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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(Thai Qualifications Framework:TQF.)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ชื่อยอ (ไทย): บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.B.A. (Business Computer)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
เปนหลักสูตรที่มุงสรางความรูความเขาใจและทักษะในดานคอมพิวเตอรประยุกตและหลักการทางดาน

ธุรกิจใหแกนักศึกษา โดยเปนการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทางศาสตรคอมพิวเตอร โดยเฉพาะความรู
ทางดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงวัตถุ การออกแบบระบบฐานขอมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต
บนอินเทอรเน็ต การวิเคราะหและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ควบคูไป
กับการสอนหลักการการทําธุรกิจการบริหารจัดการองคกรธุรกิจ โดยเสริมสรางศักยภาพใหนักศึกษาสามารถนํา
ความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรไปประยุกตรวมกับความรูทางดานธุรกิจ เพื่อมีความรู
ความสามารถและทักษะในการวิเคราะหระบบงานธุรกิจ การเลือกและจัดทําระบบงานคอมพิวเตอรที่เหมาะสม
กับธุรกิจนั้น ๆ ตลอดจนบริหารจัดการใหมีการใชระบบงานคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังมุงเนน
ทักษะการทํางานเปนทีม และความรับผิดชอบในการทํางาน
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ 

เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
5.2 ภาษาที่ใช 

การจัดการเรียนการสอน เปนภาษาไ
5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถพูด พัง อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น

เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกช่ืออยางอื่น

ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 12
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / 

ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 22
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 

7. การขอรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตร
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ ในปการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลัง

(1)  นักวิชาการคอมพิวเตอร
(2)  นักวิเคราะหและออกแบบระบบคอมพิวเตอร
(3)  นักเขียนโปรแกรมประยุกต
(4)  ผูจัดการโครงการคอมพิวเตอร
(5)  นักพัฒนาเว็บไซต/นักเขียนโปรแกรมบนเว็ป
(6)   ผูดูแลระบบเครือขาย
(7)  ผูจัดการซอฟตแวร
(8)  นักออกแบบฐานขอมูล
(9)  ผูจัดการฐานขอมูล
(10)  ผูตรวจสอบงานคอมพิวเตอร
(11)  ผูจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(12) บุคลากรสนับสนุนดานเทคนิค
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เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป

การจัดการเรียนการสอน เปนภาษาไทย เอกสารและตําราในวิชาหลัก เปนตําราภาษาตางประเทศ

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถพูด พัง อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยอยางดี
ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา

ญาเพียงสาขาวิชาเดียว
และการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร

2555 
คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกช่ืออยางอื่น(ระบุชื่อ) อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม

12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555
/ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ป พ.ศ. 2555
ขึ้นทะเบียนหลักสูตร

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
2555

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร/อาจารย
นักวิเคราะหและออกแบบระบบคอมพิวเตอร

ประยุกต หรือนักพัฒนาซอฟทแวร
ผูจัดการโครงการคอมพิวเตอร

นักเขียนโปรแกรมบนเว็ป

ผูตรวจสอบงานคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรสนับสนุนดานเทคนิค
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9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส ไพบูลยศักดิ์ พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), 2539 3830300343717
2. อาจารยนงนาท นพคุณ วท.ม(คอมพิวเตอร),2538 3100500201947
3. อาจารยธัญญพิชชา อติวัณณวงษ ว ท . ม  ( เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร จั ด ก า ร

สารสนเทศ), 2546
3720101021842

4. อาจารยนิรัญ งามเกิด วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร), 2544 3600500125456
5. อาจารยชัยมาศ คะมา วท.ม (วิทยาการสารสนเทศ), 2545 3369900185767

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเกริก บางเขน กรุงเทพฯ

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ปจจุบันการคาในประเทศตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ประเทศ และระหวางประเทศไดถูกแนวทางการคา
เสรีซึ่งเปนการคาที่ไรขอบเขตพรมแดนระหวางประเทศ ดังตัวอยางที่เกิดเขตการคาเสรีหรือเขตเศรษฐกิจเสรีขึ้น
อยางมากมายหลายแหงในโลกและเปนแนวโนมที่จะตองเกิดและขยายตัวขึ้นในทั่วทุกดินแดน การดําเนินการ
การคาในยุคการคาเสรีเชนนี้ องคกรธุรกิจไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็ก กลางหรือขนาดใหญ เปนการคาในระดับ
ทองถิ่นจนถึงระดับสากล ตางตองการองคความรู เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมือที่สรางความสามารถในการ
แขงขัน ซึ่งระบบประมวลผล เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือขายการสื่อสาร และตัวขอมูลหรือสารสนเทศเอง ลวน
แตเปนเครื่องมือทรัพยสินที่ทวีความจําเปนเพื่อใชสรางความสามารถในการแขงขันใหแกองคกรธุรกิจในระดับ
ตางๆ 

อินเทอรเน็ตที่เปนระบบเครือขายที่ทําใหเกิดการเชื่อมโยงระบบประมวลผล และสรางการสื่อสารใน
ระดับบุคคลและองคกร สามารถสรางประโยชนแกองคกรธุรกิจไดดวยบริการตางๆ ที่มีในระบบดวยการ
เชื่อมโยงระบบการคาแบบอิเล็กทรอนิกสไปยังองคกรธุรกิจอื่นๆ นํามาซึ่งประสิทธิภาพความรวดเร็วถูกตอง
แมนยํา ขยายขอบเขตของการคาออกไปจากเดิม และยังเปนแหลงที่สามารถคนหาฐานความรูตางๆ ที่จะนํามา
เปนประโยชนตอการปรับปรุงการดําเนินธุรกิจในยุคการคาเสรีไดอีกดวย 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การใชงานระบบสารสนเทศ ทั้งคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารผานอินเทอรเน็ตที่มีความกวางขวาง

ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ ยังอาจมีภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับการดําเนินธุรกิจจากระบบดังกลาวอาทิเชน การ
รุกรานขอมูล ความลับทางการคา ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทั้งซอฟตแวรและฮารดแวรโดยเฉพาะขอมูล 
สารสนเทศ ซึ่งภัยดังกลาวอาจเกิดขึ้นไดจากทั้งภายนอกองคกรและจากภายในองคกรดวยความตั้งใจและความ
พลั้งเผลอ สถิติดานอาชญากรรม การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรและในระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เกิดเพิ่มขึ้นมากมายตามปริมาณการใชงาน 

นักคอมพิวตอรที่จะทํางานใหแกองคกรจะตองเปนผูที่มีความเขาใจในความสําคัญของทรัพยสินดาน
สารสนเทศและระบบขององคกรและเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพปฏิบัติงานใหแกองคกรดวยคุณธรรม
และคุณภาพสามรถปกปองทรัพยสินและใชทรัพยสินเหลานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแขงขันในระบบการคาเสรีที่จะเขามามี
บทบาท มีผลกระทบตอธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางคอมพิวเตอร ที่มีความพรอม
ที่จะปฏิบัติงานในองคกรทางธุรกิจ มีความเขาใจในสถานการณทางธุรกิจ สามารถนําหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เขามาใชใหเปนขอไดเปรียบหรือเครื่องมือที่สรางความสามารถในกิจการธุรกิจ รวมถึงการดูแลระบบ
ประมวลผลใหสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรูเทคโนโลยีใหมเพื่อ
ประยุกตใชกับองคกรธุรกิจ และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่เนนการเปนสถาบันการเรียนรูพลวัตร

ระดับแนวหนาในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสรางความ
เปนเลิศในการประยุกตเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเปนภาระหนึ่งของพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มี
ไวดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร
2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรูและนวัตกรรม
3. บริการวิชาการแกสังคม
4. พัฒนาองคการธรรมาภิบาล
5. เพิ่มขีดความสามารถของระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการจัดการความรู
6. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. ประยุกตเทคโนโลยีที่เหมาะสมและพัฒนานวัตกรรม

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปดสอน
เพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

วิชาในกลุมวิชาแกนทางบริหารธุรกิจ
วิชาในกลุมวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  สอนใหสาขาวิชาอื่นในคณะ
บริหารธุรกิจ และทุกรายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเปนวิชาโท 
และวิชาเลือกเสรี

13.3 การบริหารจัดการ 
ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีหัวหนาสาขาเปนผูรับผิดชอบหลักโดยทํางาน
ประสานกับคณบดีคณะบริหารธุรกิจ การดําเนินงานดานวิชาการอยูภายใตกฏเกณฑของฝายวิชาการ
มหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร

1.1. ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญและมีความชํานาญในวิชาชีพ และสามารถนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรมาประยุกตใชทางดานธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพ ทั้งในหนวยงานของรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และเปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธอันดี มีความมานะ 
อดทน ขยันและสูงานโดยไมยอทอ
     1.2. ความสําคัญ
          เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศและเปนเครื่องมือที่ใช
ในการขับเคลื่อนเชิงธุรกิจทั้งในระดับทองถิ่นและระดับนานาชาติ
     1.3. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูในศาสตรของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สามารถบูรณาการองค
ความรูในภาพรวม เพื่อประยุกตใชในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตดานบริหารธุรกิจใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติ คานิยม วิสัยทัศน และพฤติกรรมที่
ถูกตองในการบริหาร และจัดการองคกรใหเจริญรุงเรืองไดอยางยั่งยืน

2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  มีโอกาสฝกปฏิบัติงาน  เรียนรูคนควาดวยตนเอง
ตามความสนใจ และสามารถประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายของชีวิต

2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และสามารถชี้นําสังคม เพื่อความผาสุกอยาง
ยั่งยืน

2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความสามารถในการศึกษาคนควาวิจัย มีศักยภาพในการคิด วิเคราะห 
สังเคราะห ศาสตรที่ไดศึกษา และแกปญหาอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้

1. ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุ ร กิ จ  ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ
มาตรฐานที่สกอ.กําหนดและตาม
เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดั บ
ป ริ ญ า ต รี ข อ ง ส า ข า วิ ช า
คอมพิวเตอร (มอค.1)และปรับปรุง
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ทางดาน เทคโนโลยีและตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
ห ลั ก สู ต ร ใ น ร ะ ดั บ ส า ก ล 
(ACM/IEEE) ที่ทันสมัย

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ

3.เชิญผู เชี่ยวชาญทั้ งภาครัฐและ
เอกชนมามีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตร

4. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ตองการของผูประกอบการดาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ

1. รายงานผลการประเมินความพึง
พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช บั ณ ฑิ ต ข อ ง
ผูประกอบการ

2. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในดาน
ทักษะ ความรู ความสามารถในการ
ทํางาน โดยเฉลี่ยในระดับดี
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2. พัฒนาบุคลากรสายผูสอนใหมี
คุณภาพทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ตองการของผูประกอบการดาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ

2.สนับสนุนใหบุคลากรสายผูสอน
ไดรับการพัฒนาในดานตางๆไดแก 
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การ 
ศึกษาดูงาน การฝกอบรม สัมมนา
เพื่อเพิ่มความรูและประสบการณ 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ และ
การขอตําแหนงทางวิชาการ

1. ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา
2. ใบรับรองการผานการศึกษาดูงาน

และการฝกอบรม

3. ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน

1 สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
การสอนใหทํางานบริการวิชาการ
แกองคกรภายนอก

2. สํารวจความตองการของนักศึกษา
และอาจารยผูสอนเกี่ยวกับปจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน

1. ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร

2. รายงานความตองการของนักศึกษา
แ ล ะ อ า จ า ร ย ผู ส อ น เ กี่ ย ว กั บ ป จ จั ย
สนับสนุนการเรียนการสอน
3. จํานวนครุภัณฑที่ไดรับจัดสรร

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
     การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกริก วาดวย

การศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2549 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน

ไมมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน  
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค

ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1     เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ

ใหใชเวลาการศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน 
(1) จํานวนหนวยกิตการลงทะเบียนเรียน

ใหลงทะเบียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ  หากตอง
ลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกริก วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
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(2) ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน
ลงทะเบียนกอนเปดภาคเรียน 1 สัปดาห 
ระยะเวลาเพิ่ม - ถอนรายวิชา มีระยะเวลา 2 สัปดาหหลังเปดภาคการศึกษา
2.1.3 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
(1)  นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนในชั้นเรียนอยางนอยรอยละ 80 ของแตละภาคการศึกษา

  จึงจะมีสิทธิเขาสอบไล
 (2)  ระบบการใหคะแนน (Grading  System) คิดจากการประเมินผลการเรียนโดยการสอบ    หรือโดยการ

สอบและงานอื่น ๆ ที่อาจารยผูสอนมอบหมายใหปฏิบัติ
 (3)  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาคือนักศึกษาที่เขาศึกษาครบ  และสอบไลไดตามหลักสูตรคือ 132   หนวย
กิต  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00

 (4) อนุปริญญา 
นักศึกษาสอบไลไดครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี และไดเกริกเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00   แตไมต่ํา
กวา  1.75

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
2.2.1 คุณสมบัติของผูที่มีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา
  ผูมีความประสงคจะเขาศึกษา  จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

(1) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

(2) ตองสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.ดานคอมพิวเตอร) หรือเทียบเทา หรือ
อนุปริญญา  หรือสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

(3) ผานการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(4) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
(5) ไมมีโรคติดตอหรือโรครายแรง  ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
(6) ตองแตงกายสุภาพ  เรียบรอย  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

2.2.2 วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เปนไปตามระเบียบขอบังคับ

การคัดเลือก (รับตรง) ที่มหาวิทยาลัยกําหนด    
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

2.3.1  ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนระดับมหาวิทยาลัย
2.3.2 ปญหาการขาดทักษะ ตรรกะและความรูดานภาษาอังกฤษที่เพียงพอตอการเรียนสาขาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3

2.4.1 จัดการใหมีการดูแลนักศึกษาใหมอยางใกลชิด โดยอาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษารุนพี่
2.4.2 จัดใหมีหลักสูตรอบรมเสริมภาษาอังกฤษและตรรกะใหนักศึกษาในระหวางภาคการศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา
ปการศึกษา

2555 2556 2557 2558 2559
ชั้นปท่ี 1 70 70 70 70 70
ชั้นปท่ี 2 65 65 65 65
ชั้นปท่ี 3 60 60 60
ชั้นปท่ี 4 60 60

รวม 70 135 195 255 255
คาดวาจะจบการศึกษา - - - 60 60

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต
1.   คาสอนตลอดหลักสูตร

ปที่ ภาคเรียน หนวยกิต จํานวนวิชา คาสอน /ช.ม จํานวนครั้ง จํานวนเงิน
1 ภาคตน 18 6 400 16     115,200.00 

ภาคปลาย 18 6 400 16     115,200.00 
2 ภาคตน 18 6 400 16     115,200.00 

ภาคปลาย 18 6 400 16     115,200.00 
3 ภาคตน 18 6 400 16     115,200.00 

ภาคปลาย 18 6 400 16     115,200.00 
4 ภาคตน 13 4 400 16      83,200.00 

ภาคปลาย 11 4 400 16      70,400.00 
132      844,800.00 

2.  ผูชวยสอนในหองปฎิบัตกิาร
วิชาปฎิบัติภาคเรียนละ 2 วิชา ๆ ละ 3 ช.ม ภาคเรียนละ 16 ครั้ง
จํานวน 8 ภาคเรียน ช .ม.  ละ 150 บาท      115,200.00 

3. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาละ 50 บาททั้งหลักสูตรรวม 44 วิชา           2,200.00 
4. คากระแสไฟฟา

ความเย็น ช.ม. ละ 22.50 บาท รวมทั้งหลักสูตร 147 ช.ม.        3,307.50 
แสงสวาง ช.ม.ละ 0.50 บาท จํานวนชั่วโมงทั้งหลักสูตร 147 ช .ม.            73.50        
คอมพิวเตอร ช.ม. ละ 0.50 บาท ตอเครื่องจํานวน 136 เครื่อง 147 ช .ม.        9,996.00 

        13,377.00 
5. คาเสื่อมราคาทรัพยสิน

คอมพิวเตอรราคาเครื่องละ 30,000 บาท คาเสื่อมราคาปละ 25% 
  จํานวน 136 เครื่อง ตลอดหลักสูตรรวม 4 ป 4,080,000.00 
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คาเสื่อมราคาเกาอี้เรียน ราคาทุนตัวละ 600 บาท จํานวน 136 ตัว
   คาเสื่อมราคาปละ 25% ตลอดหลักสูตรรวม 4 ป      81,600.00 
เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร 2 เครื่อง ราคาทุน 100,000 บาท คาเสื่อมราคา
   ปละ 25% ตลอดหลักสูตรรวม 4 ป     100,000.00 

  4,261,600.00 
6.  คาเชาอินเทอรเน็ต คนละ 200 ตอภาคเรียน จํานวน 136 คน รวมตลอดหลักสูตร

8 ภาคเรียน     217,600.00 
รวมประมาณการคาใชจายสําหรบันักศึกษา 136 คน ตลอดหลักสูตร 4 ป   5,454,777.00 
งบประมาณการคาใชจายตอหัวสําหรับหลักสูตร 4 ป         40,108.65 

*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนักศึกษา 60,000 บาทตอป
การศึกษา

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกริกวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก จ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)

นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหนวย
กิตได ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รูปแบบคือ
         2.8.1 การเทียบโอนผลการเรียน หมายความวา การขอเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได

เคยศึกษามาแลวจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อใชนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเกริก

  2.8.2 การเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ หมายความวา การขอเทียบโอนความรู ทักษะ และ
ประสบการณ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อนับเปน
หนวยกิต เทียบเทารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกริก โดยหลักเกณฑการเทียบโอน 
ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบมหาวิทยาลัยเกริก วาดวยการศึกษาขั้น
ปริญญาบัณฑิต(ภาคผนวก จ) 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

       1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต          
1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   6 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร   6 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร   6 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หนวยกิต
             2.1   วิชาแกนธุรกิจ 33 หนวยกิต
             2.2    วิชาเอกบังคับ 42 หนวยกิต
             2.3    วิชาเอกเลือก 21 หนวยกิต

        3. หมวดวิชาเลือกเสรี             6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา 
 -รหัสวิชา

ความหมายของเลขรหัสวิชา
                                                      คณะ 
                                                      ปริญญาตรี/ชั้นปการศึกษา 
                                                      สาขาวิชา 
                                                      หมวดวิชา 
                                                      ลําดับวิชา
           บธXXXXX

   (1)ใชอักษรยอ “บธ” นําหนาทุกวิชาของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
   (2)ใชตัวเลข 5 หลักหลังอักษรยอ “บธ”  และใหความหมายดังนี้

                    - เลขหลักหมื่น หมายถึง ระดับปริญญาตรี/ชั้นปการศึกษาที่
- เลขหลักพัน หมายถึง รหัสประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- เลขหลักรอย หมายถึง การใชกํากับกลุมวิชา/หมวดวิชา

       - เลขหลักสิบและหลักหนวย หมายถึงการจัดลําดับวิชาตอเนื่องกันรายวิชา
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ความหมายของรหัสการจัดวิชา

                                                           หนวยกิต
                                                           ชั่วโมงเรียนทฤษฎี/บรรยาย 
                                                         ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
                                                         ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา/ศึกษาดวยตนเอง

               X (X-X-X)

-รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเรียนจํานวนทั้งสิ้น 30 หนวยกิตจากกลุมวิชาตางๆดังตอไปนี้

      1.1 กลุมวิชาภาษา ใหเรียนจํานวน 12  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้
ศ ท 11 1 0 1   
GE11101  

การใชภาษาไทย
Thai  Usage

3 (3–0–6)

ศศ11102  
AT11102  

ภาษาไทยธุรกิจ                                                                                                         
Business Thai 

3 (3–0–6)

ศศ11103  
AT11103 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                                         
Thai For Communication

3 (3–0–6)

ศศ11104  
AT11104  

ภาษาอังกฤษ 1
English 1

3 (2–2–5)

ศศ11105   
AT11105   

ภาษาอังกฤษ 2
English 2

3 (2–2–5)

ศศ21106   
AT21106

ภาษาอังกฤษ 3
English 3

3 (2–2–5)

         1.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเลือกเรียนทั้งสองกลุมวิชารวมจํานวน 6  หนวยกิต  
จากกลุมวิชาตอไปนี้

ศศ11107  
AT11107 

คณิตศาสตรทั่วไป
General Mathematics

3 (3-0-6)

ศฐ11502
EC11502

สถิติเบื้องตน
Introduction  to  Statistics  

3 (3-0-6)

ศศ11108  
AT11108

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
Science  and  Technology in Daily Life

3 (3-0-6)
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ศศ11109  
AT11109  

 ชีวิตและสิ่งแวดลอม
Life  and  Environment

3 (3-0-6)

บธ14101 
 BA14101  

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
Introduction  to  Computer Technology

3 (2-2-5)

     
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเลือกเรียนจํานวน 6  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้

   1.4   กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนจํานวน 6  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้
ศศ11115
AT11115  

สังคมและเศรษฐกิจ
Society  and  Economy

3 (3–0–6)

ศศ11116  
AT11116   

สังคมและการปกครอง
Society  and  Government

3 (3–0–6)

ศศ11117
AT11117

มนุษยกับสังคม
Man  and  Society

3 (3–0–6)

ศศ11118
AT11118   

จิตวิทยาทั่วไป
General  Psychology

3 (3–0–6)

ศศ11119
AT11119      

เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency  Economy

3 (3–0–6)

นต111 04 
LW11104

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
Introduction  to  General  Principles of Law

3 (3–0–6)

ศศ11110
AT11110  

สารสนเทศเบื้องตน
Introduction  to  Information  Science

3 (3–0–6)

ศศ11111
AT11111  

มนุษยกับอารยธรรม
Man  and  Civilization

3 (3–0–6)

ศศ11112  
AT11112

ตรรกวิทยา
Logic

3 (3–0–6)

ศศ11113 
AT11113  

ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
Social  Philos phy  and  Ethics

3 (3–0–6)

ศศ11114
AT11114  

บัณฑิตอุดมคติไทย
Thai  Ideal  Graduate

3 (3–0–6)
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 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 96 หนวยกิต
          ใหนักศึกษาเรียนจํานวนทั้งสิ้น    96   หนวยกิต  จากกลุมวิชาตาง ๆ ดังตอไปนี้
2.1 วิชาแกนธุรกิจ 33 หนวยกิต

บธ15203
BA15203  

หลักการบัญชีเบื้องตน
Fundamental Accounting 

3 (2-2-5)

บธ22201
BA22201  

องคการและการจัดการ
Organization  and  Management

3 (3-0-6)

บธ24201
BA24201

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business  Information  System

3 (3-0-6)

บธ32202
BA32202

การจัดการการการปฏิบัติการ
Operation Management

3 (3-0-6)

บธ21201
BA21201

การเงินธุรกิจ
Business Finance 

3 (3-0-6)

บธ13201
BA13201

หลักการตลาด
Principles  of  Marketing

3 (3-0-6)

นต11105
LW11105

กฎหมายธุรกิจเบื้องตน
Introduction  to  Business  Law

3 (3-0-6)

ศฐ11501  
EC11501  

หลักเศรษฐศาสตร                             
Principles   of  Economics 

3 (3-0-6)

บธ21202
BA21202

การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
Quantitive Analysis and Business Statistics

3 (3-0-6)

ศศ32207
AT32207

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 
Business  English

3 (2-2-5)

ศศ42208
AT42208

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
Communicative   Business  English

3 (2-2-5)

2.2 วิชาเอกบังคับ 42 หนวยกิต
บธ14301
BA14301  

การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
Introduction to Programming

3 (2-2-5)

บธ24301
BA24301

พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร
Fundamentals to  Computer  System

3 (3-0-6)

บธ24302  
BA 24302

โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
Data Structure and Algorithms

3 (2-2-5)

บธ24303 
BA24303

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวย C++  
Object-Oriented  Programming  with  C++

3 (2-2-5)
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บธ24304
BA24304

การเขียนโปรแกรมเว็บ
Web Programming  

3 (2-2-5)

บธ24305  
BA24305  

 การบริหารความมั่นคงสารสนเทศ                                                                                         
 Information Security Management

3 (3-0-6)

บธ34301
BA34301  

การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
Data Communication and Network

3 (3-0-6)

บธ34302
BA34302

ระบบการจัดการฐานขอมูล
Database Mabagement System

3 (2-2-5)

บธ34303
BA34303

การวิเคราะหและออกแบบระบบ  
System  Analysis and Design 

3 (3-0-6)

บธ34304
BA34304

 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส   
 Electronic Business 

3 (2-2-5)

บธ44301
BA44301

 การบริหารโครงงานของระบบคอมพิวเตอร
Project   Management  of Computer System

3 (3-0-6)

บธ44302
BA44302  

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management  Information  System

3 (3-0-6)

บธ44303  
BA44303

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอินเทอรเน็ต
Internet Application Develpment

3 (2-2-5)

บธ44310 
BA44310   

โครงงานพิเศษ 1
Special Project |

1 (0-3-0)

 บธ44311 
BA44311   

โครงงานพิเศษ 2
Special Project ||

2 (0-6-0)

2.3 วิชาเอกเลือก 21  หนวยกิต
วิชาเอกเลือกดานภาษา 9 หนวยกิต       

บธ24401
BA24401

การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
COBOL Programming                                        

3 (2-2-5)

บธ24402  
BA24402  

การเขียนโปรแกรมภาษาวิชัวลเบสิก
Visual  Basic Programming  

3 (2-2-5)

บธ24403
BA24403  

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
Java  Programming  

3 (2-2-5)

บธ24404
BA24404  

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาขั้นสูง
Advance Java  Programming  

3 (2-2-5)



มคอ.2

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ ม.เกริก (2555) 15

        วิชาเอกเลือกดานอื่น ๆ 12 หนวยกิต
บธ34401
BA34401   

เทคโนโลยีสื่อผสม          
Multimedia  Technology

3 (2-2-5)

บธ34402
BA34402  

การพัฒนาทักษะการจัดฐานขอมูล 1
Skill Development in Databage Management I 

3 (2-2-5)

