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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Information Technology 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Information Technology) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)  : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  : Ph.D. (Information Technology) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 ปจจุบันวิทยาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศในแทบทุก
ดาน ดังจะเห็นไดจากการเติบโตอยางมีความสําคัญของอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังนโยบายการ
สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนอยางเปนรูปธรรม จึงมีความตองการผูเชี่ยวชาญ และนักวิจัยระดับสูงในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนมาก เพ่ือตอบสนองใหการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศดําเนินไป
อยางรวดเร็วและยั่งยืน 
 มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความตองการดังกลาวจึงเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุงเนนการสรางความเปนเลิศวิชาการ การวิจัย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติข้ันสูงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหตลอดจนประเมินปญหา 
ศึกษาและสามารถใชภาษาตางประเทศ เพ่ือพัฒนาองคความรูใหมและสรางงานวิจัยระดับสูงท้ังในระดับชาติและ
ระดับสากล สามารถนํามาใชไดจริงทางปฏิบัติ ควบคูคุณธรรมและจริยธรรม และมีประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศใหเจริญกาวหนาเทียบเทาประเทศท่ีพัฒนาแลวท้ังหลาย   
 
ความสําคัญ 
 1.  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรูวิชาการและการวิจัยอยางลึกซ้ึงและถูกตองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใหสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงตามความตองการท้ังในภาคอุตสาหกรรม ราชการและ
ภาคเอกชน 

 2. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการวิจัยข้ันสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศได 
      มาตรฐานสากล 
 3. เปนผูนําในการใหบริการทางวิชาการและวิจัยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคูคุณธรรม และ

จริยธรรม 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพ่ือผลิตผูเชี่ยวชาญและนักวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาเอกท่ีมีมาตรฐานสากล  เพ่ือ

การพัฒนาประเทศใหกาวหนาเทียบเทาประเทศท่ีพัฒนาแลวท้ังหลาย  
  2.  เพ่ือผลิตนักวิจัยระดับสูงและพัฒนาองคความรูใหมท่ีพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม  
 3.  เพ่ือผลักดันการทําวิจัยภายในประเทศ ใหมีความเปนเลิศท่ีชัดเจนอยางตอเนื่องเทียบเทามาตฐาน

สากลได 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท (เนนการทําดุษฎีนิพนธ) 
      นักศึกษาไทยหรือตางชาติท่ี เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืน
ท่ีเก่ียวของท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง 
มีผลการเรียนระดับปริญญาโทคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.5 จากระบบคะแนนเต็ม 4.0  และ จบดวยการทํา
ดุษฎีนิพนธหรือมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ทําใหเชื่อได
วามีศักยภาพสูงสามารถดําเนินการทํางานวิจัยได หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรรับเขา
ศึกษาและตองเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานพรอมกับทดลองการทําวิจัยจนเปนท่ีพอใจของคณะกรรมการและตองสอบ
ผานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 2.  แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท (ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ) 
       นักศึกษาไทยหรือตางชาติท่ีเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืน
ท่ีเก่ียวของตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
รับรอง มีผลการเรียนระดับปริญญาโทคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.0 จากระบบคะแนนเต็ม 4.0  และ จบดวย
การทําดุษฎีนิพนธหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรรับเขาศึกษาและตองเรียนวิชาปรับ
พ้ืนฐานพรอมกับทดลองการทําวิจัยจนเปนท่ีพอใจของคณะกรรมการและตองสอบผานภาษาอังกฤษตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 3.  แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี (ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ) 
           นักศึกษาไทยหรือตางชาติท่ีเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(เกียรตินิยม)จากมหาวิทยาลัย ท่ี
ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนรับรอง มีผลการเรียนระดับปริญญาตรี อยู ในเกณฑดีมาก และมีผลงานตี พิมพ ใน
วารสารวิชาการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ท่ีทําใหเชื่อไดวามีศักยภาพสูงสามารถ
ดําเนินการการทํางานวิจัยไดและตองสอบผานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 4.  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 
2559 และขอบังคับวาดวยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีประกาศออกในภายหนากอนจะเปดรับ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ 
 
ระบบการศึกษา 
 1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ใน 1 ภาค
การศึกษาปกติกําหนดระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
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 2.  ระยะเวลาการศึกษา 
  2.1 แบบ 1.1 และ แบบ 2.1  สําหรับผูสําเร็จปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร      

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. 
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยรังสิต  เมืองเอก  ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  12000 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2559 ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน   ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต
ละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน  หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษาท้ังหมด
หรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนดจึงจะมีสิทธิ์ไดรับการวัดและ
ประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณี พิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เม่ือคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น  เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบดุษฎีนิพนธเปนหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา  โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
รังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

 5. ผลงานดุษฎีนิพนธของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชน (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) ตอง
เปนไปตามประกาศ เรื่องหลักเกณฑการตีพิมพผลงานวิจัยจากดุษฎีนิพนธเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  และประกาศเรื่องการมีสวนรวมในการตีพิมพ-การเผยแพร
ผลงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 
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    ระดับข้ัน   ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
     A    ดีเยี่ยม    4.0 
     B+    ดีมาก    3.5 
     B    ดี     3.0 
     C+    พอใช    2.5 
     C    ออนมาก    2.0 
     F    ตก     0.0 
 
 7. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
  W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามความในขอ 

26.2.2 ขอบั งคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผู อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไมสมบูรณ  เม่ือไดสัญลักษณ  I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตอง
ดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือใหมีการ
วัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารย
ผูสอน หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลา
ดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพน
กําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปลี่ยนเปน
ระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา 
สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด 
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแต
กรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑการสําเร็จการศึกษาหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
 1.  แบบ 1 
  1.1   สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง เกณฑ

มาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสาํหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  1.2   สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ 
  1.3   สอบผานการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธดุษฎีนิพนธ ตามประกาศเกณฑขอกําหนดการสอบโครงราง

ดุษฎีนิพนธสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และตามประกาศขอกําหนดเรื่องการขอสอบโครงรางดุษฎี
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นิพนธของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และตามประกาศขอกําหนดเรื่อง เกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รังสิต  

  1.4   สอบผานการปองกันดุษฎีนิพนธ ตามประกาศเกณฑขอกําหนด เรื่อง การสอบปองกันดุษฎีนิพนธ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และตามประกาศขอกําหนด เรื่อง การขอสอบปองกันดุษฎีนิพนธของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

  1.5   ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี
คุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  และตามประกาศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางนอย  2  
เรื่อง  

  1.6   ผลงานการตี พิมพ เผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การมีสวนรวมในการตีพิมพ-การเผยแพรผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  1.7   ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการสําเร็จการศึกษา 
  1.8   หากนักศึกษาไดรับทุนการศึกษา ตองเปนไปตามเง่ือนไขขอกําหนดของสัญญาทุนการศึกษานั้น
ดวย 
  1.9   ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  1.10  เสนอวิทยานิพนธและสอบผานปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง และ

ตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
 
 2.  แบบ 2 
  2.1   ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
  2.2   สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง เกณฑ

มาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  2.3   สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ 
  2.4   สอบผานการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธดุษฎีนิพนธ ตามประกาศเกณฑขอกําหนดการสอบโครงราง

ดุษฎีนิพนธสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และตามประกาศขอกําหนดเรื่องการขอสอบโครงรางดุษฎี
นิพนธของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และตามประกาศขอกําหนดเรื่อง เกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รังสิต 

  2.5   สอบผานการปองกันดุษฎีนิพนธ ตามประกาศเกณฑขอกําหนด เรื่อง การสอบปองกันดุษฎีนิพนธ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และตามประกาศขอกําหนด เรื่อง การขอสอบปองกันดุษฎีนิพนธของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

  2.6   ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี
คุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  และตามประกาศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
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เผยแพรผลงานทางวิชาการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางนอย  1  
เรื่อง  

  2.7   ผลงานการตีพิมพ เผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การมีสวนรวมในการตีพิมพ-การเผยแพรผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  2.8   ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการสําเร็จการศึกษา 
  2.9   หากนักศึกษาไดรับทุนการศึกษา ตองเปนไปตามเง่ือนไขขอกําหนดของสัญญาทุนการศึกษานั้น
ดวย 
  2.10  ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  2.11  เสนอวิทยานิพนธและสอบผานปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง   

และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1 1    เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําดุษฎีนิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม โดยอาจารย
ท่ีปรึกษา และผูอํานวยการหลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการเพ่ิมเติมโดยไม
นับหนวยกิต แตมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  โดยรับเฉพาะผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโทดาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีผลการเรียนดี และ/หรือมีความสามารถในการทําวิจัย 
   แบบ 1.1  สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท  
      จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  48  หนวยกิต 
 แบบ 2 เปนแผนการศึกษาท่ีผูเรียนตองเรียนรายวิชาและเนนการวิจัยโดยมีการทําดุษฎีนิพนธท่ีมี
คุณภาพสูง และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ โดยแบงเปน 2 ระดับ 
   แบบ 2.1  สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท 
      จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  48 หนวยกิต      
   แบบ 2.2  สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี 
      จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  72 หนวยกิต 
 
โครงสรางหลักสูตร   
 แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท (เนนการทําดุษฎีนิพนธ)  48  หนวยกิต 
    ก) ดุษฎีนิพนธ                          48  หนวยกิต 
 แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท          48  หนวยกิต 
                  ก) หมวดวิชาบังคับ                   6 หนวยกิต 
    ข) หมวดวิชาเลือก                    6  หนวยกิต 
    ค) ดุษฎีนิพนธ                                  36 หนวยกิต 
 แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี     72 หนวยกิต 
    ก) หมวดวิชาบังคับ                          3 หนวยกิต 
    ข) หมวดวิชาเลือก                    21 หนวยกิต 
    ค) ดุษฎีนิพนธ                                  48  หนวยกิต 
                                               
