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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   :  หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Science Program in Information Technology Management 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Master of Science (Information Technology Management) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)     :  วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)    : M.S. (Information Technology Management) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา  
 มุงผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมกับสถานการณภายในและ
ภายนอกองคการ เพ่ือเพ่ิมพูนผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขันในสภาวะโลกาภิวัตน บนฐานคิดวาดวย
การบริหารจัดการอยางเปนระบบ สรางสรรค มีวิสัยทัศน สามารถเปนผูนําดานการบริหารจัดการ การสรางองค
ความรูและนวัตกรรมดวยระเบียบวิธีวิจัย และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีธรรมาภิบาลและโปรงใส 
 
ความสําคัญ 
 การจัดการและกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถือเปนขอไดเปรียบ
ขององคการ การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้มุงเนนการบูรณาการความรูทางดานการจัดการ/การกํากับดูแล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เขากระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ และสรางผูบริหารดานการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีศักยภาพ 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูและขีดความสามารถในการจัดการและกํากับดูแลเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเปาประสงคเชิงการแขงขันขององคการ  
 2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหสามารถคิดเชิงระบบ/สรางสรรค/ยุทธศาสตร/บูรณาการ เพ่ือเปนพ้ืนฐานของ
การเปนผูนําและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีศักยภาพเพ่ือสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันขององคการ 
 3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีเปยมดวย คุณธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตสํานึกในการดําเนินการตามหนาท่ีท่ี
ดี (Governance) ตอบสนองความตองการและรวมรับผิดชอบตอสังคม 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันเสาร - อาทิตย     เวลา  09.00 -18.00   น. 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 3.  ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ  
 4.  เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3.  ใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  2559  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล

และประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades) ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน  ความหมาย  คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเยี่ยม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก   2.0 
    F    ตก     0.0 
 6. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี ้
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 



Graduate School : Rangsit University 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 4 

  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
  W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอน

หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 หรือเม่ือ
ไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติถัดไป เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลไดสัญลักษณ 
I จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา 
สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด 
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแต
กรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก 2 
   1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ

ปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับ
ฟงได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตาม
หลักสูตร และขอ กําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   1.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   1.3 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับให ตี พิมพ ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ท่ี มี คุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับ
สมบู รณ  (Full Paper) ได รับการตี พิ มพ ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุ มวิ ชาการ 
(Proceedings) ดังกลาว 

   1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา         
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

   1.5 ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด           
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 2.   แผน ข  
   2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรู

ดวยขอเขียน ไดเสนอรายงานการศึกษาคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน
สุดทายโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟง
ได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตาม
หลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   2.3 รายงานการศึกษาคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายการการศึกษาคนควาอิสระตองไดรับ

การเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนไดใน 2 ลักษณะ 
    ลักษณะท่ี 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอท่ี
ประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร 
และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) 

    ลักษณะท่ี 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซ่ึง
เปนการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพร  จาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการในสาขาวิชาไมต่ํากวา 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวม
พิจารณาดวย 

   2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา     
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

