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โครงสร้างหลกัสูตร   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร       124       หน่วยกิต  

(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                     30        หน่วยกิต  
- กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  6        หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                                                          6        หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                                                                6        หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาภาษา                                                                    12        หน่วยกิต 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ                                                             88        หน่วยกิต  
- กลุ่มวชิาแกนทางธุรกิจ                                                      39        หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาเอกบงัคบั                                                                    34        หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาเอกเลือก                                                                     15        หน่วยกิต 

(3) หมวดวชิาเลอืกเสรี                       6        หน่วยกิต 
 

  



หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (30 หน่วยกติ) 
     กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   

(บงัคบัเรียนรายวชิา 401010 และเลือกอีก 1 วชิา จากรายช่ือวชิาดงัต่อไปน้ี รวม 6 หน่วยกิต) 
401010 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Computer and Information Technology 
3(2-2-4) 

401001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Fundamental Mathematics 

3(3-0-6) 

401006 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 
Science, Technology and Environment 

3(3-0-6) 

401007 วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 
Fundamental Sciences 

3(2-2-4) 

 

 

          กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกติ 

(บงัคบัเรียนรายวชิา 402007 และเลือกอีก 1 วชิา จากรายช่ือวชิาดงัต่อไปน้ี รวม 6 หน่วยกิต) 
402001 จิตวทิยาเพื่อพฒันาตนเอง 

Psychology for Self-Development 
3(3-0-6) 

402002 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม 
Politics and Economics in Society 

3(3-0-6) 

402003 ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
International Relations 

3(3-0-6) 

402004 สังคมและวฒันธรรมไทย 
Thai Society and Culture 

3(3-0-6) 

402007 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
 Introduction to Econnomics  

402008 การส่ือสารขา้มวฒันธรรม 
Cross-Cultural Communication 

3(3-0-6) 

402009 ชีวติและวฒันธรรรมไทย 
Thai Life and Culture 

1(1-0-2) 

402010 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
Local Wisdom 
 

2(2-0-4) 



           กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   

(เลือกจากรายช่ือวชิาดงัต่อไปน้ี รวม  6 หน่วยกิต) 
403001 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล 

Man and Reasoning 
3(3-0-6) 

403002 จริยธรรมในการด าเนินชีวติ 
Ethics for Living 

3(3-0-6) 

403008 จิตวทิยามนุษยเ์ชิงธุรกิจ 
Human Psychology and Business Ethics 

2(2-0-4) 

403009 
 

หอ้งสมุดกบัการรู้สารสนเทศ 
Library  and Information Literacy         

1(1-0-2) 
 

 
                       กลุ่มวชิาภาษา   

(เลือก 4 วชิา จากรายช่ือวชิาดงัต่อไปน้ี รวม  12 หน่วยกิต) 
404101 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(2-2-4) 

 Fundamental English  
404102 ภาษาองักฤษกลาง 3(2-2-4) 

 Intermediate English  
404103 ภาษาองักฤษระดบัสูง 

Advanced English 
3(2-2-4) 

404104 ภาษาองักฤษธุรกิจ 
Business English 

3(2-2-4) 

 404105 ทกัษะพฒันาเพื่อการส่ือสารภาษาองักฤษ 
Developing Skills for English Communication 

3(3-0-6) 

404203 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
Thai for Communication 

3(2-2-4) 

404204 ทกัษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
Thai for the Workplace 

3(2-2-4) 

* หมายเหตุ นกัศึกษาสามารถเรียนรายวชิาอ่ืนๆในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปได้ ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
 
 



หมวดวชิาเฉพาะ  88  หน่วยกติ 
                  กลุ่มวชิาแกน  (39  หน่วยกติ ) 

(เลือกเรียนจากรายช่ือวชิาต่อไปน้ี) 
101102 การเงินธุรกิจ 

Business Finance 
3(3-0-6) 

101129 หลกัการบญัชี 1 
Principles of Accounting I 

3(3-1-6) 

101231 การบญัชีบริหาร 
Managerial Accounting 

3(3-1-6) 

101307 การภาษีอากร 1 
Taxation I 

3(3-0-6) 

201205 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(3-0-6) 

202101 หลกัการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

202434 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis in Business  

203001 หลกัการจดัการ 
Principles of Management 

3(3-0-6) 

203002 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
Human Resource Management 

3(3-0-6) 

203004 การจดัการกลยทุธ์ 
Strategic Management 

3(3-0-6) 

204001 กฎหมายธุรกิจ 
Business Law 

3(3-0-6) 

206203 แรงงานสัมพนัธ์ 
Labor Relations 

3(3-0-6) 

206209 การบริหารคุณภาพ 
Quality Management 

3(3-0-6) 

403001 วจิยัธุรกิจ 
Business Research 

3(2-2-4) 
 



   
                     กลุ่มวชิาเอกบังคับ   (34  หน่วยกติ) 

201101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
Business Information System 

    3(3-0-6) 

201102 
 

201103 

โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 
Data Structures and Algorithms 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
Fundamental of Computer Programming 

   3(3-0-6) 
 
   3(2-2-5) 
 

201201 
 

201202 

การจดัการฐานขอ้มูล  
Database Management 
การส่ือสารขอ้มูล และเครือข่าย   
Data Communication and Network 

   3(2-2-5) 
 
  3(2-2-5) 

201203 การเขียนโปรแกรมแบบวชิวล  
Visual Programming  

   3(2-2-5) 

      201204 พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  
Electronics Commerce  

   3(2-2-5) 

      201301 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต    3(2-2-5) 

