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หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in Information Technology 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Information Technology) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : Ph.D. (Information Technology) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 ปัจจุบันวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศในแทบทุก
ด้าน ดังจะเห็นได้จากการเติบโตอย่างมีความส าคัญของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งนโยบายการ
สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศเป็นไป
อย่างรวดเร็วและยั่งยืน  จึงมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยระดับสูงในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มข้ึนอีก
จ านวนมาก 
 มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความต้องการดังกล่าวจึงเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติขั้นสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่และสร้างงานวิจัยระดับสูง มุ่งเน้นให้ผลงานวิจัยจากดุษฎีนิพนธ์น าไปสู่องค์ความรู้ใหม่และ
ได้ผลงานวิจัยขั้นสูงตามมาตรฐานสากล สามารถน ามาใช้ได้จริงทางปฏิบัติ และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าเทียบเท่าประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย    
 
ความส าคัญ 
 1.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อไปท างานใน
ภาคอุตสาหกรรม ราชการและภาคเอกชน 
 2.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยขั้นสูงได้มาตรฐานสากล 
 3.  เป็นผู้น าในการให้บริการทางวิชาการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.  เพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาเอกที่มีมาตรฐานสากล  เพื่อ
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าเทียบเท่าประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย  
  2.  เพื่อผลิตนักวิจัยระดับสูงและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่  
 3.  เพื่อผลักดันการท าวิจัยภายในประเทศ ให้มีความเป็นเลิศที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่องเทียบเท่ามาตฐานสากล
ได้ 
 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน      
 เรียน  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.  หรือ 
    วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1.  แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท (เน้นการท าดุษฎีนิพนธ์) 
      นักศึกษาไทยหรือต่างชาติที่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้องที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีผลการเรียนขั้นปริญญาโทคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
3.5 และจบด้วยการท าวิทยานิพนธ์ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ท าให้เชื่อได้ว่ามีศักยภาพสูงในการท างานวิจัย  หรือ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
 2.  แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท (ศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์) 
       นักศึกษาไทยหรือต่างชาติที่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้องที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีผลการเรียนขั้นปริญญาโทแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อย
กว่า 3.3 และจบด้วยการท าวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรรับเข้า ศึกษาและ
จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานพร้อมกับทดลองการท าวิจัยจนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการ 
 3.  แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี (ศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์) 
       นักศึกษาไทยหรือต่างชาติที่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัย ที่ได้รับ
การรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีผลการเรียนขั้นปริญญาตรีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 3.5 หรือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ท าให้เชื่อได้ว่ามีศักยภาพสูงในการท างานวิจัย  
 4.  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2556 
 
ระบบการศึกษา 
 1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ อาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกวา่ 
6 สัปดาห์ 
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 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 
  -  ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี 
  -  ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี 
 3.  ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผล แต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผลอาจกระท าโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดการสอบในแต่
ละรายวิชาให้มีอย่างน้อยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะก าหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือได้ท างานในรายวิชานั้น จนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการ
วัดและประเมินผล เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบดุษฎีนิพนธ์เป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้อ านวยการหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal Citation 
Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา 

 6. การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มีค่าระดับขั้น 
(Numeric Grades)  ดังต่อไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย  ค่าระดับขั้น (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
    A       ดีเย่ียม   4.0 
    B+     ดีมาก   3.5 
    B     ดี    3.0 
    C+      พอใช้   2.5 
    C      อ่อนมาก   2.0 
    F      ตก    0.0 
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 7. สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในระดับขั้นเป็นที่น่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ 
 U หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นไม่เป็นที่พอใจ และไม่นับหน่วยกิตให้ 
 W หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
หรือเมื่อได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอน โดยความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผล
ไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไม่สมบูรณ์ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องด าเนินการติดต่ออาจารย์
ผู้สอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อให้มีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารย์ผู้สอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 2 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าวยังไม่สามารถวัด
และประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ์ U แล้วแต่
กรณีทันที 

 IP หมายความว่า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ์ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเป็นระดับขั้น หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณ ี

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แบบ 1 
  1.1  ได้สอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งเกณฑ์อื่นๆ ครบถ้วน ตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับ

ปริญญา ทั้ งนี้ จ านวนและคุณสมบัติของกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ จะต้องครบถ้วนตามข้อก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย
มาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

  1.2 ได้สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

  1.3 ได้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าดุษฎีนิพนธ ์
  1.4 ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ โดยส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเอกชน (สกอ.) หรือวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal Citation Index 
(TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา 

  1.5 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให้งดการส าเร็จการศึกษา 
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 2. แบบ 2 
  2.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ และสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์รวมทั้งเกณฑ์อื่นๆ 

ครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา ทั้งนี้จ านวนและคุณสมบัติของ
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์จะต้องครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

  2.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
  2.3  ได้สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

ความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  2.4 ได้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าดุษฎีนิพนธ์ 
  2.5 ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ โดยส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเอกชน (สกอ.) หรือวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal Citation Index 
(TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา 

  2.6 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให้งดการส าเร็จการศึกษา  
 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่  โดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และผู้อ านวยการหลักสูตรอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการเพิ่มเติม โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่มีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยรับเฉพาะผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท  
   แบบ 1.1  ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท  
      จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   48  หน่วยกิต 
 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ 
   แบบ 2.1  ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท 
      จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   48 หน่วยกิต      
   แบบ 2.2  ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี 
      จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   72 หน่วยกิต 
 
โครงสร้างหลักสูตร   
 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท (เน้นการท าดุษฎีนิพนธ์) 
    ก) ดุษฎีนิพนธ์                         48  หน่วยกิต 
                                              รวม 48 หน่วยกิต 
 
 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท       
                 ก) หมวดวิชาบังคับ                 6 หน่วยกิต 
    ข) หมวดวิชาเลือก                    6  หน่วยกิต 
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    ค) ดุษฎีนิพนธ์                                  36 หน่วยกิต 
                                      รวม 48 หน่วยกิต 
 
 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี 
    ก) หมวดวิชาบังคับ                          15 หน่วยกติ 
    ข) หมวดวิชาเลือก                    9 หน่วยกิต 
    ค) ดุษฎีนิพนธ์                                  48  หน่วยกิต 
                                              รวม 72 หน่วยกิต 
  ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ทุกแบบ ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
 
รายวิชาในหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาบังคับ  
 ส าหรับ นักศึกษาแบบ 1.1 ไม่มีการศึกษารายวิชา 
 ส าหรับ นักศึกษาแบบ 2.1 ศึกษารายวิชาจ านวน 6 หน่วยกิต ซึ่งมีรายวิชาดังต่อไปนี้  
             หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ITE  700  คณิตศาสตร์เพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ             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) 
 
 ส าหรับ นักศึกษาแบบ 2.2 และส าหรับนักศึกษาที่ปรับวิชาพื้นฐาน ศึกษารายวิชาจ านวน 15 หน่วยกิต ซึ่งมี
รายวิชาดังต่อไปนี้ 
             หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ITE  700  คณิตศาสตร์เพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ             3(3-0-6) 
   (Mathematics for Information Technology Research) 
ITE  701  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงและสัมมนา      3(2-3-6) 
   (Advanced Research Methodology and Seminar) 
ITE  702  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง                                             3(2-3-6) 
    (Advanced Object-Oriented Programming) 
ITE  703   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง   3(3-0-6) 
      (Advanced Data Communications and Computer Networks) 
ITE  704     ระบบบริหารฐานข้อมูลขั้นสูง                                             3(3-0-6) 
      (Advanced Database Management Systems) 
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ITE  792  การสอบวัดคุณสมบัติ           0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
 
 2. หมวดวิชาเลือก 
 ส าหรับนักศึกษาแบบ 2.1 ศึกษารายวิชาจ านวน 6 หน่วยกิต  
 ส าหรับ นักศึกษาแบบ 2.2 ศึกษารายวิชาจ านวน 9 หน่วยกิต       
 นักศึกษาแบบที่ 2.1 และ 2.2 สามารถเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้อ านวยการหลักสูตร 
             หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ITE  710  งานวิจัยขั้นสูงในด้านปัญญาประดิษฐ์     3(2-3-6) 
   (Advanced Research in Artificial Intelligence) 
ITE  711  การประมวลผลภาพเชิงเลข       3(3-0-6) 
   (Digital Image Processing)  
ITE  712  ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์       3(2-3-6) 
   (Human Computer Interaction) 
ITE  713  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ       3(3-0-6) 
   (Natural Language Processing) 
ITE  714  การเรียนรู้ของเครื่องจักร        3(2-3-6) 
   (Machine Learning) 
ITE  715  ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต ์        3(2-3-6) 
   (Applied Artificial Intelligence)  
ITE  716  ระบบผู้เชี่ยวชาญขั้นสูง        3(2-3-6) 
   (Advanced Expert Systems) 
ITE  717  การจ าลองงานของคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์   3(2-3-6) 
   (Simulation Modeling and Analysis) 
ITE  718  การรู้จ ารูปแบบของคอมพิวเตอร์       3(2-3-6) 
   (Pattern Recognition) 
ITE  720  การค านวนแบบธรรมชาติ        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) 
ITE  723     การประมวลผลสัญญาณแบบปรับตัวได้            3(2-3-6) 
      (Adaptive Signal Processing) 
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ITE  724     ความมั่นคงของเครือข่ายขั้นสูง       3(2-3-6) 
      (Advanced Network Security) 
ITE  725  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง        3(2-3-6) 
   (Advanced Software Engineering) 
ITE  726  เว็บสื่อความหมาย         3(2-3-6) 
   (Semantic Web) 
ITE  727     การสื่อสารไร้สายขั้นสูง        3(2-3-6) 
      (Advanced Wireless Communications) 
ITE  730    ประเด็นคัดสรรด้านระบบฐานข้อมูลขั้นสูง                                     3(2-3-6) 
   (Selected Topics in Advanced Database Systems) 
ITE  731     ประเด็นคัดสรรด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมขั้นสูง   3(2-3-6) 
   (Selected Topics in Advanced Telecommunication Technology) 
ITE  732     ประเด็นคัดสรรด้านวิศวกรรมโครงข่ายขั้นสูง                                  3(2-3-6) 
   (Selected Topics in Advanced Network Engineering) 
ITE  733   ประเด็นคัดสรรด้านระบบมัลติมีเดียขั้นสูง    3(2-3-6) 
   (Selected Topics in Advanced Multimedia Systems) 
ITE  734     ประเด็นคัดสรรด้านระบบการจัดการฐานความรู้ขั้นสูง                    3(2-3-6) 
   (Selected Topics in Advanced Knowledge-Based Management Systems) 
ITE  735  ประเด็นคัดสรรด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง   3(2-3-6) 
   (Selected Topics in Advanced E-Commerce Systems) 
ITE  736  ประเด็นคัดสรรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซอฟต์แวร์              3(2-3-6) 
   (Selected Topics in Information Technology Software) 
ITE  737     ประเด็นคัดสรรด้านระบบสารสนเทศ     3(2-3-6) 
   (Selected Topics in Information Systems) 
ITE  738    ประเด็นคัดสรรด้านระบบปัญญาประดิษฐ์    3(2-3-6) 
   (Selected Topics in Artificial Intelligence Systems) 
ITE  739  ประเด็นคัดสรรด้านระบบประมวลภาพ     3(2-3-6) 
   (Selected Topics in Image Processing Systems) 
 
