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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

หมวดท่ี 1. ลักษณะและขอมูลท่ัวไปของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration (Information Technology and

Management)

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย): บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ชื่อยอ (ไทย): บธ. บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Business Administration (Information Technology and

Management)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.B.A. (Information Technology and Management)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถามี)
-

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร
132 หนวยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1.รูปแบบ

เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2.ภาษาท่ีใช

ภาษาไทย
5.3.การรับเขาศึกษา

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยได
5.4.ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5.การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาสถาบัน ในการประชุม

คร้ังท่ี 4/2554 วันท่ี 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 1/2555 วันท่ี 22 เดือน มีนาคม

พ.ศ.2555
7. การขอรับการประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนหลักสูตร

จะขอรับการประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรในปการศึกษา 2555

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) เจาหนาท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ
(4) เจาหนาท่ีพัฒนาโปรแกรม
(5) ผูดูแลระบบเครือขายและเคร่ืองแมขาย
(6) นักพัฒนาเว็บไซต
(7) เจาหนาท่ีความมั่นคงระบบสารสนเทศ
(8) นักดูแลระบบจัดการฐานขอมูล
(9) นักพัฒนาสื่อประสม
(10) เจาหนาท่ีสนับสนุนระบบ

x

x

x
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9. ชื่อ ตําแหนง เลขบัตรประชาชน และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ลําดับ
ท่ี

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ตําแหนง
ทาง

วิชาการ

คุณวุฒิ สถานศึกษา ป พ.ศ.ท่ี
สําเร็จ

การศึกษา
1 นส.สุวิมล วงศสิงหทอง 3909900765997 - วศ.บ.

(วิศวกรรมไฟฟา)
MS.
(วิศวกรรมไฟฟา)

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
Oklahoma State
University,
U.S.A.

2525

2528

2 นายบุญเลิศ ศรีเบญจบุตร 3101700716879 - คอ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟา)
วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนคร
เหนือ

2543

2549

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก 3 ซอย 1 ถนนรามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพฯ

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี
11 (พ.ศ. 2555-2559) เปนแผนหลัก ท่ีชี้ทิศทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังยังเปนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ
พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (IT 2020) ซึ่งมุงเนนการนําประเทศไทยเขาสู Knowledge-based
Economy ใหความสําคัญกับการสรางทุนทางมนุษย (Human Capital) หรือความรู สามารถเปลี่ยนความรูให
กลายเปนสิ่งใหมหรือนวัตกรรม (Innovation) และใหความสําคัญกับการพัฒนาฐานหรือโครงสรางพื้นฐาน
สารสนเทศอยางจริงจัง โดยทําควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหประยุกต
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชกับโครงสรางของสังคมไทยผนวกดวยแนวคิดยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการและ
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งตองใชบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพเปนจํานวนมาก
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11.2.สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรน้ันไดคํานึงถึง

ความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเขามามีบทบาทอยางมากในชีวิตประจําวัน
ของคนไทย ท้ังในดานการอํานวยความสะดวก การพัฒนาการเรียนรู รวมท้ังเปนแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจท่ี
สําคัญ ท้ังปจจัยภายนอกประเทศ เชน องคการการคาโลก การเปดประตูสูประชาคม ASEAN ในป 2558 และ
FTA หรือเขตการคาเสรี ซึ่งเปนตัวแปรสําคัญในการแขงขันของประเทศในการพัฒนาความพรอมของบุคลากร
เพื่อรองรับนวัตกรรม ประกอบกับการผลักดันทิศทางการคาและการลงทุนในประเทศ รวมถึงประเด็นเร่ือง
ทรัพยสินทางปญญา ท้ังปจจัยภายในประเทศ ท้ังการเนนพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน ดวยความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรธรรมชาติลดลง และรัฐบาลหันมาใหความสนใจกับภาคการผลิตเพื่อสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ และมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนมากข้ึน กอปรกับการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อสรางอุปกรณท่ีอํานวยความสะดวกท้ังอุปกรณดานเคร่ืองมือแพทย ดานการเกษตร ดาน
การศึกษา การคมนาคม การสื่อสาร ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางมาก ท้ังน้ี
จําเปนจะตองใชนักเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพเปนจํานวนมาก ท่ีมีความเขาในผลกระทบทางสังคมและ
วัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจะชวยชี้นําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปในรูปแบบท่ีสอดคลอง
และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1. การพัฒนาหลักสูตร

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพ
และสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแขงขันทางธุรกิจท้ังใน
ประเทศไทยและตางประเทศ โดยผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความสามารถในการเรียนรูและมี
สมรรถนะในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และมีความพรอมท่ีจะ
ปฏิบัติงานไดทันที รวมถึงมีความเขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคม โดยตองสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีความรู และมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยดานมุงการผลิต
บัณฑิตสูความเปนเลิศในเทคโนโลยี มีความรู และ ศรัทธาในวิชาชีพ

12.2.ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจมหาวิทยาลัยเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนใหเกิด

กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ดวยในยุคท่ีอินเทอรเน็ตมีความแพรหลาย บุคลากรสรางเสริมการเรียนรูไดดวย
ตนเองผานสื่อการเรียนรู หลักสูตรจึงเนนใหมีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห สามารถคัดกรองขอมูล
ขาวสาร เนนใหมีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีศรัทธาในวิชาชีพ ใสใจตอชุมชน คํานึงถึงผลกระทบตอ
สังคม โดยสามารถนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชอยางสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภายใต
วัฒนธรรมไทย
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน
13.1. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน

พื้นฐานความรูดานคณิตศาสตร สถิติ บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด บัญชี การเงิน และ จริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพ เปนสวนประกอบสําคัญในการสนับสนุนใหบัณฑิตสามารถเขาใจหลักการทางธุรกิจ
ความเปนไปของสังคม การดํารงชีวิต ในหลักสูตรจึงมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาดังกลาวเพื่อเพิ่มพูนองค
ความรูใหบัณฑิต นอกจากน้ีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศยังใชเอกสารประกอบการเรียนรูเปนภาษาอังกฤษ
สวนใหญ เน่ืองจากองคความรูและนวัตกรรมมาจากตางประเทศ ดังน้ันการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทย
อยางถูกตองจึงเปนสิ่งสําคัญควบคูท่ีกอใหเกิดความมั่นใจในความสําเร็จของนักศึกษาในหลักสูตร จึงมีการ
ประสานงานกับคณะท่ีเปดสอนดานภาษา เพื่อปรับเน้ือหาวิชาใหเหมาะสมกับหลักสูตร มากกวาวิชาพื้นฐาน
ท่ัวไป

13.2. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีนักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนสามารถมาเรียนได
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาวิชาแกนเทคโนโลยีสารสนเทศ และ เอกบังคับ นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนสามารถเรียน

เปนวิชาโท และวิชาเลือกเสรี

13.3. การบริหารจัดการ
13.3.1 ใหมีการปรึกษาหารือระหวางผูสอนรายวิชาท่ีสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน เพื่อใหได

เน้ือหาความรูและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามความตองการของหลักสูตร
13.3.2 สํารวจความตองการเชิงวิชาชีพจากผูประกอบการท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําธุรกิจ

รวมกันกับผูสอนรายวิชาท่ีสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน
13.3.3 จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อทบทวนความตองการหรือเงื่อนไขการเรียนรูและทักษะ
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หมวดท่ี 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ความสําคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1. ความสําคัญ

ปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหองคกรตองปรับตัวใหพึ่งพา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกกลุมของอุตสาหกรรม ทําใหเกิดอาชีพและงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหมอยางตอเน่ือง ความตองการบุคลากรท่ีมีทักษะตรงกับความตองการของ
งานเปนความตองการเรงดวนของภาคอุตสาหกรรม ปญหาเร่ืองจํานวนบุคลากรไมเพียงพอเปนปญหาหน่ึง
ท่ีเปนอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดวยเหตุน้ีมหาวิทยาลัย
เกริกท่ีมีเปาหมายหลักในการผลิตบัณฑิต ทุกระดับปริญญาใหมีความรูความสามารถ คุณธรรม และ
จรรยาบรรณและจริยธรรม มหาวิทยาลัยเกริกไดตระหนักถึงในความรับผิดชอบตอสังคมจึง มุงหวังผลิต
บัณฑิต ในสาขาวิชาท่ีสามารถ ประยุกตความรูเพื่อเปนบุคคลท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
องคกร และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน
1.2. ปรัชญา
เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกตใชในงานดานพาณิชย
อิเลคทรอนิกส การพัฒนางานดานซอฟตแวร การบริหารเครือขายและความมั่นคง การออกแบบและ
พัฒนาสื่อประสม ระบบฐานขอมูล และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3. วัตถุประสงค

1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร การ
สื่อสารขอมูล การบริหารหนวยงานสารสนเทศ การบริหารโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลางทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถออกแบบและสรางระบบงานประยุกตเพื่อใชในดานธุรกิจและการ
จัดการ
1.3.2 เพื่อสงเสริมนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจและสังคม ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนสาขาท่ี
ขาดแคลนใหกับหนวยงานของรัฐและเอกชน
1.3.3 เพื่อใหนักศึกษามีความรอบรูอยางกวางขวาง มีความเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืนและการอยูรวมกัน
ในสังคมอยางมีความสุข
1.3.4 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจความตอเน่ืองในเน้ือหาวิชา เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
1.3.5 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการคิด วิเคราะหและแกปญหาอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
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1. แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมีมาตรฐานกวาท่ี
สกอ. กําหนด

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล (ACM/IEEE)

- ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร อ ย า ง
สม่ําเสมอ

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของธุ รกิจ
แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
เทคโนโลยี

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต อ ง ก า ร ข อ ง ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
ผูประกอบการ

- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ดานทักษะ ความรู ความ-
สามารถในการทํางาน โดย
เฉลี่ยในระดับดี

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ให
มีประสบการณจากการนํา
ความรูทางเทคโนโลยี-
สารสนเทศไปปฏิบัติงานจริง

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการ
สอนใหทํางานบริการวิชาการแกองคกร
ภายนอก

- อาจารยมีการทําวิจัยหรือผลิตตําราใน
สาขาท่ีสอน

- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร

- ใบรับรองวิชาชีพ
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หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ

การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน

มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนตามความเห็นชอบของสาขาฯ ในวิชาการฝกงานภาคสนาม
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค

ไมมี

2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน

ภาคตน เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร และศิลปคํานวณ หรือเทียบเทา
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2.2 ผานการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
2.2.3 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
2.2.4 ไมมีโรคติดตอหรือโรครายแรงอยางอ่ืนซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา
2.2.5 ไมเคยถูกคัดชื่อออก เพราะมีผลการศึกษาไมถึงเกณฑของมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาท่ีสมัคร

2.4 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาเขาใหมสวนใหญขาดพื้นฐานดานการเขียนโปรแกรม มีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรไมเพียงพอ

และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษายังไมเปนไปตามเกณฑ ทําใหการปรับตัวใหเขากับการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ท้ังการใชตํารา เอกสารและขอสอบท่ีเปนเปนภาษาอังกฤษบางสวน
นักศึกษาทําไดยาก

นักศึกษาควรมีพื้นฐานดานคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรม และมีผลการเรียนในกลุมวิชาคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร อยูในเกณฑดี เน่ืองจากทักษะพื้นฐานดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปนสิ่งสําคัญใน
การศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากน้ีควรมีผลการเรียนในกลุมวิชาภาษาอังกฤษในเกณฑดีเชนกัน
เน่ืองจากเอกสารประกอบการสอน และแหลงคนควาดานเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญเปนภาษาอังกฤษ
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2.5 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.4
กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา สาขาฯไดจัดอบรมนักศึกษาดานพื้นฐานระบบคอมพิวเตอรในภาค
ฤดูรอนกอนเร่ิมภาคการศึกษาปกติ

2.6 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป

จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559

ชั้นปท่ี 1 50 50 50 50 50
ชั้นปท่ี 2 - 50 50 50 50
ชั้นปท่ี 3 - - 50 50 50
ชั้นปท่ี 4 - - - 50 50

รวม 50 100 150 200 200
คาดวาจะจบการศึกษา - - - 50 50

2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ

2555 2556 2557 2558 2559

คาลงทะเบียน (เหมาจาย) 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 12,000,000

รวมรายรับ 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 12,000,000

2.7.2. งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)

หมวดรายจาย ปงบประมาณ
2555 2556 2557 2558 2559

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร 294,400 531,200 806,400 1,062,400 1,062,400
รายละเอียด
- คาสอน (400บาท/ ชม.*16 คร้ัง)
จํานวนชม.
- คาผูชวยสอน (150 บาท/ชม.* 16
คร้ัง* 8วิชา/ป)

275,200
(43)

19,200

512,000
(80)

19,200

787,200
(124)

19,200

1,043,200
(157)

19,200

1,043,200
(157)

19,200

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 68,100 163,200 286,500 412,800 412,800
รายละเอียด
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หมวดรายจาย ปงบประมาณ
เอกสารประกอบการสอน 50 บาท/
วิชา – จํานวนวิชา
คากระแสไฟฟา
- คาความเย็น (22.5 บาท/วิชา /คน)
- แสงสวาง (0.5 บาท/วิชา/คน)
- คอมพิวเตอร (0.5 บาท/วิชา./คน)
คาใชบริการอินเตอรเน็ต (200 บาท/
ภาคการศึกษา/คน)

30,000
(12)

13,500
300
300

24,000

60,000
(24)

54,000
1,200
1,200

46,800

90,000
(36)

121,500
2,700
2,700

69,600

112,500
(45)

202,500
2,700
2,700

92,400

112,500
(45)

202,500
2,700
2,700

92,400

3. ทุนการศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 214,200 214,200 214,200 214,200 214,200

รวม (ก) 596,700 982,600 1,327,100 1,709,400 1,709,400
ข. งบลงทุน 00,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

คาครุภัณฑ-เอกสารการสอน 214,200 214,200 214,200 214,200 214,200

คาเสื่อมราคาทรัพยสิน 696,000 696,000 696,000 696,000 696,000
รายละเอียด

- คอมพิวเตอรเคร่ืองละ 25,000
บาท คาเส่ือม 20% ตอป จํานวน
120 เคร่ืองตลอดหลักสูตร 4 ป

- เกาอ้ีเรียน ตัวละ 600 บาท คา
เส่ือม 20% ตอป จํานวน 200 ตัว
ตลอดหลักสูตร 4 ป

- เคร่ืองฉาย LCD 6 เคร่ืองๆละ
60,000 บาท คาเส่ือม 20% ตอป

600,000

24,000

72,000

600,000

24,000

72,000

600,000

24,000

72,000

600,000

24,000

72,000

600,000

24,000

72,000

รวม (ข) 910,200 910,200 910,200 910,200 910,200

รวม (ก) + (ข) 1,506,900 1,892,800 2,237,000 2,619,600 2,619,600
จํานวนนักศึกษา * 50 100 150 200 200

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 31,138 18,928 14,913 13,098 13,098
 *หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนักศึกษา 60,000

บาทตอปการศึกษา
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2.8 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกริก วาดวยการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 1)
2.9. การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามหาวิทยาลัย

นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตร น้ี สามารถเทียบโอน
หนวยกิตได ท้ังน้ีเปนไปตามขอบังคับท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รูปแบบคือ

2.9.1 การเทียบโอนผลการเรียน หมายความวา การขอเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน
ท่ีไดเคยศึกษามาแลวจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ท่ีมหาวิทยาลัยรับรองเพื่อใชนับเปนสวนหน่ึงของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกริก

2.9.2 การเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ หมายความวา การขอเทียบโอนความรู ทักษะ และ
ประสบการณ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อนับเปนหนวยกิต
เทียบเทารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกริก โดยหลักเกณฑการเทียบโอน ใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบมหาวิทยาลัยเกริก วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต
(ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 1)

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
ระบุจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแตละแบบท่ีสัมพันธกับ

การเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งกําหนดเปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ

3.1. หลักสูตร
3.1.1. จํานวนหนวยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต
3.1.2. โครงสรางหลักสูตร

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี
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โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ(4 ป)

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตรแบงออกเปน 4 หมวดวิชาดังตอไปน้ี
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

ประกอบดวย
1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต
1.2 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต

2. หมาดวิชาเฉพาะดาน 96 หนวยกิต
ประกอบดวย

2.1 วิชาแกนธุรกิจ 33 หนวยกิต
2.2 วิชาเอกบังคับ 42 หนวยกิต
2.3 วิชาเอกเลือก 21 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
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3.1.3. รายวิชา
-รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวย 2 หลักแรกเปนตัวอักษร และตามดวยตัวเลข 5 หลัก มีความหมายดังน้ี

บธ , BA หมายถึง กลุมวิชาคณะบริหารธุรกิจ
ตัวเลข มีความหมาย ดังน้ี

เลขหลักหมื่น แสดง ระดับปริญญา/ชั้นปการศึกษา
เลขหลักพัน แสดง สาขาวิชา
เลขหลักรอย แสดง กลุมวิชา/หมวดวิชา
เลขหลักสิบและหลักหนวย แสดง การจัดลําดับรายวิชา

-รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

ใหนักศึกษาเรียนจํานวนท้ังสิ้น 30 หนวยกิต  จากกลุมวิชาตาง ๆ ดังตอไปน้ี
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

- กลุมวิชาภาษา ใหเรียนจํานวน 12หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตาง ๆ ดังน้ี

ศศ11102 ภาษาไทยธุรกิจ 3 (3-0-6)
AT11102 Business Thai
ศศ11104 ภาษาอังกฤษ 1 3 (2-2-5)
AT11104  English 1
ศศ11105 ภาษาอังกฤษ 2 3 (2-2-5)
AT11105  English 2
ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3 3 (2-2-5)
AT21106  English 3

- กลุมวิชาวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร ใหเลือกเรียนท้ังสองกลุมวิชารวมจํานวน 6 หนวยกิต

จากกลุมวิชาตอไปน้ี

- กลุมวิชาคณิตศาสตรใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี
ศศ11107 คณิตศาสตรท่ัวไป 3 (3-0-6)
AT11107  General  Mathematics
ศฐ11502 สถิติเบื้องตน 3 (3-0-6)
EC11502  Introduction  to  Statistics
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี
ศศ11108 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6)
AT11108  Science  and  Technology
ศศ11109 ชีวิตและส่ิงแวดลอม 3 (3-0-6)
AT11109 Life and  Environment
บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน 3 (2-2-5)
BA14101 Introduction  to  Computer Technology

กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตาง ๆ ดังน้ี

ศศ11110 สารสนเทศเบื้องตน 3 (3-0-6)
AT11110  Introduction  to  Information  Science
ศศ11111 มนุษยกับอารยธรรม 3 (3-0-6)
AT11111  Man  and  Civilization
ศศ11112 ตรรกวิทยา 3 (3-0-6)
AT11112  Logic
ศศ11113 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม 3 (3-0-6)
AT11113  Social  Philosophy  and  Ethics
ศศ11114 บัณฑิตอุดมคติไทย 3 (3-0-6)
AT11114  Thai  Ideal  Graduate

กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตาง ๆ ดังน้ี

ศศ11115 สังคมและเศรษฐกิจ 3 (3-0-6)
AT11115  Society  and  Economy
ศศ11116 สังคมและการปกครอง 3 (3-0-6)
AT11116  Society  and  Government
ศศ11117 มนุษยกับสังคม 3 (3-0-6)
AT11117  Man  and  Society
ศศ11118 จิตวิทยาท่ัวไป 3 (3-0-6)
AT11118  General  Psychology
ศศ11119 เศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6)
AT11119  Sufficiency  Economy
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นบ11104 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป 3 (3-0-6)
LW11104  Introduction  to  General  Law

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ใหนักศึกษาเรียนจํานวนท้ังสิ้น 96 หนวยกิต  จากกลุมวิชาตาง ๆ ดังตอไปน้ี

2.1 วิชาแกนธุรกิจ 33 หนวยกิต

-แกนธุรกิจ
บธ15203 หลักการบัญชีเบื้องตน 3 (2-2-5)
BA15203 Fundamental  Accounting
บธ22201 องคการและการจัดการ 3 (3-0-6)
BA22201 Organization and Management

บธ21201 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6)
BA21201  Business  Finance
ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6)
EC11501 Principle  of  Economics
บธ21202 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3 (3-0-6)
BA21202 Quantitative Analysis and Business Statistics
บธ13201 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
BA13201  Principles of Marketing

บธ32202 การจัดการการฏิบัติการ 3 (3-0-6)
BA32202  Operation  Management

นต11105 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6)
LW11105 Business Law

-แกนเทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ16201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
BA16201 Computer Programming
บธ16204 พ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
BA16204 Fundamental of Information System
บธ16206 คณิตศาสตรไมตอเน่ือง 3 (3-0-6)
BA16206 Discrete Mathematics
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2.2 วิชาเอกบังคับ 42 หนวยกิต
บธ16302 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงวัตถุ 3 (2-2-5)
BA16302 Object Computer Programming
บธ16303 การออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3 (2-2-5)
BA16303 Web Design and Programming
บธ16307 ระบบปฏิบัติการ 3 (2-2-5)
BA16307  Operating  Systems
บธ26301 โครงสรางขอมูล 3 (2-2-5)
BA26301 Data Structures
บธ26302 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 3 (3-0-6)
BA26302 Fundamental  of e-Business  System
บธ26303 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
BA26303 Human  Computer  Interaction
บธ26304 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 3 (3-0-6)
BA26304 Data Communications and Networks
บธ26305 ส่ือประสมพ้ืนฐาน 3 (2-2-5)
BA26305 Fundamental  of Multimedia
บธ26207 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ 3 (3-0-6)
BA26207 Information  System  Analysis and  Design
บธ36301 การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ 3 (2-2-5)
BA36301 Information Storage and Retrieval
บธ36302 ความมั่นคงของสารสนเทศ 3 (3-0-6)
BA36302 Information  Security
บธ36304 กฎหมาย จริยธรรมและสังคมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
BA36304 Legal  Ethical and Social Issues of Information Technology
บธ36305 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
BA36305 English Communication in Science and Technology
บธ46310 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 (2-2-5)
BA46310 Information Technology  Project 1
บธ46311 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 (2-2-5)
BA46311 Information Technology  Project 2



มคอ.2

มหาวิทยาลัยเกริก (พ.ศ.2555) 2

บธ46312 การฝกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 (0-35-0)
BA46312 Information Technology  Practice

2.3 วิชาเอกเลือก 21 หนวยกิต จากรายวิชาตาง ๆ ดังน้ี
หมายเหตุ การเปดวิชาเอกเลือกในแตละภาคการศึกษาจะเปนไปตามดุลพินิจของสาขาวิชาฯ โดย

นักศึกษาตองเลือกเรียนวิชาในหมวดเอกเลือกเฉพาะดานอยางนอย 3 วิชา และ อีก 4 วิชา สามารถเลือกเรียน
ดานใด ๆ ก็ได

-ดานวิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering)
บธ36410 กระบวนการซอฟตแวร 3 (3-0-6)
BA36410 Software   Process
บธ36411 วิศวกรรมซอฟตแวร 3 (3-0-6)
BA36411 Software Engineering
บธ36412 การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟตแวร 3 (3-0-6)
BA36412 Software Testing  and  Quality  Assurance
บธ36413 การบริหารโครงงานซอฟตแวร 3 (3-0-6)
BA36413 Software Project Management
บธ36414 วิศวกรรมความตองการ 3 (3-0-6)
BA36414   Requirement Engineering
บธ36415 การออกแบบซอฟตแวรแบบทนทานตอความบกพรอง 3 (3-0-6)
BA36415 Software  Fault  Tolerance  Design
บธ36416 ซอฟตแวรเมตริก 3 (3-0-6)
BA36416 Software  Metrics
บธ46416 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร 1 3 (3-0-6)
BA46416 Special Topic of Software Engineering I
บธ46417 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร 2 3 (3-0-6)
BA46417  Special Topic of Software Engineering II

-ดานเครือขายและความมั่นคง (Network and Security)
บธ36421 รหัสวิทยาเบื้องตนและการประยุกตใช 3 (3-0-6)
BA36421 Cryptography and Application
บธ36422 การส่ือสารแบบไรสายและแบบเคล่ือนท่ี 3 (3-0-6)
BA36422 Wireless and Mobile Communication
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บธ36424 เทคโนโลยีเชื่อมตอระหวางเครือขาย 3 (2-2-5)
BA36424   Internetworking  Technology
บธ36425 การบริหารเครือขาย 3 (3-0-6)
BA36425   Network  Management
บธ46420 การโปรแกรมระบบเครือขาย 3 (2-2-5)
BA46420  Network Programming
บธ46421 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดานเครือขายและความมั่นคง 3 (3-0-6)
BA46421 Special Topic of Network and Security

-ดานระบบส่ือประสม (Multimedia System)
บธ36431 คอมพิวเตอรกราฟฟกสและภาพเคล่ือนไหว 3 (2-2-5)
BA36431  Computer Graphics and  Animation
บธ36432 การประมวลผลภาพดิจิตัล 3 (2-2-5)
BA36432 Digital Image Processing
บธ36433 ความเสมือนจริงพ้ืนฐาน 3 (2-2-5)
BA36433 Fundamental of  Virtual Reality
บธ36434 การออกแบบโปรแกรมและพัฒนาส่ือประสม 3 (3-0-6)
BA36434 Multimedia Software Design and Development
บธ36435 ภาพ 3 มิติ 3 (2-2-5)
BA36435   3 D  Imaging
บธ36437 การจําลอง 3 (2-2-5)
BA36437   Visual  Simulation
บธ46430 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดานส่ือประสม 1 3 (3-0-6)
BA46430  Special Topic of Multimedia System I
บธ46431 การออกแบบเกมและการประยุกตใชงาน 3 (3-0-6)
BA46431  Game Design and Application
บธ46432 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดานส่ือประสม 2 3 (3-0-6)
BA46432  Special Topic of Multimedia System II
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-ดานระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Business System)
บธ26408 เทคโนโลยีและการประยุกตใชอินเทอรเน็ต 3 (2-2-5)
BA26408 Internet  Technologies and Applications
บธ36441 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศ 3 (3-0-6)
BA36441 e-Commerce for International Business
บธ36442 แบบจําลองและการพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 3 (3-0-6)
BA36442 Electronic Business Modeling and Development
บธ36443 การจัดการความสัมพันธลูกคาทางอิเล็กทรอนิกส 3 (3-0-6)
BA36443 e-Customer Relationship Management
บธ36444 การจัดการการผลิตและหวงโซของการจําหนาย 3 (3-0-6)
BA36444 Production and Supply Chain Management
บธ36445 กลยุทธและสถาปตยกรรมการทําธุรกิจผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 3 (3-0-6)
BA36445 e-Business Strategy and Architecture
บธ46440 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดานระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 1 3 (3-0-6)
BA46440   Special Topic of e-Business System I
บธ46441 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดานระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 2 3 (3-0-6)
BA46441   Special Topic of e-Business System II

-ดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management of Information Technology)
บธ36451 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3 (3-0-6)
BA36451 Decision Support System
บธ36452 นวัตกรรมกระบวนการ 3 (3-0-6)
BA36452   Process Innovation
บธ36453 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
BA36453 Information Technology Project  Management
บธ36455 กลยุทธการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
BA36455 Strategic Management of Information Technology
บธ36456 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6)
BA36456 Management  Information System
บธ36457 การโปรแกรมทางธุรกิจ 3 (2-2-5)
BA36457 Business  Programming
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บธ36458 การประยุกตใชโปรแกรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6)
BA36458   Business  Application
บธ46450 การจัดการความรู 3 (3-0-6)
BA46450 Knowledge Management
บธ46451 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
BA46451   Special Topic of Information Technology Management

-ดานฐานขอมูล (Database  System)
บธ26406 ระบบฐานขอมูล 3 (2-2-5)
BA26406  Database  Systems
บธ36461 การพัฒนาระบบฐานขอมูล 3 (2-2-5)
BA36461   Database Development
บธ36462 การจัดการฐานขอมูลชั้นสูง 3 (2-2-5)
BA36462   Advanced  Database  Management
บธ36463 การทําเหมืองขอมูล 3 (3-0-6)
BA36463   Data  Mining
บธ36464 คลังขอมูล 3 (2-2-5)
BA36464   Data  Warehouse
บธ36465 การออกแบบฐานขอมูล 3 (2-2-5)
BA36465   Database  Design
บธ36466 การประยุกตฐานขอมูล 3 (2-2-5)
BA36466   Application of  Database
บธ46460 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดานระบบฐานขอมูล 1 3 (3-0-6)
BA46460   Selected  Topics  in  Database  System I
บธ46461 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดานระบบฐานขอมูล 2 3 (3-0-6)
BA46461   Selected  Topics  of  Database  System II

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective) 6 หนวยกิต
ใหเลือกจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเกริก
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วิชาโท (สําหรับนักศึกษาคณะ/สาขาวิชาอ่ืน) 15 หนวยกิต
นักศึกษาท่ีตองการเลือกเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ เปนวิชาโท ตองเรียนวิชา

ดังตอไปน้ี จํานวน 6 หนวยกิต
บธ16201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
BA16201 Computer Programming
บธ16302 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงวัตถุ 3 (2-2-5)
BA16302 Object Oriented Computer Programming
-และใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปน้ีอีกจํานวน 9 หนวยกิต
บธ16303 การออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3 (2-2-5)
BA16303 Web Design and Programming
บธ16204 พ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
BA16204 Fundamental of Information System
บธ26302 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 3 (3-0-6)
BA26302 Fundamental  of  E-Business  System
บธ26304 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 3 (3-0-6)
BA26304 Data Communications and Network
บธ36305 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
BA36305 English Communication in Science and Technology
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3.1.4. แผนการศึกษา

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่1 หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
ศศ11101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (2 2 5)
ศศ11114 บัณฑิตอุดมคติไทย 3 (3 0 6)
ศศ11110 สารสนเทศเบ้ืองตน 3 (3 0 6)
บธ16201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (2 2 5)
บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 3 (2 2 5)
ศศ11502 สถิติเบ้ืองตน 3 (3 0 6)

รวม 18 (15 6 33)
ชั่วโมง /สัปดาห = 54

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่2 หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
ศศ11105 ภาษาอังกฤษ 2 3 (2 2 5)
นต11104 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป 3 (3 0 6)
บธ16302 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงวัตถุ 3 (2 2 5)
บธ16303 การออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3 (2 2 5)
บธ16204 พื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 0 6)
บธ16206 คณิตศาสตรไมตอเน่ือง 3 (3 0 6)

รวม 18 (15 6 33)
ชั่วโมง /สัปดาห = 54

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
ศศ11118 จิตวิทยาท่ัวไป 3 (3 0 6)
ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3 3 (2 2 5)
บธ26301 โครงสรางขอมูล 3 (2 2 5)
บธ26302 ระบบธุรกิจอิเลคทรอนิกสพื้นฐาน 3 (3 0 6)
บธ26304 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3 (3 0 6)
บธ26305 สื่อประสมพื้นฐาน 3 (2 2 5)

รวม 18 (15 6 33)
ชั่วโมง /สัปดาห = 54
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ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่2 หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
บธ16307 ระบบปฏิบัติการ 3 (2 2 5)
บธ15203 หลักการบัญชีเบ้ืองตน 3 (3 0 6)
ศศ11102 ภาษาไทยุรกิจ 3 (3 0 6)
บธ13201 หลักการตลาด 3 (3 0 6)
บธxxxxx วิชาเอกเลือก 3 (2 2 5)
บธxxxxx วิชาเอกเลือก 3 (2 2 5)

รวม 18 (15 6 33)
ชั่วโมง /สัปดาห = 54

ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
บธ36301 การจัดเก็บและสืบคนสารสนเทศ 3 (2 2 5)
บธ26303 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร
3 (2 2 5)

บธ26307 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานฯ 3 (3 0 6)
บธ21202 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3 (3 0 6)
บธ21201 การเงินธุรกิจ 3 (3 0 6)
บธ16307 ระบบปฏิบัติการ 3 (2 2 5)

รวม 18 (15 6 33)
ชั่วโมง /สัปดาห = 54

ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่2 หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
ศฐ11501 หลกัเศรษฐศาสตร 3 (3 0 6)
บธ36305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (2 2 5)

บธ36302 ความมั่นคงของสารสนเทศ 3 (3 0 6)
บธ22201 องคการและการจัดการ 3 (3 0 6)
บธ46310 โครงสรางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 (2 2 5)
บธ36304 กฎหมาย จริยธรรมและสังคมฯ 3 (3 0 6)

รวม 16 (16 4 34)
ชั่วโมง /สัปดาห = 54
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ปที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูรอน หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
บธ 46312 การฝกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 (0 35 0)

รวม 0 (0 35 0)
ชั่วโมง /สัปดาห = 35

ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
บธ xxxxx วิชาเอกเลือก 3 (2 2 5)
บธ xxxxx วิชาเอกเลือก 3 (3 0 6)
บธ xxxxx วิชาเอกเลือก 3 (2 2 5)
บธ 46311 โครงสรางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 (2 2 6)
บธ 36304 กฎหมาย จริยธรรมและสังคมฯ 3 (3 0 6)

เลือกเสรี 3 (3 0 6)
17 (15 6 32)

ชั่วโมง /สัปดาห = 53

ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่2 หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
บธ xxxxx วิชาเอกเลือก 3 (2 2 5)
บธ xxxxx วิชาเอกเลือก 3 (2 2 5)
บธ32202 การจัดการการปฎิบัติการ 3 (3 0 6)

เลือกเสรี 3 (3 0 6)

รวม 12 (10 4 22)
ชั่วโมง /สัปดาห = 36
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3.1.5. คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา และ ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิข้ัน

ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตรแบงออกเปน 3 หมวดวิชาดังตอไปน้ี
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

ประกอบดวย
1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต
1.2 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต

2. หมาดวิชาเฉพาะดาน 96 หนวยกิต
ประกอบดวย

2.1 วิชาแกนธุรกิจ 33 หนวยกิต
2.2 วิชาเอกบังคับ 42 หนวยกิต
2.3 วิชาเอกเลือก 21 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

1.1 กลุมวิชาภาษา ใหเรียนจํานวน 12 หนวยกิต     จากรายวิชาตอไปน้ี

ศศ11102 ภาษาไทยุรกิจ 3 (3-0-6)
AT11101 Business Thai
วิชาบังคับกอน : ไมมี

การใชภาษาไทยเพื่อประยุกตใหเขากับลักษณะของงานทางธุรกิจ และสามารถติดตอสื่อสาร
ทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ

ศศ11104 ภาษาอังกฤษ 1 3 (2-2-5)
AT11104 English 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี

การใชภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียนอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
การสื่อสารทางสังคม   และเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ

ศศ11105 ภาษาอังกฤษ 2 3 (2-2-5)
AT11105 English 2
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศศ11104 ภาษาอังกฤษ 1

การใชภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียนอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
การสื่อสารทางธุรกิจ  และเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ

ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3 3 (2-2-5)
AT21106 English 3
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศศ11105 ภาษาอังกฤษ 2

การใชภาษาอังกฤษเฉพาะดานอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และเพื่อการสื่อสาร
ระหวางวัฒนธรรมท่ีเกียวของอยางเหมาะสม
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1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ใหเลือกเรียนท้ังสองกลุมวิชารวมจํานวน 6 หนวยกิต จากกลุมวิชาดังตอไปน้ี
-กลุมวิชาคณิตศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ศศ11107 คณิตศาสตรท่ัวไป 3 (3-0-6)
AT11107 General Mathematics
วิชาบังคับกอน : ไมมี

ฟงกชันและกราฟ  ลิมิตและความตอเน่ือง อนุพันธและการประยุกต  ปริพันธและการประยุกต
กําหนดการเชิงเสน และความนาจะเปน

ศศ11502 สถิติเบื้องตน 3 (3-0-6)
EC11502 Introduction to Statistics
วิชาบังคับกอน : ไมมี

ความหมายและขอบขายของสถิติ วิธีการทางสถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน ความนาจะเปน
กลุมตัวอยาง ตัวแปรสุม และการแจกแจงของตัวแปรสุม   การประมาณคา  การทดสอบสมติฐานทาง
สถิติเก่ียวกับลักษณะของประชากรหน่ึงกลุมและประชากรสองกลุม  การวิเคราะหไคสแควร

-กลุมวิชาวิทยาศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปน้ี

ศศ11108 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6)
AT11108 Science and Technology in Daily Life
วิชาบังคับกอน : ไมมี

ความแตกตางและความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี วิธีการทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลตอชีวิตประจําวัน เศรษฐกิจ สังคม และอารยธรรมของมนุษย

ศศ11109 ชีวิตและส่ิงแวดลอม 3 (3-0-6)
AT11109 Life and Environment
วิชาบังคับกอน : ไมมี

ความสัมพันธระหวางวิถีการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม กลไกความสัมพันธของสรรพ
สิ่งในระบบนิเวศ วิกฤตการณของสิ่งแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอสิ่งมีชีวิต  แนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม  กรณีศึกษาและการศึกษานอกสถานท่ี
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน 3 (2-2-5)
BA14101 Introduction to Computer Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอรและการประมวลผลขอมูล เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ความมั่นคงสารสนเทศ
และจริยธรรมทางคอมพิวเตอร  โปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐานตาง ๆ

1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปน้ี

ศศ11110 สารสนเทศเบื้องตน 3 (3-0-6)
AT11110 Introduction to Information Science
วิชาบังคับกอน : ไมมี

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับสารสนเทศ  สังคมสารสนเทศ  ทักษะการคนหาขอมูล และการใชหองสมุด
เพื่อใหสามารถเขาถึงและคนคืนสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนวิเคราะห  นําเสนอ  และ
เขียนรายงานทางวิชาการไดอยางถูกตอง

ศศ11111 มนุษยกับอารยธรรม 3 (3-0-6)
AT11111 Man and Civilization
วิชาบังคับกอน : ไมมี

พัฒนาการของอารยธรรมโลก และอารยธรรมไทยในเชิงบูรณาการ และบริบททางเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาท้ังในอดีตและปจจุบัน  เพื่อความเขาใจในการอยูรวมกันอยาง
สันติของมนุษยชาติ

ศศ11112 ตรรกวิทยา 3 (3-0-6)
AT11112 Logic
วิชาบังคับกอน : ไมมี

หลักการอางเหตุผล แบบนิรนัยและอุปนัย การตัดสินความถูกตองของการอางเหตุผล  รวมท้ัง
ความบกพรองแบบตางๆ ของ การอางเหตุผล วิเคราะหและวิจารณการอางเหตุผลท่ีพบเห็นไดใน
ชีวิตประจําวัน
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

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

ปรัชญาสังคมและจริยธรรมตะวันออกและตะวันตกเพื่อการอยูรวมกันของมนุษยในสังคมอยาง
สันติสุข

ศศ11114 บัณฑิตอุดมคติไทย 3 (3-0-6)
AT11114 Ideal Thai Graduates
วิชาบังคับกอน : ไมมี

การปฎิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีจําเปนสําหรับครองตน ใหเปนผูเกง ดี  มี
สุข  ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกริกท่ีวา “ความรูทําใหองอาจ”

1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปน้ี

ศศ11115 สังคมกับเศรษฐกิจ 3 (3-0-6)
AT11115 Society and Economy
วิชาบังคับกอน : ไมมี

การผลิต  การบริโภค  การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาและการกระจายรายได  พฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน  อิทธิพลของโครงสรางทางสังคม  การเมือง   การปกครอง และ
วัฒนธรรมท่ีมีตอสถาบันทางเศรษฐกิจในยุคตางๆโดยใหตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ศศ11116 สังคมและการปกครอง 3 (3-0-6)
AT11116 Society and Government
วิชาบังคับกอน : ไมมี

ความหมาย  ความสัมพันธของสังคมและการปกครอง  ระบบการปกครอง  สถาบันการเมือง
การปกครอง  รัฐธรรมนูญ  พรรคการเมือง  และกลุมผลประโยชน  ธรรมาภิบาล  พัฒนาการของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย  ตลอดจนการปฏิรูปการเมืองเพื่อสรางเสถียรภาพทาง
การเมืองควบคูกับความชอบธรรมทางการเมือง
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

ศศ11117 มนุษยกับสังคม 3 (3-0-6)
AT11117 Man and Society
วิชาบังคับกอน : ไมมี

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสังคมมนุษย  กลุมทางสังคม  การจัดระเบียบทางสังคม  การขัดเกลาทาง
สังคม  และการสรางจริยธรรมในสังคม  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม   หนาท่ีของสถาบันและปญหา
ของสังคมไทย

ศศ11118 จิตวิทยาท่ัวไป 3 (3-0-6)
AT11118 General Psychology
วิชาบังคับกอน : ไมมี

พฤติกรรมของบุคคลในแงมุมตางๆ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ  และสามารถนําไป
ประยุกตใชเพื่อแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ   และสามารถดําเนินชีวิตอยูใน
สังคมอยางมีความสุข

ศศ11119 เศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6)
AT11119 Sufficiency Economy
วิชาบังคับกอน : ไมมี

ความหมาย ปรัชญา องคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง   การบูรณาการ   และการประยุกตใช
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน

นต11104 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป 3 (3-0-6)
LW11104 Introduction to General Principles of Law
วิชาบังคับกอน : ไมมี

ท่ีมาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย  การตีความกฎหมาย   การอุดชองวางแหงกฎหมาย
การยกเลิกกฎหมาย  บุคคลตามกฎหมาย  สิทธิ  ลักษณะของนิติกรรม  ประเภทของนิติกรรม
หลักเกณฑการทํานิติกรรม  ลักษณะของสัญญา  ประเภทของสัญญา  การเลิกสัญญา  ลักษณะท่ัวไป
ของหน้ี  และละเมิด
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หนวยกิต
2.1 วิชาแกนธุรกิจ 33 หนวยกิต

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
บธ15203 หลักการบัญชีเบื้องตน 3 (2-2-5)
BA15203 Fundamental Accounting

ความสําคัญของการบัญชี ตลอดจนแนวคิด จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รูปแบบของ
ธุรกิจ  หลักการและวิธีการทางบัญชี การบัญชีสําหรับธุรกิจบริการ ซื้อขายสินคา และผลิตสินคา  การ
จัดทํางบการเงินสําหรับธุรกิจประเภทตาง ๆ  การวิเคราะหความสัมพันธของรายการตาง ๆ ในงบ
การเงิน

บธ22201 องคการและการจัดการ 3 (3-0-6)
BA22201 Organization and  Management

ลักษณะขององคการ  สภาพแวดลอมขององคการ  ประเภทขององคการ
ตาง ๆ  วิวัฒนาการของแนวความคิด  ทฤษฎีองคการ  ทฤษฎีการจัดการ  กระบวนการจัดการ  ไดแก
การวางแผน  การจัดองคการ  การจัดคนเขาทํางาน  การสั่งการและการควบคุม

บธ21201 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6)
BA21201 Business  Finance
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ10201 หลักการบัญชีเบ้ืองตน

ศึกษาถึงเปาหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารการเงิน
รูปแบบของธุรกิจและภาษีท่ีเก่ียวของ เทคนิคในการวิเคราะหและวางแผนทางการเงิน หลักเบ้ืองตนใน
การบริหารการเงินของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพท้ังในดานการลงทุนและการจัดหาเงินทุน

ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6)
EC11501  Principles of  Economics

ความเปนมา  ความสําคัญ  ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร  พฤติกรรมของผูบริโภค และ
ผูผลิต  การกําหนดราคาในตลาดลักษณะตาง ๆ ตามการแขงขันและตามทําเลท่ีต้ัง เปนตน
ความหมายและสวนประกอบของรายไดประชาชาติ  เงินเฟอและการวางงาน  นโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง  และการคาระหวางประเทศ
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

บธ21202 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
BA21202 Quantitative  Analysis and  Business  Statistics
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศฐ11502 สถิติเบ้ืองตน และศศ11107 คณิตศาสตรท่ัวไป

หรือ บธ16206 คณิตศาสตรไมตอเน่ือง
ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต

ความแนนอนและความไมแนนอน  การใชโปรแกรมเชิงเสน  การวิเคราะหโครงขายงาน  การจําลอง
สถานการณ  รวมท้ังประยุกตใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน  เพื่อวางแผนและตัดสินใจทาง
ธุรกิจ

บธ13201 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
BA13201   Principles  of  Marketing

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการตลาดสมัยใหม  ความหมาย  ความสําคัญการตลาด วิวัฒนาการ
ดานการตลาด ประเภทของตลาด การจัดองคการการตลาด การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการตลาด
การแบงสวนการตลาด และการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ตลาดเปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค  ระบบ
สารสนเทศและการวิจัยการตลาด  สวนประสมการตลาด

บธ32202 การจัดการการปฏิบัติการ 3 (3-0-6)
BA32202 Operation  Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา  ศศ11107 คณิตศาสตรท่ัวไป หรือ บธ16206 คณิตศาสตรไมตอเน่ือง

การวางแผนและการควบคุมการผลิตสินคา และบริการ  การพยากรณการผลิต  การออกแบบ
ผลิตภัณฑและกระบวนการ  การเลือกทําเลท่ีต้ังและการวางผังสถานประกอบการ  การจัดการ
คุณภาพ  การจัดการสินคาคงเหลือ  การจัดการหวงโซอุปทาน  เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการผลิตและ
การปฏิบัติการ

นต11105 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน 3(3-0-6)
LW11105 Business  Law

ศึกษากฎหมายเบ้ืองตนท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ การจัดองคกรทางธุรกิจในรูปแบบ
หางหุนสวนบริษัท เอกเทศสัญญาท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ เชน สัญญาซื้อขาย สัญญาเชา
ทรัพย สัญญาเชาซื้อสัญญาประกันหน้ีดวยบุคคลและทรัพย และต๋ัวเงิน
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-วิชาแกนเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

บธ16201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
BA16201 Computer Programming

หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องคประกอบของประโยค คําสั่ง ตัวแปร คาคงท่ี
เคร่ืองหมายกระทําการนิพจน ฟงกชัน ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ โครงสรางขอมูลแบบอารเรย
โครงสรางคําสั่งแบบตามลําดับ การเลือกทําและ การวนซํ้า การสรางโปรแกรมยอย การเรียกซํ้า
การสงผานคาภายในโปรแกรม การบันทึกและอานขอมูลจากแฟมขอมูลโดยการใชภาษาคอมพิว-
เตอร การฝกปฏิบัติ การใชเคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตนการ
ตรวจสอบ ทดสอบและแกไขโปรแกรม

บธ16204 พื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
BA16204 Fundamental of Information System

ศึกษาระบบตัวเลขท่ีใชแทนขอมูลและคําสั่งในเคร่ืองคอมพิวเตอร  โครงสรางระบบและ
ภาษาเคร่ือง  หนวยประมวลผล หนวยความจําหลักและรอง หนวยอินพุท-เอาทพุทอุปกรณตอพวง
รูปแบบและชนิดคําสั่งพ้ืนฐานของโปรแกรมควบคุมระบบ การจัดจังหวะประสานมัลติโปรแกรมม่ิง
เทคนิคหนวยความจําเสมือน  การดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร และ การเลือกใชเคร่ืองมือในการ
สืบคนขอมูล

บธ16206 คณิตศาสตรไมตอเน่ือง 3(3-0-6)
BA16206 Discrete Mathematics

เซต ความสัมพันธ ฟงกชัน การเวียนบังเกิด การเหน่ียวนําตรรกพจน การแทนตัวเลข
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร พีชคณิตบูลีน ข้ันตอนการเรียกซํ้า การนับ  ความนาจะเปน วิธีการพิสูจน
และ อุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟและตนไม การประยุกตของ
กราฟและตนไม
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บธ16302 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
BA16302 Object Oriented Computer Programming
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ16201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร

แนวคิดการเขียนโปรแกรมข้ันสูง เชนแนวคิดเชิงวัตถุเอ็นแคปซูเลชันและการซอนขอมูล
คลาสและซับคลาส การถายทอดคุณสมบัติและโอเวอรไรดดิง โพลีมอรฟซึม ตนไมคลาส การแทน
ภายในของวัตถุและข้ันตอนวิธี ท่ีใชในการพัฒนาระบบประมวลผลเชิงพาณิชย ศึกษางาน
ประมวลผลทาง ธุรกิจและข้ันตอนวิธีในการประมวลผล การฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิง
ออบเจ็กต การทดสอบและแกไขโปรแกรม

บธ16303 การออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
BA16303 Web Design and Programming
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ16201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร

ศึกษาเทคโนโลยีเวิลดไวดเว็บ ประกอบดวยโพรโตคอลและ โครงสรางและองคประกอบของ
เว็บไซต ระบบการนําทาง สื่อดิจิทัล ประเภทตางๆ สภาวะแวดลอมของเว็บแอปปลิเคชัน การ
พัฒนาแอปปลิเคชันบนเว็บ ศึกษาการเขียนโปรแกรมคําสั่งการใชงานบนเว็บ  ศึกษาการเช่ือมตอ
ฐานขอมูล  เพ่ือใหเว็บเพจทํางานแบบไดนามิก มีปฏิสัมพันธ กับผูใช  รวมท้ังศึกษาระบบฐานขอมูล
และเทคโนโลยีเว็บเซอรวิส  เพ่ือเช่ือมโยงการเขียนโปรแกรมคําสั่งกับฐานขอมูล  สถาปตยกรรม
แบบเอ็นเทียรส กระบวนการพัฒนาท่ีเนนผูใช

บธ16307 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
BA16307 Operation System

โครงสรางและฟงกชันของระบบปฏิบัติการ แนวคิดเชิงกระบวนการ  การซิงโครไนช การ
จัดสรรกระบวนการการจัดระบบหนวยความจําเสมือน   ระบบไฟล  และอินพุต เอาตพุต
การศึกษาตัวอยางระบบปฏิบัติการในระบบคอมพิวเตอรแบบตาง ๆ การฝกปฏิบัติในหองทดลอง
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บธ26301 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5)
BA26301 Data  Structures
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ16201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร และ

บธ16206 คณิตศาสตรไมตอเน่ือง
การแทนขอมูลและความสัมพันธระหวางรูปแบบของการแทนกับเทคนิคการประมวลผลสาย

อักขระ  ลิสต  ลิสตเช่ือมโยง  การเรียงทับซอน  คิว  แสตก กราฟ  รูปตนไมและขายงาน  การ
ออกแบบและการวิเคราะหอัลกอริทึม และการเรียงลําดับขอมูล   การคนหาขอมูล   อัลกอริทึมบน
กราฟและปญหาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ

บธ26302 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน 3(3-0-6)
BA26302 Fundamental of e-business System

หลักการและการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในการทําธุรกิจ ข้ันตอนและสื่อท่ีใชในทาง
การตลาดของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รูปแบบการทําธุรกิจท่ีปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส  การทํา
ธุรกิจระหวางองคการ  การทําธุรกิจระหวางองคการและลูกคา และการทําธุรกิจระหวางองคการกับ
ภาครัฐ หลักการและนัยของการคนหาท่ีมีตอการแขงขันการประยุกตใชงานสําหรับการคาปลีก และ
ระหวางธุรกิจกับธุรกิจ ระบบการชําระเงิน ความม่ันคงของระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ความเปนสวน
บุคคลและทรัพยสินทางปญญา

บธ26303 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
BA26303 Human-Computer Interaction
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ16204 พ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวความคิดเกี่ยวกับปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร โดยการออกแบบ
อินเตอรเฟสท่ีเกี่ยวของกับศักยภาพของท้ังมนุษยและคอมพิวเตอร ระบบการใหความชวยเหลือเม่ือ
มีปญหา รูปแบบการปฏิสัมพันธ และหลักการออกแบบท่ีมองเห็นได แบบจําลองการอินเตอรเฟส
ของผูใช และเคร่ืองมือสําหรับออกแบบและพัฒนาสวนปฏิสัมพันธ

