
 

เอกสารแนะน าหลักสูตร BIS 

(หลักสตูรใหม่ เร่ิมใช้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป) 

เอกสารนี้ จัดท าขึ้นเพื่อชี้แจงนักศึกษาสาชาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (BIS) ได้เข้าใจใน
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของสาขาวิชา BIS 
ซึ่งน าไปสู่กรอบแนวทางการจัดสรรกลุ่มรายวิชาท่ี น.ศ. BIS สามารถใช้เพื่อประกอบการวางแผน
การศึกษาของตนเองตามสายวิชาชีพท่ีต้องการและได้ผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ปรัชญา : " ท า " 

 ท า หมายถึง ท า ท าในทันที ทันเวลา ท าอย่างมีหลักวิชาการ ท าอย่างมีคุณภาพ ท าอย่างสม่ าเสมอ 
ท าด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และโปร่งใส 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง (Self – Sustainable) ท้ังด้านวิชาการและการบริหาร 

2. ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่งมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. เป็นตัวอย่างของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท่ีท างานและการศึกษาโดยใช้ภาษาไทยควบคู่
กับภาษาอังกฤษ 

4. สรรหาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ท่ีสามารถใช้สร้างความมั่งคั่งทางสารสนเทศในสังคมไทย 

5. ช่วยลดช่องว่างดิจิทัลในสังคมไทย 

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาวิชา BIS 

สาขาวิชา BIS ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังดังแสดงในรูปท่ี 1 โดยภาพรวมแล้ว BIS มี
เป้าหมายท่ีการสร้างสรรค์มหาบัณฑิตให้มีความสามารถและความพร้อมในการท างานในสายอาชีพท่ี
สอดคล้องกับสี่สายอาชีพหลัก ได้แก่ e-Business system consulting, e-Business analysis and 
system development, e-Business system and IT project management,  และ                               
e-Entrepreneurship ซึ่งอธิบายรายละเอียดในหัวข้อ 4 โดยการสร้างความสมดุลระหว่าง (1) การ
ประสานความรู้และทักษะท้ังเชิงสารสนเทศและธุรกิจดิจิตอลท่ีเหมาะสม (2) การสร้างคุณค่าเชิง
บุคคลและสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ และ (3) การสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถใช้กลไกการคิด 
วิเคราะห์ ค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  



 

รูปที่ 1 

3. กรอบแนวทางการจัดสรรกลุ่มรายวิชา 

 น.ศ. BIS จะเรียนรู้ผ่านกลุ่มรายวิชา 3 ประเภทส าคัญคือ (1) วิชาหลัก (2)วิชาเลือก และ (3) 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   

 ท้ังนี้ น.ศ. จะต้องลงวิชาหลัก 12 หน่วยกิต ในข้อ 3.1 และวิชาเลือกจากกลุ่มวิชาเลือกในข้อ 3.2 
และ 3.3รวมกันอีก 24 หน่วยกิต จึงสามารถขอส าเร็จการศึกษาได้                               

 3.1 กลุม่วิชาหลัก (บังคับ)   12   หน่วยกิต 

BIS 601 การวิเคราะห์ธุรกิจส าหรับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

Business Analysis for Business Information System 

3(3-0-9) 

BIS 603 การจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Marketing Management  

3(3-0-9) 

BIS 604 การวิเคราะห์สารสนเทศทางธุรกิจ   

Business Information Analytics 

3(3-0-9) 

BIS 606 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต 

Computer Networks and Internet Architectures 

3(3-0-9) 

 



 3.2 กลุ่มวิชาเลือก 

  กลุ่มวิชาเลือกประกอบด้วย 2 กลุม่ย่อย คือ กลุ่มวิชาเลือกบังคับ และ กลุ่มวิชาเลือก 

  3.2.1 กลุ่มวิชาเลือกบังคบั   6 หน่วยกติ 

  น.ศ.ต้องเลือก 2 รายวิชาจากกลุ่มนี้ เพ่ือศึกษาใน 2 ภาคการศึกษาแรก (ภาคการศึกษาละ 1 
วิชา) ท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศวิชาท่ีเปิดให้เลือกได้ในแต่ละภาคการศึกษา ยกเว้นกรณีศึกษาแผน ก 
(วิทยานิพนธ์) ให้ศึกษาข้อมูลในห้วข้อ 4 