 3.  หมวดดุษฎีนิพนธ์ 
 ส าหรับ  นักศึกษาแบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท (เน้นท าดุษฎีนิพนธ์)                            
             หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ITE  797     ดุษฎีนิพนธ์                 48(0-144-72) 
   (Dissertation) 
 ส าหรับ  นักศึกษาแบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท  
             หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
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ITE  798    ดุษฎีนิพนธ์                36(0-108-54) 
      (Dissertation) 
 ส าหรับ นักศึกษาแบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี 
             หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ITE  799    ดุษฎีนิพนธ์                48(0-144-72) 
      (Dissertation) 
 
แผนการศึกษา 
 แบบ 1.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท (เน้นการท าดุษฎีนิพนธ์) 

ปกีารศกึษาที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

ITE797   ดุษฎีนิพนธ์                       6(0-18-9)                
        (Dissertation) 
                                        รวม 6 หน่วยกิต 

ITE797    ดุษฎีนิพนธ์                       6(0-18-9) 
          (Dissertation) 
                                        รวม 6 หน่วยกติ 

* นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) จะต้องสอบให้ผ่านก่อนที่
จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษา แบบ 1.1 และสอบผ่านหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าดุษฎีนิพนธ์ 
 

ปกีารศกึษาที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

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

รวม 9 หน่วยกิต 

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

รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปกีารศกึษาที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

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

    รวม 9 หน่วยกิต 

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

รวม 9 หน่วยกิต 
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 แบบ 2.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท 
ปกีารศกึษาที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
ITE700  คณิตศาสตร์เพื่อการวิจัย              3(3-0-6) 
        ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ             
        (Mathematics for Information  
        Technology Research) 
ITE701  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงและสัมมนา        3(2-3-6) 
        ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ              
        (Advanced Research Methodologies  
        and Seminar on Information Technology) 
                                        รวม 6 หน่วยกิต 

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

* นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และสอบผ่านหัวข้อดุษฎี
นิพนธ์ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าดุษฎีนิพนธ์ 

ปกีารศกึษาที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

ITE792  การสอบวัดคุณสมบัติ                  0(0-0-0) 
        (Qualifying Examination) 
ITE798  ดุษฎีนิพนธ์                        9(0-27-14) 
        (Dissertation) 
                                        รวม 9 หน่วยกิต 

ITE798  ดุษฎีนิพนธ์                       9(0-27-14) 
        (Dissertation) 
 
 
                                        รวม 9 หน่วยกิต 

 
ปกีารศกึษาที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
ITE798  ดุษฎีนิพนธ์                       9(0-27-14) 
        (Dissertation)                                                     

รวม 9 หน่วยกิต 

ITE798  ดุษฎีนิพนธ์                           9(0-27-14) 
        (Dissertation) 
                                        รวม 9 หน่วยกิต 

 
 แบบ 2.2 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี 

ปกีารศกึษาที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

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

รวม 6 หน่วยกิต 

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

รวม 6 หน่วยกิต 
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ปกีารศกึษาที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

