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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science Program in Information Technology Policy
and Management

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่ อ วท.ม. (นโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม Master of Science (Information Technology Policy
and Management)
ชื่อย่ อ M.S. (Information Technology Policy and
Management)

3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 39 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
5.3 การรับเข้ าศึกษา
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา

หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นหลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2555
เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
5/2555 เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ในการประชุมครั้งที่

ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2555
เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ในปี การศึกษา
2557
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพทีเ่ กีย่ วข้ องกับการวางนโยบายและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ กับองค์ กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน ดังต่ อไปนี้
8.1
นักบริหารศู นย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
8.2
ผู้บริหารสารสนเทศตั้งแต่ ระดับกลางถึงระดับสู งขององค์ กร
8.3
ทีป่ รึกษาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์ กร
8.4
นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
ใช้ สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การเรียนการสอนทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ ท่าพระจันทร์
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ ทนี่ ามาใช้ ในการพิจารณาเพื่อวางแผนหลักสู ตร เป็ นไปตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่เสนอโดย
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่ งชาติ ทีบ่ ่ งชี้ถึงความจาเป็ นทีอ่ งค์ กรต่ าง ๆ โดยเฉพาะองค์ กรในภาครัฐระดับกรม และระดับ
กระทรวง จะต้ องมีผู้บริหารสารสนเทศระดับสู ง (Chief Information Officer หรือ CIO) ที่มีอานาจในการกากับดูแลและจัดการ
งานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดขององค์ กร ตลอดจนเป็ นที่ปรึ กษาทางด้ านนี้ให้ กับผู้บริหารขององค์ กร เพื่อให้ การลงทุน
โครงสร้ างด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ เป็ นไปอย่ างมีทิศทาง ไม่ เกิดความซ้าซ้ อน สามารถใช้ ประโยชน์ ค้ ุมค่ ากับ
เงินงบประมาณ ซึ่ งสอดรับกับผลการศึกษาวิจัยของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) ที่ระบุว่า การ
กาหนดให้ มี CIO ขององค์ กร เป็ นนโยบายทีร่ ัฐได้ ดาเนินมาอย่ างถูกต้ อง แต่ กระบวนการพัฒนา CIO หากต้ องการให้ มคี วามเข้ มแข็ง
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เกิดเป็ นเครือข่ าย CIO อย่ างได้ ผลในระยะยาว รัฐจาเป็ นจะต้ องมอบหมายให้ สถาบันการศึกษาของประเทศเป็ นผู้ดาเนินการในเรื่อง
นี้ เช่ นเดียวกับการพัฒนา CIO ในประเทศต่ าง ๆ เช่ น สหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุ่น ที่ได้ มอบหมายให้ สถาบันการศึกษาเป็ นหน่ วยงาน
หลัก และเป็ นกลไกที่สาคัญในการพัฒนา CIO ของประเทศในรู ปแบบที่เรียกว่ า CIO University ซึ่งหลักสู ตรนี้ จะช่ วยสนับสนุน
กรอบนโยบายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย (Thailand National ICT Policy
Framework: ICT 2020) ทีเ่ น้ นในเรื่องการสร้ างบทบาทและความร่ วมมือระหว่ างองค์ กรต่ าง ๆ ผ่านทางการจัดตั้งสภา CIO ภาครัฐ
และหน่ วยงานทีจ่ ดั ตั้งในอนาคตโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ซึ่ง จะทาหน้ าที่เป็ น สานักผู้บริหารสารสนเทศ
ของรัฐ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสู ตรนีไ้ ด้ คานึงถึง การวางนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มาเป็ นเครื่องมือในทั้งในแง่ ของการบริหารจัดการและให้ บริการขององค์ กรภาครัฐ เพื่อเตรียมพร้ อมในการไปสู่ การเป็ น
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และในแง่ ของการบริ หารจัดการในวงจรของการดาเนินธุรกิจขององค์ กรภาคเอกชน เพื่อสร้ างรายได้ ในการ
ดาเนินธุรกิจในรู ปแบบที่เรียกว่ า E-Organization ซึ่งจะส่ งผลต่ อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรมของสั งคมไทย ที่เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ เข้ ามามีบทบาททีส่ าคัญต่ อวิถีชีวติ และความเป็ นอยู่ของคนไทย
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากสถานการณ์ ทกี่ ล่ าวในเบือ้ งต้ น ทาให้ วทิ ยาลัยนวัตกรรมเล็งเห็นโอกาสในการผลักดันให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ น
CIO University แห่ งแรกของประเทศไทย ที่มีบทบาทในด้ านการจัดการศึ กษา การฝึ กอบรม และการจัดสั มมนาทางวิชาการ
ตลอดจนการวิจยั และพัฒนาองค์ ความรู้ ด้าน CIO ที่เหมาะสมให้ กับประเทศไทย ผ่ านทางการจัดการเรีย นการสอนของหลักสู ตรที่
มุ่งเน้ นการพัฒนาผู้ที่มีความเชี่ ยวชาญในด้ านการวางนโยบายและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมุ่งไปสู่ การเป็ น
ผู้บริหารสารสนเทศขององค์ กร โดยเฉพาะการเป็ นผู้บริหารสารสนเทศระดับสู ง
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยนวัตกรรม มีพันธกิจในการเปิ ดการเรียนการสอนในลักษณะสหวิทยาการที่ผสมผสานองค์ ความรู้ ในหลายด้ าน
เพือ่ ผลิตบุคลากรทีส่ ามารถตอบสนองต่ อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย หลักสู ตรนี้ เป็ นหลักสู ตร
แบบสหวิทยาการ ที่มีการผสมผสานความรู้ ในด้ านการบริ หารจัดการ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพือ่ พัฒนาผู้ปฏิบัตงิ านทีม่ คี วามเชี่ยวชาญด้ านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารระดับกลาง นักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ ยวชาญ ซึ่ งอยู่ ในหน่ วยงานทั้งภาครั ฐและเอกชน ให้ มีทักษะในการวิเคราะห์ ปัญหา มีความสามารถในการติดต่ อสื่ อสาร มี
คุณธรรม จริยธรรม และภาวะของความเป็ นผู้นา สามารถจัดทาแผนแม่ บททางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนแม่ บท
ขององค์ กร กาหนดทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์ กร กากับดู แลและติดตามการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ มีความเชื่ อมโยงระหว่ างกัน ประเมินผลและตรวจสอบงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดขององค์ กร ดัง นั้ น
หลักสู ตรจึงมีความสอดคล้ องและสามารถตอบสนองต่ อเป้ าหมายและพันธกิจของวิทยาลัยทุกประการ
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
ไม่ มี
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ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ปัจจุบันเป็ นทีย่ อมรับกันโดยทั่วไปว่ า เทคโนโลยีสารสนเทศได้ มีบทบาทสาคัญอย่ างยิ่งต่ อการพัฒนาองค์ กรและประเทศ
การที่องค์ กรสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ ในการดาเนินกิจกรรมต่ าง ๆ ได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ จะทาให้ องค์ กร
สามารถบรรลุเป้ าหมายและพันธกิจที่ได้ ต้งั ไว้ ซึ่งปัจจัยที่สาคัญที่จะทาให้ องค์ กรประสบความสาเร็จในเรื่องนี้ ก็คือ องค์ กรจาเป็ น
จะต้ องมีผ้บู ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ บี ทบาทในการกากับดูแลและจัดการงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่ วยงานทั้งหมด
ขององค์ กร เป็ นผู้ทวี่ างแผนแม่ บทด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ กาหนดทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติและจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรในการดาเนินโครงการทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ กากับดูแลและติดตามการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ มกี ารเชื่อมโยงระหว่ างกัน ตลอดจนประเมินผลและตรวจสอบงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดขององค์ กร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนโดยเน้ น
องค์ ความรู้ ท้งั ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัตดิ ้ านนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ นาไปประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนาองค์ กร
ให้ ตอบรับกับเป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง การผสานองค์ ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ
ตลอดจนด้ านกฏหมายและจริยธรรม เพื่อให้ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสั งคมในปัจจุบัน รวมทั้งสร้ าง
กระบวนการเรี ยนรู้ ในเชิ งรุ ก โดยหลักสู ตรได้ มีการนางานวิจัยทางด้ านนโยบายและการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ มาเป็ นส่ วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน เพือ่ ให้ ผ้เู รียนเกิดความคิดสร้ างสรรค์ และเป็ นผู้นา
ในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Officer) ขององค์ กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะมีส่วนช่ วยสนับสนุนกรอบ
นโยบายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย (Thailand National ICT Policy
Framework: ICT 2020)
1.2 ความสาคัญ
การทีจ่ ะบริหารจัดการองค์ กรให้ บรรลุตามเป้ าหมายและพันธกิจทีว่ างไว้ ปัจจัยที่มีบทบาทสาคัญอย่ างหนึ่ง คือ การที่ผู้บริหาร
องค์ กรสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ เพื่อใช้ ในการดาเนินกิจกรรมต่ าง ๆ ขององค์ กร ไม่ ว่าจะเป็ นด้ านการติดต่ อสื่ อสาร
กระบวนการทางาน การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ช่ วยในการวางนโยบายและการบริหารงาน
จากสถานการณ์ ปัจจุบันของประเทศไทย พบว่ า ถึงแม้ ว่าองค์ กรต่ าง ๆ ทั้งหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน จะมีบุคลากรหรื อ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ กับองค์ กรก็ตาม แต่ หลาย องค์ กร โดยเฉพาะองค์ กรภาครั ฐ ยังขาดการวาง
แผนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่ างเป็ นระบบ ขาดการบูรณาการข้ อมูลและระบบสารสนเทศเข้ าด้ วยกัน การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์ กรมักจะเป็ นในลักษณะที่แต่ ละหน่ วยงานขององค์ กรจะวางแผนงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับหน่ วยงานของตนเอง โดยไม่ ได้ คานึงถึงงานของหน่ วยงานอื่น ๆ ที่มีความจาเป็ นหรือความต้ องการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในลักษณะทีค่ ล้ ายคลึงกัน นอกจากนี้ การพัฒนาระบบดังกล่ าว ยังขาดการกาหนดมาตรฐานของข้ อมูลและขาดการเชื่อมโยง
ข้ อมูลระหว่ างหน่ วยงานต่ าง ๆ ภายในองค์ กร และระหว่ างองค์ กรของตนเองกับองค์ กรอื่น ๆ เพื่อให้ การใช้ สารสนเทศเกิดประโยชน์
สู งสุ ด ซึ่ งปั ญหาดังกล่ าว ส่ งผลให้ การลงทุนโครงสร้ างด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศเกิดความซ้าซ้ อน ไม่ สามารถใช้
ประโยชน์ ได้ อย่ างคุ้มค่ ากับงบประมาณ การพัฒนาระบบและการจัดซื้อจัดจ้ างด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นไปอย่ างไร้ ทิศทาง ไม่ มี
แผนการพัฒนาบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทีช่ ัดเจนทีส่ อดคล้ องกับพันธกิจขององค์ กร
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สาเหตุสาคัญของปัญหาดังกล่ าว คือ การที่องค์ กรส่ วนใหญ่ ขาดผู้บริหารระดับสู งที่มีบทบาทในการกากับดูแลและจัดการงาน
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่ วยงานทั้งหมดขององค์ กร เป็ นผู้ที่วางแผนแม่ บทด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ กาหนดทิศทางในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติและจัดสรรงบประมาณและทรั พยากรในการดาเนินโครงการทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ กากับ
ดูแลและติดตามการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีการเชื่ อมโยงระหว่ างกัน ประเมินผลและตรวจสอบงานด้ านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดขององค์ กร ตลอดจนเป็ นที่ปรึ กษาทางด้ านนี้ให้ กับคณะผู้บริ หารขององค์ กร ซึ่ งผู้บริ หารที่ทาหน้ าที่นี้
เรียกว่ า ผู้บริหารสารสนเทศระดับสู ง (Chief Information Officer: CIO)
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่ งชาติตระหนักถึงปัญหาดังกล่ าวและความจาเป็ นที่องค์ กรต่ าง ๆ จะต้ องมีผู้บริ หาร
สารสนเทศระดับสู ง จึงได้ นาเสนอเรื่ องต่ อคณะรั ฐมนตรี เพื่อพิจารณา โดยขอให้ หน่ วยงานภาครัฐในระดับกรมและกระทรวงทาการ
แต่ งตั้งผู้บริหารระดับรองหัวหน้ าสู งสุ ด เพือ่ ทาหน้ าทีเ่ ป็ นผู้บริหารสารสนเทศระดับสู ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้ อเสนอเมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน 2541 และได้ มอบหมายให้ สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน (ก.พ.) และศู นย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ
คอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ (NECTEC) ดาเนินการจัดหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริ หารสารสนเทศระดับสู งภาครัฐ ซึ่งผู้ที่เข้ ารับการ
อบรม ได้ แก่ รองอธิบดีหรือรองปลัดกระทรวงทีไ่ ด้ รับตาแหน่ งนี้
จากการศึกษาวิจัยของศู นย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติในเรื่องผลกระทบที่เกิดจากมาตรการแต่ งตั้ง
CIO และผลการดาเนินโครงการฝึ กอบรม CIO ทีด่ าเนินการโดยศู นย์ เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติตลอดช่ วงหลาย
ปี ทีผ่ ่านมา พบว่ า การแต่ งตั้งและพัฒนา CIO เป็ นนโยบายของรัฐทีด่ าเนินมาอย่ างถูกต้ อง แต่ ในทางปฏิบัติ การแต่ งตั้ง CIO ขององค์ กร
ภาครัฐจะถูกมอบหมายให้ กบั รองอธิบดีหรือรองปลัดกระทรวงในลักษณะที่เป็ นภาระ “หน้ าที่เพิ่มเติม” นอกเหนือจากภาระหน้ าที่หลัก
ตามตาแหน่ ง ซึ่งการดาเนินการในลักษณะดังกล่ าวทาให้ โครงการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครั ฐที่มีมูลค่ ามหาศาล ไม่ ได้ รับการ
ดูแลจาก CIO แบบเต็มเวลา การจัดซื้อจัดจ้ างในโครงการต่ าง ๆ ขององค์ กรดาเนินการอย่ างขาดประสิ ทธิภาพ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยบ่ งชี้
ถึงความจาเป็ นทีร่ ัฐจาเป็ นจะต้ องมีการแต่ งตั้งตาแหน่ งรองอธิบดีหรือรองปลัดกระทรวงในตาแหน่ ง CIO โดยตรง โดยเป็ นตาแหน่ งที่มี
เส้ นทางการเติบโตมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ ในการทางานด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศขององค์ กรมาอย่ างต่ อเนื่ อง ส่ วนในด้ านการ
ดาเนินการฝึ กอบรมให้ กบั CIO งานวิจัยบ่ งชี้ว่า การดาเนินการฝึ กอบรมในลักษณะที่ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ทา
หน้ าที่ “เป็ นผู้ประสานงาน” กับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่ าง ๆ เพื่อเป็ นผู้บรรยายในหลักสู ตรการฝึ กอบรมนั้น เป็ นรู ปแบบที่
เหมาะสมสาหรับการดาเนินการในช่ วงแรกเท่ านั้น เนื่องจากวิทยากรแต่ ละท่ านมีการกาหนดเนือ้ หาในการสอนเฉพาะหัวข้ อการสอนของ
ตนเอง แต่ ไม่ มกี ารประสานในเรื่องของเนือ้ หาให้ สอดคล้ องกันตลอดทั้งหลักสู ตร ซึ่งหากจะให้ การพัฒนา CIO มีความเข้ มแข็ง และเกิด
เป็ นเครือข่ ายระหว่ าง CIO อย่ างได้ ผลในระยะยาว หลักสู ตรที่ใช้ ในการเรี ยนการสอน จะต้ องมีความเป็ นมาตรฐาน จะต้ องมีผู้บริหาร
หลักสู ตร มีทมี คณาจารย์ และวิทยากรทีม่ คี วามเชี่ยวชาญ มีการบริหารจัดการหลักสู ตรที่ทาให้ การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพและสอดคล้ องกัน ซึ่งรัฐจาเป็ นจะต้ องจัดตั้งสถาบันหรือมอบหมายให้ สถาบันการศึกษาของประเทศเป็ นผู้ดาเนินการใน
เรื่องนี้ เช่ นเดียวกับการพัฒนา CIO ในประเทศต่ าง ๆ เช่ น สหรัฐอเมริกา หรือ ญี่ปุ่น ที่ได้ มอบหมายให้ สถาบันการศึกษาเป็ นหน่ วยงาน
หลัก และเป็ นกลไกทีส่ าคัญในการพัฒนา CIO ของประเทศในรู ปแบบทีเ่ รียกว่ า CIO University
ด้ วยเหตุผลดังกล่ าว วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นโอกาสของการเป็ นหน่ วยงานด้ านการจัดการศึกษา
ที่จะเข้ าไปมีบทบาทในการพัฒนา CIO ให้ กับองค์ กรทั้งภาครัฐและเอกชน และสร้ างเครือข่ าย CIO ให้ กับประเทศ จึงพัฒนาหลักสู ตร
ระดับปริญญาโท เพือ่ พัฒนาผู้ทมี่ คี วามเชี่ยวชาญในเรื่องการวางนโยบายและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมุ่งไปสู่ การเป็ น
ผู้บริหารสารสนเทศขององค์ กร โดยเฉพาะการเป็ นผู้บริหารระดับสู งสุ ด คือ Chief Information Officer หรือ CIO นอกจากนี้ วิทยาลัย
ยังมุ่งหวังในการที่จะผลักดันให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ น CIO University แห่ งแรกของประเทศไทยในเวทีระดับสากล เพื่อสร้ าง
บทบาทในด้ านการเป็ นหน่ วยงานหลักที่สาคัญในด้ านการจัดการศึกษา การจัดฝึ กอบรม การจัดกิจกรรมสั มมนาทางวิชาการ ตลอดจน
การวิจยั และพัฒนาองค์ ความรู้ ทางด้ าน CIO ทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งจะมีส่วนช่ วยในการสนับสนุนกรอบนโยบายด้ านเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่ อสาร พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย (นโยบาย ICT 2020) ที่เน้ นในเรื่องการสร้ างบทบาทและความร่ วมมือ
ระหว่ าง CIO ของหน่ วยงานต่ าง ๆ ผ่ านทางการจัดตั้ง สภา CIO ภาครัฐ และหน่ วยงานที่จะจัดตั้งในอนาคตโดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะทาหน้ าทีเ่ ป็ น สานักผู้บริหารสารสนเทศของรัฐ
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพือ่ ให้ มหาบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะ ดังนี้
1. มีความรู้ ความสามารถ ในการวิเคราะห์ ปัญหาและการติดต่ อสื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรมและภาวะของการเป็ นผู้นา
2. มีความรู้ ความสามารถจัดทาแผนแม่ บททางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ นับสนุนแผนแม่ บทขององค์ กร
3. มีวสิ ัยทัศน์ สามารถกาหนดทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์ ก ร และกากับดูแลและติดตามการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มกี ารเชื่อมโยงกัน
4. มีความสามารถในการประเมินผลและตรวจสอบงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดขององค์ กร
5. มีความสามารถเป็ นทีป่ รึกษาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ กบั ผู้บริหารองค์ กร

