รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสู ตรภาคภาษาอังกฤษ)
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย: หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรภาคภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy Program in Computer Science (English Program)
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

ชื่ อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
ชื่ อย่ อ

ภาษาอังกฤษ

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )

ชื่ อเต็ม Doctor of Philosophy (Computer Science)
ชื่ อย่ อ

Ph.D. (Computer Science)

3. วิชาเอก
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 50 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาเอก ศึกษา 3 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างประเทศ

5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรทีไ่ ด้รับความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ ได้ แก่
1) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2) มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4) มหาวิทยาลัยบูรพา
5) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
7) มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9) มหาวิทยาลัยศิลปากร
10) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
13) มหาวิทยาลัยนเรศวร
14) มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
โดยมีความร่ วมมือในด้ านต่ างๆ ดังนี้
1) ร่ วมมือผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ร่ วมมือในการพัฒนาเครื อข่ ายนักวิจยั และแลกเปลีย่ นนักวิจยั และผู้เชี่ยวชาญด้ านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3) ร่ วมมือในการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูล ข้ อสนเทศ เครื่ องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการวิจยั และ
พัฒนา
4) ร่ วมมือในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ และดาเนินการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และผลงานวิชาการทีเ่ กิดจากความร่ วมมือ
5) ร่ วมมือดาเนินกิจกรรมด้ านการวิจยั อื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยทั้ง 15 สถาบัน หรื อคณะกรรมการ
บริหารโครงการเห็นชอบร่ วมกัน
รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ โครงการการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสู ตร
ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ/หรื อ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยของรัฐ 15 สถาบัน ในภาคผนวก 7
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2552
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
 ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 19/2555
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555
 ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556
 ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ในปี การศึกษา 2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิจยั
2. อาจารย์ มหาวิทยาลัย
3. นักวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน
4. ผู้พฒ
ั นาซอฟต์ แวร์
5. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ผู้จดั การโครงการสารสนเทศ
7. ผู้จดั การซอฟต์ แวร์
8. ผู้จดั การเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้ น
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต

10. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การปรับปรุงหลักสู ตรจะสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) ที่กล่ าวถึง
การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอย่ างก้ าวกระโดด ซึ่งรวมถึงความก้ าวหน้ าอย่ างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
จานวนบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) มีการเติบโตอย่ างต่ อเนื่ องตามการเติบโตของการใช้ ICT โดย
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้มีความรู้ ความสามารถด้ านนีม้ ากขึน้ แต่ ยังขาดแคลนบุคลากรด้ าน ICT อีกมาก ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งบุคลากรที่มีทักษะสู ง หรื อทักษะเฉพาะด้ านต่ างๆ นอกจากนีห้ ลักสู ตรด้ าน ICT ของมหาวิทยาลัย
ต่ างๆ ยังไม่ ทันต่ อการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทาให้ ผู้ประกอบการต้ องมีภาระในการต่ อยอดความรู้ เพื่อให้ ได้
แรงงานทีส่ ามารถทางานตามที่ต้องการได้ ดังนั้นการบริหารจัดการองค์ ความรู้ อย่ างเป็ นระบบเป็ นสิ่ งจาเป็ น รวมถึงการพัฒนา
และประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย เป้าหมายยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เน้ นการพัฒนาบุคลากรด้ านการวิจัย การเผยแพร่ ผลงานวิจัย และจริยธรรมในการวิจัย
อย่ างต่ อเนื่ อง และเป้ าหมายยุทธศาสตร์ ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทยปี พ.ศ. 25442553 (IT2010) ที่เน้ นการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์ ซึ่งต้ องใช้ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้ านการวิจัยวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ทมี่ คี ุณภาพเป็ นจานวนมาก
10.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสู ตรจะคานึงถึงการเปลีย่ นแปลงสถานภาพต่ างๆ ก่ อให้ เกิดทั้งความเปลี่ยนแปลงโอกาสและภัยคุกคาม
ทางด้ านสังคมและวัฒนธรรม จึงจาเป็ นต้ องเตรียมพร้ อมให้ ทันต่ อการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว ดังปรากฏในแผนแม่ บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2555
การเติบโตของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประชาชนทัว่ ไป แม้ ว่าในปัจจุบันนั้นมีการใช้ อยู่ในระดับ
ต่า แต่ ในช่ วงหลายปี ที่ผ่านมาเติบโตอย่ างต่ อเนื่ อง ซึ่ งส่ งผลต่ อการขับเคลื่ อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการ
นามาใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทย มีการใช้ ICT อันไม่ เหมาะสมอีกหลายประเด็น เช่ นการใช้ ICT เพื่อความบันเทิง
สู งกว่ าการใช้ เพื่อการศึกษาหาความรู้ และการใช้ ในการทาธุรกรรมกับภาครัฐและการเพิม่ ขึน้ ของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
ในการดาเนินงานตามเป้ าหมายของนโยบาย IT 2010 จึงเน้ นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศโดยใช้
เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือ การพัฒนาแรงงานความรู้ ของประเทศไทย และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพิ่มสั ดส่ วนของ
มูลค่ าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ความรู้ เป็ นพื้นฐาน (Knowledge-based industries) โดยคานึงถึง การพัฒนาคน/
ทรัพยากรมนุษย์ การสร้ างความเข้ มแข็งของประเทศในระยะยาวร่ วมกับการพิจารณาประเด็นเรื่ องสิ่ งแวดล้ อม และคุณภาพ
ชีวติ ของคนในสังคมเป็ นหลัก ทั้งนีจ้ าเป็ นจะต้ องใช้ ผ้มู คี วามรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้ านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็ นจานวนมาก ที่มี
ความเป็ นมืออาชีพ มีความเข้ าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ทีจ่ ะช่ วยชี้นาและขับเคลื่อนให้ การ
เปลีย่ นแปลงนีเ้ ป็ นไปในรู ปแบบทีส่ อดคล้ องและเหมาะสมกับวิถีชีวติ ของสังคมไทย