   2.5  ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 
โครงสรางหลักสูตร  
 1. แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร  39  หนวยกิต 
     1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2)  หมวดวิชาบังคับ        18 หนวยกิต 
     3)  หมวดวิชาเลือก                    9 หนวยกิต 
     4)  หมวดวิทยานิพนธ         12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)  หนวยกิตตลอดหลักสูตร  39 หนวยกิต 
     1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2)  หมวดวิชาบังคับ       18 หนวยกิต 
     3)  หมวดวิชาเลือก       15 หนวยกิต 
     4)  การศึกษาคนควาอิสระ       6 หนวยกิต 
     5)  การสอบประมวลความรู       0 หนวยกิต 
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รายวิชาในหลักสูตร     
 1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน        (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก นักศึกษาท่ีสอบรายวิชาภาษาอังกฤษไมผาน จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน
ทุกคนคือรายวิชาภาษาอังกฤษ และไมนับรวมเปนหนวยกิต ของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานใน
ระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้ 
                                  จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)          
ITM   501  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
   (Fundamental of Information Technology) 
ITM  502  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการธุรกิจ      3(3-0-6)
   (Fundamental of Business Management) 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ   
  แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข เรียนวิชาบังคับทุกวิชา รวม 18 หนวยกิต 
ITM  611  การจัดการโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ                3(3-0-6) 
   (Information Technology Project Management) 
ITM  617  การกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ                                     3(3-0-6) 
      (Information Technology Governance) 
ITM  619  ภาวะผูนําและการตัดสินใจเก่ียวกับองคการ              3(3-0-6) 
    (Organisational Leadership and Decision Making) 
ITM  670  ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงองคการ                              3(3-0-6) 
   (Organisational Information Technology Strategy) 
ITM  671  ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงปฏิบัติการ                          3(3-0-6) 
    (Operational Information Technology Strategy) 
ITM  692  ระเบียบวิธีวิจัยดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Research Methodology in Information Technology Management) 
 
 3. หมวดวิชาเลือก   
  แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียน 3 วิชา 9 หนวยกิต    
   แผน ข เลือกเรียน 5 วิชา 15 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 
ITM  620  การจัดการงบประมาณในองคการ               3(3-0-6) 
   (Budget Management in Organisation) 
ITM  622  การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารสัญญา          3(3-0-6) 
   (Procurement and Contract Management) 
ITM  623  การจัดการความเสี่ยงในองคการ           3(3-0-6) 
   (Risk Management in Organisation) 
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ITM  624  ระบบองคการและการสื่อสาร                                         3(3-0-6) 
   (Organisational Systems and Communications) 
ITM  625  การประสานงานและเทคโนโลยีการสื่อสารในองคการ              3(3-0-6) 
    (Collaboration and Communication Technology in Organisation) 
ITM  632  การจัดการการพัฒนาซอฟตแวรและแอปพลิเคชัน          3(3-0-6) 
    (Management of Software and Application Development) 
ITM  633  การจัดการความม่ันคงทางสารสนเทศ                                 3(3-0-6) 
     (Information Security Management) 
ITM  644  ระบบสารสนเทศการจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส   3(3-0-6) 
   (Supply Chain and Logistic Management Information Systems) 
ITM  651  การจัดการคณะทํางานเสมือน            3(3-0-6) 
   (Management of Virtual Teams) 
ITM  652  การจัดการขามวัฒนธรรมและพรมแดนทางภูมิศาสตรในกลุมประเทศอาเซียน  3(3-0-6) 
     (Management Across Cultures and Geography in ASEAN Countries) 
ITM  660  การจัดการความรู                                                   3(3-0-6) 
   (Knowledge Management) 
ITM  672  นโยบายและยุทธศาสตรโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันสูง       3(3-0-6) 
   (Advanced Telecommunication and Information Technology  
   Policy and Strategy) 
ITM  680  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส                                        3(3-0-6) 
   (E-Government) 
ITM  681  การจัดการเนื้อหาและการเผยแพรผานเว็บ                                  3(3-0-6) 
   (Content Management and Web Publishing) 
ITM  683  คลังขอมูลและเหมืองขอมูล                       3(3-0-6) 
   (Data Warehouse and Data Mining) 
ITM  690  หัวขอพิเศษดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                         3(3-0-6) 
   (Special Topics in Information Technology Management) 
ITM  691  สัมมนาในหัวขอการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ           3(2-2-5) 
   (Seminar in Information Technology Management) 
 
 4.  วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข) 
  แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 12 หนวยกิต 
ITM  699  วิทยานิพนธ                     12(0-24-12) 
    (Thesis) 
  แผน ข จํานวน 6 หนวยกิต 
ITM  696  การศึกษาคนควาอิสระ                     6(0-12-6) 
    (Independent Study)  
ITM  697  การสอบประมวลความรู                                        0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations) 
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แผนการศึกษา   
 

