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หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

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) 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)     :  วท.ม . (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)    : M.S. (Information Technology Management) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา  

 มุ�งผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให�เหมาะสมกับสถานการณ�ภายในและ

ภายนอกองค�การ เพ่ือเพ่ิมพูนผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข�งขันในสภาวะโลกาภิวัตน� บนฐานคิดว�าด�วย

การบริหารจัดการอย�างเป�นระบบ สร�างสรรค� มีวิสัยทัศน� สามารถเป�นผู�นําด�านการบริหารจัดการ การสร�างองค�

ความรู�และนวัตกรรมด�วยระเบียบวิธีวิจัย และการประยุกต�ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศอย�างมีธรรมาภิบาลและโปร�งใส 

 

ความสําคัญ 

 การจัดการและกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถือเป�นข�อได�เปรียบของ

องค�การ การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้มุ�งเน�นการบูรณาการความรู�ทางด�านการจัดการ/การกํากับดูแล และเทคโนโลยี

สารสนเทศ เข�ากระบวนการเรียนรู�ที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ และสร�างผู�บริหารด�านการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพ 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู�และขีดความสามารถในการจัดการและกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเป�าประสงค�เชิงการแข�งขันขององค�การ  

 2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให�สามารถคิดเชิงระบบ/สร�างสรรค�/ยุทธศาสตร�/บูรณาการ เพ่ือเป�นพ้ืนฐานของการ

เป�นผู�นําและผู�บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพเพ่ือสร�างความได�เปรียบในเชิงแข�งขันขององค�การ 

 3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่เป��ยมด�วย คุณธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตสํานึกในการดําเนินการตามหน�าที่ที่ดี 

(Governance) ตอบสนองความต�องการและร�วมรับผิดชอบต�อสังคม 
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วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

 เรียน วันเสาร� - อาทิตย�     เวลา  09.00 -16.00   น. 

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1.  สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หรือสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ�กําหนดของหลักสูตร 

 2. ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 3.  ไม�เป�นคนวิกลจริต และไม�เป�นโรคติดต�อร�ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ  

 4.  เป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

 

ระบบการศึกษา 

 1.  ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษา แบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห� 

 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป� 

 3.  ใช�ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  

2559  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการสอบใน

แต�ละรายวิชาให�มีอย�างน�อยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็น

ว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ� เป�นหน�าที่และ

ความรับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ที่ปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามที่บัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ที่มีค�าระดับขั้น 

(Numeric Grades) ดังต�อไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย  ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

    A    ดีเย่ียม    4.0 

    B+    ดีมาก    3.5 
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    B    ดี     3.0 

    C+    พอใช�    2.5 

    C    อ�อนมาก    2.0 

    F    ตก     0.0 

 6. สัญลกัษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W  หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาได�รับการอนุมัติให�ถอนหรือ

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข�อ 26.2.2 แห� งข�อบั งคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 หรือเม่ือได�รับการ

อนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ� ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือหลักสูตรที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ทั้งนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได�สัญลักษณ� I จะเปลี่ยนเป�นระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP  หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะ

ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล

การศึกษาเป�นระดับขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1. แผน ก แบบ ก 2 

   1.1 ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�เสนอวิทยานิพนธ�และสอบผ�านการสอบ

ปากเปล�าข้ันสุดท�าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ�และต�องเป�นระบบเป�ดให�ผู�สนใจเข�ารับฟ�ง

ได� และได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตาม

หลักสูตร และข�อ กําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   1.2 ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

   1.3 ผลงานวิทยานิพนธ�หรือส�วนหนึ่งของวิทยานิพนธ�ต�องได�รับการตีพิมพ� หรืออย�างน�อยได�รับการ

ยอมรับให�ตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทาง

วิชาการ หรือนําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ� (Full Paper) ได�รับ

การตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล�าว 

   1.4 ไม�อยู� ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ ระบุให� งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา         

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

   1.5 ได�ดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด           

 2.   แผน ข  

   2.1  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านการสอบประมวลความรู�

ด�วยข�อเขียน ได�เสนอรายงานการศึกษาค�นคว�าอสิระและสอบผ�านการสอบปากเปล�าขั้นสุดท�าย

โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาค�นคว�าอิสระ โดยเป�นระบบเป�ดให�ผู�สนใจเข�ารับฟ�งได� และได�

สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตาม

หลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   2.2 ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

   2.3 รายงานการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือส�วนหนึ่งของรายการการศึกษาค�นคว�าอิสระต�องได�รับการ

เผยแพร�ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค�นได�ใน 2 ลักษณะ 

     ลักษณะที่ 1  ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมีผู�ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันร�วมเป�นกรรมการพิจารณาด�วย หรือนําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบ

การนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และบทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

     ลักษณะที่ 2  เผยแพร�ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่ง

เป�นการนําเสนอผลงานศิลปะที่เป�นผลงานวิชาการสู�สาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณา

คัดเลือกคุณภาพผลงานก�อนการเผยแพร� จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน ซ่ึง

ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม�ตํ่ากว�า 3 คน โดยมีกรรมการจาก

ภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด�วย 

   2.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา     

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

   2.5  ได�ดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 

โครงสร�างหลักสูตร  

 1. แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร  39  หน�วยกิต 

     1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

     2)  หมวดวิชาบังคับ        18 หน�วยกิต 

     3)  หมวดวิชาเลือก                   9 หน�วยกิต 

     4)  หมวดวิทยานิพนธ�         12 หน�วยกิต 
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 2. แผน ข (ไม�ทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร  39 หน�วยกิต 