  ท้ังนี้ ดุษฎีนิพนธทุกแบบ ตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
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รายวิชาในหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
        นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ/หรือ ปริญญาโทของนักศึกษา ไมนับ
รวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร การวัดผลการศึกษาวิชาเสริมพ้ืนฐานนั้น เปนแบบ S/U มีรายวิชาดังตอไปนี้ 
             หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL  600    ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  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) 
 
 2. หมวดวิชาบังคับ  
  สําหรับ นักศึกษาแบบ 1.1 ไมมีกําหนดใหศึกษารายวิชา 
             หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
DIT  790  การสอบวัดคุณสมบัติ                    0(0-0-0) 
    (Qualifying Examination) 
  สําหรับ นักศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2 กําหนดใหศึกษารายวิชาจํานวนรวมไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
             หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
DIT  709  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง                    3(3-0-6) 
    (Advanced Research Methodology) 
DIT  790  การสอบวัดคุณสมบัติ                    0(0-0-0) 
    (Qualifying Examination) 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก 
  สําหรับ นักศึกษาแบบ 2.1 ศึกษารายวิชาจํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
  สําหรับ  นักศึกษาแบบ 2.2 ศึกษารายวิชาจํานวนไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  นักศึกษาแบบท่ี 2.1 และ 2.2 สามารถเลือกจากรายวิชาโดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี
ปรึกษาและผูอํานวยการหลักสูตร นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในแตกลุมการศึกษา อยางนอย 3 กลุมวิชาจาก 
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ท้ังหมด 4 กลุมวิชา ดังตอไปนี้             
กลุมวิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
DIT  711  คณิตศาสตรเพ่ือการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                         3(3-0-6) 
              (Mathematics for Information Technology Research) 
DIT  712  ระบบธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ            3(3-0-6) 
              (Information Technology Governance Systems) 
DIT  713  การรูจํารูปแบบ                                  3(3-0-6) 
        (Pattern Recognition) 
DIT  714  ประเด็นคัดสรรดานระบบมัลติมีเดียข้ันสูง           3(3-0-6) 
              (Selected Topics in Advanced Multimedia Systems) 
 DIT  715  ประเด็นคัดสรรดานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง   3(3-0-6) 
              (Selected Topics in Advanced E-Commerce Systems) 
DIT  716  ประเด็นคัดสรรดานระบบสารสนเทศ                 3(3-0-6) 
              (Selected Topics in Information Systems) 
 
กลุมวิชาดานการส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
             หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
DIT  721  สัญญาณและระบบ                                   3(3-0-6) 
              (Signals and Systems) 
DIT  722  ความม่ันคงของเครือขายข้ันสูง                        3(3-0-6) 
              (Advanced Network Security) 
DIT  723  วิศวกรรมโครงขายข้ันสูง                   3(3-0-6)                         
              (Advanced Network Engineering) 
DIT  724  การสื่อสารไรสายข้ันสูง                   3(3-0-6) 
              (Advanced Wireless Communications) 
DIT  725  ประเด็นคัดสรรดานเทคโนโลยีโทรคมนาคมข้ันสูง                                    3(3-0-6)         
              (Selected Topics in Advanced Telecommunication Technology) 
 
กลุมวิชาดานระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวร 
             หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
DIT  731  วิศวกรรมซอฟตแวรข้ันสูง                   3(3-0-6) 
              (Advanced Software Engineering) 
DIT  732  ระบบประมวลผลคอมพิวเตอรเชิงพรอมกัน             3(3-0-6) 
    (Concurrent Computing Systems) 
DIT  733  สถาปตยกรรมระบบซอฟตแวร                  3(3-0-6) 
    (Software System Architectures) 
DIT  734  ระบบปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรข้ันสูง                 3(3-0-6) 
              (Advanced Operating Systems) 
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DIT  735  ประเด็นคัดสรรดานระบบฐานขอมูลข้ันสูง           3(3-0-6) 
              (Selected Topics in Advanced Database Systems) 
DIT  736  ประเด็นคัดสรรดานเทคโนโลยีสารสนเทศซอฟตแวร   3(3-0-6) 
              (Selected Topics in Information Technology Software) 
DIT  737  ประเด็นคัดสรรดานระบบคอมพิวเตอร               3(3-0-6) 
              (Selected Topics in Computer Systems) 
 
กลุมวิชาพ้ืนฐานดานการคนพบความรู 
             หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
DIT  741  การประมวลผลภาพดิจิทัล                  3(3-0-6) 
    (Digital Image Processing)  
DIT  742  งานวิจัยข้ันสูงในดานปญญาประดิษฐ                 3(3-0-6) 
    (Advanced Research in Artificial Intelligence) 
DIT  743  การเรียนรูของเครื่องจักร                       3(3-0-6) 
    (Machine Learning) 
DIT  744  ระบบผูเชี่ยวชาญข้ันสูง                           3(3-0-6) 
    (Advanced Expert Systems) 
DIT  745  ประเด็นคัดสรรดานระบบการจัดการฐานความรูข้ันสูง                             3(3-0-6) 
             (Selected Topics in Advanced Knowledge-Based Management Systems) 
DIT  746  ประเด็นคัดสรรดานระบบปญญาประดิษฐ           3(3-0-6) 
             (Selected Topics in Artificial Intelligence Systems) 
 
