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หนวยงานที่รับผิดชอบ
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรัชญา

ปจจุบันวิทยาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศในแทบทุก
ดาน ดังจะเห็นไดจากการเติบโตอยางมีความสําคัญของอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งนโยบายการ
สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนอยางเปนรูปธรรม จึงมีความตองการผูเชี่ยวชาญ และนักวิจัยระดับสูงในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นมาก เพื่อตอบสนองใหการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศดําเนินไป
อยางรวดเร็วและยั่งยืน
มหาวิทยาลั ยรังสิ ตตระหนั กถึงความตองการดังกลาวจึงเสนอหลักสูตรปรัชญาดุ ษฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุงเนน การสรางความเป นเลิศวิชาการ การวิจัย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติขั้นสูงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหตลอดจนประเมินปญหา
ศึกษาและสามารถใชภาษาตางประเทศ เพื่อพัฒนาองคความรูใหมและสรางงานวิจัยระดับสูงทั้งในระดับชาติและ
ระดั บ สากล สามารถนํ ามาใช ได จ ริ งทางปฏิ บัติ ควบคู คุณ ธรรมและจริย ธรรม และมีป ระโยชน ตอการพั ฒ นา
ประเทศใหเจริญกาวหนาเทียบเทาประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย
ความสําคัญ
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูวิชาการและการวิจัยอยางลึกซึ้งและถูกตองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให ส ามารถตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงตามความต อ งการทั้ งในภาคอุ ต สาหกรรม ราชการและ
ภาคเอกชน
2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศได
มาตรฐานสากล
3. เป น ผู นํ าในการให บ ริ การทางวิช าการและวิ จั ย สาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศ ควบคู คุณ ธรรม และ
จริยธรรม
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วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตผูเชี่ยวชาญและนักวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาเอกที่มีมาตรฐานสากล เพื่อ
การพัฒนาประเทศใหกาวหนาเทียบเทาประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย
2. เพื่อผลิตนักวิจัยระดับสูงและพัฒนาองคความรูใหมที่พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม
3. เพื่อผลักดันการทําวิจัยภายในประเทศ ใหมีความเปนเลิศที่ชัดเจนอยางตอเนื่องเทียบเทามาตฐาน
สากลได
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท (เนนการทําดุษฎีนิพนธ)
นักศึกษาไทยหรือตางชาติที่ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยที่ไดรับการรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวของที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง
มีผลการเรียนระดับปริญญาโทคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.5 จากระบบคะแนนเต็ม 4.0 และ จบดวยการทํา
ดุษฎีนิพนธหรือมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ทําใหเชื่อได
วามีศักยภาพสูงสามารถดําเนินการทํางานวิจัยได หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรรับเขา
ศึกษาและตองเรียนวิชาปรับพื้นฐานพรอมกับทดลองการทําวิจัยจนเปนที่พอใจของคณะกรรมการและตองสอบ
ผานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท (ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ)
นักศึกษาไทยหรือตางชาติที่เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยที่ไดรับการรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวของตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
รับรอง มีผลการเรียนระดับปริญญาโทคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.0 จากระบบคะแนนเต็ม 4.0 และ จบดวย
การทํ าดุษฎี นิพนธห รือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิ จารณาเห็นสมควรรับเขาศึกษาและตองเรียนวิชาปรับ
พื้ น ฐานพร อ มกั บ ทดลองการทํ า วิ จั ย จนเป น ที่ พ อใจของคณะกรรมการและต อ งสอบผ านภาษาอั งกฤษตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี (ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ)
นักศึกษาไทยหรือตางชาติที่เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(เกียรตินิยม)จากมหาวิทยาลัย ที่
ได รั บ การรั บ รองจากสํ านั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาในสาขาวิช าวิท ยาการคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ข า ราชการพลเรื อ นรั บ รอง มี ผ ลการเรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี อยู ใ นเกณฑ ดี ม าก และมี ผ ลงานตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิช าการตามที่ สํ า นั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษารับ รอง ที่ ทําให เชื่อไดวามี ศักยภาพสูงสามารถ
ดําเนินการการทํางานวิจัยไดและตองสอบผานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.
2559 และข อบั งคั บ ว าด ว ยมาตรฐานการศึกษาระดับ บั ณ ฑิ ตศึกษาที่ ป ระกาศออกในภายหนากอนจะเป ดรับ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ
ระบบการศึกษา
1. ใชระบบการศึ กษาแบบทวิภ าค โดย 1 ปการศึกษาแบ งออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ใน 1 ภาค
การศึกษาปกติกําหนดระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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2. ระยะเวลาการศึกษา
2.1 แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 สํ า หรับ ผู สํ าเร็จ ปริญ ญาโท ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลัก สูต ร
ไมนอยกวา 3 ป แตไมเกิน 6 ป
2.2 แบบ 2.2 สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 4 ป
แตไมเกิน 8 ป
3. ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
เรียน
วันจันทร – วันศุกร เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือ
วันเสาร – อาทิตย เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ
ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต
ละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง
2. การวัดและประเมิ นผลเป นหน าที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่คณะที่ รับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด
3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษาทั้งหมด
หรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารยผูสอนกําหนดจึงจะมีสิทธิ์ไดรับการวัดและ
ประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณี พิเศษจากคณบดีบั ณฑิตวิทยาลัย เมื่อคณบดีบัณฑิ ต
วิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาที่ไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได
4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบดุษฎีนิพนธเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
รังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
5. ผลงานดุษฎีนิพนธของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงาน หรื อส วนหนึ่ งของผลงานได รับการตี พิ มพ ในวารสารวิ ชาการที่ เป นที่ ยอมรั บ โดยสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษาเอกชน (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่ อยู ในฐานขอมูลของ Thai-Journal
Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่ นกรอง (Peer Review) ต อง
เปนไปตามประกาศ เรื่องหลักเกณฑการตีพิมพผลงานวิจัยจากดุษฎีนิพนธเพื่อขอสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และประกาศเรื่องการมีสวนรวมในการตีพิมพ-การเผยแพร
ผลงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มีคาระดับขั้น
(Numeric Grades) ดังตอไปนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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ระดับขั้น
A
B+
B
C+
C
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ออนมาก
ตก

