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3. หนวยงานที่รับผิดชอบ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

4. ปรัชญา/วัตถุประสงคของหลักสูตร

4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกตใชในงานดานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส การพัฒนาโปรแกรม การบริหารเครือขายและความมั่นคง สื่อประสม การสื่อสาร
ขอมูล และการบริหารสารสนเทศ
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
ก. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร การ
สื่อสารขอมูล การบริหารหนวยงานสารสนเทศ การบริหารโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถออกแบบและสรางระบบงานประยุกตเพื่อใชในดาน
ธุรกิจและการจัดการ
ข. เพื่อสงเสริมนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจและสังคม ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
เปนสาขาที่คลาดแคลนใหกับหนวยงานของรัฐและเอกชน
ค. เพื่อใหนักศึกษามีความรอบรูอยางกวางขวาง มีความเขาใจตนเอง ผูอื่นและสังคม
ง. เพื่อใหนักศึกษามองเห็นภาพรวมของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถนําไปประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา
จ. มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการคิด วิเคราะหและแกปญหาอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

5. กําหนดการเปดสอน

ภาคตน ปการศึกษา 2549

6. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา

6.1 สําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร และศิลปคํานวณ หรือเทียบเทา

ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

6.2 ผานการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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6.3 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
6.4 ไมมีโรคติดตอหรือโรครายแรงอยางอื่นซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา
6.5 ไมเคยถูกคัดชื่อออก เพราะมีผลการศึกษาไมถึงเกณฑของมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาที่สมัคร

7. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา

7.1 ผูสมัครตองยื่นใบสมัครตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยตองแสดงหลักฐานตาง ๆ ดังนี้

หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
สําเนาทะเบียนบาน
รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 5 รูป
ใบสมัครของมหาวิทยาลัย พรอมเงินคาสมัคร
7.2 ผูสมัครตองสอบคัดเลือก โดยการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.3 ผูสมัครตองสอบคัดเลือก โดยการสอบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7.4 ผูสมัครตองสอบคัดเลือก โดยการสอบคัดเลือกดวยวิธีเทียบโอนหนวยกิต
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

8. ระบบการศึกษาและการคิดหนวยกิต
8.1 ระบบการศึกษาใชระบบทวิภาคโดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห สวนการศึกษาภาคฤดูรอน ใหมีเวลา
การศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห และเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
8.2 การคิดหนวยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.2.2 รายวิชาภาคปฎิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.2.3 การทําโครงงานที่ใชเวลาทําโครงงานไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมี
คาเทากับ 1 หนวยกิต

9. ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาปกติ นักศึกษาจะตองใชเวลาการศึกษาตามที่ระบุไวในหลักสูตร แตไมเกิน 8 ป
การศึกษาของหลักสูตร 4 ป นับจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาเปนนักศึกษา

10. การลงทะเบียนเรียน

10.1 ภาคการศึกษาปกติ ลงทะเบียนเรียนอยางนอยไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และอยางมากไมเกิน 21

หนวยกิต

10.2 ภาคการศึกษาฤดูรอน ลงทะเบียนเรียนอยางมากไมเกิน 9 หนวยกิต
10.3 การลงทะเบียนนอยกวาที่กําหนดไวขางตน จะกระทําไดเฉพาะกรณีที่คาดวาจะเปนภาคสุดทายที่

จะรับปริญญาของนักศึกษาเทานั้น

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยวาดวยการวัดและการประเมินผลการศึกษา คือ
11.1 เวลาเรียนและการวัดผล

1. นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในชั้นเรียนอยางนอย รอยละ 80 ของแตละภาคการศึกษา จึง
จะมีสิทธิ์เขาสอบไล
2. มีการสอบเปนระยะ ๆ ระหวางภาคการศึกษา และ/หรือมีการสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาอยางนอยภาคละ 1 ครั้ง
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3. การประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา โดยใชระบบสัญลักษณ ดังนี้
สัญลักษณ(เกรด)

ระดับ

ความหมาย

A

4.0

ดีเยี่ยม (Excellent)

B+

3.5

ดีมาก (Very Good)

B

3.0

ดี (Good)

C+

2.5

ปานกลาง (Fairly Good)

C

2.0

พอใช (Fair)

D+

1.5

ออน (Poor)

D

1.0

ออนมากๆ (Very Poor)

F

0.0

ตก (Fall)

ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนสัญลักษณหรือระดับดังกลาวขางตนได ใหใชสัญลักษณ
ดังตอไปนี้
สัญลักษณ (เกรด)

ความหมาย

I

ยังไมสมบูรณ (Incomplete)

S

พอใจ (Satisfactory)

U

ไมพอใจ (Unsatisfactory)

W

การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)

AU

การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)

4. การใชสัญลักษณ A,B+,B,C+,C,D+,D และ F จะกระทําในกรณีที่เปนรายวิชาที่
นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือมีผลงานที่ประเมินคาไดตามสัญลักษณ
5. วิชาในกลุมหรือหมวดวิชาหรือวิชาเอกบางวิชาที่นักศึกษาไดคะแนนต่ํากวาระดับ 2.0
หรือสัญลักษณ C จึงจะถือวาสอบได ถาสอบไดไมถึงระดับดังกลาว นักศึกษาอาจสอบ
แกตัวไดตามประกาศเรื่องการสอบแกตัว และคะแนนที่ไดจากการสอบแกตัวจะใหไม
เกินระดับ 2.0 หรือนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําได และคะแนนที่ไดจากการเรียน
ซ้ําใหเปนไปตามผลการสอบ อนึ่งการเรียนซ้ําและสอบดังกลาวนี้ใหนับวาเปนการสอบ
เพียงครั้งเดียว
6. นักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับ 1.0 หรือสัญลักษณ D ขึ้นไปถือวาสอบไดในวิชานั้น
สวนนักศึกษาที่มีผลการศึกษาในระดับ 0.0 หรือสัญลักษณ F จะตองเรียนซ้ําในวิชานั้น
และนับใหเปนการสอบเพียงครั้งเดียว
7. การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
7.1 นักศึกษาปวยกอนสอบหรือระหวางการสอบ
เปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบได
ทั้งนี้นักศึกษาจะตองยื่นใบลาปวยโดยไดรับอนุมัติจากคณบดี
โดยนักศึกษา
จะตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ 80 และนักศึกษาจะตอง
ชําระคาธรรมเนียมการสอบภายหลังตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
7.2 นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัย และคณบดีอนุมัติ ทั้งนี้จะตองชําระคาธรรม
เนียมการสอบภายหลัง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
7.3 นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ
และอาจารยผูสอน
เห็นสมควรใหรอผลการศึกษา
8. การเปลี่ยนสัญลักษณ I นักศึกษาจะตองกระทําใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป
9. การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะวิชาที่ไมมีหนวยกิตหรือมีหนวยกิต แตคณะวิชา
เห็นวาไมสมควรประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณที่มีแตมระดับคะแนน
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10. การให AU จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มีนักศึกษาขอเขารวมศึกษาโดยไมนับหนวย
กิต ทั้งนี้จะตองปฏิบัติตามระเบียบการลงทะเบียนเรียนและการเรียนปกติ
11. การคํานวณคาระดับคะแนน
11.1 คํานวณเฉพาะรายวิชาที่นับหนวยกิตและมีการประเมินผลเปนสัญลักษณที่มี
คาระดับ A,B+,B+,C+,C,D+,D และ F
11.2 คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Semester Grade Point Average,SEMGPA) ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา โดย
นําผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับคาระดับที่นักศึกษาไดรับในแตละ
ภาควิชาในภาคนั้น ๆ เปนตัวตั้งแลวหาร ดวยจํานวนหนวยกิตของภาควิชาที่มี
คาระดับที่เรียนในภาคนั้น
11.3 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average, CUMGPA) ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาถึงภาค
การศึกษาหลังสุด
โดยนํายอดรวมของผลคูณของหนวยกิตกับคาระดับที่
นักศึกษาไดรับทั้งหมดในแตละวิชาเปนตัวตั้ง แลวหารดวยจํานวนหนวยกิตรว
มของทุกภาควิชาที่มีคาระดับ และในการหารใหใชจุดทศนิยม 2 ตําแหนงไม
มีการปดเศษ
11.4 ภายใตขอ 10.3 สําหรับรายวิชาที่ไดสัญลักษณ F ใหบันทึกผลการศึกษา
ในใบรายงานผลการศึกษา และนําจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นมาคํานวณ
ในแตมระดับคะแนนเฉลี่ยดวย
12 นักศึกษาที่เรียนครบและสอบไลไดตามหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ โดยจะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
13 นักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป โดยไมมีสัญลักษณ F มีสิทธิ์
ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต
3.25 ขึ้นไป จนถึง 3.49 โดยไมมีสัญลักษณ F มีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ
สอง
11.2

12.

