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หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย    :  หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ภาษาอังกฤษ   :  Master of Science Program in Information Technology Management 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Master of Science (Information Technology Management) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)     :  วท.ม . (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)    : M.S. (Information Technology Management) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัรังสิต 
 
ปรัชญา  
 มุงผลิตมหาบัณฑิตทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรูความสามารถโดยอยูบนพื้นฐานของการ
คิดอยางเปนระบบ  การคิดเชิงสรางสรรคและการคิดเชิงยุทธศาสตรเพื่อสรางความเปนผูนําดานการจัดการ การสราง
ความรูและนวัตกรรม  และการประยุกตใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ตอบสนองกับความ
ตองการขององคการทั้งภาครัฐและเอกชน  สังคม และประเทศชาติ อยางมีธรรมาภิบาลโดยใหความสําคัญกับเร่ือง
คุณภาพเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  
 
ความสําคัญ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนึ่งในปจจัยพื้นฐานที่สําคัญขององคการอันจะนํามาซึ่งการเพิ่ม
ผลิตภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพก็เปนปจจัยเอ้ือที่สําคัญซึ่งสามารถสนับสนุนความสําเร็จทางการดําเนินธุรกิจขององคการได  จาก
บทบาทที่สําคัญดังกลาว จึงเปนที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรโดยมุงใหมหาบัณฑิตที่สําเร็จจากหลักสูตรนอกจากจะ
มีความรูและทักษะดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแลวยังจะตองมีความสามารถในการบูรณาการความรู
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสมัยใหมดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถ และภาวะผูนําในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยโดยคํานึงถึงผลกระทบที่ดีตอเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอม 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ 
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ทันสมัย ซึ่งสามารถจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีคุณภาพ  สามารถตอบสนองกับความ
ตองการขององคการและนํามาซึ่งการแขงขันได  
 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีการคิดเชิงระบบ  การคิดเชิงยุทธศาสตร  และการคิดเชิงบูรณาการ   เพื่อเปน
พื้นฐานของการเปนผูนําและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงที่มีขีดความสามารถและศักยภาพเพื่อสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันไดขององคการ 
 3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบ  การ
แกปญหาในการทํางาน  รวมท้ังการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับองคการ ชุมชน ทองถ่ิน
ภายในประเทศ และระหวางประเทศ 
 4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีเปยมดวย คุณธรรม  จรรยาบรรณ รวมท้ังจิตสํานึกในการดําเนินกิจการในหนาที่ที่
ดี  (Governance) โดยมุงหวังท่ีจะตอบสนองความตองการและรวมรับผิดชอบตอสังคม  
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันเสาร - อาทิตย     เวลา  09.00 -18.00   น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง  และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล  เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไมเปนคนวิกลจริต 
 5.  ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
 
ระบบการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  
 2.  ระยะเวลาการศึกษา  2  ป 
 3.  ใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผล

และ ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น   ตามท่ีคณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 
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 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น    จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์
ไดรับการวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณี พิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบ นั้น  เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา  โดยจะตอง เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
เผยแพร หรือตีพิมพตามท่ีกําหนดในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีคาระดับขั้น 
(Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน   ความหมาย  คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเย่ียม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก    2.0 
    F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ
เมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

 IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
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ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก 2 
   1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ  และไดสอบผาน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนด
ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   1.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
   1.3 ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 
    1.3.1  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 
    1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 
    1.3.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวม

กลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ
ทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณ
ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง           

 2.   แผน ข  
   2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรู

ดวยขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐาน
ความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน
ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

       2.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
       2.3 ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานการศึกษาคนควาอิสระใน ลักษณะที่ 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการ

หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกสถาบันรวม
เปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงาน
แบบบรรยาย หรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง  
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โครงสรางหลักสูตร  
 1. แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร 39  หนวยกิต 
     1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน      (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2)  หมวดวิชาบังคับ        18 หนวยกิต 
     3)  หมวดวิชาเลือก                   9 หนวยกิต 
     4)  หมวดวิทยานิพนธ         12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร  39 หนวยกิต 
     1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2)  หมวดวิชาบังคับ       18 หนวยกิต 
     3)  หมวดวิชาเลือก       15 หนวยกิต 
     4)  การศึกษาคนควาอิสระ       6 หนวยกิต 
     5)  การสอบประมวลความรู       0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน         (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบ
คัดเลือก นักศึกษาท่ีสอบรายวิชาภาษาอังกฤษไมผาน จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทุกคนคือรายวิชา
ภาษาอังกฤษ และไมนับรวมเปนหนวยกิต ของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม
พอใจ)  มีดังตอไปนี้ 
                                 จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)          
ITM   501  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 
   (Fundamental  of  Information Technology) 
ITM  502  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ      3(3-0-6)
   (Fundamental of Business Management) 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ   
  แผน ก แบบ ก 2   และแผน ข  เรียนวิชาบังคับทุกวิชา รวม 18 หนวยกิต   
  แผน ก แบบ ก 2        จํานวน    18  หนวยกิต 
  แผน ข                                  จํานวน    18  หนวยกิต 
ITE  610  การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
    (Information Technology Project Management) 
ITM  610  เศรษฐศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   3(3-0-6) 
   (Information and Communication Technology Economics) 
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ITM  613  การจัดการระบบสารสนเทศ        3(3-0-6) 
     (Management of Information Systems) 
ITM  640   เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอรเน็ต      3(3-0-6)
   (Internet and Communication Technologies) 
ITM  691   สัมมนาในหัวขอการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5)
    (Seminar in Information Technology Management)  
ITM  692   ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5)
   (Research Methodology) 
 
 3. หมวดวิชาเลือก   
  แผน ก แบบ ก 2  เลือกเรียน 3 วิชา 9 หนวยกิต   แผน ข เลือกเรียน 5 วิชา  15  หนวยกิต  จาก
กลุมวิชาตอไปนี้   
  แผน ก แบบ ก 2           จํานวน        9  หนวยกิต 
  แผน ข                       จํานวน     15  หนวยกิต 
 
กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ITM  654  วิศวกรรมซอฟตแวร           3(3-0-6) 
   (Software Engineering) 
ITE  604  ระบบจัดการฐานขอมูล           3(3-0-6) 
   (Database Management Systems) 
ITE  638    คลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล        3(3-0-6) 
              (Data Warehousing and  Data Mining)  
ITE  653    เทคโนโลยีมัลติมีเดีย                             3(3-0-6) 
               (Multimedia Technologies) 
ITE  660    โครงขายไรสาย                    3(3-0-6) 
               (Mobile Networking) 
ITM  641   การจัดระเบียบสารสนเทศและการคนคืน     3(3-0-6) 
   (Information Organization and Retrieval) 
 
กลุมวิชาการจัดการสมัยใหม 
ITE  644  การจัดการหวงโซอุปทาน         3(3-0-6) 
    (Supply Chain Management) 
ITE  654  ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค และการจัดการการเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 
    (Creative Leadership and Management of Change)   
ITM  612   การจัดการคุณภาพ          3(3-0-6) 
    (Quality Management) 
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ITM  613  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(3-0-6) 
   (Information Technology Management) 
ITM  614  การจัดการองคการสมัยใหม        3(3-0-6) 
   (Modern Organization Management) 
ITM  615  การจัดการความรู              3(3-0-6) 
   (Knowledge Management)   
ITM  616  การจัดการลูกคาสัมพันธ         3(3-0-6) 
             (Customer  Relationship  Management) 
ITM  618  การพัฒนาตัวบงช้ีการปฏิบัติงานและการประยุกตใช   3(3-0-6) 
    (Performance Indicators Development and Application) 
ITM  621  การจัดการเชิงกลยุทธ           3(3-0-6) 
   (Strategic  Management) 
ITM  622  การจัดการความรูข้ันสูง          3(3-0-6) 
             (Advances  in Knowledge Management) 
ITM  630  การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม    3(3-0-6) 
    (Telecommunication System Design and Management) 
ITM  631   การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง   3(3-0-6) 
    (Advances  in  Analysis and Design of Information and Communication Systems) 
ITM  632   การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส         3(3-0-6) 
   (Electronic Business) 
ITM  633   การจัดการความมั่นคงทางสารสนเทศ      3(3-0-6) 
   (Information Security Management) 
ITM  650  นโยบายและกลยุทธโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
    (Telecommunication and Information Technology Policy and Strategy) 
ITM  651  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส     3(3-0-6) 
   (Fundamental of e-Government) 
ITM  652  การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ       3(3-0-6) 
             (Business Process Management) 
ITM  653    การจัดการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ                        3(3-0-6) 
              (Information Technology Service Management) 
ITM  690   หัวขอพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
   (Special Topics in Information Technology Management) 
 
 4.  วิทยานิพนธ (แผน ก  แบบ ก 2) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)  
  แผน ก แบบ ก 2                         จํานวน    12  หนวยกิต 
  แผน ข                                   จํานวน      6  หนวยกิต 
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ITM  696   การศึกษาคนควาอิสระ         6 (0-12-6) 
    (Independent Study)  
ITM  697   การสอบประมวลความรู         0(0-0-0)                 
               (Comprehensive Examinations) 
ITM  699   วิทยานิพนธ            12(0-24-12) 
    (Thesis) 
 
แผนการศึกษา   

ชัน้ปที่ 1
แผน ก แบบ ก 2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ) 
แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศกึษาที ่1 

ITM 610 เศรษฐศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ             3(3-0-6)   
        (Information and Communication       
        Technology  Economic)    
ITM 613 การจัดการระบบสารสนเทศ                    3(3-0-6)  
        (Manament of Information  System) 
ITM 640 เทคโนโลยีการส่ือสารและอินเทอรเน็ต           3(3-0-6)  
        (Internet and Communication Technologies) 
ITM xxx วิชาเลือก                                     3(3-0-6)  
        (Elective)   
                                          รวม   12  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
ITE 610 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6)
        (Information Technology Project Management) 
ITM 691 สัมมนาในหัวขอการจัดการเทคโนโลยี            3(2-2-5)
        (Seminar in Information Technology Management)   
ITM xxx วิชาเลือก                                     3(3-0-6)
        (Elective) 
 
                                           รวม  9  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
ITM 610 เศรษฐศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ            3(3-0-6)  
        (Information and Communication   
        Technology  Economic)    
ITM 613 การจัดการระบบสารสนเทศ                  3(3-0-6)  
        (Manament of Information  System) 
ITM 640 เทคโนโลยีการส่ือสารและอินเทอรเน็ต         3(3-0-6)  
        (Internet and Communication Technologies) 
ITM xxx  วิชาเลือก                                 3(3-0-6) 
         (Elective)   
                                        รวม   12  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
ITE 610 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
        (Information Technology Project Management) 
ITM 691 สัมมนาในหัวขอการจัดการเทคโนโลยี         3(2-2-5)   
        สารสนเทศ 
        (Seminar in Information Technology Management)   
ITM xxx วิชาเลือก                                   3(3-0-6)
        (Elective) 
                                          รวม  9  หนวยกิต
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ชัน้ปที่ 2
แผน ก แบบ ก 2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ) 
แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศกึษาที ่1 

ITM 692  ระเบียบวิธีวิจัย                              3(2-2-5) 
         (Research  Methodology) 
ITM xxx  วิชาเลือก                                    3(3-0-6)
         (Elective) 
ITM 699  วิทยานิพนธ                                 3(0-6-3)  
         (Thesis) 
                                           รวม   9  หนวยกิต

 
ภาคการศกึษาที ่2 

ITM 699 วิทยานิพนธ                                 9(0-18-9)  
        (Thesis)                                       
 
 
 
 
 
