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หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in Information Technology 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Information Technology) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)  : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  : Ph.D. (Information Technology) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัรังสิต 
 
ปรัชญา 
 ปจจุบันวิทยาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศในแทบทุก
ดาน ดังจะเห็นไดจากการเติบโตอยางมีความสําคัญของอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังนโยบายการ
สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศเปนไป
อยางรวดเร็วและยั่งยืน  จึงมีความตองการผูเช่ียวชาญ และนักวิจัยระดับสูงในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มข้ึนอีก
จํานวนมาก 
 มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความตองการดังกลาวจึงเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติข้ันสูงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาองคความรูใหมและสรางงานวิจัยระดับสูง มุงเนนใหผลงานวิจัยจากดุษฎีนิพนธนําไปสูองคความรูใหมและ
ไดผลงานวิจัยข้ันสูงตามมาตรฐานสากล สามารถนํามาใชไดจริงทางปฏิบัติ และมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนาเทียบเทาประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย    
 
ความสําคัญ 
 1.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูอยางลึกซึ้งทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อไปทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรม ราชการและภาคเอกชน 
 2.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานการวิจัยข้ันสูงไดมาตรฐานสากล 
 3.  เปนผูนําในการใหบริการทางวิชาการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพื่อผลิตผูเช่ียวชาญและนักวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาเอกท่ีมีมาตรฐานสากล  เพื่อ
การพัฒนาประเทศใหกาวหนาเทียบเทาประเทศท่ีพัฒนาแลวทั้งหลาย  
  2.  เพื่อผลิตนักวิจัยระดับสูงและพัฒนาองคความรูใหมที่พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม  
 3.  เพื่อผลักดันการทําวิจัยภายในประเทศ ใหมีความเปนเลิศท่ีชัดเจนอยางตอเนื่องเทียบเทามาตฐานสากล
ได 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน      
 เรียน  วันจันทร – วันศุกร เวลา 09.00 - 16.00 น.  หรือ 
    วันเสาร – อาทิตย เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท (เนนการทําดุษฎีนิพนธ) 
      นักศึกษาไทยหรือตางชาติที่เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสาร สนเทศ หรือสาขาอื่นที่
เก่ียวของที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีผลการเรียนข้ันปริญญาโทคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 
3.5 และจบดวยการทําวิทยานิพนธ มีผลงานตีพิมพในวารสารที่ทําใหเชื่อไดวามีศักยภาพสูงในการทํางานวิจัย หรือ
คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรรับเขาศึกษา 
 2.  แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท (ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ) 
       นักศึกษาไทยหรือตางชาติที่เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่
เก่ียวของท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีผลการเรียนข้ันปริญญาโทแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอย
กวา 3.3 และจบดวยการทําวิทยานิพนธ หรือคณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรรับเขาศึกษาและ
จะตองเรียนวิชาปรับพื้นฐานพรอมกับทดลองการทําวิจัยจนเปนที่พอใจของคณะกรรมการ 
 3.  แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี (ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ) 
       นักศึกษาไทยหรือตางชาติที่เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัย ที่ไดรับ
การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
สาขาอ่ืนที่เก่ียวของที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีผลการเรียนข้ันปริญญาตรีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
นอยกวา 3.5 หรือมีผลงานตีพิมพในวารสารที่ทําใหเช่ือไดวามีศักยภาพสูงในการทํางานวิจัย  
 4.  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2556 
 
ระบบการศึกษา 
 1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห อาจมีภาคฤดูรอนอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 
6 สัปดาห 
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 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ทั้งนี้ ข้ึนอยู กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 
  -  สําหรับผูสําเร็จปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ป แตไมเกิน 6 ป 
  -  สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ป แตไมเกิน 8 ป 
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผล

และประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน  ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบ
ในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน  หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน    นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น    จนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารยผูสอนกําหนดจึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล    เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   เมื่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น  เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบดุษฎีนิพนธเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา  โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานดุษฎีนิพนธของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่ในฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation 
Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชา 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ที่มีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน   ความหมาย  คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A       ดีเย่ียม   4.0 
    B+     ดีมาก   3.5 
    B     ดี    3.0 
    C+      พอใช   2.5 
    C      ออนมาก   2.0 
    F      ตก    0.0 
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 7. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
หรือเมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

 IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปล่ียนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แบบ 1 
  1.1  ไดสอบผานดุษฎีนิพนธ รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับ

ปริญญา ทั้งนี้จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธและ
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ จะตองครบถวนตามขอกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต  วาดวย
มาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

  1.2 ไดสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ือง เกณฑมาตรฐาน
ความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

  1.3 ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ 
  1.4 ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับ โดยสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเอกชน (สกอ.) หรือวารสารที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation Index 
(TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชา 

  1.5 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการสําเร็จการศึกษา 
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 2. แบบ 2 
  2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ และสอบผานดุษฎีนิพนธรวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ 

ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา ทั้งนี้จํานวนและคุณสมบัติของ
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธและคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธจะตองครบถวนตาม
ขอกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

  2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
  2.3  ไดสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ือง เกณฑมาตรฐาน

ความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  2.4 ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ 
  2.5 ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับ โดยสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเอกชน (สกอ.) หรือวารสารที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation Index 
(TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชา 

  2.6 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการสําเร็จการศึกษา  
 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1    เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําดุษฎีนิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม โดยอาจารยที่
ปรึกษา และผูอํานวยการหลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการเพิ่มเติม โดย 
ไมนับหนวยกิต แตมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  โดยรับเฉพาะผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท  
   แบบ 1.1  สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท  
      จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร   48  หนวยกิต 
 แบบ 2   เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําดุษฎีนิพนธที่มีคุณภาพสูง และกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ โดยแบงเปน 2 ระดับ 
   แบบ 2.1  สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท 
      จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร   48 หนวยกิต      
   แบบ 2.2  สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี 
      จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร   72 หนวยกิต 
 
โครงสรางหลักสูตร   
 แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท (เนนการทําดุษฎีนิพนธ) 
    ก) ดุษฎีนิพนธ                         48  หนวยกิต 
                                              รวม 48 หนวยกิต 
 
 
 
 



