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หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีือ่สงัคม 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย    :  หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม 

 ภาษาอังกฤษ   :  Master of Information Science Program in Social Media Technology 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     :   สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสังคม) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Master of Information Science (Social Media Technology) 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)     :  สท.ม. (เทคโนโลยีสื่อสังคม) 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)    : M.I.S. (Social Media Technology) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา  

 มุ�งผลิตมหาบัณฑิตทางโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี ท่ีมีความรู�ความสามารถโดยอยู�บนพ้ืนฐานของการคิดอย�าง

เป�นระบบ การคิดเชิงสร�างสรรค�และการคิดเชิงยุทธศาสตร�เพ่ือสร�างความเป�นผู�นาด�านการจัดการ การสร�างความรู�

และนวัตกรรม และการประยุกต�ใช�นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีตอบสนองต�อความต�องการ

ขององค�การทั้งภาครัฐและเอกชน สังคม และประเทศชาติ อย�างมีธรรมาภิบาล โดยให�ความสาคัญด�านคุณภาพเพ่ือ

สร�างความได�เปรียบในการแข�งขัน 

 

ความสําคัญ 

 ป�จจุบันนี้มีการขยายตัวทางด�านเทคโนโลยีการสื่อสารในประเทศไทยเป�นอย�างมาก แต�ความพยายามที่จะนา

เทคโนโลยีการสื่อสารเหล�านี้มาใช�ประโยชน�ในการพัฒนาประเทศยังไม�สัมฤทธิผลเท�าท่ีควร เนื่องจากในป�จจุบันมีคน

จานวนมากใช�สื่อโซเชียลมีเดียอย�างขาดจริยธรรม คุณธรรม โครงการพัฒนาต�างๆ จึงยังไม�บรรลุผลตามเป�าหมาย 

สาเหตุสาคัญเกิดจากขาดการวางนโยบาย และวางแผนด�านการสื่อสาร ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค นอกจากนี้

ความรู�ความเข�าใจในด�านทฤษฎี เทคนิค วิเทโศบาย และข�อปฏิบัติเก่ียวกับการใช�การสื่อสารด�วยโซเชียลมีเดีย เพ่ือ

ประโยชน�ต�อการพัฒนายังไม�เพียงพอ และไม�สมบูรณ�เท�าที่ควร เพราะขาดการค�นคว�าวิจัยทางโซเชียลมีเดีย

เทคโนโลยีอย�างจริงจังและน�าเชื่อถือ การเป�ดสอนระดับปริญญาโทสาขาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี จะช�วยป�ดช�องว�าง

ดังกล�าว และเอื้ออานวยต�อโครงการพัฒนาประเทศได�อย�างมาก ดังนั้น ผู�ที่สาเร็จโครงการปริญญาโทนี้จะสามารถนา

ความรู�ไปประยุกต�ใช�พัฒนาการวางนโยบาย และวางแผนด�านการสื่อสารโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี และปฏิบัติงาน

วิชาชีพสื่อสารทั่วไปได�อย�างลึกซึ้ง ทั้งด�านการวิจัย และสามารถปฏิบัติงานระดับผู�เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เก่ียวกับการ

สื่อสารโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีต�างๆ ตามความสนใจและความถนัดได�อีกด�วย นอกจากนี้ ผู�สาเร็จโครงการศึกษา
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ปริญญาโทนี้จะมีพ้ืนฐานความรู�ทางการวิจัยที่ดี และสามารถใช�ศึกษาโครงการพัฒนาต�าง ๆ ในการศึกษาทาง

วิชาการระดับสูงย่ิงขึ้นต�อไปได�ในอนาคต 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 1.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู�และทักษะด�านโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี และการสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่ง

สามารถจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด�วยโซเชียลมีเดีย ได�อย�างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต�อความ

ต�องการขององค�การและนามาซึ่งการแข�งขันในภาคธุรกิจได� 

 2.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงยุทธศาสตร� และการคิดเชิงบูรณาการ เพ่ือเป�น

พ้ืนฐานของการเป�นผู�นาและผู�บริหารโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีระดับสูงท่ีมีความสามารถและศักยภาพ เพ่ือสร�างความ

ได�เปรียบในการแข�งขันขององค�การได� 

 3.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต�ใช�โซเชียลมีเดียเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาระบบ 

การแก�ป�ญหาในการทางาน รวมทั้งการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี ทั้งในระดับองค�การ ชุมชน ท�องถ่ิน

ภายในประเทศ และระหว�างประเทศ 

 4.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่เป��ยมด�วย คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมถึงจิตสานึกในการ

ดาเนินกิจการในหน�าที่ที่ดี (Governance) โดยมุ�งหวังที่จะตอบสนองความต�องการและร�วมรับผิดชอบต�อสังคม 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

 เรียน วันจันทร� - ศุกร�       เวลา  17.00 - 21.00  น.   หรือ 

   วันเสาร� - อาทิตย�     เวลา  09.00 -17.00   น. 