            
                                            รวม  9  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
ITM 692 ระเบียบวิธีวิจัย                             3(2-2-5) 
        (Research  Methodology) 
ITM xxx วิชาเลือก                                   3(3-0-6)
        (Elective) 
ITM 697 การศึกษาคนควาอิสระ                      3(0-6-3)   
        (Independent Study)    
                                         รวม   9  หนวยกิต

 
ภาคการศกึษาที ่2 

ITM xxx  วชิาเลือก                                  3(3-0-6)  
         Elective) 
ITM xxx  วิชาเลือก                                  3(3-0-6)  
         (Elective) 
ITM 697 การศึกษาคนควาอิสระ                      3(0-6-3)   
         (Independent Study) 
ITM 697  การสอบประมวลความรู                    0(0-0-0) 
         (Comprehensive Examinations) 
                                          รวม  9  หนวยกิต

    
คําอธบิายรายวิชา  
 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา        3(3-0-6)   
   (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให
ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเร่ืองที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ีเปนทั้ง
ศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ังหนังสือตํารา
ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 Develop English language skills with an emphasis on reading comprehension, and academic writing to 
supplement student’s ability to read and understand technical as well as non–technical English. Course 
materials will include newspaper and journal articles as well as textbooks which are relevant to student’s field  
of study. 
 
ITM  501  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 
    (Fundamental of Information Technology) 
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 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฮารดแวร ซอฟตแวร บุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ขอมูลสารสนเทศ  ฐานขอมูล  ระบบสารสนเทศ  ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารขอมูล   เครือขายคอมพิวเตอร   
การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในองคการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ต     
 Fundamental of information technology; hardware, software, peopleware, data and information, 
database, information system, telecommunication systems and data communication, computer network, 
applying information technology in organization, developing information system, using application programs 
and internet 
 
ITM  502  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ      3(3-0-6) 
   (Fundamental of Business Management) 
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจท่ัวไป  หลักการบัญชี  การตลาด  เศรษฐศาสตร  และการจัดการ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการทางธุรกิจ 
 Fundamental of general business management, principle of  accounting, marketing, economics and 
other management related business management  
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ 
ITE  610  การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
   (Information Technology Project Management) 
 ความรูเบ้ืองตนของการจัดการโครงการ  การจัดการโครงการและรายละเอียดงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กระบวนการขั้นตอนการทํางานของการจัดการโครงการ  การจัดการโครงการแบบเบ็ดเสร็จ  การจัดการขอบเขตของ
โครงการ  การจัดการเวลาการดําเนินงานของโครงการ  การจัดการตนทุนของโครงการ  การจัดการคุณภาพของ
โครงการ  การจัดการทรัพยากรบุคคลของโครงการ  การจัดการการสื่อสารของโครงการ  การจัดการความเสี่ยงของ
โครงการ  และการจัดการการจัดซื้อจัดหาของโครงการ 
   Introduction to project management, the project management and information technology context, the 
project management process groups, project integration management, project scope management, project time 
management, project cost management, project quality management, project human resource management, 
project communications management, project risk management, and project procurement.   
 
ITM  610  เศรษฐศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   3(3-0-6) 
   (Information and Communication Technology Economics) 
 หลักของความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอสถานการณทางเศรษฐกิจ 
ความสําคัญของขอมูล สารสนเทศ และองคความรู  เศรษฐศาสตรของสารสนเทศและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  และการเติบโตทางเศรษฐกิจ  หลักการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรสําหรับการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการเชิงเศรษฐศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงสรางทางการตลาดของ
อุตสาหกรรม  การวิเคราะหสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การวิเคราะห
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โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเชิงเศรษฐศาสตร  เศรษฐศาสตรในกระบวนการที่เก่ียวของกับ
สิทธิบัตร   และสภาพแวดลอมทางธุรกิจในเอเชียและการคาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหวางประเทศ 
 Principles of relationship between information technology and communication and economics situation,  
power of data, information and knowledge, economics of information, information technology and  
communication industrial and economic growth, economic analysis for information technology and  
communication, economical management for information technology and communication, market structure of  
information and communication technology industrial, competitive analysis on information and communication 
technology industrial, economics in relating to intellectual property, business environment in Asia, information 
and communication technology in international trade 
 
ITM  613  การจัดการระบบสารสนเทศ        3(3-0-6) 
     (Management of Information Systems)  
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในเศรษฐกิจดิจิทอล วิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอรและอุตสาหกรรมซอฟตแวร ระบบสารสนเทศท่ัวทั้งองคการ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบกระบวนงานใหม ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการ แนวความคิดเบื้องตนของการพัฒนาระบบ  
กระบวนการจัดซื้อซอฟตแวรสําเร็จรูป การประยุกตใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดการหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ 
 Managing information technology in digital economy, computer systems evolutions; computer software 
and industry, enterprise systems; using information technology to redesign processes, managerial support 
systems, basic systems concepts; methodologies for custom software development, methodologies for 
purchased software package, e-commerce applications, managing the information systems functions 
 
ITM  640   เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอรเน็ต      3(3-0-6) 
    (Internet and Communication  Technologies) 
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต  การทองเว็บ  การคนหาเว็บ การสื่อสารออนไลน ความเขาใจเก่ียวกับ
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและการรักษาความปลอดภัย  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การสื่อสารขอมูล สื่อการสงผาน 
โพรโตคอล ทีซีพี/ไอพี  สวิตซชิ่ง การเขาถึงดวยดิจิตอลความเร็วสูง:  เอดีเอสแอล  เทคโนโลยีไรสาย เทคโนโลยีมือ
ถือ  เทคโนโลยีในอนาคต  การออกแบบ พัฒนาและจัดการเว็บ   
 Fundamentals of the Internet, browsing the web, searching the web, communicating online, 
understanding about internet technology and security, e-business, data communications, transmission media; 
TCP/IP protocol, switching, high speed digital access: ADSL; wireless technology, mobile technology, future 
technology, web design , develop and administration   
 
ITM  691   สัมมนาในหัวขอการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 
   (Seminar in Information Technology Management)  
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 ประเด็นการสัมมนาใหมๆ เก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนนการทํางานกลุม  การประชุม  
การอภิปราย การโตแยงแสดงเหตุผล โครงการสัมมนา การเขียนรายงานการประชุม และการนําเสนอความรูสู
สาธารณะ 
 Issues on current information technology management focus on team working, meeting, discussing, 
argumentation, seminar proposal, report and deliver or present knowledge to public 
 
ITM  692   ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 
   (Research Methodology) 
 หลักการพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัย  ลักษณะของงานวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเภท
ของการวิจัย  การเลือกประเด็นปญหาของการวิจัย การออกแบบการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและ
นําเสนอขอมูล  การเขียนรายงานการวิจัยและการอางอิง 
 Principles of research methodology, characteristics of information technology management research, 
types of researches, research problems, research design, data collecting techniques, data analysis, research 
presentation and writing including and referencing 
 
 3. หมวดวิชาเลือก  
กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ITM  654  วิศวกรรมซอฟตแวร          3(3-0-6) 
   (Software Engineering) 
 โมเดลวัฏจักรชีวิต ความตองการและขอกําหนด การออกแบบโมเดล การออกแบบแบบโครงสรางและเชิง
วัตถุ  การพัฒนาโปรแกรมเคร่ืองมือ  การควบคุมคอนฟกูเรช่ัน การทดสอบหนวยโปรแกรม และการทดสอบ
โปรแกรม การทดสอบการบูรณาการโปรแกรม การตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรม โมเดลการพัฒนาอื่น มาตร
วัดการพัฒนา เคสทูล ภาษายูเอ็มแเอล การใชไดอะแกรมและโนเทชั่นตางๆของยูเอ็มแอล การเก็บรวบรวมความ
ตองการโดยใชยูสเคส ซีเควนไดอะแกรม คอลลาบอเรชั่นไดอะแกรม แอคติวิต้ีไดอะแกรม ออปเจคไดอะแกรมและ
คลาสไดอะแกรม 
 The life-cycle model, requirements and specifications, model designs; structured and object  oriented 
design, program development, tools, configuration control, program unit, program testing, program 
integration, program verification, other development models, development metrics, Computer Aided Software 
Engineering (CASE), Unified Modeling Language (UML), use of UML notations and diagrams; requirement 
gathering using use cases, sequence diagrams, collaboration diagrams, activity diagrams as well as object and 
class diagrams  
 
ITE  604  ระบบจัดการฐานขอมูล         3(3-0-6) 
   (Database Management Systems) 
 สภาพแวดลอมของระบบจัดการฐานขอมูล  กระบวนการในการพัฒนาฐานขอมูล รูปแบบของอีอาร รูปแบบ
เพิ่มเติมอีอารและกฎเกณฑทางธุรกิจ รูปแบบที่เปนบรรทัดฐาน รูปแบบที่เปนบรรทัดฐานขั้นสูง ภาษาสอบถามเชิง
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โครงสราง:ภาษาสําหรับการจัดการขอมูล  ภาษาสอบถามเชิงโครงสราง:ภาษากําหนดโครงสรางขอมูล ภาษาสอบถาม
เชิงโครงสราง:ภาษาควบคุมระบบฐานขอมูล  การจัดการการทําธุรกรรม การควบคุมภาวะพรอมกัน  กูคืนความ
เสียหาย และ แนวคิดของไคลเอนต / เซิรฟเวอร 
 Database systems environment, database development process, entity relationship model, enhanced 
entity relationship model and business rules, relational model, normailization,  higher normalization, structured 
query language (SQL); data manipulate language(DML), SQL; data definition language (DDL) ; SQL; data control  
language (DCL), transaction management, concurrency control, crash recovery and concept of client/server 
 
ITE  638   คลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล       3(3-0-6)                
   (Data Warehousing  and Data Mining)  
 แนวคิดของคลังขอมูล  ความแตกตางระหวางระบบฐานขอมูลและคลังขอมูล  สถาปตยกรรมคลังขอมูล  
รูปแบบขอมูลหลายมิติ แนวคิดของออนไลน อนาลิติคอลโปรเซสซ่ิง  การออกแบบโคลงสรางคลังขอมูล  การสราง
คลังขอมูล  แนวคิดของเหมืองขอมูล  กฎความสัมพันธ  วิธีการคนหาขอมูลดวยกฎความสัมพันธ  การจัดกลุม การ
จัดหมวดหมู การทําเหมืองขอมูลในกระบวนทัศนแบบซอฟตคอมพิวต้ิง และเหมืองขอมูลบนเว็บ 
 Concept of data warehouse, difference between database systems and data warehouses, data 
warehousing architecture, multidimensional data model, concept of online analytical data processing(OLAP), 
warehouse schema design, data warehouse implementation, concept of data mining, association rules, methods 
to discover association rules, clustering, classification, data mining in soft computing paradigm and web mining 
 
ITE  653    เทคโนโลยีมัลติมีเดีย                              3(3-0-6)                
   (Multimedia Technologies) 
 เทคโนโลยีที่สนับสนุนมัลติมีเดียประเภทเสียง วิดีโอ กราฟก และแอนนิเมช่ันบนคอมพิวเตอร  ในแตละชนิด
ของมัลติมีเดีย  ครอบคลุมคุณภาพทางกายภาพและทางการรับรู การบันทึก การเก็บประมวลผล การรวมประกอบ
กัน การสังเคราะหการสราง การนํามัลติมีเดียท่ีเก็บไวมาเลนซ้ํา และมาตรฐานและวิธีของการบีบอัด เทคนิคการ
กําหนดเวลาทํางานและการสื่อสารแบบเรียลไทมสําหรับมัลติมีเดียท่ีกระจายบนเครือขาย รวมถึงระบบแฟมขอมูล
มัลติมีเดีย และฐานขอมูลมัลติมีเดีย 
 Technologies supporting audio, video, graphics, and animations on computer. Topics covered for each 
type of media include physical and perceptual qualities, recording, signal processing, combination, synthesizing, 
creation, media playback, and compression methods and standards. Learning of real-time scheduling 
techniques and real-time communication for distributed multimedia as well as Multimedia File Systems and 
Multimedia Databases 
 