 3.  หมวดดุษฎีนิพนธ 
  สําหรับ  นักศึกษาแบบ 1.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท (เนนทําดุษฎีนิพนธ)                            
            หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
DIT  791     ดุษฎีนิพนธ                          48(0-96-48) 
       (Dissertation) 
 
  สําหรับ  นักศึกษาแบบ 2.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท  
             หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
DIT  792     ดุษฎีนิพนธ               36(0-72-36) 
      (Dissertation) 
 
  สําหรับ นักศึกษาแบบ 2.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี 
             หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
DIT  793     ดุษฎีนิพนธ               48(0-96-48) 
      (Dissertation) 
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แผนการศึกษา 
 แบบ 1.1 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท (เนนการทําดุษฎีนิพนธ) 

ปการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

DIT 791  ดุษฎีนิพนธ                     6(0-12-6) 
             (Dissertation) 
DIT 790   การสอบการวัดคุณสมบัติ 
             (Qualifying Examination)  

รวม 6 หนวยกิต 

DIT 791   ดุษฎีนิพนธ                    6(0-12-6) 
             (Dissertation) 
 
 

    รวม 6 หนวยกิต 
 

ปการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

DIT 791 ดุษฎีนิพนธ                      9(0-18-9) 
              (Dissertation) 

           รวม 9 หนวยกิต 

DIT 791 ดุษฎีนิพนธ                  9(0-18-9) 
              (Dissertation) 

รวม 9 หนวยกิต 
 

ปการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

DIT 791 ดุษฎีนิพนธ                  9(0-18-9) 
              (Dissertation) 

รวม 9 หนวยกิต 

DIT 791 ดุษฎีนิพนธ                  9(0-18-9) 
              (Dissertation) 

รวม 9 หนวยกิต 
* นักศึกษาตองสอบภาษาอังกฤษ ผานตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต จึงสามารถสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ (Ph.D. Research Proposal Examination) และสอบปองกัน
ดุษฎีนิพนธ (Ph.D. Final Dissertation Examination) 
 
 แบบ 2.1 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท 

ปการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

DIT 709 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง                 3(3-0-6)      
   (Advanced Research  
             Methodology) 
DIT xxx  วิชาเลือก                              3(3-0-6) 
            (Elective) 

รวม 6 หนวยกิต 

DIT xxx วิชาเลือก                               3(3-0-6) 
            (Elective) 
DIT xxx วิชาเลือก                               3(3-0-6) 
           (Elective) 
 

รวม 6 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 2 

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

รวม 9 หนวยกิต 

DIT 792 ดุษฎีนิพนธ                          9(0-18-9) 
           (Dissertation) 
 
 

รวม 9 หนวยกิต 
 

ปการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

DIT 792 ดุษฎีนิพนธ                  9(0-18-9) 
           (Dissertation) 

รวม 9 หนวยกิต 

DIT 792 ดุษฎีนิพนธ                      9(0-18-9) 
            (Dissertation) 

รวม 9 หนวยกิต 
* นักศึกษาตองสอบภาษาอังกฤษ ผานตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต จึงสามารถสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ (Ph.D. Research Proposal Examination) และสอบปองกัน
ดุษฎีนิพนธ (Ph.D. Final Dissertation Examination) 
 
 แบบ 2.2 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี 

ปการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

DIT 709 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง                 3(3-0-6)           
  (Advanced Research  
           Methodology) 
DIT xxx วิชาเลือก                               3(3-0-6) 
           (Elective) 

รวม 6 หนวยกิต 

DIT xxx วิชาเลือก                               3(3-0-6) 
            (Elective) 
DIT xxx วิชาเลือก                               3(3-0-6) 
            (Elective) 
 

รวม 6 หนวยกิต 
 

ปการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

DIT xxx วิชาเลือก                              3(3-0-6) 
           (Elective) 
DIT xxx วิชาเลือก                              3(3-0-6) 
           (Elective) 
 
 

รวม  6 หนวยกิต 

DIT xxx วิชาเลือก                              3(3-0-6) 
           (Elective) 
DIT xxx วิชาเลือก                              3(3-0-6) 
           (Elective) 
DIT 790 การสอบวัดคุณสมบัติ                                                                
           (Qualifying Examination) 

รวม 6 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
DIT 793 ดุษฎีนิพนธ                     12(0-24-12) 
           (Dissertation) 

รวม 12 หนวยกิต 

DIT 793 ดุษฎีนิพนธ                       12(0-24-12) 
           (Dissertation) 