 Internet Programming   

201302 การวเิคราะห์ และออกแบบระบบ    
System Analysis and Design 

3(3-0-6) 

201303 
 

201304 
 

       201401 

จริยธรรมธุรกิจ 
Business Ethics 
ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ  
Information Systems Security 
โครงงานระบบสารสนเทศ 
Information Systems Project 
 

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

                    กลุ่มวชิาเอกเลอืก  (15 หน่วยกติ)  

     201501 การบริหารโครงงานระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Systems Project Management  



201502 
 

201503 

เทคโนโลยสีารสนเทศเชิงกลยทุธ์ 
Strategic of Information Technology  
การจดัการศูนยส์ารสนเทศ 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 

 
201504 

Information Center Management 
สัมมนาระบบสารสนเทศ 
Seminar in Information Systems 

 
3(3-0-6) 
 

201505 การจดัการคลงัขอ้มูล 
Data Warehouse Management 

3(2-2-5) 

201506 ระบบปฏิบติัการ   
Operating System 

3(2-2-5) 

201507 หวัขอ้พิเศษ 
Special Topics 

2(2-0-4) 

201508 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
Preparatory Co-operative 

1(1-0-2) 

201509 การฝึกงานดา้นวชิาชีพ 
Practicum 

3(300 ชัว่โมง) 

201510 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(16 สัปดาห์) 

* หมายเหตุ เลือกเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงระหวา่งการฝึกงานดา้นวชิาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

- กลุ่มวชิาโทสาขาวชิาระบบสารสนเทศ 

ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวชิาในสาขาวชิาระบบสารสนเทศเป็นวชิาโท นกัศึกษาสาขาวชิาอ่ืน
จะตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาดงัต่อไปน้ี 
 

 กลุ่มวชิาโท ( 15 หน่วยกติ)  
201102 

 
201201 

 
201204 

โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 
Data Structures and Algorithms 
การจดัการฐานขอ้มูล 
Database Management 
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์   
Electronics Commerce  

3(3-0-6) 
 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 



      201301 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต  
Internet Programming 

3(2-2-5) 

201302 การวเิคราะห์ และออกแบบระบบ   
System Analysis and Design 

3(3-0-6) 

 

(3) หมวดวชิาเลอืกเสรี  (6  หน่วยกติ) 
                   นกัศึกษาจะตอ้งเลือกรายวชิาท่ีเปิดสอนในวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง และคณะอนุมติัใหเ้ป็น
รายวชิาเลือกเสรี  

* หมายเหตุ ดูการเปรียบเทียบเน้ือหาในรายวชิาของหลกัสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ (สาขาวชิาระบบ
สารสนเทศ :IS) โดยสอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 และองคค์วามรู้ IEEE & ACM (เอกสารแนบ 9 - 10) 
  



ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
                 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี 

401001  คณติศาสตร์พืน้ฐาน          3(3-0-6) 

 Fundamental Mathematics 

             ศึกษาเก่ียวกบัคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ ใหรู้้จกัแนวความคิดและวธีิการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ใหมี้
ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการศึกษาวชิาอ่ืนต่อไป ศึกษาเก่ียวกบัระบบจ านวน 
สมการและอสมการ เซตฟังกช์นัและกราฟเส้นตรงและพาราโบลา เมตริกซ์และดีเทอร์มิ แนนท์ คณิตศาสตร์
การเงิน และการโปรแกรม    เชิงเส้นตรงเบ้ืองตน้ 
 

401006 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม                                                               3(3-0-6) 
 Science ,Technology and Environment 
          ศึกษาความส าคญัและผลกระทบดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อการด ารงชีวติ
ของมนุษย ์ส่ิงมีชีวติท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ ศึกษาสาเหตุ
และปัญหาจากการเปล่ียนแปลงความก้ าวหนา้ทางวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีท่ีมีผลต่อสภาพแวดลอ้ม 
และแนวทางการป้องกนัและแกไ้ข 
401007  วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน          3(2-2-4) 

 Fundamental  Science 

            ศึกษาเก่ียวกบั แหล่งพลงังานไฟฟ้า การผลิตพลงังานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบา้น อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลกัการท างานของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นประเภทใหค้วามร้อนแสงสวา่งและพลงังานกลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใน
ส านกังาน พลงังานใน      การด ารงชีวติ ระบบการท างานของอวยัวะต่างๆในร่างกายมนุษย ์พนัธุกรรม
จุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอาหาร การเป็น     พิษของอาหาร การใชป้ระโยชน์จากจุลินทรียใ์นอุตสาหกรรม การ
จดัการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมโดยการใชค้วามร้อน ความเยน็ สารเคมี รังสีการ
ชะลอการสุกของผลไม ้การยดือายขุองดอกไม ้บรรจุภณัฑเ์พื่อการเก็บรักษาและการขนส่งสารเคมีท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนัและในส านกังาน 
 
 



401010 คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ         3(2-2-4) 

             Computer and Information Technology 

           ศึกษาพื้นฐานเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ และการ
จดัการฐานขอ้มูล การประยกุตใ์นธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศกั บอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยสีารสนเทศใน
ส านกังาน  การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในธุรกิจ    ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ   และ
แนวโนม้ของเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต  การใชโ้ปรแกรมส านกังานในดา้นการพิมพ ์การท า สเปรด
ชีท การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
 
 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  

402001  จิตวทิยาเพือ่พฒันาตนเอง         3(3-0-6) 

