หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย) :
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Business Administration (Information System)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Information System)

โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
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หน่วยกิต

(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาแกนทางธุ รกิจ
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6
6
6
12
39
34
15

30 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
88 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (30 หน่ วยกิต)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(บังคับเรี ยนรายวิชา 401010 และเลือกอีก 1 วิชา จากรายชื่อวิชาดังต่อไปนี้ รวม 6 หน่วยกิต)
401010
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
401001
คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน
Fundamental Mathematics
401006
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม
Science, Technology and Environment
401007
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
Fundamental Sciences

3(2-2-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-4)

กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ 6 หน่ วยกิต
(บังคับเรี ยนรายวิชา 402007 และเลือกอีก 1 วิชา จากรายชื่อวิชาดังต่อไปนี้ รวม 6 หน่วยกิต)
402001
จิตวิทยาเพื่อพัฒนาตนเอง
Psychology for Self-Development
402002
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
Politics and Economics in Society
402003
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
402004
สังคมและวัฒนธรรมไทย
Thai Society and Culture
402007
เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
Introduction to Econnomics
402008
การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
Cross-Cultural Communication
402009
ชีวติ และวัฒนธรรรมไทย
Thai Life and Culture
402010
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
2(2-0-4)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(เลือกจากรายชื่อวิชาดังต่อไปนี้ รวม 6 หน่วยกิต)
403001
มนุษย์กบั การใช้เหตุผล
Man and Reasoning
403002
จริ ยธรรมในการดาเนินชีวติ
Ethics for Living
403008
จิตวิทยามนุษย์เชิงธุ รกิจ
Human Psychology and Business Ethics
403009
ห้องสมุดกับการรู ้สารสนเทศ
Library and Information Literacy

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(1-0-2)

กลุ่มวิชาภาษา
(เลือก 4 วิชา จากรายชื่อวิชาดังต่อไปนี้ รวม 12 หน่วยกิต)
404101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-4)
Fundamental English
404102
ภาษาอังกฤษกลาง
3(2-2-4)
Intermediate English
404103
ภาษาอังกฤษระดับสู ง
3(2-2-4)
Advanced English
404104
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ
3(2-2-4)
Business English
404105
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Developing Skills for English Communication
404203
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-4)
Thai for Communication
404204
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(2-2-4)
Thai for the Workplace
* หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเรี ยนรายวิชาอื่นๆในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปได้ ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาหลักสู ตร

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน (39 หน่ วยกิต )

88 หน่ วยกิต

(เลือกเรี ยนจากรายชื่อวิชาต่อไปนี้ )
101102
การเงินธุ รกิจ
Business Finance
101129
หลักการบัญชี 1
Principles of Accounting I
101231
การบัญชีบริ หาร
Managerial Accounting
101307
การภาษีอากร 1
Taxation I
201205
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
202101
หลักการตลาด
Principles of Marketing
202434
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ
Quantitative Analysis in Business
203001
หลักการจัดการ
Principles of Management
203002
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
203004
การจัดการกลยุทธ์
Strategic Management
204001
กฎหมายธุ รกิจ
Business Law
206203
แรงงานสัมพันธ์
Labor Relations
206209
การบริ หารคุณภาพ
Quality Management
403001
วิจยั ธุ รกิจ
Business Research

3(3-0-6)
3(3-1-6)
3(3-1-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-4)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (34 หน่ วยกิต)
201101
201102
201103
201201
201202
201203
201204
201301

ระบบสารสนเทศทางธุ รกิจ
Business Information System
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ้นื ฐาน
Fundamental of Computer Programming
การจัดการฐานข้อมูล
Database Management
การสื่ อสารข้อมูล และเครื อข่าย
Data Communication and Network
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Commerce
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต

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

Internet Programming
201302
201303
201304
201401

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
จริ ยธรรมธุ รกิจ
Business Ethics
ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ
Information Systems Security
โครงงานระบบสารสนเทศ
Information Systems Project

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

กลุ่มวิชาเอกเลือก (15 หน่ วยกิต)
201501

การบริ หารโครงงานระบบสารสนเทศ
Information Systems Project Management

3(3-0-6)

201502
201503
201504
201505
201506
201507
201508
201509
201510

เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
Strategic of Information Technology
การจัดการศูนย์สารสนเทศ
Information Center Management
สัมมนาระบบสารสนเทศ
Seminar in Information Systems
การจัดการคลังข้อมูล
Data Warehouse Management
ระบบปฏิบตั ิการ
Operating System
หัวข้อพิเศษ
Special Topics
การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
Preparatory Co-operative
การฝึ กงานด้านวิชาชีพ
Practicum
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(300 ชัว่ โมง)
6(16 สัปดาห์)