การสําเร็จการศึกษา
11.2.1

นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ

11.2.2

นักศึกษาตองศึกษารายวิชาครบถวนและสอบไลไดตามหลักสูตรโดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 2.00

อาจารยผูสอน
12.1
12.2

รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยหัวหนาสาขาวิชา (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 1)
จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจําสาขาวิชา (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 2)

12.3

จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํารวมสอน (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 3)

12.4

จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยพิเศษ (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 4)

12.5

จํานวนบุคลากรในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการที่มีอยูและที่คาดวาจะจัดหา
เพิ่มขึ้นภายใน 5 ป (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 4.1)

13.

จํานวนนักศึกษา

14.

สถานที่และอุปกรณการสอน

จํานวนนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ และในระดับที่จะรับเขาศึกษาและที่
คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 5)

14.1 สถานที่ (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 6 )
14.1.1 ใชสถานที่ของมหาวิทยาลัยเกริกในปจจุบัน
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14.1.2 หองบรรยายใชอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยฯ จํานวนทั้งหมด 3 อาคาร 154
หองเรียน รวมพื้นที่ทั้งหมด 11,825 ตารางเมตร
14.1.3 ใชสถานที่จากสาขาวิชา หรือภาควิชาอื่นที่เกี่ยวของได
14.2 อุปกรณการสอน
(ภาคผนวก ตารางหมายเลข 7 )
14.2.1 อุปกรณการสอนและอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งคณะบริหารธุรกิจมีอยูแลว
และใชงานได มีดังตอไปนี้
Equipment
Microcomputers laboratories (lab 1309)
Laser printers
Local area networks
Scanners
Microcomputers
Digital cameras

Quantity

Unit

1
1
1
1
10
1

labs
Units
Systems
Units
set
Units

14.2.2 อุปกรณสวนรวมสําหรับนักศึกษาสํานักคอมพิวเตอรมีอุปกรณคอมพิวเตอรไวบริการ
นักศึกษาทุกคณะดังนี้ คือ
Equipment
Printer dot metric
Head phone
Local area networks
LCD Projector
Microcomputers laboratories
Microcomputers connected to the University's
LAN with printers

Quantity
4
48
1
2
6
106

14.2.3 อุปกรณที่ตองการเพิ่มเติมในระยะ 5 ป (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 8 )

หมายเหตุ
รายละเอียดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 6 หอง
1. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 (1104A)
 เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 31 ชุด (Pentium IV 3.0 GHz, RAM : 256 MB)
 เครื่องฉาย LCD Projector จํานวน 1 ชุด
 ไมคโครโฟน 1 ชุด
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 (1104B)
 เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30 ชุด (Pentium IV 3.0 GHz, RAM : 256 MB)
3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรทางภาษา 3 (4100)
 เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 48 ชุด (Pentium III 933 MHz, RAM : 256 MB)
 หูฟง จํานวน 48 ชุด
4. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4 (1302)
 เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 31 ชุด (Pentium IV 2.4 GHz ,RAM : 256 MB)
 เครื่องฉาย LCD Projector จํานวน 1 ชุด
5. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 5 (1303) และสําหรับเครื่องพิมพ
 เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 4 ชุด (Pentium III 733 MHz, RAM : 32 MB)
 เครื่องพิมพแบบแครยาว จํานวน 4 ชุด
6. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 6 (2301) สําหรับอาจารยและนักศึกษาป.โท
 เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 7 ชุด (Pentium IV 2.4 GHz ,RAM : 256 MB)

Unit
Sets
Sets
Systems
Sets
Labs
Sets
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หองสมุด

15.

แหล ง ความรู ที่ ส นั บ สนุ น วิ ช าการทางด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและวิ ช าอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งได จ าก
เอกสารและสิ่ ง พิ ม พ จ ากสํ า นั ก ห อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก ซึ่ ง มี หนั ง สื อ ทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีทั่วไปมากกวา 800 เลม และมีวารสารวิชาการตาง ๆ กวา 100 รายการ มีตําราที่เกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอยกวา 100 เลม และวารสารที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศไมนอยกวา 10 รายการ มีรายละเอียดดังนี้
15.1

จํ า นวนและรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ บุ ค ลากรประจํ า ห อ งสมุ ด ที่ มี อ ยู
(ภาคผนวก ตาราง
หมายเลข 9 )
15.2
จํานวนที่นั่งในหองสมุดที่มีอยู (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 10 )
15.3
รายชื่ อ หนั ง สื อ วารสารและตํ า ราเรี ย นสาขาในห อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก (ภาคผนวก
ตาราง หมายเลข 11 )

16.

17.

งบประมาณ

งบประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 12 )

หลักสูตร

17.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต
17.2

โครงสรางของหลักสูตร (Curriculum Structure)
30

หนวยกิต

12

หนวยกิต

- กลุมวิชามนุษยศาสตร (Humanities Courses)

3

- กลุมวิชาสังคมศาสตร (Social Science Courses)

6

หนวยกิต
หนวยกิต

- กลุมวิชาวิทยาศาสตร (Science and Mathematics Courses)

9

หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(General education courses)
- กลุมวิชาภาษา (Language Courses)

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน (Professional courses)

96

หนวยกิต

- กลุมวิชาแกน (Basic Courses)

45

หนวยกิต

- กลุมวิชาเอกบังคับ (Major Required Courses)

30

หนวยกิต

- กลุมวิชาเอกเลือก (Major Elective Courses)

21

หนวยกิต

6

หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective)

17.3 เกณฑในการใชรหัสวิชาในหลักสูตร
17.3.1
ใชอักษรยอ “ทส.” นําหนาทุกสาขาวิชาของหลักสูตร
หรือใชอักษรยอภาษาอังกฤษ “IT.” นําหนาทุกสาขาวิชาของหลักสูตร
17.3.2
ใชตัวเลข 4 หลัก หลังอักษรยอ “ทส.” และ“IT.” ซึ่งมีความหมายดังตอไปนี้
 เลขหลักหนวยและหลักสิบ หมายถึงลําดับรายวิชา
 เลขหลักรอย หมายถึงรหัสสาขาวิชา
 เลขหลักพัน หมายถึงชั้นปที่ศึกษา
17.4 รายวิชา
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Courses) 30 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา(Language Courses) 12 หนวยกิต
ศท.1101
การใชภาษาไทย
GE.1101
Thai Usage
ศท.1104
ภาษาอังกฤษ 1
GE.1104
English I
ศท.1105
ภาษาอังกฤษ 2
GE.1105
English II
ศท.2101
ภาษาอังกฤษ 3
GE.2101
English III

หนวยกิต
3(3-0)

กลุมวิชามนุษยศาสตร (Humanities Course) 3 หนวยกิต

หนวยกิต

ศท.1401
GE 1401
ศท.1404
GE.1404
ศท.1407
GE.1407
ศท.1409
GE.1409
ศท.1410
GE.1410

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
Introduction to Information Science
มนุษยกับอารยธรรม
Man and Civilization
ตรรกวิทยา
Logic
ศิลปและสังคีตนิยม
Art and Music Appreciation
ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
Social Philosophy and Ethics

กลุมวิชาสังคมศาสตร (Social Science Courses) 6 หนวยกิต
ศท.1501
สังคมและเศรษฐกิจ
GE.1501
Society and Economy
ศท.1502
สังคมและการปกครอง
GE.1502
Society and Government
ศท.1504
มนุษยกับสังคม
GE.1504
Man and Society
ศท.1505
จิตวิทยาทั่วไป
GE.1505
General Psychology
นบ.1501
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
LW.1501
Introduction to General Law
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร(Science and Mathematics Courses )
9 หนวยกิต
ศท.1202
คณิตศาสตรทั่วไป
GE.1202
General Mathematics
ศท.1203
สถิติเบื้องตน
GE.1203
Introduction to Statistics
ศท.1301
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
GE.1301
Science and Technology

ศท.1302
GE.1302
บธ.1601
BA.1601

มนุษยและสิ่งแวดลอม
Man and Environment
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
Introduction to Computer

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)
3(2-2)
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน (Professional Courses )

96 หนวยกิต

วิชาแกน(Basic Courses) 45 หนวยกิต
- แกนธุรกิจ
บธ.1400
หลักการบัญชีเบื้องตน
Principles of Accounting
BA.1400
บธ.3201
การเงินธุรกิจ
BA.3201
Business Finance
ศศ.4167
ภาษอังกฤษธุรกิจ
AT.4167
Business English
ศฐ.1110
หลักเศรษฐศาสตร
Principle of Economics
ST.1110
ศฐ.4407
สถิติธุรกิจ
ST.4407
Business Statistics
บธ.2103
การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย
Organization and Human Resource Management
BA.2103
- แกนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทส.1101
การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
Computer Programming I
IT .1101
ทส.1102
การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
Computer Programming 2
IT. 1102
ทส.1103
การออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Design and Programming
IT. 1103
ทส.1104
พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร
Fundamental of Computer System
IT. 1104
ทส.1105
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
IT. 1105
Business Information System
ทส.1106
คณิตศาสตรไมตอเนื่อง
Discrete Mathematics
IT. 1106
ทส.2101
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms
IT. 2101
ทส.2104
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
IT. 2104
Data Communications and Networks
ทส.2107
การวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ
IT. 2107
Information System Analysis and Design