รวม 12 หนวยกิต 
 

ปการศึกษาท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

DIT 793 ดุษฎีนิพนธ                   12(0-24-12) 
           (Dissertation) 

รวม 12 หนวยกิต 

DIT 793 ดุษฎีนิพนธ                   12(0-24-12) 
           (Dissertation) 

รวม 12 หนวยกิต 
* นักศึกษาตองสอบภาษาอังกฤษ ผานตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต จึงสามารถสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ (Ph.D. Research Proposal Examination) และสอบปองกัน
ดุษฎีนิพนธ (Ph.D. Final Dissertation Examination) 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาพ้ืนฐาน (Fundamental Courses)  
ENL  600 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6) 
          (Preparatory English for Graduate Students) 
 คําศัพท โครงสรางไวยากรณท่ีจําเปน สําหรับทําความเขาใจบทอานท่ีซับซอนในระดับบัณฑิตศึกษา กล
ยุทธทางภาษาในการพัฒนาทักษะการฟง การอาน การนําเสนอความคิดเห็นและขอโตแยงพรอมดวยเหตุผล
สนับสนุนผานการพูดและการเขียนในหัวขอท่ีหลากหลาย 
 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) 
 งานวิจัยข้ันสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะเฉพาะของการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทํา
โครงรางการวิจัย การรวบรวมและการคนคืนขอมูล เครื่องมือในการทดลองเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
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วิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงและเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือเผยแพรในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติ   
การสัมมนาจะนําเสนอและอภิปราย ในหัวขอท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 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 
การเขียนโปรแกรมดวยภาพและเชิงอ็อบเจกต สวนตอประสานกราฟกกับผูใช และการเขียนโปรแกรมเชิง
เหตุการณ การวิเคราะห การออกแบบและการสรางระบบเชิงอ็อบเจกต การเขียนโปรแกรมแบบไคลเอนต/
เซิรฟเวอร เทคโนโลยีคอมโพเนนตและการเขียนโปรแกรมสําหรับงานวิจัยข้ันสูง 
    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 การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร   3(3-0-6) 
      (Data Communication and Computer Networks) 
 ความรูข้ันสูงท่ีเก่ียวกับอินเทอรเน็ต การทองเว็บ การคนหาเว็บ การสื่อสารออนไลน ความเขาใจเก่ียวกับ
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและการรักษาความม่ันคง พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การสื่อสารขอมูล สื่อการสงผาน 
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.  
 
DIT  704 ระบบการจัดการฐานขอมูล           3(3-0-6) 
       (Database Management Systems) 
 สภาพแวดลอมของระบบจัดการฐานขอมูล กระบวนการในการพัฒนาฐานขอมูล รูปแบบของอีอาร 
รูปแบบเพ่ิมเติมอีอารและกฎเกณฑทางธุรกิจ รูปแบบท่ีเปนบรรทัดฐาน รูปแบบท่ีเปนบรรทัดฐานข้ันสูง 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) 
 พฤติกรรมฉลาดซ่ึงเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติสําหรับการรับรู 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    ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง                     3(3-0-6) 
       (Advanced Research Methodology) 
      หลักการของระเบียบวิธีวิจัย ลักษณะของงานวิจัยดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของการ
วิจัย การตั้งคําถามวิจัย การจัดทําขอเสนอการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล 
สถิติเพ่ือการวิจัย 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 ยกเวนนักศึกษาท่ีจบปริญญาตรี 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    คณิตศาสตรเพ่ือการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                        3(3-0-6) 
    (Mathematics for Information Technology Research) 
    ระบบสมการเชิงเสน ทฤษฎีเมตริก การแยกเมตริก ปริภูมิเวกเตอร ทฤษฎีความนาจะเปน ความนาจะเปน
มีเง่ือนไข 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
สําคัญของความสําเร็จ และตนแบบท่ีมีวุฒิภาวะของการจัดการ ตัวบงชี้ เปาหมายหลักของ Cobit ตัวบงชี้
ประสิทธิภาพของ Cobit 
     Cobit framework and its components information criteria and requirements; analysis of IT 
organization processes and their meaning cobit Control objectives and detector. Metrics, Critical 
Success Factors and Maturity Model in Management Guidelines. CobiT Key Goal Indicators. 
CobiT Ket Performance Indicators. 
 
DIT  713    การรูจํารูปแบบ                     3(3-0-6) 
      (Pattern Recognition) 
 การแนะนําการรูจํา ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบย การหาคาความคลายสูงสุดและการประเมิน
คาพารามิเตอรแบบเบย เทคนิคท่ีไมใชโมเดลเชิงพารามิเตอร ฟงกชั่นการแยกแยะแบบเสนตรง การใชเครือขาย
นิวรอน วิธีการท่ีใชการวิเคราะหเชิงความนาจะเปน การเรียนรูของเครื่องจักรโดยไมข้ึนอยูกับอัลกอริทึม 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. 
 
