หลักการการประกันคุณภาพซอฟตแวร การตรวจสอบซอฟตแวร การทวนสอบซอฟตแวร การทดสอบซอฟตแวร การ

ควบคุมคุณภาพของซอฟตแวรตั้งแตการวางแผนการควบคุมคุณภาพ การออกแบบวิธีการควบคุมคุณภาพ การดําเนินกรรมวิธี
การควบคุมคุณภาพ การประยุกตใชงาน และการประเมินกระบวนการประกันคุณภาพซอฟตแวร 

 
 
 



 
 

คพ.775 ตรรกศาสตรสําหรับวิศวกรรมซอฟตแวร 3 (3-0-9) 
CS.775 Logic in Software Engineering 

 วิชาบังคับกอน : คพ.674 หรือ ไดรับการอนุมัติจากผูบรรยาย 
 ตรรกศาสตรเชิงประพจน  ตรรกศาสตรภาคแสดงและวิธีการพิสูจนอยางมีแบบแผน อรรถศาสตรรูปนัยตรรกศาสตร

เวลา การตรวจสอบโมเดล ศึกษาการใชวิธีการพิสูจนดวยตรรกศาสตรประเภทตางๆ เพื่อทวนสอบความถูกตองของของ
โปรแกรม 

 
คพ.776  การประยุกตใชวิธีรูปนัยในงานวิศวกรรมซอฟตแวร 3 (3-0-9) 
CS.776  Applied Formal Methods  

  วิชาบังคับกอน : คพ.775 หรือ ไดรับการอนุมัติจากผูบรรยาย 
 ทดลองการประยุกตใชวิธีรูปนัยและชุดเครื่องมือสําหรับวิธีรูปนัยท่ีไดรับการยอมรับในระดับอุตสาหกรรม เพื่อจัดทํา

ขอกําหนดซอฟตแวร การออกแบบ และ การทวนสอบระบบซอฟตแวร 
 

คพ.777 เศรษฐศาสตรการพัฒนาซอฟตแวร 3 (3-0-9) 
CS.777 Software Economics 

  วิชาบังคับกอน : คพ.674 หรือ ไดรับการอนุมัติจากผูบรรยาย 
 ทฤษฏีการจัดการโครงการพัฒนาซอฟตแวร การวิเคราหเศรษฐศาสตรการพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือหาสมดุลระหวาง

คาใชจาย ระยะเวลาการผลิต และคุณภาพเพื่อใชในการควบคุมการผลิตใหไดผลคุมคา 
คพ.790 การคนควาอิสระ 6 หนวยกิต 
CS.790 Independent Study 

 ศึกษาหัวขอท่ีผูเรียนสนใจตามความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 
 
คพ.800 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
CS.800 Thesis  
 การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เขียน
วิทยานิพนธเกี่ยวกับทฤษฏี และ/หรือ การประยุกตใชทฤษฏีทางวิทยาการคอมพิวเตอร และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียน
รายงานการวิจัยเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 



 
รายวิชาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได 
 
คพ.813 ปญญาประดิษฐข้ันสูง                                                                                      3 (3-0-9) 
CS 813 Advanced Artificial Intelligence 
 หัวขอข้ันสูงในวิชาปญญาประดิษฐ ตัวแทนอัจฉริยะ การเรียนรูแบบอุปนัย การใชเหตุผลในภาวะความไมแนนอน 
อัลกอริทึมแบบพันธุการ การคนหาคําตอบของปญหาการหาคาเหมาะที่สุด 
คพ.814 อัลกอริทึมและการประยุกตใชการทําเหมืองขอมูล                  3 (3-0-9) 
CS 814 Algorithms and Applications of Data Mining 
 วิธีการและระบบรวมสมัยเพื่อการคนพบความรูจากฐานขอมูลขนาดใหญ เวิลดไวดเว็บ ขอมูลท่ีมีลักษณะเปน
โครงสราง ก่ึงโครงสราง และไมเปนโครงสราง การสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกตใชการทําเหมืองขอมูลขั้นสูง  
 