คาระดับขั้น (ตอหนึ่งหนวยกิต)
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
0.0

7. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้
S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับขั้นเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได
U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให
W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามความในขอ
26.2.2 ข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย รั งสิ ต ว าด ว ยมาตรฐานการศึ ก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา
I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผู อํ านวยการหลั กสู ตรที่ รั บ ผิ ดชอบรายวิ ชานั้ น เห็ น สมควรให รอการวั ดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษา
รายวิ ช านั้ น ยั งไม ส มบู รณ เมื่ อ ได สั ญ ลั ก ษณ I ในรายวิ ช าใดนั ก ศึ ก ษาต อ ง
ดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการ
วัดและประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารย
ผู สอน หรื อภาควิ ชาที่ รั บผิ ดชอบรายวิชานั้ นอาจอนุ ญาตให ขยายกํ าหนดเวลา
ดังกลาวได แต ทั้งนี้ไม เกิ น 2 สัปดาห แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เมื่อพ น
กําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สั ญลักษณ I จะเปลี่ยนเปน
ระดับขั้น F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที
IP หมายความวา การศึ กษาในรายวิ ชานั้ นยั งไม สิ้ นสุ ด การให สั ญลั กษณ IP จะกระทํ าได เฉพาะ
รายวิ ชาที่ มี การเรี ยนหรื อปฏิ บั ติ งานต อเนื่ องกั นมากกว าหนึ่ งภาคการศึ กษา
สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด
และมี การประเมินผลการศึกษาเปนระดับขั้น หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแต
กรณี
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ การสํ าเร็ จการศึ กษาหลั กสู ตร ให เป นไปตามข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยรั งสิ ต ว าด วยการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
1. แบบ 1
1.1 สอบผ านภาษาต างประเทศอย างน อย 1 ภาษา ตามประกาศมหาวิทยาลั ยรังสิ ต เรื่ อง เกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
1.2 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ
1.3 สอบผานการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธดุษฎีนิพนธ ตามประกาศเกณฑขอกําหนดการสอบโครงราง
ดุษฎีนิพนธสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และตามประกาศขอกําหนดเรื่องการขอสอบโครงรางดุษฎี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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1.4
1.5

1.6

ดวย

1.7
1.8

นิ พนธ ของนั กศึ กษาหลั กสู ตรปริ ญ ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต และตามประกาศข อกํ าหนดเรื่ อง เกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รังสิต
สอบผานการปองกันดุษฎีนิพนธ ตามประกาศเกณฑขอกําหนด เรื่อง การสอบปองกันดุษฎีนิพนธ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และตามประกาศขอกําหนด เรื่อง การขอสอบปองกันดุษฎีนิพนธของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และตามประกาศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางนอย 2
เรื่อง
ผลงานการตี พิ ม พ เผยแพร ในวารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ตามประกาศของ
มหาวิ ทยาลั ยรั งสิ ต เรื่ อง การมี สวนรวมในการตีพิ มพ -การเผยแพร ผลงานของนั กศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา
ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการสําเร็จการศึกษา
หากนักศึกษาไดรับทุนการศึกษา ตองเปนไปตามเงื่อนไขขอกําหนดของสัญญาทุนการศึกษานั้ น

1.9 ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.10 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง และ
ตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
2. แบบ 2
2.1 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2.2 สอบผ านภาษาต างประเทศอย างน อย 1 ภาษา ตามประกาศมหาวิทยาลั ยรังสิ ต เรื่ อง เกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
2.3 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ
2.4 สอบผานการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธดุษฎีนิพนธ ตามประกาศเกณฑขอกําหนดการสอบโครงราง
ดุษฎีนิพนธสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และตามประกาศขอกําหนดเรื่องการขอสอบโครงรางดุษฎี
นิ พนธ ของนั กศึ กษาหลั กสู ตรปริ ญ ญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต และตามประกาศข อกํ าหนดเรื่ อง เกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รังสิต
2.5 สอบผานการปองกันดุษฎีนิพนธ ตามประกาศเกณฑขอกําหนด เรื่อง การสอบปองกันดุษฎีนิพนธ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และตามประกาศขอกําหนด เรื่อง การขอสอบปองกันดุษฎีนิพนธของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
2.6 ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และตามประกาศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
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ดวย

เผยแพรผลงานทางวิชาการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางนอย 1
เรื่อง
2.7 ผลงานการตี พิ ม พ เผยแพร ในวารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ตามประกาศของ
มหาวิ ทยาลั ยรั งสิ ต เรื่ อง การมี สวนรวมในการตีพิ มพ -การเผยแพร ผลงานของนั กศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา
2.8 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการสําเร็จการศึกษา
2.9 หากนักศึกษาไดรับทุนการศึกษา ตองเปนไปตามเงื่อนไขขอกําหนดของสัญญาทุ นการศึ กษานั้น
2.10 ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.11 เสนอวิ ทยานิ พนธและสอบผ านปากเปลาขั้ นสุ ดท าย โดยคณะกรรมการที่ มหาวิทยาลั ยแต งตั้ ง
และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําดุษฎีนิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม โดยอาจารย
ที่ปรึกษา และผูอํานวยการหลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการเพิ่มเติมโดยไม
นั บ หน ว ยกิ ต แต มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ าหนด โดยรั บ เฉพาะผู เข า ศึ ก ษาที่ สํ าเร็ จ ปริ ญ ญาโทด า น
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลการเรียนดี และ/หรือมีความสามารถในการทําวิจัย
แบบ 1.1 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
48 หนวยกิต
แบบ 2 เป น แผนการศึ ก ษาที่ ผู เรี ย นต อ งเรี ย นรายวิ ช าและเน น การวิ จั ย โดยมี ก ารทํ าดุ ษ ฎี นิ พ นธ ที่ มี
คุณภาพสูง และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ โดยแบงเปน 2 ระดับ
แบบ 2.1 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
48 หนวยกิต
แบบ 2.2 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
72 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท (เนนการทําดุษฎีนิพนธ)
ก) ดุษฎีนิพนธ
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท
ก) หมวดวิชาบังคับ
ข) หมวดวิชาเลือก
ค) ดุษฎีนิพนธ
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี
ก) หมวดวิชาบังคับ
ข) หมวดวิชาเลือก
ค) ดุษฎีนิพนธ

