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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต) 
 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   :  หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
      (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต) 

 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Science Program in Computer and Information Management 
(Internet based Distance Education) 

 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Master of Science (Computer and Information 
          Management) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)     :  วท.ม . (การจัดการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)    : M.S. (Computer and Information Management) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา  
 มุงผลิตมหาบัณฑิตทางการจัดการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ใหมีความรูความสามารถดานการ
แกปญหาขององคกรดวยการประยุกตความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอยูบนพ้ืนฐานของการคิดอยางเปน
ระบบ การคิดเชิงสรางสรรค การสรางความรูและนวัตกรรม และการประยุกตใชนวัตกรรมทางคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ เพ่ือตอบสนองความตองการขององคการท้ังภาครัฐและเอกชน สังคม และประเทศชาติ อยางมี      
ธรรมาภิบาลโดยใหความสําคัญกับเรื่องคุณภาพเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
 
ความสําคัญ 
 เนื่องจากอินเทอรเน็ตในปจจุบันไดขยายตัวครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทยโดยสามารถเขาถึงไดจาก
ท่ังแบบมีสายและไรสาย อินเทอรเน็ตจึงเปนอีกหนึ่งชองทางการติดตอสื่อสารท่ีสําคัญอยางยิ่ง นอกจากนี้การ
เรียนรูของผูคนในสังคมไดเปลี่ยนไปเพราะปจจุบันนี้คนนิยมเขาถึงขอมูลความรูผานอินเทอรเน็ต จึงทําใหเกิด
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนผานระบบอินเทอรเน็ตข้ึน ท้ังนี้ เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารเปนหนึ่งใน
ปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององคการอันจะนํามาซ่ึงการเพ่ิมผลิตภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทางธุรกิจ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี และมีประสิทธิภาพก็เปนปจจัยเอ้ือท่ีสําคัญ ซ่ึงสามารถสนับสนุน
ความสําเร็จทางการดําเนินธุรกิจขององคการได จากบทบาทท่ีสําคัญดังกลาว จึงเปนท่ีมาของการปรับปรุงหลักสูตร
โดยมุงใหมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จจากหลักสูตรนอกจากจะมีความรูและทักษะดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแลว
ยังจะตองมีความสามารถและวิจารณญาณในการบูรณาการความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
สมัยใหมดวยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ และมีภาวะผูนําในการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีดีตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูและมีทักษะดานการจัดการคอมพิวเตอรและสารสนเทศท่ีทันสมัย 
สามารถจัดการและกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีคุณภาพ 
 2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงสรางสรรค และการคิดเชิงบูรณาการ เพ่ือเปน
พ้ืนฐานของการเปนผูนําหรือผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีศักยภาพและขีดความสามารถเพ่ือสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันไดขององคการ 
 3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการประยุกตใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการแกปญหา
ในการทํางาน รวมท้ังการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังในระดับองคการ ชุมชน ทองถ่ินภายในประเทศ 
และระหวางประเทศ 
 4. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จรรยาบรรณ รวมท้ังมีจิตสํานึกในการดําเนินกิจการในหนาท่ี โดย
มุงหวังตอบสนองความตองการและรวมรับผิดชอบตอสังคม 
 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไมเปนคนวิกลจริต 
 5. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3.  ใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 1. ผูเรียนมีชั่วโมงสนทนากับผูสอนสัปดาหละครั้ง ชวงเวลา 20.00-22.00 น. 
 2. ผูเรียนศึกษาผานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสในระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน (RSU Cyber 
University LMS) ไดตลอดเวลา 
 3. ผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองในระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน (RSU Cyber University 
LMS) 
 4. ในรายวิชาท่ีมีการสอบปลายภาค ผูเรียนเขาสอบท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต 
 5. ผูเรียนเขานําเสนอหัวขอวิจัย และผลการวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต 
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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 มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  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
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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 และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   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           
 2.   แผน ข  
   2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ  ไดสอบผานการสอบประมวลความรูดวย

ขอเขียน ไดเสนอรายงานการศึกษาคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดย
คณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และไดสอบ
ผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆครบถวนตามหลักสูตร และ
ขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   2.3 รายงานการศึกษาคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายการการศึกษาคนควาอิสระตองไดรับตีพิมพ

ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการ
พิจารณาดวย หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย
หรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings)  
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   2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 

   2.5 ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสรางหลักสูตร  
 1. แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 
     1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2)  หมวดวิชาบังคับ        15 หนวยกิต 
     3)  หมวดวิชาเลือก                    9 หนวยกิต 
     4)  หมวดวิทยานิพนธ         12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)  หนวยกิตตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต 
     1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2)  หมวดวิชาบังคับ       15 หนวยกิต 
     3)  หมวดวิชาเลือก       15 หนวยกิต 
     4)  การศึกษาคนควาอิสระ       6 หนวยกิต 
     5)  การสอบประมวลความรู       0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน         
  แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชา
เสริมพ้ืนฐานอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรอง
ผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิต 
ของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี ้
             จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL 500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
CIM  601  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
   (Fundamentals of Information Technology) 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ   
  แผน ก แบบ ก2   15 หนวยกิต 
  แผน ข    15 หนวยกิต 
ITM  611  การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
   (Information Technology Project Management) 
CIM  612  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ     3(3-0-6) 
   (Information Technology for Management) 
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CIM  613  เครือขายไอซีทีเพ่ือธุรกิจ         3(3-0-6) 
   (ICT Network for Business) 
CIM  691  การอานเชิงวิชาการ          3(2-2-5) 
   (Academic Reading) 
CIM  692  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติดานการจัดการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ   3(2-2-5) 
   (Research Methodology and Statistics in Computer and  
   Information Management) 
 
 3. หมวดวิชาเลือก   
  แผน ก แบบ ก2    9 หนวยกิต 
  แผน ข    15 หนวยกิต 
CIM  614  กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลงองคกร   3(3-0-6) 
   (Information Technology Strategies and Organization Change) 
CIM  615  การประกันคุณภาพซอฟตแวร        3(3-0-6) 
   (Software Quality Assurance) 
CIM  616  การพาณิชยและการตลาดดิจิทัล       3(3-0-6) 
   (Digital Commerce and Marketing) 
CIM  617  เทคสตารตอัพและการเปนผูประกอบการ     3(3-0-6) 
   (Tech Startup and Entreprenuership) 
CIM  618  แนวทางใหมในเรื่องเทคโนโลย ี       3(3-0-6) 
   (New Frontiers in Technology) 
CIM  619  การวิเคราะหเหมืองขอมูลและขอมูลขนาดใหญ    3(3-0-6) 
   (Data Mining and Big Data Analysis) 
CIM  620  การจัดการความม่ันคงปลอดภัยคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 
   (Computer Security Management) 
ITM  617  การกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6) 
   (Information Technology Governance) 
ITM  625  การประสานงานและเทคโนโลยีการสื่อสารในองคการ   3(3-0-6) 
   (Collaboration and Communication Technology in Organisation) 
ITM  644  ระบบสารสนเทศการจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส   3(3-0-6) 
   (Supply Chain and Logistic Management Information Systems) 
ITM  680  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส          3(3-0-6) 
   (E-Government) 
CIM  693  หัวขอพิเศษทางดานการจัดการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Special Topics in Computer and Information Management) 
 
 4.  วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข) 
CIM  696  การศึกษาคนควาอิสระ         6(0-12-6) 
   (Independent Study) 
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CIM  697  การสอบประมวลความรู         0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations) 
CIM  699  วิทยานิพนธ            12(0-24-12) 
   (Thesis) 
 
แผนการศึกษา   

ช้ันปท่ี 1 
แผน ก แบบ ก 2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

CIM 613 เครือขายไอซีทีเพ่ือธุรกิจ                             3(3-0-6) 
ITM 611 การจดัการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
xxx xxx วิชาเลือก                                               3(3-0-6)                                                 
                                                        รวม   9  หนวยกิต 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

CIM 612 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ           3(3-0-6) 
CIM 691 การอานเชิงวิชาการ                                   3(2-2-5) 
CIM 692 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติดานการจัดการ           3(2-2-5) 
            คอมพิวเตอรและสารสนเทศ  