              Psychology for Self  Developing 

            ศึกษาความรู้ขั้นพื้นฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย ์ความเป็นมาของวชิาจิตวทิยา
สาขาต่าง ๆ สรีรวทิยาเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม ความเจริญ และพฒันาการดา้นต่าง ๆ  แรงจูงใจ      
การรับรู้ กระบวนการเรียนรู้ทศันคติ สติปัญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิต และการมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

402002  การเมืองและเศรษฐกจิในสังคม         3(3-0-6) 

       Politics and Economics in Society  

             ศึกษาถึงลทัธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคญั ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองและเศรษฐกิจ 
เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรูปแบบการปกครองแตกต่างกนั และศึกษาถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีต่อสังคม 
 

402003 ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ          3(3-0-6) 
 International Relation 
            ศึกษาทฤษฏีความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์
องคก์รระหวา่งประเทศ และการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
 

402004 สังคมและวฒันธรรมไทย                                                                               3(3-0-6) 
 Thai Society and Culture 
            ศึกษาความเป็นมาของชุมชนไทย ปัจจยัท่ีก าหนดลกัษณะสังคม และวฒันธรรมไทย ความรู้เร่ือง
ธรรมชาติและประยกุตว์ทิยาในสังคมไทย ลกัษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา การละเล่นพื้นบา้น 
สถาปัตยกรรมไทย ประติมากรรม จิตรกรรม การศึกษา และค่านิยมของไทย 
 



402007 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น          3(3-0-6) 
Introduction to Economics  

            ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ระดบัจุลภาคและมห ภาค กลไกของราคาสินคา้และ
ปัจจยัการผลิต ระบบตลาด อุปสงค ์อุปทาน พฤติกรรมของผูบ้ริโภค รายไดป้ระชาชาติ นโยบายการเงินการ
คลงั นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศและการเงินระหวา่งประเทศ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และระบบ
เศรษฐกิจแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อ เงินฝืด รวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และแนวทางแกไ้ข 
 

402008  การส่ือสารข้ามวฒันธรรม                                                                                                3(3-0-6) 
 Cross-Cultural Communication     
            เปรียบเทียบวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมชาติอ่ืน ทั้งตะวนัออกและตะวนัตก การมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งชนชาติต่างวฒันธรรม การใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีมีค่านิยมทางวฒันธรรมท่ีต่างไปจากของตนเอง 
 

402009 ชีวติและวฒันธรรมไทย                                                                                        1(1-0-2) 
 Thai Life and Culture  
            ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั เอกลกัษณ์ทางสังคมและวฒันธรรมไทย การวเิคราะห์และประเมิน
สถานการณ์       เพื่อสร้างจิตสาธารณะรับผดิชอ บต่อสังคมตามหลกัธรรมของศาสนา กา รรักษาเสถียรภาพ
ของสังคม วฒันธรรม      ของชาติ และวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีส าคญั 
 

402010 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                                 2(2-0-4)  
 Local Wisdom 
            ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของสังคมกบัค่านิยม ประวติัศาสตร์และความเจริญเติบโตของทอ้งถ่ิน 
อิทธิพลของวฒันธรรมต่างชาติท่ีปรากฏในสังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ประกอบอาชีพ ศิลปะ วฒันธรรมและความรู้ดัง่เดิม การบริหารจดัการทรัพยากรใน การผลิตและการบริโภค
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  

 403001  มนุษย์กบัการใช้เหตุผล                                                                                        3(3-0-6) 

  Man and Reasoning 

             ศึกษากฎเกณฑก์ารใชเ้หตุผลโครงสร้างของการอา้งเหตุผลแบบนิรนยัและอุปนยัความ สัมพนัธ์
ระหวา่งภาษากบัการใชเ้หตุผล เกณฑต์ดัสินความสมเหตุสมผล การหาขอ้ความท่ีละไว ้การสรุปจากตวัอยา่ง 



การหาสาเหตุ           การพิจารณาความน่าเช่ือถือของขอ้สรุป ขอ้บกพร่องในการใชเ้หตุผล การวเิคราะห์การ
ใชเ้หตุผลในชีวติประจ าวนั 

403002   จริยธรรมในการด าเนินชีวติ                                                                                          3(3-0-6) 
                Ethics for Living 

              ศึกษาความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและจริย ศาสตร์ โลกทศัน์แบบจิตนิยม สสารนิยม ธรรมชาตินิยม 
จุดหมายของชีวติตามอุดมคติ การแสวงหาความสุข ปัญหาเก่ียวกบัความดี  เสรีภาพและความรับผดิชอบ 
เกณฑต์ดัสินจริยธรรม ทฤษฎีจริยศาสตร์ท่ีส าคญั การวเิคราะห์ปัญหาจริยธรรมร่วมสมยั 

403008 จิตวทิยามนุษย์เชิงธุรกจิ                                                                                                 2(2-0-4) 

 Human Psychology and Business Ethics                             

            ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์    ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพฒันาบุคคล     ความสัมพนัธ์
ระหวา่งกลุ่มบุคคลในองคก์รธุรกิจ    ภาวะผูน้ า    การท างานเป็นทีม     ความสัมพนัธ์ระหวา่งจริยธรรมกบั
กระบวนการทางธุรกิจ  
 

403009 ห้องสมุดกบัการรู้สารสนเทศ                                                                                                       1(1-0-2) 
 Library and Information Literacy   
            ศึกษาเก่ียวกบัความส าคญัของหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  ประเภทของขอ้มูลสารสนเทศ
รูปแบบต่าง ๆ  เคร่ืองมือและวธีิการใชเ้คร่ืองมือในการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  การเลือกใชแ้ละรวบรวม
ขอ้มูลสารสนเทศ  และการน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 
          
กลุ่มวชิาภาษา  

404101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน              3(2-2-4) 