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017   

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 7 

 แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท       
                 ก) หมวดวิชาบังคับ                6 หนวยกิต 
    ข) หมวดวิชาเลือก                   6  หนวยกิต 
    ค) ดุษฎีนิพนธ                                  36 หนวยกิต 
                                             รวม 48 หนวยกิต 
 แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี 
    ก) หมวดวิชาบังคับ                          15 หนวยกิต 
    ข) หมวดวิชาเลือก                   9 หนวยกิต 
    ค) ดุษฎีนิพนธ                                  48  หนวยกิต 
                                              รวม 72 หนวยกิต 
  ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธทุกแบบ ตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
 
รายวิชาในหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาบังคับ  
 สําหรับ นักศึกษาแบบ 1.1 ไมมีการศึกษารายวิชา 
 สําหรับ นักศึกษาแบบ 2.1 ศึกษารายวิชาจํานวน 6 หนวยกิต ซึ่งมีรายวิชาดังตอไปนี้  
             หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ITE  700  คณิตศาสตรเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ             3(3-0-6) 
   (Mathematics for Information Technology Research) 
ITE  701  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงและสัมมนา      3(2-3-6) 
   (Advanced Research Methodology and Seminar) 
ITE  792  การสอบวัดคุณสมบัติ                                                         0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
 
 สําหรับ นักศึกษาแบบ 2.2 และสําหรับนักศึกษาท่ีปรับวิชาพื้นฐาน ศึกษารายวิชาจํานวน 15 หนวยกิต ซึ่งมี
รายวิชาดังตอไปนี้ 
             หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ITE  700  คณิตศาสตรเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ             3(3-0-6) 
   (Mathematics for Information Technology Research) 
ITE  701  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงและสัมมนา      3(2-3-6) 
   (Advanced Research Methodology and Seminar) 
ITE  702  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุข้ันสูง                                             3(2-3-6) 
    (Advanced Object-Oriented Programming) 
ITE  703   การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรข้ันสูง   3(3-0-6) 
      (Advanced Data Communications and Computer Networks) 
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ITE  704     ระบบบริหารฐานขอมูลข้ันสูง                                             3(3-0-6) 
      (Advanced Database Management Systems) 
ITE  792  การสอบวัดคุณสมบัติ           0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
 
 2. หมวดวิชาเลือก 
 สําหรับนักศึกษาแบบ 2.1 ศึกษารายวิชาจํานวน 6 หนวยกิต  
 สําหรับ นักศึกษาแบบ 2.2 ศึกษารายวิชาจํานวน 9 หนวยกิต       
 นักศึกษาแบบที่ 2.1 และ 2.2 สามารถเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้ หรือเลือกจากรายวิชาที่เปดสอนใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษาและผูอํานวยการหลักสูตร 
             หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ITE  710  งานวิจัยข้ันสูงในดานปญญาประดิษฐ     3(2-3-6) 
   (Advanced Research in Artificial Intelligence) 
ITE  711  การประมวลผลภาพเชิงเลข       3(3-0-6) 
   (Digital Image Processing)  
ITE  712  ปฏิสัมพันธของมนุษยกับคอมพิวเตอร       3(2-3-6) 
   (Human Computer Interaction) 
ITE  713  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ       3(3-0-6) 
   (Natural Language Processing) 
ITE  714  การเรียนรูของเคร่ืองจักร        3(2-3-6) 
   (Machine Learning) 
ITE  715  ปญญาประดิษฐประยุกต        3(2-3-6) 
   (Applied Artificial Intelligence)  
ITE  716  ระบบผูเช่ียวชาญขั้นสูง        3(2-3-6) 
   (Advanced Expert Systems) 
ITE  717  การจําลองงานของคอมพิวเตอรและการวิเคราะห   3(2-3-6) 
   (Simulation Modeling and Analysis) 
ITE  718  การรูจํารูปแบบของคอมพิวเตอร       3(2-3-6) 
   (Pattern Recognition) 
ITE  720  การคํานวนแบบธรรมชาติ        3(2-3-6) 
   (Natural Computation) 
ITE  721  ระบบธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-3-6) 
   (Information Technology Governance Systems) 
ITE  722  สัญญาณและระบบ         3(2-3-6) 
   (Signals and Systems) 
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ITE  723     การประมวลผลสัญญาณแบบปรับตัวได            3(2-3-6) 
      (Adaptive Signal Processing) 
ITE  724     ความมั่นคงของเครือขายข้ันสูง       3(2-3-6) 
      (Advanced Network Security) 
ITE  725  วิศวกรรมซอฟตแวรข้ันสูง        3(2-3-6) 
   (Advanced Software Engineering) 
ITE  726  เว็บสื่อความหมาย         3(2-3-6) 
   (Semantic Web) 
ITE  727     การสื่อสารไรสายข้ันสูง        3(2-3-6) 
      (Advanced Wireless Communications) 
ITE  730    ประเด็นคัดสรรดานระบบฐานขอมูลข้ันสูง                                     3(2-3-6) 
   (Selected Topics in Advanced Database Systems) 
ITE  731     ประเด็นคัดสรรดานเทคโนโลยีโทรคมนาคมข้ันสูง   3(2-3-6) 
   (Selected Topics in Advanced Telecommunication Technology) 
ITE  732     ประเด็นคัดสรรดานวิศวกรรมโครงขายข้ันสูง                                  3(2-3-6) 
   (Selected Topics in Advanced Network Engineering) 
ITE  733   ประเด็นคัดสรรดานระบบมัลติมีเดียข้ันสูง    3(2-3-6) 
   (Selected Topics in Advanced Multimedia Systems) 
ITE  734     ประเด็นคัดสรรดานระบบการจัดการฐานความรูข้ันสูง                    3(2-3-6) 
   (Selected Topics in Advanced Knowledge-Based Management Systems) 
ITE  735  ประเด็นคัดสรรดานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง   3(2-3-6) 
   (Selected Topics in Advanced E-Commerce Systems) 
ITE  736  ประเด็นคัดสรรดานเทคโนโลยีสารสนเทศซอฟตแวร              3(2-3-6) 
   (Selected Topics in Information Technology Software ) 
ITE  737     ประเด็นคัดสรรดานระบบสารสนเทศ     3(2-3-6) 
   (Selected Topics in Information Systems) 
ITE  738    ประเด็นคัดสรรดานระบบปญญาประดิษฐ    3(2-3-6) 
   (Selected Topics in Artificial Intelligence Systems) 
ITE  739  ประเด็นคัดสรรดานระบบประมวลภาพ     3(2-3-6) 
   (Selected Topics in Image Processing Systems) 
 