บธ34403
BA34403  

การพัฒนาทักษะการจัดฐานขอมูล 2
Skill Development in Databage Management 2 

3 (2-2-5)

บธ34404
BA34404  

การสื่อสารแบบไรสาย
Wireless Communication

3 (2-2-5)

บธ34405
BA34405  

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่
Mobile Application Development

3 (2-2-5)

บธ34406
BA34406

คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิมชัน
Computer Graphics and Animation

3 (2-2-5)

บธ34407  
BA34407

การประยุกตใชคอมพิวเตอรทางการผลิตและการจัดสง
Computer Applications in Manufacturingand Logistics

3 (2-2-5)

บธ44401  
BA44401  

การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ                 
Object-Oriented  Analysis  and  Design

3 (3-0-6)

บธ44402
BA44402  

การตรวจสอบและควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร
Computer  Control  and  Audit

3 (3-0-6)

บธ44403
BA44403

วิศวกรรมซอฟตแวร
Software Engineering

3 (3-0-6)

บธ44404
BA44404

คลังขอมูลและการประยุกต
Data Warehouse and Applications

3 (2-2-5)

บธ44405
BA44405

การทําเหมืองขอมูล
Data Mining

3 (2-2-5)

บธ44406
BA44406

ระบบการจัดการฐานขอมูลขั้นสูง
Advanced Database Management Systems

3 (2-2-5)

บธ44407
BA44407

หัวขอพิเศษ 1     
Special  Topics I

3 (3-0-6)

บธ44408
BA44408  

หัวขอพิเศษ 2     
Special  Topics II

3 (3-0-6)
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วิชาโท (สําหรับนักศึกษาคณะ/สาขาวิชาอื่น)    15 หนวยกิต
นักศึกษาคณะอื่นที่ตองการเลือกสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเปนวิชาโทตองเรียนวิชา บธ24201 ระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ  3   หนวยกิต  และเลือกเรียนวิชาดังตอไปนี้ไมนอยกวา  12   หนวยกิต
         สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาอื่น  ที่ตองการเลือกสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเปนวิชาโทตอง
เรียนวิชาดังตอไปนี้ไมนอยกวา  15   หนวยกิต

บธ14301
BA14301  

การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
Introduction to Programming

3 (2-2-5)

บธ24304
BA24304  

การเขียนโปรแกรมเว็บ
Web Programming

3 (2-2-5)

บธ34302
BA34302   

ระบบการจัดการฐานขอมูล                                                                        
Database  Management  System

3 (2-2-5)

บธ34303
BA34303  

การวิเคราะหและออกแบบระบบ  
System  Analysis and Design                                             

3 (3-0-6)

บธ34304
BA34304   

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส     
Electronic Business  

3 (2-2-5)

บธ44407
BA44407   

หัวขอพิเศษ 1
Special  Topic 1

3 (3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
         ปที่ 1  

ภาคตน ภาคปลาย
รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต
ศศ11102  ภาษาไทยธุรกิจ 3(3-0-6) ศศ11104 ภาษาอังกฤษ1 3(2-2-5)
ศศ11112  ตรรกวิทยา 3(3-0-6) ศศ11107  คณิตศาสตรทั่วไป 3(3-0-6)
นต11104 ความรเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6) ศศ11118  จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
บธ15203 หลักการบัญชีเบื้องตน 3(3-0-6) xxxxxxx เลือกเสรี 3(3-0-6)
บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) บธ13201 หลักการตลาด 3(3-0-6)
บธ22201 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) บธ14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 3(2-2-5)

18 18

       ปที่ 2
ภาคตน ภาคปลาย

รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต
ศศ11105 ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) ศศ21106   ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5)
บธ21201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) บธ24310 การบริหารความมั่นคงสารสนเทศ 3(3-0-6)
บธ24301 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) บธ24201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6)
บธ24302 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) บธ34301 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3(2-2-5)
บธ24303 การเขียนโปรแกรมภาษา c++ 3(2-2-5) บธxxxxx เอกเลือกดานภาษา  3(2-2-5)
บธ24304 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) บธxxxxx เอกเลือกดานอื่นๆ 3(2-2-5)

18 18

    ปที่ 3
ภาคตน ภาคปลาย

รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต
ศศ32207 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) บธ34303 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(3-0-6)
บธ32202 การจัดการการปฎิบัติการ 3(3-0-6) ศศ42208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3(2-2-5)
บธ34302 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) บธ21202 การวิเคราะหเชิงฯและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
บธ34304 ธุรกิอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) บธ44303 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนฯ 3(2-2-5)
บธxxxxx เอกเลือกดานภาษา  3(2-2-5) ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6)
บธxxxxx เอกเลือกดานภาษา 3(2-2-5) นต11105 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน 3(3-0-6)

18 18
ปที่ 4

ภาคตน ภาคปลาย
รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต
บธ44301 การบริหารโครงงานระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) บธ44311 โครงงานพิเศษ 2 2 )0-6-0(
บธ44302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) บธxxxxx เอกเลือกดานอื่นๆ 3(2-2-5)
ศศ11110 สารสนเทศเบื้องตน 3(3-0-6) บธxxxxx เอกเลือกดานอื่นๆ 3(2-2-5)
บธ44310 โครงงานพิเศษ 1 1(0-3-0) xxxxxx เลือกเสรี 3(3-0-6)
บธxxxxx เอกเลือกดานอื่นๆ 3(2-2-5) 11

13
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก  และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตร

ปรับปรุงในภาคผนวก ข และองคความรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามสกอ. ในภาคผนวก ค

3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 หัวหนาสาขาวิชา  

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

วิชาการ สาขาวิชาเอก สําเร็จจาก
คุณวุฒิ ปที่

จบ

ภาระการสอน ชม./สัปดาห

ปการศึกษา

1/55 2/55 1/56 2/56
1 นางสาวจุฑามาส 

ไพบูลยศักดิ์
3830300343717

ผศ. -วิทยาการ
คอมพิวเตอร
-คณิตศาตร-
คอมฯ

-สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร
-มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

พบ.ม.

วท.บ.

2539

2526

12 12 12 12

3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

วิชาการ สาขาวิชาเอก สําเร็จจาก
คุณวุฒิ ปที่

จบ

ภาระการสอน ชม./สัปดาห

ปการศึกษา

1/55 2/55 1/56 2/56
1 นางสาวจุฑามาส 

ไพบูลยศักดิ์
3830300343717

ผศ. -วิทยาการ
คอมพิวเตอร
-คณิตศาตร-
คอมฯ

-สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร
-มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

พบ.ม.

วท.บ.

2539

2526

12 12 12 12

2 นางนงนาท 
นพคุณ
3100500201947

อาจารย -คอมพิวเตอร

-เคมี

-มหาวิทยาลัยอัสสัม
ชัญ
-มหาวิทยาสงขลา
นครินทร

วท.ม.

วท.บ.

2535

2528

12 12 12 12

3 นางสาวธัญญพิชชา 
อติวัณณวงษ
3720101021842

อาจารย -เทคโนโลยีการ
จัดการระบบ
สารสนเทศ
-คอมพิวเตอร
ธุรกิจ

-มหาวิทยาลัยมหิดล

-มหาวิทยาลัยเกริก

วท.ม

 บธ.บ.

2543

2539

12 12 12 12

4 นายนิรัญ งามเกิด
3600500125456

อาจารย  -วิทยากร
คอมพิวเตอร
-เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางธุรกิจ
-เครื่องกล

-มหาวิทยาลัยรังสิต

-มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช

-สถาบันราชภัฎ

วท.ม.

ทล.บ.

วท.บ.

2544

2552

2538

12 12 12 12
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ฉะเชิงเทรา
5 นายชัยมาศ คะมา

3369900185767
อาจารย -วิทยาการ

สารสนเทศ

-วิทยาการ
คอมพิวเตอร

-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาคุณ
ทหารลาดกระบัง 
-สถาบันราชภัฎ
จันทรเกษม

วท.ม

วท.บ

2545

2539

12 12 12 12

3.2.3 อาจารยประจํารวมสอน 
ระบุอาจารยซึ่งมีหนาที่หลักดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษา

ลําดับ ชื่อ  – นามสกุล

ตําแหนง

วิชาการ สาขาวิชาเอก สําเร็จจาก

คุณวุฒิ ปที่
จบ

ภาระการสอน ชม./สัปดาห

ปการศึกษา

1/55 2/55 1/56 2/56
1 นางกฤษณา 

ศุขหมอก 
3101800157448

อาจารย -วิจัยการ
ดําเนินงาน
-คณิตศาสตร

-สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร
-จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

พบ.ม

วท.บ.

2529

2526

12 12 12 12

2 นางสาวสุวิมล 
วงคสิงหทอง
3909900765997

อาจารย -วิศวกรรมไฟฟา

-วิศวกรรมไฟฟา

-Oklhama State 
University
-มหาวิทยาสงขลา
นครินทร

วศ.ม.

วศ.ม.

2528

2526

6 6 6 6

3 นายบุญเลิศ 
ศรีเบญจบุตร
3101700716879

อาจารย -เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
-วิศวกรรมไฟฟา

-มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระ
นครเหนือ

วท.ม.

คอ.บ

2549

2545

6 6 6 6

4 นายประภาส 
  ศรีชัยวัฒน
3100701221104

อาจารย -วิศวกรรมไฟฟา

-การเงิน

-วิศวกรรมไฟฟา

-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระ
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
-มหาวิทยาลัยธรรม
ศาตร
-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระ
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

วศ.ม.

บธ.ม.
 

 วศ.บ

2542

2544

2540

6  6

5 นายธนพล   
วทนะปรีชา
3909800723362

อาจารย -เทคโนโลยีการ
จัดการระบบ
สารสนเทศ
-วิทยาการ
คอมพิวเตอร

-จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

-มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร

วท.ม.

วท.บ.

2539

2535

6 6

6 นายธนิธ ดิษสุข
3119900083711

อาจารย -วิทยาการ
คอมพิวเตอร

-สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร

วท.ม. 2536 6 6
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-สถิติ -มหาวิทยาลัย
ศิลปกร

วท.บ. 2534

7 ดร .วิโรจน     
จงชนะชววัฒน
3209800020929

อาจารย -วิศวกรรมไฟฟา

-วิศวกรรมไฟฟา

-การบริหารการ
ปฎิบัติการ
-โซลิดสเตท
อิเล็กทรอนิกส

-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระ
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระ
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
-สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร
-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระ
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

วศ.ด.

วศ.ม.

บธ.ม.

วท.บ.

2553

2550

2549

2546

6 6

นายธงชัย      
 แกวกิริยา
3170600510291

อาจารย -วิศวกรรมไฟฟา
และสารสนเทศ
-เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร

-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระ
นครเหนือ

วศ.ม.

คอ.บ.

2543

2540

6 6

นายกรุง       
กาญจนสถิต
3102002295992

อาจารย -เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
-เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร

-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระ
นครเหนือ
-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระ
นครเหนือ

วท.ม.

คอ.บ.

2548

2545

6 6

3.2.3 อาจารยพิเศษ

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

วิชาการ สาขาวิชาเอก สําเร็จจาก
คุณวุฒิ ปที่

จบ

ภาระการสอน ชม./สัปดาห

ปการศึกษา

1/55 2/55 1/56 2/56
1 อ.ธวัชัย  

ศังขละปรีชา
3830300343717

อาจารย -เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-วิทยาการ
คอมพิวเตอร

-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระ
นครเหนือ
 -มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา

วท .ม.

วท .บ.

2539

2526

3 3

2 อ .ธีราพร 
เรือนจํารูญ
3141500178741

อาจารย -วิทยาการ
คอมพิวเตอร

 -เทคโนโลยี

 -สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระ
นครเหนือ 
 -สถาบันเทคโนโลยี

วท.ม. 

วท.บ.

2535

2528

 3   3
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สารสนเทศ พระจอมเกลาพระ
นครเหนือ

3 นางสาวรชยา 
 จิโรจนถาวร
3100602676251

อาจารย -คอมพิวเตอร
ธุรกิจ
-เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระ
นครเหนือ
-มหาวิทยาลัยรังสิต

บธ .บ.

คอ .ม.

2548

2545

3  3  

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
ในหลักสูตรไมมีรายวิชาการฝกงาน หรือสหกิจศึกษา แตหลักสูตรมีรายวิชาโครงงานพิเศษ 1 และ

โครงงานพิเศษ 2 ในกลุมวิชาเอกบังคับ เพื่อใหนักศึกษามีการเรียนรูการทําระบบงานจริงและเพื่อใหไดผลลัพธ
ตามที่ตองการของการออกแบบระบบงาน  นักศึกษาสามารถที่จะฝกงานในภาคเอกชนและภาครัฐทางดาน
ระบบคอมพิวเตอรโดยไมตองลงทะเบียนเรียน หรือบังคับ นักศึกษาสามารถฝกงานในชวงภาคฤดูรอน ใชเวลา 
3 เดือน  ตั้งแตเดือนมีนาคม- เดือนพฤษภาคม  

4.1. ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนใน
การเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น

(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ
ไดอยางเหมาะสม

(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสถาน

ประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
(6) ฝกการวิเคราะห สังเคราะห และแกปญหาเฉพาะหนาจากสภาพงานจริง

4.2 ชวงเวลา 
ภาคการศึกษาฤดูรอนของชั้นปที่ 3

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตดานงานระบบคอมพิวเตอร เพื่อ

นําไปใชในทางธุรกิจ หรือการศึกษา โดยมีองคกรภาคธุรกิจหรือภาคการศึกษาอางอิงและคาดวาจะนําไปใช 
หากโครงงานสําเร็จ โดยมีการพัฒนาเปนระบบงาน และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตรในกําหนด อยางเครงครัด โดยกําหนดใหเปนโครงงานที่มุงเนนการสรางผลงานประยุกตเพื่อนําไปใช
ในงานดานทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 
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5.1 คําอธิบายโดยยอ 
โครงงานพิเศษ 1 เปนการทําโครงงานปฏิบัติเพื่อการวิเคราะหและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรเพื่อ

ชวยแกปญหาทางธุรกิจตางๆ ที่นาสนใจ และไดรับความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา โดยมุงเนนใหนักศึกษา
สามารถวิเคราะหปญหาเพื่อจัดทําเปนขอกําหนดรายละเอียดซอฟตแวร (Software Specification) ที่สามารถ
นําไปสูการสรางซอฟตแวรทางธุรกิจได 

โครงงานพิเศษ 2 โครงงานปฏิบัติเพื่อการสรางซอฟตแวรของระบบงานที่ไดวิเคราะหและออกแบบไว
แลวโดยเนนใหนักศึกษาสามารถสรางซอฟตแวรทางธุรกิจ และตองมีการสอบปากเปลาโดยคณะกรรมการ
พิจารณาโครงงาน โดยโครงงานฯ นี้เปนงานเดี่ยว

5.2 ผลการเรียนรู 
นักศึกษาเขาใจความตองการในแงการนําระบบคอมพิวเตอรไปใชในภาคธุรกิจ เขาใจขั้นตนการรวบรวม

ความตองการทางธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรมในการทําโครงงาน สามารถกําหนด
ขั้นตอนการทดสอบ ความตองการดานขอมูล และสามารถนําเสนอโครงการใหผูใชเห็นประโยชน และสามารถ
ใชโครงงานเปนตนแบบในการพัฒนาตอได

5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1, 2 ของชั้นปที่ 4

5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต

5.5 การเตรียมการ 
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงาน

ทางเว็บไซด และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล

ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษา 
และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโปรแกรมและการทํางาน
ของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในเบื้องตน โดยเฉพาะการทํางานหลักของโปรแกรม 
โดยการจัดสอบการนําเสนอ ที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือ

ภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เชน บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการ
แกไขปญหาไดอยางสรางสรรค มีความสามารถในความเปนผูนําอยางโดดเดน หรือมีความมุงมั่นในการใหบริการ
สาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูง ในแตละคุณลักษณะดังกลาว ชี้ใหเห็นถึงกลยุทธการสอนและกิจกรรม
นักศึกษาที่จะใชในการพัฒนาคุณลักษณะเหลานั้น
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตนและทําหนาที่เปน

พลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวของกับจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เชน การใชสินคามีลิขสิทธิ์ ไม
ลอกเลียนแบบผลงานผูอื่น การประกอบวิชาชีพที่
คํานึงถึงผลกระทบตอสังคม

2. มีความรูพื้นฐานในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฎิบัติอยูในเกณฑดี สามารถประยุกตได
อยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาตอใน
ระดับสูง

การมอบหมายงานในวิชาที่ตองอาศัยความรูทาง
ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาประกอบการดําเนินงาน

3. มีความรูทันสมัย ใฝรู และมีความสามารถพัฒนา
ความรู เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม

การทํากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสรางสรรค 
เชน การนําเสนอผลิตภัณฑ ชิ้นงาน โครงงานแนว
ใหม

4. คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหาไดอยางเปน
ระบบและเหมาะสม

การมอบหมายงานที่เปนโครงงาน เปนระบบครบ
วงจร 
การทํากิจกรรมท่ีตองมีการจัดสรรงาน คน และเวลา

5. มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะการบริหาร
จัดการและทํางานเปนหมูคณะ

การทํางานเปนทีม การทําโครงงานในวิชาเรียน

6. รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี

การมอบหมายงานที่ตองศึกษาคนควาดวยตนเอง 
และการนําเสนอผลงานที่ไดศึกษา

7. มีความสามารถในการใชภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดดี

การทํากิจกรรมที่มีการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยี เชน 
การรับสงขอความผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

8. มีความสามารถวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และ
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด

มอบหมายงานที่ตองมีการวิเคราะหระบบ หรือนํา
เทคโนโลยี มาใช ให เหมาะสมกับงาน โดยใช
กรณีศึกษาจากสถานประกอบการจริง

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และเปน

ประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัย
ในชีวิต ความสําเร็จทางธุรกิจ ผูพัฒนาและ/หรือผูประยุกตโปรแกรมจําเปนมีความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น
เชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่ง
ตอไปนี้ทั้ง 7 ขอ เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้ง
อาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอย 7 ขอตามที่ระบุไว

(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
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(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ

(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนให

ตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการ
ทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทํา
การทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยอง
นักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 

และการรวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย

2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู

เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้น
มาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้

(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกตความรู 

ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบ

คอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไปประยุกต
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหมๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง 
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียน ตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร 

2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทางปฎิบัติ ใน

สภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบการศึกษาแลว ดังนั้น

นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของ
ปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จาก
การสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม

นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบการศึกษาแลว ดังนั้น
นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและ
สาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติ
ตางๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้

2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุม
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(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา นี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษา

แกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยง
ขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามตาง ๆ

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอน คนที่มาจากสถาบัน

อื่น ๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับกลุม
คนตาง ๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตาง ๆ ตอไปนี้ให
นักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้

(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ

(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุมทั้งใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืน

อยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น ขาม

หลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้

(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนํา
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ
 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และสังเกต
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จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ได
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่ําดังนี้
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต

ตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอ

อยางเหมาะสม 
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของ

วิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียน อาจ
มีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้อาจทําไดใน
ระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของ
การแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวาง
อาจารยและกลุมนักศึกษา

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณ
เสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping):หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 ความรับผิดชอบหลัก        o ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา 1. คุณธรรม       จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

กลุมวิชาภาษา                
ศศ11101 การใชภาษาไทย                
ศศ11102 ภาษาไทยธุรกิจ                
ศศ11103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                
ศศ11104 ภาษาอังกฤษ 1                 
ศศ11105 ภาษาอังกฤษ 2                 
ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3                 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                 
ศศ11107 คณิตศาสตรทั่วไป                 
ศฐ11502 สถิติเบื้องตน                 
ศศ11108 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน                                       
ศศ11109 ชีวิตและสิ่งแวดลอม                                                                                                              
บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน               

กลุมวิชามนุษยศาสตร               
ศศ11110 สารสนเทศเบื้องตน               
ศศ11111 มนุษยกับอารยธรรม             
ศศ11112 ตรรกวิทยา               
ศศ11113 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม                 
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รายวิชา 1. คุณธรรม       จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

ศศ11114 บัณฑิตอุดมคติไทย                  
กลุมวิชาสังคมศาสตร                

ศศ11115 สังคมกับเศรษฐกิจ                  
   ศศ11116 สังคมกับการปกครอง                

ศศ11117 มนุษยกับสังคม                 
ศศ11118 จิตวิทยาทั่วไป                 
ศศ11119 เศรษฐกิจพอเพียง                
นต11104 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                
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1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

1. มีความตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย สุจริต 
และมีจิตอาสา
2. มีวินัย เคารพกฎระเบียบ ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3. มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานรวมกันเปนหมูคณะ และ 
สามารถแกไขปญหาตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีความเคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  รวมทั้งเคารพ
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

2. ดานความรู

1. มีความรูความเขาใจในเนื้อหาของรายวิชา
2. มีความสามารถบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ เพื่อพัฒนา ศักยภาพความเปน
มนุษยที่สมบูรณ
3. มีความสามารถนําความรูไปประยุกต  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยาง
ยั่งยืน

3. ดานทักษะทางปญญา

1. สามารถเปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณและ
เปนระบบ
2. มีสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อ
ความเขาใจ และแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3. มีความสามารถในการประเมินสถานการณ 
และสรุปประเด็นปญหา  เพื่อนําไปแกไขปญหา
ในสถานการณจริง

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1. มีความรับผิดชอบตอตนเอง และผูอื่น
2. มีความสามารถในการแกไขสถานการณ  ไดอยางเหมาะสม
3. มีความเปนผูนํา และผูตามไดอยางเหมาะสม  สามารถรวมงานกับบุคคล
อื่นได
4. มีมนุษยสัมพันธ  มีจิตสาธารณะ ไมเห็นแกตัว โอบออมอารี มีน้ําใจ และ 
เสียสละ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
 และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. มีทักษะและสามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ  เพื่อการทํางาน
อยางเปนระบบ
2. มีความสามารถสื่อสารกับเพื่อนรวมงานในองคกรและบุคคลที่เกี่ยวของอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารไดอยาง
เหมาะสมและสรางสรรค
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping):หมวดวิชาเฉพาะ

 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา
4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

หมวดวิชาเฉพาะ

วิชาแกนธุรกิจ

บธ15203 หลักการบัญชีเบื้องตน   o o o o   o o o o o o o o o o o  o

บธ22201 องคการและการจัดการ o o o o o o o  o o o o o o o o    o o o
บธ24201ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ o o o o o    o o o o o o o    o o o o o o o  

บธ32202 การจัดการการปฏิบัติการ o o o o o o o  o o    o o o o o o o o o o

บธ21201 การเงินธุรกิจ o o o o o o o  o o    o o o o o o o   o

บธ13201 หลักการตลาด o o o o o o o  o o    o o o o o o o  o

นต11105 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน o o o o o o o  o  o  o o o o o o  o

ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร o o o o o o o  o o o  o  o o o o o o o o o o

บธ21202 การวิเคราะหเชิงปริมาณและ o o o o o o o  o o  o  o o o o o o o  o o
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
สถิติธุรกิจ

ศศ32207 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ o o o o o o o  o  o   o o o o o o o o

ศศ42208 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ

o o o o o o o  o  o   o o o o o o o o

วิชาเอกบังคับ 

บธ14301 การเขียนโปรแกรม  
            เบื้องตน

o o o o o o o   o o  o  o  o o  o o o o o  o o 

บธ24301 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร o o o o o o o    o  o o o o o o o o o o o o o o 

บธ24302 โครงสรางขอมูลและ
            อัลกอริทึม

o o o o o o o   o o o o  o  o o  o o o o o  o o 

บธ24303 การเขียนโปรแกรมเชิง
            วัตถุ C++

o o o o o o o   o o  o  o  o o  o o o o o  o o 

บธ24304 การเขียนโปรแกรมเว็บ o o o o o o o    o o o    o o  o o o o o o  o o 

บธ24305 การบริหารความมั่นคง
            สารสนเทศ

 o o o   o   o o o  o o   o  o o o o o o o o 

บธ34301 การสื่อสารขอมูล และ
            เครือขาย 

o o o o o o o    o o  o o  o o o o o o o o o o o 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

บธ34302 ระบบการจัดการฐานขอมูล o o o o o o o   o o o o  o  o o o o o o o o  o 

บธ34303 การวิเคราะหและ
            ออกแบบระบบ

o o  o o     o o o   o      o o  o o o  

บธ34304 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส   o o o o  o   o o o  o   o o o o o o o o o o  o 

บธ44301 การบริหารโครงงานของ
            ระบบคอมพิวเตอร

o   o   o   o o o o o   o o o o o o o o o o  o 

บธ44302 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
            จัดการ

 o o o o     o o o  o o o o o o o o o o o o o o 

บธ44303 การพัฒนาโปรแกรม
            ประยุกตบนอินเทอรเน็ต

o o o o o o o    o o o    o o  o o o o o o  o o 

บธ44310 โครงงานพิเศษ 1 o   o o o o o  o o  o         o  o o  o  

บธ44311 โครงงานพิเศษ 2 o   o o o o o  o o  o    o o    o  o o  o  
วิชาเอกเลือก

เลือกดานภาษา


บธ24401 การเขียนโปรแกรมภาษา
            โคบอล

o o o o o o o   o o o o  o  o o o o o o o o o  o o 

บธ24402 การเขียนโปรแกรมภาษา
            วิชัวลเบสิก o o o o o o o   o o o o  o  o o o o o o o o o  o o 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