รวม  9  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
CIM 613 เครือขายไอซีทีเพ่ือธุรกิจ                          3(3-0-6) 
ITM 611 การจดัการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
xxx xxx วิชาเลือก                                            3(3-0-6)                                         
                                                       รวม   9  หนวยกิต 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

CIM 612 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ         3(3-0-6) 
CIM 691 การอานเชิงวิชาการ                                 3(2-2-5) 
CIM 692 ระเบียบวิธีวิจยัและสถิตดิานการจดัการ         3(2-2-5)                                           
            คอมพิวเตอรและสารสนเทศ  
                                                         รวม  9  หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 2 

แผน ก แบบ ก 2 
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
CIM 699 วิทยานิพนธ                                         3(0-6-3) 
xxx xxx วิชาเลือก                                               3(3-0-6) 
xxx xxx วิชาเลือก                                               3(3-0-6)                                            
                                                          รวม   9  หนวยกิต 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

CIM 699 วิทยานิพนธ                                       9(0-18-9) 
 
 
 

รวม  9  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
CIM 696 การศึกษาคนควาอิสระ                           3(0-6-3) 
xxx xxx วิชาเลือก                                             3(3-0-6) 
xxx xxx วิชาเลือก                                             3(3-0-6)                                           
                                                        รวม   9  หนวยกิต 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

CIM 696 การศึกษาคนควาอิสระ                           3(0-6-3) 
xxx xxx วิชาเลือก                                             3(3-0-6) 
xxx xxx วิชาเลือก                                             3(3-0-6) 
CIM 697 การสอบประมวลความรู                           0(0-0-0)                                          
                                                         รวม  9  หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา   
 1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                                 
  แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL  500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง และการอาน เพ่ือจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการท่ี
ใชศัพทท่ัวไปและศัพทเทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และใหเหตุผลสนับสนุนท้ังดานการพูดและ
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. 
เง่ือนไขรายวิชา: เปนรายวิชาเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาท่ีมีทักษะทางภาษาอังกฤษ
ต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
CIM  601 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
   (Fundamentals of Information Technology) 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปและ
อินเทอรเน็ต ภาษาสําหรับโปรแกรมเบื้องตน กฎหมายท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Fundamentals of information technology; Information system development; application 
programs and internet; introduction to programming languages; IT laws. 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ 
  แผน ก แบบ ก2   15 หนวยกิต 
  แผน ข    15 หนวยกิต 
ITM  611 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    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. 
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CIM  612 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ     3(3-0-6) 
   (Information Technology for Management) 
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในเศรษฐกิจดิจิทัล แนวโนมเกิดใหมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศท่ัวท้ังองคการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบกระบวนงานใหม ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การ, ระบบธุรกิจอัจฉริยะ, การวางแผนทรัพยากรองคการ  
 Managing information technology in digital economy; emerging trend in IT; enterprise 
systems; information technology for processes redesigning; managerial support systems; 
enterprise resource planning. 
 
CIM  613 เครือขายไอซีทีเพ่ือธุรกิจ         3(3-0-6) 
   (ICT Network for Business) 
 แนวโนมของแอพพลิเคชันบนอินเทอรเน็ต เครือขายทีซีพีไอพี อินเทอรเน็ต เครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
ศูนยขอมูล การใหบริการบนคลาวด เครือขายความม่ันคง แอพพลิเคชันตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับเครือขายไอซีที 
 Trend of Internet Applications; TCP/IP network; Internet; mobile network; data center; 
cloud service; security network; applications that related to ICT network. 
 
CIM  691 การอานเชิงวิชาการ          3(2-2-5) 
   (Academic Reading) 
 เนนทักษะในการอานบทความและวารสารวิชาการรวมถึงวิทยานิพนธทางดานการจัดการคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ  เริ่มตั้งแตบทคัดยอ ทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย ผลการทดลอง และบทสรุป การตีความ 
การวิเคราะห วิจารณ และการสนับสนุนความคิด เกณฑการประเมินคุณภาพของบทความวิชาการท่ีมีคุณภาพ: 
ความคิดริเริ่ม ประโยชนของงานวิจัย  การใชเทคนิคการทําวิจัยท่ีเหมาะสม และการอางอิง 
 Emphasis on reading journal articles and theses of computer and information 
management; the skill of reading the abstract, literature reviews, methodology, research results 
and conclusions; the skill in interpretations, critical analysis and support for the idea; criteria for 
assessing the quality of academic quality: initiative, the benefits of research, using the technique 
to do the proper research, and references. 
  