หนวยกิต

วิชาเอกบังคับ (Major Required Courses) 30 หนวยกิต
ทส.2102
ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
Fundamental of e-Business System
IT. 2102
ทส.2103
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร
Human Computer Interaction
IT. 2103
ทส.2105
สื่อประสมพื้นฐาน
Fundamental of Multimedia
IT .2105
ทส.2106
ระบบการจัดการฐานขอมูล
Database Management Systems
IT. 2106
ทส.2108
เทคโนโลยีและการประยุกตใชอินเทอรเน็ต
Internet Technologies and Applications
IT. 2108
ทส.3101
การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ
Information Storage and Retrieval
IT. 3101
ทส.3102
ความมั่นคงของสารสนเทศ
Information Security
IT .3102
ทส.3103
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หนวยกิต
3(3-0)

3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
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IT. 3103
ทส.3104
IT .3104
ทส.4110
IT .4110
ทส.4111
IT. 4111

Management Information System
กฎหมาย,จริยธรรมและสังคมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Legal, Ethical and Social Issues of Information Technology
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Information Technology project 1
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Information Technology project 2

วิชาเอกเลือก (Major Elective Courses )

3(3-0)
1(0-3)
2(0-6)

21 หนวยกิต

ใหนักศึกษาเลือกเรียนดานใดดานหนึ่งอยางนอย 3 วิชา (9 หนวยกิต) และอีก 4 วิชาสามารถเลือกดานใดๆ ได

เลือกดานเทคโนโลยีวิศวกรรมซอฟทแวร (Software Engineering)
ทส.3111
วิศวกรรมซอฟทแวร
Software Engineering
IT. 3111
ทส.3112
การประกันคุณภาพซอฟทแวร
Software Quality Assurance
IT. 3112
ทส.3113
การบริหารโครงงานซอฟทแวร
Software Project Management
IT. 3113
ทส.3114
การกําหนดความตองการและการจัดการซอฟทแวร
Software Requirement Specification and Management
IT. 3114
ทส.4115
เมททริกซอฟทแวร
IT. 4115
Software Metric
ทส.4116
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานวิศวกรรมซอฟทแวร
Special Topic of Software Engineering
IT. 4116
เลือกดานเครือขายและความมั่นคง (Network and Security)
ทส.3121
รหัสวิทยาและการประยุกตใช
Cryptography and Application
IT. 3121
ทส.3122
การสื่อสารแบบไรสายและแบบเคลื่อนที่
Wireless and Mobile Communication
IT .3122
ทส.3123
การออกแบบและบริหารเครือขาย
Network Design and Management
IT .3123
ทส.4120
การโปรแกรมระบบเครือขาย
IT .4120
Network programming
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานเครือขายและความมั่นคง
ทส.4121
Special Topic of Network and security
IT .4121
เลือกดานระบบสื่อประสม (Multimedia System)
ทส.3131
คอมพิวเตอรกราฟกและภาพเคลื่อนไหว
IT. 3131
Computer Graphics &Animation
ทส.3132
การประมวลผลภาพดิจิตอล
IT. 3132
Digital Image Processing
ทส.3133
ความเสมือนจริงพื้นฐาน
IT. 3133
Fundamental of Virtual Reality
ทส.3134
การออกแบบโปรแกรมและพัฒนาสื่อประสม
Multimedia Software Design and Development
IT. 3134
ทส.4130
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานสื่อประสม
Special Topic of Multimedia System
IT. 4130
ทส.4131
การออกแบบเกมและการประยุกตใช
Game Design and Application
IT. 4131
เลือกดานระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Business System)
ทส.3141
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศ
e-Commerce for International Business
IT. 3141
ทส.3142
แบบจําลองและการพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
Electronic Business Modeling and Development
IT. 3142

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
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3(3-0)
ทส.3143
การจัดการความสัมพันธลูกคาทางอิเล็กทรอนิกส
e-customer Relationship Management
IT. 3143
3(3-0)
ทส.3144
การจัดการการผลิตและลูกโซของการจําหนาย
Production and Supply Chain Management
IT. 3144
3(3-0)
ทส.3145
กลยุทธและสถาปตยกรรมการทําธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
e-Business Strategy and Architecture
IT. 3145
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
ทส.4140
Special Topic of e-Business System
IT. 4140
เลือกดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management of Information Technology) หนวยกิต
3(3-0)
ทส.3151
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support System
IT. 3151
3(3-0)
ทส.3152
นวัตกรรมกระบวนการ
Process Innovation
IT. 3152
3(3-0)
ทส.3153
การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
IT. 3153
3(3-0)
ทส.3154
คลังขอมูลและเหมืองขอมูล
IT. 3154
Data Warehouse and Data Mining
3(3-0)
ทส.3155
กลยุทธการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Strategic Management of Information Technology
IT. 3155
3(3-0)
ทส.4150
การจัดการความรู
IT. 4150
Knowledge Management
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0)
ทส.4151
Special Topic of Management of Information Technology
IT. 4151

3. หมวดเลือกเสรี (Free Elective)

6 หนวยกิต

หนวยกิต

ใหเลือกจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก หรือเลือกศึกษาวิชา บธ.

4700 จํานวน 6 หนวยกิต
บธ.4700
BA.4700

สหกิจศึกษา

(Cooperative Education)

17.5 แผนการศึกษา

6(0-6)
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โปรแกรมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
สําหรับหลักสูตร 4 ป
ปที่ 1
ภาคตน
รหัส

วิชา

ทส.1104 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร
ทส.1101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
กลุมวิชาวิทยาศาสตร(คณิตฯ)
กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาภาษา

รวม

ภาคปลาย
นก.
3
3
3
3
3

รหัส

วิชา

ทส.1102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
ทส.1106 คณิตศาสตรไมตอเนื่อง
ทส.1105 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ทส.1103 การออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ
กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาสังคม

รวม

15

นก.
3
3
3
3
3
3

18

ปที่ 2
ภาคตน
รหัส
ทส.2102
ทส.2101
ทส.2105
ทส.2104

วิชา
ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
สื่อประสมพื้นฐาน
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
กลุมวิชาภาษา
กลุมวิทยาศาสตร

รวม

ภาคปลาย
นก.

รหัส

วิชา

นก.

3
3
3
3
3
3

ทส.2104 เทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต
อินเทอรเน็ต
บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
ทส.2107 การวิเคราะหและออกแบบฯ
ทส.2103 ระบบการจัดการฐานขอมูล
บธ.2103 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย
กลุมวิทยาศาสตร

3
3
3
3
3
3

18

รวม

18
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ปที่ 3
ภาคตน
รหัส

วิชา

ทส.3101 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ
ทส.2103 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ
คอมพิวเตอร
ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตร
เอกเลือก
เอกเลือก

รวม

ภาคปลาย
นก.

รหัส

3 ทส.3102
ทส.3103
3 บธ.3201
3 ศฐ.4407
3
3
3

วิชา
ความมั่นคงของสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การเงินธุรกิจ
สถิติธุรกิจ
เอกเลือก
เอกเลือก

รวม

18

นก.
3
3
3
3
3
3

18

ปที่ 4
ภาคตน
รหัส

วิชา

ทส.3104 กฎหมาย จริยธรรม และสังคม
ทางดานเทคโนโลยีสาสนเทศ
ศศ.4167 ภาษอังกฤษธุรกิจ
ทส.4110 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
เอกเลือก
เอกเลือก
เลือกเสรี

รวม

ภาคปลาย
นก.
3
3
1
3
3
3

16

รหัส

วิชา

ทส.4111 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
กลุมวิชาสังคม
เอกเลือก
เลือกเสรี

รวม

นก.
2
3
3
3

11
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17.6 คําอธิบายรายวิชา (Course Description Ba-ITM )

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Courses )
1.1 กลุมวิชาภาษา (Language Courses)

3(3-0)

ศท.1101 การใชภาษาไทย
GE.1101 Thai Usage

ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชภาษาไทย ฝกทักษะดานการฟง การพูด การอานและการเขียนประเภท
ตาง ๆ เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม

3(2-2)

ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
GE.1104 English 1
ฝกทักษะภาษาอังกฤษดาน ฟง พูด อาน และเขียน
เหมาะสมในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน

เพื่อชวยใหสามารถใชภาษาไดอยางถูกตองและ

3(2-2)

ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
GE.1105 English 2
วิชาบังคับกอน : (หลักสูตร 4 ป) สอบไดวิชา ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1

เสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษดาน ฟง พูด อาน และเขียนในระดับที่ใชภาษาสลับซับซอนขึ้น เพื่อสามารถ
ใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น

3(2-2)

ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3
GE.2101 English 3
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดาน ฟง พูด อาน และเขียน
ประสิทธิภาพ

เพื่อนําไปประยุกตใชในระดับ ที่ใชงานไดอยางมี

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร (Humanities Course)
ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
GE.1401 Introduction to Information Science

3(3-0)

ศึกษาความหมาย
ความสําคัญของสารสนเทศตอบุคคล
ชุมชนและสังคม
ประวัติและวิวัฒนาการของ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขาถึงสารสนเทศ
สถาบันบริการสารสนเทศและแหลงความรู
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา การเขียนรายงานทางวิชาการ
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ศท.1407 ตรรกวิทยา
GE.1407 Logic