 3.  หมวดดุษฎีนิพนธ 
 สําหรับ  นักศึกษาแบบ 1.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท (เนนทําดุษฎีนิพนธ)                            
             หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ITE  797     ดุษฎีนิพนธ                 48(0-144-72) 
   (Dissertation) 
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 สําหรับ  นักศึกษาแบบ 2.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท  
             หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ITE  798    ดุษฎีนิพนธ                36(0-108-54) 
      (Dissertation) 
 สําหรับ นักศึกษาแบบ 2.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี 
             หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ITE  799    ดุษฎีนิพนธ                48(0-144-72) 
      (Dissertation) 
 
แผนการศึกษา 
 แบบ 1.1 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท (เนนการทําดุษฎีนิพนธ) 

ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

ITE797   ดุษฎีนิพนธ                      6(0-18-9)   
        (Dissertation) 
                                        รวม 6 หนวยกิต

ITE797    ดุษฎีนิพนธ                     6(0-18-9)
          (Dissertation) 
                                        รวม 6 หนวยกิต

* นักศึกษาตองสอบผานภาษาอังกฤษ สอบผานการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) จะตองสอบใหผานกอนที่
จะสมัครเขาเปนนักศึกษา แบบ 1.1 และสอบผานหัวขอดุษฎีนิพนธ เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ 
 

ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

ITE797   ดุษฎีนิพนธ                      9(0-27-14)
         (Dissertation) 

รวม 9 หนวยกิต

ITE797  ดุษฎีนิพนธ                     9(0-27-14)
        (Dissertation) 

รวม 9 หนวยกิต
 

ปการศึกษาที่ 3
ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

ITE797  ดุษฎีนิพนธ                      9(0-27-14)
        (Dissertation) 

    รวม 9 หนวยกิต

ITE797  ดุษฎีนิพนธ                       12(0-36-18)
        (Dissertation) 

รวม 9 หนวยกิต
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 แบบ 2.1 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท 
ปการศึกษาที่ 1

ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 
ITE700  คณิตศาสตรเพื่อการวิจัย              3(3-0-6)
        ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ             
        (Mathematics for Information  
        Technology Research) 
ITE701  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงและสัมมนา        3(2-3-6) 
        สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ              
        (Advanced Research Methodologies  
        and Seminar on Information Technology) 
                                        รวม 6 หนวยกิต

ITExxx วิชาเลือก                             3(2-3-6)
       (Elective) 
ITExxx  วิชาเลือก                             3(2-3-6) 
       (Elective) 
 
 
 
 
                                        รวม 6 หนวยกิต

* นักศึกษาตองสอบผานภาษาอังกฤษ สอบผานการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และสอบผานหัวขอดุษฎี
นิพนธ เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ 

ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

ITE792  การสอบวัดคุณสมบัติ                  0(0-0-0)
        (Qualifying Examination) 
ITE798  ดุษฎีนิพนธ                        9(0-27-14) 
        (Dissertation) 
                                        รวม 9 หนวยกิต

ITE798 ดุษฎีนิพนธ                     9(0-27-14)
        (Dissertation) 
 
 
                                        รวม 9 หนวยกิต

 
ปการศึกษาที่ 3

ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 
ITE798  ดุษฎีนิพนธ                      9(0-27-14)
        (Dissertation)                                     

รวม 9 หนวยกิต

ITE798 ดุษฎีนิพนธ                         9(0-27-14)
        (Dissertation) 
                                        รวม 9 หนวยกิต

 
 แบบ 2.2 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี 

ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

ITE702   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุข้ันสูง        3(2-3-6)
        (Advanced Object-oriented Programming) 
ITE703  การส่ือสารขอมูลและเครือขาย          3(3-0-6) 
        คอมพิวเตอรข้ันสูง                              
        (Advanced Data Communications  
        and Computer Networks) 

รวม 6 หนวยกิต

ITE 704  ระบบบริหารฐานขอมูลข้ันสูง           3(3-0-6)
        (Advanced Database Management Systems) 
ITE 700  คณิตศาสตรเพื่อการวิจัยทาง           3(3-0-6)   
        เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (Mathematics for Information  
        Technology Research) 

รวม 6 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

ITE701   ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงและสัมมนา         3(2-3-6)  
        (Advanced Research Methodology 
        and Seminar) 
ITExxx   วิชาเลือก                           3(2-3-6)     
        (Elective) 
 
                                       รวม  6 หนวยกิต

ITExxx  วิชาเลือก                            3(2-3-6)
        (Elective) 
ITExxx  วิชาเลือก                            3(2-3-6) 
        (Elective) 
ITE792  การสอบวัดคุณสมบัติ                    0(0-0-0)
        (Qualifying Examination) 

รวม 6 หนวยกิต
* นักศึกษาตองสอบผานภาษาอังกฤษ สอบผานการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และสอบผานหัวขอดุษฎี
นิพนธ เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ 
 

ปการศึกษาที่ 3
ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

ITE799   ดุษฎีนิพนธ                    12(0-36-18)
         (Dissertation) 
                                       รวม 12 หนวยกิต

ITE799   ดุษฎีนิพนธ                   12(0-36-18)
         (Dissertation) 
                                       รวม 12 หนวยกิต

 
ปการศึกษาที่ 4

ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 
ITE799   ดุษฎีนิพนธ                    12(0-36-18)
         (Dissertation) 
                                       รวม 12 หนวยกิต

ITE799   ดุษฎีนิพนธ                       12(0-36-18)
        (Dissertation) 
                                       รวม 12 หนวยกิต

 
คําอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาบังคับ (Required Courses) 
ITE  700  คณิตศาสตรเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                3(3-0-6) 
             (Mathematics for Information Technology Research) 
 ระบบสมการเชิงเสน ทฤษฎีเมตริกซ การแยกเมตริกซ ปริภูมิเวกเตอร ทฤษฎีความนาจะเปน ความนาจะ
เปนมีเงื่อนไข การแจกแจงความนาจะเปน ทฤษฎีสารสนเทศ ตัวแปรสุม กระบวนการสโทแคสติก  
 Linear equations system, Matrix theory, Matrix decompositions, Vector spaces, Probability theory, 
Conditional probability, Probability distributions, Information theory, Random variables, Stochastic processes, 
Transformations. 
 