CIM  692 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติดานการจัดการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ   3(2-2-5) 
   (Research Methodology and Statistics in Computer  
   and Information Management) 
 หลักการของระเบียบวิธีวิจัย ลักษณะของงานวิจัยดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของการ
วิจัย การตั้งคําถามวิจัย การจัดทําขอเสนอการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล 
สถิติเพ่ือการวิจัย การวิเคราะหขอมูลดวยกระบวนการทางสถิติ การตีความผลการวิเคราะหขอมูล การประเมิน
ผลลัพธ การนําเสนอขอมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการอางอิง  
 Principles of research methodology; characteristics of research work on information 
technology management; types of researches; determining research questions; developing 
research proposals; research design; research tools; data gathering; research statistics; statistical 
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data analysis, research finding interpretation; research outcome evaluation; research finding 
presentation; research writing and referencing. 
 
 3. หมวดวิชาเลือก  
  แผน ก แบบ ก2   9 หนวยกิต 
  แผน ข    15 หนวยกิต 
CIM  614  กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเปล่ียนแปลงองคกร   3(3-0-6) 
   (Information Technology Strategies and Organization Change) 
 สภาวะความเปนจริงท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงองคการ ปรัชญา ทฤษฎี และแบบของผูนํา ผูนํา กับการ
ตัดสินใจ การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู แนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนยุทธศาสตรของ
องคการ การวิเคราะหความเสี่ยงในการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 
 New realities as the force of change in organization; philosophies, theories and styles of 
leadership; leadership and decision making; knowledge management and learning organization; 
guidelines for applying information technology as an organizational strategy; risk analysis in 
information technology investment; business process management (BPM). 
 
CIM  615 การประกันคุณภาพซอฟตแวร       3(3-0-6) 
   (Software Quality Assurance) 
 ปจจัย และ องคประกอบ เก่ียวกับการประกันคุณภาพซอฟตแวร การรวมกิจกรรมดานคุณภาพในวงจร
ชีวิตของโครงการ เครื่องมือท่ีใชในวงจรชีวิตการประกันคุณภาพ กลยุทธในการทดสอบซอฟตแวร การทดสอบ
ซอฟตแวร การวางแผนและการควบคุมคุณภาพซอฟแวร เมทริกคุณภาพซอฟแวร ควบคุมดานตนทุน ความ
นาเชื่อถือ มาตรฐานจัดการคุณภาพ ISO 9001, ISO 9000-3, CMM, CMMI, SPICE, ISO/IEC 15504  
 Components and factors of Software Quality Assurance; Integrating quality activities in 
the project life cycle; maintenance life cycle quality assurance tools; software testing strategies; 
software testing; software quality planning and control; quality metrics; cost of software quality; 
software reliability; quality management standards: ISO 9001 , ISO 9000 -3 , CMM, CMMI, SPICE, 
ISO/IEC 15504. 
 
CIM  616 การพาณิชยและการตลาดดิจิทัล       3(3-0-6) 
   (Digital Commerce and Marketing) 
 เศรษฐศาสตรของสภาพแวดลอมดิจิทัล รูปแบบธุรกิจดิจิทัล รูปแบบฟรีเม่ียมและการสรางตลาดสองดาน 
การคาปลีกอินเทอรเน็ต พาณิชยสมัครสมาชิก พาณิชยแบบ curated การเพ่ิมประสิทธิภาพการตลาดออนไลน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพอัตราการแปลง เครื่องมือสําหรับทําการตลาดดิจิทัลและการตลาดสื่อสังคม ประเด็นสําคัญ
ทางกฎหมายและนโยบายเก่ียวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
 Economics of digital environments; digital business models; freemium models and 
building two-sided markets; internet retail; subscription commerce; curated commerce; online 
marketing optimization; conversion rate optimization; digital marketing and social media 
marketing tools; key legal and policy issues underlying electronics commerce; intellectual 
property rights. 
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CIM  617  เทคสตารตอัพและการเปนผูประกอบการ     3(3-0-6) 
   (Tech Startup and Entrepreneurship) 
 ความรูเบื้องตนของเทคสตารตอัพและการเปนผูประกอบการ ความเขาใจในเทคโนโลยี, ความกระจาง
เก่ียวกับสตารตอัพ การนําแนวคิดทางเทคโนโลยีสูสตารตอัพ การหาโอกาสทางการคาท่ีมีศักยภาพสูง การรวบรวม
ทรัพยากร การหาวิธีในการขายและการทําตลาดแนวคิด การหาแหลงสนับสนุนทางการเงิน การจัดการการเติบโต 
หัวขอท่ีสําคัญอ่ืนๆ และโครงงานกลุม 
 Fundamentals of tech startup and entrepreneurship; understanding of the technology; 
startups demystify; taking a technology idea to startup; finding high-potential commercial 
opportunity; gathering resources; figuring out how to sell and market the idea; financing 
resources; managing growth; miscellaneous important topics and team projects. 
 