Fundamental English  

             การออกเสียง การอ่าน ศึกษาทกัษะการอ่านเบ้ืองตน้ การอ่านอยา่งคร่าวๆ และการเดาความหมาย
ของค าศพัทจ์ากประโยค ไวยากรณ์ ศึกษาและฝึกฝน กฎไวยากรณ์พื้นฐาน เช่น โครงสร้างของประโยค
รวมทั้งการเขียนพื้นฐาน ศึกษาและฝึกฝนทกัษะการฟัง และการพดูภาษาองักฤษท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
รวมทั้งกฎเกณฑโ์ดยใชไ้วยากรณ์ท่ีเรียน 

 

  



404102   ภาษาองักฤษระดับกลาง           3(2-2-4) 

               Intermediate English  

วชิาบังคับก่อน  :  404101  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 

            ศึกษาและฝึกฝนทกัษะการฟัง    บทสนทนาและบทพดูท่ียาวข้ึน     และทกัษะการพดูโดยใชห้วัขอ้
สนทนา         ท่ีซบัซอ้นมากข้ึน  การอ่าน  ศึกษาทกัษะการอ่าน  เช่น การหาประโยคหั วขอ้  ประโยค
สนบัสนุน  และความคิด        หลกัไวยากรณ์ ศึกษากฎไวยากรณ์ เช่น วลี ประโยคเง่ือนไข รวมทั้งการเขียน
โดยใชไ้วยากรณ์ท่ีเรียน 

404103 ภาษาองักฤษระดับสูง           3(2-2-4) 

             Advanced English 

วชิาบังคับก่อน : 404102  ภาษาองักฤษระดับกลาง 

            ศึกษาและฝึกฝนทกัษะการฟังและการพดู เก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัและหวัขอ้ท่ีน่าสนใจการอ่าน 
ศึกษาทกัษะการอ่านท่ีซบัซอ้นมากข้ึน บทความเก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัและหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ ศึกษา
กฎไวยากรณ์ท่ีซบัซอ้นมากข้ึน รวมทั้งการเขียนโดยไวยากรณ์ท่ีเรียน 

404104  ภาษาองักฤษธุรกจิ                         3(2-2-4) 

  Business English   

            ศึกษาภาษาเพื่อการใชติ้ดต่อส่ือสารทางธุรกิจ ในหวัขอ้ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การแนะน าตวั การรับโทรศพัท ์             
บทสนทนาทางสังคม การอธิบายลกัษณะผลิตภณัฑ ์บทสนทนาเก่ียวกบัการเดิ นทางเพื่อติดต่อธุรกิจ ฯลฯ 
การอ่าน ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้นวงการธุรกิจ และฝึกอ่านบทความธุรกิจขนาดสั้น ศึกษาและฝึกเขียนจดหมาย
ธุรกิจชนิดต่าง ๆ เช่น การเขียนจดหมายขอขอ้มูล จดหมายสั่งซ้ือสินคา้ จดหมายสมคัรงานและการเขียน
ประวติัส่วนตวัเพื่อสมคัรงาน      การเขียนจดหมายร้องเรียน จดหมายตอบการร้องเรียนของลูกคา้ การเขียน
บนัทึกภายใน วาระการประชุม และรายงานการประชุม 
 

404105   ทกัษะพฒันาการส่ือสารภาษาองักฤษ          3(3-0-6) 
               Developing Skills for English Communication  
                 ศึกษาและปฏิบติั  พฒันาทกัษะทางดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียน เพื่อการส่ือสารสารใน
ชีวติประจ าวนั เพิ่มพนูการใชค้  า และส านวนในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขา
อาชีพ และการปฏิบติังาน เขา้ใจความเหมือน ความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณี 
และของเจา้ของภาษา ฝึกการสนทนาในรูปแบบต่างๆ โดยใชบ้ทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลอง เป็นตน้ 
 

  



404203 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร          3(2-2-4) 
 Thai for Communication 
            ศึกษาการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร ทั้งในดา้นการเขียน การพดู การอ่านและการฟัง หลกัการและ
วธีิการเขียนเพื่อการส่ือสารประเภทต่างๆ เช่น การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายติดต่อกบัทางราชการและ
ทางธุรกิจ          การเขียนข่าว การเขียนบทความ เป็นตน้ ฝึกการเขียนโดยใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

404204 ทกัษะภาษาไทยเพือ่อาชีพ                    3(2-2-4) 
Thai for the Workplace 

            ศึกษาและฝึกทกัษะเก่ียวกบัการใชภ้าษาไทย ส่ือสารอยา่งมีศิลปะ ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์กาลเทศะ
บุคคลและโอกาส วเิคราะห์ ประเมินค่าจากก ารฟัง การดู การอ่าน การน าเสนอขอ้มูลในเชิงใหค้วามรู้ 
ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และวจิารณ์อยา่งมีเหตุผล การพดูท่ีใชง้านอาชีพ และในโอกาสต่างๆของสังคม การ
เขียนจดหมายท่ีจ าเป็นต่องานอาชีพ การใชภ้าษาไทยในการเขียนประชาสัมพนัธ์ และเขียนโฆษณา เขียน
รายงาน เขียนโครงการ และบทร้อยกรองเพื่องานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง
และเกิดประโยชน์ในงานอาชีพ และการด าเนินชีวติ 
 

หมวดวชิาเฉพาะ                
กลุ่มวชิาแกน                                                        
101102 การเงินธุรกจิ           3(3-0-6)  
               Business Finance  
วชิาบังคับก่อน : 101129  หลกัการบัญชี 1   