คพ.823 การวิเคราะหสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร                                        3 (3-0-9) 
CS 823 Computer Systems Performance Analysis  

วิธีการประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย การสรางตัวแบบเชิงวิเคราะห การวัดคา และการ
จําลอง ทฤษฎีแถวคอย และตนแบบหวงโซมารคอฟ หลักการและเทคนิคการจําลองแบบเหตุการณไมตอเนื่อง การวัดคา
ประสิทธิภาพ กรณีศึกษา และการใชแบบจําลองเพื่อทําการทดลองประเมินประสิทธิภาพ 
 
คพ.824 ระบบสมองกลฝงตัวและระบบทันที                                         3 (3-0-9) 
CS 824 Embedded and Real Time Systems  
 การออกแบบ การพัฒนาและการทดสอบระบบสมองกลฝงตัวเกี่ยวกับตัวประมวลผลทางดานระบบสมองกลฝงตัว 
และระบบปฏิบัติการทางดานระบบสมองกลฝงตวั 
คพ.833 คอมพิวเตอรกราฟกสขั้นสูง        3 (3-0-9) 
CS 833 Advanced Computer Graphics 

ความรูในระดับสูง สําหรับสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกส ไดัแก วิธีการเก็บขอมูลของรูปทรงหรือวัตถุเชิงเรขาคณิต 
การเก็บขอมูลของวัตถุโดยใชระดับความซับซอนท่ีเหมาะสม การสรางพื้นผิวโดยใชขอมูลภาพ หรือใชสิ่งแวดลอม เทคนิคการ
คํานวณแสงโดยอาศัยการสะทอนของรังสีของแสง และการถายพลังงานความรอน  การคํานวณแสงโดยพิจารณาคาแสงที่ตก
กระทบวัตถุจากแหลงกําเนิดแสงรวมทั้งการสะทอนของวัตถุท่ีอยูรอบขาง ความรูเก่ียวกับการทําภาพเคล่ือนไหว 
  
คพ.834 การเขารหัสและประมวลผลขอมูลมัลติมีเดียขั้นสูง                                       3 (3-0-9) 
CS 834 Advanced Multimedia Coding and Processing 
 คุณลักษณะของสัญญาณภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหวแบบดิจิตอล  การแปลงสัญญาณรวมแบบดิจิตอล   มาตรฐาน
และเทคนิคการเขารหัสสัญญาณภาพ   เสียง    และภาพ เคล่ือนไหวแบบดิจิตอล การกรองสัญญาณแบบดิจิตอล การประมวลผล
ขอมูลภาพเคลื่อนไหว  การประยุกตใชงานภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล   การประชุมทางไกล  มัลติมีเดียและโทรทัศนความชัด
สูง  ระบบสารสนเทศมัลตมิีเดีย  หองสมุดดิจิตอล  



คพ.843 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรข้ันสูง          3 (3-0-9) 
CS 843 Advanced Computer Networks  
 การพัฒนาความเขาใจ เก่ียวกับ เครือขายสื่อสารระหวางคอมพิวเตอร และปรัชญาการสื่อสารระหวางเครือขาย 
สถาปตยกรรมเครือขายแบบลําดับชั้น โพรโทคอลระดับลิงคเลเยอร เครือขายการสลับขอมูลความเร็วสูง เครือขายเฉพาะที่และ
เครือขายบริเวณกวาง การจัดเสนทาง สถาปตยกรรมตัวจัดเสนทาง การควบคุมความแออัด การบริหารคุณภาพเครือขาย 
เครือขายไรสาย ระบบความปลอดภัยในเครือขาย และประเด็นทางดานสมรรถนะ 
คพ.844 ระบบประมวลผลแบบกระจาย       3 (3-0-9) 
CS 844 Distributed Systems 