3(3-0)

ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษากับเหตุผล
โครงสรางของเหตุผลนิรนัยและอุปนัย
การแสดงออกของ
เหตุผลในรูปนิรนัย
เหตุผลยอและเหตุผลวิบัติ หลักเบื้องตนของตรรกวิทยา สัญลักษณ ตลอดจนคุณคา
ของการพิสูจนและการใช
และการประยุกตตรรกวิทยา
เพื่อใหรูจักใชกฎพื้นฐานและวิธีใชเหตุผลใน
ชีวิตประจําวัน รูจักวิจารณเหตุผลอยางถูกประเด็นและถูกเปาหมาย รูจักฟงและเคารพเหตุ ผลของผูอื่น
ศท.1409 ศิลปะและสังคีตนิยม
GE.1409 Art and Music Appreciation

3(3-0)

ศึกษาศิลปะและดนตรีจากอารยธรรมตาง ๆ ในโลกในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นคุณคา
ทางศิลปะและดนตรี
ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
GE.1410 Social Philosophy and Ethics

3(3-0)

ศึกษาปรัชญาสังคม และจริยธรรมตะวันออกและตะวันตกเพื่อการอยูรวมกันของมนุษยในสังคมอยางสันติสุข
ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม
GE.1404 Man and Civilization

3(3-0)

ศึกษาพัฒนาการอารยธรรมของมนุษย
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติและความสัมพันธระหวาง
มนุษยดวยกันเอง ศึกษาความเปนมาของอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมไทย
ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ทั้งในอดีตและปจจุบัน

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร (Social Science Courses )
ศท.1501 สังคมกับเศรษฐกิจ
GE.1501 Society and Economy

3(3-0)

ศึกษาการผลิต
การบริโภค
การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาและการกระจายรายได
ศึกษาพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน ศึกษาอิทธิพลของโครงสรางทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่มีตอ
สถาบันทางเศรษฐกิจในยุคตาง ๆ โดยเนนวิวัฒนาการและความสัมพันธภายในของระบบสังคมกับเศรษฐกิจ
ไทย
ศท.1502 สังคมและการปกครอง
GE.1502 Society and Government

3(3-0)

ศึกษาความหมายและความสัมพันธของสังคมและการปกครอง ศึกษารัฐธรรมนูญ ระบบการปกครอง สถาบัน
การเมืองการปกครอง พรรคการเมือง และกลุมผลประโยชน ศึกษาพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในสังคมไทย ตลอดจนการปฏิรูปการเมืองและปญหาสําคัญ ๆ ทางสังคมและการเมืองไทยในปจจุบัน
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ศท.1504 มนุษยกับสังคม
GE.1504 Man and Society

3(3-0)

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคมมนุษย กลุมทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม
และการสรางจริยธรรมในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดานตาง ๆ หนาที่ของสถาบันตาง ๆที่เกี่ยวของกับ
สังคมตลอดจนศึกษาปญหาของสังคมไทย

ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป
GE.1505 General Psychology

3(3-0)

ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยา ความหมายของคําวาพฤติกรรม สาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรม ระบบสรีรวิทยาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม พัฒนาการของมนุษย พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม
บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ความคับของใจ และการปรับตัว สุขภาพจิต การเรียนรู ความจํา การลืม การคิด
การแกปญหา อารมณ จิตวิทยาและสังคม
นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
LW.1501 Introduction to General Law

3(3-0)

ศึกษาที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การตีความ
การอุดชองวางแหงกฎหมาย การยกเลิก
กฎหมาย บุคคลตามสิทธิ ลักษณะของนิติกรรม ประเภทของนิติกรรม หลักเกณฑการทํานิติกรรม ลักษณะ
ของสัญญา ประเภทของสัญญา การเลิกสัญญา ลักษณะทั่วไปของหนี้และละเมิด

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (Science and Mathematics Courses)
ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
GE.1202 General Mathematics

3(3-0)

ความคิดทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับการนับและการวัด การสรางแบบจําลองเชิงคณิตศาสตร ฟงกชัน และการ
ใชฟงกชันในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร โดยเฉพาะแบบจําลองที่เกี่ยวของกับฟงกชันเอ็กซโพเนน
เชียล
และฟงกชันตรีโกณ
ความคิดเรื่องลิมิต
อนุพันธและอินทิกรัลและบทบาทของสิ่งเหลานี้ในการ
แกปญหา แบบจําลองตาง ๆ ความนาจะเปนและการใชความนาจะเปนในการสรางแบบจําลองเชิงสุม
ศท.1203 สถิติเบื้องตน
GE.1203 Introduction to Statistics

3(3-0)

ศึกษาถึงวิธีการทางสถิติพรรณา
เชน เรื่องเกี่ยวกับความหมาย ขอบขายของสถิติ การแจกแจงความถี่
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน การแจกแจงบางชนิดของ
ตัวแปรสุม
ทฤษฎีการสุมตัวอยางพรอมทั้งการทดสอบสมมติฐาน
ศึกษาการวิเคราะหการถดถอยและ
สหสัมพันธอยางงาย การวิเคราะหอนุกรมเวลา
ศท.1301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
GE.1301 Science and Technology

3(3-0)

ศึกษาความหมาย ประเภทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิธีการทางวิทยาศาสตรและการคนควาความรู
ใหม ๆ ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
อิทธิพลตอสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และอารยธรรมของมนุษย
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ศท.1302 มนุษยและสิ่งแวดลอม
GE.1302 Man and Environment

3(3-0)

ศึกษาความสัมพันธระหวางการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม
เพื่อใหเกิดความเขาใจสมดุลแหง
ธรรมชาติหรือระบบนิเวศน
การรูจักการใชประโยชนจากธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
โดยชี้ใหเห็นวาการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรอยางรวดเร็วและการเรงการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
โดยพึ่งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลกระทบตอความสมดุลของระบบนิเวศนและ
สภาพแวดลอม การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและการเกิดปญหามลพิษสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลตอคุณภาพ
ชีวิตของมนุษยโดยตรง ตลอดจนศึกษาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยพึ่งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
BA.1601 Introduction to Computer

3(2-2)

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประวัติของ-คอมพิวเตอรและ
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรดานฮารดแวร ซอฟตแวร พีเพิลแวร การ
ประมวลผลขอมูลทางคอมพิวเตอร
โปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐานตาง ๆ ความรูเบื้องตนของระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร

2. หมวดวิชาเฉพาะ (Professional Courses)
2.1 วิชาแกน (Basic Courses)

บธ.1400

หลักการบัญชีเบื้องตน

3(3-0)

BA.1400 Principles of Accounting
ศึกษาแนวคิดทางการบัญชี จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ แมบทการบัญชี วงจรการบัญชี การวิเคราะห
รายการ การบันทึกสมุดลงรายการขั้นตน บัญชีคุมยอด และบัญชีแยกประเภทยอย รายการปรับปรุงรายการปด
บัญชี การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี การจัดทํากระดาษทําการและงบการเงินของกิจการใหบริการ
กิจการพาณิชยกรรม และกิจการอุตสาหกรรม โดยสอดแทรกจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี

บธ.2103

การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย
BA.2103 Organization and Human Resource Management

3(3-0)

ศึกษาถึงลักษณะของการจัดการองคการ ประเภทขององคการตาง ๆ
แนวความคิดและทฤษฎีการจัดการ
หนาที่ของผูบริหารที่มีผลตอการดําเนินงานขององคการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขา
ทํางาน การสั่งการ และการควบคุม ตลอดจนกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยภายในองคการ
บธ.3201 การเงินธุรกิจ

BA.3201 Business Finance

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : (หลักสูตร 4 ป) สอบไดวิชา บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
ศึกษาถึงเปาหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ บทบาทและหนาที่ของผูบริหารการเงิน
รูปแบบของ
ธุรกิจและภาษีที่เกี่ยวของ เทคนิคในการวิเคราะหและวางแผนทางการเงิน หลักเบื้อง-ตนในการบริหารการเงิน
ของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานการลงทุน
และการจัดหาเงินทุน
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ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร
EC.1110 Principle of Economics

3(3-0)

ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรจุลภาค พฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูผลิต
และพฤติกรรมของรัฐในระบบเศรษฐกิจการตลาด หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรมหภาค รายไดประชาชาติ
และการเปลี่ยนแปลงการใชจาย การออม การลงทุน การจางงาน ระดับราคา การเงินและการคลัง อัตรา
ดอกเบี้ย เงินเฟอ การคาตางประเทศ ดุลการคา ดุลการเงินและบริการ หรือดุลบัญชีเดินสะพัด การเติบโต
และพัฒนาการทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจของรัฐที่กระจายผูผลิตและผูบริโภค
ศฐ.4407 สถิติธุรกิจ
EC.4407 Business Statistics

3(3-0)