11. ผลกระทบจาก ข้ อ 10 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากประเด็นปัญหาที่กล่ าวถึงข้ างต้ น ทาให้ การจัดหลักสู ตรต้ องคานึงถึงการพัฒนาบุคลากรด้ าน ICT ทั้ง เชิงปริมาณ
และคุณภาพเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT ไทย ทั้งภายในประเทศ รวมทั้งการแข่ งขันกับต่ างประเทศ ดังนั้น
การปรั บหลักสู ต รจึง มีลัก ษณะหลัก สู ต รในเชิ ง รุ ก ที่มีศั ก ยภาพและสามารถปรั บเปลี่ย นได้ ตามวิวัฒ นาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรองรับการแข่ งขันทางธุรกิจ โดยการผลิตบุคลากรทางด้ านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาเป็ นต้ องมีความพร้ อมที่จะ
ปฏิบัตงิ านได้ ทนั ที และมีศักยภาพสู งในการพัฒนาตนเองให้ เข้ ากับลักษณะงาน ทั้งด้ านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้ าใจใน
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่ อสั งคม โดยต้ องปฏิบัติตนอย่ างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็ นไปตามนโยบาย
และวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย ทีม่ ่ งุ สู่ ความเป็ นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจยั และการผลิตบัณฑิตทีด่ แี ละมีความสามารถ
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมทีม่ ตี ่ อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ม่ ุงผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ ความสามารถ ยึดมัน่ ในความเป็ นธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการทาประโยชน์ เพื่อส่ วนรวม เนื่ องจาก
การใช้ อนิ เทอร์ เน็ตอย่ างแพร่ หลายเป็ นช่ องทางในการถ่ ายทอดวัฒนธรรมจากต่ างประเทศ ซึ่งอาจส่ งผลให้ พฤติกรรม และค่ านิยม
ของนักศึ กษาเปลี่ยนไป การละเมิดลิขสิ ทธิ์ การใช้ ซอฟต์ แวร์ ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสู ตรจึงต้ องเน้ นและส่ งเสริ มการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่คานึงถึงคุณธรรม จริ ยธรรมทางวิชาชี พ โดยใส่ ใจถึงผลกระทบต่ อผู้รับข้ อมูลข่ าวสารสั งคมและ
วัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและคุ้มค่ า และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสนับสนุ นการใช้ ซอฟต์ แวร์ Open source รวมทั้งการพัฒนาซอฟต์ แวร์ เพื่ อใช้ งานเองเพื่ อ
แก้ ปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์
12. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
ไม่ มี
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้องมาเรียน
นักศึกษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิ ด
สอน มีดงั นี้ คพ.813 คพ.814 คพ.823 คพ.824 คพ.833 คพ.834 คพ.843 คพ.844 คพ.853 คพ.854 คพ.863 คพ.873 คพ.874 และ
คพ.883 ในหลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ดัง รายละเอีย ดในหมวดที่ 3 หัว ข้ อ
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร ข้ อ 2) หมวดวิชาเลือก ของหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
12.3 การบริหารจัดการ
ภาควิ ช าวิท ยาการคอมพิว เตอร์ เป็ นผู้ รั บ ผิด ชอบและบริ ห ารหลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิท ยาการ
คอมพิวเตอร์ และหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงสามารถบริหารจัดการให้ มีการเรียนการ
สอนรายวิชาของหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ให้ แก่ นักศึกษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตได้

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญาความสาคัญและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
ในปัจจุบันวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้ าวหน้ าอย่ างรวดเร็วในทุกสาขาไม่ ว่าจะเป็ น
- ด้ านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
- ด้ านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architectures)
- ด้ านคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ และมัลติมเี ดีย (Computer Graphics and Multimedia)
- ด้ านระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบตั กิ าร (Computer Network and Operating Systems)
- ด้ านระบบสารสนเทศ (Information Systems)
- ด้ านภาษาโปรแกรม (Programming Languages)
- ด้ านวิศวกรรมซอฟต์ แวร์ (Software Engineering)
- ด้ านทฤษฎีการคานวณ (Theory of Computation)
การพัฒนาบุคลากรให้ มคี วามรู้ อย่ างถ่ องแท้ ในเทคโนโลยีเหล่ านีจ้ งึ มีความสาคัญเป็ นอย่ างยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะอย่ างยิง่ การพัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาเอกซึ่งเป็ นการผลิตบุคลากรทีจ่ ะเป็ นผู้นาในการค้ นคว้ าวิจยั
เทคโนโลยีข้นั สู งและเป็ นกลจักรสาคัญในการพัฒนาประเทศต่ อไป
ในปัจจุบันถึงแม้ ว่าจะมีการเปิ ดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาขึน้ หลายแห่ ง แต่ การเปิ ดการศึกษาในระดับปริญญา
เอกในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่มากเมื่ อเทียบกับต่ างประเทศ การเพิ่มการศึ กษาในระดับปริ ญญาเอกจึงเป็ นความจาเป็ น
เร่ งด่ วนสาหรั บการยกระดับของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ภายในประเทศและส่ งเสริ มการแข่ งขันในระดับนานาชาติใน
อนาคต
1.2 ความสาคัญของหลักสู ตร
ด้ วยเหตุนี้ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงได้ ตระหนักถึงความต้ องการดังกล่ าว กอปร
กับศักยภาพของคณาจารย์ และประสบการณ์ ในการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทมาเป็ นเวลานาน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จงึ มีความพร้ อมทีเ่ ปิ ดหลักสู ตรการศึกษาในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. เพื่ อ ผลิต บั ณฑิ ต ที่มีค วามเป็ นเลิศทางวิช าการ มีค วามรู้ ค วามสามารถในการค้ น คว้ า วิจัย ทางด้ านวิท ยาการ
คอมพิวเตอร์ และมีคุณภาพเป็ นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้ สามารถสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ส ามารถน าองค์ ค วามรู้ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ต่ อ การพัฒ นาประเทศทั้ง ในเชิ ง วิท ยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มคี วามสามารถในการตีพมิ พ์ และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
5. เพื่อสนับสนุนการสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ได้ ทนั ต่อความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็ น
พื้นฐาน ซึ่งทาให้ บัณฑิตมีความเป็ นนานาชาติมากขึน้

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่ า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่วโมงการศึกษา
ในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัค รเข้ าเป็ นนักศึ กษาต้ องเป็ นไปตามข้ อ บัง คับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 7 และ มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิตทางด้ านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรื อสาขาที่เกี่ยวข้ องทั้งในหรื อต่ างประเทศ
จากสถาบันทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. ต้ องมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ น้อยกว่ า 3.00 (ในค่ าระดับสู งสุ ด 4.00) ในกรณีทผี่ ้สู มัครได้ คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่ าเกณฑ์
ผู้สมัครต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาเอก
3. ต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 550 คะแนนขึน้ ไป หรื อ TOEFL 550 คะแนน ขึ้นไป หรื อ Computer-Based
TOEFL ไม่ ต่ากว่ า 213 คะแนน หรื อ Internet-based TOEFL ไม่ ต่ากว่ า 79 คะแนน หรื อ IELTS ในระดับ 6.0 ขึน้ ไป
(ผลสอบต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) หรื อได้ ผลการทดสอบภาษาต่ างประเทศเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดไว้ ในประกาศ
ในกรณีที่ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาจากหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรีหรื อปริญญาโทที่ใช้ ภาษาอังกฤษในการเรี ยนการสอน
ผู้สมัครจะได้ รับการยกเว้ นการทดสอบภาษาอังกฤษทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ น
ในกรณี ที่ผู้ สมัครมีผ ลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ ถึง เกณฑ์ ที่ก าหนด อาจได้ รั บการพิจ ารณารั บเข้ า ศึ ก ษาก่ อ นได้ ทั้ง นี้
นักศึกษาจะต้ องสอบให้ ได้ ตามเกณฑ์ ทกี่ าหนดก่ อนสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากระเบียนนักศึกษา

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1. ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่ านการสอบสั มภาษณ์ และมีผลการศึกษาที่ได้ รับการยอมรับโดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการ
คัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อโครงการปริญญาเอก
2. ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามทีร่ ะบุในข้ อ 3 ของ 2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
3. ผู้เข้ าศึกษาต้ องมีบทความแสดงหัวข้ อวิจยั ทีไ่ ด้ รับการยอมรับจากคณะกรรมการคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อโครงการปริญญา
เอก
4. ผู้เข้ าศึกษาต้ องมีจดหมายรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรื อสาขาทีเ่ กีย่ วข้ องอย่ างน้ อย 2 ฉบับ
5. เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/
หรื อคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาทีส่ มัครเข้ าเรียนในหลักสู ตรที่ไม่ ได้ เรียนสายวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระดับปริญญาตรีอาจมีพื้นฐานทักษะการ
เรียนรู้ ในหลักสู ตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ เพียงพอ และ นักศึกษาส่ วนใหญ่ มผี ลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ ถึงเกณฑ์
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
นักศึกษาทีจ่ ะเข้ ารับการศึกษาจาเป็ นต้ องศึกษาวิชาระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในภาคการศึกษาแรก และ
อนุ โ ลมให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถเข้ า ศึ ก ษาก่ อ นได้ และต้ อ งส่ งผลการทดสอบอัง กฤษตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดก่ อ นสอบเค้ า โครง
วิทยานิพนธ์

2.5 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรียน
2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 12.15 และข้ อ 19

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1. หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 50 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษาเป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ างน้ อย 6 ภาค
การศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร (แผนการศึกษา แบบ 2.1)
วิชาบังคับ
3
หน่ วยกิต
วิชาบังคับเลือก
2
หน่ วยกิต
วิชาเลือก
9
หน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
36
หน่ วยกิต
รวม
50
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาซึ่งเปิ ดสอนใน หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลข
รหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่ อ คพ/CS
หมายถึง
อักษรย่ อของสาขาวิทยาการวิทยาการคอมพิวเตอร์
คพ
หมายถึง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
CS
หมายถึง
Computer Science
เลขรหัสวิชาในหลักสู ตร ประกอบด้ วย 3 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขหลักหน่ วย หมายถึงกลุ่มวิชาบังคับ วิชาบังคับเลือก และวิชาเลือก
เลข
0
หมายถึง
วิชาบังคับ
เลข
1 – 2 หมายถึง
วิชาบังคับเลือก
เลข
3 – 9 หมายถึง
วิชาเลือก
เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดวิชาของลักษณะวิชานั้น
เลข
0
หมายถึง
หมวดวิชาพื้นฐานและสัมมนา
เลข
1
หมายถึง
หมวดวิชาปัญญาประดิษฐ์
เลข
2
หมายถึง
หมวดวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
เลข
3
หมายถึง
หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ และมัลติมเี ดีย

เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลขหลักร้ อย
เลข
เลข
เลข
รายวิชาในหลักสู ตร
1) หมวดวิชาบังคับ

4
5
6
7
8
9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หมวดวิชาระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัตกิ าร
หมวดวิชาระบบสารสนเทศ
หมวดวิชาภาษาโปรแกรม
หมวดวิชาวิศวกรรมซอฟต์ แวร์
หมวดวิชาทฤษฎีการคานวณและอัลกอริทมึ
หมวดวิชาสนับสนุนงานวิจยั

6
7–8
9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิชาระดับต้ น
วิชาขั้นสู ง
วิทยานิพนธ์

3

หน่ วยกิต

นักศึกษาต้ องศึกษา วิชาบังคับ 1 วิชา จานวน 3 หน่ วยกิต คือ
รหัสวิชา

รายวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)

คพ.890

ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

CS890

Research Methodology in Computer Science

2) หมวดวิชาบังคับเลือก

3 (3-0-9)

2 หน่ วยกิต

นักศึกษาต้ องเลือกศึกษารายวิชาอย่ างน้ อย 1 รายวิชา 2 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา

รายวิชา

จานวนหน่ วยกิต

คพ.801

(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เชิงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-6)

CS801

Seminar in Computer Science for Science and Technology

คพ.802

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เชิงสังคม พาณิชย์ และอุตสาหกรรม

CS802

Seminar in Computer Science or Social, Commerce and Industry

3) หมวดวิชาเลือก

2 (2-0-6)

9 หน่ วยกิต

นักศึกษาต้ องเลือกศึกษาอย่ างน้ อย 3 วิชา รวม 9 หน่ วยกิต จากรายวิชาที่กาหนดให้ ในหมวดวิชาปัญญาประดิษฐ์ หรื อ หมวด
วิ ช าสถาปั ต ยกรรมคอมพิ ว เตอร์ หรื อ หมวดวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ กราฟิ กส์ และมั ล ติ มี เ ดี ย หรื อ หมวดวิ ช าระบบเครื อ ข่ า ยและ

ระบบปฏิบัติการ หรื อหมวดวิชาระบบสารสนเทศ หรื อหมวดวิชาภาษาโปรแกรม หรื อหมวดวิชาวิศวกรรมซอฟต์ แวร์ หรื อ หมวด
วิชาทฤษฎีการคานวณและอัลกอริทมึ โดยเลือกศึกษารายวิชาจากหมวดวิชา 2 หมวดวิชาขึน้ ไป
3.1 หมวดวิชาปัญญาประดิษฐ์
รหัสวิชา

รายวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)

คพ.813

ปัญญาประดิษฐ์ ข้นั สู ง

CS813

Advanced Artificial Intelligence

คพ.814

อัลกอริทมึ และการประยุกต์ ใช้ การทาเหมืองข้ อมูล

CS814

Algorithms and Applications of Data Mining

คพ.819

หัวข้ อเลือกสรรทางปัญญาประดิษฐ์

CS819

Selected Topics in Artificial Intelligence

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.2 หมวดวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา

รายวิชา

คพ.823

การวิเคราะห์ สมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์

CS823

Computer Systems Performance Analysis

คพ.824

ระบบสมองกลฝังตัวและระบบทันที

CS824

Embedded and Real Time Systems

คพ.829

หัวข้ อเลือกสรรทางสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

CS829

Selected Topics in Computer Architecture

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.3 หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ และมัลติมเี ดีย
รหัสวิชา

รายวิชา

คพ.833

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ ข้นั สู ง

CS833

Advanced Computer Graphics

คพ.834

การเข้ ารหัสและประมวลผลข้ อมูลมัลติมเี ดียขั้นสู ง

CS834

Ad anced Multimedia Coding and Processing

คพ.839

หัวข้ อเลือกสรรทางคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ และมัลติมเี ดีย

CS839

Selected Topics in Computer Graphics and Multimedia

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.4 หมวดวิชาระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัตกิ าร
รหัสวิชา

รายวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)

คพ.843

ระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ ข้นั สู ง

CS843

Advanced Computer Networks

คพ.844

ระบบประมวลผลแบบกระจาย

CS844

Distributed Systems

คพ.849

หัวข้ อเลือกสรรทางระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัตกิ าร

CS849

Selected Topics in Computer Networks and Operating Systems

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.5 หมวดวิชาระบบสารสนเทศ
รหัสวิชา

รายวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)

คพ.853

การค้ นคืนสารสนเทศขั้นสู ง

CS853

Advanced Information Retrieva

คพ.854

การสร้ างภาพนามธรรมของสารสนเทศ

CS854

Information Visualization

คพ.859

หัวข้ อเลือกสรรทางระบบสารสนเทศ

CS859

Selected Topics in Information Systems

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.6 หมวดวิชาภาษาโปรแกรม
รหัสวิชา

รายวิชา

คพ.863

การออกแบบโปรแกรมแปลภาษาขั้นสู ง

CS863

Advanced Compiler Design

คพ.869

หัวข้ อเลือกสรรทางภาษาโปรแกรม

CS869

Selected Topics in Programming Languages

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.7 หมวดวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
รหัส

รายวิชา

จานวนหน่ วยกิต

คพ.873

(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
การวิเคราะห์ ความต้ องการและการกาหนดคุณลักษณะของซอฟต์ แวร์ ข้นั สู ง
3 (3-0-9)

CS873

Advanced Software Requirement and Specification

คพ.874

การบริหารและประเมินโครงการซอฟต์ แวร์ ข้นั สู ง

CS874

Advanced So tware Project Management and Measurement

คพ.879

หัวข้ อเลือกสรรทางวิศวกรรมซอฟต์ แวร์

CS879

Selected Topics in Software Engineering

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.8 หมวดวิชาทฤษฎีการคานวณและอัลกอริทมึ
รหัส

รายวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)

คพ.8 3 ระบบการคานวณแบบพร้ อมกัน
CS883

Concurrent Computing Systems

คพ.889

หัวข้ อเลือกสรรทางทฤษฎีการคานวณและอัลกอริทมึ

CS889

Selected Topics in Theory of Computation and Algorithms

3 (3-0-9)

3.9 หมวดวิชาสนับสนุนงานวิจยั
รหัส

รายวิชา

คพ.803

การศึกษาเฉพาะด้ านทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

CS803

Specific Studies in Computer Sci nce

คพ.804

หัวข้ อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

CS804

Special Topics in Computer Science

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

4. วิทยานิพนธ์
นักศึกษาต้ องศึกษาไม่ น้อยกว่ า

36

หน่ วยกิต

รหัส

รายวิชา

คพ.900

วิทยานิพนธ์

CS900

Dissertation

จานวนหน่ วยกิต
36

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
คพ.890

ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

3 หน่ วยกิต

คพ.8xx

วิชาเลือก 1 วิชา

3 หน่ วยกิต

คพ.801-802

วิชาบังคับเลือก 1 วิชา

2 หน่ วยกิต

รวม

8 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
คพ.8xx

วิชาเลือก 1 วิชา

3 หน่ วยกิต

รวม

3 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติ
คพ.8xx

วิชาเลือก 1 วิชา

3 หน่ วยกิต

รวม

3 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
นักศึกษาสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
คพ.900

วิทยานิพนธ์

12 หน่ วยกิต

รวม

12 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
คพ.900

วิทยานิพนธ์

12 หน่ วยกิต

รวม

12 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
นักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
คพ.900

วิทยานิพนธ์

12 หน่ วยกิต

รวม

12 หน่ วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. วิชาบังคับ
คพ.890 ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

3 (3-0-9)

CS890 Research Methodology in Computer Science
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย การเสนอเค้ าโครงการวิจัย การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ สรุ ปผล หลักการเขียน
รายงานในเรื่ องทีเ่ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์
Research processes for Ph.D. study: proposal presentation, research design and data analysis, discussion
and conclusion, and technical report writing in computer science.
2. วิชาบังคับเลือก
คพ.801 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เชิงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

2 (2-0-6)

CS801 Seminar in Computer Science for Science and Technology
การสัมมนาตามหัวข้ อทีค่ ดั สรรทางด้ านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเน้ นการอภิปราย ฝึ กฝนการนาเสนอ การอธิบาย
และการวิเคราะห์ หัวข้ อการอภิปรายทีเ่ กีย่ วข้ องกับประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จริง พร้ อมเสนอแนะวิธีแก้ ปัญหา เพื่อวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีข้นั สู ง
Seminar on advanced computer science applications on various scientific disciplines; discuss various reallife topics, analyze different application situations and propose possible solutions.

คพ.802 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เชิงสังคม พาณิชย์ และอุตสาหกรรม

2 (2-0-6)

CS802 Seminar in Computer Science for Social, Commerce and Industry
การสั มมนาตามหัวข้ อที่คัดสรรทางด้ านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเน้ นการอภิปราย ฝึ กฝนการนาเสนอ การ
อธิบายและการวิเคราะห์ หัวข้ อการอภิปรายทีเ่ กีย่ วข้ องกับประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จริง พร้ อมเสนอแนะวิธีแก้ ปัญหา ทางสั งคม
การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
Seminar on advanced computer science applications on social science, commerce and industry; discuss
various real-life topics, analyze application situations and propose possible solutions.
3. วิชาเลือก
คพ.803 การศึกษาเฉพาะด้ านทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

3 (3-0-9)

CS803 Specific Studies in Computer Science
วิเคราะห์ และอภิปรายเกีย่ วกับสถานการณ์ และปัญหาทางด้ านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่เกิดขึน้ ในปัจจุบัน มีการนาเสนอ
หลักเกณฑ์ และเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้ องก่ อนทีจ่ ะนาหัวข้ อและสถานการณ์ มาอภิปราย และวิเคราะห์ ในชั้นเรียน
Analysis and discussion about the situation and problems in computer science at the present time, proposed
rules and related technical topics and situations that are discussedand analyzed in class.
คพ.804 หัวข้ อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

3 (3-0-9)

CS804 Special Topics in Computer Science
วิเคราะห์ หัวข้ อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่สนใจ เปรียบเทียบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อที่สนใจ วิเคราะห์ ปัญหาใน
หัวข้ อวิจยั นั้นๆ
Analysis about computer science topics and compare related technologies to the interested topic, analysis and
discuss about problems in that topic.
คพ.813 ปัญญาประดิษฐ์ ข้นั สู ง

3 (3-0-9)

CS813 Advanced Artificial Intelligence
หัวข้ อขั้นสู งในวิชาปัญญาประดิษฐ์ การเรี ยนรู้ แบบต่ างๆ ได้ แก่ แบบนิรนัย แบบอุปนัย และ แบบจารนัย การให้ เหตุผล
อัตโนมัติ ในภาวะความไม่ แน่ นอน การค้ นหาคาตอบของปัญหาการหาค่ าเหมาะที่สุด ด้ วยขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ ความฉลาดเชิง
กลุ่ม
Advanced topics in artificial intelligence, various kinds of learning i.e. deductive learning, inductive learning and
abductive learning, automated reasoning, reasoning in uncertainty, optimization with evoultionary algorithm, swarm
intelligence.