 ศึกษาถึงบทบาทผูบ้ริหารการเงินธุรกิจ การวเิคราะห์ขั้นพื้นฐาน วธีิการจดัการสินทรัพยต่์างๆ 
รวมทั้งการจดัการเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การพิจารณาการลงทุน โครงสร้างของ
เงินทุน และนโยบาย       เงินปันผล 
 

101129 หลกัการบัญชี 1           3(3-1-6) 
               Principles of Accounting I  

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบับญัชี วธีิปฏิบติัทางการบญัชี และวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางการเงิน
จากรายการทางธุรกิจมาบนัทึกตามหลั กการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ส าหรับกิจการใหบ้ริการและกิจการพาณิช
ยกรรม การจดัท างบการเงินเพื่อแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ การปรับปรุงและปิด
บญัชีเม่ือส้ินงวด ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับกิจการแต่ละประเภท ตลอดจนการประยกุตใ์ช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 

 



101231 การบัญชีบริหาร                        3(3-1-6) 
              Managerial Accounting  
วชิาบังคับก่อน : 101129 หลกัการบัญชี 1 และ 203001 หลกัการจัดการ 

 ศึกษาถึงการบญัชีตน้ทุน ขอ้มูลทางการบญัชีเพื่อประโยชน์ในการบริหาร การน าตน้ทุนมาวเิคราะห์
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานและหาส่วนแตกต่าง เพื่อพิจารณาประกอบการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาต่างๆของ
ธุรกิจ ความส าคญัของการวเิคราะห์ตน้ทุน ปริมาณและก าไร การใชง้บประมาณในการวางแผนและควบคุม
ก าไร และตดัสินใจลงทุนดา้นต่างๆ โดยเนน้ความเขา้ใจถึงการใชข้อ้มูลและขอ้จ ากดัของขอ้มูลทางการบญัชี 
อตัราผลตอบแทน การควบคุมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการผลิต การควบคุมตน้ทุนของกิจการท่ีกระจายความ
รับผดิชอบ   การวดัผล               การด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนดราคาโอน 

 

101307 การภาษีอากร1           3(3-0-6)   
             Taxation I 
             ศึกษาถึงบทบาทความส าคญัของการภาษีอากร หลกัเกณฑ ์ระบบ และวธีิการจดัเก็บภาษีอากรท่ีใช้
อยูปั่จจุบนั รวมถึงการค านวณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรของภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป์ 
 

201205 สถิติธุรกจิ          3(3-0-6)  
Business Statistics  

            ศึกษาถึงการน าขอ้มูลมาใชใ้นการวเิคราะห์ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจ โดยเนน้การศึกษา
ระเบียบวธีิท่ีจะน าขอ้มูลในอดีตมาใชใ้นการพยากรณ์ การทดสอบสถิติท่ีไม่ใชพ้ารามิเตอร์ เช่น ไคสแควร์  
เป็นตน้ การวเิคราะห์ความแปรปรวน การใชเ้ลขดชันี การวเิคราะห์อนุกรมเวลา วธีิการพยากรณ์        การ
วเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์ ทฤษฎีการตดัสินใจ และการควบคุมคุณภาพ 
 

202101 หลกัการตลาด           3(3-0-6) 
Principles of Marketing  

            ศึกษาแนวความคิดการตลาด ความหมาย ขอบเขต หนา้ท่ีและความส าคญัของตลาดชนิดต่างๆ 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค การวางแผน การวเิคราะห์และการเลือกตลาด
เป้าหมายการจดัการส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภณัฑ ์นโยบายการตั้งราคา การเลือกช่องทางการ
จ าหน่ายและการส่งเสริมการจ าหน่าย 
 

202434 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ         3(3-0-6) 
Quantitative Analysis in Business  

             ศึกษาถึงเทคนิคการวเิคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจดา้นการจดัการ การตลาด 
การเงิน และการผลิต โดยใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ การใชโ้ปรแกรมเชิงเส้นส าหรับฟังกช์ัน่ทาง



ธุรกิจ เนน้การพิจารณาการรวมทางเลือกหรือการแทนท่ีผลิตภณัฑ ์การมอบหม ายงาน เทคนิคในการ
พยากรณ์ทางธุรกิจ การวเิคราะห์           เชิงปริมาณในการวางแผน การปฏิบติังาน รวมทั้งปัญหาการขนส่ง 
ปัญหาการจดังาน การวเิคราะห์โครงข่ายงาน        ตวัแบบสินคา้คงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การ
จ าลองสถานการณ์ 
 
203001 หลกัการจัดการ            3(3-0-6) 

Principles of Management  
              ศึกษาหลกัการบริหาร ววิฒันาการ แนวคิด และทฤษฎี หนา้ท่ีการบริหารท่ีเก่ียวกบัการวางแผน การ
จดัองคก์าร การบรรจุ การน าและการควบคุม โดยเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งหนา้ท่ีการบริหารกบั
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีต่อองคก์าร รวมถึงจริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคมของนกับริหาร  

 

203002 การจัดการทรัพยากรมนุษย์         3(3-0-6)   
Human Resource Management  

              ศึกษาความส าคญั บทบาท การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ววิฒันาการแนวคิด วเิคราะห์งาน การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหา การคดัเลือกและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การฝึกอบรมและการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์การประเมินการปฏิบติังาน การบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ การแรงงานสัมพนัธ์  
 