การนําวิชาสถิติมาใชเพื่อวิเคราะหและตัดสินใจในทางธุรกิจ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการสุมตัวอยาง
การ
ทดสอบสมมติฐาน การสรางเลขดัชนี การวิเคราะหอนุกรมเวลา การวิเคราะหสหสัมพันธ และสมการถดถอย
การเก็บขอมูลสถิติทางธุรกิจ การแจกแจงขอมูล
และนํามาพิจารณาวิเคราะหในการดําเนินธุรกิจ โดยการ
ทดสอบสมมติฐานดวยวิธีตาง ๆ
ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
AT.4167 Business English

3(3-0)

ศึกษาและฝกการใชศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในวงการธุรกิจ โดยเนนทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียน เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทส.1101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
IT.1101 Computer Programming I

1

3 (2-2)

โครงสรางโปรแกรมมิ่ง เทคนิคการแกปญหา การพัฒนาและการใชงานของอัลกอริทึมพื้นฐานในภาษาโพลซิ
เยอร-โอเรียลเต็ด แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการโปรแกรมคอมพิวเตอร ภาษาระดับสูงและโครงสรางแบบบล็อก
รวมทั้งอาเรย โพลซิเยอร พารามิเตอร การเวียนเกิด โครงสรางขอมูลเบื้องตน ลักษณะของการโปรแกรม
คอมพิวเตอรชนิดตางๆ เทคนิคในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน ศึกษาลักษณะ
พื้นฐานของภาษาโปรแกรมในเชิงลึก ตัวอยางการใชงานจริง
ทส.1102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
IT.1102 Computer Programming II

3(2-2)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.1101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
แนวคิดการเขียนโปรแกรมขั้นสูง เชนแนวคิดเชิงวัตถุ เอ็นแคปซูเลชันและการซอนขอมูล คลาสและซับคลาส
การถายทอดคุณสมบัติและโอเวอรไรดดิง โพลีมอรฟซึม ตนไมคลาส การแทนภายในของวัตถุและขั้นตอนวิธี
ภาษาโปรแกรมขั้นสูงที่ใชในการพัฒนาระบบประมวลผลเชิงพาณิชย
ศึกษางานประมวลผลทางธุรกิจและ
ขั้นตอนวิธีในการประมวลผล
ทส.1103 การออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ
IT.1103 Web Design and Programming

3(2-2)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.1101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ศึกษาถึงการออกแบบเว็บเบสและพัฒนาโปรแกรมใชงานในเครือขายอินเทอรเน็ต อินเทอรเน็ต เวิรดไวดเว็บ
ภาษาที่ใชในการจัดทําเอกสารบนเว็บ (HTML)พื้นฐาน รูปภาพและสื่อประสม เว็บเพจ และการออกแบบ
เว็บไซตเบื้องตน การใชเทคโนโลยีรวมสมัยพัฒนาเว็บเบื้องตน เชนภาษา VBScript, JavaScript, ASP, JSP
เปนตน รวมทั้งการติดตอสื่อสารระหวางยูสเซอรและการพัฒนาสภาวะแวดลอม
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ทส. 1104 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร
IT. 1104 Fundamentals of Computer System

3 (3-0)

ศึกษาระบบตัวเลขที่ใชแทนขอมูลและคําสั่งในเครื่องคอมพิวเตอร โครงสรางระบบและภาษาเครื่อง หนวย
ประมวลผล
หนวยความจําหลักและรอง
หนวยอินพุท-เอาทพุท
อุปกรณตอพวง
ภาษาแอสแซมบลี
รูปแบบและชนิดคําสั่งพื้นฐานของโปรแกรมควบคุมระบบ การจัดจังหวะประสาน มัลติโปรแกรมมิ่ง เทคนิค
หนวยความจําเสมือน การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร

ทส.1105 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
IT.1105 Business Information System

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร หรือไดรับอนุญาตจากผูสอน
ศึกษาองคประกอบและหลักการของระบบสารสนเทศทั่วไป ศึกษาความสําคัญของระบบสารสนเทศ การใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดทําระบบสารสนเทศ
ประโยชนและผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มีตอ
องคกรธุรกิจและกรณีศึกษาทางดานบัญชี สินคาคงคลัง เปนตน
ทส.1106 คณิตศาสตรไมตอเนื่อง
IT.1106 Discrete Mathematics

3(3-0)

เซต ลําดับ และฟงกชัน ตรรกศาสตร การเติบโตของฟงกชัน วิธีการพิสูจนและอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร นิยามและขั้นตอน
วิธีแบบเรียกซ้ํา ความนาจะเปนไมตอเนื่อง วิธีการนับและความสัมพันธแบบปรากฏซ้ํา ความสัมพันธ ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับทฤษฎีกราฟ

ทส. 2101 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
IT. 2101 Data Structures and Algorithms

3 (2-2)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.1101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 และ ทส.1106 คณิตศาสตรไมตอเนื่อง
ศึกษาโครงสรางขอมูลและออกแบบอัลกอริทึม
การวัดประสิทธิภาพอัลกอริทึม
การออกแบบอัลกอริทึม
แบบเวียนเกิด โครงสรางขอมูลพื้นฐาน อะเรย สแตก คิว ลิสทเชื่อมโยง โครงสรางแบบทรีและกราฟ
ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับและการคนหาขอมูล ระบบไฟลตาง ๆ และการประยุกตใชงาน
ทส. 2104 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
IT. 2104 Data Communication and Network

3 (3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.1104 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร
ระบบการสื่อสารขอมูลทั่วไป
ตัวกลางและอุปกรณสําหรับการสื่อสารขอมูลแบบอนาลอกและดิจิตอล
การ
สื่อสารขอมูลระยะใกลและระยะไกล เครือขายแบบตาง ๆ สถาปตยกรรมสาระในระดับชั้นของเครือขายและ
โปรโตคอล การจัดการระบบความปลอดภัยของเครือขาย การจัดการเครือขายและการประยุกตใชงาน

ทส. 2107 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ
IT. 2107 Information System Analysis and Design

3 (3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.2101 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม,
ทส.1105 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ศึกษาถึงคุณสมบัติและกลไกการทํางานของระบบ การวิเคราะหระบบ การทํางานของระบบ เครื่องมือที่ใชใน
การวิเคราะหระบบ ขั้นตอนในการวิเคราะหและออกแบบระบบงาน การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย การ
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วิเคราะหระบบงานปจจุบัน การกําหนดขอบเขตของความตองการของระบบและการทํางานของระบบ
ออกแบบการทํางานของระบบที่ตองการในเชิงโครงสรางและเชิงวัตถุ ศึกษาความเปนไปไดของระบบ

การ

2.2 วิชาเอกบังคับ (Major Required Courses )

ทส.2102 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
IT.2102 Fundamental of E-business System

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.1105 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
เศรษฐศาสตรอิเล็กทรอนิกส แบบจําลองธุรกิจ การวิเคราะหคาเปนลูกโซ สถาปตยกรรมเทคโนโลยีสําหรับ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
การจัดการลูกโซของการจําหนาย
พฤติกรรมของผูบริโภคภายในสภาพแวดลอม
อิเล็กทรอนิกส กฎหมายและจริยธรรม ความเปนสวนบุคคลและความมั่นคงของสารสนเทศ
ทส.2103 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร
IT.2103 Human-Computer Interaction

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.1104 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร
แนวความคิดเกี่ยวกับปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร
โดยการออกแบบอินเตอรเฟสที่เกี่ยวของกับ
ศักยภาพของทั้งมนุษยและคอมพิวเตอร ระบบการใหความชวยเหลือเมื่อมีปญหา รูปแบบการปฏิสัมพันธ และ
หลักการออกแบบที่มองเห็นได แบบจําลองการอินเตอรเฟสของผูใช และเครื่องมือสําหรับออกแบบและพัฒนา
ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอมนุษย
วางแผนในการเลือกใชเทคโนโลยี
การนํามาปฏิบัติและการใช
เทคโนโลยีในอนาคต
ทส.2105 สื่อประสมพื้นฐาน

3(3-0)

IT.2105 Fundamental of Multimedia
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.1104 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร
ศึกษาถึงรูปแบบของการสื่อสารขอมูลแบบสื่อประสมบนคอมพิวเตอร องคประกอบพื้นฐานของการจัดสรางสื่อ
ประสมเชิงโตตอบ เครื่องมือที่ใชในการทํางานทั้งระบบฮารดแวร และซอฟตแวร ความรูเบื้องตนในการผลิตสื่อ
ภาพ เสียง อะนิเมชั่น และวิดีโอในระบบดิจิตอล การประสานสื่อเหลานี้เขาดวยกันดวย Authoring Tools ที่
เหมาะสมรวมถึงการออกแบบเครื่องมือในการโตตอบระหวางโปรแกรมกับผูใชงาน
ทส. 2106 ระบบการจัดการฐานขอมูล
IT. 2106 Database Management Systems