ITE  701    ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงและสัมมนา      3(2-3-6) 
   (Advanced Research Methodology and Seminar) 
 งานวิจัยข้ันสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะเฉพาะของการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทํา 
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โครงรางการวิจัย การรวบรวมและการคนคืนขอมูล เคร่ืองมือในการทดลองเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
วิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงและเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพรในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติ   การ
สัมมนาจะนําเสนอและอภิปราย ในหัวขอที่นาสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับปริญญาเอก  
 Advanced research in information technology, unique research characteristics in Information 
Technology, research proposal preparation, data gathering and information retrieval, experiment tool in 
Information Technology, data analysis, technical report writing for international publication. Seminar in Doctoral 
level Presentation and discussion on interesting topics in Information Technology. 
 
ITE  702    การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง        3(2-3-6) 
      (Advanced Object-Oriented Programming) 
   กระบวนการทัศนเชิงอ็อบเจกต คลาส อ็อบเจกต ลําดับของคลาส พอลิมอรฟซึม การถายทอดคุณสมบัติ 
การเขียนโปรแกรมดวยภาพและเชิงอ็อบเจกต สวนตอประสานกราฟกกับผูใช และการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ 
การวิเคราะห การออกแบบและการสรางระบบเชิงอ็อบเจกต การเขียนโปรแกรมแบบไคลเอนต/เซิรฟเวอร เทคโนโลยี
คอมโพเนนตและการเขียนโปรแกรมสําหรับงานวจิัยข้ันสูง 
 Object-oriented paradigm, classes, objects, class hierarchy, polymorphism, inheritance, object-oriented 
and visual programming, graphic-user interface and event-driven programming, object-oriented analysis, 
design and implementation, client/server programming, component technology and advanced research 
programming. 
 
ITE  703    การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง   3(3-0-6) 
      (Advanced Data Communication and Computer Networks) 
   ความรูข้ันสูงท่ีเก่ียวกับอินเทอรเน็ต การทองเว็บ การคนหาเว็บ การสื่อสารออนไลน ความเขาใจเก่ียวกับ
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและการรักษาความมั่นคง พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การสื่อสารขอมูล สื่อการสงผาน โพรโตคอล 
ทีซีพี/ไอพี  สวิตซชิง การเขาถึงดวยดิจิทัลความเร็วสูง เอดีเอสแอล เทคโนโลยีไรสาย เทคโนโลยีมือถือ เทคโนโลยีใน
อนาคต การออกแบบ พัฒนาและจัดการเว็บ   
 Advanced knowledge of the Internet, browsing the web, searching the web, communicating online, 
understanding of Internet technology and security, electronics business, data communications, transmission 
media, TCP/IP protocol, switching, high speed digital access: ADSL, wireless technology,  mobile technology,  
future technology,  web design,  development and administration.  
 
 ITE  704   ระบบจัดการฐานขอมูลขั้นสูง       3(3-0-6) 
       (Advanced Database Management Systems) 
   สภาพแวดลอมของระบบจัดการฐานขอมูล กระบวนการในการพัฒนาฐานขอมูล รูปแบบของอีอาร รูปแบบ
เพิ่มเติมอีอารและกฎเกณฑทางธุรกิจ รูปแบบที่เปนบรรทัดฐาน รูปแบบที่เปนบรรทัดฐานขั้นสูง ภาษาสอบถามเชิง
โครงสราง ภาษาสําหรับการจัดการขอมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสราง ภาษากําหนดโครงสรางขอมูล ภาษาสอบถาม
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เชิงโครงสราง ภาษาควบคุมระบบฐานขอมูล การจัดการการทําธุรกรรม การควบคุมภาวะพรอมกัน กูคืนความ
เสียหาย และแนวคิดของไคลเอนต/ เซิรฟเวอร 
 Database systems environment, database development process, entity relationship model, enhanced 
entity relationship model and business rules, relational model, normailization,  higher normalization, structured 
query language (SQL); data manipulate language (DML), data definition language (DDL), data control  language 
(DCL), transaction management, concurrency control, crash recovery and concepts of client/server. 
 
ITE  792    การสอบวัดคุณสมบัติ              0(0-0-0)  
   (Qualifying Examination) 
 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนตองผานการสอบวัด
คุณสมบัติภายใน 3 ภาคศึกษาการศึกษา  
 All Ph.D. students in Information Technology must successfully pass the Qualifying Examination within 3 
academic terms. 
 
 2.  หมวดวิชาเลือก (Elective Courses) 
ITE  710    งานวิจัยขั้นสูงในดานปญญาประดิษฐ        3(2-3-6) 
   (Advanced Research in Artificial Intelligence) 
 พื้นฐานระบบอัจริยะฐานความรู ระบบผูเช่ียวชาญดานกฎแหงความรู การจัดการความไมแนนอน การใชกฎ
แหงความรูในระบบผูเช่ียวชาญ ระบบผูเชี่ยวชาญแบบฟสซี่ ระบบผูเช่ียวชาญแบบเฟรม เครือขายสมองกลแบบ
ปญญาประดิษฐ การคํานวนแบบเลียนแบบส่ิงมีชีวิต ระบบชาญฉลาดแบบผสมผสาน วิศวกรรมความรูและเหมือง
ขอมูล  
 Basic knowledge-based intelligent systems, Rule-based expert systems, Uncertainty management in 
rule-based expert systems, Fuzzy expert systems, Frame-based expert systems, Artificial neural network, 
Evolutionary computation, Hybrid intelligent systems, Knowledge engineering and data mining. 
 
ITE  711    การประมวลผลภาพเชิงเลข       3(2-3-6) 
   (Digital Image Processing) 
 ระบบประมวลผลภาพ พื้นฐานของภาพดิจิทัล การปรับเพิ่มคุณภาพของภาพ การแปลงภาพ การซอมแซม
ภาพ การประมวลภาพสี การบีบอัดภาพ การประมวลภาพเชิงสัญฐานวิทยา การแบงภาพ 
 Image processing systems, Introduction to digital image processing, Digital image fundamentals, Image 
Enhancement, Image Transformation, Image Restoration, Color image processing, Image compression, 
Morphological image processing, Image segmentation. 
 