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1.  สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสานักงาน

คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ�กําหนดของหลักสูตร 

 2. ไม�เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว�นแต�ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป�นลหุโทษ 

 3. ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 4. ไม�เป�นคนวิกลจริต 

 5.  เป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

 

ระบบการศึกษา 

 1.  ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  

 2.   ระยะเวลาการศึกษา 2 ป� 

      3.  ใช�ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.   
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2556  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่นตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต�ละ

รายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 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�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

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

รับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ท่ีปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย

รังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการ

เผยแพร� หรือ ตีพิมพ� ตามที่กําหนดในเกณฑ�การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6. 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 

    B    ดี     3.0 

    C+    พอใช�    2.5 

    C    อ�อนมาก    2.0 

    F    ตก     0.0 

 7. สัญลักษณ�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�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ

เม่ือได�รับการอนุมัติให�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�สอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีที่ มีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือภาควิชาที่
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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�สอบผ�านวิทยานิพนธ� และได�สอบผ�าน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนด

ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   1.2 ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

   1.3  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน 

     1.3.1  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีเป�นท่ียอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรอื 

     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-

Journal Citation Index (TCI) หรอื 

     1.3.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอกมาร�วม

กลั่นกรอง (Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อที่ประชุม

วิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และบทความ

ฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไม�อยู� ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ ระบุให� งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา          

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง           

 2.   แผน ข  

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

ด�วยข�อเขียนและได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐาน

ความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วน

ตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

       2.2  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

       2.3 ตีพิมพ�หรือเผยแพร�ผลงานการศึกษาค�นคว�าอิสระใน ลักษณะท่ี 1 ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ

หรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอกสถาบันร�วม

เป�นกรรมการพิจารณาด�วย หรือนําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงาน
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แบบบรรยาย หรือโปสเตอร� และบทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   2.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา      

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง  

 

โครงสร�างหลักสูตร  

 1.  แผน ก แบบ ก2 (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 

 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 ตามความเห็นของหัวหน�าหลักสูตรหรือ

คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ

ผลการสอบคัดเลือก นักศึกษาที่สอบรายวิชาภาษาอังกฤษไม�ผ�าน จะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทุกคน

คือรายวิชาภาษาอังกฤษ และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร 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   

   แผน ก แบบ ก 2       จํานวน    18  หน�วยกิต 
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   แผน ข                              จํานวน    18  หน�วยกิต 

ITE  610  การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 

    (Information Technology Project Management) 

ITM  610  เศรษฐศาสตร�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   3(3-0-6) 

   (Information and Communication Technology Economics) 

ITM  613  การจัดการระบบสารสนเทศ       3(3-0-6) 

     (Management of Information Systems) 

ITM  640   เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร�เน็ต     3(3-0-6)

    (Internet and Communication Technologies) 

ITM  691   สัมมนาในหัวข�อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   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 หน�วยกิต   แผน ข เลือกเรียน 5 วิชา  15  หน�วยกิต  จาก

กลุ�มวิชาต�อไปนี้   

   แผน ก แบบ ก 2          จํานวน       9   หน�วยกิต 

   แผน ข                      จํานวน    15  หน�วยกิต 

 

  กลุ�มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ITM  654  วิศวกรรมซอฟต�แวร�          3(3-0-6) 

   (Software Engineering) 

ITE  604  ระบบจัดการฐานข�อมูล          3(3-0-6) 

   (Database Management Systems) 

ITE  638    คลังข�อมูลและการทําเหมืองข�อมูล       3(3-0-6) 

   (Data Warehousing and Data Mining)  

ITE  653    เทคโนโลยีมัลติมีเดีย                             3(3-0-6) 

   (Multimedia Technologies) 

ITE  660    โครงข�ายไร�สาย                   3(3-0-6) 

   (Mobile Networking) 

ITM  641   การจัดระเบียบสารสนเทศและการค�นคนื    3(3-0-6) 

   (Information Organization and Retrieval) 

  กลุ�มวิชาการจัดการสมัยใหม� 

ITE  644  การจัดการห�วงโซ�อุปทาน        3(3-0-6) 

    (Supply Chain Management) 
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ITE  654  ภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� และการจัดการการเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 

    (Creative Leadership and Management of Change)   

ITM  612   การจัดการคุณภาพ         3(3-0-6) 

    (Quality Management) 

ITM  613  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6) 

   (Information Technology Management) 

ITM  614  การจัดการองค�การสมัยใหม�       3(3-0-6) 

   (Modern Organization Management) 

ITM  615  การจัดการความรู�             3(3-0-6) 