3(2-2)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส. 2101 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการฐานขอมูล หลักการสรางระบบฐานขอมูล องคประกอบของฐานขอมูล
ประเภทของฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล การทํารีเลชั่นใหอยูในรูปแบบบรรทัดฐาน ภาษาที่ใชในการ
จัดการและการสืบคนขอมูล การควบคุมการใชงาน การสํารองขอมูล การเก็บขอมูลใหอยูในสภาพเดิม การ
รักษาความถูกตองและความเชื่อถือไดของขอมูล
การควบคุมความปลอดภัย
การคืนสภาพของขอมูล
ฐานขอมูลแบบกระจายและการคัดเลือกระบบการจัดการฐานขอมูล
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ทส.2108 เทคโนโลยีและการประยุกตบนอินเทอรเน็ต
IT.2108 Internet Technologies and Applications

3(2-2)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.1102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
และ ทส.1103 การออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ
มุมมองของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและการประยุกตใชงาน การพัฒนาของ TCP/IP โครงสรางพื้นฐานสําหรับ
อินเทอรเน็ตปจจุบัน การทํางานของเว็บเซอรฟเวอรกับเว็บเบราวเซอร รวมทั้งการดูแลและจัดการเซอรฟเวอร
เว็บฐานขอมูล การออกแบบเว็บ เว็บเซอรวิส เครื่องมือใชในการทําเว็บและการเขียนโปรแกรมขั้นสูง เชน
CGI, JAVA, ,J2EE, XML, ASP, JSP เปนตน โปรแกรมประยุกตสื่อประสม การทําธุรกิจในเศรษฐศาสตร
ดิจิตอล พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ความปลอดภัยของระบบการจายเงินบนอินเทอรเน็ต ไดแก SSL, Public Key
Authentication
และการเขียนโปรแกรมบนอินเตอรเน็ต
เพื่อประยุกตใชทางธุรกิจโดยผานทางระบบ
อินเตอรเน็ต เพื่อใชเปนพื้นฐานในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ทส.3101 การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ
IT.3101 Information Storage and Retrieval

3(2-2)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.2101 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
ศึกษาโครงสรางขอมูลขั้นสูง โครงสรางไฟลในฐานขอมูล การถอดรหัสคียโดยใชเทคนิคแบบตน ไมและแบบ
สุม อัลกอริธึมและวิธีในการจัดเก็บแยกหมวดเอกสารแบบอัตโนมัติ อัลกอริธึมในการคนคืนและจัดกลุมในการ
คนคืน อัลกอริธึมที่ใชในการหาตําแหนงของขอมูลในฐานขอมูลและระบบเครือขายใยแยงมุม เชนการสืบคน
ขอมูลภาพ เสียง กราฟก เปนตน ระบบการถามและตอบกลับ
ทส.3102 ความมั่นคงของสารสนเทศ
IT.3102 Information Security

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.2104 การสื่อสารขอมูลและเครือขายและทส.1106 คณิตศาสตรไมตอเนื่อง
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการประกันความมั่นคงของขอมูลบนคอมพิวเตอรระบบเครือขาย
รหัสวิทยา
(Cryptography) อัลกอริทึมกุญแจสลับสวนบุคคลและกุญแจลับสาธารณะ ลายเซ็นดิจิตอล ความมั่นคงของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ความมั่นคงของ IP ความมั่นคงของเว็บ ระบบการปองกันผูบุกรุก การจําลองความ
มั่นคงสารสนเทศและฐานขอมูล
รวมทั้งสํารวจสภาพปญหาดานความมั่นคงในสภาพแวดลอมสารสนเทศบน
เครือขาย รวมถึงการจัดการกับไวรัส
ทส.3103 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
IT. 3103 Management Information System

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.2107 การวิเคราะหและการออกแบบสารสนเทศ
แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการบริหารระดับของการบริหารงาน
ความตองการสารสนเทศของ
การบริหารงาน ความตองการสารสนเทศของผูบริหารระดับตางๆ การวางแผน การจัดองคการ การควบคุม การ
ตัดสินใจ การวิเคราะหคาใชจาย ประโยชนของสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศ กรณีศึกษาระบบสารสนเทศดานตางๆ และการกระจายสารสนเทศ
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ทส.3104 กฎหมาย จริยธรรมและสังคมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT.3104 Legal , Ethical and Social Issues of Information Technology

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
หรือ ทส.1104 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร
ศึกษากฎหมายดานไอทีในยุคปจจุบัน (และดานธุรกิจและการบริหารทั่ว ๆ ไป) สังคมและจริยธรรมที่สัมพันธ
ดานไอที และการบริหารระบบความมั่นคงสารสนเทศ

ทส.4110 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
IT.4110 Information Technology Project I

1(0-3)

วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาป 4
นักศึกษาตองดําเนินการวางแผนและออกแบบโครงงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเสนอโครงงาน
และรายงานเพื่อดําเนินการในวิชา ทส.4111 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ทส.4111 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
IT.4111 Information Technology Project II

2(0-6)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.4110 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
เปนโครงงานตอเนื่องจากวิชา ทส.4110 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 นักศึกษาตองดําเนินการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงงานใหเสร็จสมบูรณใชงานไดจริง จัดทําเอกสารโครงงานและสอบปาก
เปลาเกี่ยวกับโครงงานที่ทํา

2.3 วิชาเอกเลือก (Major Elective Courses )
2.3.1 เลือกดานวิศวกรรมซอฟทแวร (Software Engineering)

ทส. 3111 วิศวกรรมซอฟทแวร
IT. 3111 Software Engineering

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.2107 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ
ศึกษาวัฎจักรของซอฟตแวร การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวรแบบโครงสรางและเชิงวัตถุ การพัฒนา
ซอฟตแวรใหใชไดใหม การสรางตนแบบอยางเร็ว การทดสอบซอฟตแวร การนําซอฟตแวรไปประยุกตใชงาน
การบํารุงรักษาซอฟตแวร และการวัดความซับซอนของซอฟตแวร
ทส.3112 การประกันคุณภาพซอฟทแวร
IT.3112 Software Quality Assurance

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส. 3111 วิศวกรรมซอฟทแวร
ศึกษาเรื่องขบวนการผลิตซอฟทแวร รวมทั้งกิจกรรม ขั้นตอนวิธีและปฏิบัติ ซึ่งนํามาใชพัฒนา และการพัฒนา
บํารุงรักษาซอฟทแวรและผลการทํางานของซอฟทแวร ทําใหทราบวิธีกําหนด การใชงาน การวัดประสิทธิภาพ
และความมั่นใจการประมวลผลและผลผลิตของซอฟทแวร
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ทส.3113 การบริหารโครงงานซอฟทแวร
IT.3113 Software Project Management

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.3111 วิศวกรรมซอฟทแวร
การฟนฟูศิลปวิทยาการบริหารซอฟตแวร
รูปแบบการบริหารซอฟตแวร
วิวัฒนาการของซอฟตแวรในเชิง
เศรษฐศาสตร พัฒนาการของซอฟตแวรในเชิงเศรษฐศาสตร วิธีเกาและใหม เคาโครงกระบวนการบริหาร
ซอฟตแวร ระยะวงจรชีวิต การสรางขึ้นเองของกระบวนการ สถาปตยกรรมของซอฟตแวรโมเดลพื้นฐาน การ
ไหลของงานในกระบวนการ การบริหารความเสี่ยง การวัดและประเมินผลการพัฒนาซอฟตแวร การบริหาร
โครงงานซอฟตแวรโดยใช CMM การปดโครงงาน
ทส.3114 การกําหนดความตองการและการจัดการซอฟทแวร

3(3-0)

IT.3114 Software Requirement Specification and Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส. 3111 วิศวกรรมซอฟทแวร
กลาวถึงการบริหารความตองการตางๆและกระบวนการพัฒนา รวมถึงการสอบถาม การเจรจา การกําหนด การ
ทดสอบและการบริหารความตองการที่ไดรับ ขั้นตอนวิธี เทคนิคตางๆ และเครื่องมือที่ใชกําหนด เอกสารและ
รับรองความพอใจของลูกคาที่ไปสํารวจ
ทส.4115 ซอฟตแวรเมตริก
IT.4115 Software Metrics

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาทส.3111 วิศวกรรมซอฟทแวร
พื้นฐานในการวัดซอฟตแวร สเกลที่ใชวัดโดยทางออม ขอบเขตที่สามารถใชหลักการวัดซอฟตแวรในการวัด
การทดสอบการออกแบบและการวิเคราะห
การตรวจสอบวาผลลัพธที่ไดในการวัดซอฟตแวรถูกตองเพียงใด
จะตรวจสอบอยางไร หลักการในการเก็บขอมูลและนํามาวิเคราะหการวัดซอฟตแวรนั้น การสรางโปรแกรมเพื่อ
นํามาใชในการวัดซอฟตแวร
การวัดคุณลักษณะตางๆในการประมวลผล
การวัดคุณลักษณะภายในและ
ภายนอกของซอฟตแวร ทรัพยากรที่ใชในการวัดซอฟตแวร เชน ผลิตภัณฑตางๆ ทีมงานและเครื่องมือ
ทส.4116 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานวิศวกรรมซอฟทแวร
IT. 4116 Special Topic of Software Engineering

3(3-0)

วิชาบังคับกอน :ไดรับอนุมัติจากภาควิชาฯ
หัวขอพิเศษนี้จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาถึงองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ทางดานวิศวกรรมซอฟทแวร
และที่เกี่ยวของ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น ซึ่งจะกําหนดรายละเอียด
วิชาตามความเหมาะสม
2.3.2 เลือกดานเครือขายและความมั่นคง (Network and Security)