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (ภาษาไทย) โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึ กษาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนโดยใช้ เวลาการศึ กษา ไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่ วโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปี ที่ 1
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วันและเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น.
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
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2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึ กษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.
2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัตดิ งั นี้
 เป็ นผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท่ า ไม่ จ ากั ด สาขาจากสถาบั น การศึ ก ษาในประเทศหรื อ
ต่ างประเทศทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
 เป็ นผู้ ที่มีป ระสบการณ์ การท างานด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ไม่ น้ อยกว่ า 1 ปี หรื อ เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ บ ริ ห าร
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่ วยงาน
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
 การทดสอบความรู้ ผู้ เข้ าศึ กษาจะต้ องส่ งเอกสาร หลักฐาน อย่ างใดอย่ างหนึ่ง ซึ่ งมีอายุ ไม่ เกิน 2 ปี นั บ ถึง วันสมัค ร
ดังต่ อไปนี้
- คะแนนสอบทักษะด้ านการจัดการระดับปริญญาโท (SMART-II) ซึ่งจัดสอบโดยศู นย์ ทดสอบทักษะด้ านการ
จัดการแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คะแนนสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (IT Passport Examination) ซึ่งจัดสอบโดย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) กระทรวง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- การทดสอบความรู้ ทางคณิตศาสตร์ ตามแนว GMAT ทีว่ ทิ ยาลัยนวัตกรรมจัดสอบ
 การทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษ ผู้เข้ าศึ กษาจะต้ องส่ งผลทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบโดย
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรื อ ผลคะแนน TOEFL หรือ ผลคะแนน IELTS ทั้งนี้ ผลคะแนนการ
ทดสอบจะต้ องมีอายุไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
 การสอบสัมภาษณ์
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ)
นอกเหนือจากระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน หลักสู ตรจะใช้ เทคนิคการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อให้ เหมาะสมกับ
นักศึ กษาซึ่งเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ การทางานในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศมาแล้ วระดับหนึ่ง โดยเทคนิคที่จะใช้ ในการสร้ างการ
เรียนรู้ ประกอบด้ วย การเรียนรู้ จากปัญหาที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน หรือ Problem-based learning, การทางานกลุ่ม, การทางานวิจัย
โครงการเดีย่ ว, การวิเคราะห์ กรณีศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงาน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 12.15 และข้ อ 19
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 39 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึ กษา เป็ นหลักสู ตรแบบไม่ เต็มเวลา นักศึ กษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึ กษาตลอดหลักสู ตร อย่ างน้ อย 4 ภาค
การศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
การค้ นคว้ าอิสระ
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

แผน ก2
24 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต

แผน ข
24 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วยอักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 หลัก โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่ อ นท / IO หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชานโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักเลข
เลขหลักร้ อย
แสดงระดับการศึกษา
เลขหลักสิบ
แสดงประเภทของวิชา

เลขหลักหน่ วย
แสดงวิชาบังคับและเลือก

เลข
6
7
8
0
1
2
3
4
5
9
0-4
5-9

หมวด
วิชาปริญญาโทขั้นต้ น
วิชาปริญญาโทขั้นสู ง
วิทยานิพนธ์
วิชาพืน้ ฐานทีส่ นับสนุนหลักวิชาการ
วิชาด้ านเศรษฐศาสตร์
วิชาด้ านกฎหมาย
วิชาด้ านการจัดการเชิงธุรกิจ
วิชาด้ านนโยบายและการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิชาด้ านความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาทีค่ ้ นคว้ าหรือวิจยั ด้ วยตนเอง
วิชาบังคับ
วิชาเลือก

3.1.3.1 วิชาบังคับ
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ให้ ศึกษาวิชาบังคับจานวน 10 วิชา รวม 24 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
นท 600 การสื่อสาร ภาวะผู้นา และจริยธรรมสาหรับผู้บริหารสารสนเทศระดับสู ง
1.5 (1.5-0-4.5)
IO 600
Communications, Leadership and Ethics for Chief Information Officers
นท 610 การวางแผนเงินทุนและกากับดูแลการลงทุน
1.5 (1.5-0-4.5)
IO 610
Capital Planning and Investment Control
นท 620
IO 620
นท 630
IO 630
นท 631
IO 631

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวทางปฏิบตั ิ
IT Laws and Regulatory Compliance
การบริหารทรัพยากรบุคคลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT Human Resources Management
นวัตกรรมและการบริหารการเปลีย่ นแปลง
Innovation and Change Management

3 (3-0-9)
1.5 (1.5-0-4.5)
3 (3-0-9)
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รหัสวิชา
นท 640
IO 640
นท 641
IO 641
นท 650
IO 650
นท 651
IO 651
นท 700
IO 700

ชื่อวิชา
การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
IT Strategic Planning
ธรรมาภิบาลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT Governance
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้บริหารสารสนเทศระดับสู ง
Information Technology for CIOs
สถาปัตยกรรมองค์ กร
Enterprise Architecture
วิธีวจิ ยั และการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
Research Methodology and Quantitative Analysis

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
1.5 (1.5-0-4.5)
3 (3-0-9)