48
48
48
6
6
36
72
3
21
48

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธทุกแบบ ตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ/หรือ ปริญญาโทของนักศึกษา ไมนับ
รวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร การวัดผลการศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานนั้น เปนแบบ S/U มีรายวิชาดังตอไปนี้
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ENL 600 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(Preparatory English for Graduate Students)
ENL 601 ภาษาอังกฤษสําหรับเสนอผลงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
(English for Academic Presentations)
DIT 701 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
(Research Methodology)
DIT 702 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
(Object-Oriented Design and Programming)
DIT 703 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Data Communications and Computer Networks)
DIT 704 ระบบการจัดการฐานขอมูล
3(3-0-6)
(Database Management Systems)
DIT 705 ปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)

DIT

DIT
DIT

2. หมวดวิชาบังคับ
สําหรับ นักศึกษาแบบ 1.1 ไมมีกําหนดใหศึกษารายวิชา
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
790 การสอบวัดคุณสมบัติ
0(0-0-0)
(Qualifying Examination)
สําหรับ นักศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2 กําหนดใหศึกษารายวิชาจํานวนรวมไมนอยกวา 3 หนวยกิต
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
709 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology)
790 การสอบวัดคุณสมบัติ
0(0-0-0)
(Qualifying Examination)

3. หมวดวิชาเลือก
สําหรับ นักศึกษาแบบ 2.1 ศึกษารายวิชาจํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
สําหรับ นักศึกษาแบบ 2.2 ศึกษารายวิชาจํานวนไมนอยกวา 21 หนวยกิต
นักศึกษาแบบที่ 2.1 และ 2.2 สามารถเลือกจากรายวิชาโดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษาและผูอํานวยการหลักสูตร นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในแตกลุมการศึกษา อยางนอย 3 กลุมวิชาจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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ทั้งหมด 4 กลุมวิชา ดังตอไปนี้
กลุมวิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
DIT

711

DIT

712

DIT

713

DIT

714

DIT

715

DIT

716

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
คณิตศาสตรเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Mathematics for Information Technology Research)
ระบบธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Governance Systems)
การรูจํารูปแบบ
3(3-0-6)
(Pattern Recognition)
ประเด็นคัดสรรดานระบบมัลติมีเดียขั้นสูง
3(3-0-6)
(Selected Topics in Advanced Multimedia Systems)
ประเด็นคัดสรรดานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
3(3-0-6)
(Selected Topics in Advanced E-Commerce Systems)
ประเด็นคัดสรรดานระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Selected Topics in Information Systems)

กลุมวิชาดานการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
DIT

721

DIT

722

DIT

723

DIT

724

DIT

725

สัญญาณและระบบ
(Signals and Systems)
ความมั่นคงของเครือขายขั้นสูง
(Advanced Network Security)
วิศวกรรมโครงขายขั้นสูง
(Advanced Network Engineering)
การสื่อสารไรสายขั้นสูง
(Advanced Wireless Communications)
ประเด็นคัดสรรดานเทคโนโลยีโทรคมนาคมขั้นสูง
(Selected Topics in Advanced Telecommunication Technology)

กลุมวิชาดานระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวร
DIT

731

DIT

732

DIT

733

DIT

734

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

วิศวกรรมซอฟตแวรขั้นสูง
(Advanced Software Engineering)
ระบบประมวลผลคอมพิวเตอรเชิงพรอมกัน
(Concurrent Computing Systems)
สถาปตยกรรมระบบซอฟตแวร
(Software System Architectures)
ระบบปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอรขั้นสูง
(Advanced Operating Systems)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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DIT

735

DIT

736

DIT

737

ประเด็นคัดสรรดานระบบฐานขอมูลขั้นสูง
(Selected Topics in Advanced Database Systems)
ประเด็นคัดสรรดานเทคโนโลยีสารสนเทศซอฟตแวร
(Selected Topics in Information Technology Software)
ประเด็นคัดสรรดานระบบคอมพิวเตอร
(Selected Topics in Computer Systems)

กลุมวิชาพื้นฐานดานการคนพบความรู
DIT

741

DIT

742

DIT

743

DIT

744

DIT

745

DIT

746

DIT

DIT

DIT

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

การประมวลผลภาพดิจิทัล
(Digital Image Processing)
งานวิจัยขั้นสูงในดานปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
(Advanced Research in Artificial Intelligence)
การเรียนรูของเครื่องจักร
3(3-0-6)
(Machine Learning)
ระบบผูเชี่ยวชาญขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Expert Systems)
ประเด็นคัดสรรดานระบบการจัดการฐานความรูขั้นสูง
3(3-0-6)
(Selected Topics in Advanced Knowledge-Based Management Systems)
ประเด็นคัดสรรดานระบบปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
(Selected Topics in Artificial Intelligence Systems)

3. หมวดดุษฎีนิพนธ
สําหรับ นักศึกษาแบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท (เนนทําดุษฎีนิพนธ)
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
791 ดุษฎีนิพนธ
48(0-96-48)
(Dissertation)
สําหรับ นักศึกษาแบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
792 ดุษฎีนิพนธ
36(0-72-36)
(Dissertation)
สําหรับ นักศึกษาแบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
793 ดุษฎีนิพนธ
48(0-96-48)
(Dissertation)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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แผนการศึกษา
แบบ 1.1 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท (เนนการทําดุษฎีนิพนธ)
ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
DIT 791 ดุษฎีนิพนธ
6(0-12-6) DIT 791 ดุษฎีนิพนธ
6(0-12-6)
(Dissertation)
(Dissertation)
DIT 790 การสอบการวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
รวม 6 หนวยกิต
รวม 6 หนวยกิต