ITE  660   โครงขายไรสาย                 3(3-0-6) 
   (Mobile Networking)  
 สภาพสิ่งแวดลอมเทคโนโลยีไรสาย  ความรูพื้นฐานการสื่อสารขอมูล โครงขายการสื่อสาร ชุดโพรโตคอล 
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ทีซีพี/ไอพี  การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารไรสายเซลลูลารโครงสรางเครือขายมือถือ โพรโทคอลมือถือ เทคโนโลยี
แลนไรสาย มาตรฐาน IEEE 802.11 แลนไรสาย บลูทูธเทคโนโลยี  การรักษาความปลอดภัยแบบไรสายและการ
จัดการอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
 Wireless technology environment, data transmission fundamentals, communication networks, protocols 
and the TCP/IP Suite, satellite communications, cellular wireless communications, mobile  topology, mobile 
protocol, wireless LAN technology, IEEE 802.11 wireless LAN standard, bluetooth technology, wireless security 
and  telecommunication industries 
 
ITM  641   การจัดระเบียบสารสนเทศและการคนคืน     3(3-0-6) 
   (Information Organization and Retrieval) 
 แนวคิดของการทําดัชนีและการวิเคราะหเนื้อหาโครงสรางขอมูล  การคนคืนโดยใชบูลีน  คําศัพทและการ
โพสตรายช่ือ  พจนานุกรมและการคนคืน  การสรางดัชนี  การใหคะแนนถวงน้ําหนักและแบบจําลองปริภูมิเวกเตอร 
การประเมินผลในการคนคืนขอมูล  ความเก่ียวของการตอบกลับ และการขยายตัวแบบสอบถาม  การคนคืนดวย
เอ็กซเอ็มแอล การคนคืนขอมูลความนาจะเปน  รูปแบบภาษาเพื่อการสืบคนสารสนเทศ  การคนหาขอมูลดวยเว็บ  
การรวบรวมและจัดทําดัชนีเว็บ  การวิเคราะหเว็บ  
 The concept of indexing and content analysis of data structure, boolean retrieval, the term 
vocabulary and  postings lists, dictionaries and tolerant retrieval, index construction, scoring term weighting 
and the vector space model, evaluation in information retrieval, relevance feedback and query expansion, XML 
retrieval, probabilistic information retrieval, language models for information retrieval, web search basics, web 
crawling and indexes, web analysis 
    
กลุมวิชาการจัดการสมัยใหม 
ITE  644  การจัดการหวงโซอุปทาน             3(3-0-6) 
   (Supply Chain Management)        
 แนวคิดของสมานโซอุปทานและความสามารถในการแขงขันของโซคุณคา การตอบ สนองผูบริโภคอยางมี
ประสิทธิภาพ การตอบสนองอยางรวดเร็วในดานผลลัพธของการปฏิบัติงาน  การพยากรณ การประสานงานระหวาง
ผูผลิตและผูจัดจําหนาย การควบคุมสินคาคงคลังโดยผูผลิต และการเติมสินคาอยางตอเนื่อง การปรับเปลี่ยน
โครงสรางโซอุปทาน ผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการสมานโซอุปทาน 
การจัดซื้อ โลจิสติกส โลจิสติกสยอนกลับและการบริหารการกระจายสินคา การปรับปรุงโซอุปทานใหดีที่สุด การ
เช่ือมโยงกลยุทธโซอุปทานใหเขากับกลยุทธรวมของธุรกิจ   
 Concepts of supply chain integration and value chain competitiveness, efficient consumer response, 
etc.; operational performance issues such as forecasting, supplier-producer coordination, vendor-managed 
inventory, and continuous replenishment; supply-chain restructuring; impact of product design; role of 
information technology in supply chain integration; procurement, logistics, reverse logistics, and distribution 
management; supply chain optimization; linking supply chain strategy to overall business 
strategy                      
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ITE  654  ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค และการจัดการการเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 
   (Creative Leadership and Management of Change)   
 ความสําคัญของการเปล่ียนแปลง การเตรียมพรอมที่จะเร่ิมตนการเปลี่ยนแปลง  และการริเร่ิมกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง  การพัฒนาวิสัยทัศน (การกําหนดทิศทาง)  วิสัยทัศนรวม (ใหความรู รวบรวม สนับสนุน และการ
กําหนดตัวผูรู) การปรับวิสัยทัศนมาปฏิบัติจริง และการนํากลยุทธการเปล่ียนแปลงมาปฏิบัติ การจัดการกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง การประเมินและวัดผลของการริเร่ิมกระบวนการเปลี่ยนแปลง                 
 Recognizing the need for change, preparing for change initiatives, and institutionalizing 
change.  Topics include vision development (setting direction), shared vision (educating, garnering support, and 
identifying champions), transforming the vision into reality development and implementation change strategy, 
managing change processes, assessment and evaluation of change initiatives, institutionalizing change 
 
ITM  612  การจัดการคุณภาพ          3(3-0-6) 
   (Quality Management) 
 แนวความคิดเร่ืองคุณภาพ  ทฤษฎีและกระบวนการเบื้องหลังการพัฒนาอยางตอเนื่อง การประเมินคุณภาพ
ในผลิตภัณฑและบริการ  เคร่ืองมือที่เก่ียวกับคุณภาพ  กระบวนการของการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและ
บทบาทของผูนําในการพัฒนาคุณภาพ   
 Quality concepts, theories and processes behind continuous improvement, evaluating quality in 
products and services, basic tools of quality, process of continuous improvement and learning, leadership 
challenge for quality development 
 