203004 การจัดการกลยุทธ์           3(3-0-6)   
             Strategic  Management 
วชิาบังคับก่อน : 203001 หลกัการจัดการ และ 202101 หลกัการตลาด 
            ศึกษากระบวนการวางแผนกลยทุธ์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั การวเิคราะห์ถึง
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกท่ีส่งผลถึงการก าหนดกลยทุธ์ และนโยบายธุรกิจทางดา้นการตลาด 
การเงิน การผลิต การจดัการองคก์ารและการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 

204001 กฎหมายธุรกจิ           3(3-0-6)  
Business   Law 

              ศึกษาถึงหลกัและวธีิปฏิบติัท่ีกฏหมายบญัญติัไวเ้ก่ียวกบัหา้งหุน้ส่วน บริษทั และเอกเทศสัญญา 
การศึกษาประกอบดว้ยกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้ง อ านาจหนา้ท่ี การด าเนินงาน การเลิกหา้งหุน้ส่วนและ
บริษทั และกฎหมายเอกเทศสัญญาท่ีส าคญับางเร่ือง เช่น ลกัษณะซ้ือขายตัว๋เงิน เช่าทรัพยแ์ละเช่าซ้ือ  เป็นตน้  
 

206203 แรงงานสัมพนัธ์                          3(3-0-6) 
Labor Relations  

            ศึกษาถึงปรัชญาของไตรภาคี ทวภิาคี ประวติัการก่อตั้งสหภาพแรงงานสากล และในประเทศ แนว
ทางการก่อตั้งสหภาพแรงงาน การก าหนดขอ้บงัคบัสภาพการจา้งงาน ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง 



กระบวนการเจรจาต่อรอง กฎหมายแรงงานเก่ียวกบัการนดัหยดุงาน การจดัท าขอ้ตกลงร่วมกนั และผล
บงัคบัของขอ้ตกลงร่วมกนั ทั้งน้ีโดยเนน้ใหเ้ห็นถึงปัญหาแรงงานในประเทศไทย 
 

206209 การบริหารคุณภาพ          3(3-0-6) 
Quality Management 

วชิาบังคับก่อน : 203001 หลกัการจัดการ  
            ศึกษาแนวความคิดดา้นการจดัการคุณภาพ วตัถุประสงคข์องการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร การ
น าแนวความคิดรูปแบบการจดัการคุณภาพไปประยกุตใ์ช ้ศึกษาแนวคิดดา้นการจดัการคุณภาพในงาน
บริหาร การจดัตั้งกลุ่มควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพในงานผลิต เทคนิคการควบคุมคุณภาพในการ
ผลิต ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การออกแบบ การผลิต ตลอดจนการใชส้ถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพ  
 

403001 วจัิยธุรกจิ          3(2-2-4) 
       Business Research  

วชิาบังคับก่อน : 201205  สถิติธุรกจิ 
      ศึกษาขั้นตอนในการวจิยั การออกแบบ การเลือกแบบ และวธีิการวจิยัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์

และทรัพยากร การสร้างแบบสอบถาม การสุ่มตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูล การเสนอรายงาน และวธีิการ
น าเอาผลการวจิยัท่ีไดจ้ากการปฏิบติัทางเทคนิคมาใชใ้นการวเิคราะห์ การวางแผนเพื่อป ระโยชน์ในการจดั
สินใจทางธุรกิจ 
 
 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ  
                
201101 ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ         3(3-0-6) 

Business Information System  
            ศึกษาถึงลกัษณะความส าคญัของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ประเภทของระบบสารสนเทศใน
องคก์าร ขั้นตอนการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศบทบาทของผูบ้ริหารใน
การพฒันาระบบ และผลกระทบต่อองคก์ารภายหลงัน าระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการมาใช ้
                                       

201102 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวธีิ         3(3-0-6) 
Data Structures and Algorithms 

             ทบทวนโครงสร้างขอ้มูลแบบต่างๆ ทั้งแบบเชิงเส้น อาร์เรย ์ลิงกลิ์สต ์สแตก คิว และศึกษาความรู้
เบ้ืองตน้ของโครงสร้างขอ้มูลแบบไม่ใช่เชิงเส้น เช่น ความรู้เบ้ืองตน้ของตน้ไม ้และกราฟ การน าโครงสร้าง
ขอ้มูลไปประยกุตใ์ชใ้นงานต่างๆ เทคนิคการเรียงล าดบัและคน้หาขอ้มูล หลกัการออกแบบและการวเิคราะห์
อลักอริทึมเบ้ืองตน้ เช่น การหาค่าโอตวัใหญ่ (Big-O) 



201103 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน        3(2-2-5) 
Fundamental of Computer Programming 

            ศึกษาหลกัการและขั้นตอนการท าโปรแกรม การวเิคราะห์ปัญหา การเขียนผงังาน การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทค าสั่ง ชนิดของตวัแปร โปรแกรมยอ่ย แนวคิดการเขียนโปรแกรมอยา่งมี
คุณภาพและรูปแบบของโปรแกรมท่ีดีปฏิบติัการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 
 

201201 การจัดการฐานข้อมูล          3(2-2-5)   
Database Management  

            ศึกษาเก่ียวกบัฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูล หนา้ท่ีผูบ้ริหารจดัการ
ฐานขอ้มูล หนา้ท่ีของระบบจดัการฐานขอ้มูล แนวคิดฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ การท านอร์มอลไลซ์จนถึง 3 
NF การออกแบบฐานขอ้มูล เชิงตรรกะ การสร้างและการเรียกใชฐ้านขอ้มูลดว้ยภาษาเอสคิวแอล การจดัการ
ความถูกตอ้ง และความปลอดภยัของฐานขอ้มูล รวมถึงการน าฐานขอ้มูลไปประยกุตใ์ชก้บังานธุรกิจ 
 