* หมายเหตุ เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการฝึ กงานด้านวิชาชีพ หรื อสหกิจศึกษา
- กลุ่มวิชาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขาวิชาระบบสารสนเทศเป็ นวิชาโท นักศึกษาสาขาวิชาอื่น
จะต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาดังต่อไปนี้

201102
201201
201204

กลุ่มวิชาโท ( 15 หน่ วยกิต)
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
การจัดการฐานข้อมูล
Database Management
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Commerce

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

201301
201302

การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
Internet Programming
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
System Analysis and Design

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

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่ วยกิต)
นักศึกษาจะต้องเลือกรายวิชาที่เปิ ดสอนในวิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง และคณะอนุมตั ิให้เป็ น
รายวิชาเลือกเสรี
* หมายเหตุ ดูการเปรี ยบเทียบเนื้อหาในรายวิชาของหลักสู ตรสาขาคอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ :IS) โดยสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 และองค์ความรู้ IEEE & ACM (เอกสารแนบ 9 - 10)

คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
401001 คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน

3(3-0-6)

Fundamental Mathematics
ศึกษาเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น ให้รู้จกั แนวความคิดและวิธีการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ให้มี
ความรู ้พ้นื ฐานทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิชาอื่นต่อไป ศึกษาเกี่ยวกับระบบจานวน
สมการและอสมการ เซตฟังก์ชนั และกราฟเส้นตรงและพาราโบลา เมตริ กซ์และดีเทอร์ มิ แนนท์ คณิ ตศาสตร์
การเงิน และการโปรแกรม เชิงเส้นตรงเบื้องต้น
401006 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Science ,Technology and Environment
ศึกษาความสาคัญ และผลกระทบด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อการดารงชีวติ
ของมนุษย์ สิ่ งมีชีวติ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ ศึกษาสาเหตุ
และปั ญหาจากการเปลี่ยนแปลงความก้ าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม
และแนวทางการป้ องกันและแก้ไข
401007 วิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
3(2-2-4)
Fundamental Science
ศึกษาเกี่ยวกับ แหล่งพลังงานไฟฟ้ า การผลิตพลังงานไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้ า
หลักการทางานของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้านประเภทให้ความร้อนแสงสว่างและพลังงานกลเครื่ องใช้ไฟฟ้ าใน
สานักงาน พลังงานใน การดารงชีวติ ระบบการทางานของอวัยวะต่างๆในร่ างกายมนุษย์ พันธุ กรรม
จุลินทรี ยท์ ี่เกี่ยวข้องกับอาหาร การเป็ น พิษของอาหาร การใช้ประโยชน์จากจุลินทรี ยใ์ นอุตสาหกรรม การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยการใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมี รังสี การ
ชะลอการสุ กของผลไม้ การยืดอายุของดอกไม้ บรรจุภณั ฑ์เพื่อการเก็บรักษาและการขนส่ งสารเคมีที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันและในสานักงาน

401010 คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(2-2-4)

Computer and Information Technology
ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ และการ
จัดการฐานข้อมูล การประยุกต์ในธุ รกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศกั บอิน เทอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สานักงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุ รกิจ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การใช้โปรแกรมสานักงานในด้านการพิมพ์ การทา สเปรด
ชีท การสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
402001 จิตวิทยาเพือ่ พัฒนาตนเอง

3(3-0-6)

Psychology for Self Developing
ศึกษาความรู ้ข้ นั พื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ ความเป็ นมาของวิชาจิตวิทยา
สาขาต่าง ๆ สรี รวิทยาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความเจริ ญ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ แรงจูงใจ
การรับรู้ กระบวนการเรี ยนรู้ทศั นคติ สติปัญญา บุคลิกภาพ สุ ขภาพจิต และการมีมนุษยสัมพันธ์
402002 การเมืองและเศรษฐกิจในสั งคม

3(3-0-6)

Politics and Economics in Society
ศึกษาถึงลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สาคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจ
เปรี ยบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมที่มีรูปแบบการปกครองแตกต่างกัน และศึกษาถึง
ผลกระทบที่เกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่มีต่อสังคม
402003 ความสั มพันธ์ ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Relation
ศึกษาทฤษฏีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
องค์กรระหว่างประเทศ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
402004 สั งคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Society and Culture
ศึกษาความเป็ นมาของชุมชนไทย ปั จจัยที่กาหนดลักษณะสังคม และวัฒนธรรมไทย ความรู ้เรื่ อง
ธรรมชาติและประยุกต์วทิ ยาในสังคมไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา การละเล่นพื้นบ้าน
สถาปั ตยกรรมไทย ประติมากรรม จิตรกรรม การศึกษา และค่านิยมของไทย