ITM  613  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(3-0-6) 
   (Information  Technology  Management) 
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการศูนยขอมูลและความรู  การจัดการเชิง
นโยบายและกลยุทธ  การจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความมั่นคงทางสารสนเทศ ธรรมาภิบาลดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมท้ังการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ          
 Fundamental of information technology management, information and data center management, 
information technology policy and strategy, information technology risk management, information technology 
security, information technology governance, and information technology service management 
 
ITM  614  การจัดการองคการสมัยใหม        3(3-0-6) 
   (Modern Organization Management) 
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะขององคการสมัยใหม  แนวคิด  หลักการและเคร่ืองมือทางการจัดการ
องคการสมัยใหม; การจัดการเชิงกลยุทธ   การจัดการทรัพยากรมนุษย  การจัดการลูกคา  การจัดการกระบวนงาน   
การประเมินองคการ และเคร่ืองมือทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย; การจัดการความเส่ียง  การ
จัดการความมั่นคงทางสารสนเทศ  ธรรมมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน  รวมท้ังการศึกษาจาก
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กรณีศึกษาและแนวทางการทํางานที่มีความเปนเลิศสําหรับการประยุกตใชแนวคิดและเคร่ืองมือทางการจัดการ
สมัยใหมเขามาใชเพื่อการพัฒนาคน  งาน  และองคการ 
 Fundamental to modern organization characteristics, concept and principle of modern management  
tools; strategic management, human resources management, human resources development, customer  
relationship management, work  process management, performance management and modern information  
technology management tools; risk management, information security management and, information  
technology governance via case study and best practices for organization, work process and human 
development       
 
ITM  615  การจดัการความรู          3(3-0-6)   
   (Knowledge Management)   
 ความเขาใจเก่ียวกับการจัดการความรู  การจัดการความรูในภาคธุรกิจ  การจัดการความรูในมิติทาง
เทคโนโลยี  กระบวนการจัดการความรู  ระบบการเรียนรู การจัดการความรูในภาคการตลาด  การพัฒนาหนวยงาน
ความรู  การจัดการความรูในมิติของปจเจกบุคคลและองคกร 
 Understanding knowledge management; knowledge management in business sector; knowledge 
management in technology perspectives, process perspectives and learning systems perspectives; knowledge 
management in market sector; building the knowledge corporation; knowledge management in other 
segments; knowledge management in individual and organization perspectives 
 
ITM  616  การจัดการลูกคาสัมพันธ          3(3-0-6)  
   (Customer  Relationship  Management) 
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการลูกคาสัมพันธและศูนยติดตอลูกคา ปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการลูกคา
สัมพันธ การจัดการขอมูลการขายและการบริการลูกคา กลยุทธการจัดการลูกคา การจัดการและการใชขอมูลลูกคา
รวมกัน การจัดการลูกคาสัมพันธผานระบบอิเล็กทรอนิกส ความพึงพอใจของลูกคา  รวมท้ังการจัดการประสบการณ
ลูกคา 
 Concepts of customer relations management and customer contact center, success factors for 
customer relations management, administration of customer service and sale profile, customer relations 
management strategies, managing and sharing customer information, electronic customer relations 
management, customers’ satisfaction, and customer experience management  
 
ITM  618  การพัฒนาตัวบงชี้การปฏิบัติงานและการประยุกตใช   3(3-0-6) 
   (Performance Indicators Development and Application) 
 มโนทัศนเบ้ืองตนเก่ียวกับนิยามและประเภทของตัวบงช้ี ขอดีและขอจํากัดของการพัฒนาตัวบงช้ี  การนิยาม
เชิงทฤษฎีและเชิงประจักษของการพัฒนาตัวบงช้ี  ตัวบงช้ีกับการประยุกตใชในการประเมินการปฏิบัติงานของ
องคการ งาน และบุคลากร 
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 Conceptual of definition and types of an indicator. Advantage and disadvantage of developing  
indicators. The theoretical and empirical definition and development of indicators. Indicator application for 
organization performance evaluation, task or job  and personal  performance 
 
ITM  621  การจัดการเชิงกลยุทธ           3(3-0-6)  
   (Strategic Management) 
 แนวคิด และความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ  การวางแผนกลยุทธ เทคนิคและกลวิธีในการวางแผน
กลยุทธ กลยุทธทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
 Conceptual and principle of strategic management, strategic planning; techniques and tacit for  
strategic planning, information and communication technology strategy 
 
ITM  622  การจัดการความรูขั้นสูง          3(3-0-6)  
   (Advances in Knowledge Management) 
 การจัดการความรูกับกลยุทธทางธุรกิจ ระบบการจัดการความรู  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนรูและ
การจัดการความรู  กลยุทธทางการจัดการความรู  เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีสนับสนุนการจดัการความรู 
 Knowledge management and business strategy, knowledge management systems, information  
technology for learning and knowledge management, knowledge management strategy, and tools and  
techniques for knowledge management 
     
ITM  630  การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม    3(3-0-6) 
   (Telecommunication System Design and Management) 
 ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติของการออกแบบระบบโทรคมนาคม การจัดการระบบโทรคมนาคมอยางตอเนื่องรวมถึง
การคัดเลือกระบบและผูคา การออกแบบระบบรองขอขอเสนอโครงการ การวิเคราะหขอเสนอโครงการ  การจัดการ
โครงการโดยใชระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยเหลือ กลยุทธการจัดการโทรคมนาคมจากมุมมองธุรกิจ 
 The theory and practice of telecommunication system design, ongoing systems management, 
telecommunication management including selection of vendors/systems, structuring an RFP systems proposal 
analysis, computer aided telecommunications management. Telecommunication management strategies from a 
business perspective. 
 