ITE  712    ปฏิสัมพันธของมนุษยกับคอมพิวเตอร        3(2-3-6) 
   (Human Computer Interaction) 
 การติดตอปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรมีวิธีการในหลายรูปแบบของการตดิตอ ไดแก การ 
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ปฏิสัมพันธเช่ือมโยงกันบนระบบเครือขาย เทคโนโลยีของระบบฝงตัว ระบบโปรแกรมประยุกตสนับสนุนการเรียนการ
สอน ระบบท่ีมีความปลอดภัยสูงและตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ ระบบประยุกตคอมพิวเตอรกราฟก เทคโนโลยี
ระบบเสมือนจริง ระบบชาญฉลาด และระบบคอมพิวเตอรสนับสนุนการทํางานรวมกัน 
 Various aspects of human-computer interaction, interface issues for network interaction, embedded 
systems, education application, safety and critical systems, computer graphic applications, virtual reality 
technology, intelligence system, computers supporting cooperative works. 
 
ITE  713     การประมวลผลภาษาธรรมชาติ       3(3-0-6)
   (Natural Language Processing) 
 การประมวลผลภาษาธรรมชาติโดยวากยสัมพันธและความหมายของคํา ไวยากรณของภาษา ทฤษฎีภาษา
และการแบงคํา โครงขายความหมายของภาษาและโครงขายการแปลงขยาย รากฐานความหมายของคําและโมเดล
แนวคิดแบบพึ่งพา รวมถึงการพัฒนาโครงงานระบบการประมวลผลภาษาธรรมชาริหรือระบบการแปลภาษาดวยเคร่ือง 
 Syntactic and semantic natural-language processing techniques, grammar, linguistic theory, parsing, 
Semantic networks and augmented transition networks, Semantic primitives and the conceptual dependency 
model, programming project involving hands-on experience in constructing a natural-language processing or 
machine translation system. 
 
ITE  714     การเรียนรูของเครื่องจักร        3(2-3-6) 
   (Machine Learning) 
 วิธีการเรียนรูแบบตางๆ รวมท้ังการเรียนรูทางสถิติ การเรียนรูแบบมีการสอนและไมมีการสอน การใหเหตุผล
โดยใชกรณีกลุมแนวคิด การประยุกตใชตนไมการตัดสินใจและเครือขายนิวรัลสําหรับวิธีการเรียนรูทฤษฏีข้ันสูง การ
แยกประเภททั้งแบบจําแนกและการจัดกลุม โดยใชอัลกอริธึมปญญาประดิษฐ งานวิจัยและพัฒนาในปจจุบัน 
 Various learning schemes: statistical, supervised and unsupervised learning, case-based reasoning, 
conceptual clustering, applications of decision tree and neural network to learning scheme, advanced Theory,  
current researches and development. 
 
ITE  715    ปญญาประดิษฐประยุกต           3(2-3-6) 
   (Applied Artificial Intelligence) 
 ระบบเอเจนตหลายตัว  การทําเหมืองขอมูล การคนหาในปริภูมิตางๆ  วิธีคนหาแบบศึกษาสํานึก การแกไข
ปญหา การหาเหตุผลโดยใชตรรกะแบบคลุมเครือ การเรียนรูของเคร่ืองกล การวางแผน การตัดสินใจ อัลกอริธึมแบบ
วิวัฒนาการ โครงขายประสาทเทียม วิชานี้ยังครอบคลุมถึงการวิเคราะหเลือกลักษณะ   การผสมผสานของ
อัลกอริธึมตางๆ  เพื่อพัฒนาวิธีการแกปญหา ใหสําเร็จ ในดานการหาคาเหมาะที่สุด การแยกประเภท การจัดกลุม 
 Designing and implementing advanced artificial intelligence, intelligent agents and multi-agent systems, 
data mining, state-space search, heuristic search, problem solving, fuzzy logic reasoning, machine learning, 
planning, decision making, evolutionary algorithms and neural networks, analysis of feature selection and 
algorithms hybrid.  The purpose of all the studies is for developing the methodologies to achieve the problems  
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of optimization, categorization and clustering.    
 
ITE  716    ระบบผูเชี่ยวชาญขั้นสูง        3(2-3-6) 
   (Advanced Expert Systems) 
 ระเบียบข้ันตอนในการออกแบบการตัดสินใจของเคร่ืองแบบฉลาดโดยใชเทคนิคของความนาจะเปน สถิติ 
การดึงความรูจากขอมูลดิบ หรือการทําเหมืองขอมูล ทั้งนี้เพื่อประยุกตใชกับงานประยุกตตางๆ เชน เศรษฐศาสตร 
การวิจัยการทํางาน การแพทย การศึกษา อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม ฯลฯ  โดยทําการสรางกฎแบบอัตโนติทั้ง
แบบแนนอน และแบบคลุมเครือ เพื่อการอนุมาน  วิชานี้ยังครอบคลุมถึงการนิยามปญหา ข้ันตอนการแกไขปญหา 
การแทนความรูแบบสัญลักษณ การคนหาแบบฮิวรีสติค การวิเคราะหเลือกลักษณะ  การใชเคร่ืองมือ และโปรแกรม
ภาษา  
 Process of designing intelligent decision-making machines by using techniques from probability, 
knowledge retrieval, data mining. The purpose is to applied those techniques for applications such as 
economics, operations research, medical practice and education study. To do these, crisp and fuzzy-rules are 
automatically generated. Such rules are utilized for inferencing purpose. In addition , this subject covers  
problem definition, problem solving procedures, proper, heuristic search methods, symbolic representation. 
Tools and programming usage are also included. 
 
ITE  717    การจําลองงานของคอมพิวเตอรและการวิเคราะห   3(2-3-6) 
   (Simulation Modeling and Analysis) 
 หลักการจําลองงานของคอมพิวเตอร ระบบของการจําลองงานท่ีซับซอน  ซอฟตแวรของการจําลองงาน 
รายละเอียดของการจําลองงาน  การสรางระบบตัวเลขตามยถากรรม  การวิเคราะหขอมูลอินพุท  การวิเคราะห
ขอมูลเอาพุท  เทคนิคของการลดความแปรปรวน  การออบแบบเชิงปฏิบัติ  และการคนหาแบบจําลองที่ดีที่สุด การ
จําลองระบบโรงงานอุตสาหกรรม 
 Basic simulation modeling, modeling computer system, simulation software, detailed simulation models, 
random-number generators, input data analysis, output data analysis, variance-reduction techniques, 
experimental design and optimization, simulation of manufacturing systems. 
 