ช้ันปท่ี 1 
แผน ก แบบ ก 2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

ITM 611 การจัดการโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
            (Information Technology Project  
             Management) 
ITM 617 การกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ               3(3-0-6) 
             (Information Technology Governance) 
ITM 619 ภาวะผูนําและการตัดสินใจเก่ียวกับองคการ      3(3-0-6) 
             (Organisational Leadership and  
             Decision Making) 
ITM xxx  วิชาเลือก                                              3(3-0-6)                          
            (Elective)   

                                          รวม   12  หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
ITM 670 ยุทธศาสตรเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงองคการ     3(3-0-6) 
             (Organisational Information  
             Technology Strategy) 
ITM 671 ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงปฏิบัติการ  3(3-0-6) 
            (Operational Information  
            Technology Strategy)   
ITM xxx  วิชาเลือก                                              3(3-0-6)      
            (Elective)                    
                                       

 รวม  9  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
ITM 611 การจัดการโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
             (Information Technology  
             Project Management) 
ITM 617 การกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ             3(3-0-6) 
            (Information Technology Governance) 
ITM 619 ภาวะผูนําและการตัดสินใจเก่ียวกับองคการ    3(3-0-6) 
            (Organisational Leadership and  
            Decision Making) 
ITM xxx  วิชาเลือก                                            3(3-0-6) 
            (Elective)   

                                        รวม   12  หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
ITM 670 ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงองคการ  3(3-0-6) 
            (Organisational Information  
             Technology Strategy) 
ITM 671 ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ                3(3-0-6) 
            เชิงปฏิบัติการ  
            (Operational Information  
             Technology Strategy)   
ITM xxx  วิชาเลือก                                            3(3-0-6) 
        (Elective) 

                                          รวม  9  หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 2 
แผน ก แบบ ก 2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

ITM 692 ระเบียบวิธีวิจัยดานการจัดการเทคโนโลยี         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  หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
ITM 699 วิทยานิพนธ                                          9(0-18-9)                 
            (Thesis)                                          
 
 
 
 
 
         

รวม  9  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
ITM 692 ระเบียบวิธีวิจัยดานการจัดการเทคโนโลยี      3(3-0-6) 
            สารสนเทศ 
 (Research Methodology in Information 
            Technology) 
ITM xxx  วิชาเลือก                                            3(3-0-6) 
             Elective) 
ITM 696 การศึกษาคนควาอิสระ                            3(0-6-3)                       
            (Independent Study)    

                                         รวม   9  หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
ITM xxx  วิชาเลือก                                           3(3-0-6)                                        
            (Elective) 
ITM xxx วิชาเลือก                                            3(3-0-6)                                      
            (Elective) 
ITM 696 การศึกษาคนควาอิสระ                            3(0-6-3)                       
            (Independent Study) 
ITM 697 การสอบประมวลความรู                          0(0-0-0) 
            (Comprehensive Examinations) 

                                         รวม  9  หนวยกิต 

    
คําอธิบายรายวิชา   
 1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                                (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา        3(3-0-6)   
   (English for Graduate Studies) 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง และการอาน เพื่อจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการท่ี
ใชศัพทท่ัวไปและศัพทเทคนิค การนาํเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และใหเหตุผลสนับสนุนทั้งดานการพูดและ
การเขียน  
 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 : เปนรายวิชาเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาที่มีทักษะทาง
ภาษาอังกฤษตํ่ากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
ITM  501 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
    (Fundamental of Information Technology) 
 วัฏจักรของเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮารดแวร ซอฟตแวร บุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฏจักร
ขอมูล/สารสนเทศ ฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร 
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การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในองคการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปและ
อินเทอรเน็ต  
 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 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ     3(3-0-6) 
   (Fundamental of Business Management) 
 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการธุรกิจท่ัวไป หลักการบัญชี  การตลาด  เศรษฐศาสตร  และการจัดการ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการทางธุรกิจ 
 Fundamental of general business management, principle of accoun tin g , m arke ting , 
economics and other management related business management  
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ 
  แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข เรียนวิชาบังคับทุกวิชา รวม 18 หนวยกิต  
  แผน ก แบบ ก 2                                    จํานวน 18 หนวยกิต 