บธ24403 การเขียนโปรแกรมภาษา
            จาวา

o o o o o o o   o o o o  o  o o o o o o o o o  o o 

บธ24404 การเขียนโปรแกรมภาษา
            จาวาขั้นสูง

o o o o o o o   o o o o  o  o o o o o o o o o  o o 

เลือกดานอื่นๆ 

บธ34401 เทคโนโลยี่สื่อประสม o o o o o o o   o o o o  o  o o o o o o o o o  o  

บธ34402 การพัฒนาทักษะการ
            จัดการฐานขอมูล 1

o o o o o o o   o o o o  o  o o o o o o o o  o 

บธ34403 การพัฒนาทักษะการ
            จัดการฐานขอมูล 2

o o o o o o o   o o o o  o  o o o o o o o o  o 

บธ34404 การสื่อสารแบบไรสาย o o o o o o o    o o  o o  o o o o o o o o o o o 

บธ34405 การพัฒนาโปรแกรม
         ประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่    

o o o o o o o    o o o    o o  o o o o o o  o o 

บธ34406 การประยุกตใชคอมพิว 
เตอรทางการผลิตและการจัดสง

o o o o o  o   o o o o o   o o o o o o o o o o o o 

บธ34407 คอมพิวเตอรกราฟกและ
           เอนิเมชัน

o o o o o o o   o o o o  o  o o o o o o o o o  o  

บธ44401 การวิเคราะหและออก 
            แบบเชิงวัตถุ

o o o o o o o   o o o o o o  o o o o o o o o o  o o 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

บธ44402 การควบคุมและตรวจสอบ
            ระบบคอมพิวเตอร

 o o       o o o o o    o o o o o o o o o o o 

บธ44403 วิศวกรรมซอฟตแวร o o o o o o o   o o o o o o  o o o o o o o o o  o o 

บธ44404 คลังขอมูลและการประยุกต o o o o o o o   o o o o  o  o o o o o o o o o   o 

บธ44405 การทําเหมืองขอมูล o o o o o o o   o o o o  o  o o o o o o o o  o 

บธ44406 ระบบการจัดการฐานขอ 
            มูลขั้นสูง

o o o o o o o   o o o o  o  o o o o o o o o  o 

บธ44407 หัวขอพิเศษ  1 o o o o o o o o o o  o o o o o o o o o o o o o o o o o o

บธ44408 หัวขอพิเศษ  2 o o o o o o o o o o  o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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1. คุณธรรม จริยธรรม

(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ

ขัดแยงและลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและ

สังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2. ความรู

(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้ง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3)สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
(4)สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
(5)รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6)มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
(7)มีประสบการณในการพัฒนาและ /หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

3. ทักษะทางปญญา

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ 

เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3)สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุป

ประเด็นปญหาและความตองการ
(4)สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไข

ปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1)สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหา

สถานการณตาง ๆในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีม
ทํางาน

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5)สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและ

สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
 และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ

แสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3)สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ

การนําเสนออยางเหมาะสม
(4)สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกริก  วาดวยการศึกษาขั้น

ปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2549 (ภาคผนวก จ)

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา

ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
        2.1.1  กําหนดใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนในระดับรายวิชาทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
        2.1.2  แตงตั้งคณะกรรมการโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทวนสอบผลการประเมินทุกรายวิชาและมี

การพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได โดยมี ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา

          การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตอยางตอเนื่องและนําผลการประเมินที่ไดยอนกลับมาพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการสอนและหลักสูตรการเรียนการสอน โดยดําเนินการดังนี้
       2.2.1  ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตในแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา 
       2.2.2  ตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอสัมภาษณหรือจัดสงแบบสอบถามไปยังสถาน

ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเขาทํางานใน
สถานประกอบการนั้น ๆ 

      2.2.3  การประเมินจากตําแหนงและ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
      2.2.4  การประเมินจากนักศึกษาเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย

      2.2.5 ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มารวมปรับปรุงหรือวิพากษหลักสูตรหรืออาจารย
พิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   3.1. นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ตองมีคุณสมบิครบถวนดังตอ

ไปนี้
3.1.1. เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร
3.1.2  มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00
3.1.3. ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งนี้ไม

นับระยะเวลา การลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไวในขอ 51 แหงมหาวิทยาลัยเกริกวา 
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549

3.1.4. ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
3.1.5. มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตามหมวดที่ 13 แหงระเบียบนี้

    3.2. นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1. เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2. ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3. ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ ไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดง 

ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัย กําหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติใหปริญญา ในภาคการศึกษานั้น

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2  สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ

วิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอร
ศึกษาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการ
ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน

และการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนว
คอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
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ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2 .1 สงเสริมการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะ 

ใหมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.2  สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมหรือชุมชนที่ 

เกี่ยวของเพื่อเปนการพัฒนาความรูและเสริมสรางทักษะในการประกอบอาชีพ
2.2.3 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจและ

การนําเสนอผลงานทางวิชาการดานคอมพิวเตอรธุรกิจอยางตอเนื่อง
2.2.4 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ
2.2.5 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมการอบรม สัมมนาที่จัดขึ้นโดยหนวยงานตางๆทั้งในและ

ภายนอกองคกร

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารวิชาประจําหลักสูตรระดับสาขาวิชา  และ

คณะวิชาทั้งภายในและภายนอก อันประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ ประธานหลักสูตร หรือ
หัวหนาภาค และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยให
คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
  1.1 การเตรียมความพรอมกอนการเปดการเรียนการสอน
         1.1.1  สาขาวิชาจัดประชุมและปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน

ดานคอมพิวเตอรธุรกิจใหมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกริกวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ .ศ. 2549

1.1.2 สาขาวิชามอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทําเอกสารรายละเอียดของรายวิชา และ  เตรียม
ความพรอมในเรื่องอุปกรณการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอน และสื่อการ
สอนในรายวิชาตาง ๆ (มคอ.3)

 1.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
          สาขาวิชาผูรับผิดชอบหลักสูตรทําการประเมินการสอนของอาจารย โดยการสังเกตการณใน
ชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม เอกสารและสื่อประกอบการสอน เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรค
และขีดความสามารถของผูสอน
 1.3 การดําเนินการเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา
        1.3.1 อาจารยผูสอนรายงานผลการดําเนินงานของแตละวิชา (มคอ.5)
        1.3.2 มหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินผูสอนโดยผเรียนในแตละรายวิชา
        1.3.3 คณะดําเนินการประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
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คอมพิวเตอรธุรกิจของนักศึกษาชั้นปสุดทาย
 1.4 คณะดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 1.5 เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา คณะดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรในภาพรวม(มคอ.7)

 คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 1.6 สาขาวิชาผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารยเพื่อวิเคราะหผลการดําเนินการหลักสูตร

ประจําปเพื่อนําไปสูการปรับปรุงเล็กนอยใหหลักสูตรมีความทันสมัยอยูเสมอ
  1.7 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑของสกอ. 

เพื่อใหมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะ

และอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทํา
ทุกปอยางตอเนื่อง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ

2.1 การบริหารงบประมาณ
 คณะบริหารธุรกิจ มีการจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณรายจายประจําปและ

งบประมาณเงินรายได เพื่อจัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสาอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เชนตํารา 
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1  สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเกริก โดยมีพื้นที่ใชสอยของอาคารทั้งหมด 5 อาคาร 

จํานวนพื้นที่ 13,327 ตารางเมตร  โดยสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ใชอาคาร
มังคละพฤษกในการเรียนการสอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

หองปฏิบัติการพรอมครุภัณฑและอุปกรณหลักดังนี้  
ลําดับที่ รายการหอง จํานวน หนวย
1 หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร(185 เครื่อง) 5 หอง 
2 หองปฏิบัติภาษา (122 เครื่อง) 2 หอง
3 หองเรียน 162 หอง
5 หองอื่นๆ 40 หอง
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อุปกรณการศึกษา 
ลําดับ   อุปกรณการศึกษาสวนกลาง จํานวน หนวย

1 เครื่องรับโทรทัศนสี 12 เครื่อง
2 เครื่องฉายภาพยนตร 16ม.ม 1 เครื่อง
3 เครื่องฉาย  VDO 4 เครื่อง
4 เครื่องฉาย  VCD 1 เครื่อง
5 เครื่องฉาย  DVD 4 เครื่อง
6 เครื่องฉายภาพ 3 มิต(ิvisualizer) 9 เครื่อง
7 เครื่องฉายขามศรีษะ(over head) 46 เครื่อง
8 เครื่องฉายสไลด 3 เครื่อง
9 เครื่องฉาย  LCD  PROJECTOR 44 เครื่อง
10 เครื่องเลน  d 2 เครื่อง
11 เครื่องเลนเทป-บันทึกเทป 2 เครื่อง
12 วิทยุ - เทป - ซีดี 13 เครื่อง
13 ขาตั้งไมโครโฟน 22 ชุด
14 จอรับภาพ 65 จอ
16 เครื่องคอมพิวเตอรประจําหองบรรยาย 25 ชุด
17 เครื่องขยายเสียงบริการทั่วไป 7 เครื่อง
18 เครื่องขยายเสียงประจําหองบรรยาย 5 เครื่อง
20 ลําโพงบริการทั่วไป 14 ใบ
21 ลําโพงประจําหองบรรยาย 109 ใบ
22 เครื่องผสมสัญญาณเสียง 9 เครื่อง
23 กลองถายภาพนิ่ง  / Digital 3 ตัว
24 เลนสถายภาพ 2 ตัว

** มีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางคณะวิชา
2.2.2. หองสมุด 
ใชเอกสารประกอบการศึกษาในหองสมุดมหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งใหบริการหนังสือ ตํารา 

วารสาร วิทยานิพนธ สิ่งพิมพอื่นๆ และโสตทัศนวัสดุทางดานการตลาด และดานอื่นๆ ทุกสาขาที่
มหาวิทยาลัยเปดสอน จํานวนทั้งสิ้น 146,424 เลม ประกอบดวย
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ประเภท ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวม
หนังสือ )เลม(
เอกสารวิจัย/วิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ (เลม)
วารสาร (ชื่อเรื่อง)
หนังสือพิมพ (ชื่อเรื่อง)
จุลสาร (ชื่อเรื่อง)
กฤตภาค (ชื่อเรื่อง)
วารสารลวงเวลา (เลม)
สื่อโสตทัศน (ชื่อเรื่อง)
ฐานขอมูล (พัฒนาเอง) (ฐาน)
ฐานขอมูลสําเร็จรูป และ CD-ROM (แผน)
โปรแกรมประยุกตใชงานที่มากับหนังสือ (แผน)

73,459
13,004
     387
      15
3,427
22,187
  2,169
  3,825
         5
     203
     438

22,220
     326
      41
        3
    265
3,462
   670

-
      4

-
  314

95,679
13,330
     428
       18
  3,692
25,649
  2,839
  3,825
         9
     203
     752

รวมทั้งสิ้น 146,424

ซึ่งจําแนกเปนหนังสือของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ภาคผนวก ฉ) จํานวนทั้งสิ้น 3,327 
เลม ประกอบดวย

หนังสือ สําหรับสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- ภาษาไทย จํานวน 2,545 เลม 
- ภาษาอังกฤษ จํานวน  782 เลม
วารสาร สําหรับสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- ภาษาไทย จํานวน 15 รายการ
- ภาษาอังกฤษ จํานวน 5 รายการ

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุด ในการจัดซื้อหนังสือ  และตําราที่เกี่ยวของ  เพื่อบริการใหอาจารย

และนักศึกษาไดคนควา  และใชประกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ  ตลอดจนสื่ออื่น  ๆ  ที่จําเปน 
นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ  ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ สําหรับใหหอสมุดจัดซื้อหนังสือดวย

ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย  เพื่อบริการหนังสือ  ตํารา  หรือวารสารเฉพาะทาง  และคณะ
จะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย  เชน  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ  3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาคอมพิวเตอร คือเครื่องมืออุปกรณ
หองปฏิบัติการ เนื่องจากเปนหลักสูตรที่ตองเตรียมความพรอมใหแกบัณฑิตสวนใหญในการทํางาน
จริงในวงการคอมพิวเตอร จึงมีความจําเปนที่นักศึกษาตองมีประสบการณการใชงานเครื่องมือ 
อุปกรณและซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหเกิดความเขาใจหลักการ วิธีการใชงานที่ถูกตอง และมีทักษะใน
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การใชงานจริง รวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้งหองสมุดและอินเทอรเน็ต และสื่อการสอน
สําเร็จรูป เชน วิดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดย
ผูสอน ดังนั้นตองมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้

2.3.1 มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอื้อใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.3.2 มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และระบบซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอ
การเรียนการสอน รวมถึงหองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบ 

2.3.3 ตองมีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และซอฟตแวร
ที่ใชประกอบการสอนที่พรอมใชปฎิบัติงาน

2.3.4 มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวของตองมี
มากกวาจํานวนคูมือ

2.3.5 มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวน  1:1

2.3.6 มีเครื่องคอมพิวเตอรประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวน เปนอยางนอย 1:1 

2.3.7 มีหองคอมพิวเตอรเปดใหบริการแกนักศึกษานอกเวลาเรียนใหสามารถเขาใชไดไมต่ํากวา 
8 ชั่วโมงตอวัน โดยมีปริมาณจํานวนคอมพิวเตอรที่เหมาะสม 

2.3.8 มีโปรแกรมที่ถูกตองตามกฏหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง เครื่อง
คอมพิวเตอรมีการปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมออยางมากทุก 5 ป

2.3.9 อาจารยมีเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะ
ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของ
หนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของ
อาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียด
ดังตารางตอไปนี้
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล

จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 
ระบบเครือขาย แมขาย อุปกรณ
การทดลอง ทรัพยากร สื่อและ
ชองทางการเรียนรู ที่เพียบพรอม 
เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษาใน
หองเรียน นอกหองเรียน และเพื่อ
การเรียนรูไดดวยตนเอง อยาง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

1.  จัดใหมีหองเรียนมัลติมี เดีย ที่มี
ค ว า ม พ ร อ ม ใ ช ง า น อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน การ
บันทึกเพื่อเตรียมจัดสรางสื่อสําหรับ
การทบทวนการเรียน

2. จัดเตรียมหองปฏิบัติการทดลองที่มี 
   เครื่องมือทันสมัยและเปนเครื่องมือ 
   วิชาชีพในระดับสากล เพื่อให
   นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติ สราง 
   ความพรอมในการปฏิบัติงานใน 
   วิชาชีพ
3. จัดใหมีเครือขายและหองปฏิบัติการ
   ทดลองเปด ที่มีทั้งเครื่อง 
   คอมพิวเตอรและพื้นที่ที่นักศึกษา
   สามารถศึกษา ทดลอง หาความรู
   เพิ่มเติมไดดวยตนเอง ดวยจํานวน 
   และประสิทธิภาพที่เหมาะสม 
   เพียงพอ
4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้งหนังสือ 
   ตํารา และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู 
   ทั้งหองสมุดทางกายภาพและทาง 
   ระบบเสมือน
5. จัดใหมีเครื่องมือทดลอง เชน ระบบ
แมขายขนาดใหญ อุปกรณเครือขาย 
เพื่อใหนักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติการ
ในการบริหารระบบ

1. รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน
เครื่องมืออุปกรณ ตอหัว
นักศึกษา ชั่วโมงการใช
งานหองปฏิบัติการ และ
เครื่องมือ ความเร็วของ
ร ะบบ เครื อข า ยต อหั ว
นักศึกษา

2. จํานวนนักศึกษาลงเรียน
ในวิชาเรียนที่มีการฝก
ปฏิบัติดวยอุปกรณตาง ๆ 

3. สถิติของจํานวนหนังสือ
ตํารา และสื่อดิจิทัล ที่มี
ใหบริการ และสถิติการใช
งานหนังสือตํารา สื่อดิจิทัล 

4. ผลสํารวจความพึงพอใจ
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต อ ก า ร
ใหบริการทรัพยากรเพื่อ
ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติการ 
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม

มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาคอมพิวเตอร  เชนวิทยาการคอมพิวเตอร   
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร 
และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

3.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ 
สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ.
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจาก

การปฏิบัติมาใหกับนักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญ
อาจารยพิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะสอน 
ทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบและมีความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
4.2.1 มีการพัฒนาอาจารยใหมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณใน

อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรหรือสาขาที่เกี่ยวของในกรณีการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อ
สงเสริมการสอนอยางตอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนใหอาจารยมีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ
ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น โดยอาจรวมมือกับอาจารยตางสาขาหรือตางสถาบัน การ
สนับสนุนสามารถทําไดในรูปของการใหคาเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การให
เงินพิเศษเพิ่มเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพใน Proceedings และ Journals รวมทั้งการ
อาจลดภาระงานสอนใหเหมาะกับเวลาที่ใชเพื่อเพิ่มพูนความรู ประสบการณ และการทํา
วิจัย

4.2.2 ในกรณีที่อาจารยไมถนัดในการเพิ่มพูนความรูโดยผานการทําวิจัยได หนวยงานอาจ
สนับสนุนใหอาจารยเขารวมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในชวงปดภาคการศึกษา 
เพื่อใหอาจารยไดมีประสบการณจริงในการพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาผลิตภัณฑทาง



มคอ.2

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ ม.เกริก (2555) 46

คอมพิวเตอร วิธีในขอนี้ควรดําเนินการเมื่อขอ 4 ขางตนไมสามารถทําได
4.2.3 บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการให

อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง 
เชน การเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในวิชาที่มีการฝกปฎิบัติ

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา 

5.1.1 ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงใน
รายวิชาตาง ๆ มาเปนอาจารยพิเศษ เพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา

5.1.2 ควรมีผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการที่มีความรูเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวร และ
ระบบเครือขาย หรือวิชาที่เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม สถาบันการศึกษาควรสงผูชวย
สอนประจําหองปฏิบัติการไปอบรมเทคโนโลยีใหมทางดานคอมพิวเตอรอยางนอยปละ
ครั้ง

5.1.3 คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของ
คณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตอง
กําหนดชั่วโมงวาง (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่
ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
5.2.1 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํา

รองขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยใน
แตละรายวิชาได

5.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเปดโอกาสใหนักศึกษาเสนอแนะขอคิดเห็นในการพัฒนา
สาขาฯ และการจัดการเรียนการสอนทางเว็บไซต http://bizcom.krirk.ac.th/

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผูใชบัณฑิต
6.1.1 จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาไดทันตอวิทยาการสมัยใหม
6.1.2 มีการศึกษาขอมูลตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับทองถิ่น
6.1.3 มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใชบัณฑิตตอยางตอเนื่อง
6.1.4 กิจกรรมของนักศึกษาในหลักสูตรที่ไดมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
         ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ป การศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือมีการดําเนินงานตามขอ 1-5 
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที
1

ปที่ 
2

ปที่ 
3

ปที่ 
4

ปที่ 
5

1.  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

X X X X X

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ  .2 ที่ สอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา /สาขาวิชา

X X X X X

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม )ถามี (ตามแบบ 
มคอ .3 และ มคอ  .4 อยางนอยกอนการ เปดสอนในแตละภาคการศึกษา

ใหครบทุกรายวิชา

X X X X X

4.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ   
      ภาคสนาม )ถามี (ตามแบบ มคอ .5 และ มคอ. 6  ภายใน 30 วัน หลัง  
      สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา

X X X X X

5.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .7 ภายใน      
      60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา

X X X X X

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ  .3 และ มคอ  .4 )ถามี (อยางนอยรอยละ 25  ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา

X X X X X

7.  มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ  
     การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน   
     ใน มคอ  .7  ปที่ผานมา

X X X X

8.  อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
     เรียนการสอน

X X X X X

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ /หรือวิชาชีพ
    อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

X X X X X

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาวิชาการ 
      และ /หรือ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป

X X X X X

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย /บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
      หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก คะแนน 5.0

X X

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมที่มีตอ บัณฑิต
      ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม  5.0

X

13. นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา
      รอยละ 80

X

14. บัณฑิตที่ไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม ก .พ .กําหนดไม
      นอยกวารอยละ 80

X

รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ )ขอ 1-5  ( ในแตละป 5 5 5 5 5

รวมตัวบงชี้ในแตละป 9 10 10 11 14
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หมวดที่ 8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความ
เขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาว
ขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไม
สามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม
ในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
    มหาวิทยาลัยฯ ใหนักศึกษาไดประเมินผลการสอนของอาจารยทั้งในดานทักษะ        กลยุทธ 

การสอนและการใชสื่อการเรียนการสอน ในทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยมีการประเมินผาน
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ ในสวนของคณะฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินของภาควิชา/
สาขาวิชา เพื่อประเมินการสอนของอาจารยในภาควิชา  /สาขาวิชา โดยการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการ
สอน กิจกรรม เอกสารและสื่อประกอบการสอน

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
คณะฯ มีการประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจากผลความพึงพอใจตอหลักสูตร

จากนักศึกษาที่ใกลสําเร็จการศึกษา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิภายนอกและสถาน
ประกอบการตาง ๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 
7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก

เกณฑประเมินตามตัวบงผลการดําเนินงาน (ระดับ)
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการครบ  5 ขอ 
ตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน

มีการดําเนินการครบ 7 ขอ 
ตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน

มีการดําเนินการครบ 9 ขอ 
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4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
คณะกรรมการประจําสาขาวิชาฯ   รวบรวมขอมูลจากการประเมินผลการเรียนการสอนของ

นักศึกษาที่ใกลสําเร็จการศึกษา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิภายนอก และสถานประกอบการ
ตาง ๆ และขอมูลจาก มคอ. 5 และ มคอ. 7 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม 
และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได
ทันทีซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิต
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รายละเอียดคํารายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัต-ศึกษาดวยตนเอง)

ศศ11101
AT11101

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                  30 หนวยกิต

1.1 กลุมวิชาภาษาใหเรียนจํานวน 12  หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้

การใชภาษาไทย                                                                                                    3 (3-0-6)
Thai Usage
วิชาบังคับกอน: -
      การใชภาษาไทยเพื่อสงเสรมิกระบวนการทางความคิดและนําไปใชในการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความตระหนักถึงคุณคาของสุนทรียภาพของภาษา
     

ศศ11102  
AT11102  

ภาษาไทยธุรกิจ                                                                                                          3 (3-0-6)
Business Thai 
วิชาบังคับกอน: -
      การใชภาษาไทยเพื่อประยกุตใหเขากับลักษณะของงานทางธุรกิจ และสามารถติดตอสื่อสารทาง
ธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ      

ศศ11103  
AT11103 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                                         3 (3-0-6)
Thai for Communication
วิชาบังคับกอน: -
       การใชภาษาไทยเพื่อสงเสริมกระบวนการทางความคิดและนําไปใชในงานสื่อสารมวลชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม

ศศ11104 
 AT11104 
 

ภาษาอังกฤษ 1                                                                                                         3 (2-2-5)
English 1                                                                                              
วิชาบังคับกอน: -
      การใชภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียนอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณการ
สื่อสารทางสังคม   และเพื่อการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ   

ศศ11105
AT11105   

ภาษาอังกฤษ 2                                                                                                        3 (2-2-5)
English 2                                                                                              
วิชาบังคับกอน:ศศ11104  ภาษาอังกฤษ 1
     การใชภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียนอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณการ

สื่อสารทางธุรกิจ    และเพื่อการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ   
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ศศ21106
AT21106   

ภาษาอังกฤษ 3                                                                                                         3 (2-2-5)
English 3                                                                                              
วิชาบังคับกอน: ศศ11105  ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : AT11105 English 2                                                                    
      การใชภาษาอังกฤษเฉพาะดานอยางถูกตองและมีประสิทธภิาพ และเพื่อการสื่อสารระหวาง
วัฒนธรรมที่เกียวของอยางเหมาะสม           
    

ศศ11107  
AT11107  

1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ใหเลือกเรียนทั้งสองกลุมวิชารวม  6 หนวยกิตจาก 
กลุมวิชาตอไปนี้

-กลุมวิชาคณิตศาสตร ใหเลือกเรียนจํานวน  3 หนวยกิต จากรายวชิาตอไปนี้

คณิตศาสตรทั่วไป                3 (3-0-6)
General  Mathematics
วิชาบังคับกอน: -
      ฟงกชันและกราฟ  ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกต  ปริพันธและการประยุกต 
กําหนดการเชิงเสน และความนาจะเปน  
     

ศฐ11502
EC11502

สถิติเบื้องตน                                            3 (3-0-6)
Introduction to Statistics
วิชาบังคับกอน: -
      ความหมายและขอบขายของสถิติ วิธีการทางสถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน ความนาจะเปน  
กลุมตัวอยาง ตัวแปรสุม และการแจกแจงของตัวแปรสุม   การประมาณคา  การทดสอบสมติฐานทาง
สถิติเกี่ยวกับลักษณะของประชากรหนึ่งกลุมและประชากรสองกลุม  การวิเคราะหไคสแควร

ศศ11108  
AT11108

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน                                                        3 (3-0-6)
Science and Technology in Daily Life
วิชาบังคับกอน: -
Prerequisite :-
       ความแตกตางและความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี วิธีการทางวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอชีวิตประจําวัน เศรษฐกิจ สังคม และอารยธรรมของมนุษย
       

ศศ11109  
AT11109  

ชีวิตและสิ่งแวดลอม                                                                                               3 (3-0-6)
Life and Environment
วิชาบังคับกอน: -
          ความสัมพันธระหวางวิถีการดํารงชีวติของสิ่งมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม กลไกความสัมพันธของ
สรรพสิ่งในระบบนิเวศ วิกฤตการณของสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอสิ่งมีชีวิต  แนวทางการปองกันและ
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แกไขปญหาสิ่งแวดลอม  กรณีศึกษาและการศึกษานอกสถานที่

บธ14101
BA14101

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน                                                                              3 (2-2-5)                                    
Introduction to Computer Technology
วิชาบังคับกอน: -
Prerequisite :-
       ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอรและการประมวลผลขอมูล เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ความมั่นคงสารสนเทศ
และจริยธรรมทางคอมพิวเตอร  โปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐานตางๆ

ศศ11110
AT11110  

1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้

สารสนเทศเบื้องตน                                              3 (3-0-6)
Introduction  to  Information  Science 
วิชาบังคับกอน: -
       ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ  สังคมสารสนเทศ  ทักษะการคนหาขอมูล และการใช
หองสมุด  เพื่อใหสามารถเขาถึงและคนคืนสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนวิเคราะห  
นําเสนอ  และเขียนรายงานทางวิชาการไดอยางถูกตอง

ศศ11111
AT11111  

มนุษยกับอารยธรรม                                                                                        3 (3-0-6)
Man  and  Civilization    
วิชาบังคับกอน: -
          พัฒนาการของอารยธรรมโลก และอารยธรรมไทยในเชิงบูรณาการ และบริบททางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม  วัฒนธรรม  ภมูิปญญาทั้งในอดีตและปจจุบัน  เพื่อความเขาใจในการอยูรวมกันอยาง
สันติของมนุษยชาติ

ศศ1112
AT1112

ตรรกวิทยา                                                                                                               3 (3-0-6)
Logic
วิชาบังคับกอน: -
       หลักการอางเหตุผล แบบนิรนัยและอุปนัย การตัดสินความถูกตองของการอางเหตุผล รวมทั้ง
ความบกพรองแบบตาง ๆ ของการอางเหตุผล วิเคราะหและวิจารณการอางเหตุผลที่พบเห็นไดใน
ชีวิตประจําวัน

ศศ11113 
AT11113  

ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม                                                           3 (3-0-6)
Social  Philosophy and Ethics
วิชาบังคับกอน: -
     ปรัชญาสังคมและจริยธรรมตะวันออกและตะวันตกเพื่อการอยูรวมกันของมนุษยในสังคมอยางสันติ
สุข      
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ศศ11114
AT11114  

บัณฑิตอุดมคติไทย                                                                                         3 (3-0-6)
Thai  Ideal  Graduate
วิชาบังคับกอน: -
       การปฎิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรมที่จําเปนสําหรับครองตน ใหเปนผูเกง ดี  มีสุข  ตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกริกที่วา  “ความรูทําใหองอาจ”
      

ศศ11115
AT11115  

1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต   จากรายวิชาตอไปนี้

สังคมกับเศรษฐกิจ                                              3 (3-0-6) 
Society  and  Economy
วิชาบังคับกอน: -
          การผลิต  การบริโภค  การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาและการกระจายรายได  พฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน  อิทธิพลของโครงสรางทางสังคม  การเมือง   การปกครอง และ
วัฒนธรรมที่มีตอสถาบันทางเศรษฐกิจในยุคตางๆโดยใหตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
         

ศศ11116 
AT11116
 

สังคมและการปกครอง                                               3 (3-0-6)
Society  and  Government
วิชาบังคับกอน: -
        ความหมาย  ความสัมพันธของสังคมและการปกครอง    ระบบการปกครอง  สถาบันการเมือง
การปกครอง  รัฐธรรมนูญ  พรรคการเมือง  และกลุมผลประโยชน  ธรรมาภิบาล  พัฒนาการของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย  ตลอดจนการปฏิรูปการเมืองเพื่อสรางเสถียรภาพทาง
การเมืองควบคูกับความชอบธรรมทางการเมือง

ศศ11117
AT11117

มนุษยกับสังคม                                             3 (3-0-6) 
Man  and  Society
วิชาบังคับกอน: -
      ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคมมนุษย  กลุมทางสังคม  การจัดระเบียบทางสังคม  การขัดเกลาทาง
สังคม  และการสรางจริยธรรมในสังคม  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม   หนาทีข่องสถาบันและปญหาของ
สังคมไทย

ศศ11118
AT11118 
  

จิตวิทยาทั่วไป                               3 (3-0-6)
General  Psychology
วิชาบังคับกอน: -
     พฤติกรรมของบุคคลในแงมมุตางๆ เพื่อใหเกิดความรู   ความเขาใจ  และสามารถนําไปประยุกตใช
เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ   และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยาง
มีความสุข  
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ศศ11119
AT11119
     

เศรษฐกิจพอเพียง                                             3 (3-0-6) 
Sufficiency  Economy
วิชาบังคับกอน: -
       ความหมาย   ปรัชญา   องคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง   การบูรณาการ   และการ
ประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่การพัฒนาอยางยั่งยืน

            
นต1110 4 
LW11105  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                              3 (3-0-6)
Introduction to General of Law
วิชาบังคับกอน: -
      ที่มาของกฎหมาย  ประเภทของกฎหมาย  การตีความกฎหมาย   การอุดชองวางแหงกฎหมาย  
การยกเลิกกฎหมาย  บุคคลตามกฎหมาย  สิทธิ  ลักษณะของนิติกรรม  ประเภทของนิติกรรม  
หลักเกณฑการทํานิติกรรม  ลักษณะของสัญญา  ประเภทของสัญญา  การเลิกสัญญา  ลักษณะทั่วไป
ของหนี้  และละเมิด  
      

บธ15203 
BA15203

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                     96          หนวยกิต           
    2.1 วิชาแกนธุรกิจ                                                                   33          หนวยกิต           

หลักการบัญชีเบื้องตน                                               3 (2-2-5)  
Fundamental  Accounting 
วิชาบังคับกอน :-
         ความสําคัญของการบัญชี  ตลอดจนแนวคิดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชี  รูปแบบ
ของธุรกิจ หลักการและวิธีการทางบัญชี การบัญชีสําหรับธุรกจิบริการ ซื้อขายสินคา และผลิตสินคา 
การจัดทํางบการเงินสําหรับธุรกิจประเภทตางๆ ในงบการเงิน 
               

บธ22201
BA22201

องคการและการจัดการ                                                                                            3(3-0-6)
Organization  and  Management
วิชาบังคับกอน :  - 
          ลักษณะขององคการ  สภาพแวดลอมขององคการ  ประเภทขององคการตาง ๆ  วิวัฒนาการ
ของแนวความคิด   ทฤษฎีองคการ  ทฤษฎีการจัดการ  กระบวนการจัดการ  ไดแก  การวางแผน  การ
จัดองคการ   การจัดคนเขาทํางาน  การสั่งการและการควบคุม

บธ24201 
BA24201

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                                                                                      3(3-0-6)
Business Information    System
วิชาบังคับกอน : บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
         องคประกอบและหลักการของระบบสารสนเทศทั่วไป ความสําคัญของระบบสารสนเทศ การใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดทําระบบสารสนเทศ การบัญชี และการเงิน ระบบสารสนเทศทางการ
ผลิต สินคาคงคลัง การตลาด การจัดสงและสนับสนุนทางดานบุคลากร ตลอดจนการใชงานสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ ประโยชนและผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มีตอองคกรธุรกิจ
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บธ322 02 
BA32202

การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
Operation  Management
วิชาบังคับกอน  :ศศ11107 คณิตศาสตรทั่วไป
Prerequisite : AT11107 General  Mathematics
         การวางแผนและการควบคุมการผลิตสินคาและบริการ  การพยากรณการผลิต การออกแบบ
ผลิตภัณฑ และกระบวนการการเลือกทําเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ  การจัดการคุณภาพ
การจัดการสินคาคงเหลือ การจัดหวงโซอุปทาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการผลิตและการปฏิบัติการ

บธ21201 
BA21201

การเงินธุรกิจ                                                                                       3(3-0-6)       
Business Finance 
วิชาบังคับกอน: บธ10201 หลักการบัญชีเบื้องตน
Prerequisite : BA10201  Fundamental Accounting
         ศึกษาถึงเปาหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ บทบาทและหนาที่ของผูบริหารการเงิน 
รูปแบบของธุรกิจและภาษีที่เกี่ยวของ เทคนิคในการวิเคราะหและวางแผนทางการเงิน หลักเบื้องตนใน
การบริหารการเงินของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานการลงทุนและการจัดหาเงินทุน

บธ13201 
BA13201

หลักการตลาด                                                                              3(3-0-6)   
Principles of Marketing
วิชาบังคับกอน :-
       แนวคิดพื้นฐานและหนาที่ทางการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด ระบบขอมูลทางการตลาด
และการวิจัยการตลาด  พฤติกรรมผูบริโภค   การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย การวาง
ตําแหนงผลิตภัณฑ  การบริหารผลิตภัณฑ  การตั้งราคา ชองทางการจัดจําหนายและการกระจาย
สินคา การสงเสริมการตลาด  การตลาดเพื่อสังคม

นต11105
LW11105

กฎหมายธุรกิจเบื้องตน                                   3(3-0-6)   
Introduction  to  Business  Law
วิชาบังคับกอน :-
          ศึกษากฎหมายเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกจิ การจัดองคกรทางธุรกิจในรูปแบบหาง
หุนสวน บริษัท  เอกเทศสัญญาที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ เชน สัญญาซื้อขาย  สัญญาเชาทรัพย  
สัญญาเชาซื้อ  สัญญาประกันหนี้ดวยบุคคลและทรัพย และตั๋วเงิน

ศฐ11501 
 EC 11501 

 

หลักเศรษฐศาสตร                                                         3(3-0-6)
Principles of Economics
วิชาบังคับกอน :-
          ความเปนมาและความสําคัญความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร พฤติกรรมของผูบริโภค และ
ผูผลิต การกําหนดราคาในตลาดลักษณะตางๆ ตามการแขงขันและตามทําเลที่ตั้ง เปนตน ความหมาย
และสวนประกอบของรายไดประชาชาติ เงินเฟอและการวางงาน นโยบายการเงิน นโยบายการคลังและ
การคาระหวางประเทศ
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บธ21202
BA21202

การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ                                3(3-0-6)
Quantitative Analysis and Business Statistics
วิชาบังคับกอน : ศฐ11502 สถิติเบื้องตน และศศ11107 คณิตศาสตรทั่วไป
       ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต
ความแนนอนและความไมแนนอน การโปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหโครงขายงาน การจําลอง
สถานการณ รวมทั้งประยุกตใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจทาง
ธุรกิจ

ศศ32207
AT32207

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ                                                                                       3 (2-2-5)
Business  English

วิชาบังคับกอน :ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3
        ศึกษาและฝกฝนการใชวาทกรรมและรูปแบบการใชภาษาอังกฤษในกิจกรรมในการทํางาน การ
ติดตอสื่อสารและการเจรจาทางธุรกิจขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง  

ศศ42208
AT42208

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                                                               3 (2-2-5)
Communicative Business English 
วิชาบังคับกอน :บธ 38201 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
        ศึกษาการใชวาทกรรมและรูปแบบการใชภาษาอังกฤษในกิจกรรมในการทํางานการติดตอส่ือสาร
ในบริบทธุรกิจระหวางประเทศและการสื่อสารระหวาวัฒนธรรมที่เปนทางการ โดยเนนการฝกฝนการ
สื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธดวยกิจกรรมที่พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร 
       

บธ14301 
BA14301  

   2.2 วิชาเอกบังคับ                                                                          42   หนวยกิต

การเขียนโปรแกรมเบื้องตน                                                                                     3(2-2-5) 
Introduction  to  Programming
วิชาบังคับกอน: บธ1401 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน   
        การแกปญหา   การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมแบบโครงสรางโดยใชภาษาซี  การทดสอบ
โปรแกรมและการแกไขขอผิดพลาดในโปรแกรมการจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม  
        

บธ24301
BA24301

พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร                                                                                        3 (3-0-6)
Fundamentals of  Computer  Systems
วิชาบังคับกอน :บธ1401 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน   
             โครงสรางคอมพิวเตอรดิจิตอล หนวยความจํา อุปกรณหนวยอินพุท-เอาทพุท การแปลง
สัญญาณ A/D   การแปลงสัณญาณ D/A การเชื่อมตอคอมพิวเตอร การควบคุมชุดคําสั่ง มัลติยูทิไลเซ
ชัน มัลติโปรแกรมมิ่ง มัลติโปรเซสซิ่ง ระบบคอมพิวเตอรออนไลน การประมวลผลโปรแกรม การ
ออกแบบระบบ     
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บธ24302 
BA24302

โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม                                                                                  3(2-2-5)     
Data  Structures  and  Algorithms
วิชาบังคับกอน : บธ14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
        โครงสรางขอมูลและออกแบบอัลกอริทึม การออกแบบอัลกอริทึม โครงสรางขอมูลพื้นฐาน  
อะเรยสแตก  คิว  ลิสทเชื่อมโยง โครงสรางแบบทร ี  ตารางแบบแฮช  ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับและ
การคนหาขอมูล  กราฟและขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับกราฟ   ระบบไฟลตางๆ และการประยุกตใชงาน
   

บธ24303 
BA24303

การเขียนโปรแกรมเชงิวัตถุดวย C++                                                                         3 (2-2-5)     
Object-Oriented Programming  with  C++
วิชาบังคับกอน:บธ14301  การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
        แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถชุนิดขอมูลแบบนามธรรม การสืบทอด เอ็นแค็บซูเรชัน โพลี
มอรฟสซึม โอเวอรโหลดดิง ฟงกชันเสมือน  คลาสเสมือน  สมาชิกของฟงกชันและเฟรนดฟงกชัน 
เทคนิคการวิเคราะหระบบเชิงวตัถุการสรางโปรแกรมเชิงวัตถุดวย C++ และการประยุกตใชงานทาง
ธุรกิจ

บธ24304
BA24304 
  

การเขียนโปรแกรมเว็บ                                                                                      3(2-2-5)

Web  Programming

วิชาบังคับกอน:บธ14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
       ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ  สถาปตยกรรมเว็บ สถาปตยกรรมไคลเอนท-
เซิฟรเวอร การเขียนโปรแกรมบนเว็บฝงไคลเอนทและฝงบนเว็บเซิฟเวอร เว็บแบบพลวัต จาวาสคริปต 
การประยุกตใชบนเว็บ

บธ24305
BA24305
      

การบริหารความมั่นคงสารสนเทศ                                                                    3(3-0-6)
Information Security Management
วิชาบังคับกอน :บธ 14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน   
        หลักพื้นฐานความมั่นคงของสารสนเทศ สภาวะความเสี่ยงของการโจมตี การประเมินและจัดการ
ความเสี่ยง  การปองกันจากซอฟทแวรประสงครายตอระบบสารสนเทศ ไวรัส ลอจิกสบอม วิธีการ
ตรวจสอบ กําหนดนโยบายความมั่นคง การรักษาความลับ  การปองกันการลบเลือนสารสนเทศ  การ
ปองกันการเขาถึงสารสนเทศ การทําใหระบบไมสามารถใหบริการไดและการประยุกตเทคโนโลยี
เขารหัสความมั่นคงสารสนเทศ การวางแผนการกูคืนเมื่อเกิดหายนะ   ประเด็นทางกฎหมายและ
จริยธรรม 

บธ 34301 
BA34301

การสื่อสารขอมูลและเครือขาย                                                                                  3(3-0-6)
Data  Communications  and  Networks
วิชาบังคับกอน: บธ24301 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร
        สถาปตยกรรมเครือขายและตัวแบบเครือขาย เนื้อหาระดับชั้นฟซิคอล การส่ือสารขอมูลแบบ
อนาลอกและดิจิตอล ตัวกลางการสื่อสาร รูปแบบของเครือขาย เนื้อหาสาระระดับชั้นดาตาลิงค เนื้อหา
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ระดับชั้นเน็ตเวิรก เครือขายอินเทอรเน็ต ความรูเบื้องตนของระดับชั้นทรานสปอรตและแอพพริเคชัน 
เครือขายทองถิ่น  การจัดการและบริหารเครือขาย 
      

บธ34302 
BA34302

ระบบการจัดการฐานขอมูล                                                                        3(2-2-5)
Database  Management  System
วิชาบังคับกอน: บธ24302 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
        ตัวแบบและสถาปตยกรรมฐานขอมูล องคประกอบและประเภทของฐานขอมูล   วิธีการเขาถึง
ฐานขอมูลแคลคลูลัสและพีชคณติเชิงความสัมพันธ การออกแบบฐานขอมูล  รูปแบบบรรทัดฐานและ
นอรมัลไลทเซชัน ภาษาสอบถาม การควบคุมการประมวลผลพรอมกัน การสํารองขอมูล  การคืน
สภาพ ความมั่นคง บูรณภาพของขอมูล

บธ34303
BA34303

การวิเคราะหและออกแบบระบบ                                                                      3(3-0-6)
System  Analysis and Design
วิชาบังคับกอน: บธ24201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ,บธ34302 ระบบการจัดการฐานขอมูล
      วงจรชีวิตการพัฒนาระบบสารสนเทศ  การรวบรวมขอมูลและความตองการ การพฒันาระบบ
สารสนเทศ  เครื่องมือและเทคนคิของการวิเคราะหและออกแบบระบบ  ตัวแบบการไหลของขอมูลและ
ทําการศึกษาความเปนไปไดกับการออกแบบเชื่อมตอประสาน ฐานขอมูล กระบวนการ การจัดการ
รายงาน เชนเดียวกับการวางแผนในการใชงานและการบํารุงรักษา  

บธ34304 
 BA 34304

ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส                                                                                                 3 (2-2-5)
Electronic Business  
วิชาบังคับกอน:บธ24201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
        แนวคิดพื้นฐานของการทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  บทบาทและคุณลักษณะของระบบสารสนเทศใน
การทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส องคประกอบพื้นฐานของระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกสเทคนิคและตัวแบบใน
การธุรกิจอิเล็กทรอนิกส   การประยุกตใชเทคโนโลยีเว็บในระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส     โปรแกรม
สําเร็จรูปที่ใชในการพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส        แนวโนมของการทําธุรกิจอิเลคทรอนิกส

บธ44301 
BA44301

การบริหารโครงงานของระบบคอมพิวเตอร                                                           3 (3-0-6)
Project Management  of  Computer System
วิชาบังคับกอน:บธ34303 การวิเคราะหและออกแบบระบบ

       การวางแผนโครงการ การแบงระยะของโครงการ วัฏจักรระบบงาน การจัดองคการของโครงการ 
กรรมการโครงการ ทีมงานโครงการ การควบคุมโครงการ การประเมินผลโครงการ การศึกษาความ
เปนไปได การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร เทคนิคการประมาณคาเทคนิคการทํารายงานและการ
นําเสนอ

บธ44302 
BA44302  

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                                                             3 (3-0-6) 
Management  Information  System
วิชาบังคับกอน :บธ34303 การวิเคราะหและออกแบบระบบ



มคอ.2

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ ม.เกริก (2555) 59

       แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการบริหาร  ระดับของการบริหารงาน ความตองการ
สารสนเทศของผูบริหารระดับตาง ๆ  การวางแผน   การจัดองคการ  การควบคุม  การตัดสินใจ  การ
วิเคราะหคาใชจาย  ประโยชนของสารสนเทศ  การใชเทคโนโลยีคอมพวิเตอรเพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศ   กรณีศึกษาระบบสารสนเทศดานตาง ๆ  และการกระจายสารสนเทศ

บธ44303 
BA44303

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอินเทอรเน็ต                                                       3 (2-2-5)
Internet  Application  Development
วิชาบังคับกอน :บธ24304 การเขียนโปรแกรมเว็บ,บธ34303 การวิเคราะหและออกแบบ
         พื้นฐานและหลักการในการพัฒนาซอฟตแวร  เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวรแบบตางๆ
ภาษาเอ็กซเอ็มแอลและภาษาอืน่ๆที่เกี่ยวของกับภาษาเอ็กซเอ็มแอล   การพัฒนาโปรแกรมสําหรับ
การอานภาษาเอ็กซเอ็มแอล   การพัฒนาโปรแกรมติดตอกับระบบฐานขอมูลและไดเรกทอรีเซอรวิส    
การพัฒนาซอฟตแวรแบบลูกขายกับแมขายในรูปแบบตางๆ   การพัฒนาซอฟตแวรสําหรับเว็บโดยใช
Java Servlet JSP Struts Framework JSF และ ASP.NET การพัฒนาซอฟตแวรเชิงคอมโพเน็นตโดย
ใช Enterprise Java Bean (EJB) และ Spring Framework การพัฒนาซอฟตแวรเชิงบริการโดยใชเว็บ
เซอรวิสและภาษาบีเพล

บธ44310  
BA44310  

โครงงานพิเศษ 1                                                                                                     1 (0-3-0)
Special  Project I
วิชาบังคับกอน :บธ34303 การวิเคราะหและออกแบบระบบและเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาชั้นปที่ 4
      นักศึกษาตองดําเนินการ วางแผน และออกแบบโครงงานเกี่ยวกับงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจมี
การเสนอโครงงานและรายงานเพื่อดําเนินการใน บธ44311 โครงงานพิเศษ 2

บธ44311 
BA44311  

โครงงานพิเศษ 2                                                                                                      2 (0-6-0)
Special  Project II
วิชาบังคับกอน :  บธ44310 โครงงานพิเศษ 1
       เปนโครงงานตอเนื่องวิชา บธ44310 โครงงานพิเศษ 1  นักศึกษาตองดําเนินการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรในโครงงานใหเสร็จสมบูรณใชงานไดจริง จัดทําเอกสารประกอบโครงงาน ทดสอบระบบ
ทางปฏิบัติและสอบปากเปลาเกี่ยวกับโครงงานที่ทํา

วิชาเอกเลือก                                                                                         21       หนวยกิต
วิชาเอกเลือกดานภาษา                                                                          9       หนวยกิต

บธ24401 
BA24401

การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล                                                                              3 (2-2-5)
COBOL Programming
วิชาบังคับกอน :บธ14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน

         โครงสรางและองคประกอบของภาษาโคบอล หลักการเขยีนโปรแกรมภาษาโคบอล และการ
ประยุกตสําหรับงานดานตางๆ
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บธ24402  
BA24402  

การเขียนโปรแกรมภาษาวิชัวลเบสิก                                                                        3 (2-2-5)
Visual  Basic Programming  
วิชาบังคับกอน: บธ14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
        วิธีการเขียนโปรแกรมประยุกตประเภท event-driven หลักการของภาษาและรูปแบบคําสั่ง  
เทคนิคการพัฒนาโปรแกรมบนระบบวินโดวส (Windows  Form) และการพัฒนาโปรแกรมบน
อินเทอรเน็ต (Web  Form) เบื้องตน  รวมถึงการออกแบบการติดตอกับผูใชและฐานขอมูลโดยใชภาษา
Visual  Basic.Net

บธ24403  
BA24403  

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา                                                                                    3(2-2-5)
Java  Programming  
วิชาบังคับกอน : บธ14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
        หลักการและวัตถุประสงคในการออกแบบภาษา โครงสรางของภาษาจาวา  ไวยากรณ  คําสั่ง
ตาง ๆ   คลาส    แพคเกจ  อินเตอรเฟส   เทรด และไลบราลี่ของคลาส  การเขียนโปรแกรมประยุกต
แบบแอพเพท การเขียนโปรแกรมเครือขาย   การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมโยงกับฐานขอมูล  ความ
ปลอดภัยของ Java และการประยุกตภาษา  Java  ในงานดานตาง ๆ  และเปนพื้นฐานในการพฒันา
โปรแกรมบนอินเทอรเน็ต
         

บธ24404  
BA24404  

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาขั้นสูง                                                                          3(2-2-5)
Advanced Java  Programming  
วิชาบังคับกอน :บธ24403  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
        การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาขั้นสูง พัฒนาบนเว็ปเซิรบเวอรดวย Java Servlet  การติดตอกับ
ระบบจัดการฐานขอมูล โดยใช JDBC/ODBC การออกแบบและการทํางานรวมกับฐานขอมูลโดยใช 
JDBC API  และองคประกอบตางๆ  การสราง Graphics User Interface  การเชื่อมตอเครือขาย   การ
เขียนโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที,่ Two-way, Pager   (Java Server  Pages: JSP )
      

บธ34401 
 BA34401   

วิชาเอกเลือกดานอื่นๆ                                                                                  12    หนวยกิต

เทคโนโลยีสื่อผสม                                                                                                    3 (2-2-5)
Multimedia  Technology
วิชาบังคับกอน:บธ24301 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร
        ความรูพื้นฐานของสื่อผสม การออกแบบอินเตอรเฟสของสื่อผสม  เทคนิคการนําเสนอโดยใช
มัลติมีเดียไ ฮเปอรเท็กซ ไฮเปอรมีเดีย กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน เทคนิคการอัดขอมูล
มัลติมีเดีย เทคนิคการคนคืนขอมูลมัลตมิีเดีย การจัดองคประกอบในการนําเสนอขอมูลทางมัลติมีเดีย  

บธ34402 
BA34402

การพัฒนาทักษะการจัดฐานขอมูล 1                                                                 3 (2-2-5)  
Skill Development in Database Management 1
วิชาบังคับกอน :บธ34302 ระบบการจัดการฐานขอมูล
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       การพัฒนาทักษะเฉพาะดานของการจัดการฐานขอมูลที่ เนนการปฏิบัติโดยใช SQL
       

บธ34403 
BA34403

การพัฒนาทักษะการจัดการฐานขอมลู  2                                                                3 (2-2-5)
Skill Development in Data Base Management II
วิชาบังคับกอน:บธ34302 ระบบการจัดการฐานขอมูล
      พัฒนาทักษะเฉพาะดานทางการจัดการฐานขอมูล เนนการปฏิบัติเพื่อใหสามารถสอบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพการจัดการฐานขอมูลของ Database Administrator Certified Associate
      

บธ34404 
BA34404

การสื่อสารแบบไรสาย                                                                                             3 (2-2-5)
Wireless Communication 
วิชาบังคับกอน:บธ 34301 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
      ความรูพื้นฐานระบบสื่อสารแบบไรสาย มาตรฐานของเครือขายไรสาย  เครือขายไรสายเฉพาะที่ 
เครือขายไรสายเฉพาะบุคคล เครือขายไรสายในแถบกวาง  ความมั่นคงในระบบเครือขายไรสาย 
                       