ITM  631  การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง   3(3-0-6) 
   (Advances in analysis and design of Information and  
   Communication Systems) 
 การออกแบบและการวิเคราะหเบื้องตนขององคประกอบตางๆของระบบ: สิ่งแวดลอมการพัฒนาระบบ การ
จัดการโครงการระบบสารสนเทศ  การเร่ิมตนและการวางแผนโครงการพัฒนาระบบ  การกําหนดความตองการของ
ระบบ การกําหนดความตองการลอจิกโครงสรางของระบบ การกําหนดความตองการขอมูลโครงสรางของระบบ  
การออกแบบฐานขอมูล การออกแบบฟอรมและ การรายงาน และวิธีการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ: ยูสเคส
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ไดอะแกรม ซีเควนไดอะแกรม คอลลา-บอเรชั่น ไดอะแกรม แอคติวิต้ีไดอะแกรม ออปเจคไดอะแกรมและคลาส
ไดอะแกรม 
 Fundamental design and analysis of various component systems; the systems development 
environment, managing the information systems project, initiating and planning systems development projects, 
uetermining system requirements, structuring system logic requirements, structuring system data requirements, 
designing databases, designing forms and reports, object-oriented analysis and design approachsuch as use 
case diagram, class diagram, activity diagram, state diagram, sequence diagram, collaboration diagram, deploy 
diagram and component diagram 
 
ITM  632   การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส         3(3-0-6) 
   (Electronic Business) 
 ความรูทั่วไปเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีเว็บ แนวโนมเชิงวิเคราะหของเทคโนโลยีเว็บ ระบบ
การชําระเงินอิเล็กทรอนิกส การพิสูจนตัวบุคคล ความมั่นคงและความเปนสวนตัว การประยุกตใชพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในองคการ ในอุตสาหกรรมคาปลีก คาหุน ธนาคาร การศึกษาและบริการทางสุขภาพ พาณิชย
อิเล็กทรอนิกสระหวางธุรกิจและลูกคา ธุรกิจกับธุรกิจและการประยุกตใชภายในองคการ โมเดลของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สาระสําคัญดานกฎหมายและเชิงนโยบายท่ีเก่ียวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประเด็นเก่ียวกับความ
เปนสวนตัว การคัดเลือกเนื้อหาและการจัดอันดับ ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา  เครือขายสังคม  และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสผานโครงขายเคล่ือนที่ 
 Fundamental of e-business; web technology, and an analytic review of web technology trends, 
electronic payments systems and related issues, authentication, security and privacy, organizational 
applications, electronic commerce applications in retail, stock exchange, banking, education and health sectors, 
consumer-business, business-business, and intra-organizational electronic commerce, business modeling for 
electronic commerce applications, key legal and policy issues underlying electronic commerce. Issues such as 
privacy, content selection and rating, and intellectual property rights, social networks and mobile commerce 
 
ITM  633   การจัดการความมั่นคงทางสารสนเทศ      3(3-0-6) 
   (Information Security Management) 
 ระบบความมั่นคงสําหรับคอมพิวเตอรเครือขาย  ระดับแอพพลิเคชัน การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตและการ
โจมตีในรูปแบบตางๆ  การออกแบบเครือขายคอมพิวเตอรใหมีความมั่นคง  การออกแบบกําแพงไฟ และไอดีเอส  
การพัฒนานโยบายความมั่นคงของสารสนเทศที่สอดคลองกับกฎหมายของประเทศไทย  และมาตรฐานความมั่นคง
ในระดับสากล   
 Study in security of computer, network and application; additionally, classes of attacks are introduced; 
designing in network security; firewall, IDS also is studied; the development of information security policy with 
respect to legal of  Thailand 
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ITM  650  นโยบายและกลยุทธโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Telecommunication and Information Technology Policy and Strategy)  
 การวิเคราะหกลยุทธในการแขงขันและนโยบายโทรคมนาคมและสารสนเทศ การตอตานการผูกขาด นโยบาย
กํากับ หัวขอโทรคมนาคมที่เปนปจจุบัน  มุมมองอุตสาหกรรมโทรคมนาคมตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 Competitive strategy and policy analysis to telecommunication and information policy, basic principles 
of antitrust and regulatory policy, current telecommunication issues, global perspectives relating to 
telecommunication industries comparing to Thailand. 
 
ITM  651  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส     3(3-0-6) 
   (Fundamental  of e-Government) 
 กรอบแนวทางและแผนการดําเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  วัตถุประสงคของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  
แผนงาน  นโยบายของโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ความสําเร็จ แนวโนมและความทาทายของโครงการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เก่ียวของ  การประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในภาครัฐ ระบบโครงสรางพื้นฐานภาครัฐสําหรับหนวยงานราชการ แนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศในตางประเทศ   
นโยบายและแนวปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  
นโยบายและแนวทางปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐ  
 Overview of e-government framework and initiatives, objective of  e-government, overview of       
e-government plan and policy, achievement in trends and challenges in e-government, emerging information 
and communication technologies, application of information and communication technologies  for public sector, 
government wide infrastructure for public agencies, best practice in other countries, information and 
communication technolog  policy and pratices in government, legal issues in e-government, government 
information technology policies and pratices 
 
ITM  652  การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ       3(3-0-6) 
   (Business  Process  Management) 
 แนวคิดเก่ียวกับการดําเนินงานทางธุรกิจกับระบบสารสนเทศ  เทคโนโลยีสําหรับกระบวนการทางธุรกิจ  การ
ควบคุมภายในสําหรับกระบวนการทางธุรกิจ  กระบวนการหลักทางธุรกิจ:การจัดการกระบวนการผลิต การวิจัยและ
พัฒนา  และการกระจายสินคาและบริการ 
 Concept of business process management and information systems, technology for business processes, 
internal control for business processes, core business processes; production process management, research and 
development  and distribution product and service process management 
 
ITM  653  การจัดการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 
   (Information Technology Service Management)    
 การจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  แนวปฏิบัติไอทิล วัฏจักรการใหบริการตามแนวปฏิบัติไอทิล 
ความเส่ียงกับการธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐานคอบิต การจัดการเหตุการณ  การจัดการ
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ปญหาและการจัดการรีลีส  การจัดการคอนฟกูเรช่ัน การจัดการการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิบัติไอทิล การจัดการ
การจัดสงบริการตามแนวปฏิบัติไอทิล มาตรฐานความมั่นคงทางสารสนเทศ    
 Information technology service management, ITIL best practice, ITIL service life cycle, risks , 
information technology governance and CoBIT, incident management, problem management and release 
management, configuration management, ITIL change management, ITIL service delivery, information 
technology security    
 
ITM  690   หัวขอพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
   (Special Topics in Information Technology Management) 
 การศึกษาในความกาวหนาทางวิชาการและหัวขอพิเศษท่ีนาสนใจ ซึ่งอาจารยผูสอนจะเลือกหัวขอทางการ
จัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 The focus is on academic development and topics of students’ or professors’ interests on information 
and communication technology. 
 