คพ.814 อัลกอริทมึ และการประยุกต์ ใช้ การทาเหมืองข้ อมูล

3 (3-0-9)

CS814 Algorithms and Applications of Data Mining
วิธีการและระบบร่ วมสมัยเพื่อการค้ นพบความรู้ จากฐานข้ อมูลขนาดใหญ่ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ข้ อมูลที่มีลักษณะเป็ นโครงสร้ าง
กึง่ โครงสร้ าง และไม่ เป็ นโครงสร้ าง การสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์ ใช้ การทาเหมืองข้ อมูลขั้นสู ง
Intelligent analysis of information stored in large data sets, information representation, data mining applications,
management decision supports.
คพ.819 หัวข้ อเลือกสรรทางปัญญาประดิษฐ์
CS819

3 (3-0-9)

Selected Topics in Artificial Intelligence

การนาเสนอและอภิปรายในหัวข้ อที่น่าสนใจในด้ านปั ญญาประดิษฐ์ ประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยขั้นสู ง ที่นามาซึ่ งองค์
ความรู้ ร่วมสมัยหรื อนวัตกรรม อันมีผลต่ อแนวทางวิจยั ด้ านการปัญญาประดิษฐ์
Study current research topics in artificial intelligence, research topics based on recent papers, student-led
discussions and presentations.
คพ.823 การวิเคราะห์ สมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์

3 (3-0-9)

CS823 Computer Systems Performance Analysis
วิธีการประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ าย การสร้ างตัวแบบเชิ งวิเคราะห์ การวัดค่ า และการ
จาลอง ทฤษฎีแถวคอย และต้ นแบบห่ วงโซ่ มาร์ คอฟ หลักการและเทคนิคการจาลองแบบเหตุการณ์ ไม่ ต่อเนื่อง การวัดค่ าประสิทธิภาพ
กรณีศึกษา และการใช้ แบบจาลองเพื่อทาการทดลองประเมินประสิทธิภาพ
Methodologies for performance analysis of computer systems and networks, including analytical modeling,
measurement, and simulation, queuing theory and Markov Chain model, principles and techniques of discrete event
simulation, performance measurement, and simulation modeling for conducting performance evaluation experiments.
คพ.824 ระบบสมองกลฝังตัวและระบบทันที

3 (3-0-9)

CS824 Embedded and Real Time Systems
การออกแบบ การพัฒนาและการทดสอบระบบสมองกลฝังตัวเกี่ยวกับตัวประมวลผลทางด้ านระบบสมองกลฝังตัว และ
ระบบปฏิบัตกิ ารทางด้ านระบบสมองกลฝังตัว
Embedded system design, embedded processors, and embedded board, real-time operating systems.

คพ.829 หัวข้ อเลือกสรรทางสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
CS829

3 (3-0-9)

Selected Topics in Computer Architecture

การนาเสนอและอภิปรายในหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ประเด็นเกีย่ วกับงานวิจยั ขั้นสู ง ทีน่ ามาซึ่ง
องค์ ความรู้ ร่วมสมัยหรื อนวัตกรรม อันมีผลต่อแนวทางวิจยั ด้ านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Study current research topics in computer architecture, research topics based on recent papers, student-led
discussions and presentations.
คพ.833

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ ข้นั สู ง

3 (3-0-9)

CS833 Advanced Computer Graphics
ความรู้ ในระดับสู ง สาหรับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ ไดัแก่ วิธีการเก็บข้ อมูลของรู ปทรงหรื อวัตถุเชิงเรขาคณิต การ
เก็บข้ อมูลของวัตถุโดยใช้ ระดับความซับซ้ อนทีเ่ หมาะสม การสร้ างพื้นผิวโดยใช้ ข้อมูลภาพ หรื อใช้ สิ่งแวดล้ อม เทคนิคการคานวณ
แสงโดยอาศั ยการสะท้ อนของรังสี ของแสง และการถ่ ายพลังงานความร้ อน การคานวณแสงโดยพิจารณาค่ าแสงที่ตกกระทบวัตถุ
จากแหล่ งกาเนิดแสงรวมทั้งการสะท้ อนของวัตถุทอี่ ยู่รอบข้ าง ความรู้ เกีย่ วกับการทาภาพเคลื่อนไหว
Advanced topics in computer graphics, geometric object representation, multi-resolution modeling, texture and
environmental mapping, ray tracing, radiosity, global illumination, animation.
คพ.834 การเข้ ารหัสและประมวลผลข้ อมูลมัลติมเี ดียขั้นสู ง

3 (3-0-9)

CS834 Advanced Multimedia Coding and Processing
คุณลักษณะของสัญญาณภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวแบบดิจติ อล การแปลงสั ญญาณรวมแบบดิจิตอล มาตรฐานและ
เทคนิ คการเข้ ารหั สสั ญ ญาณภาพ เสี ยง และภาพ เคลื่ อ นไหวแบบดิจิต อล การกรองสั ญ ญาณแบบดิจิตอล การประมวลผล
ข้ อมูลภาพเคลื่ อนไหว การประยุกต์ ใช้ งานภาพเคลื่ อนไหวแบบดิจิตอล การประชุ มทางไกล มัลติมีเดียและโทรทัศน์ ความชั ดสู ง
ระบบสารสนเทศมัลติมเี ดีย ห้ องสมุดดิจติ อล
Characteristics of digital image video, composite digital conversion, standards and techniques of digital video
coding, digital filters and video processing, applications of digital video, video conferences, multimedia and high definition
television, multimedia information system, digital libraries.
คพ.839 หัวข้ อเลือกสรรทางคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ มลั ติมเี ดีย
CS839

3 (3-0-9)

Selected Topics in Computer Graphics and Multimedia

การนาเสนอและอภิปรายในหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ และมัลติมเี ดีย ประเด็นเกีย่ วกับงานวิจยั ขั้นสู งที่
นามาซึ่งองค์ ความรู้ร่วมสมัย หรื อนวัตกรรมอันมีผลต่อแนวทางวิจยั ด้ านคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ และมัลติมเี ดีย
Study current research topics in multimedia information analysis, research topics based on recent papers,
student-led discussions and presentations.