การประมวลผลบนระบบคอมพิวเตอรแบบกระจาย คุณลักษณะของระบบกระจาย ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับเครือขาย 
ระบบปฏิบัติการ และแนววิธีการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวของ การสื่อสารระหวางโพรเซสแบบรับสงขอความ โมเดลการสื่อสาร
แบบไคลแอนตเซิรฟเวอร การใชอารพีซี ธุรกรรมแบบครบหนวย ระบบมิดเดิลแวรเชิงวัตถุแบบกระจาย การประสานงาน
รวมกันแบบกระจาย นาฬิกากายภาพและตรรกะ การประสานจังหวะ การไมเกิดรวม และอัลกอริทึมเพ่ือเลือกผูนํา 
 
คพ.853 การคนคืนสารสนเทศขั้นสูง                                       3 (3-0-9) 
CS 853 Advanced Information Retrieval  
 ทฤษฎีและกระบวนการคนคืนเอกสารแบบขอความ ตัวแบบแบบบูล ตัวแบบแบบเวกเตอร การสรางดรรชนีเอกสาร 
การคนคืนเอกสารโดยอิงคุณสมบัติของผูใช การประเมินระบบคนคืนสารสนเทศ การคนคืนเอกสารแบบสื่อประสม การคนหา
บนเว็บ อภิปรายงานวิจัยรวมสมัย 
 
คพ.854 การสรางภาพนามธรรมของสารสนเทศ                                      3 (3-0-9) 
CS 854 Information Visualization 

การใชกราฟกสเพื่อทําความเขาใจและวิเคราะหขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ การผสม-ผสานเทคนิคระหวางการสราง
ภาพนามธรรมและสวนตอประสานกับผูใช การประยุกตใชการสรางภาพนามธรรม อภิปรายงานวิจัยรวมสมัยเชิงทฤษฎีและเชิง
ประจักษ  
 
คพ.863 การสรางคอมไพเลอร      3 (3-0-9) 
CS 863 Compiler Construction 
 วิธีการออกแบบและพัฒนาคอมไพเลอร  การสรางรหัสใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  การตรวจพบ และ แกไขขอผิดพลาด 
รวมท้ังคุณลักษณะรูปแบบ ไวยากรณตาง ๆ 
 
คพ.873 การวิเคราะหความตองการและการกําหนดคุณลักษณะของซอฟตแวรขั้นสูง       3 (3-0-9) 
CS 873 Advanced Software Requirement and Specification 

การกําหนดความตองการของซอฟตแวรโดยวิธีรูปนัย และการแบงละเอียดซอฟตแวร การกําหนดเปนรูปแบบทางการ
และรูปแบบนามธรรม เง่ือนไขกอนและหลัง การแบงละเอียดและพิสูจนความถูกตองของโปรแกรม การแบงละเอียดขอมูล การ
พัฒนาซอฟตแวรอยางมีระบบโดยใช VDM และ Z  



 
คพ.874 การบริหารและประเมินโครงการซอฟตแวรข้ันสูง                                      3 (3-0-9) 
CS 874 Advanced Software Project Management and Measurement 

หลักการและวิธีที่ใชในการบริหารกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร การจัดการและควบคุมโครงการซอฟตแวร การ
จัดการโครงแบบ การจัดการความเสี่ยง การพัฒนาซอฟตแวรแมทริกซท่ีเหมาะสม การใชซอฟตแวรแมทริกซสําหรับการ
ประกันคุณภาพของซอฟตแวร 
  
คพ.883 ระบบการคํานวณแบบพรอมกัน     3 (3-0-9) 
CS 883 Concurrent Computing Systems 

แนวคิดและรูปแบบในการแสดงพฤติกรรมของระบบการทํางานแบบพรอมกันอยางมีแบบแผน ทฤษฎีคอมมิวนิเคชัน
ซีเควนเชียลโพรเซส (ซีเอสพี) แคลคูลัสของระบบสื่อสาร (ซีซีเอส) เพทริเนต เพทริเนตเชิงเวลา 
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