402007 เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับจุลภาคและมห ภาค กลไกของราคาสิ นค้าและ
ปัจจัยการผลิต ระบบตลาด อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงินการ
คลัง นโยบายการค้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และระบบ
เศรษฐกิจแบบต่างๆ รวมทั้งปั ญหาที่สาคัญทางเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้ อ เงินฝื ด รวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และแนวทางแก้ไข
402008 การสื่ อสารข้ ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cross-Cultural Communication
เปรี ยบเทียบวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมชาติอื่น ทั้งตะวันออกและตะวันตก การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างชนชาติต่างวัฒนธรรม การใช้ภาษาในสถานการณ์ที่มีค่านิยมทางวัฒนธรรมที่ต่างไปจากของตนเอง
402009 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
1(1-0-2)
Thai Life and Culture
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ เอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ เพื่อสร้างจิตสาธารณะรับผิดชอ บต่อสังคมตามหลักธรรมของศาสนา กา รรักษาเสถียรภาพ
ของสังคม วัฒนธรรม ของชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สาคัญ
402010 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2(2-0-4)
Local Wisdom
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสังคมกับค่านิยม ประวัติศาสตร์ และความเจริ ญเติบโตของท้องถิ่น
อิทธิ พลของวัฒนธรรมต่างชาติที่ปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ส่งเสริ มและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรมและความรู ้ดงั่ เดิม การบริ หารจัดการทรัพยากรใน การผลิตและการบริ โภค
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
403001 มนุษย์ กบั การใช้ เหตุผล

3(3-0-6)

Man and Reasoning
ศึกษากฎเกณฑ์การใช้เหตุผลโครงสร้างของการอ้างเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัยความ สัมพันธ์
ระหว่างภาษากับการใช้เหตุผล เกณฑ์ตดั สิ นความสมเหตุสมผล การหาข้อความที่ละไว้ การสรุ ปจากตัวอย่าง

การหาสาเหตุ
การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อสรุ ป ข้อบกพร่ องในการใช้เหตุผล การวิเคราะห์การ
ใช้เหตุผลในชีวติ ประจาวัน
403002 จริยธรรมในการดาเนินชีวติ
Ethics for Living

3(3-0-6)

ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานทางปรัชญาและจริ ย ศาสตร์ โลกทัศน์แบบจิตนิยม สสารนิยม ธรรมชาตินิยม
จุดหมายของชีวติ ตามอุดมคติ การแสวงหาความสุ ข ปั ญหาเกี่ยวกับความดี เสรี ภาพและความรับผิดชอบ
เกณฑ์ตดั สิ นจริ ยธรรม ทฤษฎีจริ ยศาสตร์ ที่สาคัญ การวิเคราะห์ปัญหาจริ ยธรรมร่ วมสมัย
403008 จิตวิทยามนุษย์ เชิ งธุรกิจ

2(2-0-4)

Human Psychology and Business Ethics
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาบุคคล ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มบุคคลในองค์กรธุ รกิจ ภาวะผูน้ า การทางานเป็ นทีม ความสัมพันธ์ระหว่างจริ ยธรรมกับ
กระบวนการทางธุ รกิจ
403009 ห้ องสมุดกับการรู้ สารสนเทศ
1(1-0-2)
Library and Information Literacy
ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญของห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้อื่น ๆ ประเภทของข้อมูลสารสนเทศ
รู ปแบบต่าง ๆ เครื่ องมือและวิธีการใช้เครื่ องมือในการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การเลือกใช้และรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศ และการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
กลุ่มวิชาภาษา
404101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

3(2-2-4)

Fundamental English
การออกเสี ยง การอ่าน ศึกษาทักษะการอ่านเบื้องต้น การอ่านอย่างคร่ าวๆ และการเดาความหมาย
ของคาศัพท์จากประโยค ไวยากรณ์ ศึกษาและฝึ กฝน กฎไวยากรณ์พ้นื ฐาน เช่น โครงสร้างของประโยค
รวมทั้งการเขียนพื้นฐาน ศึกษาและฝึ กฝนทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
รวมทั้งกฎเกณฑ์โดยใช้ไวยากรณ์ที่เรี ยน

404102 ภาษาอังกฤษระดับกลาง

3(2-2-4)

Intermediate English
วิชาบังคับก่อน : 404101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
ศึกษาและฝึ กฝนทักษะการฟัง บทสนทนาและบทพูดที่ยาวขึ้น และทักษะการพูดโดยใช้หวั ข้อ
สนทนา
ที่ซบั ซ้อนมากขึ้น การอ่าน ศึกษาทักษะการอ่าน เช่น การหาประโยคหั
วข้อ ประโยค
สนับสนุน และความคิด หลักไวยากรณ์ ศึกษากฎไวยากรณ์ เช่น วลี ประโยคเงื่อนไข รวมทั้งการเขียน
โดยใช้ไวยากรณ์ที่เรี ยน
404103 ภาษาอังกฤษระดับสู ง