201202 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย         3(3-0-6) 
Data Communication and Network 

            ศึกษาพื้นฐานของการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องคป์ระกอบของการส่ือสารขอ้มูล 
ชนิดของสัญญาณและวธีิการส่ือสารขอ้มูล มาตรฐานในการส่ือสารขอ้มูล ส่ือและอุปกรณ์ในการับส่งขอ้มูล 
การวเิคราะห์       การออกแบบ การติดตั้ง การจดัการ การบ ารุงรักษา ร ะบบเครือข่าย การรักษาความ
ปลอดภยั และการจดัการทางทรัพยากรในระบบเครือข่าย 
 

201203 การเขียนโปรแกรมแบบวชิวล         3(2-2-5)  
Visual Programming 

วชิาบังคับก่อน : 201103 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน  
            ศึกษาพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวชิวล  ส่วนประกอบ คุณลกัษณะ การสร้างฟอร์มและเมนู 
การเขียนโปรแกรมโดยใชภ้าษาแบบวชิวลส าหรับการพฒันาโปรแกรม 
 
 

201204 พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์          3(2-2-5)  
Electronics Commerce 

             หลกัการเบ้ืองตน้ของระบบอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานของระบบการคา้อิเล็กทรอนิกส์และ
หลกัการเบ้ืองตน้ในการจดัการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ การคา้แบบธุรกิจกบัธุรกิจ การคา้แบบธุรกิจกบัลูกคา้ 
การคา้แบบธุรกิจกบัองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ ระบบการรับ-จ่ายเงินบนอินเทอร์เน็ต เรียนรู้ระบบความ
ปลอดภยั ปัญหาอุปสรรคของระบบการคา้อิเล็กทรอนิกส์ การจดัตั้งเวบ็ไซต ์การจดโดเมนเนม รวมทั้งศึกษา
เทคโนโลยกีารคา้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ประยกุตแ์ละแกปั้ญหาทั้งในรูปแบบการท า
รายงานและการพฒันาเวบ็ไซต์ 



201301 การเขียนโปรแกรมบนอนิเทอร์เน็ต       3(2-2-5) 
Internet Programming 

วชิาบังคับก่อน : 201102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 
            ศึกษาระบบอินเทอร์ เน็ตและอินทราเน็ตเบ้ืองตน้ การเขียนเวบ็เพจ  การเช่ือมโยงเอกสาร การสร้าง
ตาราง แบบสอบถาม การแบ่งส่วนจอภาพ โครงสร้างและการท างานฝ่ังไคลเอนท ์การควบคุมและ
ตรวจสอบวตัถุฝ่ังไคลเอนท ์การติดตั้งเวบ็เซิร์ฟเวอร์ การเขียนโปรแกรมฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ การพฒันาโปรแกรม
เพื่อการจดัการฐานขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต 
 

201302 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ          3(3-0-6) 
System Analysis and Design  

            ศึกษาวงจร ขั้นตอนและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาระบบสารสนเทศ วธีิการศึกษาความเป็นไป
ได ้วธีิและเทคนิคในการเก็บขอ้มูลและวิ เคราะห์ระบบและเขียนนิยามศพัท์  โครงร่างของระบบ หลกั การ
ออกแบบระบบงานสารสนเทศ ส่วนติดต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ การออกแบบการประมวลผล  และควบคุมระบบ 
การเขียนขอ้ก าหนดของระบบ การท าตน้แบบของระบบ 
 

201303 จริยธรรมทางธุรกจิ          1(1-0-2) 
               Business Ethics 
 ศึกษาถึงความหมายของจริยธรรม ความส าคญัของจริยธรรม การน าจริยธรรมมาประกอบการ
ตดัสินใจทางดา้นธุรกิจ ตลอดจนศึกษากรณีศึกษาต่างๆ ในแง่มุมของจริยธรรม เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ด าเนินงานดา้นธุรกิจ และเพื่อเป็นประโยชน์ในชีวติประจ าวนัท่ีสอดคลอ้งกบัสังคมและวฒันธรรมท่ีเป็นอยู่  
 

201304 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ         3(3-0-6) 
Information Systems Security  

            ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกบัเทคนิคการเขา้รหสัและถอดรหสั คุณสมบติัของระบบรักษาความ
ปลอดภยั ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ การน าระบบรักษาความมัน่คงมาใชง้านในรูปแบบต่างๆ อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ และแนวทางการป้องกนั 

 
201401 โครงงานระบบสารสนเทศ         3(3-0-6) 

Information Systems Project  
วชิาบังคับก่อน : 201302 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  
            ศึกษาการวางแผนและออกแบบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งให้
เสร็จสมบูรณ์ โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาคอยก ากบัดูแล นกัศึกษาจะตอ้งส่งเอกสารโครงงาน และน าเสนอต่อ
กรรมการ 



 กลุ่มวชิาเอกเลอืก                                                                
 
201501 การบริหารโครงงานระบบสารสนเทศ                    3(3-0-6) 

Information Systems Project Management 
วชิาบังคับก่อน : 201101  ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ  
            ความหมายของโครงการและการบริหารโครงการ ทกัษะท่ีส าคญัเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของ
โครงการ ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นก าหนดเป้าหมาย ก าหนดแผนงาน และการปฏิบติังานตามแผน รวมทั้ง
ทกัษะดา้นการบริหารบุคคล แนวคิดเก่ียวกบัการแยกกิจกรรมยอ่ยจากตวัโครงการ เพื่อช่วยก าหนดทรัพยากร
ท่ีต้องใช ้การก าหนดความรับผดิชอบ และการสร้างตารางเวลาท างาน แนวคิดการสร้างผงังานล าดบั
ก่อนหลงัของกิจกรรมต่าง ๆ การจดัการแผนงานดว้ยเทคนิคซีพีเอม็ (CPM) เพิร์ท (PERT) และแกนชาร์ท 
(Gantt chart) การติดตามและการประเมินผลโครงการ การบริหารการเปล่ียนแปลง และการปิดโครงกา ร ฝึก
ปฏิบติัการใชค้อมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์เพื่อการบริหารโครงการ 
 