     1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

     2)  หมวดวิชาบังคับ       18 หน�วยกิต 

     3)  หมวดวิชาเลือก       15 หน�วยกิต 

     4)  การศึกษาค�นคว�าอิสระ       6 หน�วยกิต 

     5)  การสอบประมวลความรู�       0 หน�วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร     

 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน         (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผู�อํานวยการหลักสูตรหรือ

คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ

ผลการสอบคัดเลือก นักศึกษาที่สอบรายวิชาภาษาอังกฤษไม�ผ�าน จะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทุกคน

คือรายวิชาภาษาอังกฤษ และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิต ของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U 

(พอใจ/ไม�พอใจ) มีดังต�อไปนี้ 

                                 จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies)          

ITM   501  ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 

   (Fundamental of Information Technology) 

ITM  502  ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการธุรกิจ      3(3-0-6)

   (Fundamental of Business Management) 

 

 2.  หมวดวิชาบังคับ   

  แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข เรียนวิชาบังคับทุกวิชา รวม 18 หน�วยกิต 

ITM  611  การจัดการโครงการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ                3(3-0-6) 

   (Information Technology Project Management) 

ITM  617  การกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ                                     3(3-0-6) 

      (Information Technology Governance) 

ITM  619  ภาวะผู�นําและการตัดสินใจเก่ียวกับองค�การ              3(3-0-6) 

    (Organisational Leadership and Decision Making) 

ITM  670  ยุทธศาสตร�เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงองค�การ                              3(3-0-6) 

   (Organisational Information Technology Strategy) 

ITM  671  ยุทธศาสตร�เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงปฏิบัติการ                          3(3-0-6) 

    (Operational Information Technology Strategy) 

ITM  692  ระเบียบวิธีวิจัยด�านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 

   (Research Methodology in Information Technology Management) 
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 3. หมวดวิชาเลือก   

  แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียน 3 วิชา 9 หน�วยกิต    

   แผน ข เลือกเรียน 5 วิชา 15 หน�วยกิต จากวิชาต�อไปนี้ 

ITM  620  การจัดการงบประมาณในองค�การ             3(3-0-6) 

   (Budget Management in Organisation) 

ITM  622  การจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารสัญญา         3(3-0-6) 

   (Procurement and Contract Management) 

ITM  623  การจัดการความเสี่ยงในองค�การ          3(3-0-6) 

   (Risk Management in Organisation) 

ITM  624  ระบบองค�การและการสื่อสาร                                        3(3-0-6) 

   (Organisational Systems and Communications) 

ITM  625  การประสานงานและเทคโนโลยีการสื่อสารในองค�การ             3(3-0-6) 

    (Collaboration and Communication Technology in Organisation) 

ITM  632  การจัดการการพัฒนาซอฟต�แวร�และแอปพลิเคชัน         3(3-0-6) 

    (Management of Software and Application Development) 

ITM  633  การจัดการความม่ันคงทางสารสนเทศ                                 3(3-0-6) 

     (Information Security Management) 

ITM  644  ระบบสารสนเทศการจัดการห�วงโซ�อุปทานและโลจิสติกส�   3(3-0-6) 

   (Supply Chain and Logistic Management Information Systems) 

ITM  651  การจัดการคณะทํางานเสมือน            3(3-0-6) 

   (Management of Virtual Teams) 

ITM  652  การจัดการข�ามวัฒนธรรมและพรมแดนทางภูมิศาสตร�ในกลุ�มประเทศอาเซียน  3(3-0-6) 

     (Management Across Cultures and Geography in ASEAN Countries) 

ITM  660  การจัดการความรู�                                                   3(3-0-6) 

   (Knowledge Management) 

ITM  672  นโยบายและยุทธศาสตร�โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง      3(3-0-6) 

   (Advanced Telecommunication and Information Technology Policy and Strategy) 

ITM  680  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�                                      3(3-0-6) 

   (E-Government) 

ITM  681  การจัดการเนื้อหาและการเผยแพร�ผ�านเวบ็                                 3(3-0-6) 

   (Content Management and Web Publishing) 

ITM  683  คลังข�อมูลและเหมืองข�อมูล                      3(3-0-6) 

   (Data Warehouse and Data Mining) 

ITM  690  หัวข�อพิเศษด�านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                        3(3-0-6) 

   (Special Topics in Information Technology Management) 
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ITM  691  สัมมนาในหัวข�อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ           3(2-2-5) 

   (Seminar in Information Technology Management) 

 

 4.  วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก 2) / การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข) 

  แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 12 หน�วยกิต 

ITM  699  วิทยานิพนธ�                    12(0-24-12) 

    (Thesis) 

  แผน ข จํานวน 6 หน�วยกิต 

ITM  696  การศึกษาค�นคว�าอิสระ                     6(0-12-6) 

    (Independent Study)  

ITM  697  การสอบประมวลความรู�                                        0(0-0-0) 

   (Comprehensive Examinations) 

 

แผนการศึกษา   

 

ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก แบบ ก 2 

(การศึกษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศึกษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

ITM 611 การจัดการโครงการด�านเทคโนโลยสีารสนเทศ     3(3-0-6) 

        (Information Technology Project Management) 

ITM 617 การกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ             3(3-0-6) 

        (Information Technology Governance) 

ITM 619 ภาวะผู�นําและการตัดสินใจเก่ียวกับองค�การ      3(3-0-6) 

        (Organisational Leadership and Decision Making) 

ITM xxx วิชาเลือก                                    3(3-0-6)                          

        (Elective)   

                                          รวม   12  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

ITM 670 ยุทธศาสตร�เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงองค�การ    3(3-0-6) 