   (Knowledge Management)   

ITM  616  การจัดการลูกค�าสัมพันธ�        3(3-0-6) 

   (Customer  Relationship  Management) 

ITM  618  การพัฒนาตัวบ�งชี้การปฏิบัติงานและการประยุกต�ใช�   3(3-0-6) 

    (Performance Indicators Development and Application) 

ITM  621  การจัดการเชิงกลยุทธ�          3(3-0-6) 

   (Strategic Management) 

ITM  622  การจัดการความรู�ขั้นสูง         3(3-0-6) 

   (Advances in Knowledge Management) 

ITM  630  การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม   3(3-0-6) 

    (Telecommunication System Design and Management) 

ITM  631   การวิเคราะห�และออกแบบระบบสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง   3(3-0-6) 

    (Advances in Analysis and Design of Information and Communication Systems) 

ITM  632   การพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�        3(3-0-6) 

   (Electronic Business) 

ITM  633   การจัดการความม่ันคงทางสารสนเทศ     3(3-0-6) 

   (Information Security Management) 

ITM  650  นโยบายและกลยุทธ�โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 

    (Telecommunication and Information Technology Policy and Strategy) 

ITM  651  ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�    3(3-0-6) 

   (Fundamental of e-Government) 

ITM  652  การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ      3(3-0-6) 

   (Business Process Management) 

ITM  653    การจัดการบริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ                        3(3-0-6) 

   (Information Technology Service Management) 

ITM  690   หัวข�อพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 

   (Special Topics in Information Technology Management) 
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 4.  วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก 2) / การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข)  

   แผน ก แบบ ก 2                        จํานวน    12  หน�วยกิต 

   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) 

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

    (Thesis) 

 

แผนการศึกษา   

ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก แบบ ก 2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

ITM 610 เศรษฐศาสตร�เทคโนโลยีสารสนเทศ           3(3-0-6)                  

        (Information and Communication Technology Economic)    

ITM 613 การจัดการระบบสารสนเทศ                 3(3-0-6)                                        

        (Manament of Information  System) 

ITM 640 เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร�เน็ต           3(3-0-6)   

       (Internet and Communication Technologies) 

ITM xxx วิชาเลือก                                  3(3-0-6)                          

       (Elective)   

                                          รวม   12  หน�วยกิต 

ภาคการศกึษาที ่2 

ITE 610 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 

       (Information Technology Project Management) 

ITM 691 สัมมนาในหัวข�อการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5)            

       (Seminar in Information Technology Management)   

ITM xxx วิชาเลือก                                   3(3-0-6) 

       (Elective) 

                                           รวม  9  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

ITM 610 เศรษฐศาสตร�เทคโนโลยีสารสนเทศ          3(3-0-6)          

       (Information and Communication Technology Economic)    

ITM 613 การจัดการระบบสารสนเทศ                3(3-0-6)                                        

        (Manament of Information  System) 

ITM 640 เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร�เน็ต        3(3-0-6)   

        (Internet and Communication Technologies) 

ITM xxx วิชาเลือก                                3(3-0-6) 

       (Elective)   

                                        รวม   12  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

ITE 610 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 

       (Information Technology Project Management) 

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

       (Seminar in Information Technology Management)   

ITM xxx วิชาเลือก                                3(3-0-6) 

       (Elective) 

                                          รวม  9  หน�วยกิต 
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ชัน้ป�ที ่2 

แผน ก แบบ ก 2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่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  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

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

        (Thesis)                                       

 

 

 

 

 

 

           รวม  9  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

ITM 692 ระเบียบวิธีวิจัย                             3(2-2-5) 

        (Research  Methodology) 

ITM xxx  วชิาเลือก                                3(3-0-6) 

        (Elective) 

ITM 6976 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 6976 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) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน�นที่การพัฒนาทักษะการอ�าน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริมให�

ผู�เรียนมีความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเข�าใจเรื่องที่อ�านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เป�นทั้ง

ศัพท�เทคนิคและที่ไม�ใช� เนื้อหาเอกสารที่ใช�นํามาจากหนังสือพิมพ� บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือตํารา

ที่เก่ียวข�องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

 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  ความรู�พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 

    (Fundamental of Information Technology) 

 ความรู�เบื้องต�นเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร�ดแวร� ซอฟต�แวร� บุคลากรทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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ข�อมูลสารสนเทศ ฐานข�อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารข�อมูล เครือข�ายคอมพิวเตอร�   

การประยุกต�เทคโนโลยีสารสนเทศในองค�การ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การใช�โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอร�เน็ต     

 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  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 

ITE  610  การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 

   (Information Technology Project Management) 

 ความรู�เบื้องต�นของการจัดการโครงการ การจัดการโครงการและรายละเอียดงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

