
 

 

 

 

 

กลุม่คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

  



หมวดวชิาเฉพาะ 
หมวดวิชาเฉพาะมี 3 กลุ่มวชิา จาํนวนรวม  99 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 
ก. กลุ่มวชิาแกนธุรกิจ  จาํนวน  48 หน่วยกิต 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BA103 องคก์ารและการจดัการ 
(Organization and Management) 

3 (3-0-6) - 

BA201 หลกัการตลาด 
(Principles of Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BA205 การเงินธุรกิจ 
(Business Finance) 

3 (3-0-6) - 

BA206 ความเป็นผูป้ระกอบการ 
(Entrepreneurship) 

3 (3-0-6) - 

BA207 การวเิคราะห์เชิงปริมาณสาํหรับธุรกิจ 
(Quantitative Analysis for Business) 

3 (3-0-6) - 

BA208 พฤติกรรมองคก์าร 
(Organizational Behavior) 

3 (3-0-6) - 

BA209 การภาษีอากร 
(Taxation) 

3 (3-0-6) - 

BA302 ระเบียบวธีิวจิยัทางธุรกิจ 
 (Business Research Methodology) 

3 (3-0-6) - 

BA303 การบริหารตน้ทุนเพ่ือการตดัสินใจ 
 (Cost Management for Decision Making) 

3 (3-0-6) - 

BA304 การจดัการการปฏิบติัการ 
 (Operations Management) 

3 (3-0-6) - 

BA402 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
 (Strategic Management) 

3 (3-0-6) - 

AC914 หลกัการบญัชี 
 (Principles of Accounting) 

3 (3-0-6) - 

EC915 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
 (Macroeconomics) 

3 (3-0-6) - 

EC916     เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
  (Microeconomics) 

3 (3-0-6) - 

LW911 กฎหมายธุรกิจ 
 (Business Law) 

3 (3-0-6) - 



รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

SC911 สถิติธุรกิจ 
 (Business Statistics) 

3 (3-0-6) - 

   
 กลุ่มวชิาเอกคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
 กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน  จาํนวน 51 หน่วยกิต 
 1 . กลุ่มประเดน็ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  จาํนวน 15 หน่วยกิต  

 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BC102 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Introduction to Computer and Information Technology) 
 

3 (3-0-6) - 

BC206 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
(Management Information Systems) 
 

3 (3-0-6) - 

BC304 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
(System Analysis and Design) 

 

3 (3-0-6) - 

BC410 โครงงานดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(Project in Business Computer) 

 

3 (3-0-6) - 

BC412 จริยธรรมและความปลอดภยัดา้นระบบสารสนเทศ 
(Ethics and Information Systems Security) 
 

3 (3-0-6) - 

   
   
   
   

 2 . กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต์  จาํนวน 15 หน่วยกิต  
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BC205 ทกัษะการใชซ้อฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 

(Computer Software Usage Skill) 
 

3 (2-2-5) - 

BC309 ระบบฐานขอ้มูลทางธุรกิจ 
(Database Systems in Business) 
 

3 (2-2-5) - 

BC310 การออกแบบเวบ็ไซต ์
(Web Design) 
 

3 (2-2-5) - 



รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BC417 เหมืองขอ้มูลทางธุรกิจ 

(Data Mining in Business) 
 

3 (3-0-6) - 

BC419 การตลาดออนไลน์ 
(Online Marketing) 

 

  3 (3-0-6) - 

 3 . กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์  จาํนวน 9 หน่วยกิต  
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BC204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

(Introduction to Computer Programing) 
 
 

3 (2-2-5) - 

BC305 หลกัการโปรแกรมเวบ็ 
(Principles of Web Programing) 
 

3 (2-2-5) - 

BC311 การพฒันาซอฟตแ์วร์ 
(Software Development) 

3 (3-0-6) - 

 4 . กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ  จาํนวน 6 หน่วยกิต 

รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BC202 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมดิจิทลั 

(Computer Network and Digital Telecommunication) 
 

3 (2-2-5) - 

BC207 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 
(Data Structure and Algorithms) 

3 (3-0-6) - 

 
  