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

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

รวม 6 หน่วยกิต 
* นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และสอบผ่านหัวข้อดุษฎี
นิพนธ์ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าดุษฎีนิพนธ์ 
 

ปกีารศกึษาที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

ITE799   ดุษฎีนิพนธ์                     12(0-36-18) 
         (Dissertation) 
                                       รวม 12 หน่วยกิต 

ITE799   ดุษฎีนิพนธ์                     12(0-36-18) 
         (Dissertation) 
                                       รวม 12 หน่วยกิต 

 
ปกีารศกึษาที ่4 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
ITE799   ดุษฎีนิพนธ์                     12(0-36-18) 
         (Dissertation) 
                                       รวม 12 หน่วยกิต 

ITE799   ดุษฎีนิพนธ์                         12(0-36-18) 
        (Dissertation) 
                                       รวม 12 หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาบังคับ (Required Courses) 
ITE  700  คณิตศาสตร์เพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                3(3-0-6) 
             (Mathematics for Information Technology Research) 
 ระบบสมการเชิงเส้น ทฤษฎีเมตริกซ์ การแยกเมตริกซ์ ปริภูมิเวกเตอร์ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ความน่าจะ
เป็นมีเงื่อนไข การแจกแจงความน่าจะเป็น ทฤษฎีสารสนเทศ ตัวแปรสุ่ม 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) 
 งานวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะเฉพาะของการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดท า 
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โครงร่างการวิจัย การรวบรวมและการค้นคืนข้อมูล เครื่องมือในการทดลองเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงและเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติ การ
สัมมนาจะน าเสนอและอภิปราย ในหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 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) 
   กระบวนการทัศน์เชิงอ็อบเจกต์ คลาส อ็อบเจกต์ ล าดับของคลาส พอลิมอร์ฟิซึม การถ่ายทอดคุณสมบัติ 
การเขียนโปรแกรมด้วยภาพและเชิงอ็อบเจกต์ ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ และการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ 
การวิเคราะห์ การออกแบบและการสร้างระบบเชิงอ็อบเจกต์ การเขียนโปรแกรมแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ เทคโนโลยี
คอมโพเนนต์และการเขียนโปรแกรมส าหรับงานวิจัยขั้นสูง 
 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    การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง   3(3-0-6) 
      (Advanced Data Communication and Computer Networks) 
   ความรู้ขั้นสูงที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต การท่องเว็บ การค้นหาเว็บ การสื่อสารออนไลน์ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการรักษาความมั่นคง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารข้อมูล สื่อการส่งผ่าน โพรโตคอล 
ทีซีพี/ไอพี  สวิตซ์ชิง การเข้าถึงด้วยดิจิทัลความเร็วสูง เอดีเอสแอล เทคโนโลยีไร้สาย 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   ระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง       3(3-0-6) 
       (Advanced Database Management Systems) 
   สภาพแวดล้อมของระบบจัดการฐานข้อมูล กระบวนการในการพัฒนาฐานข้อมูล รูปแบบของอีอาร์ รูปแบบ
เพิ่มเติมอีอาร์และกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นสูง ภาษาสอบถามเ ชิง
โครงสร้าง ภาษาส าหรับการจัดการข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง ภาษาก าหนดโครงสร้างข้อมูล ภาษาสอบถาม 
เชิงโครงสร้าง ภาษาควบคุมระบบฐานข้อมูล การจัดการการท าธุรกรรม การควบคุมภาวะพร้อมกัน กู้คืนความ 
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เสียหาย และแนวคิดของไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ 
 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 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนต้องผ่านการสอบวัด
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    งานวิจัยขั้นสูงในด้านปัญญาประดิษฐ์        3(2-3-6) 
   (Advanced Research in Artificial Intelligence) 
 พื้นฐานระบบอัจริยะฐานความรู้ ระบบผู้เชี่ยวชาญด้านกฎแห่งความรู้ การจัดการความไม่แน่นอน การใช้กฎ
แห่งความรู้ในระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้เชี่ยวชาญแบบฟัสซี่ ระบบผู้เชี่ยวชาญแบบเฟรม เครือข่ายสมองกลแบบ
ปัญญาประดิษฐ์ การค านวนแบบเลียนแบบสิ่งมีชีวิต ระบบชาญฉลาดแบบผสมผสาน วิศวกรรมความรู้และเหมือง
ข้อมูล  
 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 การซ่อมแซม
ภาพ การประมวลภาพสี การบีบอัดภาพ การประมวลภาพเชิงสัญฐานวิทยา การแบ่งภาพ 
 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    ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์        3(2-3-6) 
   (Human Computer Interaction) 
 การติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์มีวิธีการในหลายรูปแบบของการติดต่อ ได้แก่ การ
ปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกันบนระบบเครือข่าย เทคโนโลยีของระบบฝังตัว ระบบโปรแกรมประยุกต์สนับสนุนการเรียน   