BIS 602 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Business Technology 

3(3-0-9) 

BIS 605 การพัฒนางานประยุกต์เว็บ    
Web-based Application Development 

3(3-0-9) 

BIS 607 เศรษฐศาสตร์และการเงินส าหรับระบบธุรกิจ 
Economics and Finance for Business System 

3(3-0-9) 

BIS 608 การประกอบธุรกิจและพฤติกรรมองค์กร 
Entrepreneurship and Organizational behavior 

3(3-0-9) 

 

  3.2.2 กลุ่มวิชาเลือก  

  ในปีการศึกษาท่ี 2 น.ศ. สามารถเลือกวิชาเลือกใดๆจากกลุ่มวิชาเลือกของ BIS ซึ่งรวมถึง 
รายวิชาใน 3.2.1 ด้วย อีกท้ัง น.ศ. สามารถเลือกเรียนวิชาของสาขาวิชาอื่นได้ แต่จ ากัดไม่เกิน 2 วิชา 
โดยท่ัวไป น.ศ. สามารถจ าแนกสาขาวิชาของวิชาหนึ่งๆได้โดยสังเกตจาก 3 ตัวอักษรเริ่มต้นของรหัส
วิชา เช่น BIS6xx, INT6xx เป็นรหัสวิชาของสาขาวิชา BIS และ IT ตามล าดับ หรือสอบถามจาก
เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา (คุณมะยุลา เดชศรฐิติวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 9849) ซึ่งการเลือก
วิชาเลือกในสาขาวิชาอื่นท่ีไม่ใช่ BIS นั้นจะมีค่าใช้จ่ายของหน่วยกิตเป็นไปตามค่าใช้จ่ายของหลักสูตร
นั้น ๆ ท่ีแตกต่างกันไป โดยนศ. สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของคณะหรือปรึกษา
เจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา 

 

 

 

 

 

 



 3.3 กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   

 วิชาท่ีสามารถเลือกเรียนได้ในกลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
แสดงดังตารางด้านล่าง ซึ่งการเลือกวิชาในกลุ่มนี้จะส่งผลต่อจ านวนวิชาเลือกท่ีแตกต่างกัน ให้ศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อท่ี 4 

 

BIS 671 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนทรัพยากรขององค์กร 
Enterprise Resource Planning Workshop  

3(2-2-9) 

 BIS 672 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการแบบซัพพลายเชน 
Supply Chain Management Workshop  

3(2-2-9) 

 BIS 674 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
Information Technology Audit and Control Workshop 

3(2-2-9) 

 BIS 675  สัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Information Technology Service Standard Workshop 

3(2-2-9) 

 BIS 700* วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

12(0-24-48) 

 BIS 701 การศึกษาโครงการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
Business Information System Project Study 

6(0-12-24) 

 BIS 703 การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง 
Special Project Study 

3(0-6-12) 

 

4. แผนการศึกษาหลัก 

 น.ศ.สามารถเลือกศึกษาได้สองแนวทาง คือ (1) เลือกท าวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต (แผน ก.) หรือ 
(2) เลือกท าโครงการระบบสารสนเทศ 6 หน่วยกิต (แผน ข1.) หรือ (3) เลือกศึกษาวิชาสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการ 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต (แผน ข.2) โดยในแผน ข2 น.ศ. สามารถเลือกวิชาโครงการเฉพาะ
เรื่อง 3 หน่วยกิต แทนวิชาสัมมนาเชิงปฎิบัติการได้ 1 วิชา ท้ังนี้แผนการศึกษาท้ังสามจะส่งผลต่อ
โครงสร้างและจ านวนหน่วยกิตของวิชาหลักและวิชาเลือกในข้อ 3.1 และ 3.2 ดังสรุปในตารางท่ี 4.1 