 แผน ข                                                 จํานวน 18 หนวยกิต 
ITM  611 การจัดการโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 
   (Information Technology Project Management) 
 หลักการจัดการโครงการ PMBoK (Project Management Body of Knowledge) การจัดทําเอกสาร
สัญญาโครงการ การจัดทําตารางการดําเนินงานดวยซอฟตแวรท่ีเก่ียวของ การติดตามและกํากับดูแลการ
ดําเนินงานตามโครงการ การจัดรูปแบบและกระบวนการจัดการคุณภาพในโครงการ เทคนิคการจัดการโครงการ
ตามขนาด ขอบเขตของโครงการ โครงสรางองคการ วุฒิภาวะ วัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรโครงการ และการ
ประเมินผลโครงการ 
 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 การกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(3-0-6) 
      (Information Technology Governance) 
 มโนทัศนวาดวยการกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี วิธีการและกรอบการกํากับดูแลเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความรูโดยรวมเก่ียวกับสถาปตยกรรม ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 
และ COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) ความสัมพันธระหวาง ITIL, 
มาตรฐาน ISO 20000, COBIT, COSO, SOX, CMM/CMMI and Six Sigma กับการกํากับดูแลเทคโนโลยี
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สารสนเทศ บทบาทและความรับผิดชอบในการกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ (การประเมิน การใหการศึกษา 
และการฝกอบรม) 
 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 ภาวะผูนําและการตัดสินใจเกี่ยวกับองคการ              3(3-0-6) 
   (Organisational Leadership and Decision Making) 
 ธรรมชาติของภาวะผูนํา การรูสารสนเทศและวิธีการคนหาความจริงของผูนํา การประเมินหนาท่ีทางการ
บริหารและความซับซอนของภาวะผูนํา จริยธรรมในการตัดสินใจรวมกันของคณะทํางานและการตัดสินใจเชิง
องคการ การทํางานในสภาวะผูนํา แนวคิดในการสรางทีมและการตัดสินใจรวมกันของคณะทํางาน การตัดสินใจใน
สภาพเหตุการณไมแนนอน รูปแบบภาวะผูนํา บทบาทผูนําในการกําหนดจุดสําคัญและทิศทางเชิงยุทธศาสตร  
 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 ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงองคการ                3(3-0-6) 
   (Organisational Information Technology Strategy) 
 สถาปตยกรรมองคการ การวิเคราะหมูลคาทางธุรกิจของเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะหความเสี่ยงใน
การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนยุทธศาสตรขององคการ การรื้อ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ
กระบวนการทางธุรกิจ 
 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 ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงปฏิบัติการ                3(3-0-6) 
   (Operational Information Technology Strategy) 
 การศึกษาทัศนมิติของผูบริหารสารสนเทศระดับสูง (CIOs) หรือ ผูจัดการสวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Directors) ในประเด็นการปฏิบัติการใหเปนไปตามยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ แนวปฏิบัติท่ี
ดีในการจัดการองคการหรือหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการใชทรัยพากรบุคคล
และงบประมาณท่ีมีอยางจํากัดเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
 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 ระเบียบวิธีวิจัยดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 
   (Research Methodology in Information Technology Management) 
 หลักการของระเบียบวิธีวิจัย ลักษณะของงานวิจัยดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของการ
วิจัย การตั้งคําถามวิจัย การจัดทําขอเสนอการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล 
สถิติเพ่ือการวิจัย การวิเคราะหขอมูลดวยกระบวนการทางสถิติ การตีความผลการวิเคราะหขอมูล การประเมิน
ผลลัพธ การนําเสนอขอมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการอางอิง  
 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 หนวยกิต แผน ข เลือกเรียน 5 วิชา 15 หนวยกิต จากวิชา
ตอไปนี้  
  แผน ก แบบ ก 2                         จํานวน 9 หนวยกิต 
  แผน ข                                         จํานวน 15 หนวยกิต 
ITM  620 การจัดการงบประมาณในองคการ               3(3-0-6) 
   (Budget Management in Organisation) 
 การประยุกตเทคนิคทางการเงินในการตัดสินใจเชิงการบริหาร การวิเคราะหงบการเงิน หลักและแนวคิด
ในการบริหารงบประมาณและการวางแผนการเงินระยะยาว เทคนิคการวิเคราะหการลงทุน การประมาณการงบ
เงินสดและการวิเคราะหความเสี่ยง แนวคิดเก่ียวกับความเสี่ยงและการคืนทุน มูลคาโครงการกับวัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตรโดยรวม 
 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  การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารสัญญา        3(3-0-6) 
   (Procurement and Contract Management) 
 การจัดทําขอเสนอโครงการ หลักการและจริยธรรมในการจัดซ้ือจัดจาง วิธีการกําหนดราคา ประเภทของ
สัญญาในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายท่ีเก่ียวของ ประเด็นสําคัญของสัญญา การทําสัญญา การบริหาร
สัญญาจากมุมมองผูซ้ือและผูขายรวมท้ังผูรับจางและผูวาจาง การประมูลและการยื่นประมูล การประเมินผลการ
จัดซ้ือจัดจาง สัญญาการจัดซ้ือจัดจางและกลไกการกําหนดราคา การใชบริการจากภายนอก การเจรจาตอรอง การ
พัฒนาและการประยุกตใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดซ้ือจัดจาง 
 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 proprietors and contractors/subcontractors; bids and requests 
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for proposals; evaluatgion of responses; contracts and pricing mechanisms; outsourcing; 
negociation; development and use of procurement information systems 
 