3(2-2-4)

Advanced English
วิชาบังคับก่อน : 404102 ภาษาอังกฤษระดับกลาง
ศึกษาและฝึ กฝนทักษะการฟังและการพูด เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั และหัวข้อที่น่าสนใจการอ่าน
ศึกษาทักษะการอ่านที่ซบั ซ้อนมากขึ้น บทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั และหัวข้อที่น่าสนใจ ศึกษา
กฎไวยากรณ์ที่ซบั ซ้อนมากขึ้น รวมทั้งการเขียนโดยไวยากรณ์ที่เรี ยน
404104 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

3(2-2-4)

Business English
ศึกษาภาษาเพื่อการใช้ติดต่อสื่ อสารทางธุ รกิจ ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การแนะนาตัว การรับโทรศัพท์
บทสนทนาทางสังคม การอธิ บายลักษณะผลิตภัณฑ์ บทสนทนาเกี่ยวกับการเดิ นทางเพื่อติดต่อธุ รกิจ ฯลฯ
การอ่าน ศึกษาคาศัพท์ที่ใช้ในวงการธุ รกิจ และฝึ กอ่านบทความธุ รกิจขนาดสั้น ศึกษาและฝึ กเขียนจดหมาย
ธุ รกิจชนิดต่าง ๆ เช่น การเขียนจดหมายขอข้อมูล จดหมายสั่งซื้ อสิ นค้า จดหมายสมัครงานและการเขียน
ประวัติส่วนตัวเพื่อสมัครงาน การเขียนจดหมายร้องเรี ยน จดหมายตอบการร้องเรี ยนของลูกค้า การเขียน
บันทึกภายใน วาระการประชุม และรายงานการประชุม
404105 ทักษะพัฒนาการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Developing Skills for English Communication
ศึกษาและปฏิบตั ิ
พัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่ อสารสารใน
ชีวติ ประจาวัน เพิ่มพูนการใช้คา และสานวนในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา
อาชีพ และการปฏิบตั ิงาน เข้าใจความเหมือน ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณี
และของเจ้าของภาษา ฝึ กการสนทนาในรู ปแบบต่างๆ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จาลอง เป็ นต้น

404203 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-4)
Thai for Communication
ศึกษาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร ทั้งในด้านการเขียน การพูด การอ่านและการฟัง หลักการและ
วิธีการเขียนเพื่อการสื่ อสารประเภทต่างๆ เช่น การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายติดต่อกับทางราชการและ
ทางธุ รกิจ
การเขียนข่าว การเขียนบทความ เป็ นต้น ฝึ กการเขียนโดยใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
404204 ทักษะภาษาไทยเพือ่ อาชีพ
3(2-2-4)
Thai for the Workplace
ศึกษาและฝึ กทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย สื่ อสารอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กาลเทศะ
บุคคลและโอกาส วิเคราะห์ ประเมินค่าจากก ารฟัง การดู การอ่าน การนาเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู ้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล การพูดที่ใช้งานอาชีพ และในโอกาสต่างๆของสังคม การ
เขียนจดหมายที่จาเป็ นต่องานอาชีพ การใช้ภาษาไทยในการเขียนประชาสัมพันธ์ และเขียนโฆษณา เขียน
รายงาน เขียนโครงการ และบทร้อยกรองเพื่องานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
และเกิดประโยชน์ในงานอาชีพ และการดาเนินชีวติ
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
101102 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาบังคับก่อน : 101129 หลักการบัญชี 1
ศึกษาถึงบทบาทผูบ้ ริ หารการเงินธุ รกิจ การวิเคราะห์ข้ นั พื้นฐาน วิธีการจัดการสิ นทรัพย์ต่างๆ
รวมทั้งการจัดการเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การพิจารณาการลงทุน โครงสร้างของ
เงินทุน และนโยบาย เงินปันผล
101129 หลักการบัญชี 1
3(3-1-6)
Principles of Accounting I
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับบัญชี วิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงิน
จากรายการทางธุ รกิจมาบันทึกตามหลั กการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป สาหรับกิจการให้บริ การและกิจการพาณิ ช
ยกรรม การจัดทางบการเงินเพื่อแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ การปรับปรุ งและปิ ด
บัญชีเมื่อสิ้ นงวด ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องสาหรับกิจการแต่ละประเภท ตลอดจนการประยุกต์ใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี

101231 การบัญชีบริหาร
3(3-1-6)
Managerial Accounting
วิชาบังคับก่อน : 101129 หลักการบัญชี 1 และ 203001 หลักการจัดการ
ศึกษาถึงการบัญชีตน้ ทุน ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการบริ หาร การนาต้นทุนมาวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบกับมาตรฐานและหาส่ วนแตกต่าง เพื่อพิจารณาประกอบการตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาต่างๆของ
ธุ รกิจ ความสาคัญของการวิเคราะห์ตน้ ทุน ปริ มาณและกาไร การใช้งบประมาณในการวางแผนและควบคุม
กาไร และตัดสิ นใจลงทุนด้านต่างๆ โดยเน้นความเข้าใจถึงการใช้ขอ้ มูลและข้อจากัดของข้อมูลทางการบัญชี
อัตราผลตอบแทน การควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิต การควบคุมต้นทุนของกิจการที่กระจายความ
รับผิดชอบ การวัดผล
การดาเนินงาน รวมทั้งการกาหนดราคาโอน
101307 การภาษีอากร1
3(3-0-6)
Taxation I
ศึกษาถึงบทบาทความสาคัญของการภาษีอากร หลักเกณฑ์ ระบบ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรที่ใช้
อยูป่ ั จจุบนั รวมถึงการคานวณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป์
201205 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
ศึกษาถึงการนาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ โดยเน้นการศึกษา
ระเบียบวิธีที่จะนาข้อมูลในอดีตมาใช้ในการพยากรณ์ การทดสอบสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ เช่น ไคสแควร์
เป็ นต้น การวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้เลขดัชนี การวิเคราะห์อนุกรมเวลา วิธีการพยากรณ์ การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ ทฤษฎีการตัดสิ นใจ และการควบคุมคุณภาพ
202101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ศึกษาแนวความคิดการตลาด ความหมาย ขอบเขต หน้าที่และความสาคัญของตลาดชนิดต่างๆ
สิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิ พลทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การวางแผน การวิเคราะห์และการเลือกตลาด
เป้ าหมายการจัดการส่ วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ นโยบายการตั้งราคา การเลือกช่องทางการ
จาหน่ายและการส่ งเสริ มการจาหน่าย
202434 การวิเคราะห์ เชิ งปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis in Business
ศึกษาถึงเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ เพื่อนาไปใช้ในการตัดสิ นใจด้านการจัดการ การตลาด
การเงิน และการผลิต โดยใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ การใช้โปรแกรมเชิงเส้นสาหรับฟังก์ชนั่ ทาง

ธุ รกิจ เน้นการพิจารณาการรวมทางเลือกหรื อการแทนที่ผลิตภัณฑ์ การมอบหม
ายงาน เทคนิคในการ
พยากรณ์ทางธุ รกิจ การวิเคราะห์
เชิงปริ มาณในการวางแผน การปฏิบตั ิงาน รวมทั้งปั ญหาการขนส่ ง
ปั ญหาการจัดงาน การวิเคราะห์โครงข่ายงาน
ตัวแบบสิ นค้าคงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การ
จาลองสถานการณ์
203001 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
ศึกษาหลักการบริ หาร วิวฒั นาการ แนวคิด และทฤษฎี หน้าที่การบริ หารที่เกี่ยวกับการวางแผน การ
จัดองค์การ การบรรจุ การนาและการควบคุม โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การบริ หารกับ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีต่อองค์การ รวมถึงจริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักบริ หาร
203002 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึกษาความสาคัญ บทบาท การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิวฒั นาการแนวคิด วิเคราะห์งาน การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การฝึ กอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การประเมินการปฏิบตั ิงาน การบริ หารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การแรงงานสัมพันธ์
203004 การจัดการกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
วิชาบังคับก่อน : 203001 หลักการจัดการ และ 202101 หลักการตลาด
ศึกษากระบวนการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน การวิเคราะห์ถึง
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลถึงการกาหนดกลยุทธ์ และนโยบายธุ รกิจทางด้านการตลาด
การเงิน การผลิต การจัดการองค์การและการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
204001 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
ศึกษาถึงหลักและวิธีปฏิบตั ิที่กฏหมายบัญญัติไว้เกี่ยวกับห้างหุ น้ ส่ วน บริ ษทั และเอกเทศสัญญา
การศึกษาประกอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง อานาจหน้าที่ การดาเนินงาน การเลิกห้างหุ น้ ส่ วนและ
บริ ษทั และกฎหมายเอกเทศสัญญาที่สาคัญบางเรื่ อง เช่น ลักษณะซื้ อขายตัว๋ เงิน เช่าทรัพย์และเช่าซื้ อ เป็ นต้น
206203 แรงงานสั มพันธ์
3(3-0-6)
Labor Relations
ศึกษาถึงปรัชญาของไตรภาคี ทวิภาคี ประวัติการก่อตั้งสหภาพแรงงานสากล และในประเทศ แนว
ทางการก่อตั้งสหภาพแรงงาน การกาหนดข้อบังคับสภาพการจ้างงาน ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