บธ34405
BA34405

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที ่                                                 3(2-2-5) 
Mobile Application Development
วิชาบังคับกอน:บธ34404 การสื่อสารแบบไรสาย
       อุปกรณเคลื่อนที่สามจี  โปรโตคอลสื่อสารของอุปกรณเคลื่อนที่ มาตรฐานของซิมและสมารท
การด หลักของการรับสงขอความเอสเอ็มเอส ความมั่นคงของขอความเอสเอ็มเอส ไมโครบราวเซอร 
การพัฒนาโปรแกรมดวยเจทูเอม็อี และดอทเน็ทคอมแพคเฟรมเวิกส การรักษาความมั่นคงในการทํา
ธุรกรรมอิเล็กโทรนิกสผานอุปกรณเคลื่อนที่  การติดตอไรสายแบบบลูทุต

บธ34406 
BA34406

คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชัน                                                                         3 (2-2-5)
Computer Graphics and Animation
วิชาบังคับกอน:บธ24302 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
       สวนประกอบของงานดานกราฟกและแอนิเมชัน การติดตอผูใชดวยกราฟก อุปกรณคอมพิวเตอร
สําหรับงานกราฟกและแอนิเมชัน คณิตศาสตรของคอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชันเบื้องตน   การ
แสดงทางวัตถุ 3 มิติ การใชโปรแกรมประยุกตสําหรับสําหรับงานกราฟกและแอนิเมชัน
      

บธ34407
BA34407

การประยุกตใชคอมพิวเตอรทางการผลิตและการ จัดสง                                      3 (2-2-5)
Computer Applications in Manufacturing and Logistics
วิชาบังคับกอน:บธ 14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
      ระบบงานการผลิตและการจัดสง  การวางแผนกําหนดความตองการ การควบคุมวัตถุดิบ การ
พยากรณปริมาณการผลิต การควบคุมสินคาคงเหลือ การจัดสง การประสานงานและการจัดอันดับงาน
ทางการผลิต การกําหนดขั้นตอนการผลิต การรอสินคา และการจัดทํารายงานที่เกี่ยวของและการ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการผลิตและการจัดสง โดยคํานึงถึงคาใชจายในการบริการจัดการ
ตางๆ
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บธ44401 
BA44401  

การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ                                                                         3 (3-0-6)           
 Object-Oriented  Analysis  and  Design
วิชาบังคับกอน  :บธ24303 การโปรแกรมเชิงวัตถุดวย  C++
       แนวคิดเชิงวัตถุ กระบวนการเชิงวัตถุ ภาษาสําหรับสรางตัวแบบเชิงวัตถุ  ภาษาสําหรับสรางตัว
แบบ UML การเก็บความตองการ การวิเคราะห การออกแบบระบบ การออกแบบเชิงวัตถุ แบบอยาง
สําหรับการออกแบบ

บธ44402 
BA44402  

การควบคมุและตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร                                               3 (3-0-6)
Computer System Control  and  Audit
วิชาบังคับกอน  :บธ34303 การวิเคราะหและออกแบบระบบ

        สภาวะแวดลอมของการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร การควบคุมเบื้องตน การควบคุมบริหาร 
การควบคุมการดําเนินงาน การควบคุมการทําเอกสาร การควบคุมความปลอดภัย การวิเคราะห
คาใชจายในการควบคุม เทคนิคการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร

บธ44403 
BA44403

วิศวกรรมซอฟตแวร                                                                                        3 (3-0-6)
Software Engineering
วิชาบังคับกอน:บธ34303  การวิเคราะหและออกแบบระบบ
      การจําลองวัฎจักรซอฟตแวร การกําหนดขอบเขตและทรพัยากรที่ใชในโครงการซอฟตแวร การ
รวบรวมความตองการของระบบ    การวิเคราะหความตองการ การออกแบบสถาปตยกรรม การ
วิเคราะหและออกแบบระบบดวยยูเอ็มเอล การออกแบบสวนตอประสาน การพัฒนาซอฟตแวร กรอบ
การพัฒนา การทดสอบซอฟตแวร มาตรฐานคุณภาพซอฟตแวร มาตรวัดคุณภาพของซอฟทแวร การ
จัดการโครงแบบ    

บธ44404
BA44404

คลังขอมูลและการประยุกต                                                                          3 (2-2-5)
Data Warehouse and Applications
วิชาบังคับกอน :บธ34302 ระบบการจัดการฐานขอมูล
        ความหมายของคลังขอมูล โครงสรางคลังขอมูล ตัวแบบพหุมิติ เทคโนโลยตีางๆ ที่นํามาใชกับ
การออกแบบและการพัฒนาคลังขอมูล  การประยุกตใชคลังขอมลูกับองคกร การประมวลผลเชิง
วิเคราะหบนคลังขอมูล ตลาดขอมูล การบริหารจัดการโครงการฐานขอมูลและการทําคลังขอมูล 

บธ44405
BA44405

การทําเหมืองขอมูล                                                                                       3 (2-2-5)
Data Mining
วิชาบังคับกอน :บธ34302 ระบบการจัดการฐานขอมูล
       ความรูเบื้องตนการทําเหมอืงขอมูล การเตรียมขอมูล  การทําเหมืองความสัมพันธ  วิธีการ
ประมาณและการทํานายเชิงสถิติ  การจําแนกประเภท การจัดกลุม การวิเคราะหกฎความสัมพันธ การ
ประยุกตการทําเหมืองขอมูลกับงานดานตางๆ 
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บธ44406 
BA44406

ระบบการจัดการฐานขอมูลขั้นสูง                                                                            3 (2-2-5)
Advanced Database Management Systems

วิชาบังคับกอน : บธ34302 ระบบการจัดการฐานขอมูล
       ฐานขอมูลแบบกระจาย ฐานขอมูลเชิงเวลา ฐานความรู ฐานขอมูลเชิงตรรก คลังขอมูล 
ฐานขอมูลเชิงวัตถุ ฐานขอมูลวัตถุเชิงความสัมพันธ ฐานขอมูลเชิงภูมิศาสตร   ฐานขอมูลสื่อประสม 
และฐานขอมูลบนเว็บวิธีการคนหาขอมูลสําหรับสารสนเทศดานตางๆ

บธ44407  
BA34407  

หัวขอพิเศษ 1                                                                                                       3 (3-0-6)
Special  Topics I
วิชาบังคับกอน : อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
            หัวขอพิเศษที่นาสนใจทางเทคโนโลยคีอมพิวเตอรที่เกี่ยวของในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม และ
ดานอื่นๆ เนื้อหาจะจัดตามความตองการของนักศึกษาและความสนใจของภาควิชา

บธ44408 
BA44408  

หัวขอพิเศษ  2                                                                                                      3 (3-0-6)
Special  Topics ||
วิชาบังคับกอน : อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
       หัวขอพิเศษที่นาสนใจทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เก่ียวของในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม และ
ดานอื่นๆ เนื้อหาจะจัดตามความตองการของนักศึกษา และความสนใจของภาควิชา

 3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                 6  หนวยกิต   

          ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัย
เกริก 

วิชาโท  )สําหรับนักศึกษาคณะ/สาขาวิชาอื่น( 15   หนวยกิต

       นักศึกษาคณะอื่นที่ตองการเลือกสาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจเปนวิชาโทตองเรียนวิชา บธ24201 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 หนวยกิต และเลือกเรียนวิชาดังตอไปนี้ไมนอยกวา 12 หนวยกิต สําหรับ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ที่ตองการเลือกสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเปนวิชาโทตองเรียนวิชาดัง 
ตอไปนี้ไมนอยกวา  15  หนวยกิต

บธ14301 
BA14301  

การเขียนโปรแกรมเบื้องตน                                                                                        3 (2-2-5) 
Introduction  to  Programming
วิชาบังคับกอน :บธ14101   เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน   
        การแกปญหา   การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมแบบโครงสรางโดยใชภาษาซี  การทดสอบ
โปรแกรมและการแกไขขอผิดพลาดในโปรแกรม   การจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม  
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บธ24304
BA24304 
  

การเขียนโปรแกรมเว็บ                                                                                       3 (2-2-5)

Web  Programming

วิชาบังคับกอน:บธ14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
       ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ  สถาปตยกรรมเว็บ สถาปตยกรรมไคลเอนท-
เซิฟรเวอร การเขียนโปรแกรมบนเว็บฝงไคลเอนทและฝงบนเว็บเซิฟเวอร เว็บแบบพลวัต จาวาสคริปต 
การประยุกตใชบนเว็บ

บธ34302 
BA34302

ระบบการจัดการฐานขอมูล                                                                        3 (2-2-5)
Database  Management  System
วิชาบังคับกอน: บธ24302 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
        ตัวแบบและสถาปตยกรรมฐานขอมูล องคประกอบและประเภทของฐานขอมูล   วิธีการเขาถึง
ฐานขอมูลแคลคลูลัสและพีชคณติเชิงความสัมพันธ การออกแบบฐานขอมูล  รูปแบบบรรทัดฐานและ
นอรมัลไลทเซชัน ภาษาสอบถาม การควบคุมการประมวลผลพรอมกัน การสํารองขอมูล  การคืน
สภาพ ความมั่นคง บูรณภาพของขอมูล

บธ34303 
BA34303

การวิเคราะหและออกแบบระบบ                                                                      3 (3-0-6)
System  Analysis and Design
วิชาบังคับกอน: บธ24201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ,บธ 34302 ระบบการจัดการฐานขอมูล
      วงจรชีวิตการพัฒนาระบบสารสนเทศ  การรวบรวมขอมูลและความตองการ การพฒันาระบบ
สารสนเทศ  เครื่องมือและเทคนคิของการวิเคราะหและออกแบบระบบ  ตัวแบบการไหลของขอมูลและ
ทําการศึกษาความเปนไปไดกับการออกแบบเชื่อมตอประสาน ฐานขอมูล กระบวนการ การจัดการ
รายงาน เชนเดียวกับการวางแผนในการใชงานและการบํารุงรักษา       

บธ34304 
 BA 34304

ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส                                                                                               3 (2-2-5)
Electronic Business  
วิชาบังคับกอน:บธ24201  ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ
        แนวคิดพื้นฐานของการทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  บทบาทและคุณลักษณะของระบบสารสนเทศใน
การทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส องคประกอบพื้นฐานของระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  เทคนิคและตัวแบบใน
การธุรกิจอิเล็กทรอนิกส   การประยุกตใชเทคโนโลยีเว็บในระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  โปรแกรม
สําเร็จรูปที่ใชในการพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส     แนวโนมของการทําธุรกิจอิเลคทรอนิกส

บธ44407  
BA44407  

หัวขอพิเศษ 1                                                                                  3 (3-0-6)
Special  Topics I
วิชาบังคับกอน : อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
            หัวขอพิเศษที่นาสนใจทางเทคโนโลยคีอมพิวเตอรที่เกี่ยวของในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม และ
ดานอื่นๆ เนื้อหาจะจัดตามความตองการของนักศึกษาและความสนใจของภาควิชา
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ขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและปรับปรุง

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เหตุผลประกอบ
โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต

1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต

1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ
      คณิตศาสตร

6 หนวยกิต

1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต

1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หนวยกิต

2.1 กลุมวิชาแกนธุรกิจ 45 หนวยกิต

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ 30 หนวยกิต

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก 21 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต

1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต

1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ
      คณิตศาสตร

6 หนวยกิต

1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต

1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หนวยกิต

2.1 กลุมวิชาแกนธุรกิจ 33 หนวยกิต

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ 42 หนวยกิต

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก 21 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต

เพื่อปรับโครงสราง
หลักสูตรใหสอดคลอง
กับกฎเกณฑ
มาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ
และสมาคม
คอมพิวเตอร IEEE & 
ACM

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    30    หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต

 ศท.1101 การใชภาษาไทย 3(3-0-6)

 ศท.1104  ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)
 ศท.1105  ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5)
 ศท.2101  ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5)

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต

ศศ11101 การใชภาษาไทย 3(3-0-6)
ศศ11102 ภาษาไทยธุรกิจ 3(3-0-6)
ศศ11103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
ศศ11104  ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)
ศศ11105  ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5)
ศศ21106  ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5)

เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง
ยายจากหมวดเสรี
ยายจากหมวดเสรี
เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง

เปลี่ยนรหัส 
เปลี่ยนรหัส 

1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ  
        คณิตศาสตร
  -กลุมคณิตศาตร

6 หนวยกิต

 ศท.1202  คณิตศาสตรทั่วไป 3(3-0-6)
 ศท.1203 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6)
-กลุมวิทยาศาสตร
ศท.1302  มนุษยและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
ศท.3101 วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
3(3-0-6)

 บธ.1601  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ 3(2-2-5)

1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ   
       คณิตศาสตร   

6 หนวยกิต

ศศ11107 คณิตศาสตรทั่วไป 3(3-0-6)
ศฐ11502 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6)

ศศ11109  ชีวิตและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
ศศ11108 วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

 บธ14101  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง

เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง 
เปลี่ยนรหัส ชื่อและ
ปรับปรุง

เปลี่ยนรหัส ชื่อและ
ปรับปรุง
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คอมพิวเตอร   เบื้องตน   

1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต

 ศท.1411  บัณฑิตอุดมคติไทย 3(3-0-6)
 ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

สารสนเทศ
3(3-0-6)

 ศท.1404  มนุษยกับอารยธรรม 3(3-0-6)
 ศท.1407  ตรรกวิทยา 3(3-0-6)
 ศท.1410  ปรัชญาสังคมและ

จริยธรรมทางสังคม
3(3-0-6)

1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต

ศศ11114 บัณฑิตอุดมคติไทย 3(3-0-6)
 ศศ11110 สารสนเทศเบื้องตน 3(3-0-6)

ศศ11111 มนุษยกับอารยธรรม 3(3-0-6)
ศศ11112 ตรรกวิทยา 3(3-0-6)
ศศ11113 ปรัชญาสังคมและ

จริยธรรมทางสังคม
3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง
เปลี่ยนรหัส และชื่อ

เปลี่ยนรหัส 
เปลี่ยนรหัส 
เปลี่ยนรหัส 

1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต

ศท.1501  สังคมและเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
ศท.1502   สังคมและการปกครอง 3(3-0-6)
ศท.1504   มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
ศท.1505   จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
ศท.1506  เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
นบ.1501   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

กฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)

1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต

ศศ11115 สังคมและเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
ศศ11116  สังคมและการปกครอง 3(3-0-6)
ศศ11117  มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
ศศ11118  จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
ศศ11119  เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
นต11104  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

กฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส 
เปลี่ยนรหัส 
เปลี่ยนรหัส 
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส

2. หมวดวิชาเฉพาะ                               96  หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกนธุรกิจ 45 หนวยกิต

บธ.1400  หลักการบัญชีเบื้องตน 3(2-2-5)
บธ.2103 การจัดองคการและ

ทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)

บธ.2404 การบัญชีเพื่อการจดัการ 3(3-0-6)

บธ.2604 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6)
บธ.3101 การภาษีอากร 3(3-0-6)
บธ.3102 การจัดการงานผลิต 3(3-0-6)

บธ.3201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
บธ.3301 หลักการตลาด 3(3-0-6)
บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)
บธ.4311 การเปนผูประกอบการ

ขนาดเล็ก
3(3-0-6)

นบ.1503 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน 3(3-0-6)
ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6)
ศฐ.4407 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ                            96   หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกนธุรกิจ 33 หนวยกิต

บธ15203 หลักการบัญชีเบื้องตน 3(2-2-5)
ตัดออก

ตัดออก
บธ22201 องคการและการจัดการ 3(3-0-6)
บธ24201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6)

ตัดออก
ตัดออก

บธ32202 การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6)
บธ21201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
บธ13201 หลักการตลาด 3(3-0-6)

ตัดออก
ตัดออก

นต11105 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน 3(3-0-6)
ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6)

ตัดออก
บธ21202 การวิเคราะหเชิงปริมาณ

และสถิติธุรกิจ
3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง
เพิ่มวิชาบธ22201 
แทน

เปดใหม
เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง

เปดใหม
เปลี่ยนรหัส 
เปลี่ยนรหัส 

 

เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง
เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง
เพิ่มวิชาบธ21202 แทน
เปดใหม
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ศศ.4168 ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6)
ศศ32207 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
ศศ42208 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารทางธุรกิจ
3(2-2-5)

เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง

เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ 30 หนวยกิต

บธ.1602 การเขียนโปรแกรม
เบื้องตน

3(2-2-5)

บธ.2601 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
บธ.2602 โครงสรางขอมูลและ

อัลกอริทึม
3(2-2-5)

บธ.2603 การเขียนโปรแกรมเชงิ
วัตถุดวย C++

3(2-2-5)

บธ.3601 การสื่อสารขอมูลและ
เครือขาย

3(3-0-6)

บธ.3602 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5)
บธ.3603 การวิเคราะหและออกแบบ

ระบบงานสารสนเทศ
3(3-0-6)

บธ.4601 การบริหารโครงงานของ
ระบบคอมพิวเตอร

3(3-0-6)

บธ.4602 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ

3(3-0-6)

บธ.4610 โครงงานพิเศษ 1 1(0-3-0)
บธ.4611 โครงงานพิเศษ 2 2(0-6-0)

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ 42 หนวยกิต

บธ14301 การเขียนโปรแกรม
เบื้องตน

3(2-2-5)

บธ24301 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
บธ24302 โครงสรางขอมูลและ

อัลกอริทึม
3(2-2-5)

บธ24303 การเขียนโปรแกรมเชงิ
วัตถุดวย C++

3(2-2-5)

บธ24304 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5)
บธ24305 การบริหารความมั่นคง 

สารสนเทศ
3(3-0-6)

บธ34301 การสื่อสารขอมูลและ
เครือขาย

3(3-0-6)

บธ34302 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5)
บธ34303 การวิเคราะหและออกแบบ 3(3-0-6)

บธ34304 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5)
บธ44301 การบริหารโครงงานของ

ระบบคอมพิวเตอร
3(3-0-6)

บธ44302 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ

3(3-0-6)

บธ44303 การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตบนอินเทอรเน็ต

3(2-2-5)

บธ44310 โครงงานพิเศษ 1 1(0-3-0)
บธ44311 โครงงานพิเศษ 2 2(0-6-0)

เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง

เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง
เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง

เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง

เปดใหม
เปดใหม

เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง

เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง
เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง

ยายจากหมวดเอกเลือก
เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง

เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง

ยายจากหมวดเอก
เลือก
เปลี่ยนรหัส
เปลี่ยนรหัส

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
- เอกเลือกดานภาษา                         

21
9

หนวยกิต
หนวยกิต

บธ.2606 การเขียนโปรแกรมภาษา
วิชัวลเบสิก

3(2-2-5)

บธ.2607 การเขียนโปรแกรมภาษา
ปาสคาล

3(2-2-5)

บธ.2608 การเขียนโปรแกรมภาษา 3(2-2-5)

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
- เอกเลือกดานภาษา                         

21
9

หนวยกิต
หนวยกิต

บธ24401 การเขียนโปรแกรมภาษา
โคบอล

3(2-2-5)

บธ24402 การเขียนโปรแกรมภาษา
วิชัวลเบสิก

3(2-2-5)

ตัดออก

บธ24403 การเขียนโปรแกรมภาษา 3(2-2-5)

เปดใหม

เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง

เปลี่ยนรหัสและ
ปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เหตุผลประกอบ
จาวา

บธ.2609 การเขียนโปรแกรมภาษา
จาวาขั้นสูง

3(2-2-5)

2.3  เอกเลือกดานอื่นๆ                       12  หนวยกิต 
บธ.3605 เทคโนโลยีสื่อผสม 3(2-2-5)
บธ.3607 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)
บธ.4603 การพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตบนอินเทอรเน็ต
3(2-2-5)

บธ.4604 การวิเคราะหและออกแบบ
เชิงวัตถุ

3(3-0-6)

บธ.4605 การตรวจสอบและควบคุม
ระบบงานคอมพิวเตอร

3(3-0-6)

บธ.4606 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6)

บธ.3606 หัวขอพิเศษ 3(3-0-6)

จาวา
บธ24404 การเขียนโปรแกรมภาษา

จาวาขั้นสูง
3(2-2-5)

2.3  เอกเลือกดานอื่นๆ                      12  หนวยกิต 
บธ34401 เทคโนโลยีสื่อผสม 3(2-2-5)

ตัดออก
ตัดออก

บธ34402 การพัฒนาทักษะการจดั
ฐานขอมูล 1

3(2-2-5)

บธ34403 การพัฒนาทักษะการจดั
ฐานขอมูล 2

3(2-2-5)

บธ34404 การสื่อสารแบบไรสาย 3(2-2-5)
บธ34405 การพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตบนอุปกรณ
เคลื่อนที่

3(2-2-5)

บธ34406 คอมพิวเตอรกราฟกและ
แอนิเมชัน

3(2-2-5)

บธ34407 การประยุกตใช
คอมพิวเตอรทางการผลิต
และการจัดสง

3(2-2-5)

บธ44401 การวิเคราะหและออกแบบ
เชิงวัตถุ 

3(3-0-6)

บธ44402 ควบคุมและการตรวจสอบ
ระบบงานคอมพิวเตอร

3(3-0-6)

บธ44403 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6)
บธ44404 คลังขอมูลและการ

ประยุกต
3(2-2-5)

บธ44405 การทําเหมืองขอมูล 3(2-2-5)
บธ44406 ระบบการจัดการฐานขอมูล

ขั้นสูง
3(2-2-5)

บธ44407 หัวขอพิเศษ 1 3(3-0-6)
บธ44408 หัวขอพิเศษ 2 3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัสและ
ปรับปรุง

เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง
ยายไปกลุมเอกบังคับ
ยายไปกลุมเอกบังคับ

เปดใหม

เปดใหม

เปดใหม
เปดใหม

เปดใหม

เปดใหม

เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง

เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง

เปลี่ยนรหัสและปรับปรุง
เปดใหม

เปดใหม
เปดใหม

เปลี่ยนรหัสและชื่อ
เปดใหม

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                            6  หนวยกิต
         ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุก
สาขา วิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                        6 หนวยกิต
       ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุก
สาขา วิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก



มคอ.2

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ ม.เกริก (2555) 69

คําอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (หลักสูตร 4 ป)
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลประกอบ
หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาหมวดศึกษาทั่วไป              30 หนวยกิต
-กลุมวิชาภาษา      ใหเรียน 12  หนวยกิต

ศท.1101     การใชภาษาไทย 3(3-0-6)
GE.1101 Thai Usage
     ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และ
การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนใหตระหนักถึงคุณคาทางสุนทรียภาพของ
ภาษา

วิชาหมวดศึกษาทั่วไป                         30  หนวยกิต
-กลุมวิชาภาษา      ใหเรียน 12  หนวยกิต

ศศ 11101 การใชภาษาไทย                  3(3-0-6)   
AT11101 Thai Usage
วิชาบังคับกอน-
     การใชภาษาไทยเพื่อสงเสริมกระบวนการทางความคิด
และนําไปใชในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความ
ตระหนักถึงคุณคาของสุนทรียภาพของภาษา   

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงเนื้อหา
วิชา เพื่อใหเนื้อหา
ครอบคลุมขอบเขต
รายวิชาและ
สามารถนําไป
ประยุกตใชไดจริง

ศท.1102  ภาษาไทยธุรกิจ                     3(3-0-6)
GR.1102  Business Thai 
      การใชภาษาไทยเพื่อประยุกตใหเขากับลักษณะ
ของงานทางธุรกิจ และสามารถติดตอสื่อสารทางธุรกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ศศ11102  ภาษาไทยธุรกิจ                       3(3-0-6)  
AT11102  Business Thai 
วิชาบังคับกอน:-
      การใชภาษาไทยเพื่อประยุกตใหเขากับลักษณะของงาน
ทางธุรกิจ และสามารถตดิตอสื่อสารทางธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ      

 เปลี่ยนรหัสวิชา
และปรับปรุงเนื้อหา
วิชา เพื่อใหเนื้อหา
ครอบคลุมขอบเขต
รายวิชาและ
สามารถนําไป
ประยุกตใชไดจริง

ศศ11103  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร       3(3-0-6)
AT11103 Thai for Communication
วิชาบังคับกอน:-
    การใชภาษาไทยเพื่อสงเสริมกระบวนการทางความคิด
และนําไปใชในงานสือ่สารมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
มีจริยธรรม
       

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงเนื้อหา
วิชา เพื่อใหเนื้อหา
ครอบคลุมขอบเขต
รายวิชาและ
สามารถนําไป
ประยุกตใชไดจริง

ศท.1104  ภาษาอังกฤษ 1          3(2-2-5)
GE.1104   English 1        
       ฝกทักษะดานการฟง  พดู  อาน  และเขียน
ภาษาอังกฤษ  โดยมุงเนนการใชภาษาอังกฤษให
ถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ

   

ศศ11104  ภาษาอังกฤษ 1                       3(2-2-5)
AT11104   English 1
วิชาบังคับกอน :-
      การใชภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียนอยาง
ถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณการสื่อสารทางสังคม   
และเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ    

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
เพื่อใหทันสมัย 

ศท.1105  ภาษาอังกฤษ 2                     3(2-2-5)
GE.1105  English 2        
วิชาบังคับกอน:สอบไดวิชา ศท.1104  ภาษาอังกฤษ 1
   ฝกทักษะดานการฟง  พดู อาน และเขียน

ศศ11105   ภาษาอังกฤษ 2                      3(2-2-5)
AT11105  English 2
วิชาบังคับกอน :ศศ11104 ภาษาอังกฤษ 1
     การใชภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียน

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
เพื่อใหทันสมัย 
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คําอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (หลักสูตร 4 ป)
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลประกอบ
หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

ภาษาอังกฤษในการสือ่สารในระดับสูงขึ้น  โดยมุงเนน
การใชภาษาที่ซับซอนและเหมาะสมกับสถานการณ

อยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณการสื่อสารทาง
ธุรกิจ    และเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ   