บธ26304 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3(3-0-6)
BA26304 Data  Communication  and  Network
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ16204 พ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรวมของเทคโนโลยีเครือขาย  หลักการและรายละเอียดของการสื่อสารขอมูลและระบบ
เครือขายสถาปตยกรรมการสื่อสารคอมพิวเตอร มาตรฐานและองคกรมาตรฐาน หลักการและ
สถาปตยกรรมของโพรโทคอลแบบจําลองและการทํางานของการสื่อสารแบบเขาจังหวะและแบบไม
เขาจังหวะ  การตรวจจับความผิดพลาด การควบคุมการประสานขอมูล การมัลติเพลกช การสวิตช
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วงจรการสวิตชแพคเก็ต รูปแบบเครือขาย เครือขายทองถิ่นและเมือง เครือขายระยะใกลไกล การ
เช่ือมตอเช่ือมเครือขายรีพีทเตอร บริดจ เราทเตอร เกตเวย การใหบริการของระบบเครือขายตาง ๆ
การสื่อสารผานดาวเทียม   เครือขายตาง ๆ  รวมถึงเครือขายอินเทอรเนตและการจัดการเครือขาย

บธ26305 สื่อประสมพื้นฐาน 3(2-2-5)
BA26305 Fundamental of  Multimedia
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ16204 พ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของระบบสื่อประสม ประเภท มาตรฐานการ
ติดตั้ง การทํางานและการใชอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับสื่อประสม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานสื่อ
ประสม การผลิตผลงานสื่อประสมจากโปรแกรมตางๆ ความรูเบ้ืองตนในการผลิตสื่อภาพ เสียง อะนิ
เมช่ัน และวิดีโอในระบบดิจิตอล ประเภทของขอมูลสื่อประสม การประมวลผลขอมูลสื่อประสม การ
สงผานขอมูลสื่อประสม รูปแบบไฟลขอมูลสื่อประสมและอุปกรณเก็บขอมูล การนําเสนอขอมูลสื่อ
ประสม การประยุกตใชงานสื่อประสม การประสานสื่อเหลาน้ีเขาดวยกันดวยเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม
รวมถึงการออกแบบเคร่ืองมือในการโตตอบระหวางโปรแกรมกับผูใชงาน

บธ26307 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ 3(3-0-6)
BA26307 Information  System  Analysis and Design
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26301 โครงสรางขอมูล

บทบาทของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในทางธุรกิจ วัฏจักรของระบบสารสนเทศ  การ
รับรูปญหาและประเภทของปญหา  การศึกษาระบบงาน  การวิเคราะหความตองการ  การแทน
ความตองการดวยเคร่ืองมือ   การออกแบบระบบสารสนเทศ    การควบคุมคุณภาพการออกแบบ
ระบบงานสารสนเทศและเคร่ืองมือชวยในการออกแบบการออกแบบผลลัพธ   การออกแบบสวน
นําเขา  การออกแบบหนาจอ การออกแบบฐานขอมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนระบบ
การประเมินผลระบบ การทําคูมือและเอกสารระบบ

บธ36302 ความม่ันคงของสารสนเทศ 3(3-0-6)
BA36302  Information Security
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26304 การสื่อสารขอมูล และเครือขาย

และ บธ16206 คณิตศาสตรไมตอเน่ือง
วิเคราะหปญหาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร การปองกันเชิงกายภาพ  การควบคุม

และรักษาความปลอดภัยของระบบอาชญากรรมคอมพิวเตอร   การวัดระดับความม่ันคง  การ
ควบคุมการเขาถึง การวางแผนกรณีฉุกเฉินและการกูความเสียหาย  ความปลอดภัยของฮารดแวร
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ซอฟตแวร ระบบเครือขาย และ ฐานขอมูล ความปลอดภัยของระบบการจายเงินบนอินเทอรเน็ต
ไดแก SSL, Public Key Authentication และ เทคนิคการเขารหัสและถอดรหัส ประเด็นดาน
กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของ

บธ36304 กฎหมายจริยธรรมและสังคมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
BA36304 Legal  Ethical and Social Issues of Information Technology

ศึกษาหลักท่ัวไปกฎหมายทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิ์บัตร เคร่ืองหมายการคา  การ
คุมครองการออกแบบวงจรรวม กฎหมายและกฎการคาระหวางประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาขอพิพาทท่ีเกิดจากการทําธุรกรรมบนเครือขาย
จริยธรรมและบทบาทของธุรกิจตอสังคมความสําคัญและ การพัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคล
ชุมชน  ธุรกิจ และสังคม

บธ36305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(2-2-5)
BA36305 English Communication in Science and Technology

พัฒนาทักษะในการฟง  และ ฝกการอานบทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถเขาใจการใชศัพท สํานวน การวางรูปแบบ การจับใจความสําคัญ
และวัตถุประสงคของผูเขียนได  สามารถประมวลและวิเคราะหความคิดจากบทความได  ศึกษาและ
ฝกการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการฟง  อาน  และเขียนสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

บธ46310 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1(2-2-5)
BA46310 Information Technology Project I
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26307 การวิเคราะหและออกแบบระบบงาน-

สารสนเทศ  หรือ เรียนควบคู
ศึกษาวิจัยในหัวขอท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีสารสารสนเทศ  ภายใตการแนะนําของอาจารย

ท่ีปรึกษาโครงงานอาจจะเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบ หรือเปน
การศึกษาคนควาและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ โดยนักศึกษาจะตอง
รายงานความกาวหนาของงานตออาจารยท่ีปรึกษาเปนระยะๆ และตองจัดทํารายงานความกาวหนา
ของโครงงาน และนําเสนอผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาตอในวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
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บธ46311 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2(2-2-5)
BA46311 Information Technology Project II
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ46310 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

เปนโครงงานตอเน่ืองจากวิชา บธ46310 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 นักศึกษาตอง
ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงงานใหเสร็จสมบูรณใชงานไดจริง จัดทํา
เอกสารโครงงานและสอบปากเปลาเกี่ยวกับโครงงานท่ีทํา

บธ46312 การฝกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-35-0)
BA46312 Information Technology Practice
วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 ท่ีมีเกรดเฉลี่ยอยางนอย 2.00

เง่ือนไข : รายวิชาน้ีวัดผลเปน S และ U
โดยความยินยอมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ เปนการฝกงานการออกแบบ
ปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐหรือธุรกิจเอกชนท่ีเกี่ยวของ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 240 ชม. เพ่ือ
สรางประสบการณการทํางานรวมกับผูอื่น โดยมหาวิทยาลัยจะจัดทําหนังสือสงตัว และนักศึกษาท่ี
ผานการฝกงานตองสรุปรายงานสงเปนสวนหน่ึงของวิชาปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐหรือธุรกิจ
เอกชนท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือสรางประสบการณการทํางานรวมกับผูอื่น
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2.3. วิชาเอกเลือก 21 หนวยกิต

ใหนักศึกษาเลือกเรียนดานใดดานหน่ึงอยางนอย 3 วิชา (9 หนวยกิต) และอีก 4 วิชาสามารถเลือก
ดานใด ๆ ได
หมายเหตุ การเปดวิชาเอกเลือกในแตละภาคการศึกษาจะเปนไปตามดุลพินิจของสาขาวิชาฯ โดย

นักศึกษาตองเลือกเรียนวิชาในหมวดเอกเลือกเฉพาะดานอยางนอย 3 วิชา และ อีก 4 วิชา สามารถเลือก
เรียนดานใด ๆ ก็ได

- เลือกดานวิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering)
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

บธ36410 กระบวนการซอฟตแวร 3(3-0-6)
BA36410 Software Process

หลักเบ้ืองตนสําหรับวิศวกรรมซอฟตแวร โมเดลระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟตแวร  คุณลักษณะของ
ซอฟตแวร ตัวอยางของการพัฒนา ระเบียบและการจัดการโครงการซอฟตแวร แบบจําลองวัฏจักร
ซอฟตแวร การสรางซอฟตแวร มิติคุณภาพในมุมมองตางๆ รีแฟกเทอรริง  ดีไซนแพ็ตเทิรน และเอกสาร
โครงการซอฟตแวร

บธ36411 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6)
BA36411 Software Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ36410 กระบวนการซอฟตแวร

นิยามและความเปนมาของซอฟตแวร และวิศวกรรมซอฟตแวร การวิเคราะหปญหา และความ
ตองการของ ผูใชโปรแกรม วิธีการออกแบบและสรางซอฟตแวร การสรางตนแบบอยางเร็ว การทดสอบ
ซอฟตแวร การประเมินราคา วิธีการทดสอบ และวัดคุณภาพ ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย การแกไข
ปญหาหลังจากการใชงาน และการบํารุงรักษา รวมท้ังการใชโปรแกรม CASE-TOOL ในการปฏิบัติงาน

บธ36412 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟตแวร 3(3-0-6)
BA36412 Software Testing and Quality Assurance
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ36411 วิศวกรรมซอฟตแวร

ศึกษาเร่ืองขบวนการผลิตซอฟตแวร หลักการทดสอบรวมท้ังกิจกรรม ข้ันตอนวิธีและปฏิบัติ ซ่ึง
นํามาใชพัฒนา และการพัฒนาบํารุงรักษาซอฟตแวรและผลการทํางานของซอฟตแวร ทําใหทราบวิธีกําหนด
การใชงาน การวัดประสิทธิภาพ และความม่ันใจการประมวลผลและผลผลิตของซอฟตแวร
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

บธ36413 การบริหารโครงงานซอฟตแวร 3(3-0-6)
BA36413 Software Project Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ36411 วิศวกรรมซอฟตแวร

หลักการบริหารโครงงานซอฟตแวร รูปแบบการบริหารโครงงานซอฟตแวร วิวัฒนาการของ
ซอฟตแวรในเชิงเศรษฐศาสตร พัฒนาการของซอฟตแวรในเชิงเศรษฐศาสตร   วิธีเกาและใหม เคาโครง
กระบวนการบริหารซอฟตแวร ระยะวงจรชีวิต  การสรางข้ึนเองของกระบวนการ  สถาปตยกรรมของ
ซอฟตแวรโมเดลพ้ืนฐาน การไหลของงาน ในกระบวนการการบริหารความเสี่ยง การวัดและประเมินผล
การพัฒนาซอฟตแวร การบริหารโครงงานซอฟตแวรโดยใช CMM การปดโครงงาน

บธ36414 วิศวกรรมความตองการ 3(2-2-5)
BA36414 Requirement Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ36411 วิศวกรรมซอฟตแวร

กลาวถึงการบริหารความตองการตางๆและกระบวนการพัฒนา รวมถึงการสอบถาม   การเจรจา
การกําหนด การทดสอบและการบริหารความตองการท่ีไดรับ  ข้ันตอนวิธี เทคนิคตางๆ  และเคร่ืองมือท่ีใช
กําหนด เอกสารและรับรองความพอใจของลูกคาท่ีไปสํารวจ

บธ36415 การออกแบบซอฟตแวรแบบทนทานตอความบกพรอง 3(3-0-6)
BA36415 Software Fault Tolerance Design

การทนทานตอความบกพรองของซอฟตแวร กรอบความคิดและหลักการการนําไปใช     การระบุ
จําแนกชนิดสารสนเทศและเวลาท่ีซํ้าซอน การแกไขขอผิดพลาดในทิศทางไปขางหนาและถอยหลัง การ
จํากัดความผิดพลาด สวนประกอบท่ีทนทานตอความบกพรองไดแบบสมบูรณ ระบบท่ีทํางานเปนลําดับ และ
ทํางานไปพรอมกัน การจัดการสิ่งผิดปกติ ทรานแซกชันและอะตอมมิกแอกชัน โวทติ้งและการออกแบบ ท่ี
หลากหลาย และกรณีศึกษา

บธ36416 ซอฟตแวรเมตริก 3(3-0-6)
BA36416 Software Metrics
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ36411 วิศวกรรมซอฟตแวร

พ้ืนฐานในการวัดซอฟตแวร สเกลท่ีใชวัดโดยทางออม ขอบเขตท่ีสามารถใชหลักการวัดซอฟตแวร
ในการวัด การทดสอบการออกแบบและการวิเคราะห  การตรวจสอบวาผลลัพธท่ีไดในการวัดซอฟตแวร
ถูกตองเพียงใด  จะตรวจสอบอยางไร   หลักการในการเก็บขอมูลและนํามาวิเคราะหการวัดซอฟตแวรน้ัน
การสรางโปรแกรมเพ่ือนํามาใชในการวัดซอฟตแวร การวัดคุณลักษณะตางๆในการประมวลผล การวัด
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

คุณลักษณะภายในและภายนอกของซอฟตแวร   ทรัพยากรท่ีใชในการวัดซอฟตแวร เชน  ผลิตภัณฑตางๆ
ทีมงานและเคร่ืองมือ

บธ46416 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร 1 3(3-0-6)
BA46416 Selected Topic of  Software Engineering I
วิชาบังคับกอน :ไดรับอนุมัติจากภาควิชาฯ

หัวขอพิเศษน้ีจัดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาถึงองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ทางดานวิศวกรรม
ซอฟตแวรและท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะน้ัน ซ่ึงจะกําหนด
รายละเอียดวิชาตามความเหมาะสม

บธ46417 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร 2 3(3-0-6)
BA46417 Selected Topics in  Software Engineering II
วิชาบังคับกอน :ไดรับอนุมัติจากภาควิชาฯ

หัวขอพิเศษน้ีจัดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาถึงองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ทางดานวิศวกรรม
ซอฟตแวรและท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะน้ัน ซ่ึงจะกําหนด
รายละเอียดวิชาตามความเหมาะสม

- เลือกดานเครือขายและความม่ันคง (Network and Security)

บธ36421 รหัสวิทยาเบ้ืองตนและการประยุกตใช 3(3-0-6)
BA36421 Fundamental of Cryptography and Application
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ36302 ความม่ันคงของสารสนเทศ

ศึกษาเร่ืองความปลอดภัยของระบบเครือขาย การเขารหัสและถอดรหัสแบบตางๆ ท่ีใชในระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย อัลกอริททึมการเขารหัสแบบสมมาตร และอสมมาตร รหัสลายเซ็นดิจิตัล การ
ยืนยันตัวตน การควบคุมความถูกตองของขอมูล การควบคุม การปองกันการเจาะระบบจากผูไมหวังดี
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

บธ36422 การสื่อสารแบบไรสายและแบบเคล่ือนที่ 3(2-2-5)
BA36422 Wireless and Mobile Communication
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26304 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

ทฤษฎีการสื่อสารไรสาย ระบบการสื่อสารแบบไรสายชนิดตางๆ เชน การสื่อสารแบบใชสาย
เครือขายเฉพาะท่ี ระบบการสื่อสารแบบไรสายบนเครือขายเฉพาะบุคคล ระบบการสื่อสารทางไกล
โทรศัพท Cellular ดาวเทียม มาตรฐานของระบบเครือขายแบบไรสายชนิดตางๆ
มาตรฐานรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือขายแบบไรสาย การออกแบบระบบเครือขายท่ีมีระบบไรสาย

เขามารวมดวย

บธ36424 เทคโนโลยีเชื่อมตอระหวางเครือขาย 3(2-2-5)
BA36424 Internetworking Technology
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26304 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

อุปกรณท่ีใชในการเช่ือมตอระหวางเครือขายสื่อสารทองถิ่น อาทิเชน ทรานสพาเรนตบริจด สวิทซ
ซอสเราทติง บริจด เน็ตเวิรกเลเยอนเราทเตอร เราทติงโปรโตคอล โปรโตคอลเอ็นเคปซูเลช่ัน มัลติ
โปรโตคอล การเช่ือมตอเครือขาย ขอคิดตาง ๆ ในการเลือกใช บริจดและเราทเตอร เทคโนโลยีแวน สําหรับ
การเช่ือมตอระหวางเครือขาย

บธ36425 การบริหารเครือขาย 3(3-0-6)
BA36425 Network Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26304 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

ความรูพ้ืนฐานการบริหารเครือขาย  โปรโตคอลมาตรฐานท่ีใชในการบริหารเครือขาย  การบริหาร
เครือขายโทรคมนาคม การบริหารเครือขายภายในและภายนอกองคกรตามมาตรฐานของ ISO แนวทางการ
ประยุกตใชและการบริหารเชิงวัตถุเพ่ือการบริหารเครือขายแบบ
บูรณาการ  แบบจําลองโครงสรางและการจําลองเหตุการณในการบริหารเครือขาย  การบริหารเครือขายโดย
ใชฐานความรู  การบริหารจัดการเครือขายในดานคุณลักษณะในการทํางาน  การเกิดปญหาและขอผิดพลาด
ประสิทธิภาพในการทํางาน ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการคิดคาใชจายในการใชงานระบบ
เครือขาย
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

บธ46420 การโปรแกรมระบบเครือขาย 3(2-2-5)
BA46420 Network Programming
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26304 การสื่อสารขอมูล และเครือขาย

การสื่อสารขอมูลระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรกับเคร่ืองคอมพิวเตอร ผานระบบเครือขายโดยใช
โปรโตคอลตาง ๆเชน TCP, UDP การเขียนโปรแกรมรูปแบบลูกขายและแมขาย การเขียนโปรแกรม
เช่ือมโยงกันระหวางคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง   การเขียนโปรแกรมเพ่ือการสื่อสารขอมูลในรูปแบบ
ตาง ๆ โดยใชภาษาโปรแกรมท่ีเหมาะสมเปนเคร่ืองมือ

บธ46421 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดานเครือขายและความม่ันคง 3(3-0-6)
BA46421 Selected Topics in Network and security
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากสาขาวิชาฯ

หัวขอพิเศษน้ีจัดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาถึงองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ทางดานเครือขาย
และความม่ันคง และท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะน้ัน ซ่ึงจะ
กําหนดรายละเอียดวิชาตามความเหมาะสม

- เลือกดานระบบสื่อประสม (Multimedia System)

บธ36431 คอมพิวเตอรกราฟกและภาพเคล่ือนไหว 3(2-2-5)
BA36431 Computer Graphic and Animation
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26301 โครงสรางขอมูล

ศึกษาสวนประกอบของงานดานกราฟกและภาพเคลื่อนไหว การติดตอผูใชดวยกราฟก อุปกรณ
คอมพิวเตอรสําหรับงานกราฟกและภาพเคลื่อนไหว คณิตศาสตรของคอมพิวเตอร กราฟกและภาพ-
เคลื่อนไหว เชน เสน พ้ืนผิว วัตถุ และการแสดงหนาตาง มโนภาพของ 3 มิติ รูปลายเสน รูปการตูน การฝก
ปฏิบัติการออกแบบดวยคอมพิวเตอร การแปลงโคออรดิเนตใน 3 มิติ มาตรฐานการใชไลบรารีคอมพิวเตอร
กราฟก
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บธ36432 การประมวลผลภาพดิจิตัล 3(2-2-5)
BA36432 Digital Image Processing
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26301 โครงสรางขอมูล

การประมวลภาพดิจิตอลและคุณสมบัติเบ้ืองตนหลักการและอัลกอริทึมเพ่ือการวิเคราะหภาพ การ
กรองลักษณะเดนออกมา การแสดงและการวิเคราะหของสัญญาณไมตอเน่ือง การคัดเลือกตัวอยาง การโคง
งอ การแทนภาพในรูปแบบชนิดตางๆ เชน z-transforms; Fourier transform การไดมาของภาพ การแบง
สวนพ้ืนท่ี การบีบอัดภาพ การจําสัญลักษณแทนรูปรางและวัตถุ การวิเคราะหการเคลื่อนไหวของวัตถุ

บธ36433 ความเสมือนจริงพื้นฐาน 3(2-2-5)
BA36433 Fundamental of  Virtual Reality
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26305 สื่อประสมพ้ืนฐาน

ศึกษาเทคโนโลยีความเสมือนจริงและการประยุกตใชงาน รวมท้ังอัลกอริทึมสรางสภาพแวดลอม
เสมือน และอัลกอริทึมรูปแบบจําลองทรงเรขาคณิต การเปลี่ยนรูปแบบ การปองกันการชนกัน พ้ืนผิว การให
แสงและเงาการจําลองเชิงโตตอบ การจําลองการเคลื่อนไหวและรูปราง    รวมท้ังใชโปรแกรมประยุกตในการ
สรางความเสมือนจริง ใหเรียนรูในภาคปฏิบัติเพ่ือสรางความเสมือนจริงของตนเอง

บธ36434 การออกแบบโปรแกรมและพัฒนาสื่อประสม 3(3-0-6)
BA36434 Multimedia Software Design and Development
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26305 สื่อประสมพ้ืนฐาน

องคประกอบของสื่อประสม ทฤษฎีการสรางสื่อประสม เทคนิคการสรางสื่อประสมทฤษฎีการบีบอัด
(Compress) ขอมูลภาพ เสียงและวีดีโอ การประยุกตเทคโนโลยีสื่อประสม การ Encode ขอมูล การสราง
Interface ฝกปฏิบัติกรณีศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการเขียนกราฟรูปเรขาคณิต และ
เทคโนโลยี แผนภูมิสถิติ รูปลายเสน ภาพการตูน และฝกปฏิบัติการออกแบบดวยคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป
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บธ36435 ภาพ 3 มิติ 3(2-2-5)
BA36435 3 D Imaging
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26305 สื่อประสมพ้ืนฐาน

ศึกษาการออกแบบวัตถุโดยการใหแสง  สี  และลวดลายบนวัตถุ  จากลักษณะท่ีแทจริงของวัตถุใน
ทุกมุมมองท่ีปรากฏตามสภาพแวดลอมจริงท่ีทําใหเกิดปริมาณของแสง  โดยมีผลกับสีท่ีผิวและลวดลายของ
วัตถุ  ตลอดจนสงผลตอความรูสึกของผูพบเห็น โดยนําโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักการคํานวณท่ีเกี่ยวของ
มาประยุกตและการฝกปฏิบัติ

บธ36437 การจําลอง 3(2-2-5)
BA36437 Visual Simulation

ศึกษารูปแบบและวิธีการจําลองโดยอาศัยวัตถุตางๆ เปนตัวตนแบบทางความคิด  จากน้ันนํามา
จําลอง  เพ่ือใหเกิดเปนวัตถุท่ีมีความเหมือนกับของตนแบบทุกประการ หรือใหไดมากท่ีสุด ซ่ึงตองใชวิธีการ
คํานวณทางคณิตศาสตรเพ่ือนํามาสรางโครงงานท่ีเปนรูปแบบ 3 มิติ

บธ46430 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดานสื่อประสม 1 3(3-0-6)
BA46430 Selected Topics in Multimedia System I
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากภาควิชาฯ

หัวขอพิเศษน้ีจัดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาถึงองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ทางดานสื่อประสม
และท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะน้ัน ซ่ึงจะกําหนด
รายละเอียดวิชาตามความเหมาะสม

บธ 46431 การออกแบบเกมและการประยุกตใชงาน 3(3-0-6)
BA 46431 Game Design and Application
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ36431 คอมพิวเตอรกราฟกและภาพเคลื่อนไหว

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการออกแบบและสรางโปรแกรมเกม Open GL การออกแบบการจัดการ
แสดงผลของเกม  การออกแบบแม็ปและเทอรเรน การออกแบบโครงสรางเกมเอนจิน การออกแบบการรับ
ขอมูลเขา และการเช่ือมตอระหวางเกมบนเครือขาย กระบวนการในการพัฒนาเกมประเภทตาง ๆ ท้ังท่ีเลน
คนเดียวและเลนผานระบบอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีท่ีใชในการพัฒนาเกมท้ังในปจจุบันและอนาคต การ
ประเมินผลและการสรางเอกสารประกอบเกม
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บธ 46432 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดานสื่อประสม 2 3(3-0-6)
BA 46432 Selected Topics in Multimedia System II
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากภาควิชา

หัวขอพิเศษน้ีจัดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาถึงองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ทางดานสื่อประสม
และท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะน้ัน ซ่ึงจะกําหนด
รายละเอียดวิชาตามความเหมาะสม

- เลือกดานระบบการพาณิชยอิเลคทรอนิกส (e-Business System)

บธ26408 เทคโนโลยีและการประยุกตบนอินเทอรเน็ต 3(2-2-5)
BA26408 Internet  Technologies and Applications
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ16302 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงวัตถุ และ

บธ 16303 การออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ
ศึกษาหลักการทํางานและโครงสรางเครือขายบนอินเทอรเน็ต ศึกษาและวิเคราะห ระบบปฏิบัติการ

และโปรแกรมในกลุมฟรีแวร และในกลุมเชิงพาณิชยท่ีใชบนเครือขาย-อินเทอรเน็ต การติดตั้งระบบ
อินเทอรเน็ต การเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลกับงานการประยุกตบนอินเทอรเน็ต การออกแบบเว็บ เว็บ
เซอรวิส  เคร่ืองมือท่ีใชในการทําเว็บ และการเขียนโปรแกรมข้ันสูง

บธ36441 การพาณิชยอิเลคทรอนิกสระหวางประเทศ 3(3-0-6)
BA36441 e-Commerce for International Business
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26302 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน

ศึกษาความหมายและความแตกตางของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศทางเลือกใหมของ
การทําธุรกิจและการคาระหวางประเทศ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในยุคโลกาภิวัตน แนวโนมการทําธุรกิจ
ออนไลน การสื่อสารผานอินเตอรเน็ต ระบบปองกัน และรักษาความปลอดภัยในการทําธุรกิจผานระบบ
ออนไลน กฎระเบียบและกฎหมายพ้ืนฐานสากลสําหรับธุรกิจออนไลน การกําหนดนโยบายและกลยุทธใน
การทําธุรกิจออนไลนท้ังการตลาด การขาย การเงิน การสรางกลุมลูกคาและการจัดการ
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บธ36442 แบบจําลองและการพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)
BA36442 Electronic Business Modeling and Development
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26302 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน

แกนธุรกิจและโครงสรางองคกรตางๆเปนอุตสาหกรรมและบริการกิจการนําไปสูการจําลองธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกสเทคโนโลยีตางๆ มีการระบุและแปรรูปอยางเหมาะสมและการคาขายของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
เปนแรงขับใหธุรกิจมีตลาดเกิดข้ึน  ลูกโซการจําหนายและวงจรชีวิตมีการคาขายท่ัวโลก การพัฒนารูป
แบบจําลองธุรกิจอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  กิจกรรมการเงินเปนสวนหน่ึงท่ีสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส

บธ36443 การจัดการความสัมพันธลูกคาทางอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)
BA36443 e-Customer Relationship Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26302 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน

แนวคิดการจัดการความสัมพันธลูกคา(CRM) ปจจัยสําคัญในการพัฒนาธุรกิจและลูกคา/ผูแทน
จําหนายกระบวนการบริหารความสัมพันธลูกคาทางอินเตอรเน็ต การจัดเก็บฐานขอมูลลูกคา การเจาะจง
ลูกคาตามมูลคาลูกคา โดยใชเทคโนโลยี และวิธีการติดตอกับลูกคาเพ่ือการกระจายขอมูล และ โปรแกรม
การตลาดทางอิเลคทรอนิกสการนําระบบบริหารความสัมพันธมาประยุกตใช

บธ36444 การจัดการการผลิตและหวงโซของการจําหนาย 3(3-0-6)
BA36444 Production and Supply Chain Management

กลยุทธการจัดการการผลิต แนวคิดการจัดการสิ่งท่ีปรากฏ เชน แนวโนมการจัดการการผลิตและ
ผลรวมคุณภาพ การวิเคราะหการผลิตและการวางแผน  ควบคุมระบบการผลิต การบริการลูกคาและ
ขบวนการการสั่งซ้ือ การวางรายการสินคาและการจัดการ การเพียงพอรายการสินคาการทํานายความ
ตองการของตลาด     จํานวนใบสั่งซ้ือ นําสินคาเขาโกดัง กลไกลลูกโซของการจําหนาย  มีแผนปายลูกโซ
ของการจําหนาย ทํา/ขาย   และการวิเคราะหแหลงจําหนาย หุนสวนผูแทนจําหนวย ประสิทธิภาพการ
ขนสงเปนตน ระบบคลังสินคาและการจัดเก็บสินคา ระบบการเก็บใบสั่งซ้ือ  การสงสินคา ระบบการจัดการ
คลังสินคาและประยุกตดานอิเล็กทรอนิกส
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บธ 36445 กลยุทธและสถาปตยกรรมการทําธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)
BA 36445 e-Business Strategy and Architecture
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26302 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน

ศึกษาการออกแบบและแกปญหาสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยใชแพทเทิรนโอเรียนเต็ด การ
เขาใกลทุกข้ันตอนวงจรชีวิตซอฟตแวรพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโครงการธุรกิจตางๆ เอกสารอิเล็กทรอนิกส
รวมท้ังการแลกเปลี่ยนระหวางขอมูลอิเล็กทรอนิกส (EDI) การบริหารลูกโซของการจําหนาย(SCM) การรวม
โปรแกรมประยุกตในโครงการ (EAI) การจัดการความสัมพันธของลูกคา(CRM)

บธ46440 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดานระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 1 3(3-0-6)
BA46440 Selected Topics in e-Business System I

หัวขอพิเศษน้ีจัดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาถึงองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ทางดานระบบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะน้ัน
ซ่ึงจะกําหนดรายละเอียดวิชาตามความเหมาะสม

บธ46441 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดานระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 2 3(3-0-6)
BA46441 Selected Topics in e-Business System 2

หัวขอพิเศษน้ีจัดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาถึงองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ทางดานระบบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะน้ัน
ซ่ึงจะกําหนดรายละเอียดวิชาตามความเหมาะสม

- เลือกดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management of Information Technology)

บธ36451 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6)
BA36451 Decision Support System

ขบวนการตัดสินใจของมนุษยระบบ รูปแบบ และชนิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจขอแตกตาง
กับระบบประมวลผลสารสนเทศท่ัวไป การสรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เคร่ืองมือชวยจัดสราง รูปแบบ
การนําเสนอการหาวิธีท่ีเหมาะสม รูปแบบทางคณิตศาสตรเกี่ยวของการจําลองและแบบจําลองท่ีเกี่ยวของ
การนําระบบสนับสนุนการตัดสินใจไปใชประโยชน พรอมท้ังตัวอยางกรณีศึกษา
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

บธ36452 นวัตกรรมกระบวนการ 3(3-0-6)
BA36452 Processing Innovation

แนวความคิดตางๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมกระบวนการวิธีการแสดงกระบวนการการเลือกกระบวนการ
สําหรับนวัตกรรม วิสัยทัศนเกี่ยวกับกระบวนการ การออกแบบ กระบวนการและการนํากระบวนการใหม
ประยุกตในองคการ นวัตกรรมกระบวนการกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองคกร และกรณีศึกษา

บธ36453 การบริหารโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6)
BA36453 Information Technology Project Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26307 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ

การวิเคราะหและออกแบบสารสนเทศ  การวางแผนโครงงาน  การจัดตารางเวลา การจัดสรร
ทรัพยากร การควบคุมคุณภาพของโครงงาน การบริหารโครงการดานบุคคล การวิเคราะหคาใชจายในการ
ทําโครงงาน   การบริหารโครงการ การบริหารความเสี่ยงในโครงการการติดตามและรายงานโครงการ การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงในองคการและนําโครงการไปสูการปฏิบัติและการประเมินผล

บธ36455 กลยุทธการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
BA36455 Strategic Management of Information Technology

ศึกษายุทธศาสตรขององคการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพ แผนเชิงยุทธศาสตร วัฏฏะการวางแผน องคประกอบของแผนเชิงยุทธศาสตร แนวโนมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ portfolio สวนชุดคําสั่ง การวางแผนขีดความสามารถ การวางแผนโครงสรางพ้ืนฐาน
การวางแผนทรัพยากรบุคคลเพ่ือการพัฒนา  การนําไปใช การติดตามและการประเมินผลระบบสารสนเทศ

บธ36456 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
BA36456 Management Information System

แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการบริหารระดับของการบริหารงาน ความตองการ
สารสนเทศของการบริหารงาน ความตองการสารสนเทศของผูบริหารระดับตางๆ การวางแผน การจัด
องคการ การควบคุม การตัดสินใจ การวิเคราะหคาใชจาย ประโยชนของสารสนเทศ การใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ กรณีศึกษาระบบสารสนเทศดานตางๆ และการกระจายสารสนเทศ
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

บธ36457 การโปรแกรมทางธุรกิจ 3(2-2-5)
BA36457 Business Programming

การพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมกับการใชงานทางธุรกิจ  การเขียนโปรแกรม
โครงสรางการเขียนผังงาน การสรางฟงกช่ัน และโปรแกรมยอย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ดานการ
คํานวณเชิงตัวเลข การออกแบบ โปรแกรม การแกไขความผิดพลาดและการทดสอบโปรแกรม การฝก
ปฏิบัติการโปรแกรม และแกปญหาทางบริหารธุรกิจ พรอมท้ังฝกฝนการพัฒนาโปรแกรม

บธ36458 การประยุกตใชโปรแกรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
BA36458 Business Application

ศึกษาระบบงานทางธุรกิจ,สภาวะแวดลอมทางธุรกิจ การใชงานคอมพิวเตอรกับระบบงานตางๆ การ
นําขอมูลจากระบบมาวิเคราะห รวมถึงการศึกษาข้ันตอนการเลือกโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนํามาใชพัฒนาองคกร
ทางธุรกิจ เชน การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไปประยุกตใชกับระบบงานทางธุรกิจ เปนตน

บธ46450 การจัดการความรู 3(3-0-6)
BA46450 Knowledge  Management

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี การจัดการความรู ความสําคัญและวัตถุประสงคของการจัดการความรู
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการขององคกรแหงการเรียนรู การจัดการทุนทางปญญา การใชสารสนเทศในการ
จัดการความรู การประยุกตเคร่ืองมือสารสนเทศมาใชการจัดการความรูในองคกรและบุคคล

บธ46451 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
BA46451 Selected Topic in Information Technology

หัวขอพิเศษน้ีจัดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาถึงองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ทางดานการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะน้ัน
ซ่ึงจะกําหนดรายละเอียดวิชาตามความเหมาะสม
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- เลือกดานฐานขอมูล (Database  System)
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

บธ26406 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5)
BA26406 Database Systems
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26301 โครงสรางขอมูล

ศึกษาหลักการและทฤษฎีเก่ียวกับระบบฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยงการใชงานบน-อินเทอรเน็ต หลักการ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการฐานขอมูล หลักการสรางระบบฐานขอมูล องคประกอบของฐานขอมูล  การ
ออกแบบฐานขอมูลการทํารีเลช่ันใหอยูในรูปแบบบรรทัดฐาน ภาษาท่ีใชในการจัดการและการสืบคนขอมูล
การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียกคนขอมูล การควบคุมการใชงาน การสํารองขอมูลการเก็บขอมูลใหอยูใน
สภาพเดิม การรักษาความถูกตองและความเช่ือถือไดของขอมูล   การศึกษาและวิเคราะหความปลอดภัย
การคืนสภาพของขอมูล

บธ36461 การพัฒนาระบบฐานขอมูล 3(2-2-5)
BA36461 Database Development
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26406 ระบบฐานขอมูล

ศึกษาและปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานขอมูลโดยใชDatabase Engine SQL Server,
ORACLE,DB2 พ้ืนฐานการบริหารการจัดการฐานขอมูล การสํารองขอมูล (Data  Backup)การกูคืนขอมูล
(Data  Recovery) การรักษาความปลอดภัยของขอมูล ( Data Security) การกําหนดกําหนดสิทธิของผูใช
การเขารหัสขอมูล

บธ36462 การจัดการฐานขอมูลชั้นสูง 3(3-0-6)
BA36462 Advanced Database Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26406 ระบบฐานขอมูล

ฐานขอมูลเชิงวัตถุ การจัดการธุรกรรมในระบบฐานขอมูล การออกแบบระบบฐานขอมูลเชิงวัตถุการ
จัดการธุรกรรมแบบไฮบริดจ ข้ันตอนวิธีการออกแบบฐานขอมูลเชิงตรรกะ เทคนิคการสรางดัชนีหลักและรอง
การประมวลผลการสอบคนและการสอบคนแบบเหมาะสม ความปลอดภัยของฐานขอมูล ปญหาเช่ือมตอ
ฐานขอมูลกับระบบปฏิบัติการ  ระบบฐาน ขอมูลแบบกระจาย
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

บธ36463 การทําเหมืองขอมูล 3(3-0-6)
BA36463 Data Mining
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26406 ระบบฐานขอมูล

ขบวนการทําเหมืองขอมูล หลักการพ้ืนฐาน แนวโนมโดยใชแผนผังตนไม และ อัลกอริธึมดาน
โครงขายประสาท เทคนิคการออกแบบ อัลกอริธึมท่ีใช กฎความสัมพันธ แบบจําลองการแบงกลุม สถิติ การ
รวมกลุม การตัดสินใจ ความใกลเคียงกับบริเวณโดยรอบ เคร่ืองมือและเทคโนโลยีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการและการจัดดําเนินการในระบบฐานขอมูล ขนาดใหญ การประยุกตใชชนิดของขอมูลและการ
เตรียมขอมูล การจําแนก การวิเคราะหความสัมพันธ เคร่ืองมือในการทําเหมืองขอมูล และ กรณีศึกษา

บธ36464 คลังขอมูล 3 (2-2-5)
BA36464 Data Warehouse
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26406 ระบบฐานขอมูล

แนวคิดของคลังขอมูลและมารทขอมูล คิวบขอมูลข้ันแนะนําโครงสรางรูปแบบตางๆ และการ
ประมวลผลเชิงวิเคราะหออนไลนในฐานขอมูลแบบพหุมิติ การวิเคราะหและการออกแบบสถาปตยกรรมของ
คลังขอมูล การทําใหเกิดคลังขอมูล เทคโนโลยีคลังขอมูลและการประยุกตใชกับกรณีศึกษา

บธ36465 การออกแบบฐานขอมูล 3 (2-2-5)
BA36465 Database Design
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26406 ระบบฐานขอมูล

รูปแบบของขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบลําดับช้ัน แบบเครือขายและแบบเชิงสัมพันธ โครงสราง
ฐานขอมูลเชิงตรรกะ เอนทิตี้และความสัมพันธ การกําหนดและสอบถาม การรักษาความปลอดภัยของขอมูล
การเก็บสํารองขอมูล การรักษาความถูกตอง

บธ36466 การประยุกตฐานขอมูล 3 (2-2-5)
BA36466 Application of  Database
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26406 ระบบฐานขอมูล

ศึกษาลักษณะของขอมูลท่ีดี และการจัดการขอมูลโครงสรางขอมูล การจัดการฐานขอมูล และการใช
เทคโนโลยีเพ่ือการแกปญหาเพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการสรางและพัฒนาฐานขอมูล  ปฏิบัติการ
จัดสราง และบริหารจัดการกับฐานขอมูลอยางงายไดดวยโปรแกรมฐานขอมูลท่ีนิยมใช
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

บธ46460 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดานระบบฐานขอมูล I 3 (3-0-6)
BA46460 Selected Topics in Database System I
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26406 ระบบฐานขอมูล

หัวขอพิเศษน้ีจัดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาถึงองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ทางดานระบบ
ฐานขอมูลและท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะน้ัน ซ่ึงจะ
กําหนดรายละเอียดวิชาตามความเหมาะสม

บธ46461 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางดานระบบฐานขอมูล II 3 (3-0-6)
BA46461 Selected Topics in Database System II
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ26406 ระบบฐานขอมูล

หัวขอพิเศษน้ีจัดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาถึงองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ทางดานระบบ
ฐานขอมูลและท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะน้ัน ซ่ึงจะกําหนด
รายละเอียดวิชาตามความเหมาะสม

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเกริก
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาโท (สําหรับนักศึกษาคณะ/สาขาวิชาอ่ืน) 15 หนวยกิต
นักศึกษาท่ีตองการเลือกเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ เปนวิชาโท ตองเรียนวิชา

ดังตอไปน้ี จํานวน 6 หนวยกิต
บธ16201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
BA16201 Computer Programming

หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องคประกอบของประโยค คําสั่ง ตัวแปร คาคงท่ี
เคร่ืองหมายกระทําการนิพจน ฟงกชัน ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ โครงสรางขอมูลแบบอารเรย
โครงสรางคําสั่งแบบตามลําดับ การเลือกทําและ การวนซํ้า การสรางโปรแกรมยอย การเรียกซํ้า
การส งผ านค าภายในโปรแกรม การบันทึกและอ านขอ มูลจากแฟมขอ มูล โดยการใช
ภาษาคอมพิวเตอร การฝกปฏิบัติ การใชเคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม
เบ้ืองตนการตรวจสอบ ทดสอบและแกไขโปรแกรม

บธ16302 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงวัตถุ 3 (2-2-5)
BA15302 Object Oriented Computer Programming
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ16201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร

แนวคิดการเขียนโปรแกรมข้ันสูง เชนแนวคิดเชิงวัตถุเอ็นแคปซูเลชันและการซอนขอมูล
คลาสและซับคลาส การถายทอดคุณสมบัติและโอเวอรไรดดิง โพลีมอรฟซึม ตนไมคลาส การแทน
ภายในของวัตถุและข้ันตอนวิธี ท่ีใชในการพัฒนาระบบประมวลผลเชิงพาณิชย ศึกษางาน
ประมวลผลทาง ธุรกิจและข้ันตอนวิธีในการประมวลผล การฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิง
ออบเจ็กต การทดสอบและแกไขโปรแกรม

-และใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปน้ีอีกจํานวน 9 หนวยกิต

บธ16204 พื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
BA16204 Fundamental of Information System

ศึกษาระบบตัวเลขท่ีใชแทนขอมูลและคําสั่งในเคร่ืองคอมพิวเตอร  โครงสรางระบบและ
ภาษาเคร่ือง  หนวยประมวลผล  หนวยความจําหลักและรอง หนวยอินพุท-เอาทพุทอุปกรณตอพวง
รูปแบบและชนิดคําสั่งพ้ืนฐานของโปรแกรมควบคุมระบบ การจัดจังหวะประสานมัลติโปรแกรมม่ิง
เทคนิคหนวยความจําเสมือน  การดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร และ การเลือกใชเคร่ืองมือในการ
สืบคนขอมูล
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

บธ16303 การออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
BA16303 Web Design and Programming
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ16201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร

ศึกษาเทคโนโลยีเวิลดไวดเว็บ ประกอบดวยโพรโตคอลและ โครงสรางและองคประกอบของ
เว็บไซต ระบบการนําทาง สื่อดิจิทัล ประเภทตางๆ สภาวะแวดลอมของเว็บแอปปลิเคชัน การ
พัฒนาแอปปลิเคชันบนเว็บ ศึกษาการเขียนโปรแกรมคําสั่งการใชงานบนเว็บ  ศึกษาการเช่ือมตอ
ฐานขอมูล  เพ่ือใหเว็บเพจทํางานแบบไดนามิก มีปฏิสัมพันธ กับผูใช  รวมท้ังศึกษาระบบฐานขอมูล
และเทคโนโลยีเว็บเซอรวิส  เพ่ือเช่ือมโยงการเขียนโปรแกรมคําสั่งกับฐานขอมูล  สถาปตยกรรม
แบบเอ็นเทียรส กระบวนการพัฒนาท่ีเนนผูใช

บธ26302 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 3(3-0-6)
BA26302 Fundamental  of e-Business  System

หลักการและการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในการทําธุรกิจ ข้ันตอนและสื่อท่ีใชในทาง
การตลาดของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รูปแบบการทําธุรกิจท่ีปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส  การทํา
ธุรกิจระหวางองคการ  การทําธุรกิจระหวางองคการและลูกคา และการทําธุรกิจระหวางองคการกับ
ภาครัฐ หลักการและนัยของการคนหาท่ีมีตอการแขงขันการประยุกตใชงานสําหรับการคาปลีก และ
ระหวางธุรกิจกับธุรกจิ ระบบการชําระเงิน ความม่ันคงของระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ความเปนสวน
บุคคลและทรัพยสินทางปญญา

บธ26304 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 3(3-0-6)
BA26304 Data Communications and Network
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ16204 พ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรวมของเทคโนโลยีเครือขาย  หลักการและรายละเอียดของการสื่อสารขอมูลและระบบ
เครือขายสถาปตยกรรมการสื่อสารคอมพิวเตอร มาตรฐานและองคกรมาตรฐาน หลักการและ
สถาปตยกรรมของโพรโทคอลแบบจําลองและการทํางานของการสื่อสารแบบเขาจังหวะและแบบไม
เขาจังหวะ  การตรวจจับความผิดพลาด  การควบคุมการประสานขอมูล การมัลติเพลกช การสวิตช
วงจรการสวิตชแพคเก็ต รูปแบบเครือขาย เครือขายทองถิ่นและเมือง เครือขายระยะใกลไกล การ
เช่ือมตอเช่ือมเครือขายรีพีทเตอร บริดจ เราทเตอร  กตเวย  การใหบริการของระบบเครือขายตาง
ๆ การสื่อสารผานดาวเทียม   เครือขายตาง ๆ  รวมถึงเครือขายอินเทอรเนตและการจัดการ
เครือขาย
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บธ36305 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (2-2-5)
BA36305 English Communication in Science and Technology

พัฒนาทักษะในการฟง  และ ฝกการอานบทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถเขาใจการใชศัพท  สํานวน  การวางรูปแบบ  การจับใจความ
สําคัญและวัตถุประสงคของผูเขียนได  สามารถประมวลและวิเคราะหความคิดจากบทความได
ศึกษาและฝกการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการฟง  อาน  และเขียนสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3.2 ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1. หัวหนาสาขาวิชา

ลําดับ
ท่ี

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ตําแหนง
ทาง

วิชาการ

คุณวุฒิ สถานศึกษา ป พ.ศ.ท่ี
สําเร็จ

การศึกษา
1 นส.สุวิมล วงศสิงหทอง 3909900765997 - วศ.บ.

(วิศวกรรมไฟฟา)
MS.
(วิศวกรรมไฟฟา)

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
Oklahoma State
University,
U.S.A.

2525

2528

3.2.1. อาจารยประจําหลักสูตร

ลําดับ
ท่ี

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ตําแหนง
ทาง

วิชาการ

คุณวุฒิ สถานศึกษา ป พ.ศ.ท่ี
สําเร็จ

การศึกษา
1 นส.สุวิมล วงศสิงหทอง 3909900765997 - วศ.บ.

(วิศวกรรมไฟฟา)
MS.
(วิศวกรรมไฟฟา)

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
Oklahoma State
University,
U.S.A.

2525

2528

2 นายบุญเลิศ ศรีเบญจบุตร 3101700716879 - คอ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟา)
วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนคร
เหนือ

2543

2549

3 นายธงชัย  แกวกิริยา 3170600510291 - คอ.บ.
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร)

วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟา
และสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนคร
เหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
ธนบุรี

2543

2548
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ลําดับ
ท่ี

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ตําแหนง
ทาง

วิชาการ

คุณวุฒิ สถานศึกษา ป พ.ศ.ท่ี
สําเร็จ

การศึกษา
4 นายกรุง  กาญจนสถิตย 3102002295992 - คอ.บ.

(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร)

วท.ม.
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนคร
เหนือ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนคร
เหนือ

2543

2549

5 ดร.วิโรจน  จงชนะชววัฒน 3209800020929 - วท.บ.
(โซลิดเสตท
อิเลคทรอนิกส)
บธ.ม.
(การบริหารการ
ปฏิบัติการ)
วศม.
(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ด.
(โทรคมนาคม)

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
ลาดกระบัง

2537

2542

2543

2552
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3.2.3 อาจารยประจํารวมสอน

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก ตําแหนง
วิชาการ

ภาระสอน(ชม./สัปดาห)
1/55 2/55 1/56 2/56

1 ผศ.  ุฑามาส ไพบูลยศักด์ิ วท.บ.

พบ.ม.

คณิตศาสตร-
คอมพิวเตอร
วิทยาการคอมพิวเตอร

ผศ. 3 3 3 3

2 อ นงนาถ      นพคุณ วท.บ.
วท.ม.

เคมี
คอมพิวเตอร

อาจารย 3 3

3 อ.กฤษณา    ศุขหมอก วท.บ.
พบ.ม.

คณิตศาสตร
การวิจัยดําเนินงาน

อาจารย 3 3

4 อ.นิรัญ        งามเกิด วท.บ.
วท.ม.

เคร่ืองกล
วิทยาการคอมพิวเตอร

อาจารย 3 3 3 3

5 อ.ชัยมาศ      คะมา วท.บ.
วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาการสารสนเทศ

อาจารย 3 3

6 อ.สุภัคด์ิ สุวรรณยา บธ บ.
วท.ม.

คอมพิวเตอรธุรกิจ
เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ

อาจารย 3 3

7 อ.ธนพล วาทนะปรีชา วท.บ.
วท.ม

คณิตศาสตร
เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ

อาจารย 3 3

8 นายประภาส ศรีชัยวัฒน วศ.บ.
บธ ม.
วท.ม.

อิเล็คทรอนิคส
การเงิน
วิทยาการคอมพิวเตอร

อาจารย 3 3

9 อ.ธนิต ดิษสุข วท.บ.
พบ.ม.

สถิติ
วิทยาการคอมพิวเตอร

อาจารย 3 3

10 อ.เอกภพ เนียมละมลุ วท.บ.

วท.ม

คณิตศาสตร-
คอมพิวเตอร
เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ

อาจารย 3 3

11 ผศ. ดร. อนันต    บุญสนอง บธ บ.
ศศ.ม.
Ph.D

การตลาด
เทคโนโลยีสังคม
Social Science

ผศ. 3 3

12 ผศ.วรรณนิภา หลอเพ็ญศรี พศ.บ.
พบ.ม

การจัดการเชิงปริมาณ
การจัดการการเงิน

อาจารย 3 3

13 นางชเนตตี พิพัฒนางกูร บธ บ.
บธ ม.

การเงิน
การเงิน

อาจารย 3 3

14 นายอรุณ นวกิจรังสรรค บธ บ.

บธ ม.

เศรษฐศาสตร
การเกษตร
การเงินและการ

อาจารย 3 3
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ธนาคาร
15 ผศ.วรรณนิภา หลอเพ็ญศรี พศ.บ.

พบ.ม.
การจัดการเชิงปริมาณ
การจัดการการเงิน

ผศ. 3 3

16 ผศ.บุญยัง สหเทวสุคนธ บธ บ.
บธ ม

การบัญชี
บัญชีตนทุน

ผศ. 3 3

17 อ.จินดา จอกแกว บธ บ.
ศศ.ม.

การบัญชี
เทคโนโลยีสังคม

อาจารย 3 3

18 อ.สมณัฎฐา นาควิหก บธ บ.
บธ ม.
ปร.ด.

การบัญชี
การเงิน
การบริหารการพัฒนา

อาจารย 3 3

19 ผศ.สุมล มานัสฤดี ศ.บ.
พบ.ม.

การเงินการธนาคาร
การวางแผนเศรษฐกิจ

ผศ. 3 3

20 อ.สุจิตรา สามัคคีธรรม ศ.บ.
ศ.ม.

การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตรเชิง
ปริมาณ

อาจารย 3 3

3.2.4. อาจารยพิเศษ

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก ตําแหนง
วิชาการ

ภาระสอน(ชม./สัปดาห)
1/54 2/54 1/55 2/5

5
1 อ.ปริญญ ศุกรีเขตร บธ บ.

บธ ม.

เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ

อาจารย 3 3

2 อ.สุรัสวดี สัมปชชลิต วท.บ.

วท.ม.

วิยาศาสตร
คอมพิวเตอร
การจัดการเทคโนโลยี

อาจารย 3 3

3 อ.ธีราพร เรือนจํารูญ บธ บ.
คอ.ม.

คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย 3

4 อ.อภิชาติ พิบูลยวัฒนวงศ วท.บ.
วท.ม.

วิทยาศาสตร
การจัดการสารสนเทศ

อาจารย 3 3

5 อ.วฤษาย รมสายหยุด วท.บ.

วท.ม.

วิยาศาสตร
คอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย 3 3

6 อ.คมสัน บุญเทยีม วศ.บ.
วท.ม.