กระบวนการเจรจาต่อรอง กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการนัดหยุดงาน การจัดทาข้อตกลงร่ วมกัน และผล
บังคับของข้อตกลงร่ วมกัน ทั้งนี้โดยเน้นให้เห็นถึงปั ญหาแรงงานในประเทศไทย
206209 การบริหารคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
วิชาบังคับก่อน : 203001 หลักการจัดการ
ศึกษาแนวความคิดด้านการจัดการคุณภาพ วัตถุประสงค์ของการจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ การ
นาแนวความคิดรู ปแบบการจัดการคุณภาพไปประยุกต์ใช้ ศึกษาแนวคิดด้านการจัดการคุณภาพในงาน
บริ หาร การจัดตั้งกลุ่มควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพในงานผลิต เทคนิคการควบคุมคุณ ภาพในการ
ผลิต ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่การออกแบบ การผลิต ตลอดจนการใช้สถิติสาหรับการควบคุมคุณภาพ
403001 วิจัยธุรกิจ
3(2-2-4)
Business Research
วิชาบังคับก่อน : 201205 สถิติธุรกิจ
ศึกษาขั้นตอนในการวิจยั การออกแบบ การเลือกแบบ และวิธีการวิจยั ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และทรัพยากร การสร้างแบบสอบถาม การสุ่ มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การเสนอรายงาน และวิธีการ
นาเอาผลการวิจยั ที่ได้จากการปฏิบตั ิทางเทคนิคมาใช้ในการวิเคราะห์ การวางแผนเพื่อป ระโยชน์ในการจัด
สิ นใจทางธุ รกิจ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
201101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Information System
ศึกษาถึงลักษณะความสาคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประเภทของระบบสารสนเทศใน
องค์การ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศบทบาทของผูบ้ ริ หารใน
การพัฒนาระบบ และผลกระทบต่อองค์การภายหลังนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาใช้
201102 โครงสร้ างข้ อมูลและขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
Data Structures and Algorithms
ทบทวนโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งแบบเชิงเส้น อาร์ เรย์ ลิงก์ลิสต์ สแตก คิว และศึกษาความรู้
เบื้องต้นของโครงสร้างข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงเส้น เช่น ความรู ้เบื้องต้นของต้นไม้ และกราฟ การนาโครงสร้าง
ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เทคนิคการเรี ยงลาดับและค้นหาข้อมูล หลักการออกแบบและการวิเคราะห์
อัลกอริ ทึมเบื้องต้น เช่น การหาค่าโอตัวใหญ่ (Big-O)

201103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พนื้ ฐาน
3(2-2-5)
Fundamental of Computer Programming
ศึกษาหลักการและขั้นตอนการทาโปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทคาสั่ง ชนิดของตัวแปร โปรแกรมย่อย แนวคิดการเขียนโปรแกรมอย่างมี
คุณภาพและรู ปแบบของโปรแกรมที่ดีปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
201201 การจัดการฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
Database Management
ศึกษาเกี่ยวกับฐานข้อมูลเบื้องต้น องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล หน้าที่ผบู ้ ริ หารจัดการ
ฐานข้อมูล หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล แนวคิดฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การทานอร์มอลไลซ์จนถึง 3
NF การออกแบบฐานข้อมูล เชิงตรรกะ การสร้างและการเรี ยกใช้ฐานข้อมูลด้วยภาษาเอสคิวแอล การจัดการ
ความถูกต้อง และความปลอดภัยของฐานข้อมูล รวมถึงการนาฐานข้อมูลไปประยุกต์ใช้กบั งานธุ รกิจ
201202 การสื่ อสารข้ อมูลและเครือข่ าย
3(3-0-6)
Data Communication and Network
ศึกษาพื้นฐานของการสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของการสื่ อสารข้อมูล
ชนิดของสัญญาณและวิธีการสื่ อสารข้อมูล มาตรฐานในการสื่ อสารข้อมูล สื่ อและอุปกรณ์ในการับส่ งข้อมูล
การวิเคราะห์ การออกแบบ การติดตั้ง การจัดการ การบารุ งรักษา ร
ะบบเครื อข่าย การรักษาความ
ปลอดภัย และการจัดการทางทรัพยากรในระบบเครื อข่าย
201203 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3(2-2-5)
Visual Programming
วิชาบังคับก่อน : 201103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พนื้ ฐาน
ศึกษาพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่ วนประกอบ คุณลักษณะ การสร้างฟอร์ มและเมนู
การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาแบบวิชวลสาหรับการพัฒนาโปรแกรม
201204 พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronics Commerce
หลักการเบื้องต้นของระบบอินเทอร์ เน็ต โครงสร้างพื้นฐานของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์และ
หลักการเบื้องต้นในการจัดการทางธุ รกิจรู ปแบบใหม่ การค้าแบบธุ รกิจกับธุ รกิจ การค้าแบบธุ รกิจกับลูกค้า
การค้าแบบธุ รกิจกับองค์กรธุ รกิจขนาดใหญ่ ระบบการรับ-จ่ายเงินบนอินเทอร์เน็ต เรี ยนรู้ระบบความ
ปลอดภัย ปั ญหาอุปสรรคของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การจัดตั้งเว็บไซต์ การจดโดเมนเนม รวมทั้งศึกษา
เทคโนโลยีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ประยุกต์และแก้ปัญหาทั้งในรู ปแบบการทา
รายงานและการพัฒนาเว็บไซต์