กระบวนการข้ันตอนการทํางานของการจัดการโครงการ การจัดการโครงการแบบเบ็ดเสร็จ การจัดการขอบเขตของ

โครงการ การจัดการเวลาการดําเนินงานของโครงการ การจัดการต�นทุนของโครงการ 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  เศรษฐศาสตร�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   3(3-0-6) 

   (Information and Communication Technology Economics) 

 หลักของความสัมพันธ�ระหว�างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต�อสถานการณ�ทางเศรษฐกิจ 

ความสําคัญของข�อมูล สารสนเทศ และองค�ความรู� เศรษฐศาสตร�ของสารสนเทศและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ หลักการวิเคราะห�ทางเศรษฐศาสตร�สําหรับการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเชิงเศรษฐศาสตร�ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร�างทางการตลาดของ

อุตสาหกรรม การวิเคราะห�สภาพการแข�งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห�

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเชิงเศรษฐศาสตร� เศรษฐศาสตร�ในกระบวนการที่เก่ียวข�องกับ 

สิทธิบัตร และสภาพแวดล�อมทางธุรกิจในเอเชียและการค�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว�างประเทศ 
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 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

คอมพิวเตอร�และอุตสาหกรรมซอฟต�แวร� ระบบสารสนเทศทั่วทั้งองค�การ การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

ออกแบบกระบวนงานใหม� ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการ แนวความคิดเบื้องต�นของการพัฒนาระบบ  

กระบวนการจัดซื้อซอฟต�แวร�สําเร็จรูป การประยุกต�ใช�ระบบพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� การจัดการหน�วยงานที่รับผิดชอบ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค�การ 

 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   เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร�เน็ต     3(3-0-6) 

    (Internet and Communication  Technologies) 

 ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับอินเทอร�เน็ต การท�องเว็บ การค�นหาเว็บ การสื่อสารออนไลน� ความเข�าใจเก่ียวกับ

เทคโนโลยีอินเทอร�เน็ตและการรักษาความปลอดภัย พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� การสื่อสารข�อมูล สื่อการส�งผ�าน 

โพรโตคอล ทีซีพี/ไอพี  สวิตซ�ชิ่ง การเข�าถึงด�วยดิจิตอลความเร็วสูง: เอดีเอสแอล เทคโนโลยีไร�สาย เทคโนโลยี   

มือถือ  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   สัมมนาในหัวข�อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 

   (Seminar in Information Technology Management)  

 ประเด็นการสัมมนาใหม�ๆ เก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน�นการทํางานกลุ�ม  การประชุม  

การอภิปราย การโต�แย�งแสดงเหตุผล โครงการสัมมนา การเขียนรายงานการประชุม และการนําเสนอความรู�สู�

สาธารณะ 
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 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) 

 หลักการพ้ืนฐานของระเบียบวิธีวิจัย ลักษณะของงานวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของ

การวิจัย การเลือกประเด็นป�ญหาของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข�อมูล การวิเคราะห�และ

นําเสนอข�อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการอ�างอิง 

 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  

   กลุ�มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ITM  654  วิศวกรรมซอฟต�แวร�         3(3-0-6) 

   (Software Engineering) 

 โมเดลวัฏจักรชีวิต ความต�องการและข�อกําหนด การออกแบบโมเดล การออกแบบแบบโครงสร�างและเชิง

วัตถุ การพัฒนาโปรแกรมเครื่องมือ การควบคุมคอนฟ�กูเรชั่น การทดสอบหน�วยโปรแกรม และการทดสอบโปรแกรม 

การทดสอบการบูรณาการโปรแกรม การตรวจสอบความถูกต�องของโปรแกรม โมเดลการพัฒนาอื่น มาตรวัดการ

พัฒนา เคสทูล ภาษายูเอ็มแเอล การใช�ไดอะแกรมและโนเทชั่นต�างๆของยูเอ็มแอล การเก็บรวบรวมความต�องการ

โดยใช�ยูสเคส ซีเควนไดอะแกรม คอลลาบอเรชั่นไดอะแกรม แอคติวิต้ีไดอะแกรม ออปเจคไดอะแกรมและคลาส

ไดอะแกรม 

 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  ระบบจัดการฐานข�อมูล        3(3-0-6) 

   (Database Management Systems) 

 สภาพแวดล�อมของระบบจัดการฐานข�อมูล กระบวนการในการพัฒนาฐานข�อมูล รูปแบบของอีอาร� รูปแบบ

เพ่ิมเติมอีอาร�และกฎเกณฑ�ทางธุรกิจ รูปแบบท่ีเป�นบรรทัดฐาน รูปแบบท่ีเป�นบรรทัดฐานข้ันสูง ภาษาสอบถามเชิง

โครงสร�าง:ภาษาสําหรับการจัดการข�อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร�าง:ภาษากําหนดโครงสร�างข�อมูล ภาษาสอบถาม

เชิงโครงสร�าง:ภาษาควบคุมระบบฐานข�อมูล การจัดการการทําธุรกรรม การควบคุมภาวะพร�อมกัน กู�คืนความ

เสียหาย และ แนวคิดของไคลเอนต� / เซิร�ฟเวอร� 
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 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   คลังข�อมูลและการทําเหมืองข�อมูล      3(3-0-6)                 

   (Data Warehousing and Data Mining)  

 แนวคิดของคลังข�อมูล ความแตกต�างระหว�างระบบฐานข�อมูลและคลังข�อมูล สถาป�ตยกรรมคลังข�อมูล  

รูปแบบข�อมูลหลายมิติ แนวคิดของออนไลน� อนาลิติคอลโปรเซสซ่ิง การออกแบบโคลงสร�างคลังข�อมูล การสร�าง

คลังข�อมูล แนวคิดของเหมืองข�อมูล กฎความสัมพันธ� วิธีการค�นหาข�อมูลด�วยกฎความสัมพันธ� การจัดกลุ�ม การจัด

หมวดหมู� การทําเหมืองข�อมูลในกระบวนทัศน�แบบซอฟต�คอมพิวต้ิง และเหมืองข�อมูลบนเว็บ 

 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 กราฟ�ก และแอนนิเมช่ันบนคอมพิวเตอร� ในแต�ละชนิด

ของมัลติมีเดีย ครอบคลุมคุณภาพทางกายภาพและทางการรับรู� การบันทึก การเก็บประมวลผล การรวมประกอบกัน 

การสังเคราะห�การสร�าง การนํามัลติมีเดียที่เก็บไว�มาเล�นซ้ํา และมาตรฐานและวิธีของการบีบอัด เทคนิคการ

กําหนดเวลาทํางานและการสื่อสารแบบเรียลไทม�สําหรับมัลติมีเดียท่ีกระจายบนเครือข�าย รวมถึงระบบแฟ�มข�อมูล

มัลติมีเดีย และฐานข�อมูลมัลติมีเดีย 

 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   โครงข�ายไร�สาย                3(3-0-6) 

   (Mobile Networking)  

 สภาพสิ่งแวดล�อมเทคโนโลยีไร�สาย ความรู�พ้ืนฐานการสื่อสารข�อมูล โครงข�ายการสื่อสาร ชุดโพรโตคอลทีซี

พี/ไอพี  การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารไร�สายเซลลูลาร�โครงสร�างเครือข�ายมือถือ โพรโทคอลมือถือ เทคโนโลยีแลน

ไร�สาย มาตรฐาน IEEE 802.11 แลนไร�สาย บลูทูธเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยแบบไร�สายและการจัดการ

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

 Wireless technology environment, data transmission fundamentals, communication networks, protocols  
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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   การจัดระเบียบสารสนเทศและการค�นคืน    3(3-0-6) 

   (Information Organization and Retrieval) 

 แนวคิดของการทําดัชนีและการวิเคราะห�เนื้อหาโครงสร�างข�อมูล การค�นคืนโดยใช�บูลีน คําศัพท�และการ

โพสต�รายชื่อ พจนานุกรมและการค�นคืน การสร�างดัชนี การให�คะแนนถ�วงน้ําหนักและแบบจําลองปริภูมิเวกเตอร� 

การประเมินผลในการค�นคืนข�อมูล ความเก่ียวข�องการตอบกลับ และการขยายตัวแบบสอบถาม การค�นคืนด�วยเอ็กซ�

เอ็มแอล การค�นคืนข�อมูลความน�าจะเป�น รูปแบบภาษาเพ่ือการสืบค�นสารสนเทศ การค�นหาข�อมูลด�วยเว็บ  การ

รวบรวมและจัดทําดัชนีเว็บ การวิเคราะห�เว็บ  

 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. 

 

  กลุ�มวิชาการจัดการสมัยใหม� 

ITE  644  การจัดการห�วงโซ�อุปทาน            3(3-0-6) 

   (Supply Chain Management)        

 แนวคิดของสมานโซ�อุปทานและความสามารถในการแข�งขันของโซ�คุณค�า การตอบ สนองผู�บริโภคอย�างมี

ประสิทธิภาพ การตอบสนองอย�างรวดเร็วในด�านผลลัพธ�ของการปฏิบัติงาน การพยากรณ� การประสานงานระหว�าง

ผู�ผลิตและผู�จัดจําหน�าย การควบคุมสินค�าคงคลังโดยผู�ผลิต และการเติมสินค�าอย�างต�อเนื่อง การปรับเปลี่ยน

โครงสร�างโซ�อุปทาน ผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ� บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการสมานโซ�อุปทาน 

การจัดซื้อ โลจิสติกส� โลจิสติกส�ย�อนกลับและการบริหารการกระจายสินค�า การปรับปรุงโซ�อุปทานให�ดีท่ีสุด การ

เชื่อมโยงกลยุทธ�โซ�อุปทานให�เข�ากับกลยุทธ�รวมของธุรกิจ   

 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                             

                     

ITE  654  ภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� และการจัดการการเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 

   (Creative Leadership and Management of Change)   

 ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง การเตรียมพร�อมท่ีจะเริ่มต�นการเปลี่ยนแปลง และการริเริ่มกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง การพัฒนาวิสัยทัศน� (การกําหนดทิศทาง) วิสัยทัศน�ร�วม (ให�ความรู� รวบรวม สนับสนุน และการ
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กําหนดตัวผู�รู�) การปรับวิสัยทัศน�มาปฏิบัติจริง และการนํากลยุทธ�การเปลี่ยนแปลงมาปฏิบัติ การจัดการกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง การประเมินและวัดผลของการริเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง                 

 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) 

 แนวความคิดเรื่องคุณภาพ ทฤษฎีและกระบวนการเบ้ืองหลังการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง การประเมินคุณภาพ

ในผลิตภัณฑ�และบริการ เครื่องมือที่เก่ียวกับคุณภาพ กระบวนการของการพัฒนาคุณภาพอย�างต�อเนื่องและบทบาท

ของผู�นําในการพัฒนาคุณภาพ   

 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) 

 ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการศูนย�ข�อมูลและความรู� การจัดการเชิง

นโยบายและกลยุทธ� การจัดการความเสี่ยงด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความม่ันคงทางสารสนเทศ ธรรมาภิบาลด�าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งการให�บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ          

 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  การจัดการองค�การสมัยใหม�       3(3-0-6) 

   (Modern Organization Management) 

 ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับคุณลักษณะขององค�การสมัยใหม� แนวคิด หลักการและเครื่องมือทางการจัดการ

องค�การสมัยใหม�; การจัดการเชิงกลยุทธ� การจัดการทรัพยากรมนุษย� การจัดการลูกค�า การจัดการกระบวนงาน   

การประเมินองค�การ และเครื่องมือทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย; การจัดการความเสี่ยง การจัดการ

ความม่ันคงทางสารสนเทศ ธรรมมาภิบาลด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป�นต�น รวมท้ังการศึกษาจากกรณีศึกษาและ

แนวทางการทํางานที่มีความเป�นเลิศสําหรับการประยุกต�ใช�แนวคิดและเครื่องมือทางการจัดการสมัยใหม�เข�ามาใช�เพ่ือ 

การพัฒนาคน งาน และองค�การ 

 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  
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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)   

 ความเข�าใจเก่ียวกับการจัดการความรู� การจัดการความรู�ในภาคธุรกิจ การจัดการความรู�ในมิติทาง

เทคโนโลยี กระบวนการจัดการความรู� ระบบการเรียนรู� การจัดการความรู�ในภาคการตลาด การพัฒนาหน�วยงาน

ความรู� การจัดการความรู�ในมิติของป�จเจกบุคคลและองค�กร 

 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  การจัดการลูกค�าสัมพันธ�         3(3-0-6)  

   (Customer  Relationship  Management) 

 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการลูกค�าสัมพันธ�และศูนย�ติดต�อลูกค�า ป�จจัยแห�งความสําเร็จของการจัดการลูกค�า

สัมพันธ� การจัดการข�อมูลการขายและการบริการลูกค�า กลยุทธ�การจัดการลูกค�า การจัดการและการใช�ข�อมูลลูกค�า

ร�วมกัน การจัดการลูกค�าสัมพันธ�ผ�านระบบอิเลก็ทรอนิกส� ความพึงพอใจของลูกค�า รวมทั้งการจัดการประสบการณ�

ลูกค�า 

 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  การพัฒนาตัวบ�งชี้การปฏิบัติงานและการประยุกต�ใช�   3(3-0-6) 

   (Performance Indicators Development and Application) 

 มโนทัศน�เบื้องต�นเก่ียวกับนิยามและประเภทของตัวบ�งชี้ ข�อดีและข�อจํากัดของการพัฒนาตัวบ�งชี้ การนิยาม

เชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ�ของการพัฒนาตัวบ�งชี้ ตัวบ�งชี้กับการประยุกต�ใช�ในการประเมินการปฏิบัติงานขององค�การ 

งานและบุคลากร 

 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) 
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 แนวคิด และความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ� การวางแผนกลยุทธ� เทคนิคและกลวิธีในการวางแผนกล

ยุทธ� กลยุทธ�ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

 Conceptual and principle of strategic management, strategic planning; techniques and tacit for  

strategic planning, information and communication technology strategy 

 