 

 

 

 



ตารางที่ 4.1  สรุปโครงสร้างวิชา ส าหรับแผนการศึกษา  ก, ข1 , และ ข2 

แผน ก (วทิยานพินธ)์

ปีการศกึษาที ่1 รายวชิา

จ านวน

หน่วยกติ รายวชิา

จ านวน

หน่วยกติ รายวชิา

จ านวน

หน่วยกติ

ภาคการศกึษาที ่1 2 วชิาบังคับ 6 2 วชิาบังคับ 6 2 วชิาบังคับ 6

1 วชิาเลอืก(บังคับ) 3 1 วชิาเลอืก(บังคับ) 3 1 วชิาเลอืก(บังคับ) 3

ภาคการศกึษาที ่2 2 วชิาบังคับ 6 2 วชิาบังคับ 6 2 วชิาบังคับ 6

BIS 702 ระเบยีบวธิวีจัิย* 3 1 วชิาเลอืก(บังคับ) 3 1 วชิาเลอืก(บังคับ) 3

รวมหน่วยกติในปีการศกึษาที ่1 18  18  18

ปีการศกึษาที ่2

ภาคการศกึษาที ่1 2 วชิาเลอืก** 6 2 วชิาเลอืก 6 2 วชิาเลอืก 6

วทิยานพินธ์ 3 โครงการ BIS 3 สมัมนาฯ 1 3

ภาคการศกึษาที ่2 วทิยานพินธ์ 9 2 วชิาเลอืก 6 2 วชิาเลอืก 6

โครงการ BIS 3

สมัมนาฯ 2 หรอื 

โครงการเฉพาะ 3

รวมหน่วยกติในปีการศกึษาที ่2 18  18  18

รวมหน่วยกติทัง้หมด 36  36  36
 

*หรอืวชิาเลอืกอืน่ตามทีก่รรมการหลักสตูรเห็นชอบ

 **กรณีทีเ่รยีน BIS702 ในภาคการศกึษาทีส่อง ใหล้งวชิาเลอืกบังคับ 1 วชิา หรอื ตามทีก่รรมการหลักสตูรเห็นชอบ

แผน ข1 (โครงการ BIS 6 

หน่วยกติ)

แผน ข2 (สมัมนาเชงิ

ปฏบิัตกิาร / โครงการเฉพาะ

เรือ่ง)

ตัวอย่างแผนการศึกษาที่เลือกท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก) 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
BIS 601 การวิเคราะห์ธุรกิจส าหรับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 
BIS 603 การจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3 
BIS 60x วิชาเลือกบังคับ 3 
  รวม 9 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
BIS 604 การวิเคราะห์สารสนเทศทางธุรกิจ   3 
BIS 606 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต 3 
BIS 60x วิชาเลือกบังคับ/ ระเบียบวิธีวิจัย* 3 

รวม 9 
 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต  

BIS XXX วิชาเลือก 3 
BIS XXX วิชาเลือก 3 
BIS 700 วิทยานิพนธ์ 3 

รวม 9 
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต  

BIS 700 วิทยานิพนธ์ 9 
รวม 9 



 

ตัวอย่างแผนการศึกษาที่เลือกการศึกษาโครงการระบบสารสนเทศฯ (แผน ข1) 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่  1 หน่วยกิต  
BIS 601 การวิเคราะห์ธุรกิจส าหรับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 
BIS 603 การจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3 
BIS 60x วิชาเลือกบังคับ 3 

รวม 9 
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต  

BIS 604 การวิเคราะห์สารสนเทศทางธุรกิจ   3 
BIS 606 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต 3 
BIS 60x วิชาเลือกบังคับ 3 

รวม 9 
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต  

BIS XXX วิชาเลือก 3 
BIS XXX วิชาเลือก 3 
BIS 701 การศึกษาโครงการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ* 3 