201301 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์ เน็ต
3(2-2-5)
Internet Programming
วิชาบังคับก่อน : 201102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พืน้ ฐาน
ศึกษาระบบอินเทอร์ เน็ตและอินทราเน็ตเบื้องต้น การเขียนเว็บเพจ การเชื่อมโยงเอกสาร การสร้าง
ตาราง แบบสอบถาม การแบ่งส่ วนจอภาพ โครงสร้างและการทางานฝั่งไคลเอนท์ การควบคุมและ
ตรวจสอบวัตถุฝั่งไคลเอนท์ การติดตั้งเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ การเขียนโปรแกรมฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ การพัฒนาโปรแกรม
เพื่อการจัดการฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
201302 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Design
ศึกษาวงจร ขั้นตอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสารสนเทศ วิธีการศึกษาความเป็ นไป
ได้ วิธีและเทคนิคในการเก็บข้อมูลและวิ เคราะห์ระบบและเขียนนิยามศัพท์ โครงร่ างของระบบ หลัก การ
ออกแบบระบบงานสารสนเทศ ส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ระบบ การออกแบบการประมวลผล และควบคุมระบบ
การเขียนข้อกาหนดของระบบ การทาต้นแบบของระบบ
201303 จริยธรรมทางธุรกิจ
1(1-0-2)
Business Ethics
ศึกษาถึงความหมายของจริ ยธรรม ความสาคัญของจริ ยธรรม การนาจริ ยธรรมมาประกอบการ
ตัดสิ นใจทางด้านธุ รกิจ ตลอดจนศึกษากรณี ศึกษาต่างๆ ในแง่มุมของจริ ยธรรม เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินงานด้านธุ รกิจ และเพื่อเป็ นประโยชน์ในชีวติ ประจาวันที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมที่เป็ นอยู่
201304 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Systems Security
ศึกษาทฤษฎีพ้นื ฐานเกี่ยวกับเทคนิคการเข้ารหัสและถอดรหัส คุณสมบัติของระบบรักษาความ
ปลอดภัย ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนาระบบรักษาความมัน่ คงมาใช้งานในรู ปแบบต่างๆ อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ และแนวทางการป้ องกัน
201401 โครงงานระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Systems Project
วิชาบังคับก่อน : 201302 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
ศึกษาการวางแผนและออกแบบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศหรื อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้
เสร็ จสมบูรณ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาคอยกากับดูแล นักศึกษาจะต้องส่ งเอกสารโครงงาน และนาเสนอต่อ
กรรมการ