201502 เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์         3(3-0-6) 
Strategic  of Information Technology  

วชิาบังคับก่อน : 201101  ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ  
             ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศในเชิงกลยทุธ์และการจดัการในองคก์ร การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพในองคก์ร น ากรณีศึกษามาใชร่้วมกบัการสอนเพื่อสาธิตการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศใหเ้กิดการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั กลยทุธ์ในการจดัการหนา้ท่ีของเทคโนโลยี สารสนเทศใน
องคก์ร การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้างพื้นฐานและศกัยภาพขององคก์าร 
 

201503 การจัดการศูนย์สารสนเทศ         3(3-0-6) 
Information Center Management  

วชิาบังคับก่อน : 201101  ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 
            หลกัการจดัการศูนยส์ารสนเทศ วตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของศูนยส์ารสนเทศ เรียนรู้วธีิการจดั
องคก์ร การด าเนินการจดัการ และการประเมินผลศูนยส์ารสนเทศ การจดัการดา้นบุคลากร การน าเสนอ การ
เตรียมงาน และการปฏิบติังานในศูนย ์สร้างความเขา้ใจ และสามารถเลือก ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพื่อการ
ด าเนินงาน และพฒันาศูนยใ์หดี้ยิง่ข้ึน 
 

201504 สัมมนาระบบสารสนเทศ                                   3(3-0-6) 
Seminar in Information Systems  

            ศึกษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั และการจดัการในองคก์รธุรกิจ โดยเชิญวทิยากรมา



บรรยาย ใหน้กัศึกษาดูงานในองคก์รธุรกิจ ใหน้กัศึกษาท ารายงาน น าเสนอผลงาน ร่วมอภิปราย และแสดง
ความคิดเห็น 
 

201505 การจัดการคลงัข้อมูล          3(2-2-5) 
Data Warehouse Management  

วชิาบังคับก่อน : 201201  การจัดการฐานข้อมูล 
            ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลออนไลน์ การออกแบบ
คลงัขอ้มูล แบบจ าลองคลงัขอ้มูล มิติของคลงัขอ้มูล การปรับปรุงคุณภาพขอ้มูลและการโอนยา้ยขอ้มูลสู่
คลงัขอ้มูล การเขียนโปรแกรมสอบถามขอ้มูลจากคลงัขอ้มูล การใชค้ลงัขอ้มูลในการพยากรณ์และการ น า
คลงัขอ้มูลไปประยกุตใ์ชก้บังานบริหารธุรกิจ 
 

201506 ระบบปฏิบัติการ            3(2-2-5) 
Operating Systems  

            ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการออกแบบระบบปฏิบติัการประเภทต่างๆ องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม
ของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างระบบ วธีิการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ การจดัสรรและใชป้ระโยชน์
ทรัพยากร แนวความคิดและวธีิการตดัสินใจเพื่อก าหนดชนิดของระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีใชส้ าหรับ
ธุรกิจแต่ละประเภท การประเมินผลระบบปฏิบติัการ การบริหารหน่วยความจ าการบริหารหน่วยประมวลผล 
และวธีิการคืนสู่สภาวะเดิม  
 

201507 หัวข้อพเิศษ           2(2-0-4) 
Special Topics  

             ศึกษาหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ เป็นประโยชน์เก่ียวกบัสาขาต่างๆในขอบเขตระบบสารสนเทศและการ
จดัการ 
 
201508  การเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา                      1(1-0-2) 

 Preparatory Cooperative   
            หลกัการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้พื้นฐานและ
เทคนิคในการสมคัรงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังาน  ความพร้อมในการท างานร่วมกบัผูร่้วมงาน  
จริยธรรมในการประกอบวชิาชีพ  การส่ือสารและมนุษยส์ัมพนัธ์ การพฒันา บุคลิกภาพ ระบบการบริหาร
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิค การน าเสนอ การเขียนรายงาน  การปฏิบติังานสหกิจศึกษา  (Co-
operative Education) 
 

 
 
 



201509 การฝึกงานด้านวชิาชีพ                                                                                       3(300 ช่ัวโมง)  
Practicum 

            นกัศึกษาจะตอ้งฝึกงานในโครงการฝึกงานของวทิยาลยัภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ
หรือฝึกงานในองคก์ารต่างๆเป็ นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมงและนกัศึกษาตอ้งจดัท ารายงาน สรุปผลการ
ฝึกงานเม่ือส้ินสุดการฝึกงาน  
 

201510 สหกจิศึกษา           6(16 สัปดาห์) 
 Cooperative Education 
วชิาบังคับก่อน : 201508  การเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา 
              เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสฝึกงานในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศ ภายใตก้ารดูแลของ
บริษทัเอกชนหรือหน่วยงานของราชการท่ีมีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ ในภาคเรียนท่ี 2 ของ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 รวมถึงการประเมินผลการท างานจากอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมกั บสถานประกอบการธุรกิจ 
และนกัศึกษาตอ้งจดัท ารายงานสรุปผลการท างานเม่ือส้ินสุดการท างานจากสถานประกอบการ 

 

 
 