CIM  618  แนวทางใหมในเรือ่งเทคโนโลยี       3(3-0-6) 
   (New Frontiers in Technology) 
 การสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความเปนมืออาชีพทางดานเทคโนโลยี การแสดง
ปาฐกถาของผูนําธุรกิจในองคกร การแสดงปาฐกถาของนักวิจัยท่ีเปนผูบุกเบิกเทคโนโลยีใหมๆ ประสบการณเชิง
วิชาการและทักษะในแนวโนมและหัวขอท่ีเปนท่ีสนใจในปจจุบัน การสังเกตการพัฒนาหรือการคนพบท่ียิ่งใหญท่ี
คาดวาจะสงผลตอการเปนอยูของมนุษยในอีกไมก่ีปขางหนา 
 Series of seminars and professional development workshops in technology; talks by 
corporate business leaders; talks by researchers who are pioneering new technology; 
educational and hands-on experiences in emerging trends and topics; glimpse of new 
breakthroughs that are expected to affect our lives over the coming years. 
 
CIM  619  การวิเคราะหเหมืองขอมูลและขอมูลขนาดใหญ   3(3-0-6) 
   (Data Mining and Big Data Analysis) 
 คลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล บิกเดตา ธุรกิจอัจฉริยะ เทคโนโลยีการแปลงสารสนเทศเปนความรู 
การศึกษาเปรียบเทียบระหวางการจัดทําคลังขอมูลกับฐานขอมูลเชิงปฏิบัติการ การใชเทคนิคตางๆในการทําเหมือง
ขอมูลกับสภาพปญหาท่ีแตกตางกัน การออกแบบและการอนุวัตคลังขอมูลในมุมมองดานเทคนิค Big Data 
หมายถึงกลุมเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการจัดการขอมูลท่ีมีลักษณะทาทาย 3 อยาง ท่ีมักเรียกกันวา 3V อันไดแก 
Volume, Velocity และ Variety เนน การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big data) ท้ังในหลักการเก็บบันทึก การ
คืนคนขอมูล การประมวลผลขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบท่ีใชในการ
วิเคราะห 
 Data warehouse and data mining; big data analysis; business intelligence (BI); 
technologies 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 Three new 
challenge of 3 V including high-volume, high-velocity and high-variety information assets; Big 
Data Analysis including principle of storage retrieval analysis, and evaluation. 
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CIM  620  การจัดการความม่ันคงปลอดภัยคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 
   (Computer Security Management) 
 การโจมตีโดยปฏิเสธการใหบริการแบบกระจาย (ดีดี โอเอส): การโจมตีแบบ ACK floods, NTP 
reflection; การโจมตีเว็บแอพพลิเคชันก็: SQL inflection, Local file inclusion; การโจมตีแบบเปนขบวนการ 
เชน เอพีที, แรนซัมแวร (ไวรัสเรียกคาไถ), สกาดาไวรัส ซ่ึงเก่ียวของกับสงครามไซเบอร; ความจําเปนเก่ียวกับความ
เขาใจในเรื่องเครือขายความม่ันคงปลอดภัย  ซอฟตแวรความม่ันคงปลอดภัย คลาวดความม่ันคงปลอดภัย;  การ
ตระหนักถึงความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
 Distributed Denial-of-Service (DDoS) attacks: ACK floods, NTP reflection; Web application 
attacks: SQLi (SQL Inflection), local file inclusion (LFI); advanced persistent threat (APT), 
ransomware, SCADA virus such as STUNEX involving cyber warfare; needs in understanding 
network security, software security, and cloud security; cyber security awareness, risk 
assessment and risk management. 
  