ทส.3121 รหัสวิทยาและการประยุกตใช
IT.3121 Cryptography and Application

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.3102 ความมั่นคงของสารสนเทศ
ศึกษาถึงการเขารหัสและถอดรหัสแบบตางๆ
ที่ใชในระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายในปจจุบัน
การ
เขารหัสแบบบล็อค การเขารหัสแบบสุม แฮ็ชฟงกชัน การอัลกอริทึม RSA อัลกอริทึมกุญแจสลับสวนบุคคล
และกุญแจลับสาธารณะ
รหัสลายเซ็นดิจิตอล วิชานี้มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงหลักการรักษา
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ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งควบคุมปองกันระบบคอมพิวเตอรและเครือขายจาก
การเจาะระบบของผูไมประสงคดี

ทส.3122 การสื่อสารแบบไรสายและแบบเคลื่อนที่
IT.3122 Wireless and Mobile Communication

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส. 2104 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
ศึกษาถึงระบบการสื่อสารแบบไรสาย การควบคุมการเขาถึงสื่อ โครงสรางระบบสื่อสารแบบไรสายชนิดตางๆ
เชนระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารผานดาวเทียม ระบบแพรสัญญาณ ชั้นเครือขายแบบเคลื่อนที่ เปนตน
ทฤษฎีการสื่อสารบนระบบสื่อสารแบบไรสาย
ระบบเครือขายแบบไรสายที่ใชกันในปจจุบันและอนาคต
มาตรฐานของระบบเครือขายแบบไรสายชนิดตางๆ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือขายแบบไร
สาย การออกแบบระบบเครือขายที่มีระบบไรสายเขามารวมดวย ภาษาโปรแกรมที่นิยมใชในการเขียนโปรแกรม
บนระบบเครือขายเคลื่อนที่
ทส.3123 การออกแบบและบริหารเครือขาย
IT.3123 Network Design and Management

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.2104 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
แนวคิดของเครือขาย เครื่องมือและสวนประกอบของระบบเครือขาย และการบริหารเครือขายระดับเบื้องตน
เชน การบริหารความผิดพลาด การบริหารบัญชีผูใช การบริหารการกระทํา และการบริหารความมั่นคงของ
เครือขาย พรอมทั้งบริหารระบบเครือขาย แนวคิดการออกแบบสถาปตยกรรมและเฟรมเวิรก คุณสมบัติการจาร
จรพื้นฐาน
กลไกลจราจรโทรทัศน แนวคิดเสียง ขอมูล สื่อประสมและการสื่อสารทั้งหมด แนวคิด
สถาปตยกรรมเครือขาย แนวคิดการวิเคราะหและออกแบบ แนวคิดของการกระทํา คุณภาพการบริการ การ
วิเคราะหการจารจร
สวนประกอบของโทโปโลยี
สวนประกอบโทโปโลยีของเสียงและเครือขายทั้งหมด
ขบวนการวางแผน เชนกลยุทธ และยุทธวิธี และการปฏิบัติการ
ทส.4120 การโปรแกรมระบบเครือขาย
IT.4120 Network Programming

3(2-2)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.2104 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
แนวคิดของวิธีการเรียกระยะไกล(RPC) และการคํานวณสภาพแวดลอมแบบกระจาย แนวคิดของโปรแกรม
UNIX บนเครือขาย เชน ซอคเก็ต ฟงกชันซอคเก็ตพื้นฐานสําหรับ TCP และ UDP มัลติเพล็กซิง I/O การ
ปรับเปลี่ยนชื่อและแอดเดรสพื้นฐาน แนวคิดการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาบนเครือขาย เชนขั้นตอนการรอง
ขอระยะไกล (RMI) ไมโครซอฟวินซอคพื้นฐาน
ทส.4121 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานเครือขายและความมั่นคง
IT.4121 Special Topic of Network and security

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากภาควิชาฯ
หัวขอพิเศษนี้จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาถึงองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ทางดานเครือขายและความ
มั่นคง และที่เกี่ยวของ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น ซึ่งจะกําหนด
รายละเอียดวิชาตามความเหมาะสม
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2.3.3 เลือกดานระบบสื่อประสม (Multimedia System)
ทส.3131 คอมพิวเตอรกราฟกและภาพเคลื่อนไหว
IT.3131 Computer Graphic and Animation

3(2-2)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส. 2101 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
ศึกษาสวนประกอบของงานดานกราฟกและภาพเคลื่อนไหว การติดตอผูใชดวยกราฟก อุปกรณคอมพิวเตอร
สําหรับงานกราฟกและภาพเคลื่อนไหว คณิตศาสตรของคอมพิวเตอรกราฟกและภาพเคลื่อนไหว เชน เสน
พื้นผิว วัตถุ การแปลงโคออรดิเนตใน 2 มิติ การตัดขอบและการแสดงหนาตาง มโนภาพของ 3 มิติ การแปลง
โคออรดิเนตใน 3 มิติ การตัดเสนที่มองไมเห็น มาตรฐานการใชไลบรารีคอมพิวเตอรกราฟก
ทส.3132 การประมวลผลภาพดิจิตอล
IT.3132 Digital Image Processing

3(2-2)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.2101 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
การประมวลภาพดิจิตอลและคุณสมบัติเบื้องตน หลักการและอัลกอริทึมเพื่อการวิเคราะหภาพ การกรองและ
ลักษณะเดนออกมา การแสดงและการวิเคราะหของสัญญาณไมตอเนื่อง การคัดเลือกตัวอยาง การโคงงอ การ
แทนภาพในรูปแบบชนิดตางๆ เชน z-transforms; Fourier transform การไดมาของภาพ การแบงสวนพื้นที่
มีการเริ่มตน การสิ้นสุดของขอบ และพื้นที่หลัก การจําสัญลักษณแทนรูปรางและวัตถุ การวิเคราะหการ
เคลื่อนไหวของวัตถุ

ทส.3133 ความเสมือนจริงพื้นฐาน
IT.3133 Fundamental of Virtual Reality

3(2-2)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.3131 คอมพิวเตอรกราฟกและภาพเคลื่อนไหว
ศึกษาเทคโนโลยีความเสมือนจริงและการประยุกตใชงาน รวมทั้งอัลกอริทึมสรางสภาพแวดลอมเสมือน และ
อัลกอริทึมรูปแบบจําลองทรงเรขาคณิต การเปลี่ยนรูปแบบ การปองกันการชนกัน พื้นผิว การใหแสงและเงา
การจําลองเชิงโตตอบ การจําลองการเคลื่อนไหวและรูปราง รวมทั้งใชโปรแกรมประยุกตในการสรางความ
เสมือนจริง ใหเรียนรูในภาคปฏิบัติเพื่อสรางความเสมือนจริงของตนเอง
ทส.4131 การออกแบบเกมและการประยุกตใชงาน
IT.4131 Game design and Application

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.3111 คอมพิวเตอรกราฟกและภาพเคลื่อนไหว
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบและสรางโปรแกรมเกม OpenGL การออกแบบการจัดการแสดงผลของ
เกม การออกแบบแม็ปและเทอรเรน การออกแบบโครงสรางเกมเอนจิน การออกแบบการรับขอมูลเขา และ
การเชื่อมตอระหวางเกมบนเครือขาย กระบวนการในการพัฒนาเกมประเภทตาง ๆ ทั้งที่เลนคนเดียวและเลน
ผานระบบอินเตอรเน็ต เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาเกมทั้งในปจจุบันและอนาคต การประเมินผลและการสราง
เอกสารประกอบเกม
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ทส.3134 การออกแบบโปรแกรมและพัฒนาสื่อประสม
IT.3134 Multimedia Software Design and Development

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.2105 สื่อประสมพื้นฐาน
ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดเพื่อใชพัฒนาในระบบสื่อประสม และเกี่ยวกับรายละเอียดเทคนิคตางๆของการ
วิเคราะหและออกแบบระบบและเคยใชในกระบวนการพัฒนาสื่อประสม นักศึกษาจะตองนําความรูทฤษฎีมา
ประยุกตใชในการพัฒนาระบบสื่อประสม
ทส.4130 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานสื่อประสม
IT. 4130 Special Topic of Multimedia System

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากภาควิชาฯ
หัวขอพิเศษนี้จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาถึงองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
ทางดานสื่อประสมและที่
เกี่ยวของ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น ซึ่งจะกําหนดรายละเอียดวิชา
ตามความเหมาะสม

2.3.4 เลือกดานระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Business System)
ทส.3141การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศ
IT.3141 e-Commerce for International Business

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.2102 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
ศึกษาความหมายและความแตกตางของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศ ทางเลือกใหมของการทํา
ธุรกิจและการคาระหวางประเทศ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในยุคโลกาภิวัฒน แนวโนมการทําธุรกิจออนไลน
การสื่อสารผานอินเตอรเน็ต
ระบบปองกัน
และรักษาความปลอดภัยในการทําธุรกิจผานระบบออนไลน
กฎระเบียบและกฎหมายพื้นฐานสากลสําหรับธุรกิจออนไลน
การกําหนดนโยบายและกลยุทธในการทําธุรกิจ
ออนไลน ทั้งการตลาด การขาย การเงิน การสรางกลุมลูกคา และการจัดการ
ทส.3142 แบบจําลองและการพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
IT.3142 Electronic Business Modeling and Development