ITM  623  การจัดการความเส่ียงในองคการ           3(3-0-6) 
   (Risk Management in Organization) 
 วิธีการเชิงระบบในการวางแผนจัดการความเสี่ยง การบงชี้ความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยงท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ แผนรับมือกับความเสี่ยง การติดตามกํากับดูแล การจัดการความเสี่ยงท่ีเชื่อมตอกับธุรกิจ 
การสื่อสารข้ันตอนกระบวนการจัดการความเสี่ยงและผลลัพธกับพนักงานในองคการ  
 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  ระบบองคการและการส่ือสาร                      3(3-0-6) 
   (Organizational Systems and Communications) 
 ปจเจกบุคคลในองคการและพ้ืนฐานของพฤติกรรมปจเจกบุคคล (คุณคา ทัศนคติ ความพึงพอใจในงาน 
บุคลิกภาพ อารมณ แรงจูงใจ) กลุมและกระบวนการทางสังคมในองคการและพ้ืนฐานทางพฤติกรรมของกลุม (การ
สื่อสาร พลวัตของกลุม คณะทํางาน การจัดการ การตัดสินใจ อํานาจและความขัดแยง) กระบวนการเชิงองคการ 
(วัฒนธรรมองคการ หลักโครงสรางองคการ การจัดการความเปลี่ยนแปลง การเรียนรูและความรู) 
 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 การประสานงานและเทคโนโลยีการส่ือสารในองคการ      3(3-0-6) 
   (Collaboration and Communication Technology in Organization) 
 เครื่องมือและเทคโนโลยีสําหรับการสื่อสารและการประสานงานการมีสวนรวมของคณะทํางานในโครงการ 
การประชุมกลุม งานประจําวัน และการจัดเก็บสารสนเทศ หลักการแหงความสําเร็จในการประสานงาน
อิเล็กทรอนิกส การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ เทคนิคการรวบรวมและแพรกระจายสารสนเทศ การวิจัยและแนว
ปฏิบัติท่ีดีในการใชเครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือประสานงาน 
 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 
 