วิศวกรรมไฟฟา
บริหารธุรกิจ
โทรคมนาคม

อาจารย 3 3
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูประกอบการ พบวาทุกแหงมีความตองการใหบัณฑิตมี

ประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังน้ันในหลักสูตรจึงมีรายวิชาฝกงาน ซ่ึงจะจัดอยูในกลุม
วิชาเอกบังคับ เพ่ือใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชาน้ี

4.1. ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนใน

การเรียนรูทฤษฎี เพ่ือใหสามารถนําไปใชในภาคปฏิบัติมากย่ิงข้ึน
(2) บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน

เคร่ืองมือไดอยางเหมาะสม
(3) สรางมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และศึกษาวัฒนธรรมขององคกร เพ่ือใหสามารถปรับตัวได
(5) เรียนรูการนําความความรูท่ีเรียนไปประยุกตใชงานจริง นําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนใน

งานได
(6) ฝกการวิเคราะห สังเคราะห และแกปญหาเฉพาะหนาจากสภาพงานจริง
(7) วิเคราะหจุดออนในการทํางานของตนเอง และเรียนรูแนวทางการปรับปรุง

4.2. ชวงเวลา
ภาคฤดูรอน ของปการศึกษาท่ี 3

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
12 สัปดาห (1 ภาคฤดูรอน)

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอท่ีเกี่ยวของกับการประยุกตเทคโนโลยีเพ่ือนําไปใช

ในทางธุรกิจ หรือการศึกษา โดยมีองคกรภาคธุรกิจหรือภาคการศึกษาอางอิงและคาดวาจะนําไปใช หาก
โครงงานสําเร็จ โดยมีการพัฒนาเปนระบบงาน และมีรายงานท่ีตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาท่ี
หลักสูตรในกําหนด อยางเครงครัด โดยกําหนดใหเปนโครงงานท่ีมุงเนนการสรางผลงานประยุกตเพ่ือ
นําไปใชในงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1. คําอธิบายโดยยอ
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาประยุกตในการทํา

โครงงาน ประโยชนท่ีจะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาเขาใจความตองการในแงการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในภาคธุรกิจ เขาใจข้ันตน

การรวบรวมความตองการทางธุรกิจ สรางความเช่ียวชาญในการใชเคร่ืองมือ โปรแกรมในการทําโครงงาน
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สามารถกําหนดข้ันตอนการทดสอบ ความตองการดานขอมูล และสามารถนําเสนอโครงการใหผูใชเห็น
ประโยชน และสามารถใชโครงงานเปนตนแบบในการพัฒนาตอได

5.3. ชวงเวลา
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 3 และ ปการศึกษาท่ี 4

5.4. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต

5.5. การเตรียมการ
มีการกําหนดช่ัวโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา กําหนดแผนการสงงานราย

สัปดาห ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต โดยนําตัวอยางโครงงานจากหลายมหาวิทยาลัยมา
ใหศึกษา และปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ

5.6. กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ท่ีบันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยท่ีปรึกษา

และประเมินผลจากรายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโปรแกรมและการทํางาน
ของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในข้ันตน โดยเฉพาะการทํางานหลักของโปรแกรม
และการจัดสอบการนําเสนอท่ีมีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

ดานบุคลิกภาพ จัดกิจกรรมใหนักศึกษาถายทอดความรูใหนักเรียนหรือเยาวชน
เพ่ือเพ่ิมพูนการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และ การนําเสนอโครงงานใน
รายวิชาท่ีเกี่ยวของ และมีการอบรมความรูใหรุนนองในกิจกรรม
ปฐมนิเทศ และ ใหความรูในวิชาดานปฏิบัติการกับรุนนอง กอนท่ี
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา

ดานทักษะ จัดเปนวิชาเฉพาะ เ พ่ือฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ การใช
เค ร่ืองมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชประโยชนจาก
อินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง การสังเคราะหขอมูลเพ่ือ
การสรางความเขาใจ

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง

-รายวิชาในระดับป 3-4 กําหนดเวลาการสงงาน ท่ีนักศึกษาตอง
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด

- ตรวจสอบเวลาการเขาช้ันเรียน และกําหนดกติกาเพ่ือสรางวินัย
ในตนเอง เชน เขาเรียนตรงเวลา เขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ มีสวน
รวมในช้ันเรียน

- กําหนดใหนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมีการกําหนด
บทบาทสมาชิกในกลุมใหมีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพ่ือ
เปนการฝกสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมท่ีดี
-มีกิจกรรมนักศึกษาท่ีมอบหมายใหหมุนเวียนกันเปนหัวหนาใน
การดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝกความรับผิดชอบ

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ท้ังเปนวิชาเฉพาะ
และแทรกอยูในรายวิชาอื่นๆ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1. คุณธรรม จริยธรรม

2.1.1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ

ความสําคัญ
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(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2.1.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาช้ันเรียนให

ตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยใน
การทํางานกลุมน้ันตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซ่ือสัตยโดยตองไม
กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากน้ีอาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรก
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การ
ยกยองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ

2.1.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน
- การสงงานตามกําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการรวมกิจกรรมในช้ันเรียน และ กลุมการทํางาน
-ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
-ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบของนักศึกษาในสาขาฯ
-ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
- ประเมินจากความสมัครใจในการทํางานอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย หรือ พัฒนานักศึกษารุน

นองในสาขาวิชาฯ และ มหาวิทยาลัย
2.2. ความรู

2.2.1. ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเน้ือหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู

ทักษะ และการใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ และ องคประกอบตาง ๆ ของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการนําไปประยุกต
(5) รูเขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ
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2.2.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตหลักการท่ีเรียนไป

ใชในทางปฏิบัติ เนนเพ่ิมเติมเน้ือหาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสอดแทรกการพัฒนา
บุคลิกภาพ และ คุณธรรม จริยธรรมไวในรายวิชาท่ีเกี่ยวของ พรอมจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษในการสัมมนาเฉพาะเร่ือง หรือ
ในหัวขอท่ีเปนเทคโนโลยีท่ีอยูในความสนใจ ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

2.2.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากการวิเคราะหประเด็นในรายงาน
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน
(5) ประเมินจากการทําโครงงาน

2.3. ทักษะทางปญญา
2.3.1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สรางเสริมใหมีตรรกะในการคิด
(2) สามารถสืบคน ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอยาง

สรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
2.3.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
(4) การจัดทําโครงการท่ีตองมีการถายทอดความรูใหรุนนอง และเยาวชน การทําโครงงานเด่ียว

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองใชความรู ความสามารถ จากการเรียนในมหาวิทยาลัย 4 ป
2.3.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานใน
ช้ันเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน

2.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
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(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆในกลุม
ท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ัง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง
2.4.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ
(1) การทํางานกลุม
(2) การจัดทําโครงงานเด่ียว และ งานประจําสัปดาหเพ่ือนําเสนอ
(3) การฝกงานในถานประกอบการและการเย่ียมชมสถานประกอบการ
(4) การจัดทําช้ินงานท่ีเปนการออกแบบพัฒนาระบบและกําหนดคณะทํางานและความรับผิดชอบ
2.4.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในช้ันเรียน และ

สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลท่ี
ได

2.5. ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1. ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเคร่ืองมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาท่ีเกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนออยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม

2.5.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณ
เสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ
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2.5.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเกี่ยวของ

(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเคร่ืองมือตาง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆท่ีมีการนําเสนอตอช้ันเรียน

(2) ประเมินจากการใชเคร่ืองมือตางๆในการแกปญหา
(3) ประเมินจากการใชคอมพิวเตอร ท้ังฮารดแวร และ ซอฟแวรท่ีเหมาะสมในการแกปญหา

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามท่ีระบุในหมวดท่ี 4 ขอ

2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซ่ึงแตละรายวิชาอาจนําไปสูผลการเรียนรูท่ีแตกตาง
กันในแตละดาน

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ

ความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเน้ือหาท่ีศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู

ทักษะ และการใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหมๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ
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ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุมท้ังใน

บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดง

จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเคร่ืองมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาท่ีเกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอ

อยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม



มหาวิทยาลัยเกริก (พ.ศ. 2555)

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก oความรับผิดชอบรอง

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใชเทคโนโลยี

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

ศศ11102 ภาษาไทยธุรกิจ                
ศศ11104 ภาษาอังกฤษ 1                 
ศศ11105 ภาษาอังกฤษ 2                 
ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3                 
ศศ11107 คณิตศาสตรท่ัวไป                 
ศฐ11502 สถิติเบ้ืองตน                 
ศศ11108 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน

                

ศศ11109 ชีวิตและสิ่งแวดลอม                
บธ14101 เทคโนโลยีคอม
พิวเตอรเบ้ืองตน

              

ศศ11110 สารสนเทศเบ้ืองตน               
ศศ11111 มนุษยกับอารยธรรม             
ศศ11112 ตรรกวิทยา               
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มหาวิทยาลัยเกริก (พ.ศ.2555) 2

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใชเทคโนโลยี

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

ศศ11113 ปรัชญาสังคมและจริยธรรม
ทางสังคม

              

ศศ11114 บัณฑิตอุดมคติไทย                 
ศศ11115 สังคมกับเศรษฐกิจ                
ศศ11116 สังคมกับการปกครอง                
ศศ11117 มนุษยกับสังคม                 
ศศ11118 จิตวิทยาท่ัวไป                 
ศศ11119 เศรษฐกิจพอเพียง                
นต11104 ความรูเบ้ืองตนเก่ียว
กับกฎหมายท่ัวไป
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก oความรับผิดชอบรอง

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

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข

การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
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
บธ15203 หลักการบัญชีเบ้ืองตน      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
บธ21201 การเงินธุรกิจ      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
บธ21202 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ      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
บธ32202 การจัดการการฏิบัติการ      o o   o o o  o   o   o  o  o  o   o
นต11105 กฎหมายธุรกิจเบ้ืองตน      o o   o o o  o   o   o  o  o  o   o
บธ16201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร      o    o o o o    o o o o  o  o   o o o
บธ16202 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงวัตถุ      o    o o o o    o o o o  o  o   o o o
บธ16303 การออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ      o    o o o o    o o  o  o  o   o o o
บธ16204 พื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      o    o o o o o    o o o O o  o  o o o o
บธ16206 คณิตศาสตรไมตอเนื่อง      o o   o o o o o   o o o o O o  o  o  o o
บธ16307 ระบบปฏิบัติการ      o o   o o o o o   o o  o O o  o    o o
บธ26301 โครงสรางขอมูล      o    o o o o o   o o o o O o  o    o o
บธ26302 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน      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. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข

การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
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
บธ26303 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร       o    o o o     o    o  o   o o 
บธ26304 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย      o o   o o o o o   o o  o  o o   o o o o
บธ26305 สื่อประสมพื้นฐาน      o o   o o o o    o o  o  o o    o o o
บธ26406 ระบบฐานขอมูล      o o   o o o o o   o o  o  o o     o o
บธ26307 การวิเคราะหและออกแบบฯ       o    o  o    o   o    o   o  o
บธ26408 เทคโนโลยีและการประยุกตบนอินเทอรเน็ต      o o   o   o       o  o     o o 
บธ36301 การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ      o o   o o o o o   o o o o  o o    o o o
บธ36302 ความม่ันคงของสารสนเทศ          o o o o o   o o o o  o o     o o
บธ36304 กฎหมาย จริยธรรมและสังคมดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ   o   o   o o o o o o  o  o o o O o     o o o

บธ36305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี   o   o o  o o o o o o   o o o   o  o   o  o

บธ46310 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1   o  o o o    o o  o          o   o  
บธ46311 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2   o  o                 o  o   o  
บธ46312 การฝกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ        o o o              o   o o 
บธ36410 กระบวนการซอฟตแวร      o o   o o  o o O  o  o o  o o     o o
บธ36411 วิศวกรรมซอฟตแวร      o o   o o  o      o o  o o     o o
บธ36412 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟตแวร   o   o o  o o o  o o     o o  o o o    o o
บธ36413 การบริหารโครงงานซอฟตแวร      o    o o o o o     o    o     o o
บธ36414 วิศวกรรมความตองการ      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. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข

การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
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
บธ36415 การออกแบบซอฟตแวรแบบทนทานตอความ

บกพรอง      o    o o o o o   o  o o O o o o    o o

บธ36416 ซอฟตแวรเมททริก      o o   o o  o o   o  o o O o o     o o
บธ46416 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานวิศวกรรม
ซอฟตแวร 1       o  o o       o  o     o  o  o o

บธ46417 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานวิศวกรรม
ซอฟตแวร 2          o    o   o  o         o o

บธ36421 รหัสวิทยาเบ้ืองตนและการประยุกตใช      o    o    o   o  o o  o o     o o
บธ36422 การสื่อสารแบบไรสายและแบบเคลื่อนท่ี      o    o o o o       o  o o     o o
บธ36424 เทคโนโลยีเชื่อมตอระหวางเครือขาย      o    o o o o       o  o o     o o
บธ36425 การบริหารเครือขายโทรคมนาคม      o    o o o        o  o o     o o
บธ46420 การโปรแกรมระบบเครือขาย      o     o o o       o  o o     o o
บธ46421 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานเครือขายและ

ความม่ันคง      o    o o                 o o

บธ36431 คอมพิวเตอรกราฟฟกสและภาพเคลื่อนไหว      o     o  o    o     o o    o o 
บธ36432 การประมวลผลภาพดิจิตอล      o    o o  o         o o     o o
บธ36433 ความเสมือนจริงพื้นฐาน      o    o o o o         o o     o o
บธ36434 การออกแบบโปรแกรมและพัฒนาสื่อประสม      o     o  o    o     o o    o o 
บธ36435 ภาพ 3 มิติ      o    o o  o         o o    o o 
บธ36437 การจําลอง      o    o o o o         o o    o o 
บธ46430 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานสื่อประสม 1   o       o    o      o       o o 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข

การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
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
บธ46431 การออกแบบเกมและการประยุกตใช      o    o o  o   o    o O o o     o 
บธ46432 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานสื่อประสม 2          o       o   o O       o o
บธ36441 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศ      o    o o o o o      o O o o    o o o
บธ36442 แบบจําลองและการพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส      o     o o o        O o o    o o 
บธ36443 การจัดการความสัมพันธลูกคาทาง

อิเล็กทรอนิกส      o    o o o o o   o    O o o    o o o

บธ36444 การจัดการการผลิตและหวงโซของการจําหนาย      o    o o o o o   o    O o o    o o o
บธ36445 กลยุทธและสถาปตยกรรมการทําธุรกิจผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส      o    o o  o o        o o    o o 

บธ46440 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานระบบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 1          o          o       o o o

บธ46441 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานระบบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 2          o          o       o o o

บธ36451 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ      o    o o  o o   o     o o    o o o
บธ36452 นวัตกรรมกระบวนการ      o    o o  o o   o     o o    o o o
บธ36453 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ      o    o o o  o      o  o o      o
บธ36455 กลยุทธการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ      o    o o o o o      o  o o     o o
บธ36456 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ          o o o  o      o  o o    o o o
บธ36457 การโปรแกรมทางธุรกิจ      o     o  o         o o    o o 
บธ36458 การประยุกตใชโปรแกรมทางธุรกิจ           o           o o    o o 
บธ46450 การจัดการความรู      o    o o o  o o     o  o o    o o o



มคอ.2

มหาวิทยาลัยเกริก (พ.ศ.2555) 2

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

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข

การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
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
บธ46451 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ          o    o             o o o

บธ36461 การพัฒนาระบบฐานขอมูล      o     o  o    o     o o    o o 
บธ36462 การจัดการฐานขอมูลชั้นสูง      o    o o  o    o     o o    o o 
บธ36463 การทําเหมืองขอมูล      o    o o  o  o  o     o o    o o o
บธ36464 คลังขอมูล      o    o o  o  o  o     o o    o o o
บธ36465 การออกแบบฐานขอมูล      o    o o  o    o   o  o o    o o 
บธ36466 การประยุกตฐานขอมูล           o      o   o  o o    o o 
บธ46460 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานระบบ

ฐานขอมูล 1          o          o       o  

บธ46461 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานระบบ
ฐานขอมูล 2          o          o o o   o  o o o
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกริก  วาดวยการศึกษาข้ันปริญญา

บัณฑิต  พ.ศ. 2549

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
2.1 คณะวิชาไดนําเสนอคําสั่งขอแตงตั้ง  คณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการท่ีมีคุณวุฒิ  ความรู

ความเช่ียวชาญและประสบการณในสาขาวิชา  เพ่ือควบคุมดูแล  มาตรฐานการออกขอสอบใหเปนไปตาม
แผนการสอนและการวัดผลการศึกษาของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา มีการจัดทํา สสอ.1 สสอ.2 เพ่ือแสดง
ถึงความมีมาตรฐานและเปนการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาอีกวิธีการหน่ึง

2.2 สาขาวิชาไดทําการติดตามและสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในทุก ๆ ปการศึกษา
ตามแบบฟอรมกลางท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําข้ึน  ซ่ึงมีประเด็นดานระยะเวลาการมีงานทํา  ลักษณะขององคกรท่ี
ทํางาน เงินเดือน  สวัสดิการท่ีไดรับ  การประยุกตใชความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน เปนตน  นอกจากน้ัน สาขาวิชา
ยังทําการติดตามความพึงพอใจของนายจาง  เพ่ือทราบถึงความรูในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา    ความพรอม
การปรับตัว  การอยูรวมกับสังคมการทํางาน  รวมท้ัง  การสอบถามเพ่ือทราบแนวโนมการศึกษาตอในระดับท่ี
สูงข้ึน  อน่ึง  สาขาวิชาไดทําการรวบรวมผลงานของนักศึกษาท่ีศึกษาวิชาโครงงานพิเศษ  ไวอยางเปนระบบ
ดวยเห็นถึงประโยชนตอการเปนแหลงขอมูลดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และเกิดประโยชนตอนักศึกษารุนนอง
เพ่ือการจัดทําโครงงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพย่ิง ๆ ข้ึน
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ เปนไปตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยเกริกวาดวยการวัดและการประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) การคัดเลือก กอนปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอบรรจุ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหอาจารยใหมน้ัน

เขารับการอบรมปฐมนิเทศ และทดลองปฏิบัติงานกอนท่ีจะบรรจุเปนอาจารยประจํา
(2) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการสอนแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/

สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอนและงานท่ีตองปฏิบัติ  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ัง
มีความประทับใจ  และทัศนคติท่ีดีตอมหาวิทยาลัย ท้ังยังเปนการเตรียมความพรอม ใหอาจารย มีความเช่ือม่ันใน
ตนเอง  มีความรู ความเขาใจในนโยบาย หนาท่ีหลัก

(3) การประเมินผล  ภายหลังการอบรมและทดลองปฏิบัติงาน  เปนเวลา 6 เดือน อาจารยใหมทุกคนจะไดรับ
การประเมินผลงานจากผูบังคับบัญชาโดยตรงของตนเอง    ซ่ึงไดแก หัวหนากลุมงานท่ีอาจารยใหมไดทําการ
ทดลองปฏิบัติงาน ทําการประเมินผลงานในลําดับแรก เพ่ือเสนอตอผูบังคับบัญชาท่ีสูงกวาเปนลําดับข้ันตอไป  ผล
การประเมินแบงเปน 2 กรณี  คือ

ผานการประเมิน : อาจารยใหมจะไดรับการบรรจุเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี ท่ีไดผานการทดลองปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงานก็จะไดเขารับการอบรมระหวาง
ประจําการเปนระยะๆ  ตอไป

ไมผานการประเมิน : อาจารยใหมจะไดรับการช้ีแจงจากคณบดีถึงเหตุผลของการไมผานการ
ประเมิน  และอาจใหทดลองปฏิบัติงานตอไปอีก 6 เดือนเพ่ือรอการประเมินอีกคร้ัง

(4) จัดทําแผนพัฒนาอาจารยโดยเสนอแผนพัฒนาอาจารยลวงหนา 3 ป โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณา
ดังน้ี
1. ประเมินตามความจําเปนและความตองการพัฒนาตนเองของอาจารย
2. ประเมินจากปญหาท่ีพบจากการปฏิบัติงานในฝายตางๆ
3. ประเมินตามนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4. ประเมินจากความเหมาะสมและความสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
5. ประเมินตามศักยภาพและความแตกตางของบุคคลในการพัฒนาบุคลากรแตละระดับ

(5) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเน่ืองโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาท่ีไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก การ
สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการ
ท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเน่ืองโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาท่ีไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก การสนับสนุน
ดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ
และ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ

(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญใน

สาขาวิชาชีพ เปนรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
(5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ
(6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ
(7) สนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานทางวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ
(8) สนับสนุนใหอาจารยเขารวมการอบรม สัมมนาท่ีจัดข้ึนโดยหนวยงานตางๆท้ังในและภายนอกองคกร
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบดวยรองอธิการบดีฝายวิชาการ

ประธานหลักสูตร หรือหัวหนาสาขาวิชา และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเปนผูกํากับ
ดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารย
ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเน่ือง

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย

โดยอาจารยและนักศึกษา
สามารถกาวทันหรือเปนผูนํา
ในการสรางองคความรูใหมๆ
ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. กระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความใฝรู มีแนวทางการ
เรียนท่ีสรางท้ังความรู
ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพ ท่ีทันสมัย

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ

1.จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพดานเทคโนโลยีใน
ระดับสากลหรือระดับชาติ(หากมี
การกําหนด)

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ
3 ป

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให
มีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และ
มีแนวทางการเรียนหรือกิจกรรม
ประจําวิชาใหนักศึกษาไดศึกษา
ความรูท่ีทันสมัยดวยตนเอง

4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และ
หรือ ผูชวยสอน เพ่ือกระตุนให
นักศึกษาเกิดความใฝรู

5. กําหนดใหอาจารยท่ีสอนมีคุณวุฒิไม
ตํ่ากวาปริญญาโทหรือหรือเปนผูมี
ประสบการณหลายปมีจํานวน
คณาจารยประจําไมนอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน

6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนํา
ในทางวิชาการ และหรือ เปน
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในดานท่ี
เก่ียวของ

7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรให
ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการท่ี

-หลักสูตรท่ีสามารถอางอิงกับมาตรฐานท่ี
กําหนดโดยหนวยงานวิชาชีพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความทันสมัย
และมีการปรับปรุงสมํ่าเสมอ
-จํานวนวิชาเรียนท่ีมีภาคปฏิบัติ และวิชา
เรียนท่ีมีแนวทางใหนักศึกษาไดศึกษา
คนควาความรูใหมไดดวยตนเอง
-จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา
ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิประสบการณ
และการพัฒนาอบรม ของอาจารย

- จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการเรียนรู
และบันทึกกิจกรรมในการสนับสนุนการ
เรียนรู
-ผลการประเมินการเรียนการสอนอาจารย
ผูสอน และการสนับสนุนการเรียนรูของ
ผูสนับสนุนการเรียนรู โดยนักศึกษา
-ประเมินผลโดยคณะกรรมการท่ี
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯทุก 2
ป
-ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 4 ป
-ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา
ทุกๆ 2 ป
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เก่ียวของ ท้ังในและตางประเทศ
8.มีการประเมินหลักสูตรโดย

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกป และภายนอกอยางนอยทุก 4ป

9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา
อาจารย อุปกรณ เครื่องมือวิจัย
งบประมาณ ความรวมมือกับ
ตางประเทศ ผลงานทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษาเพ่ือเปนขอมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ

10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษา

11. สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย
เพ่ือนํามาประยุกตใชในการสอน

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1. การบริหารงบประมาณ

คณะจัดสรรงบประมาณประจําป เพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน และสรางสภาพแวดลอมให
เหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา

2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดท่ีมีหนังสือดาน

การบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคน สวนระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง
นอกจากน้ีคณะมีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง

ลําดับ ช่ืออุปกรณ บริหารจัดการ
งานสํานักงาน

บริหารจัดการ
ดานการเรียน

การสอน

หนวยนับ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร PC 36 205 เคร่ือง
2 เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา 1 0 เคร่ือง
3 เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบเลเซอร 8 2 เคร่ือง
4 เคร่ืองฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร 5 30 เคร่ือง
5 เคร่ืองสแกนเนอร (Scanner) 3 1 เคร่ือง
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6 กลองดิจิทัล 1 ตัว
7 กลองวิดิโอ 1 2 ตัว
8 เคร่ืองขยายเสียง - 23 เคร่ือง
9 ไมโครโฟนไรสาย - 26 ตัว
10 เกาอ้ี - 125 ตัว
11 ระบบกลองวงจรปด 32 - ชุด
12 เคร่ืองแมขาย - 4 ชุด
13 Wireless LAN 9 6 ชุด
14 Layer 3 switch 1 - ระบบ
15 ระบบ e-Learning 1 ระบบ
16 Network Switch - 15 เคร่ือง

จํานวนสื่อการเรียนรู

ลําดับ สื่อการเรียนรู หมวด ไทย ตปท. รวม
1 หนังสือ (เลม) เทคโนโลยีสารสนเทศและ

อื่นๆ
817 399 1216

2 วารสาร (เลม) เทคโนโลยีสารสนเทศและ
อื่นๆ

17 0 17

3 วิ ท ย า นิ พ น ธ
(เลม)

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
อื่นๆ

70 0 70

(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 4 หนังสือท่ีเกี่ยวของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุด ในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเกี่ยวของ เพ่ือบริการใหอาจารยและ

นักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือน้ัน อาจารยผูสอนแตละ
รายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ท่ีจําเปน นอกจากน้ีอาจารยพิเศษท่ีเชิญ
มาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ สําหรับใหหอสมุดจัดซ้ือหนังสือดวย

ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะตองจัด
สื่อการสอนอื่นเพ่ือใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เคร่ือง
ถายทอดภาพ 3 มิติ เคร่ืองฉายสไลด เปนตน
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2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจาหนาท่ีประจําหองสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือ และทําหนาท่ีประเมิน

ความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากน้ีมีเจาหนาท่ี ดานโสตทัศนอุปกรณ ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกในการ
ใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียด
ดังตารางตอไปน้ี

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล
จัดใหมีหองเรียน
หองปฏิบัติการ ระบบ
เครือขาย แมขาย
อุปกรณการทดลอง
ทรัพยากร สื่อและ
ชองทางการเรียนรู ท่ี
เพียบพรอม เพ่ือ
สนับสนุนท้ังการศึกษาใน
หองเรียน นอกหองเรียน
และเพ่ือการเรียนรูไดดวย
ตนเอง อยางเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ

1. จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดีย ท่ีมีความพรอมใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในการสอน การ
บันทึกเพ่ือเตรียมจัดสรางสื่อสําหรับการทบทวน
การเรียน

2.จัดเตรียมหองปฏิบัติการทดลองท่ีมีเครื่องมือ
ทันสมัยและเปนเครื่องมือวิชาชีพในระดับสากล
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติ สรางความ
พรอมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