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.2102 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
แกนธุรกิจและโครงสรางองคกรตางๆเปนอุตสาหกรรมและบริการกิจการนําไปสูการจําลองธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีตางๆ มีการระบุและแปรรูปอยางเหมาะสมและการคาขายของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส เปนแรงขับให
ธุรกิจมีตลาดเกิดขึ้น
ลูกโซการจําหนายและวงจรชีวิต มีการคาขายทั่วโลก การพัฒนารูปแบบจําลองธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ กิจกรรมการเงินเปนสวนหนึ่งที่สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
ทส.3143 การจัดการความสัมพันธลูกคาทางอิเล็กทรอนิกส
IT.3143 e-customer Relationship Management

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.2102 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
แนวคิดการจัดการความสัมพันธลูกคา(CRM)
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาธุรกิจและลูกคา/ผูแทนจําหนายถูก
บรรยายในเนื้อหาของตลาดเชิงธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) การมองผานและความเร็วของอินเทอรเน็ตจะนําไปสูการ
ดูและระบบ CRM การเปรียบเทียบระหวางการจัดการความสัมพันธลูกคาและการจัดการความสัมพันธลูกคา
ทางอิเล็กทรอนิกส (electronic CRM)
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ทส.3144 การจัดการการผลิตและลูกโซของการจําหนาย
IT.3144 Production and Supply Chain Management

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.1105 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
กลยุทธการจัดการการผลิต แนวคิดการจัดการสิ่งที่ปรากฏ เชน แนวโนมการจัดการการผลิตและผลรวม
คุณภาพ การวิเคราะหการผลิตและการวางแผน
ควบคุมระบบการผลิต การบริการลูกคาและขบวนการการ
สั่งซื้อ การวางรายการสินคาและการจัดการ การเพียงพอรายการสินคา การทํานายความตองการของตลาด
จํานวนใบสั่งซื้อ นําสินคาเขาโกดัง กลไกลลูกโซของการจําหนาย มีแผนปายลูกโซของการจําหนาย ทํา /ขาย
และการวิเคราะหแหลงจําหนาย หุนสวนผูแทนจําหนวย ประสิทธิภาพการขนสงเปนตน ระบบคลังสินคาและ
การจัดเก็บสินคา
ระบบการเก็บใบสั่งซื้อ
การสงสินคา
ระบบการจัดการคลังสินคาและประยุกตดาน
อิเล็กทรอนิกส
ทส.3145 กลยุทธและสถาปตยกรรมการทําธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

3(3-0)

IT.3145 e-Business Strategy and Architecture
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส.2101 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
ศึกษาการออกแบบและแกปญหาสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยใชแพทเทิรนโอเรียนเต็ด การเขาใกลทุก
ขั้นตอนวงจรชีวิตซอฟทแวรพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงการธุรกิจตางๆ เอกสารอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนระหวางขอมูลอิเล็กทรอนิกส(EDI) การบริหารลูกโซของการจําหนาย(SCM) การรวมโปรแกรม
ประยุกตในโครงการ (EAI) การจัดการความสัมพันธของลูกคา(CRM)
ทส.4140 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางดานระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
IT. 4140 Special Topic of e-Business System

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาทส. 1105 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
หัวขอพิเศษนี้จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาถึงองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ทางดานระบบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและที่เกี่ยวของ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น ซึ่งจะ
กําหนดรายละเอียดวิชาตามความเหมาะสม

2.3.5 เลือกดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management of Information
Technology)
ทส.3151 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
IT. 3151 Decision Support System

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาทส. 1105 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ระบบสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (EIS) รูปแบบพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน
และองคกรความรูพื้นฐานในการจัดการแกปญหา การวิเคราะหและออกแบบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(DSS) โมเดลลิงและการจัดการรูปแบบ การประยุกตใช DSS ในสิ่งแวดลอมธุรกิจและเว็บเบสประสานกับ
สิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
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ทส.3152 นวัตกรรมกระบวนการ
IT. 3152 Processing Innovation

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาทส.1105 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
แนวความคิดตางๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมกระบวนการ วิธีการแสดงกระบวนการการเลือกกระบวนการสําหรับ
นวัตกรรม วิสัยทัศนเกี่ยวกับกระบวนการ การออกแบบกระบวนการและการนํากระบวนการใหมประยุกตใน
องคการ นวัตกรรมกระบวนการกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองคกร และกรณีศึกษา
ทส.3153 การบริหารโครงงานสารสนเทศ
IT.3153 Information Technology Project Management

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส. 2107 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
การวิเคราะหและออกแบบสารสนเทศ การวางแผนโครงงาน การจัดตารางเวลา การจัดสรรทรัพยากร การ
ควบคุมคุณภาพของโครงงาน การบริหารโครงการดานบุคคล การวิเคราะหคาใชจายในการทําโครงงาน การ
บริหารโครงการ การบริหารความเสี่ยงในโครงการการติดตามและรายงานโครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในองคการและนําโครงการไปสูการปฏิบัติและการประเมินผล
ทส.3154 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล
IT.3154 Data Warehousing and Data Mining

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ทส. 2107 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
แนวคิดการแสดงถึงความแตกตางเทคโนโลยีของฐานขอมูลเชนคลังขอมูล การวิเคราะหกระบวนการออนไลน
(OLAP) และการวิเคราะหเหมืองขอมูลออนไลน (OLAM)
ศึกษาถึงเทคโนโลยีการบํารุงรักษาขอมูลที่
แตกตางกัน รวมทั้งการสกัดและการทําความสะอาดขอมูลและนําเสนอดวยเครื่องมือหลายชนิดในทําเหมือง
ขอมูล รวมทั้งการคนพบองคความรูในฐานขอมูล เครือขายประสาทที่สรางขึ้น การจัดกลุม การคลัสติง กฎ
ความสัมพันธ เว็บมายนิ่ง และที่วางและเหมืองขอมูลชั่วคราว
ทส.3155 กลยุทธการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT.3155 Strategic Management of Information Technology

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาวิชาทส. 1105 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ศึกษายุทธศาสตรขององคการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ
แผนเชิงยุทธศาสตร วัฎฎะการวางแผน องคประกอบของแผนเชิงยุทธศาสตร แนวโนมของเทคโนโลยี
สารสนเทศ portfolio สวนชุดคําสั่ง การวางแผนขีดความสามารถ การวางแผนโครงสรางพื้นฐาน การวางแผน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนา การนําไปใช การติดตามและการประเมินผลระบบสารสนเทศ
ทส.4150 การจัดการความรู
IT.4150 Knowledge Management

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา วิชาทส. 1105 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การสรางและการแลกเปลี่ยนองคความรูภายในองคกร
ทฤษฎีฐานความรูขององคกรกับขอมูลทาง
เศรษฐศาสตร
การสรางและการแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางองคกร
การจัดลําดับเครือขายโดยรวมถึง
ความสัมพันธทางระนาบ เชน บริษัทรวมคาและบริษัทรวมทุน และความสัมพันธแนวดิ่งระหวางผูผลิตหรือ
ความสัมพันธกับองคกรของรัฐ
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ทส.4151 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT.4151 Selected Topic in Information Technology

3(3-0)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาวิชาทส. 1105 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
หัวขอพิเศษนี้จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาถึงองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
ทางดานการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและที่เกี่ยวของ
เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น
ซึ่งจะกําหนดรายละเอียดวิชาตามความเหมาะสม
หมายเหตุ ทุกวิชาสามารถอยูในดุลพินิจของอาจารยผูสอนหรือไดรับอนุญาตจากผูสอน

18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
18.1

การบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ
โดยดําเนินการกํากับดูแล
มาตรฐานทางวิชาการ
ภายใตระเบียบและเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการควบคุมการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ ซึ่งเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ดูแลมาตรฐานตางๆ เชน ขอสอบไล และผลสอบไล อีกทั้งจะมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้น
เมื่อหลักสูตรสมควรที่จะมีการปรับปรุงและ
พัฒนาใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง
18.2 ทรัพยากรการประกอบการเรียนการสอน
มีหองปฎิบัติคอมพิวเตอร/ระบบเครือขายไรสายทุกชั้นปการศึกษา
18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํา
มีระบบอาจารยที่ปรึกษา มีตารางนัดเวลาใหนักศึกษาเขาพบอาจารยที่ปรึกษาและอาจารย
สามารถตรวจสอบขอมูลนักศึกษาในความดูแลบนอินเทอรเน็ตซึ่งเปนระบบสารสนเทศของ
นักศึกษา
18.4 ความตองการของตลาดแรงงานสังคม/ความพึงพอใจผูใชบริการ
เพื่อสงเสริมนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจและสังคม ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ในการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนสาขาที่ขาด
แคลนและเปนที่ตองการของตลาดดานไอที
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