รวม 9 
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต  

BIS XXX วิชาเลือก 3 
BIS XXX วิชาเลือก 3 
BIS 701 การศึกษาโครงการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ* 3 

รวม 9 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างแผนการศึกษาที่เลือกวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (แผน ข2) 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่  1 หน่วยกิต  
BIS 601 การวิเคราะห์ธุรกิจส าหรับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 
BIS 603 การจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3 
BIS 60x วิชาเลือกบังคับ 3 

รวม 9 
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต  

BIS 604 การวิเคราะห์สารสนเทศทางธุรกิจ   3 
BIS 606 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต 3 
BIS 60x วิชาเลือกบังคับ 3 

รวม 9 
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต  

BIS XXX วิชาเลือก 3 
BIS XXX วิชาเลือก 3 
BIS 701 วิชาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 1 3 

รวม 9 
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต  

BIS XXX วิชาเลือก 3 
BIS XXX วิชาเลือก 3 
BIS 701 วิชาสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 2 หรือโครงการเฉพาะเร่ือง 3 

รวม 9 
 

 หากนศ. เลือกเรียนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแล้วนั้น ในเทอมท่ี 3 ของการเรียน นศ. จ าเป็นต้อง
เลือกเรียนสัมมนาเชิงปฏิบัติการ BIS671 หรือ BIS675 ก่อนท่ีจะไปเลือกเรียนวิชาสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการวิชาอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถเลือกเรียนรายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากหลักสูตรอื่นได้  

หมายเหตุ วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจมีการเพิ่มหรือยกเลิกรายวิชา ดังนั้นควรสอบถามเจ้าหน้าท่ี
บริการการศึกษา หรือ ปรึกษาอ.ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา  

 

 

 



5. กลุ่มรายวิชาที่แนะน าส าหรับการสร้างความเชี่ยวชาญ (Suggested courses for creating 
specialization) 

สาขาวิชา BIS แนะน าให้ น.ศ. สร้างความสามารถเชิงวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องยึดโยงกับ
กับสายอาชีพท่ีสนใจให้ได้มากท่ีสุดเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะของ น.ศ.  อย่างไรก็ตาม น.ศ. 
สามารถเลือกวิชาท่ีต้องการ หรือปรึกษา อ.ท่ีปรึกษาหรือ อ.ประจ าในหลักสูตรในการเลือกรายวิชาให้
เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้เฉพาะตนได้ ท้ังนี้ในปีการศึกษาท่ี 1 ซึ่ง น.ศ. ต้องเรียนวิชาบังคับ
และวิชาเลือกบังคับ (Core and Elective core subjects) ขอแนะน าให้ น.ศ. เลือกวิชาเลือกบังคับที
ช่วยในการปรับฐานความรู้ให้สมดุลระหว่างระบบธุรกิจและเทคโนโลยี (ดูตารางท่ี 5.1) ก่อนท่ีจะเลือก
เรียนวิชาเลือกท่ีสร้างความเชี่ยวชาญ (Specializing)  และวิชาเลือกอื่นท่ีช่วยขยายฐานความรู้และ
ความเชี่ยวชาญของตน (Expanding) ให้กว้างขึ้นตามท่ีต้องการ  (ดูรายละเอียดข้อ 1 – 4 ประกอบ
กับ ตารางท่ี 5.2-5.5) 

ตารางที่ 5.1 วิชาบังคับและวิชาเลือกบังคับ ส าหรับ น.ศ. สาขาวิชา BIS ทุกคน 

 

1. แผนการเรียน การให้ค าปรึกษาระบบงานธุรกิจอิเลคทรอนิคส์ (e-Business system 
consulting) 

Characteristics: Specialize on specific business processes (e.g. SCM, ERP), strategic 
solution decision on business improvement/reengineering, IT system architecture and 
organization, effective communication with users, knowledge intelligence, business 
analytics, build management trust, and relationship with CxO. 

More info: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2040305  

 

 

 

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2040305


ตัวอย่างต าแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง  

 

Source: http://www.adecco.co.th/salary-guide/ 

 

ตารางที่ 5.2 วิชาเลือกทีส่ร้างและขยายความเชี่ยวชาญ (Specializing and Expanding  
                subjects) การให้ค าปรึกษาระบบงานธุรกิจอิเลคทรอนิคส์ 

 

 

 

 

 

http://www.adecco.co.th/salary-guide/


2.  แผนการเรียน การวิเคราะห์และพัฒนาระบบธุรกิจอิเลคทรอนิคส์ (e-Business analysis  
and system development) 
Characteristics: Requirement and business analysis skill, understand business 

processes, IT system architecture and organization, and overall software development 
life cycle. Mediation between users and IT developer teams, team management, 
testing and audit standard, build management and users trust. 
More info: https://learning.acm.org/skillsoft/detail.cfm?id=ib_buap_a07_it_enus  

ตัวอย่างต าแหน่งงานที่เกีย่วข้อง  

 
Source: http://www.adecco.co.th/salary-guide/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://learning.acm.org/skillsoft/detail.cfm?id=ib_buap_a07_it_enus
http://www.adecco.co.th/salary-guide/


ตารางที่ 5.3 วิชาเลือกที่สร้างและขยายความเชี่ยวชาญ (Specializing and Expanding  
                subjects) การวิเคราะห์และพัฒนาระบบธุรกิจอิเลคทรอนิคส์ 

 
 

3. แผนการเรียน การบริหารสารสนเทศและโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (e-Business 
system and IT project management) 

Characteristics: Project planning, risk and change management, understand software 
development life cycle, IT system architecture and organization, business analysis,  
people skill in all level, leadership, entrepreneurship, team management, testing and 
audit standard, build management and users trust, negotiation, financing. 

More info: http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx  

ตัวอย่างต าแหน่งงานที่เกีย่วข้อง  

 

Source: http://www.adecco.co.th/salary-guide/ 
 

http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx
http://www.adecco.co.th/salary-guide/


ตารางที่ 5.4 วิชาเลือกที่สร้างและขยายความเชี่ยวชาญ (Specializing and Expanding  
                subjects) การบริหารสารสนเทศและโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 
 
4. แผนการเรียน การประกอบธุรกิจอิเลคทรอนิคส์ (e-Entrepreneurship) 

Characteristics: understand the process of discovering or designing a new e-business, 
i.e. a startup company offering an e-product, e-service or using new e-process. Strategic 
thinking and planning, marketing concept, organizational behavior, leadership, financing 
and economics, concept of e-business technologies, decision making. 

More info: http://www.econlib.org/library/Enc/Entrepreneurship.html  

ตัวอย่างความส าเร็จของการบุกเบิกธรกิจดิจิตอล (Source: http://techsauce.co) 

 StockRadar แอปฯ วิเคราะห์หุ้น ได้รับทุนสนับสนุนจาก CyberAgent และ East Venture  
 FlowAccount โปรแกรมบัญชีส าหรับ SME ก าลังได้รับการจับตาจากวงการ หลังจากเป็น
ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์ในงาน Echelon 
 Jitta เคร่ืองมือวิเคราะห์หุ้นอีกตัวส าหรับคนรักการลงทุนแบบ VI ซึ่งล่าสุดได้รับการเอ่ยถึงใน
รายการ CNBC 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.econlib.org/library/Enc/Entrepreneurship.html
http://techsauce.co/
http://www.stockradars.net/
http://flowaccount.com/
https://www.jitta.com/


ตารางที่ 5.5 วิชาเลือกที่สร้างและขยายความเชี่ยวชาญ (Specializing and Expanding  
                subjects) การประกอบธุรกิจอิเลคทรอนิคส์ 

 

 

6. ข้อมูลอื่น 

น.ศ. สามารถสืบหาข้อมูลและติดตามการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ
ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจได้ทางเวบไซตข์องคณะฯ ( เช่น
https://www4.sit.kmutt.ac.th/student/) ดังตัวอย่างท่ีแสดงในรูปข้างล่าง 

 

https://www4.sit.kmutt.ac.th/student/