3.1.3.2 วิชาเลือก
นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกศึกษา 3 หน่ วยกิต แผน ข เลือกศึกษา 9 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
นท 645 การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบงานด้ านเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
สารสนเทศ
IO 645
IT Risk Management and Audit
นท 646 กลยุทธ์ การจัดซื้อจัดจ้ างงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-9)
IO 646
IT Strategic Sourcing Management
นท 647 การบริหารจัดการสารสนเทศ
3 (3-0-9)
IO 647
Information Management
นท 648 รัฐบาลและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั
3 (3-0-9)
IO 648
E-Government and E-Business in Digital Economy
นท 735 การจัดการห่ วงโซ่ คณ
3 (3-0-9)
ุ ค่ า
IO 735
Value Chain Management
นท 745 การจัดการความรู้
3 (3-0-9)
IO 745
Knowledge Management
นท 746 ระบบสารสนเทศอัจฉริยะและการวิเคราะห์ เพือ่ ธุรกิจ
3 (3-0-9)
IO 746
Business Intelligence and Analytics
นท 747 สัมมนาเพือ่ การเรียนรู้ ประสบการณ์ ด้านนโยบายและการบริหาร
3 (3-0-9)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
IO 747
Seminar on Lessons Learned in IT Policy and Management
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รหัสวิชา
นท 748
IO 748
นท 749
IO 749
นท 755
IO 755
นท 758
IO 758
นท 759
IO 759

ชื่อวิชา
หัวข้ อพิเศษทางด้ านนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Special Topics in IT Policy and Management 1
หัวข้ อพิเศษทางด้ านนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Special Topics in IT Policy and Management 2
หลักการและนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT Security and Policies
หัวข้ อพิเศษทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Special Topics in Information Technology 1
หัวข้ อพิเศษทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Special Topics in Information Technology 2

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3 (3-0-9)
1.5 (1.5-0-4.5)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
1.5 (1.5-0-4.5)

3.1.3.3 การค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับนักศึกษา แผน ข)
รหัสวิชา
นท 791
IO 791
นท 792
IO 792

รายวิชา
การค้ นคว้ าอิสระ 1
Independent Study 1
การค้ นคว้ าอิสระ 2
Independent Study 2

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3
3

3.1.3.4 วิทยานิพนธ์ (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)
รหัสวิชา
นท 800
IO 800

รายวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
12
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นท 600
IO 600
นท 610
IO 610
นท 620
IO 620
นท 640
IO 640
นท 700
IO 700

นท 630
IO 630
นท 631
IO 631
นท 641
IO 641
นท 650
IO 650
นท 651
IO 651

นท xxx
IO xxx

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
หลักสู ตรจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค มีแผนการศึกษาดังนี้
ปี การศึกษาที่ 1/ ภาคเรียนที่ 1 (สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข)
การสื่อสาร ภาวะผู้นา และจริยธรรมสาหรับผู้บริหารสารสนเทศระดับสู ง
Communications, Leadership and Ethics for Chief Information Officers
การวางแผนเงินทุนและกากับดูแลการลงทุน
Capital Planning and Investment Control
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวทางปฏิบตั ิ
IT Laws and Regulatory Compliance
การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
IT Strategic Planning
วิธีวจิ ยั และการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
Research Methodology and Quantitative Analysis
รวม
ปี การศึกษาที่ 1/ ภาคเรียนที่ 2 (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
การบริหารทรัพยากรบุคคลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT Human Resources Management
นวัตกรรมและการบริหารการเปลีย่ นแปลง
Innovation and Change Management
ธรรมาภิบาลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT Governance
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้บริหารสารสนเทศระดับสู ง
Information Technology for CIOs
สถาปัตยกรรมองค์ กร
Enterprise Architecture
รวม
ปี การศึกษาที่ 1/ ภาคฤดูร้อน (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
วิชาเลือก

1.5 หน่ วยกิต
1.5 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

1.5 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
1.5 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต

สอบประมวลความรู้ (สาหรับนักศึกษาแผน ข)
รวม

3 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที่ 2/ ภาคเรียนที่ 1
นท 800
IO 800

แผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

6 หน่ วยกิต นท 791
IO 791
นท xxx
6 หน่ วยกิต

แผน ข
การค้ นคว้ าอิสระ 1
Independent Study 1
วิชาเลือก

3 หน่ วยกิต

รวม

3 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2/ ภาคเรียนที่ 2
นท 800
IO 800

แผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

6 หน่ วยกิต นท 792
IO 792
นท xxx
6 หน่ วยกิต

แผน ข
การค้ นคว้ าอิสระ 2
Independent Study 2
วิชาเลือก
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาของหลักสู ตร มีดงั นี้
นท 600
IO 600

การสื่อสาร ภาวะผู้นา และจริยธรรมสาหรับผู้บริหารสารสนเทศระดับสู ง
Communications, Leadership and Ethics for Chief Information Officers

1.5 หน่ วยกิต
1.5 (1.5-0-4.5)

ทักษะในการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การคิด การเขียนรายงาน และการนาเสนองานแบบมืออาชีพ การเลือกใช้ รูปแบบการนาเสนอ
และช่ องทางที่เหมาะสมในการสื่ อสาร การประยุกต์ ทักษะในการสื่ อสารเพื่อ เสริมสร้ างบทบาทในการเป็ นผู้นา การบริหารมนุษย
สัมพันธ์ ภาวะผู้นาในการการแก้ ไขความขัดแย้ ง ผลของภาวะผู้นาที่มีต่อการทางานของทีม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของการเป็ นผู้บริหารสารสนเทศระดับสู ง การดาเนินนโยบายและการบริหารงานอย่ างมีธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
สารสนเทศระดับสู งต่ อสั งคม สิ่ งแวดล้ อม และสิ ทธิมนุษยชน การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการสร้ างและพัฒนาเครือข่ ายวิชาชี พ
ทางด้ านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้ กบั ประเทศ
Communication skills of listening, speaking, thinking, writing and professional presentations. How to select appropriate
styles and channels of communication. Applications of communication skills for strengthening leadership. Management
for human relations. Leadership in conflict resolution. Effects of leadership on teamwork. Moral, ethics, and code of
conducts for CIOs. IT Governance for CIOs. Responsibilities of CIOs on social, environmental, and human rights.
Participation of CIOs in creating and developing the IT professional networks for the country.
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นท 610 การวางแผนเงินทุนและกากับดูแลการลงทุน
1.5 หน่ วยกิต
IO 610 Capital Planning and Investment Control
1.5 (1.5-0-4.5)
การอ่ านและวิเคราะห์ ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ทฤษฎีการเงินเพื่อช่ วยในการวิเคราะห์ การลงทุนทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดทางบประมาณ การวางแผนเงินทุน การบริหารความเสี่ยง การจัดหาแหล่ งเงินทุน การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย โดยเฉพาะค่ าใช้ จ่าย
ทีเ่ กิดจากการใช้ บริการ การบริหารการจ่ ายผลตอบแทนแก่ เจ้ าของทุน การควบรวมและการซื้อกิจการ
Analysis and interpretation of accounting and financial data. Financial theories for IT investment. Budget preparation.
Capital planning. Risk management. Capital mobilization. Cost analysis, especially cost for services. Management of
compensation to investors. Mergers and acquisitions.
นท 620 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวทางปฏิบตั ิ
3 หน่ วยกิต
IO 620 IT Laws and Regulatory Compliance
3 (3-0-9)
ปรัชญาและที่มาของหลักกฎหมายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการโทรคมนาคม การคุ้มครองผู้ใช้ บริ การ การประกอบธุ รกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ หลักและเงื่อนไขในการคุ้มครองทรัพย์ สินทางปัญญาตามกฎหมายไทย โดยเน้ นใน
เรื่องของลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ข้ อตกลงระหว่ างประเทศทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ สินทางปัญญา แนวทางในการบริหารจัดการเพื่อ ให้ องค์ กร
ปฏิบัตติ ามข้ อกาหนดทางกฎหมาย ข้ อกาหนดตามแนวทางปฏิบัติที่เป็ นเลิศ และข้ อกาหนดตามกฎระเบียบต่ าง ๆ ของหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้ อง โดยศึกษาจากกรณีศึกษาต่ าง ๆ
Philosophies of IT laws. Telecommunication commission. Consumer protections. Electronic commerce transactions.
Computer abuse. Principles and criteria for protecting intellectual properties under Thai laws, focusing on copyrights and
patents. International agreements on intellectual properties. How to help an organization to comply with IT laws and
regulations, and best practices by learning from several case studies.
นท 630 การบริหารทรัพยากรบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5 หน่ วยกิต
IO 630 IT Human Resources Management
1.5 (1.5-0-4.5)
ความร่ วมมือและการทางานเป็ นทีม การสรรหา การจัดทาเส้ นทางอาชีพ การพัฒนาความเป็ นมืออาชีพ การพัฒนาทักษะ การรักษา
บุคลากรทรงคุณค่ า เส้ นทางอาชีพ CIO
Collaboration and Teamwork. Recruiting. Career pathing. Professional development. Skill development. Retaining
talented people. CIO career guides.
นท 631 นวัตกรรมและการบริหารการเปลีย่ นแปลง
3 หน่ วยกิต
IO 631 Innovation and Change Management
3 (3-0-9)
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของนวัตกรรมทีม่ ผี ลต่ อวัฒนธรรมขององค์ กร การบริหารการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
ในองค์ กร การลดความขัดแย้ งทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลง ภาวะผู้นากับการเปลี่ยนแปลงขององค์ กร การวิเคราะห์ เครื่องมือ และ
กลยุทธ์ ในการเตรียมความพร้ อมและการสร้ างการยอมรับต่ อการเปลีย่ นแปลง
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Innovation in information technology. The impact of innovations on organization cultures. Change and conflict
management in organizations. Leadership and organizational change. Analysis, tools, and strategies in preparation and
adaptation for changes.
นท 640 การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
3 หน่ วยกิต
IO 640 IT Strategic Planning
3 (3-0-9)
การวางแผนเชิ งกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์ กร การเขียนแผนแม่ บทด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนแผน
แม่ บทขององค์ กร การวางแผน การพัฒนา และการกาหนดแผนปฏิบัตงิ านด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับต่ าง ๆ ขององค์ กร การ
บริ หารโปรแกรมที่ประกอบด้ วยโครงการต่ าง ๆ ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์ กร เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนแม่ บทและ
สามารถเชื่อมโยงข้ อมูลถึงกันระหว่ างหน่ วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์ กร
IT strategic planning for organizations. How to write an IT Master Plan that aligns with organization’s strategic
directions. IT development and operational planning for various levels of organization. Program management consisting
of IT projects conforming to IT Master Plan and sharing data among departments within the organization and with other
organizations.
นท 641 ธรรมาภิบาลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่ วยกิต
IO 641 IT Governance
3 (3-0-9)
มาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ ป็ นเลิศต่าง ๆ (Standard and Best Practices) เช่ น ITIL ISO COBIT CMMI เพือ่ นามาประยุกต์ ใช้
ในการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์ กร ทั้งในด้ านการบริ หารจัดการโครงสร้ างพืน้ ฐาน การบริ หารทรั พยากร การ
บริหารความมัน่ คงปลอดภัย การบริหารงานบริการ การบริหารผลการปฏิบัตงิ าน การบริหารโครงการและงบประมาณ ตลอดจนการ
จัดโครงสร้ างองค์ กรทีม่ กี ารควบคุมภายในทีด่ ี ทั้งนี้ เพือ่ ก้ าวไปสู่ การเป็ นองค์ กรทีม่ กี ารบริหารจัดการอย่ างมีธรรมาภิบาล
Standards and best practices, such as ITIL ISO COBIT and CMMI for organizations’ IT management which includes
infrastructure management, resources management, security management, service management, performance
management, project and budget management, and organizational structure management for better internal control in
order to become the organization with ‘good governance’.
นท 645 การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่ วยกิต
IO 645 IT Risk Management and Audit
3 (3-0-9)
ปัจจัยทีม่ ผี ลทาให้ เกิดความเสี่ยงในงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ การระบุความเสี่ ยงที่มีโอกาสเกิดขึน้ การวิเคราะห์ ประเมิน และ
บริ หารจัดการความเสี่ ยง กระบวนการในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบการควบคุมในมุมมองด้ าน
บริหารจัดการ ด้ านการบริการ เทคนิคการตรวจสอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ อดคล้ องกับมาตรฐานสากลและวัฒนธรรมไทย
Factors that cause risks in information technology. Risk identification. Analysis, evaluation, and management for risks.
IT audit processes. Auditing control procedure in management and service perspectives. IT auditing techniques that
conform to international standards and Thai culture.
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นท 646 กลยุทธ์ การจัดซื้อจัดจ้ างงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่ วยกิต
IO 646 IT Strategic Sourcing Management
3 (3-0-9)
การจัดทาแผนงานความต้ องการระบบงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์ กร การตั้งงบประมาณตามแผนงานระบบงานด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์ กร การติดตามความก้ าวหน้ าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางด้ านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์
การคัดเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้ างงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทาข้ อกาหนดโครงการ (TOR) เพือ่ ใช้ ประกาศในการจัดซื้อจัด