คพ.843 ระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ ข้นั สู ง

3 (3-0-9)

CS843 Advanced Computer Networks
การพั ฒ นาความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ เครื อ ข่ า ยสื่ อ สารระหว่ า งคอมพิ ว เตอร์ และปรั ชญาการสื่ อ สารระหว่ า งเครื อ ข่ า ย
สถาปั ตยกรรมเครื อข่ ายแบบลาดับชั้ น โพรโทคอลระดับลิงค์ เลเยอร์ เครื อข่ ายการสลับข้ อมูลความเร็ วสู ง เครื อข่ ายเฉพาะที่และ
เครื อข่ ายบริเวณกว้ าง การจัดเส้ นทาง สถาปัตยกรรมตัวจัดเส้ นทาง การควบคุมความแออัด การบริหารคุณภาพเครื อข่ าย เครื อข่ ายไร้
สาย ระบบความปลอดภัยในเครื อข่ ายและประเด็นทางด้ านสมรรถนะ
Data communication and internetworking philosophy, the layered network architecture, link layer protocols,
high-speed packet switching, Local Area Network and Wide Area Network , routing, router architectures, congestion
control, Quality of Service, mobile networking, network-aware applications, content dissemination systems, computer
network security, and performance issues.
คพ.844 ระบบประมวลผลแบบกระจาย

3 (3-0-9)

CS844 Distributed Systems
เกีย่ วกับการประมวลผลบนระบบคอมพิวเตอร์ แบบกระจาย คุณลักษณะของระบบกระจาย โมเดลการประมวลผลแบบ
กระจาย อัลกอริทมึ แบบกระจาย ระบบมิดเดิลแวร์ ความสอดคล้องและการเกิดซ้า ความทนทานต่ อความผิดพลาด การรักษาความ
ปลอดภัย และ เทคโนโลยีระบบประมวลผลแบบกระจายในปัจจุบนั
Fundamental concepts of the distributed computation, characteristics of distributed systems, networking,
operating systems, programming language concepts, inter-process communication, message passing communication,
client/server communication model, remote procedure call, atomic transactions, middleware, distributed object
technologies, distributed coordination, physical and logical clocks, synchronization, mutual exclusion, leader election
algorithms.
คพ.849 หัวข้ อเลือกสรรทางระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัตกิ าร

3 (3-0-9)

CS849 Selected Topics in Computer Networks and Operating Systems
การนาเสนอและอภิปรายในหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัตกิ าร ประเด็นเกีย่ วกับงานวิจยั
ขั้นสู ง ทีน่ ามาซึ่งองค์ ความรู้ ร่วมสมัยหรื อนวัตกรรม อันมีผลต่อแนวทางวิจยั ด้ านระบบเครื อข่ ายและระบบปฏิบัตกิ าร
Study current research topics in computer networks and operating systems, research topics based on recent
papers, student-led discussions and presentations.

คพ.853 การค้ นคืนสารสนเทศขั้นสู ง

3 (3-0-9)

CS853 Advanced Information Retrieval
ทฤษฎีและกระบวนการค้ นคืนเอกสารแบบข้ อความ ตัวแบบแบบบูล ตัวแบบแบบเวกเตอร์ การสร้ างดรรชนีเอกสาร การค้ น
คื นเอกสารโดยอิงคุณสมบัติของผู้ใช้ การประเมินระบบค้ นคื นสารสนเทศ การค้ นคื นเอกสารแบบสื่ อประสม การค้ นหาบนเว็บ
อภิปรายงานวิจยั ร่ วมสมัย
Theories and methods for text document retrieval, Boolean model, vector model, document indexing, document
retrieval based on user profiles, information retrieval system evaluation, multimedia document retrieval, web search, and
current research issues.
คพ.854 การสร้ างภาพนามธรรมของสารสนเทศ

3 (3-0-9)

CS854 Information Visualization
การใช้ กราฟิ กส์ เพื่อทาความเข้ าใจและวิเคราะห์ ข้อมูลได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ การผสม-ผสานเทคนิคระหว่ างการสร้ างภาพ
นามธรรมและส่ วนต่ อประสานกับผู้ใช้ การประยุกต์ ใช้ การสร้ างภาพนามธรรม อภิปรายงานวิจยั ร่ วมสมัยเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์
Graphics and visualization techniques for enhancing comprehension and analysis of information, integration of
visualization into user interfaces, applications of visualization, current empirical and theoretical research issues.
คพ.859 หัวข้ อเลือกสรรทางระบบสารสนเทศ

3 (3-0-9)

CS859 Selected Topics in Information Systems
การนาเสนอและอภิปรายในหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจทางระบบสารสนเทศ ประเด็นเกีย่ วกับงานวิจยั ขั้นสู ง ทีน่ ามาซึ่งองค์ ความรู้
ร่ วมสมัยหรื อนวัตกรรม อันมีผลต่ อแนวทางวิจยั ด้ านระบบสารสนเทศ
Study current research topics in information systems, research topics based on recent papers, student-led
discussions and presentations.
คพ.863 การออกแบบโปรแกรมแปลภาษาขั้นสู ง

3 (3-0-9)

CS863 Advanced Compiler Design
การออกแบบโครงสร้ างของโปรแกรมแปลภาษาส าหรั บแนววิธี ก ารพัฒ นาโปรแกรมขั้ น สู ง, การออกแบบตาราง
สั ญลักษณ์ , การออกแบบรหัสขั้นกลาง, การวิเคราะห์ ลาดับควบคุมและการไหลของข้ อมูล, การปรั บสมรรถนะให้ เหมาะสมที่สุด
ระดับสู ง, การปรับสมรรถนะให้ เหมาะสมที่สุดแบบขึน้ กับระบบเป้ าหมาย, เทคนิค และประเด็นเชิงกฎหมาย/จรรยาบรรณ ในการ
แปลภาษาย้ อนกลับ
Topics include the design of compiler structure for advanced programming paradigm, design of symbol tables,
intermediate-code design, control-flow and dataflow analysis, higher-level optimization, target-dependent optimization,
technique and legal/ethical issues in decompilation.

คพ.869 หัวข้ อเลือกสรรทางภาษาโปรแกรม

3 (3-0-9)

CS869 Selected Topics in Programming Languages
การนาเสนอและอภิปรายในหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจในทางภาษาโปรแกรม ประเด็นเกีย่ วกับงานวิจยั ขั้นสู ง ทีน่ ามาซึ่งองค์ ความรู้
ร่ วมสมัยหรื อนวัตกรรม อันมีผลต่ อแนวทางวิจยั ด้ านภาษาโปรแกรม
Study current research topics in programming languages, research topics based on recent papers, student-led
discussions and presentations.
คพ.873 การวิเคราะห์ ความต้ องการและการกาหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ ข้นั สู ง

3 (3-0-9)

CS873 Advanced Software Requirement and Specification
การกาหนดความต้ องการของซอฟต์ แวร์ โดยวิธีรูปนัย และการแบ่ งละเอียดซอฟต์ แวร์ การกาหนดเป็ นรู ปแบบทางการและ
รู ปแบบนามธรรม เงื่อนไขก่ อนและหลัง การแบ่ งละเอียดและพิสูจน์ ความถูกต้ องของโปรแกรม การแบ่ งละเอียดข้ อมูล การพัฒนา
ซอฟต์ แวร์ อย่ างมีระบบโดยใช้ VDM และ Z
Formal methods to specify the requirements of application programs and software refinement, formalism and
abstraction, pre- and post-conditions, program refinement and proof of correctness, data refinement, systematic software
development using VDM and Z.
คพ.874 การบริหารและประเมินโครงการซอฟต์ แวร์ ข้นั สู ง

3 (3-0-9)

CS874 Advanced Software Project Management and Measurement
หลักการและวิธีทใี่ ช้ ในการบริหารกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการและควบคุมโครงการซอฟต์ แวร์ การจัดการ
โครงแบบ การจัดการความเสี่ยง การพัฒนาซอฟต์ แวร์ แมทริกซ์ ทเี่ หมาะสม การใช้ ซอฟต์ แวร์ แมทริกซ์ สาหรับการประกันคุณภาพ
ของซอฟต์แวร์
Fundamental methods used to manage software development, software project management and control,
configuration management, risk management, development of appropriate software matrices, uses of software matrices for
software quality assurance.
คพ.879 หัวข้ อเลือกสรรทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3 (3-0-9)

CS879 Selected Topics in Software Engineering
การนาเสนอและอภิปรายในหัวข้ อที่น่าสนใจในทางวิศวกรรมซอฟต์ แวร์ ประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัย ขั้นสู ง ที่นามาซึ่งองค์
ความรู้ ร่วมสมัยหรื อนวัตกรรม อันมีผลต่ อแนวทางวิจยั ทางวิศวกรรมซอฟต์ แวร์
Study current research topics in software engineering, research topics based on recent papers, student-led
discussions and presentations.