ITM  632  การจัดการการพัฒนาซอฟตแวรและแอปพลิเคชัน       3(3-0-6) 
   (Management of Software and Application Development) 
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 มาตรฐานกระบวนการในการพัฒนางาน (Capability Maturity Model Integration--CMMI) การ
จัดการโครงการซอฟตแวร กระบวนการประกันคุณภาพซอฟตแวร วิธีการประกันคุณภาพซอฟตแวร วัตถุประสงค
การประกันคุณภาพซอฟตแวร แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพซอฟตแวรระดับองคการ ปจจัยดาน
คุณภาพซอฟตแวร การประเมินและมาตรฐานการประกันคุณภาพซอฟตแวร การทบทวนข้ันตอนตามขอตกลง 
การทวนสอบประเมินคุณสมบัติทดสอบจริงซอฟตแวร เครื่องมือการทดสอบคุณภาพซอฟตแวรโดยใชผูมีสวน
เก่ียวของจากภายนอก 
 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   การจัดการความม่ันคงทางสารสนเทศ                     3(3-0-6) 
   (Information Security Management) 
 ระบบความม่ันคงสําหรับเครือขายคอมพิวเตอร การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร การโจมตีในรูปแบบตางๆ (cyberattacks) การรังแก/รังควาญ/ขมขู/คุกคามทางอินเทอรเน็ต 
(cyberbullying) การออกแบบเครือขายคอมพิวเตอรใหมีความม่ันคง การออกแบบไฟรวอลล (firewall) ระบบ
ตรวจจับการบุกรุก (Intruder Detection System -- IDS) การพัฒนานโยบายความม่ันคงของสารสนเทศท่ี
สอดคลองกับกฎหมายของประเทศไทย 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 ระบบสารสนเทศการจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส   3(3-0-6) 
   (Supply Chain and Logistic Management Information Systems) 
 มโนทัศนวาดวยระบบสารสนเทศเพ่ือสมานโซอุปทานและความสามารถในการแขงขันของโซคุณคา การใช
ระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ การตอบสนองอยางรวดเร็วในดานผลลัพธของการ
ปฏิบัติงาน การพยากรณ การประสานงานระหวางผูผลิตและผูจัดจําหนาย การควบคุมสินคาคงคลังโดยผูผลิตและ
การเติมสินคาอยางตอเนื่อง การปรับเปลี่ยนโครงสรางโซอุปทาน ผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ บทบาท
ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการสมานโซอุปทาน การจัดซ้ือ โลจิสติกส โลจิสติกสยอนกลับและการบริหารการ
กระจายสินคา การปรับปรุงโซอุปทานใหดีท่ีสุด การเชื่อมโยงยุทธศาสตรโซอุปทานใหเขากับยุทธศาสตรโดยรวม
ของธุรกิจ  
 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 chain integration, procurement, 
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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) 
 การจัดตั้ง การเปนผูนํา การจัดการ และการการจูงใจผูรวมงานในสถานท่ีเชิงพหุลักษณ การพิชิตความทา
ทายการเปนผูนําคณะทํางานเสมือนในสถานท่ีท่ีมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร การสื่อสารเชิงพหุวัฒนธรรม 
การจูงใจและการดําเนินงาน ความรูรวมและการจัดการความรูในโลกเสมือนและคณะทํางานเสมือน 
 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  การจัดการขามวัฒนธรรมและพรมแดนทางภูมิศาสตร        3(3-0-6) 
     ในกลุมประเทศอาเซียน 
   (Management Across Cultures and Geography in ASEAN Countries) 
 กรอบการวิเคราะหเพ่ือประเมินสภาพแวดลอมดานการกํากับดูแล วัฒนธรรม และสภาพทางภูมิศาสตร ท่ี
มีความซับซอนและแตกตางกันในสถานท่ีทํางานของผูรวมงาน ยุทธศาสตรการยอมรับ การคาดหวัง และการ
ตอบสนองตอความหลากหลายทางวัฒนธรรมและปจเจกบุคคล โครงสรางทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ ความ
หลากหลายทางจริยธรรมในการจัดการในบริบทโลกาภิวัฒน 
 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) 
 กรอบแนวคิดวาดวยความรูและการจัดการความรู กระบวนทัศนวาดวยการจัดการเชิงยุทธศาสตรและ
นวัตกรรมบนฐานความรู การจัดการความรูในฐานะยุทธศาสตรเชิงองคการ บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการความรู คุณลักษณะของระบบจัดการความรู แนวทางการพัฒนาระบบจัดการความรู การอนุวัตระบบ
จัดการความรูระดับบุคคล องคการ 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 นโยบายและยุทธศาสตรโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันสูง   3(3-0-6) 
               (Advanced Telecommunication and  
   Information Technology Policy and Strategy)  
 มโนทัศนและทัศนมิติทางเศรษฐศาสตรวาดวยยุทธศาสตรและนโยบายเชิงการแขงขันดานโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การผูกขาดและการตอตานการผูกขาดในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรวาดวยการกํากับดูแล การจัดการ และการบริการดาน 
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะหและพยากรณสถานการณโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในมิติตางๆ ทัศนมิติเชิงเปรียบเทียบอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในตางประเทศ
กับประเทศไทย 
 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) 
 กรอบแนวคิดเก่ียวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในมุมมอง วัตถุประสงค นโยบาย แผนงาน ความสําเร็จ 
แนวโนมและความทาทายของโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในภาครัฐ โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับหนวยงานราชการ แนวทางปฏิบัติท่ี
เปนเลิศดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส กฎหมายท่ีเก่ียวของกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 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 การจัดการเนื้อหาและการเผยแพรผานเว็บ        3(3-0-6) 
   (Content Management and Web Publishing) 
 การศึกษาและการใชประโยชนจากเครื่องมือตางๆเพ่ือจัดการเนื้อหาบนเว็บและเทคนิคตางๆท่ีทําใหการ
นําเสนอผานเว็บมีความนาสนใจ การออกแบบสวนเชื่อมประสานกับผูใช การทบทวนและการใชประโยชนระบบ
จัดการเนื้อหา เครื่องมือประสานความรวมมือ การอภิปรายยุทธศาสตรและแนวปฏิบัติเพ่ือจัดทํากระแสเนื้อหา 
การจัดการ 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; 
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collaborative tools; discussion on practices and strategy for content workflow, management, 
implementation, and maintenance 
 