 วชิาเอกเลือก  จาํนวน 6 หน่วยกิต  
 แผน ก หลักสูตรปกติ  เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จาํนวน6 หน่วยกิต 
 แผน ข หลักสูตรมวีชิาสหกิจศึกษา วชิาสหกิจศึกษา จาํนวน หน่วยกิต 6 
  

รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BC411 การจดัการนวตักรรม เทคโนโลย ีและการเปล่ียนแปลง 

(Innovation, Technology and Change Management) 
 

3 (3-0-6) - 

BC413 การพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
(E-Commerce) 
 

3 (3-0-6) - 

BC415 เทคโนโลยขีองระบบส่ือสาร 
(Technology of Communication Systems) 
 

3 (3-0-6) - 

BC418 การจดัการการดาํเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Management of Information Technology Operations) 

 

3 (3-0-6) - 

BC420 การเขียนโปรแกรมจาวาทางธุรกิจ 
(Java Programming in Business) 

 

3 (2-2-5) - 

BC421 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศในธุรกิจ 
(Information Systems Project Management in Business) 

 

3 (3-0-6) - 

BC422 โปรแกรมภาษาสาํหรับพฒันาโปรแกรมบนระบบมือถือ 
(Programming Language for Mobile Application 
Development) 
 

3 (2-2-5) - 

BC423 ซ่อมบาํรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 
(Microcomputer Maintenance) 

 

3 (2-2-5) - 

BC424 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการประมวลผลภาพ 
(Computer Vision and Image Processing) 

 

3 (2-2-5) - 

BC425 การโฆษณาออนไลน์โดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพ                 
(Performance based Online Advertising) 

 

3 (3-0-6) - 

BC426 การเป็นผูป้ระกอบการดา้นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Commerce Entrepreneurship) 

 

3 (3-0-6) - 

BC427 หวัขอ้พิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 
(Special Topics in Business Computer I) 

 

3 (3-0-6) - 

BC428 หวัขอ้พิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 
(Special Topics in Business Computer II) 

 

3 (3-0-6) - 



BC300 การฝึกประสบการ์วชิาชีพ 
(Internship) 
 

3 (0-40-00)  

BC800 สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education) 

6 (0-40-20) - 

 

หมวดวชิาเฉพาะ  99 หน่วยกิต 
ก. กลุ่มวชิาแกนธุรกิจ  48 หน่วยกิต 

BA103 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6) 
(Organization and Management) 
แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการองคก์าร องคป์ระกอบเเละสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินงานขององคก์าร ทกัษะและหนา้ท่ี

งานทางการจดัการ กระบวนทางการจดัการ การวางแผน การจดัองคก์าร การช้ีนาํ และ การควบคุม 
BA201 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 

(Pr inciples of Marketing) 
ความหมายและความสําคญัของแนวความคิดทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ  สภาพแวดลอ้มท่ีมี

อิทธิพลของการตลาดต่อระบบตลาด  การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด  การกาํหนดตลาดเป้าหมาย  การวาง
ตาํแหน่งสินคา้และบริการในใจผูบ้ริโภค ส่วนประสมการตลาด การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นส่วนประสมทาง
การตลาด 
BA205 การเงนิธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business Finance) 
บทบาท  หนา้ท่ี  และเป้าหมายของการบริหารทางการเงินของธุรกิจ   การวางแผนและการตดัสินใจดา้นการเงินของ

ธุรกิจ  การจดัหาเงินทุน โครงสร้างทางการเงินและตน้ทุนเงินทุน  การตดัสินใจลงทุน การจดัทาํงบประมาณลงทุน  การบริหาร
เงินทุนหมุนเวยีน   การวเิคราะห์ทางการเงิน  นโยบายปันผล   
BA206 ความเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 

(Entrepreneurship) 
เเนวคิดโดยทัว่ไปเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ การเเสวงหาโอกาสเเละการคน้พบธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์เเละประเมิน