3.จัดใหมีเครือขายและหองปฏิบัติการทดลองเปด
ท่ีมีท้ังเครื่องคอมพิวเตอรและพ้ืนท่ีท่ีนักศึกษา
สามารถศึกษา ทดลอง หาความรูเพ่ิมเติมได
ดวยตนเอง ดวยจํานวนและประสิทธิภาพท่ี
เหมาะสมเพียงพอ

4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการท้ังหนังสือตํารา และ
สื่อดิจิตัลเพ่ือการเรียนรู ท้ังหองสมุดทาง
กายภาพและทางระบบเสมือน

5. จัดใหมีเครื่องมือทดลอง เชน ระบบแมขาย
ขนาดใหญ อุปกรณเครือขาย เพ่ือใหนักศึกษา
สามารถฝกปฏิบัติการในการบริหารระบบ

- รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน
เครื่องมืออุปกรณ ตอหัว
นักศึกษา ชั่วโมงการใชงาน
หองปฏิบัติการ และเครื่องมือ
ความเร็วของระบบเครือขายตอ
หัวนักศึกษา

- จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
เรียนท่ีมีการฝกปฏิบัติดวย
อุปกรณตาง ๆ

- สถิติของจํานวนหนังสือตํารา
และสื่อดิจทัิล ท่ีมีใหบริการ และ
สถิติการใชงานหนังสือตํารา
สื่อดิจิตัล

- ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรูและการ
ปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1. การรับอาจารยใหม

มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ

3.2. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน

ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
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3.3. คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติ

มาใหกับนักศึกษา ดังน้ันคณะกําหนดนโยบายวากึ่งหน่ึงของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือ
วิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ 3 ช่ัวโมงและอาจารยพิเศษน้ัน ไมวาจะสอนท้ังรายวิชาหรือบางช่ัวโมง
จะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

4.1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีท่ีเกี่ยวของกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ และมีความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน

บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถ
ใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซ่ึงจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรียมหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรในวิชาท่ีมีการฝกปฏิบัติ

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1. การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนักศึกษา

คณะมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาท่ีอาจารยท่ี
ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษา ) Office Hours  (เพ่ือใหนักศึกษา
เขาปรึกษาได นอกจากน้ี ตองมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา

5.2. การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะย่ืนคํารองขอดู

กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได

6. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเน่ือง 2 ปการศึกษาเพ่ือติดตาม

การดาเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังน้ีเกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา
มี)

    

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา

    

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 3 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา

    

5) จัดทารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา    

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา

    

6) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว

    

7) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนาดาน
การจัดการเรียนการสอน     

8) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง     

9) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป     

10) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0  

11) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

12) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ไมตํ่ากวา
รอยละ 80 

13) บัณฑิตท่ีไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนเฉลี่ยไมตํ่ากวาเกณฑ ก.พ.
กําหนด 
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หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน

- มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือหา
จุดออนและจุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพ่ือปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม โดย
อาจารยแตละทาน

- ใชการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน เพ่ือช้ีวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเน้ือหา
ท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป

- มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุม
- วิเคราะหเพ่ือหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธการสอนให

เหมาะสมกับนักศึกษาแตละช้ันป โดยอาจารยแตละทาน
- พิจารณาจากตัวผูเรียนรายบุคคล โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามี

ความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย
- การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของ

นักศึกษาในช้ันเรียน
1.2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการ

สอน การตรงตอเวลา การช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ช้ีแจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา
และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมน้ันจะกระทํา เม่ือนักศึกษาเรียนอยูช้ันปท่ี 3 และอาจตอง

ออกปฏิบัติงานในรายวิชาฝกงาน เปนเวลา 3 เดือน ซ่ึงจะเปนชวงเวลาท่ีอาจารยจะไปนิเทศก
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรูของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มีความ
รับผิดชอบ และยังออนดอยในดานใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมขอมูลท้ังหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7

ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินท่ีไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี

ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 3 ป และมีการประเมินเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุก 5 ป

ดัชนีบงช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรน้ี (ระบุ)
(1) จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามเวลาไมนอยกวารอยละ 70
(2) อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
(3) ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใชในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา
(4) รอยละของนักศึกษาไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา

กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงช้ีขางตน ทุก ๆ ระยะ 4 ป
กําหนดการประเมินคร้ังแรก ป 2558

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และใน

แตละรายวิชา กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ไดทันที
ซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยน้ันจะทําตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับน้ัน จะกระทําทุก 5 ป ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิต โดยมีข้ันตอน ดังตอไปน้ี

(1) รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ และ
รายงาน จาก มคอ.7
(2) วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
(3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)
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ภาคผนวก

เอกสารหมายเลข 1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกริกวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2549
เอกสารหมายเลข 2 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิข้ัน

ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
เอกสารหมายเลข 3 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
เอกสารหมายเลข 4 หนังสือท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
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เอกสารหมายเลข 1

ระเบียบมหาวิทยาลัยเกริกวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2549
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เอกสารหมายเลข 2

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิข้ันปริญญา
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

ลําดับ รายวิชาในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ IT

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชาในหลักสูตร

1 พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ITF: หัวขอหลักในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ITF: ความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITF: สาขาวิชาที่เก่ียวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ITF: การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ดานตาง ๆ
SIA: บริบทขององคกร
SP: คอมพิวเตอรในบริบทของสังคม
SP: บริบทในองคกร
SP: ความเปนมาของคอมพิวเตอร
MS: การประยุกตคณิตศาสตรกับงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

บธ11114 เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเบ้ืองตน

บธ26302 ระบบธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน

บธ26305 ส่ือประสมพ้ืนฐาน
บธ36443 การจัดการ

ความสัมพันธลูกคาทาง
อิเล็กทรอนิกส

2 พ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรม

PF: พ้ืนฐานของโครงสรางขอมูล
PF: องคประกอบโปรแกรม
PF: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
PF: อัลกอริทึมกับการแกปญหา
PF: การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ

บธ16201 การโปรแกรม
คอมพิวเตอร

บธ16202 การโปรแกรม
คอมพิวเตอรเชิงวัตถุ

บธ26301 โครงสรางขอมูล
3 แพลตฟอรม

คอมพิวเตอร
PT: ระบบปฏิบัติการ
PT: โครงสรางและสถาปตยกรรม
PT: โครงสรางพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร
SA: ระบบปฏิบัติการ
SA: โปรแกรมประยุกต
SA: กิจกรรมการบริหารจัดการระบบ
SA: การบริหารจัดการระบบในดานตาง ๆ

บธ16204 พ้ืนฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บธ16307 ระบบปฏิบัติการ
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ลําดับ รายวิชาในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ IT

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชาในหลักสูตร

4 คณิตศาสตรสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

MS: ตรรกะพ้ืนฐาน
MS: ความนาจะเปนเชิงวิยุต
MS: ฟงกชัน ความสัมพันธ และเซ็ต
MS: ทฤษฎีกราฟและตนไม
MS: การประยุกตคณิตศาสตรกับงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

บธ16206 คณิตศาสตรไม
ตอเน่ือง

5 สถิติสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

MS: ตัวแปรสุมและฟงกชัน
MS: ความนาจะเปนและการแจกแจง ความ
นาจะเปน
MS: การทดสอบสมมุติฐาน
MS: การเลือกตัวอยางและสถิติเชิงพรรณนา
MS: การถดถอยเชิงเสน
MS: การวิเคราะหสหสัมพันธ
MS: การประยุกตสถิติกับงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

บธ21201การวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ

บธ36301 การจัดเก็บและคนคืน
สารสนเทศ
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ลําดับ รายวิชาในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ IT

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชาในหลักสูตร

6 ระบบเว็บ WS: เทคโนโลยีเว็บ
WS: สถาปตยกรรมของสารสนเทศ
WS: ส่ือดิจิทัล
WS: การพัฒนาเว็บ
WS: จุดออนของระบบเว็บ

บธ16303 การออกแบบและ
เขียนโปรแกรมบนเว็บ

บธ26408 เทคโนโลยีและการ
ประยุกตบน
อินเทอรเน็ต

บธ36431 คอมพิวเตอรกราฟ
ฟกสและภาพเคล่ือน-
ไหว

บธ36432 การประมวลผลภาพ
ดิจิตอล

บธ36433 ความเสมือนจริง
พ้ืนฐาน

บธ36434 การออกแบบ
โปรแกรมและพัฒนา
ส่ือประสม

บธ36435 ภาพ 3 มิติ
บธ36437 การจําลอง
บธ46430 การศึกษาเฉพาะเร่ือง
ทางดานส่ือประสม 1
บธ46431 การออกแบบเกมและ

การประยุกตใช
บธ46432 การศึกษาเฉพาะเร่ือง

ทางดานส่ือประสม 2

7 เครือขาย NET: พ้ืนฐานของระบบเครือขาย
NET: เราติงและสวิทชชิ่ง
NET: เครือขายระดับกายภาพ
NET: ความมั่นคงของเครือขาย
NET: การบริหารเครือขาย
NET: การประยุกตงานในดานตาง ๆ

บธ 26304 การส่ือสารขอมูลและ
เครือขาย

บธ36422 การส่ือสารแบบไรสาย
และแบบเคล่ือนที

บธ36424 เทคโนโลยีเชื่อมตอ
ระหวางเครือขาย

บธ36425 การบริหารเครือขาย
โทรคมนาคม

บธ46420 การโปรแกรมระบบ
เครือขาย

บธ46421 การศึกษาเฉพาะเร่ือง
ทางดานเครือขายและ
ความมั่นคง



มหาวิทยาลัยเกริก (พ.ศ.2555) 2

ลําดับ รายวิชาในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ IT

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชาในหลักสูตร

8 ฐานขอมูล IM: พ้ืนฐานและแนวคิดการจัดการสารสนเทศ
IM: ภาษาในการสอบถามฐานขอมูล
IM: สถาปตยกรรมในการจัดระเบียบขอมูล
IM: แบบจําลองขอมูล
IM: การจัดการสภาพแวดลอมของฐานขอมูล
IM: ฐานขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ

บธ26406 ระบบฐานขอมูล
บธ36461 การพัฒนาระบบ

ฐานขอมูล
บธ36462 การจัดการฐานขอมูล

ชั้นสูง
บธ36463 การทําเหมืองขอมูล
บธ36464 คลังขอมูล
บธ36465 การออกแบบ

ฐานขอมูล
บธ36466 การประยุกต

ฐานขอมูล
บธ46460 การศึกษาเฉพาะเร่ือง

ทางดานระบบฐานขอมูล
9 การโตตอบระหวาง

มนุษยกับคอมพิวเตอร
HCI: ปจจัยทางดานมนุษย
HCI: มุมของเอชซีไอเมื่อประยุกตในดานตาง
ๆ
HCI: การประเมินโดยใหมนุษยเปนศูนยกลาง
HCI: การพัฒนาสวนที่ติดตอกับผูใชงานใหมี

ประสิทธิภาพ
HCI: การเขาถึงคอมพิวเตอร
HCI: เทคโนโลยีใหมๆ
HCI: การพัฒนาซอฟตแวรโดยใหมนุษยเปน
ศูนยกลาง

บธ26303 ปฏิสัมพันธระหวาง
มนุษยกับคอมพิวเตอร



มหาวิทยาลัยเกริก (พ.ศ.2555) 2

ลําดับ รายวิชาในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ IT

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชาในหลักสูตร

10 สถาปตยกรรมและ
การบูรณาการระบบ

SIA: การวิเคราะหความตองการ
SIA: การจัดหาและแหลงที่มา
SIA: การบูรณาการระบบและการนําไปใช
งาน
SIA: การบริหารโครงการ
SIA: การทดสอบ และการประกันคุณภาพ
SIA: บริบทขององคกร
SIA: สถาปตยกรรมระบบ
IPT: การเชื่อมตอระหวางระบบ
IPT: แผนที่ขอมูลและการแลกเปล่ียนขอมูล
IPT: การเขียนโปรแกรมแบบมุงเนนการ
ทํางานรวมกัน
IPT: เทคนิคการเขียนสคริปต
IPT: แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงของ
ซอฟตแวร
IPT: ประเด็นอ่ืน ๆ
IPT: ภาพรวมของภาษาที่ใชเขียนโปรแกรม

บธ26307 การวิเคราะหและ
ออกแบบฯ

บธ36410 กระบวนการ
ซอฟตแวร

บธ36411 วิศวกรรมซอฟตแวร
บธ36412 การทดสอบและ

ประกันคุณภาพ
ซอฟตแวร

บธ36413 การบริหารโครงงาน
ซอฟตแวร

บธ3614 วิศวกรรมความ
ตองการ

บธ36415 การออกแบบ
ซอฟตแวรแบบ
ทนทานตอความ
บกพรอง

บธ36416 ซอฟตแวรเมตริก
บธ46416 การศึกษาเฉพาะเร่ือง

ทางดานวิศวกรรม
ซอฟตแวร 1

บธ46417 การศึกษาเฉพาะเร่ือง
ทางดานวิศวกรรม
ซอฟตแวร 2

บธ36441 การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
ระหวางประเทศ



มหาวิทยาลัยเกริก (พ.ศ.2555) 2

ลําดับ รายวิชาในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ IT

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชาในหลักสูตร

บธ36442 แบบจําลองและการ
พัฒนาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส

บธ36444 การจัดการการผลิต
และหวงโซของการ
จําหนาย

บธ36445 กลยุทธและสถาปตย
กรรมการทําธุรกิจ
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส

บธ46440 การศึกษาเฉพาะเร่ือง
ทางดานระบบการ
พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 1

บธ46441 การศึกษาเฉพาะเร่ือง
ทางดานระบบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 2

บธ36451 ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ

บธ36452 นวัตกรรม
กระบวนการ

บธ36455 กลยุทธการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บธ36456 ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ

บธ36457 การโปรแกรมทาง
ธุรกิจ

บธ36458 การประยุกตใช
โปรแกรมทางธุรกิจ

บธ46450 การจัดการความรู
บธ46451 การศึกษาเฉพาะเร่ือง

ทางดานการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ



มหาวิทยาลัยเกริก (พ.ศ.2555) 2

ลําดับ รายวิชาในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ IT

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชาในหลักสูตร

11 การส่ือสารและการ
บริการทางดานIT

SP: การส่ือสารทางวิชาชีพ
SP: แนวคิดและประเด็นที่เก่ียวกับการ
ทํางานเปนทีม
SP: การบริหารจัดการการบริการ

บธ36305 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

บธ36453 การบริหารโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บธ46412 การฝกงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

12 ความมั่นคงและการ
ประกันภัยสารสนเทศ

IAS: หลักการของความมั่นคงและการ
ประกันภัยสารสนเทศ

IAS: กลไกในการรักษาความมัน่คง
IAS: ประเด็นที่เก่ียวของกับการปฏิบัติจริง
IAS: นโยบาย
IAS: การโจมตี
IAS: ความมั่นคงดานตาง ๆ
IAS: การสืบคนรองรอย
IAS: สถานะของสารสนเทศ
IAS: บริการดานความมั่นคง
IAS: แบบจําลองการวิเคราะหการคุกคาม
IAS: จุดออน

บธ36402 ความมั่นคงของ
สารสนเทศ

บธ36421 รหัสวิทยาเบ้ืองตน
และการประยุกตใช

13 จริยธรรมทางวิชาชีพ SP: บริบทของคอมพิวเตอรในสังคม
SP: ทรัพยสินทางปญญา
SP: ประเด็นทางกฎหมาย
SP: บริบทในองคกร
SP: ประเด็นในเชิงวิชาชีพและจริยธรรมและ

การรับผิดชอบตอสังคม
SP: ความเปนมาเก่ียวกับคอมพิวเตอร
SP: สิทธิสวนบุคคล สิทธิพลเมือง

บธ36404 กฎหมาย จริยธรรม
และสังคมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ลําดับ รายวิชาในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ IT

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชาในหลักสูตร

14 โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

SIA: การวิเคราะหความตองการ
SIA: การจัดหาและแหลงที่มา
SIA: การบูรณาการระบบและการนําไปใช
งาน
SIA: การบริหารโครงการ
SIA: การทดสอบและการประกันคุณภาพ
SIA: บริบทขององคกร
SIA: สถาปตยกรรมระบบ
SP: ทรัพยสินทางปญญา
SP: การส่ือสารทางวิชาชีพ
SP: แนวคิดและประเด็นที่เก่ียวกับการ
ทํางานเปนทีม

บธ46310 โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1

บธ46311 โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2



มหาวิทยาลัยเกริก (พ.ศ.2555) 2

เอกสารหมายเลข 3

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง



เหตุผลประกอบ
ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต คงเดิม
                   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ                สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
อักษรยอ : บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) อักษรยอ : บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : B.B.A (Information  Technology and ชื่อภาษาอังกฤษ : B.B.A (Information  Technology and
               Management)                Management)

หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

หลักสูตรเดิม

117

หนวยกิต



เหตุผลประกอบ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หนวยกิต

-วิชาแกนธุรกิจ 45 หนวยกิต -วิชาแกนธุรกิจ 33 หนวยกิต
-วิชาเอกบังคับ 30 หนวยกิต -วิชาเอกบังคับ 42 หนวยกิต
-'วิชาเอกเลือก 21 หนวยกิต -'วิชาเอกเลือก 21 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
                         รวม 132 หนวยกิต                          รวม 132 หนวยกิต

วิชาโท สําหรับศึกษาคณะ/สาขาวิชาอื่น 15 หนวยกิต เปดเพิ่มเพื่อใหนักศึกษา
คณะและสาขาวิชาอื่นที่สนใจ
เลือกเรียนได

หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต

118
โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตร 4 ป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

หลักสูตรเดิม



เหตุผลประกอบ
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา ใหเรียน 12 หนวยกิต จากรายวิชาดังน้ี กลุมวิชาภาษา ใหเรียน 12 หนวยกิต จากรายวิชาดังน้ี
ศท.1101 การใชภาษาไทย 3 หนวยกิต

ศศ11102 ภาษาไทยธุรกิจ 3 หนวยกิต เปดเพิ่มเพื่อใหสอดคลองกับ
หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ

ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1 3 หนวยกิต ศศ11104 ภาษาอังกฤษ 1 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัส ปรับปรุงเน้ือหาวิชา
ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2 3 หนวยกิต ศท11105 ภาษาอังกฤษ 2 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัส ปรับปรุงเน้ือหาวิชา
ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3 3 หนวยกิต ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัส ปรับปรุงเน้ือหาวิชา
กลุมวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร  ใหเลือกเรียน กลุมวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร  ใหเลือกเรียน
9 หนวยกิต  จากรายวิชาตาง ๆ ดังน้ี 6 หนวยกิต  จากรายวิชาตาง ๆ ดังน้ี

-กลุมวิชาคณิตศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปน้ี

ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป 3 หนวยกิต ศศ11107 คณิตศาสตรทั่วไป 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัส ปรับปรุงเน้ือหาวิชา
ศท.1203 สถิติเบื้องตน 3 หนวยกิต ศฐ11502 สถิติเบื้องตน 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัส ปรับปรุงเน้ือหาวิชา

-กลุมวิชาวิทยาศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปน้ี

ศท.1301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 หนวยกิต ศศ11108 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี-
                   ประจําวัน 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัส ปรับปรุงเน้ือหาวิชา

ศท.1302 มนุษยและสิ่งแวดลอม 3 หนวยกิต ศศ11109 ชีวิตและสิ่งแวดลอม 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัส ปรับปรุงเน้ือหาวิชา
บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอม- บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร-
               พิวเตอร 3 หนวยกิต                   เบื้องตน 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัส ปรับปรุงเน้ือหาวิชา
กลุมวิชามนุษยศาสตร  ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต กลุมวิชามนุษยศาสตร  ใหเลือกเรียน 6 หนวยกิต
จากรายวิชาตาง ๆ ดังน้ี จากรายวิชาตาง ๆ ดังน้ี
ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสาร- ศศ11110 สารสนเทศเบื้องตน 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัส ปรับปรุงเน้ือหาวิชา
               นิเทศ 3 หนวยกิต
ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม 3 หนวยกิต ศศ11111 มนุษยกับอารยธรรม 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัส ปรับปรุงเน้ือหาวิชา
ศท.1407 ตรรกวิทยา 3 หนวยกิต ศศ11112 ตรรกวิทยา 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัส ปรับปรุงเน้ือหาวิชา
ศท.1409 ศิลปและสังคีตนิยม 3 หนวยกิต
ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรม- ศศ11113 ปรัชญาสังคมและจริยธรรม- เปลี่ยนรหัส ปรับปรุงเน้ือหาวิชา
               ทางสังคม 3 หนวยกิต                ทางสังคม 3 หนวยกิต
ศท.1114 บัณฑิตอุดมคติไทย 3 หนวยกิต ศศ11114 บัณฑิตอุดมคติไทย 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัส ปรับปรุงเน้ือหาวิชา

ตัดออก

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

119

ตัดออก

หลักสูตรเดิม

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตร 4 ป

หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต



เหตุผลประกอบ
กลุมวิชาสังคมศาสตร  ใหเรียน 6 หนวยกิต กลุมวิชาสังคมศาสตร  ใหเรียน 6 หนวยกิต
จากรายวิชาตาง ๆ ดังนี้ จากรายวิชาตาง ๆ ดังนี้
ศท.1501 สังคมและเศรษฐกิจ 3 หนวยกิต ศศ11115 สังคมกับเศรษฐกิจ 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ศท.1502 สังคมและการปกครอง 3 หนวยกิต ศศ11116 สังคมกับการปกครอง 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ศท.1504 มนุษยกับสังคม 3 หนวยกิต ศศ11117 มนุษยกับสังคม 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป 3 หนวยกิต ศศ11118 จิตวิทยาทั่วไป 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

ศศ11119 เศรษฐกิจพอเพียง 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
นบ.1501 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ- นต11104 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย- เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
               กฎหมายทั่วไป 3 หนวยกิต           ทั่วไป 3 หนวยกิต
               กฏหมายทั่วไป

หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิตหลักสูตรเดิม
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เหตุผลประกอบ
2.หมวดวิชาเฉพาะ 96 หนวยกิต 2.หมวดวิชาเฉพาะดาน 96 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน 45 หนวยกิต 2.1 วิชาแกน 33 หนวยกิต
-แกนธุรกิจ -แกนธุรกิจ
บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน 3 หนวยกิต บธ15203 หลักการบัญชีเบื้องตน 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

บธ.2103 การจัดการองคการและทรัพยากร- ยกเลิก
              มนุษย 3 หนวยกิต

บธ22201 องคการและการจัดการ 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม
บธ.3201 การเงินธุรกิจ 3 หนวยกิต บธ21201 การเงินธุรกิจ 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส เนื้อหาวิชาคงเดิม

ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร 3 หนวยกิต ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร 3 หนวยกิต ปรับตาม มคอ.1 ของ
คณะบริหารธุรกิจ

ศฐ.4407 สถิติธุรกิจ 3 หนวยกิต ยกเลิก
บธ21202 การวิเคราะหเชิงปริมาณ- 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม
                  และสถิติธุรกิจ
บธ13201 หลักการตลาด 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม
บธ32202 การจัดการปฏิบัติการ 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม
นต11005 กฎหมายธุรกิจ 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม

ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 หนวยกิต ยกเลิก ทดแทนดวยวิชา บธ36305
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และยาย
ไปหมวดวิชาเอกบังคับ
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หนวยกิตหลักสูตรเดิม
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หลักสูตร 4 ป
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-

-
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เหตุผลประกอบ
-แกนเทคโนโลยีสารสนเทศ -แกนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.1101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3 หนวยกิต บธ.16201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส  เปล่ียนช่ือวิชา

และปรับปรุงเนื้อหาวิชาโดยรวม
เนื้อหาวิชา การโปรแกรม
คอมพิวเตอร 1 และ 2 ไวดวยกัน

ทส.1102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 3 หนวยกิต - ยกเลิก

ทส.1103 การออกแบบและเขียน- ปรับปรุงเนื้อหาวิชา และยายไป

          โปรแกรมบนเว็บ 3 หนวยกิต เอกบังคับเนื่องจากมีเนื้อหา
วิชาสอดคลองกับหมวดเอกบังคับ

ทส.1104 พ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร 3 หนวยกิต บธ16204 พ้ืนฐานระบบเทคโนโลยี- เปล่ียนรหัส เปล่ียนช่ือวิชา และ
                สารสนเทศ 3 หนวยกิต ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

ทส.1105 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 หนวยกิต ยกเลิก
ทส.1106 คณิตศาสตรไมตอเนื่อง 3 หนวยกิต บธ16206 คณิตศาสตรไมตอเนื่อง 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ทส.2101 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส เปล่ียนช่ือวิชาเปน

บธ26301 โครงสรางขอมูล
ทส.2104 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 3 หนวยกิต ปรับปรุงเนื้อหาวิชา และยายไป

เอกบังคับเนื่องจากมีเนื้อหา
วิชาสอดคลองกับหมวดเอกบังคับ

ทส.2107 การวิเคราะหและออกแบบระบบ- ปรับปรุงเนื้อหาวิชา และยายไป
          งานสารสนเทศ 3 หนวยกิต เอกบังคับเนื่องจากมีเนื้อหา

วิชาสอดคลองกับหมวดเอกบังคับ

                     รวม 45 หนวยกิต                      รวม 33 หนวยกิต
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หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต
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หลักสูตรเดิม

ยายไปเอกบังคับ

-

ยายไปเอกบังคับ

ยายไปเอกบังคับ

ยายไปเอกบังคับ

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตร 4 ป



เหตุผลประกอบ
2.2 วิชาเอกบังคับ 30 หนวยกิต 2.2 วิชาเอกบังคับ 42 หนวยกิต

บธ16302 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงวัตถุ 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม แทนการโปรแกรม-
คอมพิวเตอร 2

บธ16303 การออกแบบและเขียน- ปรับปรุงเนื้อหาวิชา และยายมา
               โปรแกรมบนเว็บ 3 หนวยกิต จากแกนธุรกิจ  เนื่องจากมีเนื้อหา

