COURSE DETAILS
A separate sheet should be completed for each course.
Course title

Master of Science Program in Data and Information
Science

Entry qualifications

1สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญญาตรี ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
ธุ รกิ จ คณิ ตศาสตร์ สถิ ติ หรื อสาขาอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง หรื อผูม้ ีประสบการณ์ทาํ งาน
ในสาขาที่ เกี่ ยวข้องอย่างน้อ ย 5 ปี และมี คุ ณ สมบัติอื่น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตรพิจารณาเห็นควร
2 มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็ นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
และผ่านการตรวจสุ ขภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
3 ไม่เป็ นผูท้ ี่มีพฤติกรรมเสื่ อมเสี ย หรื อถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน
เนื่ องจากถูกลงโทษทางวินยั
4 สําหรับผูท้ ี่เลือกเรี ยนแผน ก แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิ พนธ์อย่างเดียว จะต้อง
เป็ นผูท้ ี่ มีประสบการณ์ ในการวิจยั หรื อวิชาชี พ และมี ผทู ้ รงคุณวุฒิต้ งั แต่ระดับรอง
ศาสตราจารย์ข้ ึนไปในสาขาที่ตรงหรื อสัมพันธ์กนั อย่างน้อย 1 ท่านให้การรับรอง
และต้องได้รับการเห็ นชอบจากคณะกรรมการ บริ หารหลักสู ตรและมี คุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกประการ
1. Graduated with a bachelor’s degree in
Computer Engineering, Software Engineering,
Computer Science, Information Technology,
Business computer, Mathematics, Statistics, or
other related fields. Those who have at least
five years’ experience in the field with other
relevant qualifications can also apply to study
in this program. Approval of program
committee is needed.
2. Healthy without any harmful or contagious
diseases, or those preventing a person from
their study. Health check is needed.
3. No misbehavoiring or being expelled from
other educational institutes as a result of
punishment
4. Option A1 requires applicants who have work
or research experience. Approval made by
advisory board is needed

Maximum number in class

20 people

Average class contact hours per week

9 -12 hours per week

Examining body

Rmutt

Academic level

Master's degree

Certificate awarded, and by whom

Ministry of Education (กระทรวงศึกษาธิ การ)

Duration of course

2 Year

Teacher/Course Leader responsible for
the course

Dr. Nakarin Pinpathomrat

Brief outline of the course content and
its deliver

มุ่งผลิ ตบุคลากรทางด้านวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ ที่เพียบพร้อมด้วยความรู ้
ความสามารถ มี คุณธรรมและจริ ยธรรม สามารถเผชิ ญกับความเปลี่ ยนแปลงของ
สังคมเพื่อนําไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
Aim to produce workforce in Computer Science and
Information Technology who are highly capable and
complying with ethical practice. An ability to cope
with changes leading to sustainable development.