ศท.2101  ภาษาอังกฤษ 3                   3(2-2-5)
GE.2101  English 3        
วิชาบังคับกอน:สอบไดวิชาศท.1105  ภาษาอังกฤษ 2
    ฝกทักษะดานการฟง พดู  อาน และเขียนภาษา
อังกฤษ   เพื่อเปนพื้นฐานนําไปสูการศึกษา

ภาษาอังกฤษเฉพาะดาน

ศศ21106   ภาษาอังกฤษ 3                      3(2-2-5)
AT21106   English 3
วิชาบังคับกอน :ศท11105 ภาษาอังกฤษ 2    
          การใชภาษาอังกฤษเฉพาะดานอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมที่เกียว
ของอยางเหมาะสม   

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
เพื่อใหทันสมัย 

-กลุมวิชาวิทยาศาตร-คณิตศาสตร   ใหเลือกเรียน 
12  หนวยกิต

ศท .1202 คณิตศาสตรทั่วไป           3(3-0-6)
GE.1202 General Mathematics
      ศึกษาเกี่ยวกับฟงกชั่นและกราฟ  ลิมิตและความ
ตอเนื่อง  อนุพันธและการประยุกต  ปริพันธและการ
ประยุกต  กําหนดการเชงิเสน และความนาจะเปน  
ตลอดจนบทบาทของสิ่งเหลานี้ในการใชแกปญหา

-กลุมวิชาวิทยาศาตร-คณิตศาสตร   ใหเลือกเรียน 12
หนวยกิต 

ศศ11107  คณิตศาสตรทั่วไป                  3(3-0-6)
AT11107  General Mathematics
วิชาบังคับกอน:-
      ฟงกชันและกราฟ  ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและ
การประยุกต  ปริพันธและการประยุกต กําหนดการเชงิเสน 
และความนาจะเปน       

เปลี่ยนรหัสวิชา 
และปรับปรุง
เนื้อหาวิชา เพื่อให
นักศึกษานําไปใช
ในรายวิชาตอไป

ศท.1203 สถิติเบื้องตน                3(3-0-6)
GE.1203  Introduction  to  Statistics
      ศึกษาถึงวิธีทางสถิติพรรณนา  ความหมายและ
ขอบขายของสถิติ  การแจกแจงความถี่  การวัดแนวโนม
เขาสูสวนกลาง  การวัดการกระจาย  การแจกแจงบาง
ชนิดของตัวแปรสุม  ทฤษฎีการสุมตัวอยางพรอมทั้งการ
ทดสอบสมมติฐาน  ศึกษาการวิเคราะหการถดถอยและ
สหสัมพันธอยางงาย  การวิเคราะหอนุกรมเวลา  และ
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล

ศฐ11502 สถิติเบื้องตน                          3(3-0-6)
EC11502 Introduction to Statistics 
วิชาบังคับกอน:-
     ความหมายและขอบขายของสถิติ วิธีการทางสถิติ
พรรณนา และสถิติอนุมาน ความนาจะเปน  กลุมตัวอยาง 
ตัวแปรสุม และการแจกแจงของตัวแปรสุม   การประมาณคา  
การทดสอบสมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับลักษณะของประชากร
หนึ่งกลุมและประชากรสองกลุม  การวิเคราะหไคสแควร

เปลี่ยนรหัสวิชา 
และปรับปรุง
เนื้อหาวิชา เพื่อให
นักศึกษานําไปใช
ในรายวิชาตอไป

 

ศท.1301  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 
GE.1301  Science  and  Technology
      ศึกษาความหมาย  ประเภทของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  วิธีการทางวิทยาศาสตรและการคนควา
ความรูใหม ๆ  ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
อิทธิพลตอสภาพสังคม  เศรษฐกิจ    วิถีชีวิต และอารย
ธรรมของมนุษย

ศศ11108  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน  
                 ชีวิตประจําวัน                      3(3-0-6)                                                                       
AT11108 Science and Technology in Daily Life
วิชาบังคับกอน:-
       ความแตกตางและความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี วิธีการทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่มี
อิทธิพลตอชีวิตประจําวัน เศรษฐกิจ สังคม และอารยธรรม
ของมนุษย      

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงเนื้อหา
วิชา เพื่อใหเนื้อหา
ครอบคลุมขอบเขต
รายวิชาและ
สามารถนําไป
ประยุกตใชไดจริง
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คําอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (หลักสูตร 4 ป)
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลประกอบ
หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

ศท.1302  มนุษยและสิ่งแวดลอม 3 (3-0-6)
GE.1302  Man  and  Environment

ศึกษาบทบาทและความสาํคัญระหวางมนุษย
กับสิ่งแวดลอม  ศึกษาสาเหตุและปจจัยอื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อความสมดุลอยางยั่งยืน

ศศ11109  ชีวิตและสิ่งแวดลอม              3(3-0-6)
AT11109  Life and Environment
วิชาบังคับกอน:-
          ความสัมพันธระหวางวิถีการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดลอม กลไกความสัมพันธของสรรพสิ่งในระบบ
นิเวศ วิกฤตการณของสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอสิ่งมีชีวิต  
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  กรณีศึกษา
และการศึกษานอกสถานที่

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ 
และ ปรับปรุง
เนื้อหาวิชา เพื่อให
เนื้อหาครอบคลุม
ขอบเขตรายวิชา
และสามารถนําไป
ประยุกตใชไดจริง

บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
                                                     3(2-2-5)
BA.1601 Introduction to Computer
วิชาบังคับกอน: -
        ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประวัตแิละวิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอร  องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรดาน
ฮารดแวร  ซอฟตแวร  พีเพลิแวร   การประมวลผล
ขอมูลทางคอมพิวเตอร     โปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐาน
ตาง ๆ ความรูเบื้องตนของระบบเครือขายคอมพิวเตอร

บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน   3(2-2-5)
BA14101 Introduction to Computer Technology
วิชาบังคับกอน:-

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ  องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรและการ
ประมวลผลขอมูล เครอืขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
ความมั่นคงสารสนเทศและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร  
โปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐานตางๆ

เปลี่ยนรหัส ชื่อและ
ปรับปรุงเนื้อหาให
ทันสมัยไดระดับ
สากล

  -กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเลือกเรียน 6หนวยกิต

ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ       
                                               3(3-0-6)  
GE.1401 Introduction  to  Information  Science 
        ศึกษาความรูพื้นฐานเก่ียวกับสารสนเทศ  
สังคมสารสนเทศ  ทักษะการคนหาขอมูล และการใช
หองสมุด  เพื่อใหสามารถเขาถึงและคนคืนสารสนเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนวิเคราะห  นําเสนอ  
และเขียนรายงานทางวิชาการไดอยางถูกตอง

  -กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเลือกเรียน 6  หนวยกิต

ศศ11110  สารสนเทศเบื้องตน            3(3-0-6)
AT11110  Introduction to Information Science
วิชาบังคับกอน:-
       ความรูพื้นฐานเก่ียวกับสารสนเทศ  สังคมสารสนเทศ  
ทักษะการคนหาขอมูล และการใชหองสมุด  เพือ่ใหสามารถ
เขาถึงและคนคืนสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนวิเคราะห  นําเสนอ  และเขียนรายงานทางวิชาการ
ไดอยางถูกตอง

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ 
เนื้อหาคงเดิม
 

ศท.1404  มนุษยกับอารยธรรม          3 (3-0-6)
GE.1404  Man  and  Civilization
     ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมของมนุษย ทั้งอารย
ธรรมตะวันตก  อารยธรรมตะวันออก และอารยธรรม
ไทยเชิงบูรณาการ  และบริบททางเศรษฐกิจ  การเมือง  

ศศ11111  มนุษยกับอารยธรรม          3(3-0-6)    
AT11111 Man and Civilization
วิชาบังคับกอน:-
          พัฒนาการของอารยธรรมโลก และอารยธรรมไทยใน
เชิงบูรณาการ และบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม  

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
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คําอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (หลักสูตร 4 ป)
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลประกอบ
หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

สังคม  วัฒนธรรม  และภูมิปญญา  ทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน  เพื่อความเขาใจในการอยูรวมกันอยางสันติ
ของมนุษยชาติ

วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทัง้ในอดีตและปจจุบัน  เพื่อความ
เขาใจในการอยูรวมกันอยางสันติของมนุษยชาติ

ศท.1407  ตรรกวิทยา              3(3-0-6)
GE.1407 Logic
     ศึกษาหลักการอางเหตุผล  ทั้งการอางเหตุผลแบบ
นิรนัยและอุปนัย การตดัสินความถูกตองของการอาง
เหตุผลทั้ง  2 แบบ  รวมทั้งความบกพรองแบบตาง ๆ 
ของการอางเหตุผล  วิเคราะหและวิจารณการอาง
เหตุผลที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน

ศศ11112  ตรรกวิทยา                          3(3-0-6)
AT11112  Logic
วิชาบังคับกอน:-
       หลักการอางเหตุผล แบบนิรนัยและอุปนัย การตัดสิน
ความถูกตองของการอางเหตุผล รวมทั้งความบกพรองแบบ
ตาง ๆ ของการอางเหตุผล วิเคราะหและวิจารณการอาง
เหตุผลที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน

เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื้อหาคงเดิม

ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจรยิธรรมทางสังคม                   
                                                                 3(3-0-6)
GE.1410  Social  Philosophy and Ethics
         ศึกษาปรัชญาสังคม  และจริยธรรมตะวันออก
และตะวันตก เพื่อการอยูรวมกันของมนุษย
ในสังคมอยางสันติสุข

ศศ11113 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม   
                                                                 3(3-0-6)
AT11113  Social  Philosophy and Ethics
วิชาบังคับกอน:-
     ปรัชญาสังคมและจริยธรรมตะวันออกและตะวันตกเพื่อ
การอยูรวมกันของมนุษยในสังคมอยางสันติสุข      

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ศท.1411  บัณฑิตอุดมคติไทย 3 (3-0-6) 
GE.1411  Thai  Ideal  Graduate
       ศึกษาคุณธรรม  จริยธรรม  การปฏิบัติตนไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม  เปนบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม  
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิ
วัตน

ศศ11114   บัณฑิตอุดมคติไทย                3(3-0-6)
AT11114  Thai Ideal Graduate
วิชาบังคับกอน:-
       การปฎิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรมที่จาํเปน
สําหรับครองตน ใหเปนผูเกง ดี  มีสุข  ตามปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยเกริกที่วา  “ความรูทําใหองอาจ”     

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
เพื่อสามารถนําไป
ประยุกตใชไดจริง

 -กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียน 6 หนวยกิต

ศท.1501  สังคมกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
GE.1501  Society  and  Economy
       ศึกษาการผลิต   การบริโภค  การแลกเปลี่ยนซ้ือ
ขายสินคาและการกระจายรายได  พฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน   อิทธิพลของ
โครงสรางทางสังคม   การเมือง  การปกครอง  และ
วัฒนธรรมที่มีตอสถาบันทางเศรษฐกิจในยุคตาง ๆ โดย
ใหตระหนักถึงความสําคญัของเศรษฐกิจพอเพียงในยุค
โลกาภิวัตน

-กลุมวิชาสังคมศาสตร     ใหเลือกเรียน 6 หนวยกิต

ศศ11115 สังคมกับเศรษฐกิจ                3(3-0-6)
AT11115   Society  and  Economy   
วิชาบังคับกอน:-
        การผลิต  การบริโภค  การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคา
และการกระจายรายได  พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐ
และเอกชน  อิทธิพลของโครงสรางทางสังคม  การเมือง   
การปกครอง และวัฒนธรรมที่มีตอสถาบันทางเศรษฐกิจใน
ยุคตางๆโดยใหตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื้อหาคงเดิม

ศท.1502  สังคมและการปกครอง    3 (3-0-6) 
GE.1502  Society  and  Government

ศศ11116  สังคมกับการปกครอง          3(3-0-6)
AT11116   Society  and  Government

เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื้อหาคงเดิม
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คําอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (หลักสูตร 4 ป)
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลประกอบ
หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

      ศึกษาความหมาย  ความสัมพันธของสังคมและการ
ปกครอง  ระบบการปกครอง  สถาบันการเมอืงการ
ปกครอง รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และกลุม
ผลประโยชน  ธรรมาภิบาล พัฒนาการของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในสงัคมไทย  ตลอดจนการปฏิรูป
การเมือง เพื่อสรางเสถียรภาพทางการเมืองควบคูกับ
ความชอบธรรมทางการเมือง

วิชาบังคับกอน-
        ความหมาย  ความสัมพันธของสังคมและการปกครอง    
ระบบการปกครอง  สถาบันการเมืองการปกครอง  
รัฐธรรมนูญ  พรรคการเมอืง  และกลุมผลประโยชน  ธรร
มาภิบาล  พัฒนาการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในสังคมไทย  ตลอดจนการปฏิรูปการเมืองเพื่อสราง
เสถียรภาพทางการเมืองควบคูกับความชอบธรรมทาง
การเมือง

ศท.1504  มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
GE.1504  Man  and  Society
        ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคมมนุษย  กลุม
ทางสังคม  การจัดระเบียบทางสังคม  การขัดเกลาทาง
สังคม  และการสรางจริยธรรมในสังคม  การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมดานตาง ๆ หนาที่ของสถาบัน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสังคมตลอดจนศึกษาปญหาของ
สังคมไทย

ศศ11117  มนุษยกับสังคม                     3(3-0-6)
AT11117  Man  and  Society
วิชาบังคับกอน-
    ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคมมนุษย  กลุมทางสังคม  
การจัดระเบียบทางสังคม  การขัดเกลาทางสังคม  และการ
สรางจริยธรรมในสังคม  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม   หนาที่
ของสถาบันและปญหาของสังคมไทย

เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื้อหาคงเดิม

ศท.1505  จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6)
GE.1505  General  Psychology
      ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในแงมุมตาง ๆ 
เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจและสามารถนําไป
ประยุกตใชเพื่อแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลนั้นไดอยางเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  
ทําใหประสบความสําเรจ็และดําเนินชีวิตอยูในสงัคม
อยางมีความสุขตามอัตภาพของตน

ศศ11118   จิตวิทยาทั่วไป                     3(3-0-6)
AT11118  General  Psychology
วิชาบังคับกอน:-
     พฤติกรรมของบุคคลในแงมุมตางๆ เพื่อใหเกิดความรู   
ความเขาใจ  และสามารถนาํไปประยุกตใชเพื่อแกปญหาที่
เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ   และสามารถ
ดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  

เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื้อหาคงเดิม

ศท.1506 เศรษฐกิจพอเพียง    3 (3-0-6)
GE.1506 Sufficiency  Economy
     ศึกษาความหมาย ปรัชญา  องคประกอบของ
เศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการ และการประยุกตใช
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ศศ11119 เศรษฐกิจพอเพียง                3(3-0-6)
AT11119    Sufficiency   Economy
วิชาบังคับกอน:-
     ความหมาย   ปรัชญา   องคประกอบของเศรษฐกิจ
พอเพียง   การบูรณาการ   และการประยุกตใชเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื้อหาคงเดิม

นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
           3 (3-0-6)  

LW.1501  Introduction to General of Law
     ศึกษาที่มาของกฎหมาย  ประเภทของกฎหมาย  
การตีความกฎหมาย  การอุดชองวางแหงกฎหมาย  
การยกเลิกกฎหมาย  บุคคลตามกฎหมาย  สิทธิ  

นต1110 4  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
                                                                3(3-0-6)
LW11104  Introduction  to  General  Principles  of  
Law
วิชาบังคับกอน:-

เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื้อหาคงเดิม
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คําอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (หลักสูตร 4 ป)
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลประกอบ
หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

ลักษณะของนิติกรรม  ประเภทของนิติกรรม  
หลักเกณฑการทํานิติกรรม ลักษณะของสัญญา  
ประเภทของสัญญา การเลิกสัญญา  ลักษณะทั่วไปของ
หนี้  และละเมิด

      ที่มาของกฎหมาย  ประเภทของกฎหมาย  การตีความ
กฎหมาย   การอุดชองวางแหงกฎหมาย  การยกเลิก
กฎหมาย  บุคคลตามกฎหมาย  สิทธิ  ลักษณะของนิติกรรม  
ประเภทของนิติกรรม  หลักเกณฑการทํานิติกรรม  ลักษณะ
ของสัญญา  ประเภทของสัญญา  การเลิกสัญญา  ลักษณะ
ทั่วไปของหนี้  และละเมดิ  
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลประกอบ
หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัต-ศึกษาดวยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ          จํานวน       96   หนวยกิต
วิชาแกนธุรกิจ  ใหเลือกเรียน         45   หนวยกิต

บธ.1400  หลักการบัญชีเบื้องตน   3(2-2-5)
BA.1400  Fundamental  Accounting

ความสําคัญของการบญัชี  ตลอดจนแนวคดิ  
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  รูปแบบของธรุกิจ 
หลักการและวิธีการทางบัญชี การบัญชีสําหรับธุรกิจ
บริการ ซื้อขายสินคา และผลิตสินคา  รายการปรับปรุง  
การปดบัญชี  การบันทึกบญัชีสินคาคงเหลือ  การ
บัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม  การจัดทํางบการเงิน  งบพิสูจน
ยอดเงินฝากธนาคาร และกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทํา
บัญชี

หมวดวิชาเฉพาะ     จํานวน             96  หนวยกิต
วิชาแกนธุรกิจ  ใหเลือกเรียน          33   หนวยกิต

บธ15203   หลักการบัญชีเบื้องตน     3(2-2-5)
BA15203  Fundamental  Accounting 
วิชาบังคับกอน : -
         ความสําคัญของการบัญชี  ตลอดจนแนวคิด
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชี  รูปแบบของ
ธุรกิจ หลักการและวิธีการทางบัญชี การบัญชสีําหรับธุรกิจ
บริการ ซื้อขายสินคา และผลิตสนิคา การจัดทํางบการเงิน
สําหรับธุรกิจประเภทตางๆ ในงบการเงิน 
        

เปลี่ยนรหัสวิชา 
และปรับปรุงเนื้อหา 
วิชา

บธ.2103 การจัดองคการและทรัพยากรมนุษย        
                                                      3(3-0-6)
BA.2103  Organization Management and Human 
Resource
            ศึกษาถึงลักษณะการจดัองคการ  ประเภท
ขององคการตาง ๆ แนวความคิดและทฤษฎีการจัดการ 
หนาที่ของผูบริหารที่มีผลตอการดําเนินงานของ
องคการ ไดแก การวางแผน  การจัดองคการ  การจัด
คนเขาทํางาน  การสั่งการ และการควบคุม  ตลอดจน
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยภายในองคการ

ตัดออก แทนดวยวิชาบธ
22201

บธ22201   องคการและการจัดการ        3(3-0-6)
BA22201  Organization  and  Management
วิชาบังคับกอน :-
         ลักษณะขององคการ  สภาพแวดลอมขององคการ 
ประเภทขององคการตางๆ วิวัฒนาการของแนวความคิด
ทฤษฎีองคการทฤษฎีการจัดการกระบวนการจัดการไดแก
การวางแผนการจัดองคการการจัดคนเขาทํางานการสั่งการ
และการควบคุม     

เพิ่มรายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับ
กฎเกณฑมาตรฐาน
ของกระทรวงศึกษา
ธิการ
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลประกอบ
หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัต-ศึกษาดวยตนเอง)

บธ.2604 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3(3-0-6)
BA.2604 Business InformationSystem
วิชาบังคับกอน:สอบไดวิชาบธ.1601 ความรูเบื้องตน
               เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
       ศึกษาองคประกอบและหลักการของระบบ
สารสนเทศทั่ วไป ศึกษาความสําคัญของระบบ
สารสนเทศ การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดทํา
ระบบสารสนเทศ การบัญชี  และการเงิน ระบบ
สารสนเทศทางการผลิต สินคาคงคลัง การตลาด และ
สนับสนุนทางดานบุคลากร ตลอดจนการใชงาน
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ประโยชนและผลกระทบ
ของระบบสารสนเทศที่มีตอองคกรธุรกิจ

บธ24201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     3(3-0-6)
BA24201  Business InformationSystem
วิชาบังคับกอน :บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
         องคประกอบและหลักการของระบบสารสนเทศ
ทั่วไป ความสําคัญของระบบสารสนเทศ การใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในการจัดทําระบบสารสนเทศ การบัญชี และ
การเงิน ระบบสารสนเทศทางการผลิต สินคาคงคลัง 
การตลาด การจัดสงและสนับสนุนทางดานบุคลากร 
ตลอดจนการใชงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประโยชน
และผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มีตอองคกรธุรกิจ

เปลี่ยนรหัส และ
ปรับปรุงเนื้อหาให
ทันสมัยไดระดับ
สากล

บธ.3101  การภาษีอากร      3 (3-0-6)
BA.3101 Taxation
            หลักการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติทางภาษี
ตามประมวลรัษฎากร และตามพระราชบัญญัติวาดวย
การจัดเก็บภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิตที่บังคับ
ใชในปจจุบัน ซ่ึงไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษี
เงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
อากรแสตมป ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต   ภาษี
บํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีปาย

ตัดออก ปรับเพิ่มวิชาใน
หมวดเอกบังคับ  
เพื่อใหสอดคลองกับ
กฎเกณฑมาตรฐาน
ของกระทรวงศึกษา
ธิการ

บธ.3102  การจัดการงานผลิต       3 (3-0-6)
BA.3102 Production Management
วิชาบังคับกอน:ศท.1202 คณิตศาสตทั่วไป
       หนาที่ในงานผลิต และการดําเนินการตาง ๆ 
เกี่ยวกับการผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยศึกษาถึง
ระบบการผลิต กระบวนการผลิต ไดแก การพยากรณ
และการวางแผนการผลิต กระบวนการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผัง
โรงงาน การสมดุลสายการผลิต การจัดการโครงการ
ผลิต การจัดการสินคาคงเหลือ การจัดการคุณภาพและ
การบํารุงรักษา

ตัดออก แทนดวยวิชาบธ
32202
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลประกอบ
หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัต-ศึกษาดวยตนเอง)

บธ32202  การจัดการการปฏิบัติการ        3(3-0-6)
BA32202  OperationManagement
วิชาบังคับกอน :ศศ11107 คณิตศาสตรทั่วไป
           การวางแผนและการควบคุมการผลิตสินคาและ
บริการ  การพยากรณการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ 
และกระบวนการการเลือกทําเลที่ตั้งและการวางผังสถาน
ประกอบการ การจัดการคุณภาพการจัดการสินคาคงเหลือ 
การจัดหวงโซอุปทาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการผลิต
และการปฏิบัติการ

 เพิ่มวิชา เพื่อให
สอดคลองกับ
กฎเกณฑมาตรฐาน
ของกระทรวงศึกษา
ธิการ

บธ.3201 การเงินธุรกิจ                         3(3-0-6) 
BA.3201 Business Finance 
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1400 หลักการบัญชี
เบื้องตน
         ศึกษาถึงเปาหมายของการจัดการทางการเงิน
ธุรกิจ บทบาทและหนาที่ของผูบริหารการเงิน รูปแบบ
ของธุรกิจและภาษีที่เก่ียวของ เทคนิคในการวิเคราะห
และวางแผนทางการเงิน หลักเบื้องตนในการบรหิาร
การเงินของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานการลงทุน
และการจัดหาเงินทุน

บธ21201 การเงินธุรกิจ                          3(3-0-6)
BA21201 Business Finance 
วิชาบังคับกอน :บธ 10201หลักการบัญชีเบื้องตน
      ศึกษาถึงเปาหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ 
บทบาทและหนาที่ของผูบริหารการเงิน รูปแบบของธุรกิจ
และภาษีที่เกี่ยวของ เทคนิคในการวิเคราะหและวางแผน
ทางการเงิน หลักเบื้องตนในการบริหารการเงินของธุรกิจให
มีประสิทธิภาพทั้งในดานการลงทุนและการจัดหาเงินทุน

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เนื้อหาคงเดิม

บธ.3301 หลักการตลาด      3(3-0-6)
BA.3301 Principles of Marketing
          ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการตลาดสมัยใหม 
ความหมาย ความสําคญัการตลาด วิวัฒนาการ         
การตลาด ประเภทของตลาด การจัดองคการการตลาด 
การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการตลาด การแบงสวน
การตลาด และการกาํหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ตลาด
เปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค ระบบสารสนเทศและ
การวิจัยการตลาด สวนประสมการตลาด

บธ13201 หลักการตลาด                    3(3-0-6)  
BA13201  Principles of Marketing
วิชาบังคับกอน :-
      แนวคิดพื้นฐานและหนาที่ทางการตลาด สภาพแวดลอม
ทางการตลาด ระบบขอมูลทางการตลาดและการวิจัย
การตลาด  พฤติกรรมผูบริโภค   การแบงสวนตลาด การ
เลือกตลาดเปาหมาย การวางตําแหนงผลิตภัณฑ  การบริหาร
ผลิตภัณฑ  การตั้งราคา ชองทางการจัดจําหนายและการ
กระจายสินคา การสงเสริมการตลาด  การตลาดเพื่อสังคม

 เปลี่ยนรหัสวิชา
และปรับปรุงเนื้อหา
ใหทันสมัย

บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ       3(3-0-6)           
BA.4101 Strategic Management 
วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาฐานะปที่ 4
         กระบวนการบรหิารกลยุทธ การวิเคราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก การจัดทํากล
ยุทธระดับองคการ ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่ การนํา
กลยุทธไปใชและควบคุมกลยุทธ การประยุกตใชดวย
การจัดทํากรณีศึกษาทางธุรกิจ

ตัดออก เพื่อปรับวิชาใน
หมวดเอกบังคับ  
เพื่อใหสอดคลองกับ
กฎเกณฑมาตรฐาน
ของกระทรวงศึกษา
ธิการ
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลประกอบ
หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัต-ศึกษาดวยตนเอง)