DIT  714    ประเด็นคัดสรรดานระบบมัลติมีเดียข้ันสูง    3(3-0-6) 
       (Selected Topics in Advanced Multimedia Systems) 
 เรื่องเฉพาะดานระบบฐานขอมูลในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับความสนใจของ
อาจารยผูสอน พัฒนาการของงานวิจัยและความตองการของนักศึกษา  
 Selected doctoral level topics in Theory of Multimedia Systems, content varies 
depending on faculty interests, research development and student demands. 
 
DIT  715    ประเด็นคัดสรรดานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง   3(3-0-6) 
      (Selected Topics in Advanced E-Commerce Systems) 
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 เรื่องเฉพาะดานระบบฐานขอมูลในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับความสนใจของ
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) 
 หัวขอท่ีนาสนใจและหัวขอพิเศษรวมท้ังการพัฒนาใหมในระบบสารสนเทศ 
 Topics of interest, specialized areas and new developments in information systems. 
 
กลุมวิชาดานการส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
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    ความม่ันคงของเครือขายข้ันสูง                            3(3-0-6) 
       (Advanced Network Security) 
 หลักการและการปฏิบัติของความปลอดภัยของระบบและเครือขาย โดยศึกษาถึงการบริการรักษาความ
ปลอดภัย การโจมตีความออนแอ การโจมตีจุดออนของระบบเครือขาย รวมท้ังแอปพลิเคชันท่ีใหบริการดานความ
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    วิศวกรรมโครงขายข้ันสูง        3(3-0-6) 
       (Advanced Network Engineering) 
 คําอธิบายโดยรวมของโครงขายโทรคมนาคมข้ันสูง 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    การส่ือสารไรสายข้ันสูง        3(3-0-6)  
       (Advanced Wireless Communications) 
 การอธิบายระบบไรสายในปจจุบันโดยสังเขป  ลักษณะชองสัญญาณไรสายและแบบจําลองทางสถิติ แถบ
ความถ่ีแคบและแถบความถ่ีกวาง ความจุชองสัญญาณไรสาย การมอดูเลตดิจิตอลข้ันสูง 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    ประเด็นคัดสรรดานเทคโนโลยีโทรคมนาคมข้ันสูง    3(3-0-6) 
       (Selected Topics in Advanced Telecommunication Technology) 
 เรื่องเฉพาะดานเทคโนโลยีโทรคมนาคมในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับความสนใจ
ของอาจารยผูสอน พัฒนาการของงานวิจัย และความตองการของนักศึกษา  
 Selected doctoral level topics in Telecommunication Technology, content varies 
depending on faculty interests, research development and student demands. 
 
กลุมวิชาดานระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวร 
DIT  731    วิศวกรรมซอฟตแวรข้ันสูง       3(3-0-6) 
       (Advanced Software Engineering) 
 วิธีการและเทคนิคในทางวิศวกรรมซอฟตแวรท่ีมีประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ ราคา และเวลาในการ
ผลิตซอฟตแวร หลักการทางวิศวกรรมซอฟตแวร รูปแบบการดําเนินงานทางซอฟตแวร การประมาณราคาในการ
ผลิตซอฟตแวร การออกแบบซอฟตแวร วิศวกรรมซอฟตแวรเชิงวัตถุ ขอกําหนดของซอฟตแวร 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 
เชน กระบวนการแบบพีชคณิต โครงขาย และผูกระทํา การประมวลคอมพิวเตอรเชิงคูขนานระดับสูงและ
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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 ความทันสมัยของระบบซอฟตแวรท่ีซับซอน  ศึกษาสถาปตยกรรมท่ีนิยม
นํามาใชในการพัฒนาระบบซอฟตแวร เทคนิคการออกแบบและการพัฒนาระบบจากสถาปตยกรรมตาง ๆ รูปแบบ 
เครื่องหมายสัญญาลักษณจากลักษณะและเหตุผลของสถาปตยกรรมซอฟตแวรตาง ๆ กรณี ศึกษาของ
สถาปตยกรรมท่ีถูกนํามาใชจริงในการประมวลผล 
 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    ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรข้ันสูง     3(3-0-6) 
       (Advanced Operating Systems) 
 นิยามและความหมาย ระบบปฏิบัติการ วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการในยุคตาง ๆ โครงสรางพ้ืนฐาน
ของระบบคอมพิวเตอร โครงสรางพ้ืนฐานโดยรวมของระบบปฏิบัติการ การจัดการ กระบวนการ การจัดตารางการ
ประมวลผลของซีพียู การทํางานรวมกันของกระบวนการแบบเดียวและแบบขนาน การจัดการหนวยความจํา 
หนวยความจําเสมือนบนระบบเครือขาย โครงสรางระบบไฟลแบบตาง ๆ และการสรางระบบไฟล ระบบ I/O ข้ัน
สูง การจัดตารางการใชงานของดิสก การจัดการพ้ืนท่ีในหนวยความจําสํารอง การประยุกตใชทฤษฎีตาง ๆ ชั้นสูง
ของระบบปฏิบัติการท่ีทันสมัย  
    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. 
 