จ้ างระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์ กร การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้ าง การ
วิเคราะห์ งบประมาณค่ าใช้ จ่ายงานด้ านสารสนเทศ การประเมินความพร้ อมและแนวทางในการเลือกกลุ่มผู้ขาย กลยุทธ์ ในการต่ อรอง
แนวทางการส่ งมอบงานและการตรวจรับงาน การเปลีย่ นแปลงและแก้ ไขสัญญา
Preparation of organization's Information systems’ needs. Setting up budgets based on organization’s IT plans.
Monitoring and tracking progress and changes in hardware and software technologies. Selection procedures for
information technology procurement. Preparation of terms of references (TOR) for public announcements. Electronic
auctions (e-auction) and procurement procedures. Analysis of IT expenditures. Vendor evaluation and selection.
Negotiation strategy. Delivery and review guidelines. Changes and amendments of contracts.
นท 647 การบริหารจัดการสารสนเทศ
3 หน่ วยกิต
IO 647 Information Management
3 (3-0-9)
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ เพือ่ เป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การ
รวบรวมสารสนเทศ (Collection) การบริ หารจัดการสารสนเทศ (Management) แบบบู รณาการ ทั้ง ในเรื่ องของการจัดตั้ง
(Organization) และการควบคุม (Control) โครงสร้ าง (Structure) การประมวลผล (Processing) การส่ งมอบ (Delivery) และการ
กระจายข้ อมูล (Distribution) ไปสู่ ผู้ใช้ ในภาคส่ วนต่ างๆ การบริหารจัดการสารสนเทศในรู ปแบบของการทาเหมืองข้ อมูล (Data
Mining) และคลังข้ อมูล (Data Warehouse) กรณีศึกษาต่ าง ๆ ในการบริหารจัดการสารสนเทศภายในองค์ กร
Information and communication technology applications for information management which covers information
collection, integrated information management in terms of organization, control, structure, processing, delivery, and
information distribution to users in various sectors. Information management in the form of data mining and data
warehousing. Case studies in information management within the organization.
นท 648 รัฐบาลและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั
3 หน่ วยกิต
IO 648 E-Government and E-Business in Digital Economy
3 (3-0-9)
การวางนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัตกิ ารในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ เพือ่ เป็ นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการและให้ บริการของหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการเตรียมความพร้ อมเพือ่ มุ่งไปสู่ การ
เป็ นองค์ กรอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อ ช่ วยในการดาเนินธุ รกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
กรณีศึกษาต่ าง ๆ ทีม่ กี ารนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ในการบริหารจัดการหรือสร้ างรายได้ ให้ กับองค์ กรในรู ปแบบ
ของ e-Organization
Developing ICT policies, ICT strategic and action plans for managing and serving organizations in both public and
private sectors. Problems and solutions in becoming e-organization. Applications of ICT for business operations in
digital economy. Case studies of e-organizations applying ICT for management or revenue enhancement.
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นท 650 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้บริหารสารสนเทศระดับสู ง Information
3 หน่ วยกิต
IO 650 Technology for CIOs
3 (3-0-9)
กลยุทธ์ ของการใช้ เทคโนโลยีกับองค์ กรสมัยใหม่ ผลกระทบโครงข่ าย เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ และผลกระทบ เทคโนโลยีก้อนเมฆ
และการนาไปใช้ การสร้ างความได้ เปรียบเชิงกลยุทธ์ จากข้ อมูล อินเตอร์ เน็ตและการสื่อสาร ความปลอดภัยของข้ อมูล การค้ นหาและ
การโฆษณาออนไลน์
Strategic uses of technology in modern enterprise. Network effects. Social networking and its implications. Cloud
computing technology and its applications. Competitive advantage through the use of data. Internet and
telecommunications. Information securities. Search and online advertising.
นท 651 สถาปัตยกรรมองค์ กร
1.5 หน่ วยกิต
IO 651 Enterprise Architecture
1.5 (1.5-0-4.5)
กรอบงาน (Framework) ของสถาปัตยกรรมองค์ กร ทีค่ รอบคลุมตั้งแต่ วธิ ีการ กระบวนการ แนวปฏิบัตทิ เี่ ป็ นเลิศ และเครื่องมือที่ใช้
ในการวิเคราะห์ มาตรฐานต่ าง ๆ ของสถาปั ตยกรรมองค์ กร การประยุกต์ สถาปั ตยกรรมองค์ กรและประโยชน์ ที่ได้ รับจากการ
ประยุกต์ กรณีศึกษาของงานด้ านสถาปัตยกรรมองค์ กร
Framework of enterprise architecture that covers methodologies, processes, best practices, and analysis tools. Enterprise
architecture standards. Enterprise architecture applications and its benefits. Case studies on enterprise architecture.
นท 700 วิธีวจิ ยั และการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
3 หน่ วยกิต
IO 700
Research Methodology and Quantitative Analysis
3 (3-0-9)
กระบวนการวิจยั และการวิเคราะห์ เชิงปริมาณเพือ่ ใช้ ในการตัดสินใจและแก้ ปัญหาภายใต้ สภาวะที่มีความเปลี่ยนแปลง การประยุกต์
วิธีการและเครื่องมือทางสถิตติ ่ าง ๆ เพือ่ ช่ วยในการวิเคราะห์ และตีความข้ อมูลจากการวิจยั เพือ่ นามาใช้ ประโยชน์ ต่อองค์ กร
Research process and quantitative analysis for decision making under dynamic environment. Applications of statistical
procedures and tools for analysis and interpretation of research data for organization use.
นท 735 การจัดการห่ วงโซ่ คุณค่ า
3 หน่ วยกิต
IO 735 Value Chain Management
3 (3-0-9)
แนวคิดของห่ วงโซ่ คุณค่ า หลักการบริ หารจัดการห่ วงโซ่ ทางด้ านอุปสงค์ เช่ น Customer Relationship Management (CRM),
Customer Experience Management (CEM) หลักการบริหารจัดการห่ วงโซ่ ทางด้ านอุปทาน เช่ น Supply Chain Management
(SCM), Procurement and Materials Management การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ ในการจัดการห่ วงโซ่ คุณค่ า
แนวปฏิบัตทิ เี่ ป็ นเลิศในการจัดการห่ วงโซ่ คุณค่ า
Concepts of value chain. Management for demand side of the chain such as customer relationship management (CRM),
customer experience management (CEM). Management for supply side of the chain such as supply chain management
(SCM), Procurement and materials management. Information technology applications for the value chain management.
Best practices in value chain management.
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นท 745 การจัดการความรู้
3 หน่ วยกิต
IO 745 Knowledge Management
3 (3-0-9)
หลักการจัดการความรู้ การแทนความรู้ การวิเคราะห์ ความรู้ ขององค์ กร การวิเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ การนาระบบการจัดการความรู้ ไปใช้ ในองค์ กร การพัฒนาองค์ กรให้ เป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
Principles of knowledge management. Knowledge representation. Analysis of organizational knowledge, Analysis, design
and development of knowledge management system. Deployment of knowledge management systems in organizations.
How to develop an organization to become the learning organization.
นท 746 ระบบสารสนเทศอัจฉริยะและการวิเคราะห์ เพือ่ ธุรกิจ
3 หน่ วยกิต
IO 746 Business Intelligence and Analytics
3 (3-0-9)
การบูรณาการระหว่ างสถาปัตยกรรมระบบ ระบบฐานข้ อมูล และระบบงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศต่ าง ๆ เพื่อพัฒนาไปสู่ ระบบ
สารสนเทศอัจฉริยะเพื่อธุรกิจ ที่สามารถทางานแบบทันทีทันใด (Real Time) สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลทางธุรกรรมและกิจกรรมที่
เกีย่ วข้ อง ซึ่งจะช่ วยให้ หน่ วยงานและธุรกิจได้ ทราบสถานภาพ และผลการดาเนินงานในอดีตและปัจจุบัน ช่ วยให้ ผู้บริหารมีข้อมูล
อย่ างครบถ้ วน เพื่อเป็ นฐานในการตัดสิ นใจปฏิบัติภารกิจต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทั้งภายในและภายนอกหน่ วยงาน คุณลักษณะของ
ระบบสารสนเทศอัจฉริ ยะเพื่อธุ รกิจที่เน้ น ขีดความสามารถในการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อมู ลหลายมิติที่มีพื้นฐานเหมือน
โครงข่ ายประสาท (Neural) ที่สามารถตอบคาถามเชิ งสถานการณ์ ตามแบบจาลองต่ าง ๆ ในทางธุ รกิจได้ อย่ างรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพ กรณีศึกษาต่ าง ๆ ในการนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะเพือ่ ธุรกิจมาใช้ ภายในองค์ กร
How to integrate architecture, databases and IT systems to become business intelligence that can analyze business
transactions and related activities in real-time so that the management team can obtain complete scenario such as
organization status and performance and make decisions correctly. Characteristics of business intelligence that focuses on
data analysis and synthesis in several dimensions of simulation models so that several what-if questions can be answered.
Case studies of applying business intelligence in organizations.
นท 747