 (Organisational Information Technology Strategy) 

ITM 671 ยุทธศาสตร�เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงปฏิบัติการ   3(3-0-6) 

        (Operational Information Technology Strategy)   

ITM xxx  วิชาเลือก                                    3(3-0-6)      

         (Elective)                                                          

รวม  9  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

ITM 611 การจัดการโครงการด�านเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(3-0-6) 

       (Information Technology Project Management) 

ITM 617 การกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ           3(3-0-6) 

        (Information Technology Governance) 

ITM 619 ภาวะผู�นําและการตัดสินใจเก่ียวกับองค�การ    3(3-0-6) 

        (Organisational Leadership and Decision Making) 

ITM xxx วิชาเลือก                                  3(3-0-6) 

        (Elective)   

                                        รวม   12  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

ITM 670 ยุทธศาสตร�เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงองค�การ  3(3-0-6) 

       (Organisational Information Technology Strategy) 

ITM 671 ยุทธศาสตร�เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

        (Operational Information Technology Strategy)   

ITM xxx วิชาเลือก                                  3(3-0-6) 

        (Elective) 

                                          รวม  9  หน�วยกิต 
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ชัน้ป�ที ่2 

แผน ก แบบ ก 2 

(การศึกษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศึกษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

ITM 692 ระเบียบวิธีวิจัยด�านการจัดการเทคโนโลยี        3(3-0-6) 

        สารสนเทศ                                      

 (Research Methodology in Information Technology) 

ITM xxx  วิชาเลือก                                  3(3-0-6) 

        (Elective) 

ITM 699 วิทยานิพนธ�                                 3(0-6-3)                  

        (Thesis) 

                                           รวม   9  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

ITM 699 วิทยานิพนธ�                                9(0-18-9)                 

        (Thesis)                                          

 

 

 

 

 

         

รวม  9  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

ITM 692 ระเบียบวิธีวิจัยด�านการจัดการเทคโนโลยี      3(3-0-6) 

         สารสนเทศ 

 (Research Methodology in Information Technology) 

ITM xxx  วิชาเลือก                                 3(3-0-6) 

         Elective) 

ITM 696 การศึกษาค�นคว�าอิสระ                      3(0-6-3)                       

        (Independent Study)    

                                         รวม   9  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

ITM xxx  วิชาเลือก                                 3(3-0-6)                                        

        (Elective) 

ITM xxx วิชาเลือก                                  3(3-0-6)                                      

        (Elective) 

ITM 696 การศึกษาค�นคว�าอิสระ                      3(0-6-3)                       

        (Independent Study) 

ITM 697 การสอบประมวลความรู�                     0(0-0-0) 

        (Comprehensive Examinations) 

                                         รวม  9  หน�วยกิต 

    

คําอธิบายรายวชิา  

 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา        3(3-0-6)   

   (English for Graduate Studies) 

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด�านการฟ�ง และการอ�าน เพ่ือจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการที่ใช�

ศัพท�ทั่วไปและศัพท�เทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และให�เหตุผลสนับสนุนทั้งด�านการพูดและการ

เขียน  

 Development of listening and reading skills to conceptualize main points of complex technical and 

non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and counter arguments both orally and 

in writing 

 เงื่อนไขรายวิชา : เป�นรายวิชาเตรียมความพร�อมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาที่มีทักษะทาง

ภาษาอังกฤษตํ่ากว�าเกณฑ�ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ITM  501  ความรู�พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 

    (Fundamental of Information Technology) 
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 วัฏจักรของเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร�ดแวร� ซอฟต�แวร� บุคลากรทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฏจักร

ข�อมูล/สารสนเทศ ฐานข�อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารข�อมูล เครือข�ายคอมพิวเตอร� การ

ประยุกต�เทคโนโลยีสารสนเทศในองค�การ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การใช�โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอร�เน็ต  

 Information technology life cycle, hardware, software, peopleware, data and information life cycle, 

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  ความรู�พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ      3(3-0-6) 

   (Fundamental of Business Management) 

 ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการธุรกิจท่ัวไป หลักการบัญชี  การตลาด  เศรษฐศาสตร�  และการจัดการ

อื่นๆ ที่เก่ียวข�องกับการจัดการทางธุรกิจ 

 Fundamental of general business management, principle of accounting, marketing, economics and 

other management related business management  

 

 2.  หมวดวิชาบังคับ 

  แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข เรียนวิชาบังคับทุกวิชา รวม 18 หน�วยกิต  

  แผน ก แบบ ก 2                                                       จํานวน 18 หน�วยกิต 

 แผน ข                                                                  จํานวน 18 หน�วยกิต 

ITM  611  การจัดการโครงการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 

   (Information Technology Project Management) 

 หลักการจัดการโครงการ PMBoK (Project Management Body of Knowledge) การจัดทําเอกสารสัญญา

โครงการ การจัดทําตารางการดําเนินงานด�วยซอฟต�แวร�ท่ีเก่ียวข�อง การติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานตาม

โครงการ การจัดรูปแบบและกระบวนการจัดการคุณภาพในโครงการ เทคนิคการจัดการโครงการตามขนาด ขอบเขต

ของโครงการ โครงสร�างองค�การ วุฒิภาวะ วัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรโครงการ และการประเมินผลโครงการ 

 Principles of project management; PMBoK (Project Management Body of Knowledge); creating project 

charter document; building a comprehensive project schedule using related software; project tracking/control; 

configuration, and quality management processes in the context of managing a project; project management 

techniques based on size and scope of the project, organisational structure, maturity, and culture; project 

resource management; project evaluation 

 