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การสอน ระบบที่มีความปลอดภัยสูงและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิก เทคโนโลยี
ระบบเสมือนจริง ระบบชาญฉลาด และระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการท างานร่วมกัน 
 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) 
 การประมวลผลภาษาธรรมชาติโดยวากยสัมพันธ์และความหมายของค า ไวยากรณ์ของภาษา ทฤษฎีภาษา
และการแบ่งค า โครงข่ายความหมายของภาษาและโครงข่ายการแปลงขยาย รากฐานความหมายของค าและโมเดล
แนวคิดแบบพึ่งพา รวมถึงการพัฒนาโครงงานระบบการประมวลผลภาษาธรรมชาริหรือระบบการแปลภาษาด้วยเครื่อง 
 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     การเรียนรู้ของเครื่องจักร        3(2-3-6) 
   (Machine Learning) 
 วิธีการเรียนรู้แบบต่างๆ รวมทั้งการเรียนรู้ทางสถิติ การเรียนรู้แบบมีการสอนและไม่มีการสอน การให้เหตุผล
โดยใช้กรณีกลุ่มแนวคิด การประยุกต์ใช้ต้นไม้การตัดสินใจและเครือข่ายนิวรัลส าหรับวิธีการเรียนรู้ทฤษฏีขั้นสูง การ
แยกประเภททั้งแบบจ าแนกและการจัดกลุ่ม โดยใช้อัลกอริธึมปัญญาประดิษฐ์ งานวิจัยและพัฒนาในปัจจุบัน 
 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    ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์           3(2-3-6) 
   (Applied Artificial Intelligence) 
 ระบบเอเจนต์หลายตัว  การท าเหมืองข้อมูล การค้นหาในปริภูมิต่างๆ  วิธีค้นหาแบบศึกษาส านึก การแก้ไข
ปัญหา การหาเหตุผลโดยใช้ตรรกะแบบคลุมเครือ การเรียนรู้ของเครื่องกล การวางแผน การตัดสินใจ อัลกอริธึมแบบ
วิวัฒนาการ โครงข่ายประสาทเทียม วิชานี้ยังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์เลือกลักษณะ การผสมผสานของอัลกอริธึม
ต่างๆ  เพื่อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา ให้ส าเร็จ ในด้านการหาค่าเหมาะที่สุด การแยกประเภท การจัดกลุ่ม 
 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 
of optimization, categorization and clustering.    
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ITE  716    ระบบผู้เชี่ยวชาญขั้นสูง        3(2-3-6) 
   (Advanced Expert Systems) 
 ระเบียบขั้นตอนในการออกแบบการตัดสินใจของเครื่องแบบฉลาดโดยใช้เทคนิคของความน่าจ ะเป็น สถิติ 
การดึงความรู้จากข้อมูลดิบ หรือการท าเหมืองข้อมูล ทั้งนี้เพื่อประยุกต์ใช้กับงานประยุกต์ต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ 
การวิจัยการท างาน การแพทย์ การศึกษา อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม ฯลฯ  โดยท าการสร้างกฎแบบอัตโนติทั้ง
แบบแน่นอน และแบบคลุมเครือ เพื่อการอนุมาน  วิชานี้ยังครอบคลุมถึงการนิยามปัญหา ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา 
การแทนความรู้แบบสัญลักษณ์ การค้นหาแบบฮิวรีสติค การวิเคราะห์เลือกลักษณะ  การใช้เครื่องมือ 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    การจ าลองงานของคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์   3(2-3-6) 
   (Simulation Modeling and Analysis) 
 หลักการจ าลองงานของคอมพิวเตอร์ ระบบของการจ าลองงานที่ซับซ้อน  ซอฟต์แวร์ของการจ าลองงาน 
รายละเอียดของการจ าลองงาน  การสร้างระบบตัวเลขตามยถากรรม  การวิเคราะห์ข้อมูลอินพุท  การวิเคราะห์
ข้อมูลเอ๊าพุท  เทคนิคของการลดความแปรปรวน  การออบแบบเชิงปฏิบัติ  และการค้นหาแบบจ าลองที่ดีที่สุด การ
จ าลองระบบโรงงานอุตสาหกรรม 
 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    การรู้จ ารูปแบบของคอมพิวเตอร์           3(2-3-6) 
   (Pattern Recognition) 
 การแนะน าการรู้จ า ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบย์ การหาค่าความคล้ายสูงสุดและการประเมินค่าพารามิเตอร์
แบบเบย์ เทคนิคที่ไม่ใช้โมเดลเชิงพารามิเตอร์ ฟังก์ชั่นการแยกแยะแบบเส้นตรง การใช้เครือข่ายนิวรอน วิธีการที่ใช้
การวิเคราะห์เชิงความน่าจะเป็น การเรียนรู้ของเครื่องจักรโดยไม่ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึม การเรียนรู้แบบไม่มีการชี้แนะ
และการจัดกลุ่ม 
 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    การค านวนแบบธรรมชาติ        3(2-3-6) 
   (Natural Computaion)      
 วิธีการค านวน ที่รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ เช่น โครงข่ายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม และ
ระบบการค านวนแบบวิวัฒนาการอื่นๆ การหาค่าเหมาะที่สุดแบบมด/ ฝูงแมลง ระบบภูมิคุ้มกันประดิษฐ์ ฝูงแมลง
ฉลาด  ออโตมาตาแบบรังผึ้งระบบตัวกระท าหลายตัว วัตถุประสงค์ของวิชานี้ คือให้เข้าใจอัชฌัตติกญาณ (แบบรู้
เอง) ถึงการปรับตัว และระบบการค านวนแบบจัดองค์กรด้วยตนเอง การปฏิบัติการ โปรแกรม จะเกี่ยวข้องกับงาน
ประยุกต์ด้าน การหาค่าเหมาะที่สุด การแยกประเภท การจัดกลุ่ม 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)    
 กรอบแนวคิดและองค์ประกอบต่างๆ ของ COBIT  ความต้องการและเกณฑ์ของสารสนเทศ  การวิเคราะห์
องค์กรสารสนเทศ  กระบวนการต่างๆ ของ COBIT  วัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้การควบคุม ของ COBIT  ตัววัดปัจจัย
ส าคัญของความส าเร็จ และต้นแบบที่มีวุฒิภาวะของการจัดการ  ตัวบ่งชี้เป้าหมายหลักของ COBIT  ตัวบ่งชี้
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 ระบบต่อเนื่องทางเวลา การแปลงลาปลาส อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ ระบบเต็มหน่วยทาง
เวลา การแปลงแซด 
 Signals, continuous-time systems, Laplace transforms, Fourier series, Fourier transforms, discrete-
time systems, Z-transforms. 
 