วิชาสอดคลองกับหมวดเอกบังคับ
บธ16307 ระบบปฏิบัติการ 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม
บธ26301 โครงสรางขอมูล 3 หนวยกิต ยายมาจากแกนธุรกิจ

ทส.2102 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส- บธ26302 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส- เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
               พ้ืนฐาน 3 หนวยกิต                พ้ืนฐาน 3 หนวยกิต
ทส.2103 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ- บธ26303 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ- เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
               คอมพิวเตอร 3 หนวยกิต                คอมพิวเตอร 3 หนวยกิต

บธ26304 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
และยายมาแกนธุรกิจ เนื่องจากมี
เนื้อหาวิชาที่สอดคลองกับ
หมวดเอกบังคับ

ทส.2105 ส่ือประสมพ้ืนฐาน 3 หนวยกิต บธ26305 ส่ือประสมพ้ืนฐาน 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ทส.2106 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3 หนวยกิต

บธ25207 การวิเคราะหและการออกแบบ- เปล่ียนรหัส  ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
               ระบบงานสารสนเทศ 3 หนวยกิต และยายมาแกนธุรกิจ เนื่องจากมี

เนื้อหาวิชาที่สอดคลองกับหมวด
แกนธุรกิจ

ทส.2108 เทคโนโลยีและการประยุกต-
               ใชอินเทอรเน็ต 3 หนวยกิต
ทส.3101 การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ 3 หนวยกิต บธ36301 การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ทส.3102 ความม่ันคงของสารสนเทศ 3 หนวยกิต บธ36302 ความม่ันคงของสารสนเทศ 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ทส.3103 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 หนวยกิต ยายไปอยูเอกเลือกดานการ-

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องจากมีเนื้อหาวิชาสอดคลอง
กับหมวดวิชาดังกลาว

ทส.3104 กฎหมาย จริยธรรมและสังคม- บธ36304 กฎหมาย จริยธรรมและสังคม- เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
               ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หนวยกิต                ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หนวยกิต

บธ36305 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร- เปดเพ่ิม
          เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หนวยกิต

ทส.4110 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 หนวยกิต บธ46310 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ทส.4111 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 หนวยกิต บธ46311 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 หนวยกิต เปล่ียนรหัส เนื้อหาคงเดิม

บธ46312 การฝกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม
          รวม 30 หนวยกิต                              รวม 42 หนวยกิต
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                           สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
หลักสูตรเดิม หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตร 4 ป

ยายไปอยูเอกเลือก

ยายไปอยูเอกเลือก

ยายไปอยูเอกเลือก



เหตุผลประกอบ
2.3 วิชาเอกเลือก  ใหเลือกเรียน 21 หนวยกิต 2.3 วิชาเอกเลือก  ใหเลือกเรียน 21 หนวยกิต
จากรายวิชาตาง ๆ ดังนี้ จากรายวิชาตาง ๆ ดังนี้
ใหนักศึกษาเลือกเรียนดานใดดานหนึ่งอยางนอย 3 วิชา ใหนักศึกษาเลือกเรียนดานใดดานหนึ่งอยางนอย 3 วิชา
 และอีก 4 วิชา สามารถเลือกดานใด ๆ ได  และอีก 4 วิชา สามารถเลือกดานใด ๆ ได

หมายเหตุ การเปดวิชาเอกเลือกดานใด ๆข้ึนอยูกับดุลพินิจ-
ของสาขาวิชา  โดยนักศึกษาตองเลือกเรียนวิชาในหมวดเอก
เลือกเฉพาะดานอยางนอย 3 วิชา และอีก 4 วิชาสามารถเลือก
เรียนดานใด ๆ ก็ได

-เลือกดานเทคโนโลยีวิศวกรรมซอฟทแวร -เลือกดานเทคโนโลยีวิศวกรรมซอฟตแวร
บธ36410 กระบวนการซอฟตแวร 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม

ทส.3111 วิศวกรรมซอฟทแวร 3 หนวยกิต บธ36411 วิศวกรรมซอฟตแวร 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
 และวิชาบังคับกอน

ทส.3112 การประกันคุณภาพซอฟทแวร 3 หนวยกิต บธ36412 การทดสอบและประกันคุณภาพ- เปล่ียนรหัส เปล่ียนช่ือวิชา
               ซอฟตแวร 3 หนวยกิต และปรับปรุงเนื้อหาวิชา

ทส.3113 การบริหารโครงงานซอฟทแวร 3 หนวยกิต บธ36413 การบริหารโครงงานซอฟตแวร 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ปรับปรุงวิชาบังคับ
กอน เนื้อหาวิชาคงเดิม

ทส.3114 การกําหนดความตองการและ- บธ36414 วิศวกรรมความตองการ 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส เปล่ียนช่ือวิชาและ
               การจัดการซอฟทแวร 3 หนวยกิต                การจัดการซอฟทแวร ปรับปรุงวิชาบังคับกอน เนื้อหา

คงเดิม
บธ36415 การออกแบบซอฟตแวรแบบ-
               ทนทานตอความบกพรอง 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม

ทส.4115 เมททริกซอฟทแวร 3 หนวยกิต บธ36416 ซอฟตแวรเมตริก 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส เปล่ียนช่ือวิชา
เนื้อหาคงเดิม

ทส.4116 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดาน- บธ46416การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดาน- เปล่ียนรหัส เปล่ียนช่ือวิชา
               วิศวกรรมซอฟทแวร 3 หนวยกิต                วิศวกรรมซอฟตแวร 1 3 หนวยกิต เนื้อหาวิชาคงเดิม

บธ46417 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดาน- เปดเพ่ิม
               วิศวกรรมซอฟตแวร 2 3 หนวยกิต

-เลือกดานเครือขายและความมั่นคง -เลือกดานเครือขายและความม่ันคง
ทส.3121 รหัสวิทยาและการประยุกตใช 3 หนวยกิต บธ36421 รหัสวิทยาเบื้องตนและ- เปล่ียนรหัส เปล่ียนช่ือวิชา

               การประยุกตใช 3 หนวยกิต และปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ทส.3122 การส่ือสารแบบไรสายและแบบ- บธ36422 การส่ือสารแบบไรสายและแบบ- เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
               เคล่ือนที่                เคล่ือนที่

หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตร 4 ป

หลักสูตรเดิม
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                           สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ



เหตุผลประกอบ
ทส.3123 การออกแบบและบริหารเครือขาย 3 หนวยกิต ยกเลิก เนื้อหาวิชาบางสวนอยูใน

บธ36424
บธ36424 เทคโนโลยีเช่ือมตอระหวาง- เปดเพ่ิม
               เครือขาย 3 หนวยกิต
บธ36425 การบริหารเครือขาย 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม

ทส.4120 การโปรแกรมระบบเครือขาย 3 หนวยกิต บธ46420 การโปรแกรมระบบเครือขาย 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
ทส.4121 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดาน- บธ46421 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดาน- เปล่ียนรหัส เนื้อหาคงเดิม
               เครือขายและความม่ันคง 3 หนวยกิต                เครือขายและความม่ันคง 3 หนวยกิต

-เลือกดานระบบส่ือประสม -เลือกดานระบบส่ือประสม
ทส.3131 คอมพิวเตอรกราฟฟกและ- บธ36431 คอมพิวเตอรกราฟกและ- เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
               ภาพเคล่ือนไหว 3 หนวยกิต                ภาพเคล่ือนไหว 3 หนวยกิต
ทส.3132 การประมวลผลภาพดิจิตอล 3 หนวยกิต บธ36432 การประมวลผลภาพดิจิตัล 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส เนื้อหาคงเดิม
ทส.3133 ความเสมือนจริงพ้ืนฐาน 3 หนวยกิต บธ36433 ความเสมือนจริงพ้ืนฐาน 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ปรับวิชาบังคับกอน

เนื้อหาวิชาคงเดิม
ทส.3134 การออกแบบโปรแกรมและ- บธ36434 การออกแบบโปรแกรมและ- เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
               พัฒนาส่ือประสม 3 หนวยกิต                พัฒนาส่ือประสม 3 หนวยกิต และ วิชาบังคับกอน

บธ36435 ภาพ 3 มิติ 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม
บธ36437 การจําลอง 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม

ทส.4130 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดาน- บธ46430 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดาน- เปล่ียนรหัส เปล่ียนช่ือวิชา
               ส่ือประสม 3 หนวยกิต                ส่ือประสม 1 3 หนวยกิต เนื้อหาคงเดิม
ทส.4131 การออกแบบเกมและการ- บธ46431 การออกแบบเกมและ- เปล่ียนรหัส เนื้อหาคงเดิม
               ประยุกตใช 3 หนวยกิต                การประยุกตใช 3 หนวยกิต

บธ46432 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดาน- 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม
               ส่ือประสม 2

-เลือกดานระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส -เลือกดานระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
 บธ26408 เทคโนโลยีและการประยุกตใช- ยายมาจากแกนธุรกิจ และ
                 อินเตอรเน็ต 3 หนวยกิต ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

ทส.3141 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส- บธ36441 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส- เปล่ียนรหัส เนื้อหาคงเดิม
               ระหวางประเทศ 3 หนวยกิต                ระหวางประเทศ 3 หนวยกิต
ทส.3142 แบบจําลองและการพัฒนาธุรกิจ- บธ36442 แบบจําลองและการพัฒนาธุรกิจ- เปล่ียนรหัส เนื้อหาคงเดิม
               อิเล็กทรอนิกส 3 หนวยกิต                อิเล็กทรอนิกส 3 หนวยกิต
ทส.3143 การจัดการความสัมพันธลูกคา- บธ36443 การจัดการความสัมพันธลูกคา- เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
               ทางอิเล็กทรอนิกส 3 หนวยกิต                ทางอิเล็กทรอนิกส 3 หนวยกิต
ทส.3144 การจัดการการผลิตและลูกโซ- บธ36444 การจัดการการผลิตและหวงโซ- เปล่ียนรหัส เปล่ียนช่ือวิชา   ตัด
               ของการจําหนาย 3 หนวยกิต                ของการจําหนาย 3 หนวยกิต วิชาบังคับกอนออก และเนื้อหา
ทส.3145 กลยุทธและสถาปตยกรรมการทํา- บธ36445 กลยุทธและสถาปตยกรรมการทํา- คงเดิม
               ธุรกิจผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 3 หนวยกิต                ธุรกิจผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 3 หนวยกิต
ทส.4140 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานระบบ- บธ46440 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานระบบ- เปล่ียนรหัส เปล่ียนช่ือวิชา ตัดวิชา
               การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3 หนวยกิต                การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 1 3 หนวยกิต บังคับกอนออก เนื้อหาคงเดิม

บธ46441 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานระบบ- เปดเพ่ิม
               การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 2 3 หนวยกิต

-
หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต
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เหตุผลประกอบ
-เลือกดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ -เลือกดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.3151 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3 หนวยกิต บธ36451 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

 และตัดวิชาบังคับกอนออก
ทส.3152 นวัตกรรมกระบวนการ 3 หนวยกิต บธ36452 นวัตกรรมกระบวนการ 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ตัดวิชาบังคับกอน

ออก เนื้อหาวิชาคงเดิม
ทส.3153 การบริหารโครงงานเทคโนโลยี- บธ36453 การบริหารโครงงานเทคโนโลยี- เปล่ียนรหัส เนื้อหาคงเดิม
               สารสนเทศ 3 หนวยกิต                สารสนเทศ 3 หนวยกิต
ทส.3154 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล 3 หนวยกิต ยายไปอยูเอกเลือกดานฐานขอมูล

และแยกออกเปน 2 วิชาคือ
บธ35463 การทําเหมืองขอมูล
และ บธ35464 คลังขอมูล

ทส.3155 กลยุทธการจัดการเทคโนโลยี- บธ36455 กลยุทธการจัดการเทคโนโลยี- เปล่ียนรหัส ตัดวิชาบังคับกอน
               สารสนเทศ 3 หนวยกิต                สารสนเทศ 3 หนวยกิต ออก และเนื้อหาวิชาคงเดิม

บธ36456 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส และยายมาจากเอกบังคับ
บธ36457 การโปรแกรมทางธุรกิจ 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม
บธ36458 การประยุกตใชโปรแกรมทางธุรกิจ 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม

ทส.4150 การจัดการความรู 3 หนวยกิต บธ46450 การจัดการความรู 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ตัดวิชาบังคับกอนออก
 และปรับปรุงเนื้อหาวิชา

ทส.4151 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดาน- บธ46451 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดาน- เปล่ียนรหัส ตัดวิชาบังคับกอนออก
               การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หนวยกิต                การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หนวยกิต เนื้อหาวิชาคงเดิม

-เลือกดานฐานขอมูล
บธ26406 ระบบฐานขอมูล 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม
บธ36461 การพัฒนาระบบฐานขอมูล 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม
บธ36462 การจัดการฐานขอมูลข้ันสูง 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม
บธ36463 การทําเหมืองขอมูล 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ยายมาจากเอกเลือก

ดานการบริหารเทคโนโลยีสาร-
สนเทศและเปล่ียนช่ือใหมและ
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

บธ36464 คลังขอมูล 3 หนวยกิต เปล่ียนรหัส ยายมาจากเอกเลือก
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเปล่ียนช่ือใหมและปรับ-
ปรุงเนื้อหาวิชา

บธ36465 การออกแบบฐานขอมูล 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม
บธ36466 การประยุกตฐานขอมูล 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม

ยายไปอยูเอกเลือกดานฐานขอมูล
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หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิตหลักสูตรเดิม หนวยกิต



เหตุผลประกอบ
บธ46460 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดาน- เปดเพ่ิม
               ระบบฐานขอมูล 1 3 หนวยกิต
บธ46461 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดาน- เปดเพ่ิม
               ระบบฐานขอมูล 2 3 หนวยกิต

3.วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 3.วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
      ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา-       ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา-
วิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก   หรือ วิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก
เลือกศึกษาวิชา บธ.4700 จํานวน 6 หนวยกิต
บธ.4700 สหกิจศึกษา 6 หนวยกิต

วิชาโท (สําหรับนักศึกษาคณะ/สาขาวิชาอ่ืน
15 หนวยกิต

นักศึกษาที่ตองการเลือกเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยี-
สารสนเทศและการจัดการ เปนวิชาโทตองเรียนวิชาดังตอไป
นี้จํานวน 6 หนวยกิต
บธ16201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม
บธ16302 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงวัตถุ 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม

-และใหเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้อีกจํานวน 9
หนวยกิต
บธ16303 การออกแบบและเขียนโปรแกรม-

               บนเว็บ 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม
บธ16204 พ้ืนฐานระบบเทคโนโลยี-
                สารสนเทศ 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม
บธ26302 ระบบธุกิจอิเล็กทรอนิกส-

                พ้ืนฐาน 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม
บธ26304 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม
บธ36305 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารดาน-

           วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 หนวยกิต เปดเพ่ิม

                                                                    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตร 4 ป
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร 4 ป)
เหตุผลประกอบ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาภาษา
ศท.1101 การใชภาษาไทย 3(3-0)
GE.1101  Thai  Usage

     ศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชภาษาไทย
ฝกทักษะดานการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน
ประเภทตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม

ศศ11102 ภาษาไทยธุรกิจ 3(3-0-6) เปดเพ่ิม เพ่ือใหสอดคลองกับ
AT11102  Business Thai หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ

การใชภาษาไทยเพ่ือประยุกตใหเขากับลักษณะของงาน
ทางธุรกิจ และสามารถติดตอส่ือสารทางธุรกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2) ศศ11104 ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) เปล่ียนรหัส และปรับปรุง
GE.1104  English 1 AT11104  English 1 เนื้อหาวิชา

    ฝกทักษะภาษาอังกฤษดาน ฟง  พูด  อาน  และเขียน       การใชภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียน
เพ่ือชวยใหสามารถใชภาษาไดถูกตองและเหมาะสม อยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณการส่ือสาร
ในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน ทางสังคม   และเพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ

ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2) ศศ11105 ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) เปล่ียนรหัส และปรับปรุง
GE.1105  English 2 AT11105  English 2 เนื้อหาวิชา
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1 วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศศ11104 ภาษาอังกฤษ 1

      เสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษดาน  ฟง  พูด การใชภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียน
อาน และเขียน  ในระดับที่ใชภาษาสลับซับซอนข้ึน อยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณการส่ือสาร
เพ่ือสามารถใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพข้ึน ทางธุรกิจ    และเพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ

ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2) ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5) เปล่ียนรหัส และปรับปรุง
GE.2101  English 3 AT21106  English 3 เนื้อหาวิชา
วิชาบังคับกอน : ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2 วิชาบังคับกอน : ศศ11105 ภาษาอังกฤษ 2

     พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดาน  ฟง  พูด  อาน      การใชภาษาอังกฤษเฉพาะดานอยางถูกตองและ
และเขียน  เพ่ือนําไปประยุกตใชในระดับที่ใชงาน มีประสิทธิภาพ และเพ่ือการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่เกียวของอยางเหมาะสม

หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร 4 ป)
เหตุผลประกอบ

กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป 3(3-0) ศศ11107 คณิตศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) เปล่ียนรหัส และปรับปรุง
GE.1202 General   Mathematics AT11107 General   Mathematics เนื้อหาวิชา

    ความคิดทางคณิตศาสตรเก่ียวกับการนับและการวัด ฟงกชันและกราฟ  ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ
การสรางแบบจําลองเชิงคณิตศาสตร     ฟงกชันและการ- และการประยุกต  ปริพันธและการประยุกต กําหนด
ใชฟงกชันในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร    โดย การเชิงเสน และความนาจะเปน
เฉพาะแบบจําลองที่เก่ียวของกับฟงกชันเอ็กซโพเนน-
เชียล  และฟงกชันตรีโกณ  ความคิดเรื่องลิมิต   อนุพันธ-
และอินทิกรัล  และบทบาทของส่ิงเหลานี้ในการแกปญหา
แบบจําลองตาง ๆ  ความนาจะเปน และการใชความนาจะ
เปนในการสรางแบบจําลองเชิงสุม

ศท.1203 สถิติเบ้ืองตน 3(3-0) ศฐ11502 สถิติเบ้ืองตน 3(3-0-6) เปล่ียนรหัส และปรับปรุง
GE.1203  Introduction  to  Statistics EC11502  Introduction  to  Statistics เนื้อหาวิชา

          ศึกษาถึงวิธีการทางสถิติพรรณนา  เชน  เรื่องเก่ียว ความหมายและขอบขายของสถิติ วิธีการทางสถิติ
กับความหมาย     ขอบขายของสถิติ   การแจกแจงความถ่ี พรรณนา และสถิติอนุมาน ความนาจะเปน  กลุมตัว
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง           การวัดการกระจาย อยาง ตัวแปรสุม และการแจกแจงของตัวแปรสุม   การ
ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน  การแจกแจงบางชนิดของ ประมาณคา  การทดสอบสมติฐานทางสถิติเก่ียวกับ
ตัวแปรสุม  ทฤษฎีการสุมตัวอยางพรอมทั้งการทดสอบ ลักษณะของประชากรหนึ่งกลุมและประชากรสองกลุม
สมมติฐาน   ศึกษาการวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหไคสแควร
อยางงาย    การวิเคราะหอนุกรมเวลา

ศท.1301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0) ศศ11108 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี- 3(3-0-6) เปล่ียนรหัส เปล่ียนช่ือวิชา และ
ในชีวิตประจําวัน ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

GE.1301  Science  and  Technology TA11108 Science  and  Technology in Life
ศึกษาความหมาย  ประเภทของวิทยาศาสตรและเทคโน ความแตกตางและความสัมพันธระหวาง-

โลยี  วิธีการทางวิทยาศาสตร  และการคนควาความรูใหม ๆ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี วิธีการทางวิทยาศาสตร
ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  บทบาท- และเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอชีวิตประจําวัน เศรษฐกิจ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอสภาพสังคม สังคม และอารยธรรมของมนุษย
เศรษฐกิจ  วิถีชีวิต  และอารยธรรมของมนุษย

หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร 4 ป)
เหตุผลประกอบ

ศท.1302 มนุษยและส่ิงแวดลอม 3(3-0) ศศ11109 ชีวิตและส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) เปล่ียนรหัส และปรับปรุง
GE.1302  Man  and  Environment AT11109 Life  and  Environment เนื้อหาวิชา

ศึกษาความสัมพันธระหวางการอยูรวมกันของส่ิงมีชีวิต- ความสัมพันธระหวางวิถีการดํารงชีวิตของส่ิงมี
ในส่ิงแวดลอม  เพ่ือใหเกิดความเขาใจสมดุลแหงธรรม- ชีวิตกับส่ิงแวดลอม กลไกความสัมพันธของสรรพส่ิงใน
ชาติหรือระบบนิเวศน    การรูจักการใชประโยชนจาก- ระบบนิเวศ วิกฤตการณของส่ิงแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และการจัดการส่ิงแวดลอมอยางมี- ส่ิงมีชีวิต  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวด
ประสิทธิภาพและยั่งยืน  โดยช้ีใหเห็นวาการเพ่ิมข้ึนของ- ลอม  กรณีศึกษาและการศึกษานอกสถานที่
จํานวนประชากรอยางรวดเร็วและการเรงการพัฒนา-
เศรษฐกิจและสังคม  โดยพ่ึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีผลกระทบตอความสมดุลของระบบนิเวศนและสภาพ-
แวดลอม  การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและการเกิด-
ปญหามลพิษส่ิงแวดลอม  ซ่ึงสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
ของมนุษยโดยตรง  ตลอดจนศึกษาแนวทางการแกปญหา
ที่เกิดข้ึนโดยพ่ึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

บธ.1601 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ บธ11114 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร- เปล่ียนรหัส และปรับปรุง
                  คอมพิวเตอร 3(2-2)                   คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 3(2-2-5) เนื้อหาวิชา
BA.1601  Introduction  to  Computer BA11114 Introduction to Computer Technology
           ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร   และ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ   ประวัติของคอมพิวเตอรและ และสารสนเทศ  องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร  องคประกอบของระบบ และการประมวลผลขอมูล เครือขายคอมพิวเตอรและ
คอมพิวเตอรดานฮารดแวร       ซอฟตแวร   พีเพิลแวร อินเทอรเน็ต ความม่ันคงสารสนเทศและจริยธรรมทาง
การประมวลผลขอมูลทางคอมพิวเตอร     โปรแกรม - คอมพิวเตอร  โปรแกรมสําเร็จรูปพ้ืนฐานตางๆ
สําเร็จรูปพ้ืนฐานตาง ๆ      ความรูเบื้องตนของระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร

กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร
ศท1114 บัณฑิตอุดมคติไทย ศศ11114 บัณฑิตอุดมคติไทย เปล่ียนรหัส และปรับปรุง
GE.1114  Ideal Thai  Graduate AT11114  Ideal Thai  Graduate เนื้อหาวิชา

ศึกษาคุณธรรม จริยธรรม การปฎิบัติตนไดอยางถูกตอง การปฎิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรมที่จํา-
เหมาะสม เปนบัณฑิตที่มีความรู คูคุณธรรม สามารถดําเนิน เปนสําหรับครองตน ใหเปนผูเกง ดี  มีสุข  ตามปรัชญา
ชีวิตได อยางมีประสิทธิภาพ ในยุคโลกาภิวัฒน ของมหาวิทยาลัยเกริกที่วา “ความรูทําใหองอาจ”

ศท.1401 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสารนิเทศ 3(3-0) ศศ11110 สารสนเทศเบ้ืองตน 3(3-0-6) เปล่ียนรหัส และปรับปรุง
GE.1401  Introduction  to  Information  Science AT11110 Introduction  to  Information  Science เนื้อหาวิชา

           ศึกษาความหมาย  ความสําคัญของสารสน- ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสารสนเทศ  สังคมสาร-
เทศตอบุคคล  ชุมชนและสังคม ประวัติและวิวัฒนาการ สนเทศ  ทักษะการคนหาขอมูล และการใชหองสมุด
ของสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเขาถึง เพ่ือใหสามารถเขาถึงและคนคืนสารสนเทศไดอยางมี
สารสนเทศ  สถาบันบริการสารสนเทศและแหลงความ ประสิทธิภาพ  ตลอดจนวิเคราะห  นําเสนอ  และเขียน
รู  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา   การ- รายงานทางวิชาการไดอยางถูกตอง
เขียนรายงานทางวิชาการ

หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรเดิม หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร 4 ป)
เหตุผลประกอบ

ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม 3(3-0) ศศ11111 มนุษยกับอารยธรรม 3(3-0-6) เปล่ียนรหัส และปรับปรุง
GE.1404  Man  and  Civilization AT11111  Man  and  Civilization เนื้อหาวิชา

           ศึกษาพัฒนาการอารยธรรมของมนุษย  ความ- พัฒนาการของอารยธรรมโลก และอารยธรรมไทย
สัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติและความสัมพันธ ในเชิงบูรณาการ และบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง
ระหวางมนุษยดวยกันเอง  ศึกษาความเปนมาของ- สังคม  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทั้งในอดีตและปจจุบัน
อารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก  และ เพ่ือความเขาใจในการอยูรวมกันอยางสันติของ-
อารยธรรมไทยทางดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม มนุษยชาติ
และวัฒนธรรม  ทั้งในอดีตและปจจุบัน

ศท.1407 ตรรกวิทยา 3(3-0) ศศ 11112 ตรรกวิทยา 3(3-0-6) เปล่ียนรหัส และปรับปรุง
GE.1407  Logic AT 11112 Logic เนื้อหาวิชา
      ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษากับเหตุผล โครงสราง หลักการอางเหตุผล แบบนิรนัยและอุปนัย การตัด
ของเหตุผลนิรนัยและอุปนัย  การแสดงออกของเหตุผลใน สินความถูกตองของการอางเหตุผล รวมทั้งความบก
รูปนิรนัย    เหตุผลยอและเหตุผลวิบัติ    หลักเบื้องตนของ พรองแบบตาง ๆ ของการอางเหตุผล วิเคราะหและ
ตรรกวิทยา  สัญลักษณ  ตลอดจนคุณคาของการพิสูจน  และ วิจารณการอางเหตุผลที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน
การประยุกตตรรกวิทยาเพ่ือใหรูจักใชกฎพ้ืนฐานและวิธีใช
เหตุผลในชีวิตประจําวัน  รูจักวิจารณเหตุผลอยางถูก -
ประเด็นและถูกเปาหมาย    รูจักฟงและเคารพเหตุผลของ
ผูอ่ืน