ITM  617  การกาํกบัดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(3-0-6) 

      (Information Technology Governance) 

 มโนทัศน�ว�าด�วยการกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี วิธีการและกรอบการกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความรู�โดยรวมเก่ียวกับสถาป�ตยกรรม ITIL (Information Technology Infrastructure Library) และ COBIT (Control 

Objectives for Information and related Technology) ความสัมพันธ�ระหว�าง ITIL, มาตรฐาน ISO 20000, COBIT, 
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COSO, SOX, CMM/CMMI and Six Sigma กับการกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและความรับผิดชอบในการ

กํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ (การประเมิน การให�การศึกษา และการฝ�กอบรม) 

 Concepts of good IT governance; IT governance methodologies and frameworks: overall knowledge of 

ITIL and COBIT architectures; relationship between ITIL®, ISO 20000, COBIT, COSO, SOX, CMM/CMMI and Six 

Sigma; IT governance roles, responsibilities and accountabilities (evaluating, educating, training) 

 

ITM  619  ภาวะผู�นําและการตัดสินใจเกี่ยวกับองค�การ             3(3-0-6) 

   (Organisational Leadership and Decision Making) 

 ธรรมชาติของภาวะผู�นํา การรู�สารสนเทศและวิธีการค�นหาความจริงของผู�นํา การประเมินหน�าท่ีทางการ

บริหารและความซับซ�อนของภาวะผู�นํา จริยธรรมในการตัดสินใจร�วมกันของคณะทํางานและการตัดสินใจเชิงองค�การ 

การทํางานในสภาวะผู�นํา แนวคิดในการสร�างทีมและการตัดสินใจร�วมกันของคณะทํางาน การตัดสินใจในสภาพ

เหตุการณ�ไม�แน�นอน รูปแบบภาวะผู�นํา บทบาทผู�นําในการกําหนดจุดสําคัญและทิศทางเชิงยุทธศาสตร�  

 Nature of leadership; information literacy and search for truth approaches of leaders; assessment of 

management functions and complexities of leadership; roles of ethics and its roles in organisational and team 

decisions; employment of leadership, team-building and decision-making concepts; making decisions in stressful 

situations; leadership style; role of leaders in setting strategic focus and direction 

 

ITM  670  ยุทธศาสตร�เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงองค�การ                3(3-0-6) 

   (Organisational Information Technology Strategy) 

 สถาป�ตยกรรมองค�การ การวิเคราะห�มูลค�าทางธุรกิจของเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห�ความเสี่ยงใน

การลงทุนด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเป�นยุทธศาสตร�ขององค�การ การรื้อ

ปรับเปลี่ยนโครงสร�างองค�การให�สอดคล�องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการกระบวนการ

ทางธุรกิจ 

 Enterprise architecture; business value analysis of information technology; risk analysis in information 

technology investment; guidelines for applying information technology as an organisational strategy; 

organisational reengineering against information technology changes: business process management (BPM) 

 

ITM  671  ยุทธศาสตร�เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงปฏิบัติการ                3(3-0-6) 

   (Operational Information Technology Strategy) 

 การศึกษาทัศนมิติของผู�บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIOs) หรือ ผู�จัดการส�วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

Directors) ในประเด็นการปฏิบัติการให�เป�นไปตามยุทธศาสตร�เทคโนโลยีสารสนเทศขององค�การ แนวปฏิบัติที่ดีในการ

จัดการองค�การหรือหน�วยงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวปฏิบัติที่เป�นเลิศในการใช�ทรัยพากรบุคคลและ

งบประมาณที่มีอย�างจํากัดเพ่ือให�ได�ผลลัพธ�ที่เหมาะสมที่สุด  

 Examining strategic operational issues from the perspective of the CIO or IT Director; exploring how IT 

organizations can best be managed; best practices for deploying limited financial and human resources for 

optimal results  
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ITM  692  ระเบียบวิธีวิจัยด�านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 

   (Research Methodology in Information Technology Management) 

 หลักการของระเบียบวิธีวิจัย ลักษณะของงานวิจัยด�านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของการวิจัย 

การต้ังคําถามวิจัย การจัดทําข�อเสนอการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข�อมูล สถิติเพ่ือ

การวิจัย การวิเคราะห�ข�อมูลด�วยกระบวนการทางสถิติ การตีความผลการวิเคราะห�ข�อมูล การประเมินผลลัพธ� การ

นําเสนอข�อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการอ�างอิง  

 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 

 

 3. หมวดวิชาเลือก  

  แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียน 3 วิชา 9 หน�วยกิต แผน ข เลือกเรียน 5 วิชา 15 หน�วยกิต จากวิชา

ต�อไปนี้  

  แผน ก แบบ ก 2                                                        จํานวน 9 หน�วยกิต 

  แผน ข                                                                   จํานวน 15 หน�วยกิต 

ITM  620  การจัดการงบประมาณในองค�การ              3(3-0-6) 

   (Budget Management in Organisation) 

 การประยุกต�เทคนิคทางการเงินในการตัดสินใจเชิงการบริหาร การวิเคราะห�งบการเงิน หลักและแนวคิดใน

การบริหารงบประมาณและการวางแผนการเงินระยะยาว เทคนิคการวิเคราะห�การลงทุน การประมาณการงบเงินสด

และการวิเคราะห�ความเสี่ยง แนวคิดเก่ียวกับความเสี่ยงและการคืนทุน มูลค�าโครงการกับวัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�

โดยรวม 

 Application of financial techniques in managerial decision-making; principles and concepts used in 

working capital management and long-term financial planning; capital budgeting techniques; cash flow 

estimation and it’s risk analysis; risk and return concepts; project values as they relate to the company's 

overall strategic objectives 

 

