
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ / สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 

 
ความเป็นมา 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  เพื่อสร้าง
นกัวิจยัท่ีมีความรู้ความสามารถไดม้าตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคลากร
ของประเทศ นอกจากนั้ นเพื่อสร้างผลงานวิจยั ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ี เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการกบัการพฒันาประเทศ โดย
เนน้กระบวนการท าวิจยัอยา่งลึกซ้ึง เนน้การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด และร่วมมือกบั
มหาวทิยาลยัต่างประเทศเพื่อสร้างความแกร่งทางวชิาการ 
 

หลกัสูตร 
  

แผนการศึกษาแบบ 1  รับเฉพาะผู ้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก1 
(วิทยานิพนธ์)  ภายใน 2 ปี  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ และมีผลงานวิจยัตีพิมพ์ระดบันานาชาติ  มีผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ไม่ต ่ากว่า 3.75  มีผล
มาตรฐานภาษาองักฤษ TOEFL(iBT) ไม่ต ่ากวา่ท่ีระดบัคะแนน 79 ก่อนวนัสมคัรเท่านั้น  และอยูใ่นดุลย
พินิจของคณะกรรมการสอบคดัเลือกฯ  แผนการศึกษาแบบ 1 มีจ  านวนหน่วยกิตรวมทั้งหลกัสูตร 48 
หน่วยกิต  
 แผนการศึกษาแบบ 2  รับทั้ งผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดับ 1) และ
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีจ านวนหน่วยกิตในหลกัสูตร ดงัน้ี 
 

คุณสมบัติ จ านวนหน่วยกติ 
 รายวชิา วทิยานิพนธ์ รวม 
ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี 
ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท 

24 
12 

48 
36 

72 
48 

 
  



คณาจารย์ประจ า 
 1. รศ.ดร.กิตติชยั   ลวนัยานนท ์
 2. ผศ.ดร.กุลวดี   สมบูรณ์ววิฒัน์ 

3. ผศ.ดร.เกรียงไกร  ปอแกว้ 
4. ผศ.ดร.ชลเมธ   อาปณิกานนท ์
5. ผศ.ดร.ชาคริดา  นุกูลกิจ 
6. ผศ.ดร.ณรงคฤ์ทธ์ิ  วราภรณ์ 
7. รศ.ดร.นิพนธ์   เจริญกิจการ 
8. รศ.ดร.บวร   ปภสัราทร 
9. ผศ.ดร.บณัฑิต   วรรธนาภา 
10. ผศ.ดร.ประเสริฐ  คนัธมานนท ์
11. ผศ.ดร.พรชยั   มงคลนาม 

 12. ดร.พชัราภรณ์  ลวนัยานนท ์
 13. ดร.ไพรสันต ์  ผดุงเมือง 
 14. ผศ.ดร.วชิรศกัด์ิ  วานิชชา 
 15. ดร.วรรัตน์   กระทู ้
 16. ดร.วชิยั   เอ่ียมสินวฒันา 
 17. รศ.ดร.วเิชียร   ชุติมาสกุล 
 18. ดร.วทิิดา   จงศุภชยัสิทธ์ิ 
 19. ผศ.ดร.สุรีย ์   ฟูนิลกุล 
 20. ดร.อนุชาติ   ทศันวบูิลย ์
              21. ดร.อุมาพร   ศุภสิทธิเมธี 
  22. ดร.โอฬาร   โรจนพรพนัธ์ุ 
 23. Assoc.Prof.Dr.Jonathan Hoyin Chan 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1) คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตามแผนการศึกษาแบบต่าง ๆ มีดงัต่อไปน้ี 
1.1. ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาตามแผนการศึกษาแบบ 1.1 ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนน เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.50 และมีผลงานวิจยัด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศหรือสาขาอ่ืน ๆ เก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการหลกัสูตร 



1.2. ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาตามแผนการศึกษาแบบ 2.1 ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดม ศึกษารับรอง  โดยมีคะแนน  เฉ ล่ี ยสะสมไม่ ต ่ ากว่า  3.25 และ /ห รือ มี
ประสบการณ์การท างานในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปี หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการหลกัสูตร 

1.3. ส าหรับผูเ้ข้าศึกษาตามแผนการศึกษาแบบ 2.2 ต้องเป็นผูไ้ด้รับปริญญาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดม ศึกษารับรอง  โดยมีคะแนน  เฉ ล่ี ยสะสมไม่ ต ่ ากว่า  3.50 และ /ห รือ มี
ประสบการณ์การท างานในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปี หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการหลกัสูตร 

