
คุณสมบัติผูเขาศึกษา

กำหนดการ
รับสมัครนักศึกษา

ตั้งแตวันนี้
ถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2561

การลงทะเบียน

กอนวันที่ 11 มิถุนายน 2561
ณ สำนักงานทะเบียน
ชั้น 1 อาคารอาทิตย อุไรรัตน
มหาวิทยาลัยรังสิต

(1) รูปถาย 1 นิ้ว 4 รูป (ไมสวมชุดครุย) 
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร 
(3) Transcript 
(4) ผลสอบ RSU-test / TOEFL /
    IELTS / CU-TEP 
(5) สำเนาทะเบียนบาน 
(6) สำเนาบัตรประชาชน 
(7) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ 
(8) สำเนาพาสปอรต 
    ( เฉพาะนักศึกษาตางชาติ )

เอกสารประกอบการสมัคร

• Download ใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน ไดที่
  http://grad2.rsu.ac.th/Upload/ใบสมัคร%202556.pdf

การสอบคัดเลือก

• บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก
โทร.0-2997-2222 ตอ 4001-4005, 4182-3 
ชั้น 2 จันทร-ศุกร เวลา 08.30-16.30 
ชั้น 3 เสาร-อาทิตย เวลา 08.30-16.30 น. 

สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ
โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

ลงชื่อสอบที่ http://www.rsu.ac.th/reli 
• พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด

• สอบสัมภาษณ และแนวความคิดเบื้องตนในการทำวิจัย
  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
มีผลการเรียน ระดับปริญญาตรี เฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.5

• พิจารณาจากผลการสอบภาษาอังกฤษ

• ผลคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ RSU-test หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP

17 มีนาคม 2561 7 เมษายน 2561 12 พฤษภาคม 2561

23 มิถุนายน 2561 21 กรกฎาคม 2561 25 สิงหาคม 2561

คณาจารยหลักสูตร
รองศาสตราจารย ดร.ปณิธิ เนตินันทน Ph.D. (Computer Science) Illinois Institute of Technology, U.S.A
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอาน Ph.D. (Computer Science) Illinois Institute of Technology, U.S.A
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต Ph.D. (Information Systems) California State University, U.S.A
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริพร ศุภราทิตย D.Tech. Sci (Computer Science) Asian Institute  of Technology
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศิณ ชูประยูร Ph.D. (Information Systems) Murdoch University, Australia
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย เล็กเจริญ Ph.D. (Computer Science) Assumption University
ดร.เกียรติศักดิ์ ใหมเจริญนุกุล D.Eng. summa cum laude (Communication Technology) Leibniz University of Hannover, Germany
ดร.ชุติมา เบี้ยวไขมุก Ph.D. (Technology) Sirindhorn International Institue of Technology, Thammasat University

Total credit : 36 หนวยกิต
Class time : เรียนวันเสาร - อาทิตย 09:00 - 16:30 น
Tuition fee/credit, bath : คาใชจายตลอดหลักสูตรประมาณ 196,000 บาท

คาใชจายแตละภาคการศึกษาสามารถแบงชำระได 4 งวด
(อาจเปลี่ยนแปลงปรับปรุงคาใชจายหลักสูตรปการศึกษา 2561)

คาสมัครสอบ 500 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

• ระบบทวิภาค (ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม-ธันวาคม) 
  (ภาคเรียนที่ 2 มกราคม-พฤษภาคม) (ภาคฤดูรอน มิถุนายน-กรกฎาคม) 
• การศึกษา แบบ ก สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาคนควาวิจัยวิทยานิพนธ
                        หนวยกิต ตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
               แบบ ข สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เรียนรายวิชาและการศึกษา
                        คนควาอิสระ หนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
               
• รับนักศึกษาปการศึกษาละ 15 คน 
• วันเสาร – วันอาทิตย เวลา 09.00-16.30 น. 
• เปดเรียน วันจันทรที่ 4 มิถุนายน 2561

ระบบการศึกษา

LINE

พิเศษสำหรับผูที่สนใจสมัครเรียน

- เงินสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ การตีพิมพ
  และคาเดินทางเสนอผลงานทางวิชาการ 30,000 บาท
- ศิษยเกา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เเละขาราชการ
  ไดรับสวนลดคาหนวยกิต 20%

“Graduate Open House 2018” วันที่ 4 เมษายน 2561 
สมัครเรียนในงานรับสวนลดคาหนวยกิต 25%

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เเละการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Phone : 089-3005228 / 02-9972222 ตอ 4072 e-mail : piyavadee.m10@gmail.com
ติดตอ คุณปยวดี ใชสมบุญ

M.S. (Information Technology)

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต

โดย รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน ผูอำนวยการหลักสูตร