คพ.883 ระบบการคานวณแบบพร้ อมกัน

3 (3-0-9)

CS883 Concurrent Computing Systems
แนวคิดและรู ปแบบในการแสดงพฤติกรรมของระบบการทางานแบบพร้ อมกันอย่ างมีแบบแผน ทฤษฎีคอมมิวนิเคชันซี
เควนเชียลโพรเซส (ซีเอสพี) แคลคูลสั ของระบบสื่ อสาร (ซีซีเอส) เพทริเนต เพทริเนตเชิงเวลา
Concepts and models to formalize concurrent systems, communication sequential process (CSP), temporal logic,
calculus of communication system (CCS), and Petri net and timed Petri net.
คพ.889 หัวข้ อเลือกสรรทางทฤษฎีการคานวณและอัลกอริทมึ

3 (3-0-9)

CS889 Selected Topics in Theory of Computation and Algorithms
การนาเสนอและอภิปรายในหัวข้ อที่น่าสนใจในทางทฤษฎีการคานวณและอัลกอริ ทึม ประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยขั้นสู ง ที่
นามาซึ่งองค์ ความรู้ ร่วมสมัยหรื อนวัตกรรม อันมีผลต่ อแนวทางวิจยั ทางทฤษฎีการคานวณและอัลกอริทมึ
Study current research topics in computing theory and algorithms, research topics based on recent papers,
student-led discussions and presentations.
4 .วิชาวิทยานิพนธ์
คพ.900 วิทยานิพนธ์
CS900

36 หน่ วยกิต

Dissertation

การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การเขียนและนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียน
รายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
Create a research project and conduct advanced research study in Computer Science, write and present
dissertation research works, write technical reports for publication, study ethical issues in conducting research works,
study ethical issues regarding publications.

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา)
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิจยั และการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
นักศึกษาจะต้ องผ่านการศึกษารายวิชา ผ่านการทดสอบคุณสมบัติ และทาวิทยานิพนธ์ โดยศึกษาและทาวิจัยในหัวข้ อที่
ผู้ศึกษาสนใจตามความเห็นชอบของอาจารย์ ทปี่ รึกษา สามารถวิเคราะห์ อภิปราย บูรณาการและประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีในการทาวิจัย
ทีม่ ขี อบเขตโครงงานทีช่ ัดเจน และสามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทาการศึกษาค้ นคว้ าทบทวนวรรณกรรม เพิม่ พูนความรู้ ทเี่ กีย่ วกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ แก่ ตนเอง
ได้ อย่ างชานาญ สามารถรวบรวม ทาการวิเคราะห์ องค์ ความรู้ ได้ ในเชิงลึก สั งเคราะห์ แนวคิดใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับองค์ ความรู้
เหล่ านั้น และดาเนินการวิจยั ได้ สาเร็จอย่ างถูกต้ องตามระเบียบวิธี
5.3 ช่ วงเวลา
ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2 และ ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปี การศึกษาที่ 3
5.4 จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์

จานวน 36 หน่ วยกิต

5.5 การเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่ อนไขในหลักสู ตรที่จะสอบวัดคุณสมบัติจะต้ องยื่นความจานงต่ อ
คณะเพื่อขอสอบวัดคุณสมบัตแิ ละมีการแจ้ งให้ นักศึกษาได้ รับทราบกาหนดประกาศการสอบวัดคุณสมบัตขิ องคณะฯ
5.6 หลักเกณฑ์ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
หลักเกณฑ์ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประกอบไปด้ วยการสอบข้ อเขียนและการสอบปากเปล่ า โดย
คณะกรรมการบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นผู้กาหนด
5.6.1 นักศึ กษาจะมี สิทธิสอบวัดคุณสมบัติเมื่ อศึ กษาและสอบผ่ านรายวิชาบังคับจานวน 3 หน่ วยกิต วิชาบังคับเลื อก
จานวน 2 หน่ วยกิต และวิชาเลือกจานวน 3 หน่ วยกิต รวม 8 หน่ วยกิต และสอบได้ ไม่ ต่ากว่ าระดับ B (ค่ าระดับ 3.00) ในแต่ ละ
วิชาโดยได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
5.6.2 การสอบวัดคุณสมบัตเิ ป็ นการสอบข้ อเขียนภาคทฤษฎีและสอบปากเปล่ า
5.6.3 การวัดผลการสอบวัดคุณสมบัติ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคื อ ระดับ P (ผ่ าน) และ ระดับ N (ไม่ ผ่าน) โดยไม่ มีค่าระดับ
นักศึกษาต้ องสอบวัดคุณสมบัติให้ ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีที่
สอบไม่ ผ่านครั้ งที่ 1 นักศึ กษาต้ องยื่ นความจานงขอสอบใหม่ ในการจัดสอบครั้ งถัดไป และจะต้ องสอบผ่ านภายในเวลา 2 ปี
การศึกษานับแต่ เริ่มจดทะเบียนเข้ าเป็ นนักศึกษาของหลักสู ตร