ITE  723    การประมวลผลสัญญาณแบบปรับตัวได้      3(2-3-6) 
      (Adaptive Signal Processing) 
 หลักการและลักษณะของสัญญาณไม่ต่อเนื่องทางเวลาและระบบแอลทีไอ สมบัติของกระบวนการสุ่ม ตัว
กรองเหมาะที่สุดแบบเชิงเส้น หลักการกรองแบบปรับตัวได้และการประยุกต์ใช้งาน โครงสร้างของตัวกรองแบบ
ปรับตัวได้ อัลกอริทึมแอลเอ็มเอส อัลกอริทึมอาร์แอลเอส การกรองปรับตัวได้แบบบล็อก อัลกอริทึมการกรองปรับตัว 
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ได้ทางความถี่ พื้นฐานส าหรับระบบหลายอัตราสุ่มและการประยุกต์ใช้งาน 
    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     ความมั่นคงของเครือข่ายขั้นสูง       3(2-3-6) 
      (Advanced Network Security) 
 หลักการและการปฏิบัติของความปลอดภัยของระบบและเครือข่าย โดยศึกษาถึงการบริการรักษาความ
ปลอดภัย การโจมตีความอ่อนแอ การโจมตีจุดอ่อนของระบบเครือข่าย รวมทั้งแอปพลิเคชั่นที่ให้บริการด้านความ
ปลอดภัย เช่น Kerberos, PGP, PKI, SSL และ IPsec เป็นตน้ 
 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     วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง        3(2-3-6) 
      (Advanced Software Engineering) 
 วิธีการและเทคนิคในทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ ราคา และเวลาในการผลิต
ซอฟต์แวร์ หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รูปแบบการด าเนินงานทางซอฟต์แวร์ การประมาณราคาในการผลิต
ซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ ข้อก าหนดของซอฟต์แวร์ การทวนสอบซอฟต์แวร์ 
โปรแกรมเมตริก การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ การพิสูจน์โปรแกรม การทดสอบและควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ 
 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 ซึ่งเป็นภาษามาร์กอัพส าหรับการสร้างเนื้อหาเว็บปัจจุบัน ส าหรับภาษา SML จะมีการ
อธิบายถึง XML, DTD, XML Schema, XPath, XSL, XSLT, XLink และ XPoniter รวมถึงการประมวลผลเอกสาร XML 
ด้วย SAX และ DOM ในส่วนของภาษามาร์กอัพของเว็บที่สื่อความหมายนั้น จะมีการกล่าวถึงภาษา RDF, RDFS, OWL 
และภาษาส าหรับการเขียนแทนกฏความรู้ และในท้ายที่สุดเนื้อหาวิชานี้ยังครอบคลุมถึงวิธีการต่างๆ เช่น First-Order 
Logic, Description Logic และ Conceptual Graph ในแทนความรู้ที่ใช้กับเนื้อหาเว็บสื่อความหมาย ตลอดจน 



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 - 2018   

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสติ ปีการศึกษา  2560 - 2561 19 