ITM  622  การจัดการความรู�ขั้นสูง         3(3-0-6)  

   (Advances in Knowledge Management) 

 การจัดการความรู�กับกลยุทธ�ทางธุรกิจ  ระบบการจัดการความรู�  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนรู�

และการจัดการความรู� กลยุทธ�ทางการจัดการความรู� เครื่องมือและเทคนิคที่สนับสนุนการจัดการความรู� 

 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 การจัดการระบบโทรคมนาคมอย�างต�อเนื่องรวมถึง

การคัดเลือกระบบและผู�ค�า การออกแบบระบบร�องขอข�อเสนอโครงการ การวิเคราะห�ข�อเสนอโครงการ การจัดการ

โครงการโดยใช�ระบบคอมพิวเตอร�เข�ามาช�วยเหลือ กลยุทธ�การจัดการโทรคมนาคมจากมุมมองธุรกิจ 

 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  การวิเคราะห�และออกแบบระบบสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง   3(3-0-6) 

   (Advances in analysis and design of Information and  

   Communication Systems) 

 การออกแบบและการวิเคราะห�เบื้องต�นขององค�ประกอบต�างๆของระบบ: สิ่งแวดล�อมการพัฒนาระบบ การ

จัดการโครงการระบบสารสนเทศ การเริ่มต�นและการวางแผนโครงการพัฒนาระบบ การกําหนดความต�องการของ

ระบบ การกําหนดความต�องการลอจิกโครงสร�างของระบบ การกําหนดความต�องการข�อมูลโครงสร�างของระบบ  

การออกแบบฐานข�อมูล การออกแบบฟอร�มและการรายงาน และวิธีการวิเคราะห�และออกแบบเชิงวัตถุ: ยูสเคส

ไดอะแกรม ซีเควนไดอะแกรม คอลลา-บอเรช่ัน 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 
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case diagram, class diagram, activity diagram, state diagram, sequence diagram, collaboration diagram, deploy 

diagram and component diagram 

 

ITM  632   การพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�        3(3-0-6) 

   (Electronic Business) 

 ความรู�ทั่วไปเก่ียวกับพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� เทคโนโลยีเว็บ แนวโน�มเชิงวิเคราะห�ของเทคโนโลยีเว็บ ระบบ

การชําระเงินอิเล็กทรอนิกส� การพิสูจน�ตัวบุคคล ความม่ันคงและความเป�นส�วนตัว การประยุกต�ใช�พาณิชย�

อิเล็กทรอนิกส�ในองค�การ ในอุตสาหกรรมค�าปลีก ค�าหุ�น ธนาคาร การศึกษาและบริการทางสุขภาพ พาณิชย�

อิเล็กทรอนิกส�ระหว�างธุรกิจและลูกค�า ธุรกิจกับธุรกิจและการประยุกต�ใช�ภายในองค�การ โมเดลของพาณิชย�

อิเล็กทรอนิกส� สาระสําคัญด�านกฎหมายและเชิงนโยบายที่เก่ียวข�องกับพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� ประเด็นเก่ียวกับความ

เป�นส�วนตัว การคัดเลือกเนื้อหาและการจัดอันดับ ลิขสิทธ์ิและทรัพย�สินทางป�ญญา  เครือข�ายสังคม  และพาณิชย�

อิเล็กทรอนิกส�ผ�านโครงข�ายเคลื่อนที่ 

 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) 

 ระบบความม่ันคงสําหรับคอมพิวเตอร�เครือข�าย ระดับแอพพลิเคชัน การเข�าถึงโดยไม�ได�รับอนุญาตและการ

โจมตีในรูปแบบต�างๆ การออกแบบเครือข�ายคอมพิวเตอร�ให�มีความม่ันคง การออกแบบกําแพงไฟ และไอดีเอส  

การพัฒนานโยบายความม่ันคงของสารสนเทศที่สอดคล�องกับกฎหมายของประเทศไทย และมาตรฐานความม่ันคงใน

ระดับสากล   

 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 

 

ITM  650  นโยบายและกลยุทธ�โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 

   (Telecommunication and Information Technology Policy and Strategy)  

 การวิเคราะห�กลยุทธ�ในการแข�งขันและนโยบายโทรคมนาคมและสารสนเทศ การต�อต�านการผูกขาด นโยบาย 

กํากับ หัวข�อโทรคมนาคมที่เป�นป�จจุบัน มุมมองอุตสาหกรรมโทรคมนาคมต�างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

 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. 

http://www.itmelody.com/tu/uml1.htm#collaborationdiagram
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ITM  651  ความรู�พื้นฐานเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�    3(3-0-6) 

   (Fundamental of e-Government) 

 กรอบแนวทางและแผนการดําเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� วัตถุประสงค�ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�  