5.7 การทาวิทยานิพนธ์
5.7.1 การจดทะเบีย นวิท ยานิ พนธ์ นั ก ศึ ก ษาจะจดทะเบีย นวิท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ เมื่ อ ศึ กษามาแล้ ว ไม่ น้ อยกว่ า 2 ภาค
การศึกษา และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 14 หน่ วยกิต โดยได้ รับค่ าเฉลีย่ สะสมไม่ น้อยกว่ า 3.00 และต้ องสอบวัดคุณสมบัติให้
ได้ ระดับ P (ผ่าน)
5.7.2 การสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) แล้ ว
การสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบไปด้ วยการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีข้อกาหนดดังนี้
5.7.2.1 การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
นักศึกษาจะต้ องสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ให้ ผ่านโดยได้ รับมติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และนักศึกษา
จะต้ องสอบให้ ผ่านภายใน 2 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษา
5.7.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์
- นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ หลังจากสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ผ่านเป็ นเวลาอย่ างน้ อย 4 เดือนแล้ วเท่ านั้น
- การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ ทาโดยเปิ ดเผยและให้ บุคคลทัว่ ไปเข้ าร่ วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ได้
- นักศึกษาจะต้ องสอบให้ ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) โดยต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้ องสอบให้
ผ่านภายใน 1 ครั้งเท่ านั้น มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษา
5.7.3 นักศึกษาจะต้ องทาวิทยานิพนธ์ ภายใต้ การแนะนาหรื อควบคุมของอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หรื อคณะอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทคี่ ณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แต่ งตั้ง โดยนักศึกษาจะต้ องมีอ าจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก 1 คน ที่
เป็ นอาจารย์ ประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรื อเทียบเท่ า หรื อมีตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ต่ากว่ ารอง
ศาสตราจารย์ ส่ วนอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม (ถ้ ามี) อาจเป็ นอาจารย์ ประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกก็ไ ด้ แต่ ต้ องมีคุ ณ สมบั ติห รื อ ต าแหน่ ง ทางวิช าการเช่ น เดียวกับ อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ห ลัก หรื อ เป็ น
ผู้เชี่ ยวชาญที่เป็ นบุคลากร ที่มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญ และมีประสบการณ์ สูง ผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
หลักสู ตรคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
5.7.4 ในการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2541 พร้ อมด้ วยฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 และระเบียบมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่า
ด้ ว ยวิท ยานิ พ นธ์ โดยคณะวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะแต่ ง ตั้ ง กรรมการสอบ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยอาจารย์ ป ระจ า และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกดังกล่ าว จะต้ องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรื อ
เทียบเท่ า หรื อเป็ นผู้ทดี่ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ตา่ กว่ ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทีส่ ัมพันธ์ กนั และจะต้ องมีประสบการณ์
ในการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาหรื อรับปริญญา
อนึ่ง อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก และอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วมอาจเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้ แต่
ต้ องไม่ เป็ นประธานสอบและต้ องเข้ าสอบวิทยานิพนธ์ ด้วยทุกครั้ง
5.8 กระบวนการประเมินผล
5.8.1 วิทยานิพนธ์
1) การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
กระทาโดยวิธีการนาเสนอในที่ประชุ มและสอบปากเปล่ า โดยกรรมการผู้สอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ จะต้ องมีอย่ าง
น้ อย 5 คน ต้ องประกอบด้ วยอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ประจาภาควิชาวิท ยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ประจา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน กรรมการผู้สอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัตติ ามข้ อ

5.5.2.4 ทีก่ ล่ าวมาข้ างต้ น
2) การสอบวิทยานิพนธ์
กระทาโดยวิธีนาเสนอในทีป่ ระชุ มและสอบปากเปล่ า โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็ นกรรมการชุ ดเดียวกัน
กับคณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่ งการแต่ งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะ
กระทาได้ เฉพาะกรณีทมี่ เี หตุจาเป็ น
การดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตาม ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2553 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยวิทยานิพนธ์ ประธานคณะกรรมการต้ องไม่ ใช่ อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยา
นิพนธ์ หลักหรื ออาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม โดยการสอบวิทยานิพนธ์ ที่จะได้ รับผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวั ด ผลและการส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ นไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
การวัดผลการศึกษาแบ่ งออกเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่อหนึง่ หน่ วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
B- C+ C
3.00 2.67 2.33 2.00

D
F
1.00 0

1.2 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาทีน่ กั ศึกษาได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) หรื อค่ าระดับไม่ ตา่
กว่ า B เท่ านั้น รายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับตา่ กว่ า B หรื อ F ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อวิชาบังคับเลือกหรื อวิชาเลือก
ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับ U หรื อระดับ F ในรายวิชาใดทีเ่ ป็ นวิชาบังคับหรื อวิชาบังคับเลือกในหลักสู ตรจะลงทะเบียน
ศึกษาซ้าในรายวิชานั้นได้ อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า B มิฉะนั้นจะถูก
ถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึ กษา หากเป็ นรายวิชาเลื อก นักศึ กษาจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้น หรื ออาจศึ กษา
รายวิชาเลือกอื่น แทนก็ได้
นักศึกษาได้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า B ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิ์จดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
1.3 การวัดผลวิชาวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้)
หน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.4 การวัดผลการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่ างประเทศแบ่ งเป็ น 2 ระดับคือระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N
(ไม่ ผ่าน) โดยไม่ มคี ่ าระดับ
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชาให้ นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
การทวนสอบในระดับหลักสู ตรทาโดยระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
1) การประเมินจากสถานศึกษาอื่ น โดยการสอบถามเมื่อมีโอกาส ในระดับความพึงพอใจในด้ านความรู้ ความ
พร้ อม และคุณสมบัตดิ ้ านอื่นๆ ของบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาและเข้ าศึกษาเพื่อปริญญาทีส่ ู งขึน้ ในสถานศึกษานั้น
2) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้ มาบรรยาย หรื อเป็ นที่ปรึกษา หรื อเป็ นกรรมการสอบให้ แก่ นักศึกษา
ต่ อผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
3) ผลงานของนักศึกษาทีว่ ดั เป็ นรูปธรรมได้
(ก) จานวนโปรแกรมสาเร็จรู ปทีพ่ ฒ
ั นาเองและวางขาย
(ข) จานวนสิทธิบัตร
(ค) จานวนผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์

3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 50 หน่ วยกิต
ซึ่งประกอบด้ วยวิชาบังคับ 3 หน่ วยกิต วิชาบังคับเลือก 2 หน่ วยกิต และวิชาเลือก 9 หน่ วยกิต การสอบวัด
คุณสมบัติ วิทยานิพนธ์ 36 หน่ วยกิต
3.2 ได้ คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.25 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
3.4 ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ
3.5 ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยกรรมการที่คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแต่ งตั้งประกอบด้ วยอาจารย์ ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัย และนา
วิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ เรียบร้ อย แล้ วพร้ อมกับวิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม (Full Text) ลงในสื่ อบันทึกประเภทแผ่ น CD
แล้ วมา มอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.6 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อ ส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับ
การยอมรั บให้ ตีพิมพ์ ใน Proceeding ของการประชุ มทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอก
มาร่ วม กระบวนการกลั่นกรอง (Peer Review) ก่ อนการตีพิมพ์ โดยที่ผู้สาเร็จการศึกษา ต้ องเป็ นผู้นาเสนอ
ผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ นั้น และ
3.7 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับ
การยอมรั บ ให้ ตีพิม พ์ ใ นวารสารระดับ นานาชาติที่มี Impact Factor และมีก รรมการภายนอกมาร่ ว ม
กระบวนการ กลัน่ กรอง (Peer Review) ก่ อนการตีพมิ พ์ และเป็ นทีย่ อมรับในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3.8 การสอบภาษาต่ างประเทศ นักศึกษาจะต้ องสอบภาษาต่ างประเทศตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่ าด้ วยการสอบภาษาต่ างประเทศ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
3.9 ต้ องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ทีค่ ณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด