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 20500 , COBIT, COSO, SOX, CMM/CMMI and Six Sigma กับการกํากับดูแลเทคโนโลยี
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®, applicable ISO 
standards, COBIT, COSO, SOX, CMM/CMMI and Six Sigma; IT governance roles, responsibilities 
and accountabilities (evaluating, educating, training). 
 
ITM  625 การประสานงานและเทคโนโลยีการส่ือสารในองคการ   3(3-0-6) 
   (Collaboration and Communication Technology in Organisation) 
 การสื่อสารในองคการ กลุมและกระบวนการทางสังคมในองคการ กระบวนการเชิงองคการ (วัฒนธรรม
องคการ หลักโครงสรางองคการ การจัดการความเปลี่ยนแปลง การเรียนรูและความรู) เครื่องมือและเทคโนโลยี
สาํหรับการสื่อสารและการประสานงานการมีสวนรวมของคณะทํางานในโครงการ การประชุมกลุม งานประจําวัน 
และการจัดเก็บสารสนเทศ หลักการแหงความสําเร็จในการประสานงานอิเล็กทรอนิกส การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 
เทคนิคการรวบรวมและแพรกระจายสารสนเทศ การวิจัยและแนวปฏิบัติท่ีดีในการใชเครื่องมือสื่อสารและ
เครื่องมือประสานงาน 
 Organization communication; the groups and social processes; the organisational 
processes (concepts of organisational culture, principles of organisational structure, change 
management, learning and knowledge); collaboration and communication tools and technology 
for team work participation in projects; team meetings, daily works, sharing and storing 
information; principles of making e-collaboration successful; information sharing, information 
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broadcasting and information gathering techniques; research and practice various collaboration 
and communication tools. 
  
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, 
logistics, reverse logistics, and distribution management; supply chain optimisation; linking 
supply chain strategy to overall business strategies. 
 
ITM  680 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส         3(3-0-6) 
   (E-Government) 
 กรอบแนวคิดเก่ียวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในมุมมอง วัตถุประสงค นโยบาย แผนงาน ความสําเร็จ 
แนวโนมและความทาทายของโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในภาครัฐ โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับหนวยงานราชการ แนวทางปฏิบัติท่ี
เปนเลิศดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส กฎหมายท่ีเก่ียวของกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  
 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. 
  
CIM  693 หัวขอพิเศษทางดานการจัดการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ   3(3-0-6) 
   (Special Topics in Computer and Information Management) 
 ความกาวหนาทางวิชาการและหัวขอพิเศษทางดานการจัดการคอมพิวเตอรและสารสนเทศท่ีนาสนใจตาม
สภาวการณปจจุบัน 
 Academic advancement and related issues on computer and information management 
in current situations. 
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 4. วิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก 2 / การคนควาอิสระ (แผน ข) 
CIM  696 การศึกษาคนควาอิสระ         6(0-12-6) 
   (Independent Study) 
   วิชาบังคับกอน :   ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวนหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

หลักสูตร 
 คนควาในประเด็นท่ีนักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด โดยหัวขอ ขอบเขตและรายละเอียดของ
โครงการจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา โครงการจะตองมีรากฐานจากการคนควาวิจัยอยางเปน
ระบบและมีความชัดเจน โครงการจะตองนําเสนอและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีหลักสูตรแตงตั้งข้ึน 
 Individual investigation in various fields of interest and specialization as selected by each 
student; the project proposal must be well researched and clearly defined; the topic and scope 
must be approved by the appointed advisor; 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. 
 
CIM  697 การสอบประมวลความรู         0 (0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations) 
   วิชาบังคับกอน :   ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวนหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

หลักสูตร 
 การสอบประมวลความรูในวิชาบังคับท่ีคณะกรรมการหลักสูตรเห็นชอบวาเปนหลักวิชาท่ีมีความสําคัญ 
โดยการประเมินผลเกรดคือผาน หรือ ไมผาน  
 The examination in the core courses as agreed by the program commitees; the 
assessment grades are S/U. 
 