ITE  718    การรูจํารูปแบบของคอมพิวเตอร           3(2-3-6) 
   (Pattern Recognition) 
 การแนะนําการรูจํา ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบย การหาคาความคลายสูงสุดและการประเมินคาพารามิเตอร
แบบเบย เทคนิคที่ไมใชโมเดลเชิงพารามิเตอร ฟงกชั่นการแยกแยะแบบเสนตรง การใชเครือขายนิวรอน วิธีการที่ใช
การวิเคราะหเชิงความนาจะเปน การเรียนรูของเคร่ืองจักรโดยไมข้ึนอยูกับอัลกอริทึม การเรียนรูแบบไมมีการช้ีแนะ
และการจัดกลุม 
 Introduction to pattern recognition, Bayesian decision theory, maximum-likelihood and Bayesian 
parameter estimator, non-parametric techniques, linear discrimination functions, neural network, stochastic 
methods, algorithm-independent machine learning, unsupervised learning and clustering. 
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ITE  720    การคํานวนแบบธรรมชาติ        3(2-3-6) 
   (Natural Computaion)      
 วิธีการคํานวน ที่รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ เชน โครงขายประสาทเทียม ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม และ
ระบบการคํานวนแบบวิวัฒนาการอ่ืนๆ   การหาคาเหมาะที่สุดแบบมด/ ฝูงแมลง ระบบภูมิคุมกันประดิษฐ ฝูงแมลง
ฉลาด  ออโตมาตาแบบรังผึ้งระบบตัวกระทําหลายตัว  วัตถุประสงคของวิชานี้ คือใหเขาใจอัชฌัตติกญาณ (แบบรู
เอง) ถึงการปรับตัว และระบบการคํานวนแบบจัดองคกรดวยตนเอง การปฏิบัติการโปรแกรม จะเกี่ยวของกับงาน
ประยุกตดาน การหาคาเหมาะที่สุด การแยกประเภท การจัดกลุม ฯลฯ 
 Computational methods inspired by nature, such as artificial neural networks, genetic algorithms and 
other evolutionary computation systems, ant swarm optimization, artificial immune systems, swarm intelligence, 
cellular automata, and multi-agent systems.  The goal of this course is to gain an intuitive understanding of 
adaptive and self-organizing computational systems. The programming practice, may concern the applications 
of optimization, classification and clustering , etc.  
 
ITE  721    ระบบธรรมาภิบาลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-3-6) 
   (Information Technology Governance Systems)    
 กรอบแนวคิดและองคประกอบตางๆ ของ COBIT  ความตองการและเกณฑของสารสนเทศ  การวิเคราะห
องคกรสารสนเทศ  กระบวนการตางๆ ของ COBIT  วัตถุประสงคและตัวบงชี้การควบคุม ของ COBIT  ตัววัดปจจัย
สําคัญของความสําเร็จ และตนแบบที่มีวุฒิภาวะของการจัดการ  ตัวบงช้ีเปาหมายหลักของ COBIT  ตัวบงชี้
ประสิทธิภาพของ COBIT 
    COBIT framework and its components information criteria and requirements. Analysis of IT 
organization processes and their meaning COBIT control objectives and indicators. Metrics, critical success 
factors and maturity model in management guidelines COBIT key goal indicators. COBIT ket performance 
indicators. 
 
ITE  722    สัญญาณและระบบ          3(2-3-6) 
   (Signals and Systems) 
 สัญญาณ ระบบตอเนื่องทางเวลา การแปลงลาปลาส อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียร ระบบเต็มหนวย 
ทางเวลา การแปลงแซด 
 Signals, continuous-time systems, Laplace transforms, Fourier series, Fourier transforms, discrete-
time systems, Z-transforms. 
 
ITE  723    การประมวลผลสัญญาณแบบปรับตัวได      3(2-3-6) 
      (Adaptive Signal Processing) 
 หลักการและลักษณะของสัญญาณไมตอเนื่องทางเวลาและระบบแอลทีไอ สมบัติของกระบวนการสุม ตัว
กรองเหมาะท่ีสุดแบบเชิงเสน หลักการกรองแบบปรับตัวไดและการประยุกตใชงาน โครงสรางของตัวกรองแบบ
ปรับตัวได อัลกอริทึมแอลเอ็มเอส อัลกอริทึมอารแอลเอส การกรองปรับตัวไดแบบบล็อก อัลกอริทึมการกรองปรับตัว 
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ไดทางความถ่ี พื้นฐานสําหรับระบบหลายอัตราสุมและการประยุกตใชงาน 
    Principles and characteristics of discrete-time signals and linear time-invariant (LTI) systems, 
properties of random process, linear optimum filter, principles of adaptive filtering and its applications, 
structures of adaptive filter, least mean square (LMS) algorithm, recursive least square (RLS) algorithm, block 
adaptive filtering, frequency-domain adaptive filtering algorithm, basics for multi-rate systems and its 
applications. 
 
ITE  724     ความมั่นคงของเครือขายขั้นสูง       3(2-3-6) 
      (Advanced Network Security) 
 หลักการและการปฏิบัติของความปลอดภัยของระบบและเครือขาย โดยศึกษาถึงการบริการรักษาความ
ปลอดภัย การโจมตีความออนแอ การโจมตีจุดออนของระบบเครือขาย รวมท้ังแอปพลิเคช่ันที่ใหบริการดานความ
ปลอดภัย เชน Kerberos, PGP, PKI, SSL และ IPsec เปนตน 
 Principles and practice of system and network security. A focus on both fundamentals and practical 
information will be stressed. Topics include a practical study of security services (integrity, availability, 
confidentiality, etc), security attacks, vulnerabilities, exploits, and applications of security techniques for new 
services, including Kerberos, PGP, public key infrastructures (PKI), SSL, and IP security. 
 
ITE  725     วิศวกรรมซอฟตแวรขั้นสูง        3(2-3-6) 
      (Advanced Software Engineering) 
 วิธีการและเทคนิคในทางวิศวกรรมซอฟตแวรที่มีประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ ราคา และเวลาในการผลิต
ซอฟตแวร หลักการทางวิศวกรรมซอฟตแวร รูปแบบการดําเนินงานทางซอฟตแวร การประมาณราคาในการผลิต
ซอฟตแวร การออกแบบซอฟตแวร วิศวกรรมซอฟตแวรเชิงวัตถุ ขอกําหนดของซอฟตแวร การทวนสอบซอฟตแวร 
โปรแกรมเมตริก การจัดการโครงแบบซอฟตแวร การพิสูจนโปรแกรม การทดสอบและควบคุมคุณภาพซอฟตแวร 
 Software engineering methodologies and technologies for developing quality, cost-effective and 
schedule-meeting software. Software engineering principles, software processing models, software 
costestimation, software design, object-oriented software engineering, software specification, software 
verification, metrics program, software configuration management, program proof, software testing and 
quality control. 
 