ITM  683  คลังขอมูลและเหมืองขอมูล            3(3-0-6) 
   (Data Warehouse and Data Mining) 
 พ้ืนฐานแนวคิดวาดวยการประยุกตคลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล บิกเดตา ขาวกรองธุรกิจ เทคโนโลยี
ท่ีใชในการแปลงรูปสารสนเทศเปนความรู การศึกษาเปรียบเทียบระหวางการจัดทําคลังขอมูลกับฐานขอมูลเชิง
ปฏิบัติการ การใชเทคนิคตางๆในการทําเหมืองขอมูลกับสภาพปญหาท่ีแตกตางกัน การออกแบบและการอนุวัต
คลังขอมูลในมุมมองดานเทคนิค  
 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   หัวขอพิเศษดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Special Topics in Information Technology Management) 
 ความกาวหนาทางวิชาการและหัวขอพิเศษดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีนาสนใจ
ตามสภาวการณปจจุบัน  
 Academic advancement and related issues on information and communication 
technology management in current situations 
 
TM  691  สัมมนาในหัวขอการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(2-2-5) 
   (Seminar in Information Technology Management) 
 ประเด็นการสัมมนาเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การทํางานกลุม  การเรียนโดยใชผูเรียน
เปนศูนยกลาง  การใชปญหาเปนฐาน  การคิดเชิงระบบ การโตแยงแสดงเหตุผล  การอาน การเขียน การวิเคราะห
บทความวิจัย  การนําเสนอและอภิปรายปญหาและแนวโนมดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 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 / การคนควาอิสระ (แผน ข) 
  แผน ก แบบ ก 2 
ITM  699   วิทยานิพนธ                  12(0-24-12) 
    (Thesis) 
 การวิจัยในสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสอบปองกันโครงรางวิทยานิพนธ การสอบรวบยอด 
การจัดทําบทความวิจัย และการนําเสนอผลการวิจัยสูสาธารณชน 
 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   การศึกษาคนควาอิสระ         6(0-12-6) 
   (Independent Study) 
   วิชาบังคับกอน:  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวนหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
 การศึกษาคนควาในประเด็นท่ีสนใจหรือมีความถนัด การพัฒนาโครงการศึกษาคนควาอิสระดวย
กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัย การสอบปองกันโครงรางของโครงการ การสอบปองกันโครงการคนควาอิสระท่ี
ดําเนินการเสร็จสมบูรณ การนําเสนอขอคนพบจากโครงการสูสาธารณชน 
 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)                
   วิชาบังคับกอน:  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวนหรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
 การสอบประมวลความรู เกรด:  ผาน/ไมผาน 
 Comprehensive examinations. S/U graded 
   