2) เป็นผูส้อบผา่นมาตรฐานภาษาองักฤษตามท่ีคณะก าหนด 
3) มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วย

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
 
เอกสารรับสมัคร  

1. ใบสมคัร 
2. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. จ านวน 3 รูป ส าหรับติดใบสมคัรและบตัรประจ าตวัผูส้อบ 
3. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดบัปริญญาตรี และหรือปริญญาโท  
      (ตอ้งส าเร็จการศึกษาอยา่งสมบูรณ์) 
4. ใบรับรองการสอบผา่นมาตรฐานภาษาองักฤษเทียบเท่าไม่ต ่ากวา่ TOEFL (iBT) 61 
5. Research  Proposal เป็นภาษาองักฤษ ไม่ต ่ากวา่ 2 หนา้กระดาษ A4 
6. ใบสมคัรทุน (ถา้มี) 

 

หมายเหตุ   1. ตอ้งยืน่เอกสารใหค้รบในวนัรับสมคัรมิฉะนั้นจะไม่ไดรั้บการพิจารณา  
      2. กรณีไดรั้บการศึกษาแลว้ ตอ้งส่งเอกสารยนืยนัการเรียนเตม็เวลาจาก 

                     หน่วยงานตน้สังกดั (กรณีท างานแลว้) ก่อนลงทะเบียนเรียน 
 

วธีิการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา 
- ตอ้งผา่นการสอบคดัเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบขอ้เขียน 
- ตอ้งน าเสนอแนวทางและ/หรือหวัขอ้การท าวิจยัเบ้ืองตน้  
- คณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอก พิจารณาแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขา้ศึกษาได ้

 
 



อตัราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ    20,000  บาท 
 ค่าลงทะเบียน  หน่วยกิตละ    2,000  บาท 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ๆ ปรับเปล่ียนตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
 

 หมายเหตุ 
 นกัศึกษาชาวต่างประเทศ ใหใ้ชต้ามระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

ว่าด้วย การก าหนดอตัราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ 
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

 

ข้อก าหนดการให้ทุนการศึกษาและชดใช้ทุน ส าหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. ทุนการศึกษาเป็นทุนใหเ้ปล่า และตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของการรับทุน 
2. ผูรั้บทุนตอ้งชดใชทุ้น กรณีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดไดไ้ม่วา่กรณีใด ๆ  
3. กรณีตอ้งชดใชทุ้นให้เป็นตวัเงิน (In Cash) โดยช าระเงินเท่ากบัจ านวนเงินท่ีรับแลว้คูณกบั

อตัราMLR + 5%   (ไม่เกินอตัราท่ีรัฐบาลก าหนด และใหใ้ชอ้ตัรา MLR ณ วนัท่ีระงบัทุน) 
4. ทุนผูช่้วยสอน(ถา้มี) ตอ้งรับผดิชอบ นอกเหนือจากการท าวจิยั และไม่ตอ้งชดใชทุ้น 

 
วนั เวลาเรียน 
 จนัทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 
บริการสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 

1. หอ้งเรียนปรับอากาศ 
2. หอ้งท างานกลุ่มและหอ้งรับรองนกัศึกษา 
3. หอ้งพกันกัศึกษาปริญญาเอก 
4. หอ้งบริการคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 
5. การบริการอินเทอร์เน็ต 
6. การบริการส่ือมลัติมีเดีย 
7. หลกัสูตรฝึกอบรมภาคปฏิบติัเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป การจดัการและบริการสังคม 
8. หอ้งสมุดคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9. หอ้งฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
10. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
11. ศูนยป์ระสานงานภาษาองักฤษ 
12. หอ้ง VOIP 

 
 



ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลง 
 

ขั้นตอน 
ภาคการศึกษาที ่2/2560 (รอบเดือนธันวาคม) 

1. สอบขอ้เขียน 
      -  ความรู้ทัว่ไปดา้นคอมพิวเตอร์ 

- วนัเสาร์ท่ี 16 ธนัวาคม  2560 
    11.00-12.00 น. 

2. สอบสัมภาษณ์ - ติดตามประกาศจากคณะอีกคร้ัง 
4. ประกาศผลการสอบคดัเลือก - ติดตามประกาศจากคณะอีกคร้ัง 

  
จ านวนรับ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  5  คน 
  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์   5  คน 
หมายเหตุ           กรณีตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  

        

 
   หลกัสูตรปริญญาเอก คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โทรศพัท ์(02) 470-9849-50,  (02) 470-9862 
โทรสาร (02) 872-7145 

E-mail: info@sit.kmutt.ac.th 
Web: https://www4.sit.kmutt.ac.th/ 

mailto:info@sit.kmutt.ac.th