DIT 791

DIT 791

ภาคการศึกษาที่ 1
ดุษฎีนิพนธ
(Dissertation)

ภาคการศึกษาที่ 1
ดุษฎีนิพนธ
(Dissertation)

ปการศึกษาที่ 2
9(0-18-9) DIT 791
รวม 9 หนวยกิต
ปการศึกษาที่ 3
9(0-18-9) DIT 791

ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีนิพนธ
(Dissertation)

ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีนิพนธ
(Dissertation)

9(0-18-9)
รวม 9 หนวยกิต

9(0-18-9)

รวม 9 หนวยกิต
รวม 9 หนวยกิต
* นักศึกษาตองสอบภาษาอังกฤษ ผานตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต จึงสามารถสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ (Ph.D. Research Proposal Examination) และสอบปองกัน
ดุษฎีนิพนธ (Ph.D. Final Dissertation Examination)
แบบ 2.1 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท
ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
DIT 709 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(3-0-6) DIT xxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
(Advanced Research
(Elective)
Methodology)
DIT xxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
DIT xxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
(Elective)
(Elective)
รวม 6 หนวยกิต
รวม 6 หนวยกิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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ปการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
DIT 790 การสอบวัดคุณสมบัติ
DIT 792 ดุษฎีนิพนธ
9(0-18-9)
(Qualifying Examination)
(Dissertation)
DIT 792 ดุษฎีนิพนธ
9(0-18-9)
(Dissertation)
รวม 9 หนวยกิต
รวม 9 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
DIT 792 ดุษฎีนิพนธ
(Dissertation)

ปการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2
9(0-18-9) DIT 792 ดุษฎีนิพนธ
9(0-18-9)
(Dissertation)
รวม 9 หนวยกิต
รวม 9 หนวยกิต
* นักศึกษาตองสอบภาษาอังกฤษ ผานตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต จึงสามารถสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ (Ph.D. Research Proposal Examination) และสอบปองกัน
ดุษฎีนิพนธ (Ph.D. Final Dissertation Examination)
แบบ 2.2 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี
ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
DIT 709 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(3-0-6) DIT xxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
(Advanced Research
(Elective)
Methodology)
DIT xxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
DIT xxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
(Elective)
(Elective)
รวม 6 หนวยกิต
รวม 6 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
DIT xxx วิชาเลือก
(Elective)
DIT xxx วิชาเลือก
(Elective)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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ปการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
DIT 793 ดุษฎีนิพนธ
12(0-24-12) DIT 793 ดุษฎีนิพนธ
12(0-24-12)
(Dissertation)
(Dissertation)
รวม 12 หนวยกิต
รวม 12 หนวยกิต
ปการศึกษาที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
DIT 793 ดุษฎีนิพนธ
12(0-24-12) DIT 793 ดุษฎีนิพนธ
12(0-24-12)
(Dissertation)
(Dissertation)
รวม 12 หนวยกิต
รวม 12 หนวยกิต
* นักศึกษาตองสอบภาษาอังกฤษ ผานตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต จึงสามารถสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ (Ph.D. Research Proposal Examination) และสอบปองกัน
ดุษฎีนิพนธ (Ph.D. Final Dissertation Examination)
คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาพื้นฐาน (Fundamental Courses)
ENL 600 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(Preparatory English for Graduate Students)
คําศัพท โครงสรางไวยากรณที่จําเปน สําหรับทําความเขาใจบทอานที่ซับซอนในระดับบัณฑิตศึกษา กล
ยุทธทางภาษาในการพั ฒ นาทั กษะการฟ ง การอาน การนํ าเสนอความคิ ดเห็น และขอโต แยงพรอมด วยเหตุ ผ ล
สนับสนุนผานการพูดและการเขียนในหัวขอที่หลากหลาย
Essential vocabulary, structure for understanding complex texts at a graduate level,
strategies in developing listening, reading, and presenting arguments and counter arguments,
orally and in writing, on a wide range of topics
ENL

601

ภาษาอังกฤษสําหรับเสนอผลงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
(English for Academic Presentations)
การวิเคราะหภาษาและองคประกอบของการเสนอผลงานทางวิชาการ กลยุทธ และการฝกภาคปฏิบัติ
การจัดระบบเนื้อหาและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
Analysis of language use and elements of a good academic presentations, strategies and
practices in researching and organizing content as well as delivering effective academic
presentations.
DIT

701

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
(Research Methodology)
งานวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะเฉพาะของการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทํา
โครงรางการวิจัย การรวบรวมและการคนคืนขอมูล เครื่องมือในการทดลองเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
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วิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงและเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพรในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติ
การสัมมนาจะนําเสนอและอภิปราย 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, and technical report writing for
international publication. Seminar in Doctoral Level Presentation and discussion on interesting
topics in information technology.
DIT

702

การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
(Object-Oriented Design and Programming)
กระบวนการทัศนเชิงงอ็อบเจกต คลาส อ็อบเจกต ลําดับของคลาส พอลิมอรฟซึม การถายทอดคุณสมบัติ
การเขี ย นโปรแกรมด ว ยภาพและเชิ งอ็ อบเจกต ส ว นต อ ประสานกราฟ ก กั บ ผู ใช และการเขี ย นโปรแกรมเชิ ง
เหตุ การณ การวิเคราะห การออกแบบและการสรางระบบเชิ งอ็ อบเจกต การเขีย นโปรแกรมแบบไคลเอนต /
เซิรฟเวอร เทคโนโลยีคอมโพเนนตและการเขียนโปรแกรมสําหรับงานวิจัยขั้นสูง
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.
DIT