 4.  วิทยานิพนธ  แผน  ก  แบบ  ก 2 / การคนควาอิสระ (แผน ข) 
ITM  696   การศึกษาคนควาอิสระ         6(0-12-6) 
        (Independent  Study) 
   วิชาบังคับกอน : ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวนหรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
 คนควาในประเด็นที่นักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด โดยหัวขอ ขอบเขตและรายละเอียดของโครงการ
จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  โครงการจะตองมีรากฐานจากการคนควาวิจัยอยางเปนระบบและมี
ความชัดเจน  โครงการจะตองนําเสนอและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่หลักสูตรแตงต้ังข้ึน 
 Individual investigation into various fields of interest and specialization as selected by each student. 
The proposal must be well researched and clearly defined. It must be approved by the appointed advisor and 
submitted.  The independent study project must be based upon systematic research and investigation. The 
project as a whole must be submitted and approved by the appointed committee. 
 
ITM  697  การสอบประมวลความรู            0 (0-0-0) 
   Comprehensive Examinations)         
   วิชาบังคับกอน : ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวนหรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
 การสอบประมวลความรู เกรด :  ผาน/ไมผาน 
 Comprehensive examinations. S/U graded 
 
ITM  699   วิทยานิพนธ            12(0-24-12) 
    (Thesis) 
 การวิจัยและพัฒนาในสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  นักศึกษาเลือกหัวขอที่นาสนใจโดยไดรับ
คําแนะนําความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา จัดทํารายงานผลการวิจัย และนําเสนอผลงาน 
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 Thesis research for Master of Science program in Information Technology. This is a program of 
selected research, tailored to the interest of the individual student, under faculty supervision. Preparing a 
complete thesis report and presentation.     
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
 คนควาในประเด็นที่นักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด เพื่อกําหนดเปนหัวขอวิจัย โดยนักศึกษาจะตอง
จัดทํารายละเอียดของโครงการวิจัย  ประกอบดวย  ความสําคัญและปญหาของการศึกษา  วัตถุประสงค  ขอบเขต  
ตลอดจนวิธีดําเนินการวิจัย เพื่อเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ  
หลังจากนั้นจึงมาดําเนินการพัฒนาเคร่ืองมือ  ดําเนินการ  วิเคราะหผลการศึกษา  และจัดทํารูปเลมฉบับสมบูรณ
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสอบ วิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระเปนขั้นสุดทาย  หลังจากนั้นจึงดําเนินการ
จัดทํารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอรหรือการนําเสนอผลงานโดยวาจา จึงจะถือเปนเสร็จส้ินการทําวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาคนควาอิสระโดยสมบูรณ  
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษาสามารถวิเคราะห สังเคราะห  ออกแบบ  พัฒนา  และสรุปผลของการศึกษาออกมาเปนรายงาน
การศึกษาอยางเปนระบบที่กอใหเกิดประโยชนตอตนเอง วงการวิชาการ รวมท้ังมีความสามารถท่ีจะแสวงหาแนวทาง
ในการแกปญหางานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.  ชวงเวลา 
   การศึกษาดานวิทยานิพนธ    ชั้นปที่ 2  
   การศึกษาดานการศึกษาคนควาอิสระ  ชั้นปที่ 2  
 4.  จํานวนหนวยกิต 
   การศึกษาดานวิทยานิพนธ              12 หนวยกิต 
   การศึกษาดานการศึกษาคนควาอิสระ   6 หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ 
 นักศึกษาทุกคนที่เรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย  จะถูกเตรียมความพรอมในเร่ืองการจัดทําโครงการวิจัย
เพื่อนําเสนอเปนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ  และดําเนินการศึกษาดวยตนเองภายใตคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ โดยนักศึกษาสามารถนัดและขอเขาพบอาจารยที่ปรึกษาได
ทุกสัปดาห  หลักสูตรจะมีการจัดสอบโครงรางงานวิจัย  และสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระฉบับ
สมบูรณในระบบเปด ซึ่งจะเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนเขาฟงเพื่อเรียนรูรวมกัน     
 6.  กระบวนการประเมินผล 
 การประเมินผล  จะประเมินจากความสําคัญของชิ้นงานที่ตอบโจทยของปญหา  ความคิดเชิงสรางสรรค   
และการดําเนินการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ  มีคุณภาพและมีความนาเชื่อถือไดตามหลักวิชาซึ่งตองผานมติความ
เห็นชอบจากกรรมการสอบวิทยานิพนธวาเปนผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระท่ีไดมาตรฐานให
สามารถสําเร็จการศึกษาได   สวนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานจะดําเนินการตามท่ีเขียนไวในขอ 2 หมวดท่ี 5 
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อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  ผูบริหารดานสารสนเทศ  
 2. ผูบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 3. นักวิเคราะหแผนและยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 4.  ผูบริหารศูนยขอมูล   
 5. ผูบริหารดานบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      
 
สถานที่ติดตอ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้น 10 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 
52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร 0-2997-2222 ตอ 4055, 4057 
http://it.rsu.ac.th/itm       e-mail: Vasin.C@it.rsu.ac.th 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน            
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th     e-mail: grad@rsu.ac.th 
  
                                         
 
 