ITM  622  การจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารสัญญา         3(3-0-6) 

   (Procurement and Contract Management) 

 การจัดทําข�อเสนอโครงการ หลักการและจริยธรรมในการจัดซ้ือจัดจ�าง วิธีการกําหนดราคา ประเภทของ

สัญญาในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที่เก่ียวข�อง ประเด็นสําคญัของสัญญา การทําสัญญา การบริหารสัญญา

จากมุมมองผู�ซื้อและผู�ขายรวมทั้งผู�รับจ�างและผู�ว�าจ�าง การประมูลและการย่ืนประมูล การประเมินผลการจัดซื้อจัด

จ�าง สัญญาการจัดซื้อจัดจ�างและกลไกการกําหนดราคา การใช�บริการจากภายนอก การเจรจาต�อรอง การพัฒนา

และการประยุกต�ใช�ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดซื้อจัดจ�าง 

 Procurement process concepts, principles and ethics; pricing methods, types of IT contracts, related 

laws, key issues in the contract, awards; contract administration from seller and buyer perspectives including 
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proprietors and contractors/subcontractors; bids and requests for proposals; evaluatgion of responses; 

contracts and pricing mechanisms; outsourcing; negociation; development and use of procurement information 

systems 

 

ITM  623  การจัดการความเสี่ยงในองค�การ          3(3-0-6) 

   (Risk Management in Organization) 

 วิธีการเชิงระบบในการวางแผนจัดการความเสี่ยง การบ�งชี้ความเสี่ยง การวิเคราะห�ความเสี่ยงทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ แผนรับมือกับความเสี่ยง การติดตามกํากับดูแล การจัดการความเสี่ยงที่เชื่อมต�อกับธุรกิจ การ

สื่อสารขั้นตอนกระบวนการจัดการความเสี่ยงและผลลัพธ�กับพนักงานในองค�การ  

 Systematic approaches that encompass risk planning; risk identification; qualitative and quantitative 

risk analysis; risk responsive plans, monitoring and control, business connected management; communicating 

risk management process steps and results to colleagues 

 

ITM  624  ระบบองค�การและการสือ่สาร                     3(3-0-6) 

   (Organizational Systems and Communications) 

 ป�จเจกบุคคลในองค�การและพ้ืนฐานของพฤติกรรมป�จเจกบุคคล (คุณค�า ทัศนคติ ความพึงพอใจในงาน 

บุคลิกภาพ อารมณ� แรงจูงใจ) กลุ�มและกระบวนการทางสังคมในองค�การและพ้ืนฐานทางพฤติกรรมของกลุ�ม (การ

สื่อสาร พลวัตของกลุ�ม คณะทํางาน การจัดการ การตัดสินใจ อํานาจและความขัดแย�ง) กระบวนการเชิงองค�การ 

(วัฒนธรรมองค�การ หลักโครงสร�างองค�การ การจัดการความเปลี่ยนแปลง การเรียนรู�และความรู�) 

 The individual in the organization, and the foundations of individual behaviour (values, attitudes, job 

satisfaction, personality, emotions, and motivation); the groups and social processes, and the foundations of 

group behaviour (communication, group dynamics, team, management, decision making, power and conflicts); 

the organizational processes (concepts of organizational culture, principles of organizational structure, change 

management, learning and knowledge)  

 

ITM  625  การประสานงานและเทคโนโลยีการสื่อสารในองค�การ      3(3-0-6) 

   (Collaboration and Communication Technology in Organization) 

 เครื่องมือและเทคโนโลยีสําหรับการสื่อสารและการประสานงานการมีส�วนร�วมของคณะทํางานในโครงการ 

การประชุมกลุ�ม งานประจําวัน และการจัดเก็บสารสนเทศ หลักการแห�งความสําเร็จในการประสานงานอเิล็กทรอนิกส� 

การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ เทคนิคการรวบรวมและแพร�กระจายสารสนเทศ การวิจัยและแนวปฏิบัติที่ดีในการใช�

เครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือประสานงาน 

 Collaboration and communication tools and technology for team work participation in projects, team 

meetings, daily works, sharing and storing information; principles for making e-collaboration successful; 

information sharing, information broadcasting and information gathering techniques; research and practice 

various collaboration and communication tools 
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ITM  632  การจัดการการพัฒนาซอฟต�แวร�และแอปพลิเคชัน       3(3-0-6) 

   (Management of Software and Application Development) 

 มาตรฐานกระบวนการในการพัฒนางาน (Capability Maturity Model Integration--CMMI) การจัดการ

โครงการซอฟต�แวร� กระบวนการประกันคุณภาพซอฟต�แวร� วิธีการประกันคุณภาพซอฟต�แวร� วัตถุประสงค�การประกัน

คุณภาพซอฟต�แวร� แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพซอฟต�แวร�ระดับองค�การ ป�จจัยด�านคุณภาพซอฟต�แวร� 

การประเมินและมาตรฐานการประกันคุณภาพซอฟต�แวร� การทบทวนข้ันตอนตามข�อตกลง การทวนสอบประเมิน

คุณสมบัติทดสอบจริงซอฟต�แวร� เครื่องมือการทดสอบคุณภาพซอฟต�แวร�โดยใช�ผู�มีส�วนเก่ียวข�องจากภายนอก 

 Capability Maturity Model Integration-CMMI; management of software project; Software Quality 

Assurance (SQA) processes; SQA methods; SQA objectives; SQA requirements; guidelines for an organization's 

SQA system; software quality factors; SQA standards and assessment; contract review process and its stages; 

quality plans; verification, validation, and qualification; design review procedures; SQA tools for assuring the 

quality of external participant's contributions 

 