กลุ่มวิชาเอกเลือก
201501 การบริหารโครงงานระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Systems Project Management
วิชาบังคับก่อน : 201101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ความหมายของโครงการและการบริ หารโครงการ ทักษะที่สาคัญเพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จของ
โครงการ ประกอบด้วย ทักษะด้านกาหนดเป้ าหมาย กาหนดแผนงาน และการปฏิบตั ิงานตามแผน รวมทั้ง
ทักษะด้านการบริ หารบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการแยกกิจกรรมย่อยจากตัวโครงการ เพื่อช่วยกาหนดทรัพยากร
ที่ต้ องใช้ การกาหนดความรับผิดชอบ และการสร้างตารางเวลาทางาน แนวคิดการสร้างผังงานลาดับ
ก่อนหลังของกิจกรรมต่าง ๆ การจัดการแผนงานด้วยเทคนิคซี พีเอ็ม (CPM) เพิร์ท (PERT) และแกนชาร์ท
(Gantt chart) การติดตามและการประเมินผลโครงการ การบริ หารการเปลี่ยนแปลง และการปิ ดโครงกา ร ฝึ ก
ปฏิบตั ิการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพื่อการบริ หารโครงการ
201502 เทคโนโลยีสารสนเทศเชิ งกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic of Information Technology
วิชาบังคับก่อน : 201101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์และการจัดการในองค์กร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิ ทธิ ภาพในองค์กร นากรณี ศึกษามาใช้ร่วมกับการสอนเพื่อสาธิ ตการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดการได้เปรี ยบทางการแข่งขัน กลยุทธ์ในการจัดการหน้าที่ของเทคโนโลยี สารสนเทศใน
องค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพขององค์การ
201503 การจัดการศูนย์ สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Center Management
วิชาบังคับก่อน : 201101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
หลักการจัดการศูนย์สารสนเทศ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของศูนย์สารสนเทศ เรี ยนรู้วธิ ีการจัด
องค์กร การดาเนินการจัดการ และการประเมินผลศูนย์สารสนเทศ การจัดการด้านบุคลากร การนาเสนอ การ
เตรี ยมงาน และการปฏิบตั ิงานในศูนย์ สร้างความเข้าใจ และสามารถเลือก ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
ดาเนินงาน และพัฒนาศูนย์ให้ดียงิ่ ขึ้น
201504 สั มมนาระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Seminar in Information Systems
ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย และการจัดการในองค์กรธุ รกิจ โดยเชิญวิทยากรมา

บรรยาย ให้นกั ศึกษาดูงานในองค์กรธุ รกิจ ให้นกั ศึกษาทารายงาน นาเสนอผลงาน ร่ วมอภิปราย และแสดง
ความคิดเห็น
201505 การจัดการคลังข้ อมูล
3(2-2-5)
Data Warehouse Management
วิชาบังคับก่อน : 201201 การจัดการฐานข้ อมูล
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลออนไลน์ การออกแบบ
คลังข้อมูล แบบจาลองคลังข้อมูล มิติของคลังข้อมูล การปรับปรุ งคุณภาพข้อมูลและการโอนย้ายข้อมูลสู่
คลังข้อมูล การเขียนโปรแกรมสอบถามข้อมูลจากคลังข้อมูล การใช้คลังข้อมูลในการพยากรณ์และการ นา
คลังข้อมูลไปประยุกต์ใช้กบั งานบริ หารธุ รกิจ
201506 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating Systems
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบระบบปฏิบตั ิการประเภทต่างๆ องค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรม
ของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างระบบ วิธีการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ การจัดสรรและใช้ประโยชน์
ทรัพยากร แนวความคิดและวิธีการตัดสิ นใจเพื่อกาหนดชนิดของระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สาหรับ
ธุ รกิจแต่ละประเภท การประเมินผลระบบปฏิบตั ิการ การบริ หารหน่วยความจาการบริ หารหน่วยประมวลผล
และวิธีการคืนสู่ สภาวะเดิม
201507 หัวข้ อพิเศษ
2(2-0-4)
Special Topics
ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจ เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับสาขาต่างๆในขอบเขตระบบสารสนเทศและการ
จัดการ
201508 การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
Preparatory Cooperative
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู ้พ้นื ฐานและ
เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู ้พ้นื ฐานในการปฏิบตั ิงาน ความพร้อมในการทางานร่ วมกับผูร้ ่ วมงาน
จริ ยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การสื่ อสารและมนุษย์สัมพันธ์ การพัฒนา บุคลิกภาพ ระบบการบริ หาร
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิค การนาเสนอ การเขียนรายงาน การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education)

201509 การฝึ กงานด้ านวิชาชีพ
3(300 ชั่วโมง)
Practicum
นักศึกษาจะต้องฝึ กงานในโครงการฝึ กงานของวิทยาลัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ
หรื อฝึ กงานในองค์การต่างๆเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมงและนักศึกษาต้องจัดทารายงาน สรุ ปผลการ
ฝึ กงานเมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กงาน
201510 สหกิจศึกษา
6(16 สั ปดาห์ )
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 201508 การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา
เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสฝึ กงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ภายใต้การดูแลของ
บริ ษทั เอกชนหรื อหน่วยงานของราชการที่มีประสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ ในภาคเรี ยนที่ 2 ของ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 รวมถึงการประเมินผลการทางานจากอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมกั บสถานประกอบการธุ รกิจ
และนักศึกษาต้องจัดทารายงานสรุ ปผลการทางานเมื่อสิ้ นสุ ดการทางานจากสถานประกอบการ