703

DIT

704

การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Data Communication and Computer Networks)
ความรูขั้นสูงที่เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต การทองเว็บ การคนหาเว็บ การสื่อสารออนไลน ความเขาใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี อิ น เทอร เน็ ต และการรั ก ษาความมั่ น คง พาณิ ช ย อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส การสื่ อ สารข อ มู ล สื่ อ การส งผ า น
โปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี สวิตชชิง การเขาถึงดวยดิจิทัลความเร็วสูง เอดีเอสแอล เทคโนโลยีไรสาย เทคโนโลยีมือถือ
เทคโนโลยีในอนาคต 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.
ระบบการจัดการฐานขอมูล
3(3-0-6)
(Database Management Systems)
สภาพแวดล อมของระบบจั ดการฐานขอมูล กระบวนการในการพั ฒ นาฐานขอมู ล รูป แบบของอีอาร
รูปแบบเพิ่มเติมอีอารและกฎเกณฑทางธุรกิจ รูปแบบที่เปนบรรทัดฐาน รูปแบบที่เปนบรรทัดฐานขั้นสูง ภาษา
สอบถามเชิงโครงสราง ภาษาสําหรับการจัดการขอมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสราง ภาษากําหนดโครงสรางขอมูล
ภาษาสอบถามเชิงโครงสราง ภาษาควบคุมระบบฐานขอมูล การจัดการการทําธุรกรรม การควบคุมภาวะพรอมกัน
กูคืนความเสียหาย และแนวคิดของไคลเอนต/เซิรฟเวอร
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Database systems environment, database development process, entity relationship
model, enhanced entity relationship model and business rules, relational model,
normalizations, 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.
DIT

705

ปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
พฤติกรรมฉลาดซึ่งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสําหรับการรับรู การมีเหตุผล และการแสดงออกมาเปนการ กระทํา
การแกปญหา การแทนความรูในคอมพิวเตอร การตัดสินใจ การเรียนรู การคนหา การเลนเกม การ พิสูจนทฤษฎี
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การควบคุมหุนยนต ระบบผูเชี่ยวชาญ
Automation of intelligent behaviors to perceive, reason, and act. Problem solving.
Knowledge representation. Decision making, learning, searching methods. Game playing.
Theorem proving. Natural language processing. Robot control. Expert system.
2. หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)
DIT 709 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology)
หลักการของระเบียบวิธีวิจัย ลักษณะของงานวิจัยดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของการ
วิจัย การตั้งคําถามวิจัย การจัดทําขอเสนอการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล
สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะหขอมูลดวยกระบวนการทางสถิติ การตีความผลการวิเคราะหขอมูล การประเมิน
ผลลัพธ การนําเสนอขอมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการอางอิง
Principles of research methodology; characteristics of research works on information
technology management; types of researches; determining research questions; developing
research proposals; research design; research tools; data gathering; research statistics; statistical
data analysis, research finding interpretation; research outcome evaluation; research finding
presentation; research writing and referencing.
DIT

790

การสอบวัดคุณสมบัติ
0(0-0-0)
(Qualifying Examination)
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนตองผานการสอบ
วัดคุณสมบัติภายใน 3 ภาคการศึกษา ยกเวนนักศึกษาที่จบปริญญาตรี ตองผานการสอบวัดคุณสมบัติภายใน 5
ภาคการศึกษา
All Ph.D. students in Information Technology must successfully pass the Qualifying
Examination within 3 academic terms, except students of type 2.2 must successfully pass the
Qualifying Examination within 5 academic terms.
3. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)
กลุมวิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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DIT 711 คณิตศาสตรเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Mathematics for Information Technology Research)
ระบบสมการเชิงเสน ทฤษฎีเมตริก การแยกเมตริก ปริภูมิเวกเตอร ทฤษฎีความนาจะเปน ความนาจะเปน
มีเงื่อนไข 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.
DIT

712

ระบบธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Governance Systems)
กรอบแนวคิดและองคประกอบตาง ๆ ของ Cobit ความตองการและเกณฑของสารสนเทศ การวิเคราะห
องคกรสารสนเทศ กระบวนการตาง ๆ ของ Cobit วัตถุประสงคและตัวบงชี้การควบคุม ของ Cobit ตัววัดปจจัย
สํ าคั ญ ของความสํ าเร็ จ และต น แบบที่ มี วุ ฒิ ภ าวะของการจั ด การ ตั ว บ งชี้ เป าหมายหลั ก ของ Cobit ตั ว บ ง ชี้
ประสิทธิภาพของ Cobit
Cobit framework and its components information criteria and requirements; analysis of IT
organization processes and their meaning cobit Control objectives and detector. Metrics, Critical
Success Factors and Maturity Model in Management Guidelines. CobiT Key Goal Indicators.
CobiT Ket Performance Indicators.
DIT

713

DIT

714

DIT

715

การรูจํารูปแบบ
3(3-0-6)
(Pattern Recognition)
การแนะนํ า การรู จํ า ทฤษฎี ก ารตั ด สิ น ใจแบบเบย การหาค า ความคล า ยสู ง สุ ด และการประเมิ น
คาพารามิเตอรแบบเบย เทคนิคที่ไมใชโมเดลเชิงพารามิเตอร ฟงกชั่นการแยกแยะแบบเสนตรง การใชเครือขาย
นิวรอน วิธีการที่ใชการวิเคราะหเชิงความนาจะเปน การเรียนรูของเครื่องจักรโดยไมขึ้นอยูกับ อัลกอริทึม การ
เรียนรูแบบไมมีการชี้แนะและการจัดกลุม
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.
ประเด็นคัดสรรดานระบบมัลติมีเดียขั้นสูง
3(3-0-6)
(Selected Topics in Advanced Multimedia Systems)
เรื่องเฉพาะดานระบบฐานขอมูลในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงไดขึ้น อยูกับ ความสนใจของ
อาจารยผูสอน พัฒนาการของงานวิจัยและความตองการของนักศึกษา
Selected doctoral level topics in Theory of Multimedia Systems, content varies
depending on faculty interests, research development and student demands.
ประเด็นคัดสรรดานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
(Selected Topics in Advanced E-Commerce Systems)
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เรื่องเฉพาะดานระบบฐานขอมูลในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงไดขึ้น อยูกับความสนใจของ
อาจารยผูสอน พัฒนาการของงานวิจัยและความตองการของนักศึกษา
Selected doctoral level topics in Theory of E-Commerce Systems, content varies
depending on faculty interests, research development and student demands.
DIT

716

ประเด็นคัดสรรดานระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Selected Topics in Information Systems)
หัวขอที่นาสนใจและหัวขอพิเศษรวมทั้งการพัฒนาใหมในระบบสารสนเทศ
Topics of interest, specialized areas and new developments in information systems.

กลุมวิชาดานการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
DIT 721 สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
(Signals and Systems)
สัญญาณ ระบบตอเนื่องทางเวลา การแปลงลาปลาส อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียร ระบบเต็มหนวยทาง
เวลา การแปลงแซด
Signals, continuous-time systems, Laplace transforms, Fourier series, Fourier transforms,
discrete-time systems, Z-transforms.
DIT

722

ความมั่นคงของเครือขายขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Network Security)
หลักการและการปฏิบัติของความปลอดภัยของระบบและเครือขาย โดยศึกษาถึงการบริการรักษาความ
ปลอดภัย การโจมตีความออนแอ การโจมตีจุดออนของระบบเครือขาย รวมทั้งแอปพลิเคชันที่ใหบริการดานความ
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.
DIT

723

วิศวกรรมโครงขายขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Network Engineering)
คําอธิบายโดยรวมของโครงขายโทรคมนาคมขั้นสูง โครงขายโทรคมนาคมแบบหลายชั้น โครงขายเขาถึง
แบบไรสาย โครงขายเขาถึงแบบมีสาย โครงขายใยแกวนําแสงแกนหลัก โครงขายตรวจรูแบบไรสาย โครงขายเมช
แบบไรสาย
Overview of advanced telecommunication networks, multi-layer telecommunication
networks, wireless access networks, wireline access networks, backbone optical networks,
wireless sensor networks, and wireless mesh networks.
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DIT

724

การสื่อสารไรสายขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Wireless Communications)
การอธิบายระบบไรสายในปจจุบันโดยสังเขป ลักษณะชองสัญญาณไรสายและแบบจําลองทางสถิติ แถบ
ความถี่แคบและแถบความถี่กวาง ความจุชองสัญญาณไรสาย การมอดูเลตดิจิตอลขั้นสูง เชน การแผสเปกตรัม การ
มอดูเลตหลายคลื่นพาห ซีดีเอ็มเอ และโอแอฟดีเอ็ม ระบบสําหรับผูใชหลายคน ระบบหลายอินพุตและเอาตพุต
การมอดูเลตปรับตัวได
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), and adaptive modulation.
DIT

725

ประเด็นคัดสรรดานเทคโนโลยีโทรคมนาคมขั้นสูง
3(3-0-6)
(Selected Topics in Advanced Telecommunication Technology)
เรื่องเฉพาะดานเทคโนโลยีโทรคมนาคมในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับความสนใจ
ของอาจารยผูสอน พัฒนาการของงานวิจัย และความตองการของนักศึกษา
Selected doctoral level topics in Telecommunication Technology, content varies
depending on faculty interests, research development and student demands.
กลุมวิชาดานระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวร
DIT 731 วิศวกรรมซอฟตแวรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Software Engineering)
วิธีการและเทคนิคในทางวิศวกรรมซอฟตแวรที่มีประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ ราคา และเวลาในการ
ผลิตซอฟตแวร หลักการทางวิศวกรรมซอฟตแวร รูปแบบการดําเนินงานทางซอฟตแวร การประมาณราคาในการ
ผลิตซอฟตแวร การออกแบบซอฟตแวร วิศวกรรมซอฟตแวรเชิงวัตถุ ขอกํ าหนดของซอฟตแวร การทวนสอบ
ซอฟตแวร โปรแกรมเมตริก การจัดการโครงแบบซอฟตแวร การพิสูจนโปรแกรม การทดสอบและควบคุมคุณภาพ
ซอฟตแวร
Software engineering methodologies and technologies useful for developing quality,
cost-effective and schedule-meeting software: software engineering principles, software
processing models, software cost estimation, software design, object-oriented software
engineering, software specification, software verification are validation, metrics and metric
program, software configuration management program proof, software testing and quality
control.
DIT

732

ระบบประมวลผลคอมพิวเตอรเชิงพรอมกัน
3(3-0-6)
(Concurrent Computing Systems)
นิยามและความหมาย ทฤษฎี ของการเขียนโปรแกรมเชิงคูขนาน การประมวลคอมพิวเตอรเชิงคูขนาน
เช น กระบวนการแบบพี ช คณิ ต โครงข าย และผู ก ระทํ า การประมวลคอมพิ ว เตอร เชิ งคู ข นานระดั บ สู งและ
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ความหมายการดําเนินการประมวลผล วิธีการพิเคราะหความถูกตองและความซับซอนของกระบวนการโปรแกรม
เชิงคู
Introduction to the theory of concurrent programming languages. Topics include formal
models of concurrent computation such as process algebras, nets, and actors; high-level
concurrent programming languages and their operational semantics; and methods for reasoning
about correctness and complexity of concurrent programs.
DIT

733

สถาปตยกรรมระบบซอฟตแวร
3(3-0-6)
(Software System Architectures)
นิยามและความหมาย ทฤษฎี ความทันสมัยของระบบซอฟตแวรที่ซับซอน ศึกษาสถาปตยกรรมที่นิยม
นํามาใชในการพัฒนาระบบซอฟตแวร เทคนิคการออกแบบและการพัฒนาระบบจากสถาปตยกรรมตาง ๆ รูปแบบ
เครื่ อ งหมายสั ญ ญาลั ก ษณ จ ากลั ก ษณะและเหตุ ผ ลของสถาป ต ยกรรมซอฟต แ วร ต า ง ๆ กรณี ศึ ก ษาของ
สถาปตยกรรมที่ถูกนํามาใชจริงในการประมวลผล
The state-of-the-art in architectural design of complex software systems. The course
considers commonly-used software system architectures, techniques for designing and
implementing these architectures, models and notations for characterizing and reasoning about
architectures, and case studies of actual software system architectures.
DIT