สัมมนาเพือ่ การเรียนรู้ ประสบการณ์ ด้านนโยบายและการบริหารเทคโนโลยี
3 หน่ วยกิต
สารสนเทศ
IO 747 Seminar on Lessons Learned in IT Policy and Management
3 (3-0-9)
การศึ ก ษาและเรี ยนรู้ จากผู้ มีป ระสบการณ์ ต รงในการวางนโยบายและการบริ หารจัด การเทคโนโลยี สารสนเทศ ทั้ง ที่ประสบ
ความสาเร็ จและล้ มเหลว ทั้งจากในประเทศและต่ างประเทศ เพื่อให้ นักศึ กษาได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายร่ วมกัน และ
สามารถนาองค์ ความรู้ ไปประยุ กต์ ใช้ ในสถานการณ์ จริ ง ตลอดจนการสร้ างเครื อข่ ายความสั มพันธ์ ระหว่ างนั กศึ กษา และผู้ มี
ประสบการณ์ ตรงจากภายนอก ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนดหัวข้ อ
Study and learn successful and failed stories from IT experts, domestically or aboard, in order for students to be able to
exchange their ideas, participate in group discussion, apply knowledge gained in practice, and create network among
students and experts. The instructor will assign the topic of discussion.
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นท 748 หัวข้ อพิเศษทางด้ านนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3 หน่ วยกิต
IO 748 Special Topics in IT Policy and Management 1
3 (3-0-9)
ศึกษาเรื่องราวความก้ าวหน้ า พัฒนาการใหม่ ๆ หรือเรื่องราวที่เป็ นที่สนใจทางด้ านนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ขณะนั้น ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนดหัวข้ อ
Study new developments or topics of interest at that time in the field of information technology policy and management.
The instructor will assign topics of study.
นท 749 หัวข้ อพิเศษทางด้ านนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1.5 หน่ วยกิต
IO 749 Special Topics in IT Policy and Management 2
1.5 (1.5-0-4.5)
ศึกษาเรื่องราวความก้ าวหน้ า พัฒนาการใหม่ ๆ หรือเรื่องราวที่เป็ นที่สนใจทางด้ านนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ขณะนั้น ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนดหัวข้ อ
Study new developments or topics of interest at that time in the field of information technology policy and management.
The instructor will assign topics of study.
นท 755 หลักการและนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่ วยกิต
IO 755 IT Security and Policies
3 (3-0-9)
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่เป็ นเลิ ศ (Standard and Best Practices) เพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ ทีค่ รอบคลุมการจัดทานโยบายด้ านความมัน่ คงปลอดภัย การจัดองค์ กรให้ มกี ระบวนการความมัน่ คงความปลอดภัย และ
การควบคุมภายในทีด่ ี การบริหารจัดการทรัพยากร และการใช้ งานระบบงานทีม่ นั่ คงปลอดภัยทั้งจากภายในและภายนอกองค์ กร การ
ประเมินความเสี่ ยง การบริ หารจัดการความเสี่ ยง การสอบทานการปฏิบัติงานโดยผู้ตรวจสอบอิสระ รวมถึงจรรยาบรรณและ
จริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับด้ านความมัน่ คงปลอดภัย แนวโน้ มและทิศทางของความมัน่ คงปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Standards and best practices for IT security management that includes making IT security policies, preparing an
organization for IT security procedures and good internal control, managing resources and using IT systems securely
both internally and externally. Risk assessment and management. Operation reviews by independent auditors. Ethics
related to IT securities. Trends in IT Securities.
นท 758 หัวข้ อพิเศษทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3 หน่ วยกิต
IO 758 Special Topics in IT Policy and Management 1
3 (3-0-9)
เรื่ องราวความก้ าวหน้ า พัฒนาการใหม่ ๆ หรื อเรื่ องราวที่เป็ นที่สนใจทางด้ านนโยบายและการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ขณะนั้น ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนดหัวข้ อ
Study new developments or topics of interest at that time in the field of information technology. The instructor will assign
topics of study.
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นท 759 หัวข้ อพิเศษทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1.5 หน่ วยกิต
IO 759 Special Topics in IT Policy and Management 2
1.5 (1.5-0-4.5)
เรื่ องราวความก้ าวหน้ า พัฒนาการใหม่ ๆ หรื อเรื่ องราวที่เป็ นที่สนใจทางด้ านนโยบายและการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ขณะนั้น ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนดหัวข้ อ
Study new developments or topics of interest at that time in the field of information technology. The instructor will assign
topics of study.
นท 791 การค้ นคว้ าอิสระ 1
3 หน่ วยกิต
IO 791
Independent Study1
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง และน าเสนอข้ อ เสนองานวิ จัย ความเป็ นไปได้ ข องงานวิ จัย โดยน าทฤษฏี ต่ า ง ๆ ประกอบกั บ
ประสบการณ์ ข องตนเองมาประยุ ก ต์ กับ งานวิ จัย ที่ไ ด้ เ ลือ กที่ จ ะศึ ก ษาค้ น คว้ า ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของอาจารย์ ที่ป รึ ก ษาและ
คณะกรรมการ
Independent study and presentation of a research proposal. Feasibility of the research by using theories and experiences
applying to a chosen topic under the supervision of a committee.
นท 792 การค้ นคว้ าอิสระ 2
3 หน่ วยกิต
IO 792
Independent Study 2
การศึกษาค้ นคว้ าเชิงลึกทีต่ ่ อเนื่องมาจากการค้ นคว้ าอิสระ 1 ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการ โดยนักศึกษา
นาเสนอผลงานวิจยั ทีส่ มบูรณ์ ต่อคณะกรรมการ
In-Depth study of a topic chosen an independent study 1 under the supervision of an advisor and a committee. Students
present their results and findings to the committee.
นท 800 วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
IO 800
Thesis
การศึกษาค้ นคว้ าและทางานวิจยั ด้ านการนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึกษา และ
นาเสนอวิทยานิพนธ์ ตามระเบียบว่ าด้ วยการเขียนวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนงานวิจัยเพื่อเผยแพร่
จริยธรรมในการวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
Exploring and researching on information technology policy and management under guidance of an advisor and to
present thesis in accordance with writing rules of Thammasat University. Publishing Research Work. Morality and ethics
in research and publications.
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์ และการทาการค้ นคว้ าอิสระ
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
หลักสู ตรมี 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
แผน ก แบบ ก2
เป็ นแผนการศึกษาทีต่ ้ องจัดทาวิทยานิพนธ์
การทาวิทยานิพนธ์ คือ การศึกษาค้ นคว้ าและทางานวิจยั ด้ านการนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ คาแนะนาของ
อาจารย์ ที่ปรึ กษา และนาเสนอวิทยานิพนธ์ ต ามระเบียบว่ าด้ วยการเขียนวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียน
งานวิจยั เพือ่ เผยแพร่ จริยธรรมในการวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
แผน ข
เป็ นแผนการศึกษาทีต่ ้ องจัดทาการค้ นคว้ าอิสระ 1 และ 2
การค้ นคว้ าอิสระ 1 คือ การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และนาเสนอข้ อเสนองานวิจัย ความเป็ นไปได้ ของงานวิจัย โดยนาทฤษฎีต่าง ๆ
ประกอบกับประสบการณ์ ของตนเองมาประยุกต์ กบั งานวิจยั ทีไ่ ด้ เลือกทีจ่ ะศึกษาค้ นคว้ า ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ทปี่ รึกษาและ
คณะกรรมการ
การค้ นคว้ าอิสระ 2 คือ การศึกษาค้ นคว้ าเชิงลึกที่ต่อเนื่องมาจากการค้ นคว้ าอิสระ 1 ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการ โดยนักศึกษานาเสนอผลงานวิจยั ทีส่ มบูรณ์ ต่อคณะกรรมการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
หลังจากได้ ศึกษาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระแล้ ว มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการแนวคิดของการบริ หารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้ างสรรค์ นวัตกรรมทางความคิด การจัดการธุรกิจองค์ กรภาครัฐและเอกชนด้ านการให้ บริการข้ อมูลที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะในการทางานวิจัยเชิ งปริ มาณหรื อคุณ ภาพ โดยสามารถ
ประยุกต์ ใช้ ความรู้ ท้ังหมดที่ได้ รับจากหลักสู ตรเพื่อแก้ ไขประเด็นปั ญหาที่สนใจศึ กษาวิจัย ตลอดจนสามารถนาเสนอรายงาน
การศึ กษา วิท ยานิพนธ์ ภ ายใต้ การกากับดู แลของคณะกรรมการ และผลการศึ กษานอกจากต้ องใช้ ความรู้ และความเข้ าใจใน
กระบวนการต่ าง ๆ แล้ ว ยังสามารถสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ เพือ่ นาไปใช้ และเป็ นประโยชน์ ต่อองค์ กรต่ าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ อีก
ด้ วย
5.2.1 สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 ต้ องจัดทาบทความวิทยานิพนธ์ ที่พร้ อมสาหรับการตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
หรือนาเสนอรายงานการประชุมวิชาการ
5.2.2 นักศึกษาได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ และรายวิชา นท 792 การค้ นคว้ าอิสระ 2 กระทาโดยวิธีนาเสนอในที่
ประชุ มต่ อคณะกรรมการ และนาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระที่พิมพ์ และเย็บเล่ มเรี ยบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบ
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 2
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5.4 จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต
การค้ นคว้ าอิสระ 6 หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2
 นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
จะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
 นักศึกษาจะต้ องผ่านการศึกษารายวิชา นท 700 วิธีวจิ ยั และการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
 หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหาร
โครงการจัด การเรี ย นการสอนหลักสู ต รนโยบายและการบริ หารเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อ ให้ ค ณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมแต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ ซึ่ งจะให้ คาแนะนา
นักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
 คุณสมบัติของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
 อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
 การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.3 การค้ นคว้ าอิสระ แผน ข
 นักศึกษาตามหลักสู ตร แผน ข จะจดทะเบียนทาการค้ นคว้ าอิสระได้ เมือ่ ศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2
ภาคการศึกษาปกติ และจะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ ต่า
กว่ า 3.00
 นักศึกษาจะต้ องผ่านการศึกษารายวิชา นท 700 วิธีวจิ ยั และการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
 หลัง จากจดทะเบี ย นทาการค้ น คว้ า อิส ระแล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสนอเค้ า โครงการค้ น คว้ า อิส ระต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารโครงการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนโยบายและการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ ให้ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมแต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการการค้ นคว้ าอิสระ
ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระและสอบการค้ นคว้ าอิสระ
 คุณสมบัตขิ องอาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 นักศึกษาจะสอบวัดผลวิชา นท 792 การค้ นคว้ าอิสระ 2 ได้ เมือ่ สอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
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5.5.4 การสอบประมวลความรู้ (สาหรับนักศึกษาแผน ข)
 การสอบประมวลความรู้ เป็ นการสอบข้ อเขียนและ/หรือสอบปากเปล่ า
 นักศึกษามีสิทธิ์ ที่จะสอบประมวลความรู้ เมื่อจดทะเบียนรายวิชาครบ 21 หน่ วยกิตโดยมีค่าระดับเฉลี่ย
สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
 วิทยาลัยนวัตกรรมจะเปิ ดสอบประมวลความรู้ ปี การศึกษาละ 3 ครั้ง
 นักศึกษาจะต้ องสอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้น จะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
5.6 การเตรียมการ
การเตรียมการของหลักสู ตรแก่ นักศึกษาในช่ วงก่ อนและระหว่ างการทาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ มีดงั นี้
 การเปิ ดให้ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา นท 700 วิธีวจิ ยั และการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ ในปี การศึกษาที่ 1 ซึ่งเป็ นวิชาที่
ให้ ความรู้ เกี่ยวกับการวางกรอบในการทางานวิจัย การเลือกกระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมในการทางานวิจัย
ตลอดจนการฝึ กการเก็บข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
 การฝึ กทักษะการคิด การวิเคราะห์ และการเขียนงานวิจยั ผ่านการศึกษารายวิชาต่ าง ๆ ของหลักสู ตร
 การจัดประชุ มกับนักศึกษาเพื่อทาความเข้ าใจถึงการเลือกแผนการศึกษาสาหรับการทาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ า
อิสระ และการเลือกหัวข้ อการทาวิจยั ในมิตขิ องการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาเพือ่ ทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาการทาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระสาหรับนักศึกษา
 การให้ ข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการ และงานประชุ มวิชาการที่จัดขึน้ ในแต่ ละปี เพื่อให้ นักศึกษา แผน ก แบบ ก2
พิจารณาส่ งบทความของวิทยานิพนธ์ เพือ่ ตีพมิ พ์
5.7 กระบวนการประเมินผล
5.7.1 วิทยานิพนธ์
การประเมินผลวิทยานิพนธ์
การสอบเค้ าโครง
การสอบกระทาโดยวิธีการนาเสนอในที่ประชุ มและสอบปากเปล่ า โดยคณบดีแต่ งตั้ง
(Proposal Defense)
คณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ อย่ างน้ อย 3 คน ซึ่ งประกอบด้ วยอาจารย์ ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก และอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม อาจเป็ นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ได้ แต่ ต้องไม่ เป็ นประธานกรรมการและต้ องเข้ าสอบวิทยานิพนธ์ ด้วยทุกครั้ง
อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การสอบวิทยานิพนธ์
กระทาโดยวิธีนาเสนอในทีป่ ระชุมและสอบปากเปล่ า โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(Final Thesis Defense) เป็ นกรรมการชุ ดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่งการแต่ งตั้งกรรมการ
เพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะกระทาได้ เฉพาะกรณีทมี่ เี หตุจาเป็ น
อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ เ ป็ นไปตาม “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ย
การศึ ก ษาระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2553 และระเบี ย บมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ย
วิทยานิพนธ์ “
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การประเมินผลวิทยานิพนธ์
การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S หรือใช้ ได้ และระดับ U หรือใช้ ไม่ ได้
โดยวิทยานิพนธ์ ทไี่ ด้ รับระดับ S จะต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