โอกาสทางธุรกิจ ผลกระทบของสภาพเเวดลอ้มดา้นเทคโนโลยีใหม่ การเเข่งขนั เเละโลกาภิวตัน์ท่ีมีต่อการประกอบธุรกิจ การ
ประกอบธุรกิจสตาร์ทอพั การประเมินความเส่ียงเเละอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ การระดมเงินทุนเพ่ือเร่ิมตน้ธุรกิจ เเละการ
เกบ็เก่ียวผลตอบเเทนจากการประกอบธุรกิจ 
BA207 การวเิคราะห์เชิงปริมาณสําหรับธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Quantitative Analysis for  Business) 
เทคนิคการตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจดัสรรงาน การ

วเิคราะห์โครงข่ายงาน ตวัแบบสินคา้คงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การจาํลองสถานการณ์เบ้ืองตน้  



BA208 พฤตกิรรมองค์การ 3 (3-0-6) 
(Organizational Behavior ) 
แนวคิดทฤษฏี ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมระดับบุคคลได้แก่  การรับรู้  การเรียนรู้  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ค่านิยม 

แรงจูงใจ  ความพึงพอใจในการทาํงาน  พฤติกรรมระดบักลุ่ม ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํ กลุ่ม ทีมงาน การติดต่อส่ือสาร   การบริหารความ
ขดัแยง้ อาํนาจและการเมือง และ พฤติกรรมระดบัองคก์าร ไดแ้ก่โครงสร้างองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร การเปล่ียนแปลงและ
พฒันาองคก์าร 
BA209 การภาษีอากร 3 (3-0-6) 

(Taxation) 
ลกัษณะและหลกัการของภาษีอากรซ่ึงรวมถึงภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร   หลกัเกณฑ์  วิธีการประเมินและการ

จดัเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร   ไดแ้ก่  ภาษีเงินได้  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
โดยทัว่ไป  เช่น ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีท่ีจดัเกบ็โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
BA302 ระเบียบวธีิวจิัยทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business Research Methodology) 
ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ  กระบวนการทาํวิจยั วิธีการจดัทาํโครงร่างของงานวิจยัและการเขียนโครงร่างงานวิจยั การ

วิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ แบบใชพ้ารามิเตอร์และไม่ใชพ้ารามิเตอร์ วิธีการเขียนรายงานและ
เทคนิคการนาํเสนองานวจิยั 
BA303 การบริหารต้นทุนเพื่อการตดัสินใจ 3 (3-0-6) 

(Cost Management for  Decision Making) 
การนาํขอ้มูลทางการบญัชีมาใชใ้นการวางแผน  ตดัสินใจและการควบคุมการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร  โดยศึกษาถึง

การจาํแนกตน้ทุนในรูปแบบต่างๆ  แนวคิดเก่ียวกบัการบนัทึกตน้ทุนสินคา้  การจดัสรรตน้ทุน  การวิเคราะห์ตน้ทุนผสม  การ
วิเคราะห์ตน้ทุน-ปริมาณ-กาํไร  การจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามวิธีตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนรวม  การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพ่ือการ
ตดัสินใจเชิงกลยทุธ์  การจดัทาํงบประมาณ  การประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชต้น้ทุนมาตรฐาน การวดัผลการดาํเนินงานตาม
ศูนยค์วามรับผดิชอบ  การกาํหนดราคาโอน  
BA304 การจัดการการปฏิบัตกิาร 3 (3-0-6) 

(Operations Management) 
ลกัษณะและความสาํคญัของการบริหารการจดัการการผลิต  การพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้  การออกแบบสินคา้

และบริการ  การตดัสินใจดา้นการผลิต  การเลือกทาํเลท่ีตั้ง  การวางผงัโรงงาน  การบริหารโครงการ  การจดัการห่วงโซ่อุปทาน  
การจัดการด้านคุณภาพ  ระบบความปลอดภัยในโรงงาน  ระบบการจัดซ้ือ  ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง  ระบบการ
บาํรุงรักษา  การวางแผนความตอ้งการวตัถุดิบ  ตวัแบบการขนส่ง  และการใชโ้ปรแกรมสั่งซ้ือเขา้ช่วยในการจดัการดา้นการ
ผลิต 
BA402 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) 