734

DIT

735

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Operating Systems)
นิยามและความหมาย ระบบปฏิบัติการ วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการในยุคตาง ๆ โครงสรางพื้นฐาน
ของระบบคอมพิวเตอร โครงสรางพื้นฐานโดยรวมของระบบปฏิบัติการ การจัดการ กระบวนการ การจัดตารางการ
ประมวลผลของซี พียู การทํางานรวมกั นของกระบวนการแบบเดี ยวและแบบขนาน การจัดการหนวยความจํ า
หนวยความจําเสมือนบนระบบเครือขาย โครงสรางระบบไฟลแบบตาง ๆ และการสรางระบบไฟล ระบบ I/O ขั้น
สูง การจัดตารางการใชงานของดิสก การจัดการพื้นที่ในหนวยความจําสํารอง การประยุกตใชทฤษฎีตาง ๆ ชั้นสูง
ของระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย
Definition and the meaning of operating system and distributed operating system.
Evolution of operating system and Computer system structure. Operating-system structure.
Process management. Advanced CPU scheduling. Inter processes communication over network.
Deadlocks. Memory management of virtual memory. Network file system concepts and
implementation. Virtual I/O system. Secondary storage structure. Disk scheduling. Swap-space
management. Implementation of modern operating systems.
ประเด็นคัดสรรดานระบบฐานขอมูลขั้นสูง
3(3-0-6)
(Selected Topics in Advanced Database Systems)
เรื่องเฉพาะดานระบบฐานขอมูลในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงไดขึ้น อยูกับ ความสนใจของ
อาจารยผูสอน พัฒนาการของงานวิจัยและความตองการของนักศึกษา
Selected doctoral level topics in Theory of Database Systems, content varies depending
on faculty interests, research development and student demands.
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DIT

736

ประเด็นคัดสรรดานเทคโนโลยีสารสนเทศซอฟตแวร
3(3-0-6)
(Selected Topics in Information Technology Software)
หัวขอที่นาสนใจและหัวขอพิเศษรวมทั้งการพัฒนาใหมทางเทคโนโลยีซอฟตแวร
The course covers topics of interest, specialized areas and new developments in
software technology.
DIT

737

ประเด็นคัดสรรดานระบบคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer Systems)
หัวขอที่นาสนใจและหัวขอพิเศษรวมทั้งการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหมและกระบวนการทํางานของ
ระบบคอมพิวเตอร
The course covers topics of interest, specialized areas and new developments in
software technology.

กลุมวิชาพื้นฐานดานการคนพบความรู
DIT 741 การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Image Processing)
พื้นฐานของการประมวลผลภาพดิจิทัล การวิเคราะหทางคณิตศาสตรและทัศนมิติทางปฏิบัติ การแปลง
ภาพ การขยายภาพทั้งในโดเมนพื้นที่และความถี่ เทคนิควิธีการการคืนสภาพภาพ การแบงสวนภาพ การทํามอรโฟ
โลจิคอลภาพ, การใชเวฟเล็ต และการแทนภาพในหลายระดับความละเอียด และการบีบอัดภาพ
This course covers the fundamentals of digital image processing and analysis from both
mathematics and implementation perspectives, image transforms, image enhancement in both
spatial and frequency domains, image restoration techniques and methods, image
segmentation, morphological image processing, wavelets and multi-resolution image
representation and image compression
DIT

742

งานวิจัยขั้นสูงในดานปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
(Advanced Research in Artificial Intelligence)
พื้นฐานระบบอัจฉริยะฐานความรู ระบบปญญาประดิษฐดานกฎแหงความรู การจัดการความไมแนนอน
การใชกฎแหงความรูในระบบปญญาประดิษฐ ระบบปญญาประดิษฐแบบฟซซี่ ระบบปญญาประดิษฐแบบเฟรม
เครือขายสมองกลแบบปญ ญาประดิษฐ การคํ านวณแบบเลียนแบบสิ่งมีชี วิต ระบบชาญฉลาดแบบผสมผสาน
วิศวกรรมความรูและเหมืองขอมูล
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.
DIT

743

การเรียนรูของเครื่องจักร
3(3-0-6)
(Machine Learning)
วิธีการเรียนรูแบบตาง ๆ รวมทั้งการเรียนรูทางสถิติ การเรียนรูแบบมีการสอนและไมมีการสอน การให
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เหตุผลโดยใชกรณีกลุมแนวคิด การประยุกตใชตนไมการตัดสินใจและเครือขายนิวรัลสําหรับวิธีการเรียนรูทฤษฎี
ขั้นสูง การแยกประเภททั้งแบบจําแนกและการจัดกลุม โดยใชอัลกอริทึมปญญาประดิษฐ งานวิจัยและพัฒนาใน
ปจจุบัน
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.
DIT

744

ระบบผูเชี่ยวชาญขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Expert Systems)
ระเบียบขั้นตอนในการออกแบบการตัดสินใจของเครื่องแบบฉลาดโดยใชเทคนิคของความนาจะเปน สถิติ
การดึงความรูจากขอมูลดิบ หรือการทําเหมืองขอมูล เพื่อประยุกตใชกับงานประยุกตตาง ๆ เชน เศรษฐศาสตร
การวิจัยการทํางาน การแพทย การศึกษา อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม ฯลฯ การสรางกฎแบบอัตโนมัติทั้งแบบ
แนนอน และแบบคลุมเครือ เพื่อการอนุมาน วิชานี้ยังครอบคลุมถึงการนิยามปญหา ขั้นตอนการแกไขปญหา การ
แทนความรูแบบสัญลักษณ การคนหาแบบฮิวรีสติค การวิเคราะหเลือกลักษณะ การใชเครื่องมือ และโปรแกรม
ภาษา
Process of designing intelligent decision-making machines by using techniques from
probability, knowledge retrieval, and data mining for the applications such as economics,
operations research, medical practice and education study: crisp and fuzzy-rules are
automatically generated; rules utilized for inferencing purpose; problem definition, problem
solving procedures, proper, heuristic search methods, symbolic representation; tools and
programming usage are also included.
DIT

745

ITE

746

ประเด็นคัดสรรดานระบบการจัดการฐานความรูขั้นสูง
3(3-0-6)
(Selected Topics in Advanced Knowledge-Based Management Systems)
เรื่องเฉพาะดานระบบฐานขอมูลในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงไดขึ้น อยูกับ ความสนใจของ
อาจารยผูสอน พัฒนาการของงานวิจัยและความตองการของนักศึกษา
Selected doctoral level topics in Theory of Knowledge-Based Management Systems,
content varies depending on faculty interests, research development and student demands.
ประเด็นคัดสรรดานระบบปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
(Selected Topics in Artificial Intelligence Systems)
หัวขอที่นาสนใจและหัวขอพิเศษรวมทั้งการพัฒนาใหมในระบบปญญาประดิษฐ
Topics of interest, specialized areas and new development in artificial intelligence
systems.