ITM  633   การจัดการความมั่นคงทางสารสนเทศ                     3(3-0-6) 

   (Information Security Management) 

 ระบบความม่ันคงสําหรับเครือข�ายคอมพิวเตอร� การเข�าถึงโดยไม�ได�รับอนุญาต อาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอร� การโจมตีในรูปแบบต�างๆ (cyberattacks) การรังแก/รังควาญ/ข�มขู�/คุกคามทางอินเทอร�เน็ต 

(cyberbullying) การออกแบบเครือข�ายคอมพิวเตอร�ให�มีความม่ันคง การออกแบบไฟร�วอลล� (firewall) ระบบตรวจจับ

การบุกรุก (Intruder Detection System -- IDS) การพัฒนานโยบายความม่ันคงของสารสนเทศท่ีสอดคล�องกับ

กฎหมายของประเทศไทย และมาตรฐานความม่ันคง ISO 27000 

 Computer network security systems; unauthorised accesses, cybercrimes, cyberattacks, cyberbullying; 

network security and firewall design; Intruder Detection System (IDS); development of information security 

policy based on Thai laws and regulations; information security standards (ISO 27000) 

 

ITM  644  ระบบสารสนเทศการจัดการห�วงโซ�อุปทานและโลจิสติกส�   3(3-0-6) 

   (Supply Chain and Logistic Management Information Systems) 

 มโนทัศน�ว�าด�วยระบบสารสนเทศเพ่ือสมานโซ�อุปทานและความสามารถในการแข�งขันของโซ�คุณค�า การใช�

ระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองผู�บริโภคอย�างมีประสิทธิภาพ การตอบสนองอย�างรวดเร็วในด�านผลลัพธ�ของการ

ปฏิบัติงาน การพยากรณ� การประสานงานระหว�างผู�ผลิตและผู�จัดจําหน�าย การควบคุมสินค�าคงคลังโดยผู�ผลิตและ

การเติมสินค�าอย�างต�อเนื่อง การปรับเปลี่ยนโครงสร�างโซ�อุปทาน ผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ� บทบาทของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสมานโซ�อุปทาน การจัดซื้อ โลจิสติกส� โลจิสติกส�ย�อนกลับและการบริหารการกระจาย

สินค�า การปรับปรุงโซ�อุปทานให�ดีที่สุด การเชื่อมโยงยุทธศาสตร�โซ�อุปทานให�เข�ากับยุทธศาสตร�โดยรวมของธุรกิจ  

 Concepts of information systems supporting supply chain integration and value chain competitiveness; 

use of information systems for responding consumer efficiently, quick response in operational consequency in 

terms of forecasting, supplier-producer coordination, vendor-managed inventory, and continuous 

replenishment; supply-chain restructuring; impact of product design: role of information technology in supply 
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chain integration, procurement, logistics, reverse logistics, and distribution management; supply chain 

optimisation; linking supply chain strategy to overall business strategies 

 

ITM  651  การจัดการคณะทํางานเสมือน           3(3-0-6) 

     (Management of Virtual Teams) 

 การจัดต้ัง การเป�นผู�นํา การจัดการ และการการจูงใจผู�ร�วมงานในสถานท่ีเชิงพหุลักษณ� การพิชิตความท�า

ทายการเป�นผู�นําคณะทํางานเสมือนในสถานที่ที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร� การสื่อสารเชิงพหุวัฒนธรรม การ

จูงใจและการดําเนินงาน ความรู�ร�วมและการจัดการความรู�ในโลกเสมือนและคณะทํางานเสมือน 

 Building, leading, managing, and motivating teams in multiple locations; overcoming the challenges of 

leading a virtual team in various geographical locations; virtual team structure; multi-cultural communication; 

motivation and performance considerations; knowledge sharing and knowledge management in virtual 

world/teams 

 

ITM 652  การจัดการข�ามวัฒนธรรมและพรมแดนทางภูมิศาสตร�        3(3-0-6) 

     ในกลุ�มประเทศอาเซียน 

   (Management Across Cultures and Geography in ASEAN Countries) 

 กรอบการวิเคราะห�เพ่ือประเมินสภาพแวดล�อมด�านการกํากับดูแล วัฒนธรรม และสภาพทางภูมิศาสตร� ที่มี

ความซับซ�อนและแตกต�างกันในสถานที่ทํางานของผู�ร�วมงาน ยุทธศาสตร�การยอมรับ การคาดหวัง และการ

ตอบสนองต�อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและป�จเจกบุคคล โครงสร�างทางกฎหมายที่เก่ียวข�อง ความหลากหลาย

ทางจริยธรรมในการจัดการในบริบทโลกาภิวัฒน� 

 Analytical frameworks for assessing the complex and varied geographic, cultural and regulatory 

environments in team members workplace; strategies for recognising, anticipating, and responding to cultural 

and individual diversity; relevant regulatory structures; ethical dilemmas emerging in management of teams in 

the context of globalisation 

 

ITM  660  การจัดการความรู�                                 3(3-0-6) 

   (Knowledge Management) 

 กรอบแนวคิดว�าด�วยความรู�และการจัดการความรู� กระบวนทัศน�ว�าด�วยการจัดการเชิงยุทธศาสตร�และ

นวัตกรรมบนฐานความรู� การจัดการความรู�ในฐานะยุทธศาสตร�เชิงองค�การ บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการความรู� คุณลักษณะของระบบจัดการความรู� แนวทางการพัฒนาระบบจัดการความรู� การอนุวัตระบบจัดการ