บธ.4311  การเปนผูประกอบการขนาดเล็ก
                                                             3(3-0-6) 
BA.4311   Small  Entrepreneurships    
        ศึกษาการเปนผูประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ทั้ง
ทางทฤษฎีและการประยุกต โดยใหความรูพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพ การศึกษาความเปนไปได การจด
ทะเบียน การเขียนโครงการ การหาตลาด การขยาย
กิจการ การคิดตนทุน การประมูลงาน การติดตามงาน 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบการ

ตัดออก เพื่อปรับวิชาใน
หมวดเอกบังคับ  
เพื่อใหสอดคลองกับ
กฎเกณฑมาตรฐาน
ของกระทรวงศึกษา
ธิการ

นบ.1503 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน 3(3-0-6)
LW.1503 Introduction  to  Business  Law
         ศึกษากฎหมายเบื้องตนทีเ่กี่ยวของกับการ
ประกอบธุรกิจ การจัดองคกรทางธุรกิจในรูปแบบหาง
หุนสวน บริษัท  เอกเทศสญัญาที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบธุรกิจ เชน สัญญาซื้อขาย  สัญญาเชาทรัพย  
สัญญาเชาซื้อ  สัญญาประกันหนี้ดวยบุคคลและทรัพย 
และตั๋วเงิน

นต11105  กฎหมายธุรกิจเบื้องตน   3(3-0-6)
LW11105  Introduction  to  Business  Law
วิชาบังคับกอน :-
      ศึกษากฎหมายเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการประกอบ
ธุรกิจ การจัดองคกรทางธุรกิจในรูปแบบหางหุนสวน บริษัท  
เอกเทศสัญญาที่เกี่ยวของกับการประกอบธรุกิจ เชน 
สัญญาซื้อขาย  สัญญาเชาทรัพย  สัญญาเชาซื้อ  สัญญา
ประกันหนี้ดวยบุคคลและทรัพย และตั๋วเงิน

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เนื้อหาคงเดิม

ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร               3(3-0-6)  
EC.1110  Principle of Economics 
          ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  หลักทั่วไปของ
เศรษฐศาสตรจุลภาค    พฤติกรรมผูบริโภค 
พฤติกรรมผูผลิต  และพฤติกรรมของรัฐในระบบ
เศรษฐกิจการตลาด  หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร  - มห
ภาค  รายไดประชาชาติ   และการเปลี่ยนแปลงการใช

จาย  การออม  การลงทุน  การจางงาน-  ระดับราค า 
การเงินและการคลัง  อัตราดอกเบี้ย  เงินเฟอ  การคา
ตางประเทศ  ดุลการคา  ดุลการ  -เงินและบริการ  หรือ
ดุลบัญชีเดินสะพัด  การเติบโตและพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจ  รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจของรัฐที่กระจาย
ผูผลิตและผูบริโภค

ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร              3(3-0-6)             
EC11501 PrinciplesofEconomics
วิชาบังคับกอน :-
          ความเปนมาและความสาํคัญความหมายของวชิา
เศรษฐศาสตรพฤติกรรมของผูบริโภค และผูผลิต การ
กําหนดราคาในตลาดลักษณะตางๆ ตามการแขงขันและ
ตามทําเลที่ตั้ง เปนตน ความหมายและสวนประกอบของ
รายไดประชาชาติ เงินเฟอและการวางงาน นโยบาย
การเงิน นโยบายการคลังและการคาระหวางประเทศ

เปลี่ยนรหัสวิชา 
และปรับปรุงเนื้อหา

ศฐ.4407    สถิติธุรกิจ                    3(3-0-6) 
EC.4407 Business Statistics 
     การนําวิชาสถิติมาใชเพื่อวิเคราะหและตัดสินใจ
ในทางธุรกิจ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการสุมตัวอยาง   
การทดสอบสมมติฐาน   การสรางเลขดัชนี   การ
วิเคราะหอนุกรมเวลา   การวิเคราะหสหสัมพันธ และ

ตัดออก แทนดวยวิชาบธ
21202
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลประกอบ
หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัต-ศึกษาดวยตนเอง)

สมการถดถอยการเก็บขอมูลสถิติทางธุรกิจ การแจก
แจงขอมูลและนํามาพิจารณาวิเคราะหในการดําเนิน
ธุรกิจ  โดยการทดสอบสมมติฐานดวยวิธีตาง ๆ
วิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

บธ21202  การวิเคราะหเชิงปรมิาณและสถิติธุรกิจ                   
                                                             3(3-0-6)
BA21202  Quantitative Analysis and Business   
                  Statistics
วิชาบังคับกอน :ศฐ11502 สถิติเบื้องตน และศศ 11107   
คณิตศาสตรทั่วไป
             ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใตความ
แนนอนและความไมแนนอน การโปรแกรมเชิงเสน การ
วิเคราะหโครงขายงาน การจําลองสถานการณ รวมทั้ง
ประยุกตใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เพื่อ
วางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

เพิม่รายวิชา  
เพื่อใหสอดคลองกับ
กฎเกณฑมาตรฐาน
ของกระทรวงศึกษา
ธิการ

ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ           3(2-2-5)
AT.4167  Business  English
          ศึกษาและฝกการใชศัพท  สํานวน
ภาษาอังกฤษที่ใชในวงการธุรกิจ  โดยเนนทักษะการ
ฟง  การพูด  การอานและการเขียน  เพื่อใหสามารถใช
ภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

ศศ32207 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ       3(2-2-5)
AT32207 Business English
วิชาบังคับกอน: ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3
        ศึกษาและฝกฝนการใชวาทกรรมและรูปแบบการใช
ภาษาอังกฤษในกิจกรรมในการทํางาน การติดตอสื่อสาร
และการเจรจาทางธุรกิจขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง      

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ 
และปรับปรุงเนื้อหา

ศศ.4168 ภาษาอังกฤษธุรกิจขัน้สูง    3(2-2-5)
AT.4168 Advanced Business  English
วิชาบังคับกอน :สอบไดวิชาศศ.4167ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ          
        ฝกฝนทักษะดานการพดูและการเขียน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนจดหมายโตตอบ   
รายงานการประชุม   การพูดในที่ประชุมหรอืการ
สัมมนาทางธุรกิจ    พรอมทั้งสามารถนําเสนอขอมูล   
ตาง ๆ ทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ

ศศ42208    ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารทาง 
                 ธุรกิจ                                       3(2-2-5)                              
AT42208 Communicative Business English 
วิชาบังคับกอน :บธ 38201ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
         ศึกษาการใชวาทกรรมและรูปแบบการใช
ภาษาอังกฤษในกิจกรรม ในการทํางานการติดตอสื่อสารใน
บริบทธุรกิจระหวางประเทศและการสือ่สารระหวาง
วัฒนธรรมที่เปนทางการ โดยเนนการฝกฝนการสื่อสาร
แบบมีปฏิสัมพันธดวยกิจกรรมที่พัฒนาประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อและปรับปรุง
เนื้อหา
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คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลประกอบ
หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาเอกบังคับ     30 หนวยกิต

บธ.1602 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 3(2-2-5) 
BA.1602  Introduction  to  Programming
วิชาบังคับกอน:สอบไดวิชาบธ.1601ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ศึกษาหลักการออกแบบอลักอริทึม   การเขียน
ผังงาน การเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง  การ
ทดสอบโปรแกรมและการแกไขขอผิดพลาดใน
โปรแกรมโดยใชโปรแกรมภาษาซีและการจัดทาํ
เอกสารประกอบโปรแกรม  

วิชาเอกบังคับ             42               หนวยกิต

บธ14301  การเขียนโปรแกรมเบื้องตน    3(2-2-5) 
BA14301  Introduction  to  Programming
วิชาบังคับกอน :บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน   
          การแกปญหา   การเขียนผังงาน การเขียน
โปรแกรมแบบโครงสรางโดยใชภาษาซี  การทดสอบ
โปรแกรมและการแกไขขอผิดพลาดในโปรแกรม  การ
จัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม  

เปลี่ยนรหัส และ
ปรับปรุงเนื้อหาให
ทันสมัยไดระดับ
สากล

บธ. 2601 พื้นฐานระบบคอมพวิเตอร      3 (3-0-6)
BA. 2601 Fundamentals of  Computer  System
วิชาบังคับกอน :สอบไดวิชา บธ.1601 ความรูเบื้องตน
                   เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
           ศึกษาระบบตัวเลขที่ใชแทนขอมูลและคําสั่งใน
เครื่องคอมพิวเตอร  โครงสรางระบบและภาษาเครื่อง  
หนวยประมวลผล  หนวยความจําหลักและรอง  หนวย
อินพุท-เอาทพุท  อุปกรณตอพวง  ภาษาแอสแซมบลี  
รูปแบบและชนิดคําสัง่พื้นฐานของโปรแกรมควบคุม
ระบบ  การจัดจังหวะประสาน ระบบมัลติโพรเซสเซอร 
เทคนิคหนวยความจําเสมือน  การดูแลรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร

บธ24301 พื้นฐานระบบคอมพวิเตอร     3 (3-0-6)
BA24301 Fundamentals of  Computer  System
วิชาบังคับกอน :บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน   
        โครงสรางคอมพิวเตอรดิจิตอล หนวยความจํา
อุปกรณหนวยอินพุท-หนวยเอาทพุท การแปลงสัญญาน 
A/D การแปลงสัญญาณ D/A การเชื่อมตอคอมพิวเตอร 
การควบคุมชุดคําสั่ง มัลติยูทิไลเซชัน มัลติโปรแกรมมิ่ง มัล
ติโปรเซสซิ่ง ระบบคอมพิวเตอรออนไลน การประมวลผล
โปรแกรม การออกแบบระบบ     

เปลี่ยนรหัส และ
ปรับปรุงเนื้อหาให
ทันสมัยไดระดับ
สากล

บธ. 2602 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม  3(2-2-5)     
BA. 2602 Data  Structures  and  Algorithms
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1602 การเขียน
โปรแกรมเบื้องตน
       ศึกษาโครงสรางขอมูลและออกแบบอลักอริทึม    
การวัดประสิทธิภาพอัลกอริทึม   การออกแบบ
อัลกอริทึมแบบเวียนเกิด  โครงสรางขอมูลพื้นฐาน  
อะเรย สแตก  คิว  ลิสทเชื่อมโยง โครงสรางแบบทรี
และกราฟ  ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับและการคนหา
ขอมูล  ระบบไฟลตาง ๆ และการประยุกตใชงาน

บธ24302 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม   3(2-2-5)     
BA24302 Data  Structures  and  Algorithms
วิชาบังคับกอน : บธ14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
      โครงสรางขอมูลและออกแบบอัลกอริทึม การ
ออกแบบอัลกอริทึม โครงสรางขอมูลพื้นฐาน  อะเรย สแตก  
คิว  ลิสทเชื่อมโยง โครงสรางแบบทรี  ตารางแบบแฮช 
ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับและการคนหาขอมูล  กราฟและ
ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับกราฟ  ระบบไฟลตางๆ และการ
ประยุกตใชงาน

เปลี่ยนรหัส และ
ปรับปรุงเนื้อหาให
ทันสมัยไดระดับ
สากล
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บธ. 2603 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวย C++
                                                              3 (2-2-5)     
BA.2603 Object-Oriented Programming  with  
               C++
วิชาบังคับกอน: สอบไดวิชาบธ.1602  การเขียน
                 โปรแกรมเบื้องตน
       ศึกษาแนวคิดและหลักการในการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ  เชน การสรางคลาส (Class)  การสืบทอด
ลักษณะสมบัติ (Inheritance, Encapsulation, 
PolymorphismและOverloading (การสรางฟงกชัน
เสมือน  การสรางคลาสเสมอืน  สมาชิกของฟงกชัน
และเฟรนดฟงกชัน (Friend  Function)  เทคนิคการ

วิเคราะหระบบเชิงวัตถุและวิธีการใช  Abstract  Data  
Types  ในการออกแบบการสรางโปรแกรมเชิงวัตถุ
ดวย C++ และการประยุกตใชงานทางธุรกิจ

บธ24303 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวย C++ 
                                                                3(2-2-5)     
BA24303 Object-Oriented Programming  with  C++
วิชาบังคับกอน:บธ14301  การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
          แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  ชนิดขอมูล
แบบนามธรรม การสืบทอด เอ็นแค็บซูเรชัน  โพลีมอรฟส
ซึม โอเวอรโหลดดิง  ฟงกชันเสมือน   คลาสเสมือน  
สมาชิกของฟงกชันและเฟรนดฟงกชัน เทคนิคการ
วิเคราะหระบบเชิงวัตถ ุ การสรางโปรแกรมเชิงวัตถดุวย 
C++ และการประยุกตใชงานทางธุรกิจ

เปลี่ยนรหัส และ
ปรับปรุงเนื้อหาให
ทันสมัยไดระดับ
สากล                                                                                                                             

บธ24304 การเขียนโปรแกรมเว็บ          3(2-2-5)

BA24304   Web  Programming

วิชาบังคับกอน:บธ14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
       ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ  
สถาปตยกรรมเว็บ สถาปตยกรรมไคลเอนท-เซิฟรเวอร 
การเขียนโปรแกรมบนเว็บฝงไคลเอนทและฝงบนเว็บเซิฟ
เวอร เว็บแบบพลวัต จาวาสคริปต การประยุกตใชบนเว็บ

เพิ่มรายวิชาใหม
เพื่อใหสอดคลอง
กับการพัฒนาและ
ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีปจจุบัน

บธ24305   การบริหารความมั่นคงสารสนเทศ    
                                                                 3(3-0-6)
BA24305      Information Security Management
วิชาบังคับกอน :บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน   
       หลักพื้นฐานความมั่นคงของสารสนเทศ สภาวะความ
เสี่ยงของการโจมตี การประเมินและจัดการความเสี่ยง  การ
ปองกันจากซอฟทแวรประสงครายตอระบบสารสนเทศ 
ไวรัส ลอจิกสบอม วิธีการตรวจสอบ กําหนดนโยบายความ
มั่นคง การรักษาความลับ  การปองกันการลบเลือน
สารสนเทศ  การปองกันการเขาถึงสารสนเทศ การทําให
ระบบไมสามารถใหบริการไดและการประยุกตเทคโนโลยี
เขารหัสความมั่นคงสารสนเทศ การวางแผนการกูคืนเมื่อ

เพิ่มรายวิชาใหม
เพื่อใหสอดคลอง
กับการพัฒนาและ
ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีปจจุบัน
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เกิดหายนะ   ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม 

บธ.3607 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส               3(3-0-6)
.BA 3607   Electronic Business

วิชาบังคับกอน:บธ.2604 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
    ศึกษาแนวคิดทางการบรหิารจัดการระบบธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส  ศึกษาครอบคลุมไปถึงกฎเกณฑตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส เชน ดานกฎหมาย  
การโอนเงิน  การขนสง  และขอจํากดัตางๆ ศึกษา
วงจรชีวิต การกําหนดการออกแบบและซอฟตแวร
สําหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  การศึกษาเนนทํา
โครงงานที่เกี่ยวกับระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส

บธ34304 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส                3(2-2-5)
BA34304 Electronic Business
วิชาบังคับกอน:บธ24201  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Prerequisite:BA24201 Business Information System
       แนวคิดพื้นฐานของการทําธรุกิจอิเล็กทรอนิกส  
บทบาทและคุณลักษณะของระบบสารสนเทศในการทํา
ธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส  องคประกอบพื้นฐานของระบบธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส  เทคนิคและตัวแบบในการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส       การประยุกตใชเทคโนโลยีเว็บในระบบ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส     โปรแกรมสําเร็จรูปทีใ่ชในการ
พัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส    แนวโนมของการทําธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส

เปลี่ยนรหัส และ
ปรับปรุงเนื้อหาให
ทันสมัยไดระดับ
สากล

บธ. 3601 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย  
              3(3-0-6)
BA. 3601 Data  Communications  and  Networks
วิชาบังคับกอน  : สอบไดวิชา บธ.2601 พื้นฐานระบบ
                คอมพิวเตอร
        ศึกษาถึงหลักพื้นฐานของการสื่อสารขอมูลและ
เครือขาย  รูปแบบและเทคนิคของการสื่อสารขอมูล
แบบอนาลอก และดิจิตอล  ตัวกลางการสือ่สารขอมูล  
รูปแบบของเครือขาย  หลักการของแบบจาํลอง
เครือขาย  สถาปตยกรรม  โปรโตคอลมาตรฐานตางๆ
ที่ใชในการเชื่อมตอของเครือขาย  ลักษณะสําคัญของ
เครือขายแบบตาง ๆ เชน เครือขายทองถิ่น  เครือขาย
ขนาดใหญ  และเครือขายไรสาย  การวางแผนและการ
ออกแบบเครือขายเบื้องตน  รวมถึงเขาใจถึงเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต  ศึกษาโดยอาศัยหลักการของแบบจําลอง
เครือขาย

บธ34301 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย   3(3-0-6)
BA34301 Data  Communications  and  Networks
วิชาบังคับกอน: บธ24301 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร
       สถาปตยกรรมเครือขายและตัวแบบเครือขาย เน้ือหา
ระดับชั้นฟซิคอล การสือ่สารขอมูลแบบอนาลอกและ
ดิจิตอล ตัวกลางการสื่อสาร รูปแบบของเครือขาย เนื้อหา
สาระระดับชั้นดาตาลงิค เนื้อหาระดับชั้นเน็ตเวิรก 
เครือขายอินเทอรเน็ต ความรูเบื้องตนของระดับชั้นทราน
สปอรตและแอพพริเคชัน เครือขายทองถิ่น  การจัดการและ
บริหารเครือขาย 

เปลี่ยนรหัส และ
ปรับปรุงเนื้อหาให
ทันสมัยไดระดับ
สากล

บธ. 3602 ระบบการจัดการฐานขอมูล     3(2-2-5)
BA.3602 Database  Management  System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2602 โครงสราง
            ขอมูลและอัลกอริทึม
       หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการ
ฐานขอมูล   หลักการสรางระบบฐานขอมูล  

บธ34302 ระบบการจัดการฐานขอมูล   3(2-2-5)
BA34302 Database  Management  System
วิชาบังคับกอน: บธ24302 โครงสรางขอมูลและอลักอริทึม
       ตัวแบบและสถาปตยกรรมฐานขอมูล องคประกอบ
และประเภทของฐานขอมูล   วิธีการเขาถึงฐานขอมูล
แคลลูลัสและพีชคณิตเชงิความสัมพันธ การออกแบบ

เปลี่ยนรหัส และ
ปรับปรุงเนื้อหาให
ทันสมัยไดระดับ
สากล



มคอ.2

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ ม.เกริก (2555) 83

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลประกอบ
หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

องคประกอบของฐานขอมูล   ประเภทของฐานขอมลู   
การออกแบบฐานขอมลู  การทํารีเลชันใหอยูในรูปแบบ
บรรทัดฐาน  ภาษาที่ใชในการจัดการและการสืบคน
ขอมูล  การควบคุมการใชงาน  การสํารองขอมูล  การ
เก็บขอมูลใหอยูในสภาพเดิม การรักษาความถูกตอง
และความเชื่อถือไดของขอมูล    การควบคุมความ
ปลอดภัย   การคืนสภาพของขอมูล   ฐานขอมูลแบบ
กระจาย  และการคัดเลอืกระบบการจัดการฐานขอมูล

ฐานขอมูล  รูปแบบบรรทัดฐานและนอรมัลไลทเซชัน ภาษา
สอบถาม การควบคุมการประมวลผลพรอมกัน การสํารอง
ขอมูล  การคืนสภาพ ความมั่นคง บูรณภาพของขอมูล 

บธ .3603 การวิเคราะหและออกแบบระบบงาน
              สารสนเทศ                       3(3-0-6)
BA. 3603 Information  System  Analysis and 
              Design
วิชาบังคับกอน: สอบไดบธ .2602 โครงสรางขอมูลและ
อัลกอริทึม, บธ.2604 ระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ,บธ.3601การสื่อสารขอมูลและเครือขาย,
บธ .3602 ระบบการจัดการฐานขอมูล
    ศึกษาถึงคุณสมบัติและกลไกการทํางานของระบบ  
การวิเคราะหระบบ  การทํางานของระบบ  เครื่องมือที่
ใชในการวิเคราะหระบบ ขั้นตอนในการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบงาน  การกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมาย  การวิเคราะหระบบงานปจจุบัน การกําหนด
ขอบเขตของความตองการของระบบและการทํางาน
ของระบบการออกแบบการทํางานของระบบทีต่องการ
ในเชิงโครงสรางและเชงิวัตถุ ศึกษาความเปนไปไดของ
ระบบ การวางแผนเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการ
จัดทําเอกสารประกอบระบบแตละขั้นตอน

บธ34303 การวิเคราะหและออกแบบระบบ    
                                                               3(3-0-6)          
BA34303    System  Analysis and Design
วิชาบังคับกอน: บธ24201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ,
           บธ34302 ระบบการจัดการฐานขอมูล
      วงจรชีวิตการพัฒนาระบบสารสนเทศ  การรวบรวม
ขอมูลและความตองการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เครื่องมือและเทคนิคของการวิเคราะหและออกแบบระบบ  
ตัวแบบการไหลของขอมูลและทําการศึกษาความเปนไปได
กับการออกแบบเชื่อมตอประสาน  ฐานขอมูล กระบวนการ 
การจัดการรายงาน เชนเดียวกับการวางแผนในการใชงาน
และการบํารุงรักษา 

เปลี่ยนรหัส และตัด
วิชาบังคับกอน บธ.
2602และบธ .3601 
เนื่องจากสอบผาน
กอนวิชาบธ .3602
และปรับเนื้อหาให
ทันสมัยไดระดับ
สากล

บธ.4601 การบริหารโครงงานของระบบ  
                คอมพิวเตอร                        3(3-0-6)
BA.4601 Project   Management  of  Computer   
                System
วิชาบังคับกอน: สอบไดวิชา บธ.3603 การวิเคราะห  
                 และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
        ศึกษาวงจรชีวิตพัฒนาระบบงานสารสนเทศ  
ศึกษาหนาที่และความรับผดิชอบของผูบริหารโครงการ  
การฝกความเหมาะสมของโครงการ  การจัดการ

บธ44301 การบริหารโครงงานของระบบคอมพิวเตอร
                                                                  3(3-0-6)
BA44301 Project Management of  Computer   
                  System 
วิชาบังคับกอน:บธ34303 การวิเคราะหและออกแบบระบบ  

       การวางแผนโครงการ การแบงระยะของโครงการ วัฏ
จักรระบบงาน การจัดองคการของโครงการ กรรมการ
โครงการ ทีมงานโครงการ การควบคุมโครงการ การ

เปลี่ยนรหัส และ
ปรับปรุงเพื่อให
หลักสูตรทันสมัยได
ระดับสากล
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลประกอบ
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วิเคราะหออกแบบตามขอกําหนด การจัดการตาม
ความตองการของผูใช  รวบรวมระบบและฐานขอมลู  
การวางแผนโครงงาน  การกําหนดกิจกรรม  มาตรวัด
สําหรับการบริหารโครงงาน  และประเมินการทาํงาน
ของระบบ  การกําหนดและคัดเลือกบุคลากรตาม
ลักษณะงาน  การวิเคราะหคาใชจาย  การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง

ประเมินผลโครงการ การศึกษาความเปนไปได การ
ประเมินผลทางเศรษฐศาสตร เทคนิคการประมาณคา  
เทคนิคการทํารายงานและการนําเสนอ

บธ.4602 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
BA.4602  Management  Information  System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาบธ.3603 การวิเคราะห
และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
    แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการ
บริหาร  ระดับของการบริหารงาน ความตองการ
สารสนเทศของผูบริหารระดับตาง ๆ  การวางแผน   
การจัดองคการ  การควบคุม  การตัดสินใจ  การ
วิเคราะหคาใชจาย  ประโยชนของสารสนเทศ  การใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพือ่พัฒนาระบบสารสนเทศ   
กรณีศึกษาระบบสารสนเทศดานตางๆ  และการ
กระจายสารสนเทศ

บธ44302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    3(3-0-6)
BA44302 Management Information  System
วิชาบังคับกอน:บธ34303 การวิเคราะหและออกแบบระบบ                     
    แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการบริหาร  
ระดับของการบริหารงาน ความตองการสารสนเทศของ
ผูบริหารระดับตาง ๆ  การวางแผน   การจัดองคการ  การ
ควบคุม  การตัดสินใจ  การวิเคราะหคาใชจาย  ประโยชน
ของสารสนเทศ  การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศ   กรณีศึกษาระบบสารสนเทศดานตางๆ  
และการกระจายสารสนเทศ

เปลี่ยนรหัสวิชา
และปรับปรุง
เนื้อหาวิชาเพื่อให
หลักสูตรทันสมัยได
ระดับสากล

บธ.4603 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบน
อินเทอรเน็ต                                        3(2-2-5)
BA.4603 Developing  Application on  Internet
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3601 การสื่อสาร
ขอมูลและเครือขาย,บธ.3603 การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบงานสารสนเทศ
    ความรูเบื้องตนและการประยุกตใชงานระบบ
เครือขายใยแมงมุม(WWW) องคประกอบ คุณลักษณะ
และคุณภาพของระบบเครอืขายใยแมงมุม  การติดตัง้
ในระบบเครือขายไซเบอรสเปซ(Cyber  Space)  
กรรมวิธีในการจัดทํา  Intranet  การสรางเอกสารใน
ระบบเครือขายใยแมงมมุโดยใชภาษา HTML  และ
พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับระบบเครือขายใยแมง
มุม เชน  ระบบบัญชี  การเงิน  เปนตน  โดยใช CGI 
และ Java  สําหรับสงผานขอมูลระหวางเครื่องผูขอใช
บริการ  (Clients)  และผูใหบริการ (Servers)