DIT

4. หมวดดุษฎีนิพนธ (Dissertation)
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท (เนนการทําวิทยานิพนธ)
791 ดุษฎีนิพนธ
(Dissertation)
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การวิจัยดุษฎีนิพนธสําหรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบที่ 1
Dissertation research for the type 1.1, Doctor of Philosophy Program in Information
Technology.
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท
DIT 792 ดุษฎีนิพนธ
36(0-72-36)
(Dissertation)
การวิจัยดุษฎีนิพนธสําหรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแบบที่ 2.1
Dissertation research for the type 2.1, Doctor of Philosophy Program in Information
Technology.
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี
DIT 793 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 โดยนักศึกษา
จะต องจัด ทํารายละเอียดของโครงการวิจัย ประกอบดวย ความสําคัญ และปญ หาของการศึกษา วัต ถุประสงค
ขอบเขต ตลอดจนวิธีดําเนิน การวิจัย เพื่ อเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการสอบดุษฎีนิ พนธ หลังจากนั้ นจึงมา
ดํ าเนิ น การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ดํ าเนิ น การวิ เคราะห ผ ลการศึ ก ษา และจั ด ทํ ารู ป เล ม ฉบั บ สมบู ร ณ เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ หลังจากนั้นจึงดําเนินการจัดทํารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพื่อ
นําเสนอผลงานวิจัยโดยวาจาและตีพิมพเผยแพรในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ไมนอยกวา 1 บทความ
และตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ไม
นอยกวา 1 บทความ จึงจะถือเปนเสร็จสิ้นการทําดุษฎีนิพนธหโดยสมบูรณ
หากผูเขารับการศึกษาไดรับทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกจากหนวยงาน องคกร บุคคล ผูเขา
รับการศึกษาตองปฏิบัติติตามเงื่อนไขสัญญาการรับทุนจากผูใหทุนการศึกษาในการสําเร็จการศึกษาดวย จึงจะถือ
เปนเสร็จสิ้นการทําดุษฎีนิพนธโดยสมบูรณ
2. มาตรฐานผลการเรียนรู
นั กศึ ก ษาสามารถวิเคราะห สั งเคราะห ออกแบบ พั ฒ นา และสรุป ผลของการศึ กษาออกมาเป น
รายงานการศึ ก ษาอย า งเป น ระบบที่ ก อ ให เกิ ด ประโยชน ต อ ตนเอง ชุ ม ชน สั ง คม วงการวิ ช าการ รวมทั้ ง มี
ความสามารถที่จะแสวงหาแนวทางในการแกปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามกระบวนการวิจัย
3. ชวงเวลา
3.1 แบบที่ 1.1 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ศึกษาดานดุษฎีนิพนธ ชั้นปที่ 1-3
3.2 แบบที่ 2.1 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ศึกษาดานดุษฎีนิพนธ ชั้นปที่ 2-3
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3.3 แบบที่ 2.2 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี ศึกษาดานดุษฎีนิพนธ ชั้นปที่ 3-4
4. จํานวนหนวยกิต
4.1 แบบที่ 1.1 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ศึกษาดานดุษฎีนิพนธ 48 หนวยกิต
4.2 แบบที่ 2.1 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ศึกษาดานดุษฎีนิพนธ 36 หนวยกิต
4.3 แบบที่ 2.2 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี ศึกษาดานดุษฎีนิพนธ 48 หนวยกิต
5. การเตรียมการ
นักศึกษาทุกคนที่เรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสอบผานการสอบการวัดคุณสมบัติแลว จะถูก
เตรียมความพรอมในเรื่องการจัดทําโครงการวิจัยเพื่อนําเสนอเปนหัวขอดุษฎีนิพนธ ดําเนินการศึกษาดวยตนเอง
ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ โดยนักศึกษาสามารถใชชองทางสื่อสารเพื่อขอคําปรึกษาหรือ
นักศึกษานัดขอเขาพบอาจารยที่ปรึกษาไดทุกสัปดาห หลักสูตรจะมีการจัดสอบโครงรางงานดุษฎีนิพนธ และสอบ
ปองกันดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ ในระบบเปด ซึ่งจะเปดโอกาสใหนักศึกษาและผูที่สนใจทุกคนเขาฟงเพื่อเรียนรู
รวมกัน
6. กระบวนการประเมินผล
การประเมินผล จะประเมินจากความสําคัญของชิ้นงานที่ตอบโจทยของปญหา ตามกระบวนการวิจัย
โดยอาศัยหลักการและทฤษฎี ความคิดเชิงสรางสรรค และการดําเนินการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ มีคุณภาพ
และมีความนาเชื่อถือไดตามหลักวิชาซึ่งตองผานมติความเห็นชอบจากกรรมการสอบดุษฎีนิพนธวาเปนผลงานดุษฎี
นิพนธที่ไดมาตรฐานสามารถสําเร็จการศึกษาได สวนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานจะดําเนินการตามที่เขียนไว
ในขอ 2 หมวดที่ 5
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. นักวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ผูวิเคราะหและออกแบบระบบเครือขายและเครื่องแมขาย
4. ผูวิเคราะหและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผูจัดการโครงการสารสนเทศและการสื่อสาร
6. ผูจัดการและบริหารซอฟตแวร
7. ผูจัดการและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. นักวิจัยในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. อาจารยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถาบันศึกษา
สถานที่ติดตอ
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้ น 10 อาคารรั ต นคุ ณ ากร (ตึ ก 11) มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต
52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 12000
โทร 0-2997-2222 ตอ 4069
http://it.rsu.ac.th/Pages/default.aspx
e-mail: paniti.n@rsu.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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