ITE  726    เว็บสื่อความหมาย         3(2-3-6) 
      (Semantic Web) 
 XHTML และ XML ซึ่งเปนภาษามารกอัพสําหรับการสรางเนื้อหาเว็บปจจุบัน สําหรับภาษา SML จะมีการ
อธิบายถึง XML, DTD, XML Schema, XPath, XSL, XSLT, XLink และ XPoniter รวมถึงการประมวลผลเอกสาร XML 
ดวย SAX และ DOM ในสวนของภาษามารกอัพของเว็บที่สื่อความหมายนั้น จะมีการกลาวถึงภาษา RDF, RDFS, OWL 
และภาษาสําหรับการเขียนแทนกฏความรู และในทายท่ีสุดเนื้อหาวิชานี้ยังครอบคลุมถึงวิธีการตางๆ เชน First-Order 
Logic, Description Logic และ Conceptual Graph ในแทนความรูที่ใชกับเนื้อหาเว็บสื่อความหมาย ตลอดจน 
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ครอบคลุมถึงการคิดหาเหตุผลและการสื่อสารเนื้อหาขาวสารบนเว็บที่สื่อความหมายโดยเอเจนตชาญฉลาด 
 XHTML and XML. For XML, it covers XML DTDs, XML Schemas, XPaths, XSL, XSLT, XLinks and 
XPointers, including how to process an XML document with SAX and DOM. For the semantic web make-up 
languages, the course RDF, RDGS, OWL, and rule mark-up languages. Finally, the such as first-order logic, 
description logic, conceptual graph, as well as reasoning with communication of semantic web information by 
intelligent agents. 
 
ITE  727     การสื่อสารไรสายขั้นสูง        3(2-3-6)  
      (Advanced Wireless Communications) 
 การอธิบายระบบไรสายในปจจุบันโดยสังเขป  ลักษณะชองสัญญาณไรสายและแบบจําลองทางสถิติ แถบ
ความถ่ีแคบและแถบความถ่ีกวาง ความจุชองสัญญาณไรสาย การมอดูเลตดิจิตอลข้ันสูง เชน การแผสเปกตรัม การ
มอดูเลตหลายคลื่นพาห ซีดีเอ็มเอ และโอแอฟดีเอ็ม ระบบสําหรับผูใชหลายคน ระบบหลายอินพุตและเอาทพุต การ
มอดูเลตปรับตัวได 
    Overview of current wireless systems, wireless channel characterization and statistical models, 
narrowband and wideband, capacity of wireless channels, advanced digital modulation such as spread 
spectrum, multicarrier modulation, code division multiple access (CDMA), and orthogonal frequency division 
multiplexing (OFDM), multiuser systems, multiple input/output systems (MIMO), adaptive modulation. 
 
ITE  730    ประเด็นคัดสรรดานระบบฐานขอมูลขั้นสูง     3(2-3-6)  
           (Selected Topics in Advanced Database Systems) 
 เร่ืองเฉพาะดานระบบฐานขอมูลในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับความสนใจของอาจารย
ผูสอน พัฒนาการของงานวิจัยและความตองการของนักศึกษา  
 Selected doctoral level topics in theory of database systems, content varies depending on faculty 
interests, research development and student demands. 
 
ITE  731    ประเด็นคัดสรรดานเทคโนโลยีโทรคมนาคมขั้นสูง    3(2-3-6) 
      (Selected Topics in Advanced Telecommunication Technology) 
 เร่ืองเฉพาะดานเทคโนโลยีโทรคมนาคมในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับความสนใจของ
อาจารยผูสอน พัฒนาการของงานวิจัย และความตองการของนักศึกษา  
 Selected doctoral level topics in telecommunication technology, content varies depending on faculty 
interests, research development and student demands. 
 
ITE  732    ประเด็นคัดสรรดานวิศวกรรมโครงขายขั้นสูง    3(2-3-6) 
      (Selected Topics in Advanced Network Engineering) 
   เร่ืองเฉพาะดานวิศวกรรมเครือขายในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปล่ียนแปลงไดข้ึนอยูกับความสนใจของ
อาจารยผูสอน พัฒนาการของงานวิจัย และความตองการของนักศึกษา   
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 Selected doctoral level topics in network engineering, content varies depending on faculty interests, 
research development and student demands. 
 
 ITE  733    ประเด็นคัดสรรดานระบบมัลติมีเดียขั้นสูง      3(2-3-6) 
      (Selected Topics in Advanced Multimedia Systems) 
    เร่ืองเฉพาะดานระบบมัลติมีเดียในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับความสนใจของอาจารย
ผูสอน พัฒนาการของงานวิจัย และความตองการของนักศึกษา 
 Selected doctoral level topics in Multimedia Systems, content varies depending on faculty interests, 
research development and student demands. 
  
 ITE  734    ประเด็นคัดสรรดานระบบการจัดการฐานความรูขั้นสูง    3(2-3-6)  
      (Selected Topics in Advanced Knowledge-Based Management Systems) 
 เร่ืองเฉพาะดานการจัดการฐานความรูในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับความสนใจของ
อาจารยผูสอน พัฒนาการของงานวิจัย และความตองการของนักศึกษา  
 Selected doctoral level topics in theory of knowledge-based management systems, content varies 
depending on faculty interests, research development and student demands. 
  
ITE  735    ประเด็นคัดสรรดานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง     3(2-3-6)  
      (Selected Topics in Advanced E-Commerce Systems) 
 เร่ืองเฉพาะดานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับความสนใจ
ของอาจารยผูสอน พัฒนาการของงานวิจัย และความตองการของนักศึกษา 
 Selected doctoral level topics in e-commerce systems, content varies depending on faculty interests, 
research development and student demands.  
 
ITE  736     ประเด็นคัดสรรดานเทคโนโลยีสารสนเทศซอฟตแวร           3(2-3-6) 
       (Selected Topics in Information Technology Software) 
 หัวขอที่นาสนใจและหัวขอพิเศษรวมท้ังการพัฒนาใหมทางเทคโนโลยีซอฟตแวร 
 Topics of interest, specialized areas and new developments in software technology. 
 