บธ44303 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบน
                   อินเทอรเน็ต                           3(2-2-5)
BA44303  Internet Application  Development
วิชาบังคับกอน :บธ24304 การเขียนโปรแกรมเว็บ, 
              บธ34303 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
         พื้นฐานและหลักการในการพัฒนาซอฟตแวร  
เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวรแบบตางๆ ภาษา
เอ็กซเอ็มแอลและภาษาอื่นๆที่เกี่ยวของกับภาษาเอ็กซเอ็ม
แอล   การพัฒนาโปรแกรมสําหรับการอานภาษาเอ็กซเอ็ม
แอล   การพัฒนาโปรแกรมติดตอกับระบบฐานขอมูลและ
ไดเรกทอรีเซอรวิส    การพัฒนาซอฟตแวรแบบลูกขายกับ
แมขายในรูปแบบตางๆ   การพัฒนาซอฟตแวรสําหรับเว็บ
โดยใช Java Servlet JSP Struts Framework JSF และ 
ASP.NET การพัฒนาซอฟตแวรเชิงคอมโพเน็นตโดยใช 
Enterprise Java Bean (EJB) และ Spring Framework 
การพัฒนาซอฟตแวรเชงิบริการโดยใชเว็บเซอรวิสและ
ภาษาบีเพล          

เปลี่ยนรหัส และ
ปรับวิชาบังคับกอน
และ
ปรับปรุงเพื่อให
หลักสูตรทันสมัยได
ระดับสากล
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลประกอบ
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บธ. 4610  โครงงานพิเศษ 1                      1(0-3-0)
BA.4610  Special  Project I
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3603 การวิเคราะห
และออกแบบระบบงานสารสนเทศและเปนนักศึกษาที่
กําลังศึกษาชั้นปที่ 4
       นักศึกษาตองดําเนินการ วางแผน และออกแบบ
โครงงานเกี่ยวกับงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจมีการ
เสนอโครงงานและรายงานเพือ่ดําเนินการในบธ.4611
โครงงานพิเศษ 2

บธ44310  โครงงานพิเศษ 1                    1(0-3-0)
BA44310  Special  Project I
วิชาบังคับกอน :บธ34303 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
           และเปนนักศึกษาที่กําลงัศึกษาชั้นปที่ 4
       นักศึกษาตองดําเนินการ วางแผน และออกแบบ
โครงงานเกี่ยวกับงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจมีการเสนอ
โครงงานและรายงานเพื่อดําเนินการในบธ44311 โครงงาน
พิเศษ 2

เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื้อหาคงเดิม

บธ. 4611 โครงงานพิเศษ 2                        2(0-6-0)
BA.4611  Special  Project II
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ. 4610 โครงงานพิเศษ
     เปนโครงงานตอเนื่องวชิา บธ .4610 โครงงาน
พิเศษ 1  นักศึกษาตองดําเนินการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรในโครงงานใหเสร็จสมบูรณใชงานไดจริง 
จัดทําเอกสารประกอบโครงงาน ทดสอบระบบทาง
ปฏิบัติและสอบปากเปลาเกี่ยวกับโครงงานที่ทํา

บธ44311 โครงงานพิเศษ 2                        2(0-6-0)
BA44311  Special  Project II
วิชาบังคับกอน : บธ44310 โครงงานพิเศษ 1
     เปนโครงงานตอเนื่องวชิา บธ44310 โครงงานพิเศษ 1  
นักศึกษาตองดําเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใน
โครงงานใหเสร็จสมบูรณใชงานไดจริง จดัทําเอกสาร
ประกอบโครงงาน ทดสอบระบบทางปฏิบัติและสอบปาก
เปลาเกี่ยวกับโครงงานที่ทํา

เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื้อหาคงเดิม

วิชาเอกเลือก                             21          หนวยกิต
เลือกดานภาษา                        9         หนวยกิต

วิชาเอกเลือก                                       21       หนวยกิต
เลือกดานภาษา                                      9      หนวยกิต

บธ24401 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล       3(2-2-5)
BA24401 COBOL Programming
วิชาบังคับกอน :บธ14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
      โครงสรางและองคประกอบของภาษาโคบอล 
หลักการเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล และการประยุกต
สําหรับงานดานตางๆ      

เพิ่มรายวิชาใหม
เนื่องจากในงาน
ธุรกิจยังขาดแคลน
บุคลากรชํานาญ
ทางภาษาโคบอล
 

บธ .2607 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
                                                            3(2-2-5)
BA.2607  Pascal   Programming
วิชาบังคับกอน:สอบไดวิชาบธ.1602การเขียน
              โปรแกรมเบื้องตน
       ศึกษาโครงสรางของภาษาปาสคาล  
องคประกอบและคําสั่งตางๆในภาษาปาสคาล  วิธีการ
นิยามชื่อขอมูล  การออกแบบและเขียนโปรแกรม
ประยุกตดวยภาษาปาสคาลตามวิธีการโครงสราง การ

ตัดออก เพื่อใหสอดคลอง
กับความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี
ปจจุบัน
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ประยุกตภาษาปาสคาลในงานดานตาง ๆ
บธ.2605  การเขียนโปรแกรมภาษาวิชัวลเบสิก
                                                           3(2-2-5)
BA.2605  Visual  Basic Programming  
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1602 การเขียน
               โปรแกรมเบื้องตน
       ศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมประยุกตประเภท 
event-driven หลักการของภาษาและรูปแบบคําสั่ง  
เทคนิคการพัฒนาโปรแกรมบนระบบวินโดวส 
(Windows  Form) และการพัฒนาโปรแกรมบน
อินเทอรเน็ต (Web  Form) เบื้องตน  รวมถึงการ
ออกแบบการติดตอกับผูใชและฐานขอมูลโดยใชภาษา
Visual  Basic.Net

บธ24402  การเขียนโปรแกรมภาษาวิชัวลเบสิก
                                                               3(2-2-5)                                                                  
BA24402  Visual  Basic Programming  
วิชาบังคับกอน :บธ14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
       วิธีการเขียนโปรแกรมประยุกตประเภท event-driven 
หลักการของภาษาและรูปแบบคําสั่ง  เทคนิคการพัฒนา
โปรแกรมบนระบบวินโดวสและการพัฒนาโปรแกรมบน
อินเทอรเน็ตเบื้องตน  รวมถึงการออกแบบการติดตอกับ
ผูใชและฐานขอมูลโดยใชภาษา Visual  Basic.Net

เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื้อหาคงเดิม

บธ.2608  การเขียนโปรแกรมภาษา  Java   
                                                        3(2-2-5)
BA.2608  Java  Programming  
วิชาบังคับกอน :สอบไดวิชา บธ.1602 การเขียน
                    โปรแกรมเบื้องตน
       ศึกษาหลักการและวัตถุประสงคในการออกแบบ
ภาษา ศึกษาโครงสรางของภาษา  ไวยากรณ  คําสั่ง
ตาง ๆ   คลาส (Class)  แพคเกจ(Packages)  
อินเตอรเฟส (Interface)  เทรด (Thread) และไลบราลี่
ของคลาส  การเขียนโปรแกรมประยุกตแบบแอพเพท 
(Applet)  การเขียนโปรแกรมเครือขาย   การเขียน
โปรแกรมเพื่อเชื่อมโยงกับฐานขอมูล  ความปลอดภัย
ของ Java และการประยุกตภาษา  Java  ในงานดาน
ตาง ๆ  และเปนพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมบน
อินเทอรเน็ต

บธ24403  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา    3(2-2-5)
BA24403  Java  Programming  
วิชาบังคับกอน :บธ14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
       หลักการและวัตถุประสงคในการออกแบบภาษา 
ศึกษาโครงสรางของภาษา  ไวยากรณ  คําสั่งตางๆ   คลาส    
แพคเกจ  อินเตอรเฟส    เทรด   และไลบราลี่ของคลาส  
การเขียนโปรแกรมประยุกตแบบแอพเพท การเขียน
โปรแกรมเครือขาย   การเขียนโปรแกรมเพือ่เชื่อม โยงกับ
ฐานขอมูล  ความปลอดภัยของ Java และการประยุกต
ภาษา  Java  ในงานดานตาง ๆ  และเปนพื้นฐานในการ
พัฒนาโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต

เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื้อหาคงเดิม

บธ.2609  การเขียนโปรแกรมภาษา  Java ขั้นสูง
                                                               3(2-2-5)
BA.2609  Advanced Java  Programming  
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2608  การเขียน
โปรแกรมภาษา  Java
     ศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษา Java ขั้นสูง 
พัฒนาบน Web Sever   ดวย Java Servlet  การ
ติดตอกับระบบจัดการฐานขอมูล โดยใช JDBC/ODBC 

บธ24404  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาขั้นสูง
                                                               3(2-2-5)                                                 
BA24404  Advanced Java  Programming  
วิชาบังคับกอน : บธ24403  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
     การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาขั้นสูง พัฒนาบน Web 
Sever ดวย Java Servlet  การติดตอกับระบบจดัการ
ฐานขอมูล โดยใช JDBC/ODBC การออกแบบและการ
ทํางานรวมกับฐานขอมูลโดยใช JDBC API  และ 

เปลี่ยนรหัสวิชา
เนื้อหาคงเดิม
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คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลประกอบ
หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

การออกแบบและการทาํงานรวมกับฐานขอมูลโดยใช 
JDBC API  และ Component  ตาง ๆ  การสราง 
Graphics User Interface (GUI)  และ Network 
Connecting การเขียน Application for Cell Phone, 
Two-way, Pager   (Java Server  Pages: JSP)

Component  ตางๆ  การสราง Graphics User Interface 
(GUI)  และ Network Connecting การเขียน Application 
for Cell Phone, Two-way, Pager  (Java Server  Pages: 
JSP)

ดานอื่นๆ                                   12  หนวยกิต

บธ.3605 เทคโนโลยีสื่อผสม      3(2-2-5)
BA.3605   Multimedia  Technology
วิชาบังคับกอน  :สอบไดวิชา บธ. 2601 พื้นฐานระบบ
คอมพิวเตอร
      ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อผสมในงานดาน
คอมพิวเตอร การออกแบบอนิเตอรเฟสของสื่อผสม  
รวมทั้งหัวขอทางดานการใชสื่อหลายประเภท  รูปแบบ
แฟมขอมูลของภาพ  ภาพการเคลื่อนไหว  เสียง  วีดี
ทัศน  และตัวอักษรไฮเปอรเท็กซ  การจัดองคประกอบ
ของสารสนเทศ  ศึกษาโปรแกรมเพื่องานสื่อผสม
ทางไกล (WWW)

เลือกดานอื่นๆ                                       12  หนวยกิต

บธ34401   เทคโนโลยีสื่อผสม                3(2-2-5)
BA34401   Multimedia  Technology
วิชาบังคับกอน :บธ24301 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร
         ความรูพื้นฐานของสือ่ผสม        การออกแบบ
อินเตอรเฟสของสื่อผสม       เทคนิคการนําเสนอโดยใช
มัลติมีเดีย    ไ ฮเปอรเท็กซ ไฮเปอรมีเดีย     กราฟก
ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดทิัศน เทคนิคการอัดขอมูล
มัลติมีเดีย เทคนิคการคนคืนขอมูลมัลติมีเดีย การจัด
องคประกอบในการนําเสนอขอมูลทางมัลติมีเดีย  

เปลี่ยนรหัส และ
ปรับปรุงเนื้อหาให
ทันสมัยไดระดับ
สากล

บธ34402 การพัฒนาทักษะการจัดฐานขอมูล 1                                  
                                                                3(2-2-5)
BA34402 Skill Development in Database   
                Management I
วิชาบังคับกอน   :บธ34302 ระบบการจัดการฐานขอมูล
       การพัฒนาทักษะเฉพาะดานของการจัดการฐานขอมูล 
เนนการปฏิบัติโดยใช SQL       

เพิ่มรายวิชาใหม
เพื่อใหสอดคลอง
กับการพัฒนาและ
ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีปจจุบัน

บธ34403 การพัฒนาทักษะการจัดการฐานขอมูล 2
                                                                 3(2-2-5)
บธ34403 Skill Development in Data Base  
                Management II
        พัฒนาทักษะเฉพาะดานทางการจัดการฐานขอมลู
เนนการปฏิบัติเพื่อใหสามารถสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การจัดการฐานขอมูลของ Database Administrator 
Certified Associate 

เพิ่มรายวิชาใหม
เพื่อใหสอดคลอง
กับการพัฒนาและ
ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีปจจุบัน
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บธ34404 การสื่อสารแบบไรสาย             3(2-2-5)
BA34404 Wireless Communication
วิชาบังคับกอน:บธ34301 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
         ความรูพื้นฐานระบบสื่อสารแบบไรสาย มาตรฐาน
ของเครือขายไรสาย  เครือขายไรสายเฉพาะที่ เครือขายไร
สายเฉพาะบุคคล เครือขายไรสายในแถบกวาง  ความ
มั่นคงในระบบเครือขายไรสาย          

เพิ่มรายวิชาใหม
เพื่อใหสอดคลอง
กับการพัฒนาและ
ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีปจจุบัน

บธ34405 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณ
                 เคลื่อนที่                                  3(2-2-5)
BA34405 Mobile Application Development
วิชาบังคับกอน:บธ34404 การสื่อสารแบบไรสาย
       อุปกรณเคลื่อนที่สามจี โปรโตคอลสื่อสารของอุปกรณ
เคลื่อนที่ มาตรฐานของซิมและสมารทการด หลักของการ
รับสงขอความเอสเอ็มเอส ความมั่นคงของขอความเอสเอ็ม
เอส ไมโครบราวเซอร การพัฒนาโปรแกรมดวยเจทูเอ็มอ ี
และดอทเน็ทคอมแพคเฟรมเวิกส การรักษาความมั่นคงใน
การทําธุรกรรมอิเลคโทรนิกสผานอุปกรณเคลื่อนที่  การ
ติดตอไรสายแบบบลูทุต  

เพิ่มรายวิชาใหม
เพื่อใหสอดคลอง
กับการพัฒนาและ
ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีปจจุบัน

บธ34406 คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชัน    
                                                                3(2-2-5)
BA34406 Computer Graphics and Animation
วิชาบังคับกอน:บธ24302 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
       สวนประกอบของงานดานกราฟกและแอนิเมชัน การ
ติดตอผูใชดวยกราฟก อุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับงาน
กราฟกและแอนิเมชัน คณิตศาสตรของคอมพิวเตอรกราฟก
และแอนิเมชันเบื้องตน  การแสดงทางวัตถุ 3 มิติ การใช
โปรแกรมประยุกตสําหรับสําหรับงานกราฟกและแอนิเมชัน

เพิ่มรายวิชาใหม
เพื่อใหสอดคลอง
กับการพัฒนาและ
ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีปจจุบัน

บธ34407 การประยุกตใชคอมพิวเตอรทางการผลิต
                 และการจัดสง                         3(2-2-5)
BA34407 Computer Applications in Manufacturing 
and Logistics
วิชาบังคับกอน :บธ 14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
       ระบบงานการผลิตและการจัดสง  การวางแผน
กําหนดความตองการ  การควบคุมวัตถุดิบ การพยากรณ
ปริมาณการผลิต การควบคุมสินคาคงเหลือ การจัดสง การ

เพิ่มรายวิชาใหม
เพื่อใหสอดคลอง
กับการพัฒนาและ
ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีปจจุบัน
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ประสานงานและการจัดอันดับงานทางการผลิต การกาํหนด
ขั้นตอนการผลิต การรอสินคา และการจดัทํารายงานที่
เกี่ยวของและการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ
ผลิตและการจัดสง โดยคํานงึถึงคาใชจายในการบริการ
จัดการตางๆ  

บธ.4604 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
                                                       3(3-0-6)
BA.4604  Object-Oriented  Analysis  and  
Design
วิชาบังคับกอน  : สอบไดวิชา บธ.2603 การโปรแกรม
                    เชิงวัตถุดวย  C++
      ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแนวคิดเชิงวัตถุการใช
แนวคิดเชิงวัตถุในวัฏจักรชีวิตของชุดคําสัง่ การ
วิเคราะหเชิงวัตถุ การบงชี้หนวยวัตถุ พฤติกรรมของ
หนวยเชิงแนวคิด โครงสรางและความสัมพันธของ
หนวยเชิงแนวคิด  การออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ การ
ออกแบบสวนประกอบขอบเขตของปญหา  สวน
เชื่อมตอกับผูใช  การจัดการภารกิจ  การจัดการขอมูล
และการประยุกตใชงาน

บธ44401 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถ ุ 3(3-0-6)
BA44401  Object-Oriented  Analysis  and  Design
วิชาบังคับกอน: บธ24303 การโปรแกรมเชิงวัตถุดวย  C++
        แนวคิดเชิงวัตถุ กระบวนการเชิงวัตถุ ภาษาสาํหรับ
สรางตัวแบบเชิงวัตถุ  ภาษาสําหรับสรางตัวแบบ UML การ
เก็บความตองการ การวิเคราะห การออกแบบระบบ การ
ออกแบบเชิงวัตถุ แบบอยางสําหรับการออกแบบ

เปลี่ยนรหัส และ
ปรับปรุงเนื้อหาให
ทันสมัยไดระดับ
สากล 

บธ.4605การตรวจสอบและควบคุมระบบงาน
คอมพิวเตอร                                      3(3-0-6)
BA.4605  Computer  Control  and  Audit
วิชาบังคับกอน  : สอบไดวิชา บธ.3603 การวิเคราะห
และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
    ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบและการ
ควบคุมภายใน สําหรับระบบงานคอมพิวเตอร  
ผลกระทบจากการนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการ
ประมวลผลทางธุรกิจ  หลักการควบคุมภายในของ
ระบบคอมพิวเตอร  หลักการประเมินผลการควบคุม
ภายใน  เทคนิคและวิธีการตรวจสอบระบบงาน
คอมพิวเตอร  รวมทั้งในสวนของการพัฒนาระบบงาน
และการตรวจสอบศูนยคอมพิวเตอร

บธ44402 การควบคุมและตรวจสอบระบบ
                  คอมพิวเตอร                      3(3-0-6)                                                                             
BA44402  Computer System Control  and  Audit
วิชาบังคับกอน:บธ34303 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
       สภาวะแวดลอมของการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร 
การควบคุมเบื้องตน การควบคุมบริหาร การควบคุมการ
ดําเนินงาน การควบคุมการทาํเอกสาร การควบคุมความ
ปลอดภัย การวิเคราะหคาใชจายในการควบคุม เทคนิคการ
ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร

       

เปลี่ยนรหัส และชื่อ
วิชาและปรับ
เนื้อหาใหทันสมัย
ไดระดับสากล

บธ.4606 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6)
BA.4606 Software Engineering
วิชาบังคับกอน: สอบไดวิชา บธ.3603 การวิเคราะห
และออกแบบระบบงานสารสนเทศ

บธ44403 วิศวกรรมซอฟตแวร         3(3-0-6)
BA44403   Software    Engineering
วิชาบังคับกอน:บธ34303 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
         การจําลองวัฎจักรซอฟตแวร การกําหนดขอบเขต

เปลี่ยนรหัส และ
ปรับปรุงเนื้อหาให
ทันสมัยไดระดับ
สากล
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     ศึกษาแบบจําลองวัฏจักรซอฟตแวร  วิเคราะหตาม
ความตองการของซอฟตแวร  แบบโครงสรางและเชิง
วัตถุ การออกแบบและพัฒนาแกจุดบกพรองและเขียน
โปรแกรมใหอานเขาใจงาย  การประกันคุณภาพ การ
ทวนสอบและตรวจสอบโปรแกรม  การเขียนเอกสาร
ประกอบการสรางชุดคาํสั่ง  การเขียนคูมือสําหรับผูใช  
การบริหารและจัดการโครงการ  การบริหารระบบงาน
บํารุงรักษา

และทรัพยากรที่ใชในโครงการซอฟตแวร การรวบรวม
ความตองการของระบบ  การวิเคราะหความตองการ การ
ออกแบบสถาปตยกรรม การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ดวยยูเอ็มเอล การออกแบบสวนตอประสาน การพัฒนา
ซอฟตแวร กรอบการพัฒนา การทดสอบซอฟตแวร 
มาตรฐานคุณภาพซอฟตแวร มาตรวัดคุณภาพของ
ซอฟทแวร การจัดการโครงแบบ  

บธ44404  คลังขอมูลและการประยุกต   3(2-2-5)
BA44404  Data Warehouse and Applications
วิชาบังคับกอน :บธ34302 ระบบการจัดการฐานขอมูล
        ความหมายของคลังขอมูล โครงสรางคลังขอมูล ตัว
แบบพหุมิติ เทคโนโลยีตางๆ ที่นํามาใชกับการออกแบบ
และการพัฒนาคลังขอมูล  การประยุกตใชคลงัขอมูลกับ
องคกร การประมวลผลเชงิวิเคราะหบนคลังขอมูล ตลาด
ขอมูล การบริหารจัดการโครงการฐานขอมูลและการทํา
คลังขอมูล      

เพิ่มรายวิชาใหม
เพื่อใหสอดคลอง
กับการพัฒนาและ
ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีปจจุบัน

บธ44405 การทําเหมืองขอมูล      3(2-2-5)
BA44405  Data Mining
วิชาบังคับกอน :บธ34302 ระบบการจัดการฐานขอมูล             
         ความรูเบื้องตนการทําเหมืองขอมูล การเตรียม
ขอมูล  การทําเหมืองความสัมพันธ  วิธีการประมาณและ
การทํานายเชิงสถิติ  การจาํแนกประเภท การจัดกลุม การ
วิเคราะหกฎความสัมพันธ การประยุกตการทาํเหมืองขอมูล
กับงานดานตางๆ       

เพิ่มรายวิชาใหม
เพื่อใหสอดคลอง
กับการพัฒนาและ
ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีปจจุบัน

บธ44406 ระบบการจัดการฐานขอมูลขั้นสูง     3(2-2-5)
BA44406 Advanced Database Management 
Systems

วิชาบังคับกอน :บธ34302 ระบบการจัดการฐานขอมูล
       ฐานขอมูลแบบกระจาย ฐานขอมูลเชิงเวลา 
ฐานความรู ฐานขอมูลเชงิตรรก คลังขอมูล ฐานขอมูลเชิง
วัตถุ ฐานขอมูลวัตถุเชงิความสัมพันธ ฐานขอมูลเชิง
ภูมิศาสตร ฐานขอมูลสือ่ประสม และฐานขอมูลบนเว็บ
วิธีการคนหาขอมูลสําหรับสารสนเทศดานตางๆ     

เพิ่มรายวิชาใหม
เพื่อใหสอดคลอง
กับการพัฒนาและ
ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีปจจุบัน
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คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลประกอบ
หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) หนวยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

บธ.3606  หัวขอพิเศษ 1       3(3-0-6)
BA.3606  Special  Topics I
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาบธ.2602 โครงสรางขอมูล
และอัลกอริทึมและอยูในดลุยพินิจของอาจารยผูสอน
     ศึกษาถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในยุคปจจุบัน
และใหนักศึกษาหาประสบการณโดยการคนควาจาก
ภายนอกพรอมกับจัดทาํรายงานนําเสนอเพื่อประกอบ
การอภิปราย

บธ44407  หัวขอพิเศษ 1               3(3-0-6)
BA44407  Special  Topics I
วิชาบังคับกอน : อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
      หัวขอพิเศษที่นาสนใจทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่
เกี่ยวของในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม และดานอื่นๆ 
เนื้อหาจะจัดตามความตองการของนักศึกษาและความ
สนใจของภาควิชา

เปลี่ยนรหัส และ
ปรับปรุงเนื้อหาให
ทันสมัยไดระดับ
สากล

บธ44408     หัวขอพิเศษ  2                   3(3-0-6)          
BA44408  Special  Topics ||
วิชาบังคับกอน : อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
    หัวขอพิเศษที่นาสนใจทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่
เกี่ยวของในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม และดานอื่นๆ 
เนื้อหาจะจัดตามความตองการของนักศึกษา และความ
สนใจของภาควิชา     

เพิ่มรายวิชาใหม
เพื่อใหสอดคลอง
กับการพัฒนาและ
ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีปจจุบัน
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รายวิชาเอกบังคับตามกรอบของสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา
รายวิชาตามกลุมของสาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ

- กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟทแวร 9
บธ14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 3

บธ24302 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3
บธ24303 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวย C++ 3

-กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 15
บธ24305 การบิรหารความมั่นคงสารสนเทศ 3
บธ34302 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3
บธ34303 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3
บธ44301 การบริหารโครงงานของระบบคอมพิวเตอร 3
บธ44302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3
-กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 12
บธ24304 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3
บธ34304 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 3
บธ44303 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอินเทอรเน็ต 3
บธ44310 โครงงานพิเศษ 1 1
บธ44311 โครงงานพิเศษ 2 2
-กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ 6
บธ24301 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร 3
บธ34301 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3
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คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

1. รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน      หิรัญยวณิชชากร

คุณวุฒิ - วศ.บ.   )วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- M.Eng. (Information Processing) Tokyo Institute of Technology  
  Japan
- Dr.Eng. (Information Processing) Tokyo Institute of Technology  
  Japan

2. รองศาสตราจารย ดร.สุรพงค   เอื้อวัฒนามงคล

คุณวุฒิ - วศ.บ. )วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- M.S. (Information  and Computer Science) Georgia Institute of 
   Technology  USA.
- Ph.D. (Computer Science) Southern Methodist University USA.

3. รองศาสตราจารย ดร.ญาใจ ลิ้มปยะกรณ

คุณวุฒิ - วท.บ. )สถิติ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- M.Sc. (Computer Science) University of Maryland USA.
- Ph.D. (Computer Science) Illinois Institute of Technology USA.

4. รองศาสตราจารย ดร.กุณฑล  ศรีเสริมโภค

คุณวุฒิ - ศ.บ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- M.A. (Economics) Bowling Green State University, Ohio, USA.
- Ph.D. (Econ & Admin.) Bowling Green State University, Ohio, USA. 
- Certificate, The 1984 Japan Program, Institute of international 
   Studies and Training, Fujinomiya, Japan (1984)
- Certificate, Marketing Research, University of Hawaii, U.S.A.
- Certificate, Intermediate Statistics, ESCAP

5. ผูชวยศาสตราจารย  จุฑามาส ไพบูลยศักดิ์

คุณวุฒิ - วท.บ (คณิตศาสตร-คอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
                      - วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