DIT  735    ประเด็นคัดสรรดานระบบฐานขอมูลข้ันสูง    3(3-0-6)  
            (Selected Topics in Advanced Database Systems) 
 เรื่องเฉพาะดานระบบฐานขอมูลในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับความสนใจของ
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) 
 หัวขอท่ีนาสนใจและหัวขอพิเศษรวมท้ังการพัฒนาใหมทางเทคโนโลยีซอฟตแวร 
 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) 
 หัวขอท่ีนาสนใจและหัวขอพิเศษรวมท้ังการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหมและกระบวนการทํางานของ
ระบบคอมพิวเตอร 
 The course covers topics of interest, specialized areas and new developments in 
software technology. 
 
กลุมวิชาพ้ืนฐานดานการคนพบความรู 
DIT  741    การประมวลผลภาพดิจิทัล       3(3-0-6) 
       (Digital Image Processing) 
     พ้ืนฐานของการประมวลผลภาพดิจิทัล การวิเคราะหทางคณิตศาสตรและทัศนมิติทางปฏิบัติ การแปลง
ภาพ การขยายภาพท้ังในโดเมนพ้ืนท่ีและความถ่ี 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    งานวิจัยข้ันสูงในดานปญญาประดิษฐ     3(3-0-6) 
       (Advanced Research in Artificial Intelligence) 
 พ้ืนฐานระบบอัจฉริยะฐานความรู ระบบปญญาประดิษฐดานกฎแหงความรู การจัดการความไมแนนอน 
การใชกฎแหงความรูในระบบปญญาประดิษฐ ระบบปญญาประดิษฐแบบฟซซ่ี ระบบปญญาประดิษฐแบบเฟรม 
เครือขายสมองกลแบบปญญาประดิษฐ การคํานวณแบบเลียนแบบสิ่งมีชีวิต 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 รวมท้ังการเรียนรูทางสถิติ การเรียนรูแบบมีการสอนและไมมีการสอน การให 
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เหตุผลโดยใชกรณีกลุมแนวคิด การประยุกตใชตนไมการตัดสินใจและเครือขายนิวรัลสําหรับวิธีการเรียนรูทฤษฎี 
ข้ันสูง การแยกประเภทท้ังแบบจําแนกและการจัดกลุม 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    ระบบผูเช่ียวชาญข้ันสูง        3(3-0-6) 
       (Advanced Expert Systems) 
 ระเบียบข้ันตอนในการออกแบบการตัดสินใจของเครื่องแบบฉลาดโดยใชเทคนิคของความนาจะเปน สถิติ 
การดึงความรูจากขอมูลดิบ หรือการทําเหมืองขอมูล เพ่ือประยุกตใชกับงานประยุกตตาง ๆ  เชน เศรษฐศาสตร 
การวิจัยการทํางาน การแพทย การศึกษา อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม ฯลฯ  การสรางกฎแบบอัตโนมัติท้ังแบบ
แนนอน และแบบคลุมเครือ เพ่ือการอนุมาน  วิชานี้ยังครอบคลุมถึงการนิยามปญหา ข้ันตอนการแกไขปญหา 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    ประเด็นคัดสรรดานระบบการจัดการฐานความรูข้ันสูง                3(3-0-6) 
       (Selected Topics in Advanced Knowledge-Based Management Systems) 
 เรื่องเฉพาะดานระบบฐานขอมูลในระดับปริญญาเอก เนื้อหาเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับความสนใจของ
อาจารยผูสอน พัฒนาการของงานวิจัยและความตองการของนักศึกษา  
 Selected doctoral level topics in Theory of Knowledge-Based Management Systems, 
content varies depending on faculty interests, research development and student demands. 
 
ITE  746    ประเด็นคัดสรรดานระบบปญญาประดิษฐ                           3(3-0-6) 
      (Selected Topics in Artificial Intelligence Systems) 
    หัวขอท่ีนาสนใจและหัวขอพิเศษรวมท้ังการพัฒนาใหมในระบบปญญาประดิษฐ 
 Topics of interest, specialized areas and new development in artificial intelligence 
systems. 
 
 4.  หมวดดุษฎีนิพนธ (Dissertation) 
  แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท (เนนการทําวิทยานิพนธ) 
DIT 791    ดุษฎีนิพนธ                     48(0-144-72) 
   (Dissertation) 
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 การวิจัยดุษฎีนิพนธสําหรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบท่ี 1  
 Dissertation research for the type 1.1, Doctor of Philosophy Program in Information 
Technology. 
 
  แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท 
DIT 792    ดุษฎีนิพนธ              36(0-72-36) 
   (Dissertation) 
 การวิจัยดุษฎีนิพนธสําหรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแบบท่ี 2.1  
 Dissertation research for the type 2.1, Doctor of Philosophy Program in Information 
Technology. 
 
  แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี 
DIT  793     ดุษฎีนิพนธ                  48(0-144-72)  
   (Dissertation) 
 การวิจัยดุษฎีนิพนธสําหรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบท่ี 2.2 
 Dissertation research for the type 2.2, Doctor of Philosophy Program in Information 
Technology. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําดุษฎีนิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
  คนควาในประเด็นท่ีนักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด เพ่ือกําหนดเปนหัวขอวิจัย โดยนักศึกษา
จะตองจัดทํารายละเอียดของโครงการวิจัย ประกอบดวย ความสําคัญและปญหาของการศึกษา วัตถุประสงค 
ขอบเขต ตลอดจนวิธีดําเนินการวิจัย เพ่ือเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ  หลังจากนั้นจึงมา
ดําเนินการพัฒนาเครื่องมือ ดําเนินการวิเคราะหผลการศึกษา และจัดทํารูปเลมฉบับสมบูรณเพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ หลังจากนั้นจึงดําเนินการจัดทํารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพ่ือ
นําเสนอผลงานวิจัยโดยวาจาและตีพิมพเผยแพรในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ไมนอยกวา 1 บทความ 
และตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานชาติ ท่ีปรากฏอยูในฐานขอมูลตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ไม
นอยกวา 1 บทความ จึงจะถือเปนเสร็จสิ้นการทําดุษฎีนิพนธหโดยสมบูรณ 
  หากผูเขารับการศึกษาไดรับทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกจากหนวยงาน องคกร บุคคล ผูเขา
รับการศึกษาตองปฏิบัติติตามเง่ือนไขสัญญาการรับทุนจากผูใหทุนการศึกษาในการสําเร็จการศึกษาดวย จึงจะถือ
เปนเสร็จสิ้นการทําดุษฎีนิพนธโดยสมบูรณ 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
  นักศึกษาสามารถวิเคราะห สังเคราะห ออกแบบ พัฒนา และสรุปผลของการศึกษาออกมาเปน
รายงานการศึกษาอยางเปนระบบท่ีกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง ชุมชน สังคม วงการวิชาการ รวมท้ังมี
ความสามารถท่ีจะแสวงหาแนวทางในการแกปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามกระบวนการวิจัย 
 3.  ชวงเวลา 
   3.1 แบบท่ี 1.1 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ศึกษาดานดุษฎีนิพนธ  ชั้นปท่ี 1-3 
   3.2 แบบท่ี 2.1 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ศึกษาดานดุษฎีนิพนธ  ชั้นปท่ี 2-3 
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   3.3 แบบท่ี 2.2 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี ศึกษาดานดุษฎีนิพนธ  ชั้นปท่ี 3-4 
 4.  จํานวนหนวยกิต 
   4.1 แบบท่ี 1.1 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ศึกษาดานดุษฎีนิพนธ  48 หนวยกิต 
   4.2 แบบท่ี 2.1 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท ศึกษาดานดุษฎีนิพนธ  36 หนวยกิต 
   4.3 แบบท่ี 2.2 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี ศึกษาดานดุษฎีนิพนธ  48 หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ 
  นักศึกษาทุกคนท่ีเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสอบผานการสอบการวัดคุณสมบัติแลว จะถูก
เตรียมความพรอมในเรื่องการจัดทําโครงการวิจัยเพ่ือนําเสนอเปนหัวขอดุษฎีนิพนธ ดําเนินการศึกษาดวยตนเอง
ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ โดยนักศึกษาสามารถใชชองทางสื่อสารเพ่ือขอคําปรึกษาหรือ
นักศึกษานัดขอเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาไดทุกสัปดาห หลักสูตรจะมีการจัดสอบโครงรางงานดุษฎีนิพนธ และสอบ
ปองกันดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณในระบบเปด ซ่ึงจะเปดโอกาสใหนักศึกษาและผูท่ีสนใจทุกคนเขาฟงเพ่ือเรียนรู
รวมกัน  
 6.  กระบวนการประเมินผล 
  การประเมินผล จะประเมินจากความสําคัญของชิ้นงานท่ีตอบโจทยของปญหา ตามกระบวนการวิจัย
โดยอาศัยหลักการและทฤษฎี ความคิดเชิงสรางสรรค และการดําเนินการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ มีคุณภาพ
และมีความนาเชื่อถือไดตามหลักวิชาซ่ึงตองผานมติความเห็นชอบจากกรรมการสอบดุษฎีนิพนธวาเปนผลงานดุษฎี
นิพนธท่ีไดมาตรฐานสามารถสําเร็จการศึกษาได สวนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานจะดําเนินการตามท่ีเขียนไว
ในขอ 2 หมวดท่ี 5 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  นักวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3. ผูวิเคราะหและออกแบบระบบเครือขายและเครื่องแมขาย 
 4. ผูวิเคราะหและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. ผูจัดการโครงการสารสนเทศและการสื่อสาร 
 6.  ผูจัดการและบริหารซอฟตแวร 
 7.  ผูจัดการและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9.  นักวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 10. นักวิจัยในสถานประกอบการท่ีมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 11. อาจารยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถาบันศึกษา 
 
สถานท่ีติดตอ 
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 10 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 

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 

http://it.rsu.ac.th/Pages/default.aspx

	กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