ความรู�ระดับบุคคล องค�การ และประเทศ  

 Conceptual frameworks of knowledge and knowledge management; innovative and strategic 

management paradigms on knowledge basis; management as an organizational strategy; roles of information 

technology in knowledge management; characteristics of knowledge management systems; guidelines for 

developing knowledge management systems; implementation of knowledge management systems in individual, 

organizational, and national level 
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ITM  672  นโยบายและยุทธศาสตร�โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง   3(3-0-6) 

              (Advanced Telecommunication and Information Technology Policy and Strategy)  

 มโนทัศน�และทัศนมิติทางเศรษฐศาสตร�ว�าด�วยยุทธศาสตร�และนโยบายเชิงการแข�งขันด�านโทรคมนาคมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การผูกขาดและการต�อต�านการผูกขาดในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร�ว�าด�วยการกํากับดูแล การจัดการ และการบริการด�าน โทรคมนาคม

และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห�และพยากรณ�สถานการณ�โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในมิติต�างๆ 

ทัศนมิติเชิงเปรียบเทียบอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในต�างประเทศกับประเทศไทย 

 Concepts and economic perspective of competitive strategy and policy in terms of telecommunication 

and information technology; trust and antitrust in telecommunication and information technology business 

sector; development of policy and strategy for governing, managing, and serving telecommunication and 

information technology; analysis and prediction of telecommunication and information technology situations in 

various dimensions; comparative perspectives between telecommunication and information technology industry 

in Thailand and oversea countries 

 

ITM  680  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�             3(3-0-6) 

   (E-Government) 

 กรอบแนวคิดเก่ียวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�ในมุมมอง วัตถุประสงค� นโยบาย แผนงาน ความสําเร็จ 

แนวโน�มและความท�าทายของโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� การประยุกต�ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

ภาครัฐ โครงสร�างพ้ืนฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับหน�วยงานราชการ แนวทางปฏิบัติที่เป�นเลิศ

ด�านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� กฎหมายที่เก่ียวข�องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� ตัวชี้วัดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�ระดับนานาชาติ 

 E-government frameworks: objectives, policy, operational plans, achievement, trends, and challenge in 

e-government projects; application of information and communication technology in public sector; ICT 

infrastructure for public agencies; best practices for e-government; related laws and regulations in e-

government; international key performace indexes of e-government 

 

ITM  681  การจัดการเนื้อหาและการเผยแพร�ผ�านเว็บ         3(3-0-6) 

   (Content Management and Web Publishing) 

 การศึกษาและการใช�ประโยชน�จากเครื่องมือต�างๆเพ่ือจัดการเนื้อหาบนเว็บและเทคนิคต�างๆที่ทําให�การ

นําเสนอผ�านเว็บมีความน�าสนใจ การออกแบบส�วนเชื่อมประสานกับผู�ใช� การทบทวนและการใช�ประโยชน�ระบบ

จัดการเนื้อหา เครื่องมือประสานความร�วมมือ การอภิปรายยุทธศาสตร�และแนวปฏิบัติเพ่ือจัดทํากระแสเนื้อหา การ

จัดการ การอนุวัต และการปรับปรุงเนื้อหา 

 A study and use of tools for managing Web content and techniques to create a strong Web 

presence; user interface (UI) design; review and use of content management systems; collaborative tools; 

discussion on practices and strategy for content workflow, management, implementation, and maintenance 
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ITM  683  คลังข�อมูลและเหมอืงข�อมูล            3(3-0-6) 

   (Data Warehouse and Data Mining) 

 พ้ืนฐานแนวคิดว�าด�วยการประยุกต�คลังข�อมูลและการทําเหมืองข�อมูล บิกเดต�า ข�าวกรองธุรกิจ เทคโนโลยีที่

ใช�ในการแปลงรูปสารสนเทศเป�นความรู� การศึกษาเปรียบเทียบระหว�างการจัดทําคลังข�อมูลกับฐานข�อมูลเชิง

ปฏิบัติการ การใช�เทคนิคต�างๆในการทําเหมืองข�อมูลกับสภาพป�ญหาที่แตกต�างกัน การออกแบบและการอนุวัต

คลังข�อมูลในมุมมองด�านเทคนิค  

 Foundamentals of data warehouse and data mining; bid gata; business intelligence (BI); technologies 

used for converting information into knowledge; comparative studies between data warehouse and operational 

databases; use of various data mining techniques for various problems; technical perspectives of data 

warehouse design and implementation  

 

ITM  690   หัวข�อพิเศษด�านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 

   (Special Topics in Information Technology Management) 

 ความก�าวหน�าทางวิชาการและหัวข�อพิเศษด�านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีน�าสนใจ

ตามสภาวการณ�ป�จจุบัน  

 Academic advancement and related issues on information and communication technology management 

in current situations 

 

TM  691  สัมมนาในหัวข�อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(2-2-5) 

   (Seminar in Information Technology Management) 

 ประเด็นการสัมมนาเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การทํางานกลุ�ม  การเรียนโดยใช�ผู�เรียนเป�น

ศูนย�กลาง  การใช�ป�ญหาเป�นฐาน  การคิดเชิงระบบ การโต�แย�งแสดงเหตุผล  การอ�าน การเขียน การวิเคราะห�

บทความวิจยั  การนําเสนอและอภิปรายป�ญหาและแนวโน�มด�านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Seminar issues on information technology management; team working; student centre learning; 

problem based learning; systematic thinking; augmentation; reading, writing and analyzing research articles; 

presenting and discussing on information technology management’s problems and trends.  