ครอบคลุมถึงการคิดหาเหตุผลและการสื่อสารเนื้อหาข่าวสารบนเว็บที่สื่อความหมายโดยเอเจนต์ชาญฉลาด 
 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     การสื่อสารไร้สายขั้นสูง        3(2-3-6)  
      (Advanced Wireless Communications) 
 การอธิบายระบบไร้สายในปัจจุบันโดยสังเขป  ลักษณะช่องสัญญาณไร้สายและแบบจ าลองทางสถิติ แถบ
ความถ่ีแคบและแถบความถี่กว้าง ความจุช่องสัญญาณไร้สาย การมอดูเลตดิจิตอลขั้นสูง เช่น การแผ่สเปกตรัม การ
มอดูเลตหลายคลื่นพาห์ ซีดีเอ็มเอ และโอแอฟดีเอ็ม ระบบส าหรับผู้ใช้หลายคน ระบบหลายอินพุตและเอาท์พุต การ
มอดูเลตปรับตัวได้ 
    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    ประเด็นคัดสรรด้านระบบฐานข้อมูลขั้นสูง     3(2-3-6)  
           (Selected Topics in Advanced Database Systems) 
 เรื่องเฉพาะด้านระบบฐานข้อมูลในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความสนใจของอาจารย์
ผู้สอน พัฒนาการของงานวิจัยและความต้องการของนักศึกษา  
 Selected doctoral level topics in theory of database systems, content varies depending on faculty 
interests, research development and student demands. 
 
ITE  731    ประเด็นคัดสรรด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมขั้นสูง    3(2-3-6) 
      (Selected Topics in Advanced Telecommunication Technology) 
 เรื่องเฉพาะด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความสนใจของ
อาจารย์ผู้สอน พัฒนาการของงานวิจัย และความต้องการของนักศึกษา  
 Selected doctoral level topics in telecommunication technology, content varies depending on faculty 
interests, research development and student demands. 
 
ITE  732    ประเดน็คัดสรรด้านวิศวกรรมโครงข่ายขั้นสูง   3(2-3-6) 
      (Selected Topics in Advanced Network Engineering) 
   เรื่องเฉพาะด้านวิศวกรรมเครือข่ายในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความสนใจของ
อาจารย์ผู้สอน พัฒนาการของงานวิจัย และความต้องการของนักศึกษา   
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 Selected doctoral level topics in network engineering, content varies depending on faculty interests, 
research development and student demands. 
 
 ITE  733    ประเด็นคัดสรรด้านระบบมัลติมีเดียขั้นสูง      3(2-3-6) 
      (Selected Topics in Advanced Multimedia Systems) 
    เรื่องเฉพาะด้านระบบมัลติมีเดียในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความสนใจของอาจารย์
ผู้สอน พัฒนาการของงานวิจัย และความต้องการของนักศึกษา 
 Selected doctoral level topics in Multimedia Systems, content varies depending on faculty interests, 
research development and student demands. 
  
 ITE  734    ประเด็นคัดสรรด้านระบบการจัดการฐานความรู้ขั้นสูง    3(2-3-6)  
      (Selected Topics in Advanced Knowledge-Based Management Systems) 
 เรื่องเฉพาะด้านการจัดการฐานความรู้ในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความสนใจของ
อาจารย์ผู้สอน พัฒนาการของงานวิจัย และความต้องการของนักศึกษา  
 Selected doctoral level topics in theory of knowledge-based management systems, content varies 
depending on faculty interests, research development and student demands. 
  
ITE  735    ประเด็นคัดสรรด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง     3(2-3-6)  
      (Selected Topics in Advanced E-Commerce Systems) 
 เรื่องเฉพาะด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความสนใจ
ของอาจารย์ผู้สอน พัฒนาการของงานวิจัย และความต้องการของนักศึกษา 
 Selected doctoral level topics in e-commerce systems, content varies depending on faculty interests, 
research development and student demands.  
 
ITE  736     ประเด็นคัดสรรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซอฟต์แวร์           3(2-3-6) 
       (Selected Topics in Information Technology Software) 
 หัวข้อที่น่าสนใจและหัวข้อพิเศษรวมทั้งการพัฒนาใหม่ทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ 
 Topics of interest, specialized areas and new developments in software technology. 
 
ITE  737     ประเด็นคัดสรรด้านระบบสารสนเทศ     3(2-3-6) 
      (Selected Topics in Information Systems) 
 หัวข้อที่น่าสนใจและหัวข้อพิเศษรวมทั้งการพัฒนาใหม่ในระบบสารสนเทศ 
 Topics of interest, specialized areas and new developments in information systems. 
 
ITE  738    ประเด็นคัดสรรด้านระบบปัญญาประดิษฐ์                            3(2-3-6) 
      (Selected Topics in Artificial Intelligence Systems) 
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    หัวข้อที่น่าสนใจและหัวข้อพิเศษรวมทั้งการพัฒนาใหม่ในระบบปัญญาประดิษฐ์ 
 Topics of interest, specialized areas and new development in artificial intelligence systems. 
 