(Strategic Management) 
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทั้ งภายในและภายนอกเพ่ือการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารในการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ กลยุทธ์ในแต่ละระดบัในองค์การ การวิเคราะห์ถึงปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการ
กาํหนดกลยทุธ์ การนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั การควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ 



AC914  หลักการบัญชี 3 (3-0-6) 
(Pr inciples of Accounting) 
ความหมายและวตัถุประสงคข์องการบญัชี แนวความคิดและวธีิการทางบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้ง

การจดัทาํงบการเงินเพ่ือแสดงผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ ธุรกิจอุตสาหกรรม 
และวธีิการบญัชีเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม 
EC915 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-6) 

(Macroeconomics) 
แนวความคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาค รายไดป้ระชาชาติ  ระบบเศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด การคา้

ระหวา่งประเทศและการเงินระหวา่งประเทศ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ปัญหาเศรษฐกิจบางประการ อาทิ เงินเฟ้อ เงิน
ฝืด การวา่งงาน และมาตรการการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
EC916 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3-0-6) 

(Microeconomics) 
แนวความคิดเก่ียวกับอุปสงค์ อุปทานและความยืดหยุ่น การตั้ งราคาผลผลิต ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีการผลิต 

ประเภทของตลาด  การประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการตดัสินใจทางธุรกิจ 
LW911 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business Law) 
หลกัทัว่ไปของกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เร่ืองบุคคล ทรัพย ์นิติกรรม สัญญา หน้ี ละเมิด เอกเทศ สัญญาประเภทต่างๆ 

และกฎหมายท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นทางธุรกิจ รวมทั้งหลกักฎหมาย และวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัตั้ง  อาํนาจหนา้ท่ี  การดาํเนินงาน  
และการเลิกประกอบธุรกิจของธุรกิจรูปแบบต่างๆ โดยคาํนึงถึงการมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
SC911 สถิตธุิรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business Statistics) 
ความน่าจะเป็น  ตวัแปรสุ่ม  การแจกแจงตวัอยา่ง  การสุ่มตวัอยา่ง  การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐานในกรณี

ประชากรหน่ึงกลุ่มและประชากรสองกลุ่ม   การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ การทดสอบแบบไคสแควร์
และการวเิคราะห์ถดถอย 

 
  



ข. กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน 
 วชิาเอกบังคบั 
1.กลุ่มประเดน็ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   จาํนวน 15 หน่วยกิต 

BC102 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                                               3 (3-0-6) 
(Introduction to Computer  and Information Technology) 
พ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  พฒันาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและ 

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์และการทาํงานตามคาํสั่งคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยความจาํหลกั การบริหารหน่วยความจาํ  ส่ือ และอุปกรณ์ ระบบการควบคุมการดาํเนินงานและการจดัสรร
ทรัพยากรระบบ ระบบปฏิบติัการ และการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศเบ้ืองตน้ 
BC206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) 

(Management Information Systems) 
ความหมาย แนวคิดและโครงสร้างของระบบสารสนเทศท่ีมีต่อองคก์าร การวเิคราะห์ ออกแบบการพฒันาระบบ 

ขอ้มูล  ความตอ้งการใชข้อ้มูลเพ่ือการตดัสินใจของผูบ้ริหาร  การนาํเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  โทรคมนาคม และการจดัการ
องคค์วามรู้  ประยกุตใ์ชใ้นระบบขอ้มูลดา้นต่างๆ  การจดัระบบฐานขอ้มูล และระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เพ่ือให้
ทนักบัการเปล่ียนแปลงและเหมาะสมกบัการบริหารองคก์าร  ผลกระทบของการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชท่ี้มีต่อ
ทกัษะการทาํงานของผูบ้ริหาร โครงสร้าง และวฒันธรรมขององคก์าร การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสร้างความ
ไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั 
BC304 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 3 (3-0-6) 

(System Analysis and Design) 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวิเคราะห์และออกแบบ การกาํหนดระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 