 

 4. วิทยานิพนธ� แผน ก แบบ ก 2 / การค�นคว�าอิสระ (แผน ข) 

  แผน ก แบบ ก 2 

ITM  699   วิทยานิพนธ�                  12(0-24-12) 

    (Thesis) 

 การวิจัยในสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสอบป�องกันโครงร�างวิทยานิพนธ� การสอบรวบยอด 

การจัดทําบทความวจิัย และการนําเสนอผลการวิจัยสู�สาธารณชน 

 Research in information technology management areas; research proposal defense; final defense; 

research article writing; public presentation of research discovery 
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  แผน ข 

ITM  696   การศึกษาค�นคว�าอิสระ         6 ( 0 -1 2 -6 )

   (Independent Study) 

   วิชาบังคับก�อน:  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถ�วนหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 การศึกษาค�นคว�าในประเด็นที่สนใจหรือมีความถนัด การพัฒนาโครงการศึกษาค�นคว�าอิสระด�วย

กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัย การสอบป�องกันโครงร�างของโครงการ การสอบป�องกันโครงการค�นคว�าอิสระที่

ดําเนินการเสร็จสมบูรณ� การนําเสนอข�อค�นพบจากโครงการสู�สาธารณชน 

 A study of each individual varied by interest and specialized areas; development of a study proposal 

based on research processes and methodologies; proposal defense; final defense; public presentation of the 

study’s findings 

 

ITM  697  การสอบประมวลความรู�                       0(0-0-0) 

   (Comprehensive Examinations)                

   วิชาบังคับก�อน:  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถ�วนหรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

 การสอบประมวลความรู� เกรด:  ผ�าน/ไม�ผ�าน 

 Comprehensive examinations. S/U graded 

   

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� (ถ�ามี) 

 1.  คําอธิบายโดยย�อ 

 ค�นคว�าในประเด็นที่นักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด เพ่ือกําหนดเป�นหัวข�อวิจัย โดยนักศึกษาจะต�อง

จัดทํารายละเอียดของโครงการวิจัย  ประกอบด�วย  ความสําคัญและป�ญหาของการศึกษา วัตถุประสงค� ขอบเขต 

ตลอดจนวิธีดําเนินการวิจัย เพ่ือเสนอขออนุมัติต�อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

หลังจากนั้นจึงมาดําเนินการพัฒนาเครื่องมือ  ดําเนินการ วเิคราะห�ผลการศึกษา และจัดทํารูปเล�มฉบับสมบูรณ�เพ่ือ

เสนอต�อคณะกรรมการสอบ วิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระเป�นข้ันสุดท�าย หลังจากนั้นจึงดําเนินการจัดทํา

รายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ�เผยแพร�ในวารสารวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิจัยในที่

ประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอร�หรือการนําเสนอผลงานโดยวาจา จึงจะถือเป�นเสร็จสิ้นการทําวิทยานิพนธ�หรือ

การศึกษาค�นคว�าอิสระโดยสมบูรณ�  

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู� 

 นักศึกษาสามารถวิเคราะห� สังเคราะห� ออกแบบ พัฒนา และสรุปผลของการศึกษาออกมาเป�นรายงาน

การศึกษาอย�างเป�นระบบที่ก�อให�เกิดประโยชน�ต�อตนเอง วงการวิชาการ รวมทั้งมีความสามารถที่จะแสวงหาแนวทาง

ในการแก�ป�ญหางานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให�มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. ช�วงเวลา 

   วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก2)   ชั้นป�ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 

              การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข)  ชั้นป�ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 
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 4. จํานวนหน�วยกิต 

   วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก2)   12 หน�วยกิต 

   การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข)   6 หน�วยกิต 

 5. การเตรียมการ 

 นักศึกษาทุกคนที่เรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย จะถูกเตรียมความพร�อมในเรื่องการจัดทําโครงการวิจัยเพ่ือ

นําเสนอเป�นหัวข�อวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระ และดําเนินการศึกษาด�วยตนเองภายใต�คําแนะนําของ

อาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระ โดยนักศึกษาสามารถนัดและขอเข�าพบอาจารย�ท่ีปรึกษาได�

ทุกสัปดาห� หลักสูตรจะมีการจัดสอบโครงร�างงานวิจัย และสอบวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระฉบับสมบูรณ�

ในระบบเป�ด ซึ่งจะเป�ดโอกาสให�นักศึกษาทุกคนเข�าฟ�งเพ่ือเรียนรู�ร�วมกัน  

 6. กระบวนการประเมินผล 

 การประเมินผล จะประเมินจากความสําคัญของชิ้นงานที่ตอบโจทย�ของป�ญหา  ความคิดเชิงสร�างสรรค� และ

การดําเนินการศึกษาค�นคว�าอย�างเป�นระบบ มีคุณภาพและมีความน�าเชื่อถือได�ตามหลักวิชาซึ่งต�องผ�านมติความ

เห็นชอบจากกรรมการสอบวิทยานิพนธ�ว�าเป�นผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระที่ได�มาตรฐานให�

สามารถสําเร็จการศึกษาได� ส�วนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานจะดําเนินการตามที่เขียนไว�ในข�อ 2 หมวดที่ 5 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1.  ผู�บริหารด�านสารสนเทศ  

 2. ผู�บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 3. นักวิเคราะห�แผนและยุทธศาสตร�เทคโนโลยีสารสนเทศ   

   

สถานที่ติดต�อ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 

52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร 0-2997-2222 ต�อ 4055, 4057 

http://it.rsu.ac.th/itm       e-mail: Vasin.C@it.rsu.ac.th 

 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารรัตนคุณ ากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน              

ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

โทร 02-997 2200 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th       e-mail: grad@rsu.ac.th 
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