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
 คนควาในประเด็นท่ีนักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด เพ่ือกําหนดเปนหัวขอวิจัย โดยนักศึกษา
จะตองจัดทํารายละเอียดของโครงการวิจัย  ประกอบดวย  ความสําคัญและปญหาของการศึกษา วัตถุประสงค 
ขอบเขต ตลอดจนวิธีดําเนินการวิจัย เพ่ือเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควา
อิสระ หลังจากนั้นจึงมาดําเนินการพัฒนาเครื่องมือ  ดําเนินการ วิเคราะหผลการศึกษา และจัดทํารูปเลมฉบับ
สมบูรณเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการสอบ วิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระเปนข้ันสุดทาย หลังจากนั้นจึง
ดําเนินการจัดทํารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ หรือนําเสนอ
ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอรหรือการนําเสนอผลงานโดยวาจา จึงจะถือเปนเสร็จสิ้นการทํา
วิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระโดยสมบูรณ  
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษาสามารถวิเคราะห สังเคราะห ออกแบบ พัฒนา และสรุปผลของการศึกษาออกมาเปนรายงาน
การศึกษาอยางเปนระบบท่ีกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง วงการวิชาการ รวมท้ังมีความสามารถท่ีจะแสวงหา
แนวทางในการแกปญหางานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. ชวงเวลา 
   วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)   ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 
              การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)  ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 
 4. จํานวนหนวยกิต 
   วิทยานพินธ (แผน ก แบบ ก2)   12 หนวยกิต 
   การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)   6 หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
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 นักศึกษาทุกคนท่ีเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย จะถูกเตรียมความพรอมในเรื่องการจัดทําโครงการวิจัย
เพ่ือนําเสนอเปนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ และดําเนินการศึกษาดวยตนเองภายใตคําแนะนํา
ของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ โดยนักศึกษาสามารถนัดและขอเขาพบอาจารยท่ี
ปรึกษาไดทุกสัปดาห หลักสูตรจะมีการจัดสอบโครงรางงานวิจัย และสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ
ฉบับสมบูรณในระบบเปด ซ่ึงจะเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนเขาฟงเพ่ือเรียนรูรวมกัน  
 6. กระบวนการประเมินผล 
 การประเมินผล จะประเมินจากความสําคัญของชิ้นงานท่ีตอบโจทยของปญหา  ความคิดเชิงสรางสรรค 
และการดําเนินการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ มีคุณภาพและมีความนาเชื่อถือไดตามหลักวิชาซ่ึงตองผานมติ
ความเห็นชอบจากกรรมการสอบวิทยานิพนธวาเปนผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระท่ีไดมาตรฐาน
ใหสามารถสําเร็จการศึกษาได สวนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานจะดําเนินการตามท่ีเขียนไวในขอ 2 หมวดท่ี 5 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  ผูบริหารดานสารสนเทศ  
 2. ผูบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 3. นักวิเคราะหแผนและยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ   
   
สถานท่ีติดตอ 
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 10 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 

52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 12000 

            โทร 0-2997-2222 ตอ 4055, 4057 
            http://it.rsu.ac.th/itm    
            e-mail: Vasin.C@it.rsu.ac.th 
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