ศท.1409 ศิลปและสังคีตนิยม 3(3-0) มีเนื้อหาวิชาไมเก่ียวของกับหลักสูตร
GE.1409 Art  and  Music  Appreciation

          ศึกษาศิลปะและดนตรีจากอารยธรรมตาง ๆ
ในโลกในเชิงเปรียบเทียบ  เพ่ือใหเกิดความเขาใจและ
เห็นคุณคาทางศิลปะและดนตรี

ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรม- ศศ11113 ปรัชญาสังคมและจริยธรรม- เปล่ียนรหัส และปรับปรุง
             ทางสังคม 3(3-0)              ทางสังคม 3(3-0-6) เนื้อหาวิชา
GE.1410  Social  Philosophy and Ethics AT11113 Social  Philosophy and Ethics

         ศึกษาปรัชญาสังคม และจริยธรรมตะวันออก- ปรัชญาสังคมและจริยธรรมตะวันออกและ
และตะวันตกเพ่ือการอยูรวมกันของมนุษยในสังคม- ตะวันตกเพ่ือการอยูรวมกันของมนุษยในสังคมอยาง
อยางสันติสุข สันติสุข

กลุมวิชาสังคมศาสตร  ใหเรียน 6 หนวยกิต กลุมวิชาสังคมศาสตร  ใหเรียน 6 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปนี้ จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1501 สังคมกับเศรษฐกิจ 3(3-0) ศศ11115 สังคมกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6) เปล่ียนรหัส และปรับปรุง
GE.1501  Society  and  Economy AT11115 Society  and  Economy เนื้อหาวิชา

     ศึกษาการผลิต  การบริโภค  การแลกเปล่ียนซ้ือขาย การผลิต การบริโภค การแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคา
สินคาและการกระจายรายได  ศึกษาพฤติกรรมทาง - และการกระจายรายได  พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของ
เศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน  ศึกษาอิทธิพลของ ภาครัฐและเอกชน  อิทธิพลของโครงสรางทางสังคม
โครงสรางทางสังคม  การเมือง  และวัฒนธรรมที่มี การเมือง   การปกครอง และวัฒนธรรมที่มีตอสถาบัน
ตอสถาบันทางเศรษฐกิจในยุคตาง ๆ โดยเนนวิวัฒนาการ ทางเศรษฐกิจในยุคตางๆโดยใหตระหนักถึงความ
และความสัมพันธภายในของระบบสังคมกับเศรษฐกิจ สําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไทย

หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิตหนวยกิตหลักสูตรเดิม
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ศท.1502 สังคมและการปกครอง 3(3-0) ศศ11116 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) เปล่ียนรหัส และปรับปรุง
GE.1502  Society  and  Government AT11116 Society  and  Government เนื้อหาวิชา

           ศึกษาความหมายและความสัมพันธของสังคม ความหมาย  ความสัมพันธของสังคมและ
และการปกครอง  ศึกษารัฐธรรมนูญ  ระบบการปกครอง การปกครอง    ระบบการปกครอง  สถาบันการเมือง
สถาบันการเมืองการปกครอง  พรรคการเมืองและกลุม - การปกครอง  รัฐธรรมนูญ  พรรคการเมือง  และกลุม
ผลประโยชน             ศึกษาพัฒนาการปกครองระบอบ - ผลประโยชน  ธรรมาภิบาล  พัฒนาการของการ
ประชาธิปไตยในสังคมไทย  ตลอดจนการปฏิรูปการเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย  ตลอดจน
และปญหาสําคัญ ๆทางสังคมและการเมืองไทยในปจจุบัน การปฏิรูปการเมืองเพ่ือสรางเสถียรภาพทางการเมือง

ควบคูกับความชอบธรรมทางการเมือง

ศท.1504 มนุษยกับสังคม 3(3-0) ศศ11117 มนุษยกับสังคม 3(3-0)-6 เปล่ียนรหัส และปรับปรุง
GE.1504  Man  and  Society AT11117 Man  and  Society เนื้อหาวิชา

           ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับสังคมมนุษย ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสังคมมนุษย กลุมทางสังคม
กลุมทางสังคม  การจัดระเบียบทางสังคม     การขัดเกลา การจัดระเบียบทางสังคม  การขัดเกลาทางสังคม
ทางสังคม  และการสรางจริยธรรมในสังคม  การเปล่ียน และการสรางจริยธรรมในสังคม  การเปล่ียนแปลง
แปลงทางสังคมดานตาง ๆ    หนาที่ของสถาบันตาง ๆ ที่ ทางสังคม   หนาที่ของสถาบันและปญหาของสังคมไทย
เก่ียวของกับสังคมตลอดจนศึกษาปญหาของสังคมไทย

ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0) ศศ11118 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) เปล่ียนรหัส และปรับปรุง
GE.1505  General  Psychology AT11118 General  Psychology เนื้อหาวิชา

           ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยา  ความหมายของ พฤติกรรมของบุคคลในแงมุมตางๆ เพ่ือใหเกิด
คําวาพฤติกรรม  สาเหตุตาง ๆที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง ความรู   ความเขาใจ  และสามารถนําไปประยุกตใช
ของพฤติกรรม    ระบบสรีรวิทยาที่เก่ียวของกับพฤติกรรม เพ่ือแกปญหาที่เกิดข้ึนกับบุคคลนั้นไดอยางมีประสิทธิ-
พัฒนาการของมนุษย  พันธุกรรมและส่ิงแวดลอม ภาพ   และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมี
บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  ความคับของใจ  และการปรับตัว ความสุข
สุขภาพจิต   การเรียนรู   ความจํา   การลืม  การคิด   การ
แกปญหา  อารมณ    จิตวิทยาและสังคม

- ศศ11119 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) เปดเพ่ิม
AT11119 Sufficiency  Economy

ความหมาย   ปรัชญา   องคประกอบของเศรษฐกิจ
พอเพียง การบูรณาการ  และการประยุกตใชเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

นบ.1501 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ นต11104 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ เปล่ียนรหัส และปรับปรุง
                กฎหมายทั่วไป 3(3-0)                 กฎหมายทั่วไป 3(3-0-6) เนื้อหาวิชา
LW.1501  Introduction  to  General  Law LW11104 Introduction to General Principles of

    ศึกษาที่มาของกฎหมาย  ประเภทของกฎหมาย  การ-                Law
ตีความ  การอุดชองวางแหงกฎหมาย  การยกเลิกกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย  ประเภทของกฎหมาย  การตี
บุคคลตามสิทธิ    ลักษณะของนิติกรรม  ประเภทของนิติ- ความกฎหมาย   การอุดชองวางแหงกฎหมาย  การยก
กรรม หลักเกณฑการทํานิติกรรม ลักษณะของสัญญา เลิกกฎหมาย  บุคคลตามกฎหมาย  สิทธิ  ลักษณะของ
ประเภทของสัญญา  การเลิกสัญญา  ลักษณะทั่วไปของหนี้ นิติกรรม  ประเภทของนิติกรรม  หลักเกณฑการทํานิติ
และละเมิด กรรม  ลักษณะของสัญญา  ประเภทของสัญญา  การ

เลิกสัญญา  ลักษณะทั่วไปของหนี้  และละเมิด

หนวยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน 45 หนวยกิต 2.1 วิชาแกน 42 หนวยกิต

-แกนธุรกิจ
บธ.1400 หลักการบัญชีเบ้ืองตน 3(2-2) บธ15203 หลักการบัญชีเบ้ืองตน 3(2-2-5) เปล่ียนรหัส และปรับปรุง
BA.1400  Principles  of  Accounting BA15203 Fundamental  Accounting เนื้อหาวิชาใหทันสมัยมากข้ึน

        ศึกษาแนวคิดทางการบัญชี  จรรยาบรรณในการ ความสําคัญของการบัญชี ตลอดจนแนวคิด
ประกอบวิชาชีพ  แมบทการบัญชี  วงจรการบัญชี  การ - จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  รูปแบบของธุรกิจ
วิเคราะหรายการ  การบันทึกสมุดลงรายการข้ันตน  บัญชี หลักการและวิธีการทางบัญชี  การบัญชีสําหรับธุรกิจ-
คุมยอด    และบัญชีแยกประเภทยอย     รายการปรับปรุง บริการ  ซ้ือขายสินคา และผลิตสินคา  การจัดทํางบการ-
รายการปดบัญชี  การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี  การ เงินสําหรับธุรกิจประเภทตาง ๆ การวิเคราะหความสัมพันธ
จัดทํากระดาษทําการและงบการเงินของกิจการใหบริการ ของรายการตาง ๆ ในงบการเงิน
กิจการพณิชยกรรม  และกิจการอุตสาหกรรม  โดยสอด -
แทรกจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี

บธ.2103 การจัดการองคการและ- 3 (3-0) ยกเลิก
           ทรัพยากรมนุษย

BA.2103  Organization  and  Human  Resource
                Management
              ศึกษาถึงลักษณะของการจัดการองคการ  ประเภท
ขององคการตาง ๆ       แนวความคิดและทฤษฎีการจัดการ
หนาที่ของผูบริหารที่มีผลตอการดําเนินงานขององคการ
ไดแก  การวางแผน  การจัดองคการ  การจัดคนเขาทํางาน
การส่ังการ  และการควบคุม  ตลอดจนกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยภายในองคการ

- บธ22201 องคการและการจัดการ 3 (3-0-6) เปดเพ่ิม
BA22201 Organization  and  Management

ลักษณะขององคการ  สภาพแวดลอมขององคการ
ประเภทขององคการตาง ๆ  วิวัฒนาการของแนวความ
คิด   ทฤษฎีองคการ  ทฤษฎีการจัดการ  กระบวนการ-
จัดการ  ไดแก  การวางแผน  การจัดองคการ   การจัด-
คนเขาทํางาน  การส่ังการและการควบคุม

บธ.3201 การเงินธุรกิจ 3(3-0) บธ21201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) เปล่ียนรหัส  เนื้อหาคงเดิม
BA.3201   Business  Finance BA21201 Business  Finance
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1400 หลักการบัญชี - วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ 10201 หลักการบัญชี-
                           เบื้องตน                      เบื้องตน
           ศึกษาถึงเปาหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ      ศึกษาถึงเปาหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ
บทบาทและหนาที่ของผูบริหารการเงิน   รูปแบบของธุรกิจ บทบาทและหนาที่ของผูบริหารการเงิน   รูปแบบของ
และภาษีที่เก่ียวของ    เทคนิคในการวิเคราะหและวางแผน ธุรกิจและภาษีที่เก่ียวของ    เทคนิคในการวิเคราะห
ทางการเงิน   หลักเบื้องตนในการบริหารการเงินของธุรกิจ และวางแผนทางการเงิน   หลักเบื้องตนในการบริหาร
ใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานการลงทุน      และการจัดหา - การเงินของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานการลงทุน
เงินทุน  และการจัดหาเงินทุน

-
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ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0) ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) เปล่ียนรหัส และปรับปรุง
EC.1110  Principle  of  Economics EC11501  Principles  of  Economics เนื้อหาวิชา

           ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  หลักทั่วไป ความเปนมา และความสําคัญ ความหมายของวิชา
ของเศรษฐศาสตรจุลภาค    พฤติกรรมผูบริโภค เศรษฐศาสตร พฤติกรรมของผูบริโภค และผูผลิต การ
พฤติกรรมผูผลิต  และพฤติกรรมของรัฐ    ในระบบ- กําหนดราคาในตลาดลักษณะตาง ๆ ตามการแขงขันและ
เศรษฐกิจการตลาด  หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรมหภาค ตามทําเลที่ตั้ง เปนตน  ความหมายและสวนประกอบของ
รายไดประชาชาติ  และการเปล่ียนแปลงการใชจาย  การ รายไดประชาชาติ เงินเฟอและการวางงาน  นโยบายการเงิน
ออม  การลงทุน  การจางงาน  ระดับราคา  การเงินและ - นโยบายการคลัง และการคาระหวางประเทศ
การคลัง  อัตราดอกเบี้ย  เงินเฟอ  การคาตางประเทศ
ดุลการคา  ดุลการเงินและบริการ  หรือดุลบัญชีเดินสะพัด
การเติบโตและพัฒนาการทางเศรษฐกิจ    รวมถึงนโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐที่กระจายผูผลิตและผูบริโภค

ศฐ.4407 สถิติธุรกิจ 3(3-0) ยกเลิก
EC.4407  Business  Statistics
     ศึกษาถึงการนําวิชาสถิติมาใชเพ่ือวิเคราะหและตัดสินใจการนําวิชาสถิติมาใชเพ่ือการวิเคราะหและตัดสินใจใน
ทางธุรกิจ  รวมถึงการศึกษาเก่ียวกับการสุมตัวอยาง   การ
ทดสอบสมมติฐาน  การสรางเลขดัชนี  การวิเคราะหอนุกรม
เวลา  การวิเคราะหสหสัมพันธ  และสมการถดถอย  การ
เก็บขอมูลสถิติทางธุรกิจ  การแจกแจงขอมูล      และนํามา
พิจารณาวิเคราะหในการดําเนินธุรกิจ  โดยการทดสอบ
สมมติฐานดวยวิธีตาง ๆ

- บธ21202 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ เปดเพ่ิมเพ่ือใหนักศึกษา
               และสถิติ  3(3-0-6) มีความรูทางดานวิเคราะห
BA21202 Quantitative Analysis and Business เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

          Statistics เพ่ือชวยในการตัดสินใจ
ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในการ- ทางธุรกิจ

วิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต-
ความแนนอนและความไมแนนอน  การใชโปรแกรม-
เชิงเสน  การวิเคราะหโครงขายงาน  การจําลองสถาน-
การณ  รวมทั้งประยุกตใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ
เชิงอนุมาน เพ่ือวางแผนการตัดสินใจทางธุรกิจ

บธ13201 หลักการตลาด 3(3-0-6) เปดเพ่ิม  เพ่ือใหเนื้อหาวิชา
BA13201 Principles  of  Marketing ครอบคลุมความรูดานการ

แนวคิดพ้ืนฐานและหนาที่ทางการตลาด  สภาพแวด- ตลาดที่สําคัญ
ลอมทางการตลาด  ระบบขอมูลทางการตลาดและการ-
วิจัยการตลาด  พฤติกรรมผูบริโภค  การแบงสวนตลาด
การเลือกตลาดเปาหมาย  การวางตําแหนงผลิตภัณฑ
การบริหารผลิตภัณฑ  การตั้งราคา  ชองทางการจัดจํา-
หนายและการกระจายสินคา  การสงเสริมการตลาด
การตลาดเพ่ือสังคม  และจรรยาบรรณทางการตลาด

-

หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิตหลักสูตรเดิม หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร 4 ป)
เหตุผลประกอบ

บธ32202 การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6) ปรับปรุงใหทันสมัยและ
BA32202 Operation  Management สอดคลองกับแนวทาง
วิชาบังคับกอน :สอบไดวิชา ศศ 11107 คณิตศาสตร- คณะกรรมการ TCOBS
                           ทั่วไป

การวางแผนและการควบคุมการผลิตสินคาและ

บริการ การพยากรณการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ
และกระบวนการ การเลือกทําเลที่ตั้งและการวางผัง
สถานประกอบการ การจัดการคุณภาพ การจัดการ
สินคาคงเหลือ การจัดการหวงโซอุปทาน เทคโนโลยีที่
เก่ียวของกับการผลิตและการปฏิบัติการ

นต11105 กฎหมายธุรกิจเบ้ืองตน 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา ช่ือวิชา เนื้อหา
LW11105 Business  Law วิชาคงเดิม
       ศึกษากฎหมายเบื้องตนที่เก่ียวของกับการประกอบ
ธุรกิจ  การจัดองคกรทางธุรกิจในรูปแบบหางหุนสวน
บริษัท  เอกเทศสัญญาที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ
เชน สัญญาซ้ือขาย  สัญญาเชาทรัพย   สัญญาเชาซ้ือ
สัญญาประกันหนี้ดวยบุคคลและทรัพย และตั๋วเงิน

ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0) ยกเลิก ใหนักศึกษาเรียนวิชา
AT.4167  Business  English บธ35305 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
     ศึกษาและฝกการใชศัพท  สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชใน ส่ือสารดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
การเขียน  เพ่ือใหสามารถใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

-แกนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.1101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1                  3 (2-2) บธ16201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (2-2-5) ปรับปรุงเนื้อหาวิชาเพ่ือตอง-
IT.1101 Computer Programming I BA16201 Computer Programming การสรางพ้ืนฐานดานหลักการ
        โครงสรางโปรแกรมม่ิง เทคนิคการแกปญหา      หลักการทั่วไปเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม องคประกอบ เขียนโปรแกรมใหครอบคลุม
การพัฒนาและการใชงานของอัลกอริทึมพ้ืนฐานในภาษา ของประโยค  คําส่ัง ตัวแปร คาคงที่  เครื่องหมายกระทําการ การนําไปใชจริง
โพลซิเยอร-โอเรียลเต็ด  แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับการโปร- นิพจน ฟงกช่ัน ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ โครงสรางขอ
แกรมคอมพิวเตอร ภาษาระดับสูงและโครงสรางแบบบล็อก มูลแบบอารเรย โครงสรางคําส่ังแบบตามลําดับ การเลือกทํา
รวมทั้งอาเรย โพลซิเยอร พารามิเตอร การเวียนเกิด โครง- และ การวนซํ้า การสรางโปรแกรมยอย การสงผานคาภายใน
สรางขอมูลเบื้องตน ลักษณะของการโปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรม การบันทึกและอานขอมูลจากแฟมขอมูล โดยการ
ชนิดตางๆ เทคนิคในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต การ- ใชภาษาคอมพิวเตอร การฝกปฏิบัติ การใชเครื่องมือในการ
โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน ศึกษาลักษณะพ้ืนฐานของภาษา พัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องตนการตรวจสอบ
โปรแกรมในเชิงลึก ตัวอยางการใชงานจริง ทดสอบและแกไขโปรแกรม

หลักสูตรเดิม

วงการธุรกิจ  โดยเนนทักษะการฟง  การพูด  การอานและ

หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร 4 ป)
เหตุผลประกอบ

ทส.1102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2                    3(2-2) ยกเลิก
IT.1102 Computer Programming II
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา  ทส.1101 การโปรแกรมคอม-
                          พิวเตอร 1
        แนวคิดการเขียนโปรแกรมข้ันสูง เชนแนวคิดเชิงวัตถุ
เอ็นแคปซูเลชันและการซอนขอมูล คลาสและซับคลาส
การถายทอดคุณสมบัติและโอเวอรไรดดิง โพลีมอรฟซึม
ตนไมคลาส การแทนภายในของวัตถุและข้ันตอนวิธี ภาษา
โปรแกรมข้ันสูงที่ใชในการพัฒนาระบบประมวลผลเชิง-
พาณิชย ศึกษางานประมวลผลทางธุรกิจและข้ันตอนวิธีใน
การประมวลผล

ทส.1103 การออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2) มีเนื้อหาวิชาที่สอดคลองกับ
IT.1103  Web Design and Programming หมวดเอกบังคับ
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา  ทส.1101 การโปรแกรมคอม-
                          พิวเตอร 1
        ศึกษาถึงการออกแบบเว็บเบสและพัฒนาโปรแกรมใช
งานในเครือขายอินเทอรเน็ต อินเทอรเน็ต เวิรดไวดเว็บ
ภาษาที่ใชในการจัดทําเอกสารบนเว็บ (HTML)พ้ืนฐาน
รูปภาพและส่ือประสม เว็บเพจ และการออกแบบเว็บไซต
เบื้องตน การใชเทคโนโลยีรวมสมัยพัฒนาเว็บเบื้องตน
เชนภาษา VBScript, JavaScript, ASP, JSP เปนตน รวมทั้ง
การติดตอส่ือสารระหวางยูสเซอรและการพัฒนาสภาวะ-
แวดลอม

ทส. 1104 พ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร 3 (3-0) บธ16204 พ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหาวิชาเพ่ือเปน
IT. 1104 Fundamentals of  Computer  System BA16204 Fundamentals of  Computer  System การศึกษาเพ่ิมในเทคโนโลยี
        ศึกษาระบบตัวเลขที่ใชแทนขอมูลและคําส่ังในเครื่อง ศึกษาระบบตัวเลขที่ใชแทนขอมูลและคําส่ังในเครื่อง- ดานตาง ๆ ของระบบคอมพิว-
คอมพิวเตอร  โครงสรางระบบและภาษาเครื่อง  หนวยประ คอมพิวเตอร  โครงสรางระบบและภาษาเครื่อง  หนวยประ- เตอรที่ทันสมัยมากข้ึน
มวลผล  หนวยความจําหลักและรอง หนวยอินพุท-เอาทพุท มวลผล  หนวยความจําหลักและรอง  หนวยอินพุท-เอาทพุท
อุปกรณตอพวง  ภาษาแอสแซมบลี  รูปแบบและชนิดคําส่ัง อุปกรณตอพวง  รูปแบบและชนิดคําส่ังพ้ืนฐานของโปรแกรม
พ้ืนฐานของโปรแกรมควบคุมระบบ การจัดจังหวะประสาน ควบคุมระบบ  การจัดจังหวะประสานมัลติโปรแกรมม่ิง
มัลติโปรแกรมม่ิง  เทคนิคหนวยความจําเสมือน  การดูแล เทคนิคหนวยความจําเสมือน  การดูแลรักษาเครื่องคอมพิว-
รักษาเครื่องคอมพิวเตอร เตอร และการเลือกใชเครื่องมือในการสืบคนขอมูล

ทส.1105 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0) ยกเลิก มีเนื้อหาที่ซํ้าซอนกับเอก
IT.1105   Business  Information  System เลือกทางดานเทคโนโลยี
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1601 ความรูเบื้องตนเก่ียว สารสนเทศ
                      กับคอมพิวเตอร หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
        ศึกษาองคประกอบและหลักการของระบบสารสนเทศ
ทั่วไป  ศึกษาความสําคัญของระบบสารสนเทศ   การใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดทําระบบสารสนเทศ
ประโยชนและผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มีตอองคกร
ธุรกิจและกรณีศึกษาทางดานบัญชี   สินคาคงคลัง เปนตน

-
หลักสูตรเดิม
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร 4 ป)
เหตุผลประกอบ

ทส.1106 คณิตศาสตรไมตอเนื่อง 3(3-0) บธ16206 คณิตศาสตรไมตอเนื่อง 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหาวิชาโดย
IT.1106 Discrete Mathematics BA16206 Discrete Mathematics เพ่ิมการประยุกตเนื้อหาวิชาให
        เซต ลําดับ และฟงกชัน ตรรกศาสตร การเติบโตของ       เซต ความสัมพันธ ฟงกชัน การเวียนเกิด การเหนี่ยวนํา ครอบคลุมการนําคณิตศาสตร
ฟงกชัน วิธีการพิสูจนและอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร นิยาม ตรรกพจน การแทนตัวเลขคณิตศาสตรคอมพิวเตอร พีชคณิต ไปใชในดานการออกแบบ-
และข้ันตอนวิธีแบบเรียกซํ้า    ความนาจะเปนไมตอเนื่อง บูลีน ข้ันตอนการเรียกซํ้า  การนับ  ความนาจะเปน  วิธีการ- ระบบมากข้ึน
วิธีการนับและความสัมพันธแบบปรากฏซํ้า ความสัมพันธ พิสูจนและอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับทฤษฎีกราฟ ทฤษฎีกราฟและตนไม การประยุกตของกราฟและตนไม

ทส. 2101 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3 (2-2) ยกเลิก
IT. 2101 Data  Structures  and  Algorithms
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.1101 การโปรแกรมคอม
                 พิวเตอร 1 และ ทส.1106 คณิตศาสตรไมตอเนื่อง
        ศึกษาโครงสรางขอมูลและออกแบบอัลกอริทึม    การ
วัดประสิทธิภาพอัลกอริทึม    การออกแบบอัลกอริทึมแบบ
เวียนเกิด  โครงสรางขอมูลพ้ืนฐาน  อะเรย  สแตก  คิว
ลิสทเช่ือมโยง  โครงสรางแบบทรีและกราฟ  ข้ันตอนวิธี
การเรียงลําดับและการคนหาขอมูล  ระบบไฟลตาง ๆ และ
การประยุกตใชงาน

ทส. 2104 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 3 (3-0) ยายไปเอกบังคับ มีเนื้อหาสอด-
IT. 2104 Data  Communication  and  Network คลองกับเอกบังคับ
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.1104 พ้ืนฐานระบบคอม
                           พิวเตอร
        ระบบการส่ือสารขอมูลทั่วไป  ตัวกลางและอุปกรณ
สําหรับการส่ือสารขอมูลแบบอนาลอกและดิจิตอล  การส่ือ
สารขอมูลระยะใกลและระยะไกล  เครือขายแบบตาง ๆ
สถาปตยกรรมสาระในระดับช้ันของเครือขายและโปรโต-
คอล   การจัดการระบบความปลอดภัยของเครือขาย  การจัด
การเครือขายและการประยุกตใชงาน

ทส. 2107 การวิเคราะหและออกแบบระบบงาน- ยายไปเอกบังคับ มีเนื้อหาสอด-
           สารสนเทศ 3 (3-0) คลองกับเอกบังคับ

IT. 2107 Information  System  Analysis and Design
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.2101 โครงสรางขอมูล
           และอัลกอริทึม,ทส.1105 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
        ศึกษาถึงคุณสมบัติและกลไกการทํางานของระบบ
การวิเคราะหระบบ การทํางานของระบบ เครื่องมือที่ใชใน
การวิเคราะหระบบ ข้ันตอนในการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบงาน การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย การ
วิเคราะหระบบงานปจจุบัน การกําหนดขอบเขตของความ
ตองการของระบบและการทํางานของระบบ การออกแบบ
การทํางานของระบบที่ตองการในเชิงโครงสรางและเชิง-
วัตถุ ศึกษาความเปนไปไดของระบบ

ยายไปเอกบังคับ

ยายไปเอกบังคับ

หลักสูตรเดิม หนวยกิต

-

หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต
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