และแบบจาํลองขอ้มูล การศึกษาความเป็นไปได ้การกาํหนดความตอ้งการของระบบ การวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช ้
การนาํหลกัการของระบบสารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์และออกแบบ วงจรการพฒันาระบบและการทาํตน้แบบ 
กรณีศึกษาการวเิคราะห์และออกแบบระบบในธุรกิจ 
BC410 โครงงานด้านคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Project in Business Computer ) 
การพฒันาผลงานและนาํเสนอผลงานของตนเอง รวมทั้งร่วมอภิปรายผลงานของผูอ่ื้น โดยอาจเป็นผลงานวจิยั 

โครงงาน หรืองานทางดา้นวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร 

BC412 จริยธรรมและความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
(Ethics and Information Systems Secur ity) 
พ้ืนฐานเก่ียวกับระบบรักษาความปลอดภัย มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูล เทคนิคการเข้ารหัส การถอดรหัส 

โปรโตคอลในการส่ือสาร การประยุกต์ใชก้ารเขา้รหัสลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ ระบบคียส์าธารณะ ลายเซ็น
ดิจิทลั ระบบความปลอดภยัของไฟล ์ความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มูล จริยธรรมในการนาํเขา้ แปรรูป และนาํขอ้มูลไป
ใชง้าน การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภยัในการส่ือสาร กรณีศึกษาเก่ียวกบัการรักษาความ
ปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์และการส่ือสารในธุรกิจ 

2.กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต์   จาํนวน 15 หน่วยกิต 



BC205 ทกัษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
(Computer  Software Usage Skill) 

                ความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ การประยกุตใ์ชง้านทางธุรกิจในดา้นต่างๆ การใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ 
โปรแกรมแผน่ตารางทาํการ การศึกษาโปรแกรมสาํเร็จรูปกบัระบบงานต่างๆ ในธุรกิจ และการใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือการวจิยั
ทางธุรกิจ 
BC309 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 

(Database Systems in Business) 
การเปรียบเทียบระหวา่งการประมวลผลแฟ้มขอ้มูลและฐานขอ้มูล  สถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูล  รูปแบบ

ฐานขอ้มูล  แบบลาํดบัขั้น  แบบข่ายงาน และแบบสัมพนัธ์ ภาษาสําหรับปฏิบติัการกบัฐานขอ้มูล  การทาํให้เป็นรูปแบบ
บรรทดัฐาน การออกแบบฐานขอ้มูล การประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มูลในธุรกิจ 

BC310 การออกแบบเวบ็ไซต์ 3 (2-2-5) 
(Web Design) 
หลกัการและขั้นตอนการออกแบบเวบ็ไซต ์การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบหนา้เวบ็ การสร้างหนา้

เวบ็ การจดัองคป์ระกอบบนหนา้เวบ็ การตกแต่งหนา้เวบ็ และการนาํภาพเคล่ือนไหวมาใช ้รวมทั้งศึกษาขอ้คาํนึงถึงในการ
ออกแบบเวบ็ไซต ์รูปแบบไฟลภ์าพ และสีท่ีใชก้บังานออกแบบเวบ็ไซต ์

 

BC417 เหมืองข้อมูลทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Data Mining in Business) 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการออกแบบคลงัขอ้มูล เทคโนโลยีโอแล็ปสําหรับการทาํเหมืองขอ้มูล การจดัเตรียม

ขอ้มูล ภาษาและระบบสถาปัตยกรรมการทาํเหมืองขอ้มูล ลกัษณะเฉพาะและการเปรียบเทียบ การจดักลุ่มขอ้มูล การแบ่ง
หมวดหมู่และการทาํนาย กฎท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํเหมืองขอ้มูล การวิเคราะห์ตะกร้าการตลาด การทาํให้ขอ้มูลบริสุทธ์ิ การ
ประยกุตใ์ชก้ารทาํเหมืองขอ้มูลในธุรกิจ 
BC419 การตลาดออนไลน์ 3 (3-0-6) 