แผนงาน นโยบายของโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� ความสําเร็จ แนวโน�มและความท�าทายของโครงการรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส� เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เก่ียวข�อง การประยุกต�ใช�งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในภาครัฐ ระบบโครงสร�างพ้ืนฐานภาครัฐสําหรับหน�วยงานราชการ แนวทางปฏิบัติท่ีเป�นเลิศในต�างประเทศ   

นโยบายและแนวปฏิบัติด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐ กฎหมายที่เก่ียวข�องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�  

นโยบายและแนวทางปฏิบัติด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐ  

 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 และการกระจายสินค�าและบริการ 

 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  การจัดการบริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 

   (Information Technology Service Management)    

 การจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวปฏิบัติไอทิล วัฏจักรการให�บริการตามแนวปฏิบัติไอทิล 

ความเสี่ยงกับการธรรมาภิบาลด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐานคอบิต การจัดการเหตุการณ� การจัดการ

ป�ญหาและการจัดการรีลีส การจัดการคอนฟ�กูเรชั่น การจัดการการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิบัติไอทิล การจัดการการ

จัดส�งบริการตามแนวปฏิบัติไอทิล มาตรฐานความม่ันคงทางสารสนเทศ    

 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    
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ITM  690   หัวข�อพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 

   (Special Topics in Information Technology Management) 

 การศึกษาในความก�าวหน�าทางวิชาการและหัวข�อพิเศษที่น�าสนใจ ซึ่งอาจารย�ผู�สอนจะเลือกหัวข�อทางการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 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 / การค�นคว�าอิสระ (แผน ข) 

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

   (Independent Study) 

   วิชาบังคับก�อน : ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถ�วนหรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

 ค�นคว�าในประเด็นที่นักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด โดยหัวข�อ ขอบเขตและรายละเอียดของโครงการ

จะต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปรึกษา โครงการจะต�องมีรากฐานจากการค�นคว�าวิจัยอย�างเป�นระบบและมี

ความชัดเจน โครงการจะต�องนําเสนอและได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่หลักสูตรแต�งต้ังขึ้น 

 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)         

   วิชาบังคับก�อน : ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถ�วนหรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

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

 Comprehensive examinations. S/U graded 

 

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

    (Thesis) 

 การวิจัยและพัฒนาในสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาเลือกหัวข�อที่น�าสนใจโดยได�รับ

คําแนะนําความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปรึกษา จัดทํารายงานผลการวิจัย และนําเสนอผลงาน 

 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.     

 

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

1. คําอธิบายโดยย�อ 

  ค�นคว�าในประเด็นที่นักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด เพ่ือกําหนดเป�นหัวข�อวิจัย โดยนักศึกษา 
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จะต�องจัดทํารายละเอียดของโครงการวิจัย ประกอบด�วย ความสําคัญและป�ญหาของการศึกษา วัตถุประสงค�  

ขอบเขต ตลอดจนวิธีดําเนินการวิจัย เพ่ือเสนอขออนุมัติต�อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�า

อิสระ หลังจากนั้นจึงมาดําเนินการพัฒนาเครื่องมือดําเนินการ วิเคราะห�ผลการศึกษา และจัดทํารูปเล�มฉบับสมบูรณ�

เพ่ือเสนอต�อคณะกรรมการสอบ วิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระเป�นข้ันสุดท�าย หลังจากนั้นจึงดําเนินการ

จัดทํารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย 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 

  การศึกษาด�านวิทยานิพนธ�     ชั้นป�ที่ 2  

  การศึกษาด�านการศึกษาค�นคว�าอิสระ     ชั้นป�ที่ 2  

 4.  จํานวนหน�วยกิต 

  การศึกษาด�านวิทยานิพนธ�              12 หน�วยกิต 

  การศึกษาด�านการศึกษาค�นคว�าอิสระ  6  หน�วยกิต 

 5.  การเตรียมการ 

  นักศึกษาทุกคนที่เรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย จะถูกเตรียมความพร�อมในเรื่องการจัดทําโครงการวิจัย

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

อาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�หรอืการศึกษาค�นคว�าอิสระ โดยนักศึกษาสามารถนัดและขอเข�าพบอาจารย�ที่ปรึกษาได�

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

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

 6.  กระบวนการประเมินผล 

  การประเมินผล จะประเมินจากความสําคัญของชิ้นงานท่ีตอบโจทย�ของป�ญหา ความคิดเชิงสร�างสรรค� 

และการดําเนินการศึกษาค�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   

 4.  ผู�บริหารศูนย�ข�อมูล   

 5. ผู�บริหารด�านบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      
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สถานที่ติดต�อ 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 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: somchai.l@rsu.ac.th 

 บัณฑิตวิทยาลัย  ช้ัน 2  อาคารรัตนคุณากร(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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