CIM  699 วิทยานิพนธ           12(0-24-12) 
   (Thesis) 
 การวิจัยและพัฒนาในสาขาการจัดการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ นักศึกษาเลือกหัวขอท่ีนาสนใจโดย
ไดรับคําแนะนําความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา จัดทํารายงานผลการวิจัย และนําเสนอผลงาน 
 Thesis research for Master of Science program in computer and information 
management; this is a program of selected research, tailored to the interest of the individual 
student, under faculty supervision; writing a complete thesis report and presentation. 
   
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
 คนควาในประเด็นท่ีนักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด เพ่ือกําหนดเปนหัวขอวิจัย โดยนักศึกษา
จะตองจัดทํารายละเอียดของโครงการวิจัย ประกอบดวย ความสําคัญและปญหาของการศึกษา วัตถุประสงค 
ขอบเขต ตลอดจนวิธีดําเนินการวิจัย เพ่ือเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควา
อิสระ หลังจากนั้นจึงมาดําเนินการพัฒนาเครื่องมือ ดําเนินการวิเคราะหผลการศึกษา และจัดทํารูปเลมฉบับ
สมบูรณเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการสอบ วิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระเปนข้ันสุดทาย หลังจากนั้นจึง
ดําเนินการจัดทํารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ หรือนําเสนอ
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ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอรหรือการนําเสนอผลงานโดยวาจา จึงจะถือเปนเสร็จสิ้นการทํา
วิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระโดยสมบูรณ 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษาสามารถวิเคราะห สังเคราะห ออกแบบ พัฒนา และสรุปผลของการศึกษาออกมาเปนรายงาน
การศึกษาอยางเปนระบบท่ีกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง วงการวิชาการ รวมท้ังมีความสามารถท่ีจะแสวงหา
แนวทางในการแกปญหางานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ชวงเวลา 
   วิทยานิพนธ    ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ชั้นปท่ี 2 
   การศึกษาคนควาอิสระ  ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ชั้นปท่ี 2 

4. จํานวนหนวยกิต 
   วิทยานิพนธ    12 หนวยกิต 
   การศึกษาคนควาอิสระ  6 หนวยกิต 

5. การเตรียมการ 
 นักศึกษาทุกคนท่ีเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย จะถูกเตรียมความพรอมในเรื่องการจัดทําโครงการวิจัย
เพ่ือนําเสนอเปนหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ และดําเนินการศึกษาดวยตนเองภายใตคําแนะนํา
ของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระโดยนักศึกษาสามารถใชชองทางสื่อสารเพ่ือขอ
คําปรึกษา หรือนักศึกษานัดและขอเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาไดทุกสัปดาห หลักสูตรจะมีการจัดสอบโครงราง
งานวิจัย และสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระฉบับสมบูรณในระบบเปด ซ่ึงจะเปดโอกาสใหนักศึกษา
ทุกคนเขาฟงเพ่ือเรียนรูรวมกัน 

6. กระบวนการประเมินผล 
 การประเมินผล จะประเมินจากความสําคัญของชิ้นงานท่ีตอบโจทยของปญหา ความคิดเชิงสรางสรรค 
และการดําเนินการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ มีคุณภาพและมีความนาเชื่อถือไดตามหลักวิชาซ่ึงตองผานมติ
ความเห็นชอบจากกรรมการสอบวิทยานิพนธวาเปนผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระท่ีไดมาตรฐาน
ใหสามารถสําเร็จการศึกษาได สวนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานจะดําเนินการตามท่ีเขียนไวในขอ 2 หมวดท่ี 5 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  นักสารสนเทศ 
 2. ผูจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ผูบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. นักพัฒนาธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. เจาของกิจการท่ีตองการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในธุรกิจ   
 
สถานท่ีติดตอ 
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 10 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 

52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 12000 

           โทร 0-2997-2222 ตอ 4055, 4057 
           http://itmonline.rsu.ac.th    
           e-mail: chutima@rsu.ac.th 
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สํานักงาน RSU Cyber University ชั้น 12 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11)  
        โทร 0-2997-2222 ตอ 4162 
        https://cyberuonline.rsu.ac.th  
        e-mail: natthiya.s@rsu.ac.th 
  
                                         
 
 