(Online Marketing) 
                ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการตลาดบนอินเทอร์เน็ต การคา้อิเลก็ทรอนิกส์ การวเิคราะห์ตลาดออนไลน์ การวเิคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย การพฒันาเวบ็ไซต ์ แนวคิดเก่ียวกบัเวบ็ไซตท่ี์ดี การเขียนเน้ือหาท่ีเหมาะสมสาํหรับเวบ็ไซต ์ เทคนิคการขาย
สินคา้และบริการผา่นเวบ็ไซต ์การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซต ์การสร้างรายไดจ้ากเวบ็ไซต ์

3.กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์    จาํนวน 9 หน่วยกิต 

BC204 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น 3 (2-2-5) 
(Introduction to Computer  Programing) 

                หลักการออกแบบและเขียนโปรแกรม  ผังงานโปรแกรม  รูปแบบไวยากรณ์  ภาษา องค์ประกอบของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ คาํสั่งนาํเขา้ การประมวลผลและแสดงผลลพัธ์ การจดัรูปแบบของขอ้มูล ตวัดาํเนินการและนิพจน์ คาํสั่ง
เง่ือนไข คาํสั่งการวนซํ้ า ขอ้มูลแบบชุด ตวัช้ี ฟังกช์นั ขอ้มูลชนิดโครงสร้าง แฟ้มขอ้มูลและการจดัการแฟ้มขอ้มูล  



BC305 หลักการโปรแกรมเวบ็ 3 (2-2-5) 
(Pr inciples of Web Programming) 
ความรู้พ้ืนฐานหลกัการเบ้ืองตน้ของการโปรแกรมเวบ็   การโปรแกรมคาํสั่งเชิงวตัถุ   การสร้างหนา้เวบ็ท่ีซบัซอ้น 

การสร้างฟอร์ม แผนผงัภาพและตาราง การติดต่อกบัฐานขอ้มูล การรักษาความปลอดภยั กรณีศึกษาการพฒันาแอปพลิเคชนั
บนเวบ็ 

 

BC311 การพฒันาซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
(Software Development) 
แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์  เทคนิควิศวกรรมซอฟตแ์วร์ขนาดใหญ่ ลกัษณะโปรแกรม 

เชิงวตัถุ การออกแบบซอฟตแ์วร์ การเขียนซอฟตแ์วร์ ลกัษณะผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ เคร่ืองมือในการพฒันาระบบเชิง
ผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ จิตวิทยาในการออกแบบซอฟตแ์วร์ เกณฑใ์นการออกแบบรูปแบบการโตต้อบระหวา่งผูใ้ชก้บั
ระบบ หลกัในการออกแบบการติดต่อกบัผูใ้ช ้

4.กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ     จาํนวน 6 หน่วยกิต 

BC202 เครือข่ายคอมพวิเตอร์และโทรคมนาคมดจิิทลั 3 (2-2-5) 
(Computer  Network and Digital Telecommunication) 
เครือข่ายและระบบโทรคมนาคมจากมุมมองทางการจดัการ การส่ือสารขอ้มูล การส่งผา่นขอ้มูลภายในเครือข่าย 

สถาปัตยกรรมเครือข่าย โปรโตคอล ความปลอดภยัในระบบเครือข่าย การจดัการเครือข่าย และทิศทางในอนาคตของระบบ
โทรคมนาคม 

 

BC207 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวธีิ                                                                                               3 (3-0-6) 
 (Data Structure and Algor ithms)  
 ความหมายและลกัษณะขอ้มูลท่ีจะนาํมาประมวลผล ความหมายและชนิดของโครงสร้างขอ้มูล การเรียงลาํดบั
และการคน้หาขอ้มูลแบบต่างๆ การสร้างลาํดบัขั้นตอน การจดัการโครงสร้างขอ้มูล และความสัมพนัธ์ระหวา่งอลักอริทึม
กบัโครงสร้างของขอ้มูล 
 
 
 วชิาเอกเลือก 
BC411 การจัดการนวัตกรรม เทคโนโลย  ีและการเปล่ียนแปลง 3 (3-0-6) 

(Innovation, Technology and Change Management) 
การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  เทคโนโลยี  การเมือง  ตลอดจนปัจจัยอ่ืนๆ  ได้แก่โลกาภิวัตน์ 

สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อองค์การ  โดยเน้นแนวคิดแบบสร้างสรรค์ การคิดแบบแกปั้ญหา การพฒันาระบบและวิธีการ
ทาํงาน เรียนรู้ทฤษฎีกระบวนการพฒันานวตักรรมทางธุรกิจ และการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลย ี



BC413 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 
(E-Commerce) 
การใชง้านการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คุณลกัษณะและแนวคิดของระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบนั แนวทางและ 

กลยทุธ์การพฒันารูปแบบธุรกิจสาํหรับการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ โครงสร้างทางเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภยัและการรักษาความลบัในการใช้งาน การทาํการตลาด
สาํหรับการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ระบบการจดัส่งสินคา้ กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 
BC415 เทคโนโลยขีองระบบส่ือสาร 3 (3-0-6) 

(Technology of Communication Systems) 
การใชง้านเทคโนโลยีระบบส่ือสารแบบมีสาย และไร้สายชนิดต่างๆ ความปลอดภยัในการใชง้านเคร่ืองมือ และ

อุปกรณ์ทางระบบการส่ือสารเบ้ืองตน้ท่ีควรทราบ ระบบโทรศพัทบ์า้น โทรศพัทมื์อถือ และอุปกรณ์ไร้สายอ่ืน ๆ 

BC418 การจัดการการดําเนินงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 
(Management of Information Technology Operations) 
หนา้ท่ีและกิจกรรมของหน่วยงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการศูนยข์อ้มูล และ   การให้บริการทางดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัเตรียมขอ้เสนอและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินประสิทธิภาพ 
การเลือกและการจดัการจดัหาอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์ การวิเคราะห์และการตดัสินใจ เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ   การวางแผนและจดัการความสามารถและประสิทธิภาพ การจดัการระบบเครือข่าย การจดัหาบุคลากร การ
ฝึกอบรม และการพฒันาบุคลากรทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

BC420 การเขียนโปรแกรมจาวาทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
(Java Programming in Business) 

                หลกัการและโครงสร้างของภาษาจาวา วธีิการกาํหนดตวัแปร ค่าคงท่ี ชนิดของขอ้มูล ตวัดาํเนินการ และนิพจน์ 
การสร้างและการใชว้ตัถุ การเรียกใชฟั้งกช์นัพ้ืนฐาน การสร้างเง่ือนไข การวนซํ้ า คลาส อาร์เรย ์และแฟ้มขอ้มูลการใชจี้ยไูอ 
เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นองคก์รธุรกิจ 
BC421 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศในธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Information Systems Project Management in Business) 
การใชเ้คร่ืองมือในการพฒันาระบบสารสนเทศ การจดัหาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ ครอบคลุมการ

วางแผนโครงการ การบริหารทรัพยากรโครงการ ขั้นตอนการบริหารโครงการ การประเมินผล การจดัการความขดัแยง้ การ
จดัการความเส่ียง การจดัการการเปล่ียนแปลง เคร่ืองมือในการบริหารโครงการ การติดตาม และประเมินโครงการ 

BC422 โปรแกรมภาษาสําหรับพฒันาโปรแกรมบนระบบมือถือ 3 (2-2-5) 
(Programming Language for  Mobile Application Development) 
ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์พกพาเบ้ืองต้น  เทคนิคการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา การจัดการ

หน่วยความจาํ การใช ้API ของภาษาโปรแกรมเพื่อสร้างส่วนเช่ือมประสานกบัผูใ้ช้ การใช้ API เพ่ือเช่ือมต่อกบัระบบ
ฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย การใช้ API เพ่ือประสานกับฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์พกพา การใช้เคร่ืองมือเพ่ือพัฒนา
โปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา  



BC423 ซ่อมบํารุงไมโครคอมพวิเตอร์ 3 (2-2-5) 
(Microcomputer  Maintenance) 
ระบบบสั โดยใชไ้มโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬิกา การอินเทอร์เฟสหน่วยความจาํ หน่วยป้อนขอ้มูล หน่วย

แสดงผล อุปกรณ์ประกอบ หลกัการดูแลรักษาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 