5.7.2 การค้ นคว้ าอิสระ
การสอบเค้ าโครง
(Proposal Defense)

การสอบการค้ นคว้ า
อิสระ
(Final IS Defense)

การประเมินผลการค้ นคว้ าอิสระ
กระท าโดยวิ ธี ก ารน าเสนอในที่ ป ระชุ ม และสอบปากเปล่ า โดยคณบดี แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระอย่ างน้ อย 2 คน ซึ่งประกอบด้ วย อาจารย์ ที่ปรึกษา
การค้ นคว้ าอิสระ อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัย และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
เพือ่ ร่ วมกันสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ
อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลักและอาจารย์ ทปี่ รึกษาร่ วม อาจเป็ นกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ
ได้ แต่ ต้องไม่ เป็ นประธานกรรมการและต้องเข้ าสอบการค้ นคว้ าอิสระด้ วยทุกครั้ง
กระทาโดยวิธีนาเสนอในทีป่ ระชุมและสอบปากเปล่ า โดยคณะกรรมการสอบการค้ นคว้ า
อิสระเป็ นกรรมการชุ ดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ ซึ่งการแต่ งตั้ง
กรรมการเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงกรรมการสอบจะกระทาได้ เฉพาะกรณีทมี่ เี หตุจาเป็ น
อาจารย์ ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระ และคณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไปตาม “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วย
การศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2553” การวัดผลการค้ นคว้ าอิสระ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ
ระดับ S หรือใช้ ได้ และระดับ U หรือใช้ ไม่ ได้ โดยการค้ นคว้ าอิสระทีไ่ ด้ ผลระดับ S จะต้ องได้ มติ
เป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ

| หน้ า 24

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษา แบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
A A- B+ B B- C+ C D F
ค่ าระดับ
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ ให้ นับรวมเฉพาะหน่ วยกิตของลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรือระดับไม่ ต่ากว่ า C เท่ านั้น
สาหรับรายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับตา่ กว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ย
สาหรับภาคการศึกษานั้น และค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ ระดับ U หรือระดับต่ากว่ า C ในรายวิชาใดที่เป็ นวิชาบังคับในหลักสู ตรจะสามารถลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นๆ ได้ อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ระดับ S หรือระดับไม่ ต่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึ กษา หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึ กษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียน
ศึกษารายวิชาเลือกอืน่ แทนก็ได้ นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มีสิทธิ์จดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชา
นั้นอีก
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ สาหรับแผน ก แบบ ก2 แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) โดยไม่ มีค่า
ระดับ วิทยานิพนธ์ ที่ได้ ระดับ S จึงจะนับว่ าสอบผ่ าน โดยวิทยานิพนธ์ ที่ได้ ระดับ S จะต้ องได้ รับมติเป็ นเอกฉั นท์ จาก
กรรมการสอบ หน่ วยกิตทีไ่ ด้ ไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลวิชาการค้ นคว้ าอิสระ สาหรับแผน ข แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) โดยไม่ มีค่า
ระดับ วิชาการค้ นคว้ าอิสระทีไ่ ด้ ระดับ S จึงจะนับว่ าสอบผ่าน
1.6 การสอบประมวลความรู้ และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่ าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน) ผล
การสอบทีไ่ ด้ ระดับ P จึงจะนับว่ าสอบผ่าน และไม่ นับหน่ วยกิต
1.7 เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ยนรู้ ของนั กศึ กษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบประกัน คุณ ภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะต้ องทาความเข้ าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสั มฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้ อง
สามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจมีกระบวนการที่แตกต่ างกันไปตามแผนการสอนและวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจ
ประกอบด้ วย การสอบข้ อเขียน รายงานบุคคล รายงานกลุ่ม เป็ นต้ น และควรให้ นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
การทวนสอบระดับหลั กสู ตรทาได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในการศึ กษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ และรายงานผล
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึ กษา ควรเน้ นการสารวจการประกอบอาชีพของบัณฑิต
หลังจบการศึกษาได้ ประกอบอาชีพตรงตามวัตถุประสงค์ หลักสู ตร หรือนาความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพต่ าง
ๆ โดยทาอย่ างต่ อเนื่อง และนาผลการสารวจทีไ่ ด้ ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสู ตร โดยสารวจดังต่ อไปนี้
1. การประเมินตาแหน่ ง และ/ หรือความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
2. ภาวการณ์ ได้ งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในแต่ ละรุ่ นในด้ านของระยะเวลาในการหางานทา
ความคิดเห็นต่ อความรู้ ความสามารถ ความเชื่อมัน่ ของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
3. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชี พ ในแง่ ของความพร้ อมและความรู้ จากวิชาที่กาหนดไว้ ในหลักสู ตร ที่
เกีย่ วเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น
4. ผลงานของนักศึ กษาที่วัดเป็ นรู ปธรรมเพื่อประเมินผลการศึ กษาได้ อาทิเช่ น จานวนรางวัลทางสั งคมและวิชาชี พ
จานวนทีศ่ ึกษาต่ อในระดับสู งขึน้ ไป จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์ กรที่ทาประโยชน์ ต่อสั งคม กิจกรรมการกุศล
เพือ่ สังคมและประเทศชาติ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ าง ๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมของวิชาทั้งหมดไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
3.4 ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยนวัตกรรมแต่ งตั้ง และ
นาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ วมามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ (สาหรับการศึกษาแผน ก แบบ ก2)
3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรืออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับ
ให้ ตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการ หรื อเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการประชุ ม (Proceeding) (สาหรั บ
นักศึกษา แผน ก แบบ ก2)
3.6 ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ (สาหรับการศึกษา แผน ข)
3.7 ได้ ระดับ S ในการสอบการค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับการศึกษา แผน ข)
3.8 ต้ องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีว่ ทิ ยาลัยนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
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