ITE  737     ประเด็นคัดสรรดานระบบสารสนเทศ     3(2-3-6) 
      (Selected Topics in Information Systems) 
 หัวขอที่นาสนใจและหัวขอพิเศษรวมท้ังการพัฒนาใหมในระบบสารสนเทศ 
 Topics of interest, specialized areas and new developments in information systems. 
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ITE  738    ประเด็นคัดสรรดานระบบปญญาประดิษฐ                            3(2-3-6) 
      (Selected Topics in Artificial Intelligence Systems) 
    หัวขอที่นาสนใจและหัวขอพิเศษรวมท้ังการพัฒนาใหมในระบบปญญาประดิษฐ 
 Topics of interest, specialized areas and new development in artificial intelligence systems. 
 
ITE  739    ประเด็นคัดสรรดานระบบประมวลผลภาพ                           3(2-3-6) 
       (Selected Topics in Image Processing Systems) 
    หัวขอที่นาสนใจและหัวขอพิเศษรวมท้ังการพัฒนาใหมในการประมวลผลภาพดิจิตอล 
    Topics of interest, specialized areas and new developments in digital image processing. 
 
 3.  หมวดดุษฎีนิพนธ (Dissertation) 
  แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท (เนนการทําวิทยานิพนธ) 
ITE  797    ดุษฎีนิพนธ                     48(0-144-72) 
   (Dissertation) 
 การวิจัยดุษฎีนิพนธสําหรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ แบบที่ 1  
 Dissertation research for the type 1.,  Doctor of Philosophy Program in Information Technology. 
 
  แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท 
ITE  798    ดุษฎีนิพนธ              36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
 การวิจัยดุษฎีนิพนธสําหรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแบบที่ 2.1  
 Dissertation research for the type 2.1,  Doctor of Philosophy Program in Information Technology. 
 
  แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี 
ITE  799    ดุษฎีนิพนธ                  48(0-144-72)  
   (Dissertation) 
 การวิจัยดุษฎีนิพนธสําหรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบที่ 2.2 
 Dissertation research for the type 2.2,  Doctor of Philosophy Program in Information Technology. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําดุษฎีนิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
 คนควาในประเด็นที่นักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด เพื่อกําหนดเปนหัวขอวิจัย โดยนักศึกษาจะตอง
จัดทํารายละเอียดของโครงการวิจัย  ประกอบดวย  ความสําคัญและปญหาของการศึกษา  วัตถุประสงค  ขอบเขต  
ตลอดจนวิธีดําเนินการวิจัย เพื่อเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ หลังจากนั้นจึงมาดําเนินการพัฒนา
เคร่ืองมือ  ดําเนินการ  วิเคราะหผลการศึกษา  และจัดทํารูปเลมฉบับสมบูรณเพื่อเสนอตอคณะกรรมการสอบ ดุษฎี
นิพนธเปนขั้นสุดทาย  หลังจากนั้นจึงดําเนินการจัดทํารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพื่อตีพิมพเผยแพร
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ในวารสารวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอรหรือการนําเสนอผลงานโดยวาจา 
จึงจะถือเปนเสร็จส้ินการทําดุษฎีนิพนธโดยสมบูรณ  
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษาสามารถวิเคราะห สังเคราะห  ออกแบบ  พัฒนา  และสรุปผลของการศึกษาออกมาเปนรายงาน
การศึกษาอยางเปนระบบที่กอใหเกิดประโยชนตอตนเอง วงการวิชาการ รวมท้ังมีความสามารถท่ีจะแสวงหาแนวทาง
ในการแกปญหางานในการทําวิจัยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.  ชวงเวลา 
   3.1 แบบที่ 1.1 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ศึกษาดานดุษฎีนิพนธ  ชั้นปที่ 1 
   3.2 แบบที่ 2.1 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ศึกษาดานดุษฎีนิพนธ  ชั้นปที่ 1 
   3.3 แบบที่ 2.2 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี ศึกษาดานดุษฎีนิพนธ  ชั้นปที่ 2 
 4.  จํานวนหนวยกิต 
   4.1 แบบที่ 1.1 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ศึกษาดานดุษฎีนิพนธ  48 หนวยกิต 
   4.2 แบบที่ 2.1 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ศึกษาดานดุษฎีนิพนธ  36 หนวยกิต 
   4.3 แบบที่ 2.2 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี ศึกษาดานดุษฎีนิพนธ  48 หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ 
 นักศึกษาทุกคนท่ีเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย  จะถูกเตรียมความพรอมในเร่ืองการจัดทํา 
โครงการวิจัยเพื่อนําเสนอเปนหัวขอดุษฎีนิพนธ  และดําเนินการศึกษาดวยตนเองภายใตคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ โดยนักศึกษาสามารถนัดและขอเขาพบอาจารยที่ปรึกษาไดทุกสัปดาห  หลักสูตรจะมีการจัดสอบ
เคาโครงดุษฎีนิพนธและสอบดุษฎีนิพนธ ซึ่งจะเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนเขาฟงเพื่อเรียนรูรวมกัน     
 6.  กระบวนการประเมินผล 
 การประเมินผล  จะประเมินจากความสําคัญของชิ้นงานที่ตอบโจทยของปญหา  ความคิดเชิงสรางสรรค   
และการดําเนินการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ  มีคุณภาพและมีความนาเชื่อถือไดตามหลักวิชาซึ่งตองผานมติความ
เห็นชอบจากกรรมการสอบดุษฎีนิพนธวาเปนผลงานดุษฎีนิพนธ ที่ไดมาตรฐานใหสามารถสําเร็จการศึกษาได   สวน
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานจะดําเนินการตามท่ีเขียนไวในขอ 2 หมวดท่ี 5 
 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  นักวิชาการขั้นสูงทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 2.  นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.  ผูวิเคราะหและออกแบบเครือขายและเคร่ืองแมขาย 
 4.  ผูจัดการโครงการสารสนเทศ 
 5.  ผูจัดการซอฟตแวร 
 6.  ผูจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.  นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 8.  นักวิจัยมืออาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สถานที่ติดตอ 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 10 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร 0-2997-2222 ตอ 4069   
http://it.rsu.ac.th/Pages/default.aspx  e-mail: kiattisak.m@rsu.ac.th 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th      e-mail: grad@rsu.ac.th 
 