BC424 คอมพวิเตอร์กราฟิกและการประมวลผลภาพ 3 (2-2-5) 
(Computer  Vision and Image Processing) 
การประมวลผลขอ้มูลภาพเบ้ืองตน้ การวิเคราะห์ภาพ พรีโพรเซสซ่ิง การตรวจจบัขอบและเส้น การแบ่งภาพ 

(Segmentation) การแปลงภาพแบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete Transform) การแปลงภาพเชิงเรขาคณิต (Geometric Transform) 
สัญญาณรบกวนและการใช้ตวักรองสัญญาณรบกวน (Noise and Filter) การปรับแต่งภาพโดยระดบัสีเทา (Gray-Scale 
Modification) การปรับภาพใหค้มชดั (Image Sharpening) การบีบอดัภาพ (Image Compression) 

BC425 การโฆษณาออนไลน์โดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพ 3 (3-0-6) 
(Per formance based Online Adver tising) 

                เคร่ืองมือหลกัและวิธีการวดัผลสัมฤทธ์ิของการทาํโฆษณาออนไลน์   การวางแผนกรอบตวัช้ีวดัความคุม้ค่าการลงทุน 
(ROI Return-On-Investment)    เพ่ือเป็นเคร่ืองมือวดัประสิทธิผลของแผนกลยุทธ์ต่อธุรกิจและกลุ่มผูบ้ริโภค       เน้นการใช้
เคร่ืองมือ Google Analytics และเคร่ืองมือวดัผลอ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณาแนวโน้ม   สําคญั ๆ   นาํไปวิเคราะห์ปรับปรุงแผนกลยุทธ์   
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนการรณรงคท์างการโฆษณากบัมาตรฐานต่าง ๆ ในตลาด 

BC426 การเป็นผู้ประกอบการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 
(Electronic Commerce Entrepreneurship) 

                แนวคิดและหลกัการเป็นผูป้ระกอบการดา้นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ แนวคิดในการสร้างพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางธุรกิจ การวเิคราะห์โอกาสและความเป็นไปไดใ้นการประกอบการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
การพฒันาแผนธุรกิจ การวเิคราะห์สถานการณ์ธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ การวเิคราะห์ตลาด ลูกคา้ คู่แข่ง การเลือกตลาด
เป้าหมาย การประเมินศกัยภาพและความไดเ้ปรียบทางธุรกิจท่ีเกิดจากพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ การวดัและการประเมินผล
ทางธุรกิจ 
BC427 หัวข้อพเิศษทางคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 

(Special Topics in Business Computer  I) 
                หวัขอ้ท่ีทนัสมยัดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดา้นการส่ือสารขอ้มูล เครือข่าย รูปแบบการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์
สมยัใหม่ 
BC428 หัวข้อพเิศษทางคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 2 3 (3-0-6) 

(Special Topics in Business Computer  II) 
                หวัขอ้ท่ีทนัสมยัดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การนาํเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่มาใช้
กบังานทางธุรกิจ 



BC300 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 3 (0-40-0) 
(Internship) 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิเตอร์ธุรกิจ ในสถาน ประกอบการในภาครัฐหรือเอกชน ภายใตก้าร

ควบคุมดูแลของสถานประกอบการ อาจารยนิ์เทศ และอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงอาจจดัให้ฝึกประสบการณ์ทั้ งหมด หรือฝึก
ประสบการณ์และทาํโครงการพิเศษ เพ่ือให้เกิดความรู้ ทกัษะ เจตคติ และประสบการณ์เก่ียวกบังานทางดา้นคอพิวเตอร์
ธุรกิจ 
BC800 สหกิจศึกษา 6 (0-40-20) 

(Co-operative Education) 
การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ ตามสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ใน

ฐานะพนักงานชัว่คราว นักศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นวิชาการ และการปฏิบติัตนในสังคมการ
ทาํงาน รวมทั้งดาํเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  การปฏิบติังานและการประเมินผลอยูภ่ายใต้
การกาํกบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาของสาขาวิชา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 

 
 

 

 