ITE  739    ประเด็นคัดสรรด้านระบบประมวลผลภาพ                           3(2-3-6) 
       (Selected Topics in Image Processing Systems) 
    หัวข้อที่น่าสนใจและหัวข้อพิเศษรวมทั้งการพัฒนาใหม่ในการประมวลผลภาพดิจิตอล 
    Topics of interest, specialized areas and new developments in digital image processing. 
 
 3.  หมวดดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) 
  แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท (เน้นการท าวิทยานิพนธ์) 
ITE  797    ดุษฎีนิพนธ์                     48(0-144-72) 
   (Dissertation) 
 การวิจัยดุษฎีนิพนธ์ส าหรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบที่ 1  
 Dissertation research for the type 1., Doctor of Philosophy Program in Information Technology. 
 
  แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท 
ITE  798    ดุษฎีนิพนธ์              36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
 การวิจัยดุษฎีนิพนธ์ส าหรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแบบที่ 2.1  
 Dissertation research for the type 2.1, Doctor of Philosophy Program in Information Technology. 
 
  แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี 
ITE  799    ดุษฎีนิพนธ์                 48(0-144-72)  
   (Dissertation) 
 การวิจัยดุษฎีนิพนธ์ส าหรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบที่ 2.2 
 Dissertation research for the type 2.2, Doctor of Philosophy Program in Information Technology. 
 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าดุษฎีนิพนธ์ (ถ้ามี) 
 1.  ค าอธิบายโดยย่อ 
 ค้นคว้าในประเด็นที่นักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด เพื่อก าหนดเป็นหัวข้อวิจัย โดยนักศึกษาจะต้อง
จัดท ารายละเอียดของโครงการวิจัย  ประกอบด้วย  ความส าคัญและปัญหาของการศึกษา  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  
ตลอดจนวิธีด าเนินการวิจัย เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ หลังจากนั้นจึงมาด าเนินการพัฒนา
เครื่องมือ  ด าเนินการ  วิเคราะห์ผลการศึกษา  และจัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสอบ ดุษฎี
นิพนธ์เป็นขั้นสุดท้าย  หลังจากนั้นจึงด าเนินการจัดท ารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการ หรือน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์หรือการน าเสนอผลงานโดยวาจา 
จึงจะถือเป็นเสร็จสิ้นการท าดุษฎีนิพนธ์โดยสมบูรณ์  
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 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์  ออกแบบ  พัฒนา  และสรุปผลของการศึกษาออกมาเป็นรายงาน
การศึกษาอย่างเป็นระบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง วงการวิชาการ รวมทั้งมีความสามารถที่จะแสวงหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหางานในการท าวิจัยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.  ช่วงเวลา 
   3.1 แบบที่ 1.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ศึกษาด้านดุษฎีนิพนธ์  ชั้นปีที่ 1 
   3.2 แบบที่ 2.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ศึกษาด้านดุษฎีนิพนธ์  ชั้นปีที่ 1 
   3.3 แบบที่ 2.2 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี ศึกษาด้านดุษฎีนิพนธ์  ชั้นปีที่ 2 
 4.  จ านวนหน่วยกิต 
   4.1 แบบที่ 1.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ศึกษาด้านดุษฎีนิพนธ์  48 หน่วยกิต 
   4.2 แบบที่ 2.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ศึกษาด้านดุษฎีนิพนธ์  36 หน่วยกิต 
   4.3 แบบที่ 2.2 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี ศึกษาด้านดุษฎีนิพนธ์  48 หน่วยกิต 
 5.  การเตรียมการ 
 นักศึกษาทุกคนที่เรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย จะถูกเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดท าโครงการวิจัยเพื่อ
น าเสนอเป็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์  และด าเนินการศึกษาด้วยตนเองภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
โดยนักศึกษาสามารถนัดและขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทุกสัปดาห์  หลักสูตรจะมีการจัดสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
และสอบดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนเข้าฟังเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน     
 6.  กระบวนการประเมินผล 
 การประเมินผล  จะประเมินจากความส าคัญของชิ้นงานที่ตอบโจทย์ของปัญหา  ความคิดเชิ งสร้างสรรค์   
และการด าเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือได้ตามหลักวิชาซึ่งต้องผ่านมติความ
เห็นชอบจากกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ว่าเป็นผลงานดุษฎีนิพนธ์ ที่ได้มาตรฐานให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้   ส่วน
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานจะด าเนินการตามที่เขียนไว้ในข้อ 2 หมวดที่ 5 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1.  นักวิชาการขั้นสูงทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 2.  นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.  ผู้วิเคราะห์และออกแบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
 4.  ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ 
 5.  ผู้จัดการซอฟต์แวร์ 
 6.  ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.  นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 8.  นักวิจัยมืออาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
สถานที่ติดต่อ 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 10 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน 
ต าบลหลักหก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
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โทร 0-2997-2222 ต่อ 4069   
http://it.rsu.ac.th/Pages/default.aspx  e-mail: paniti.n@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 ต่อ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th      e-mail: grad@rsu.ac.th 
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