กลุม่ คอมพิวเตอร์ ธรุ กิจ

หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะมี 3 กลุ่มวิชา จํานวนรวม 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก.
กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จํานวน 48 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BA103 องค์การและการจัดการ
(Organization and Management)
BA201 หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
BA205 การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
BA206 ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurship)
BA207 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสําหรับธุรกิจ
(Quantitative Analysis for Business)
BA208 พฤติกรรมองค์การ
(Organizational Behavior)
BA209 การภาษีอากร
(Taxation)
BA302 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุรกิจ
(Business Research Methodology)
BA303 การบริ หารต้นทุนเพื่อการตัดสิ นใจ
(Cost Management for Decision Making)
BA304 การจัดการการปฏิบตั ิการ
(Operations Management)
BA402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)
AC914 หลักการบัญชี
(Principles of Accounting)
EC915 เศรษฐศาสตร์มหภาค
(Macroeconomics)
EC916 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
(Microeconomics)
LW911 กฎหมายธุรกิจ
(Business Law)

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 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่ อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

SC911 สถิติธุรกิจ
(Business Statistics)

3 (3-0-6)

-

 กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
 กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน จํานวน 51 หน่วยกิต


.1กลุ่มประเด็นด้ านองค์ การและระบบสารสนเทศ จํานวน หน่วยกิต 15

รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรีย น
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
BC102 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
(Introduction to Computer and Information Technology)
BC206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information Systems)

3 (3-0-6)

-

BC304 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(System Analysis and Design)

3 (3-0-6)

-

BC410 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(Project in Business Computer)

3 (3-0-6)

-

BC412 จริ ยธรรมและความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ
(Ethics and Information Systems Security)

3 (3-0-6)

-

 .2กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จํานวน หน่วยกิต 15
รหัสวิชา รายวิชา
BC205 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
(Computer Software Usage Skill)

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรีย น
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)
-

BC309 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
(Database Systems in Business)

3 (2-2-5)

-

BC310 การออกแบบเว็บไซต์
(Web Design)

3 (2-2-5)

-

รหัสวิชา รายวิชา
BC417 เหมืองข้อมูลทางธุรกิจ
(Data Mining in Business)
BC419 การตลาดออนไลน์
(Online Marketing)

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรีย น
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

-

 .3กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์ แวร์ จํานวน หน่วยกิต 9
หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรีย น
รหัสวิชา รายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
BC204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
(Introduction to Computer Programing)
BC305 หลักการโปรแกรมเว็บ
(Principles of Web Programing)

3 (2-2-5)

-

BC311 การพัฒนาซอฟต์แวร์
(Software Development)

3 (3-0-6)

-



.4กลุ่มโครงสร้ างพืน้ ฐานของระบบ จํานวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา
BC202 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมดิจิทลั
(Computer Network and Digital Telecommunication)
BC207 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
(Data Structure and Algorithms)

หน่วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)

-

 วิชาเอกเลือก จํานวน หน่วยกิต 6
 แผน ก หลักสู ตรปกติ
เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน6 หน่วยกิต
 แผน ข หลักสู ตรมีวชิ าสหกิจศึกษา
วิชาสหกิจศึกษา จํานวน หน่วยกิต 6


รหัสวิชา รายวิชา
BC411 การจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
(Innovation, Technology and Change Management)

หน่วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
-

BC413 การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce)

3 (3-0-6)

-

BC415 เทคโนโลยีของระบบสื่ อสาร
(Technology of Communication Systems)

3 (3-0-6)

-

BC418 การจัดการการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Management of Information Technology Operations)

3 (3-0-6)

-

BC420 การเขียนโปรแกรมจาวาทางธุรกิจ
(Java Programming in Business)

3 (2-2-5)

-

BC421 การบริ หารโครงการระบบสารสนเทศในธุรกิจ
(Information Systems Project Management in Business)

3 (3-0-6)

-

BC422 โปรแกรมภาษาสําหรับพัฒนาโปรแกรมบนระบบมือถือ
(Programming Language for Mobile Application
Development)

3 (2-2-5)

-

BC423 ซ่อมบํารุ งไมโครคอมพิวเตอร์
(Microcomputer Maintenance)

3 (2-2-5)

-

BC424 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการประมวลผลภาพ
(Computer Vision and Image Processing)

3 (2-2-5)

-

BC425 การโฆษณาออนไลน์โดยคํานึงถึงประสิ ทธิภาพ
(Performance based Online Advertising)

3 (3-0-6)

-

BC426 การเป็ นผูป้ ระกอบการด้านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Commerce Entrepreneurship)

3 (3-0-6)

-

BC427 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
(Special Topics in Business Computer I)

3 (3-0-6)

-

BC428 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
(Special Topics in Business Computer II)

3 (3-0-6)

-

BC300 การฝึ กประสบการ์วชิ าชีพ
(Internship)

3 (0-40-00)

BC800 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

6 (0-40-20)

-

หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่ วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ 48 หน่ วยกิต
BA103 องค์ การและการจัดการ
3 (3-0-6)
(Organization and Management)
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์การ องค์ประกอบเเละสภาพแวดล้อมในการดําเนิ นงานขององค์การ ทักษะและหน้าที่
งานทางการจัดการ กระบวนทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นาํ และ การควบคุม
BA201 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
(Principles of Marketing)
ความหมายและความสําคัญของแนวความคิดทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุ รกิจและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่ มี
อิทธิ พลของการตลาดต่อระบบตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย การวาง
ตําแหน่งสิ นค้าและบริ การในใจผูบ้ ริ โภค ส่ วนประสมการตลาด การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในส่ วนประสมทาง
การตลาด
BA205 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Finance)
บทบาท หน้าที่ และเป้ าหมายของการบริ หารทางการเงินของธุ รกิจ การวางแผนและการตัดสิ นใจด้านการเงินของ
ธุ รกิจ การจัดหาเงินทุน โครงสร้างทางการเงินและต้นทุนเงินทุน การตัดสิ นใจลงทุน การจัดทํางบประมาณลงทุน การบริ หาร
เงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงิน นโยบายปันผล
BA206 ความเป็ นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
(Entrepreneurship)
เเนวคิดโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การเเสวงหาโอกาสเเละการค้นพบธุ รกิจใหม่ การวิเคราะห์เเละประเมิน
โอกาสทางธุ รกิจ ผลกระทบของสภาพเเวดล้อมด้านเทคโนโลยีใหม่ การเเข่งขัน เเละโลกาภิวตั น์ที่มีต่อการประกอบธุ รกิจ การ
ประกอบธุ รกิจสตาร์ ทอัพ การประเมินความเสี่ ยงเเละอุปสรรคในการประกอบธุ รกิจ การระดมเงินทุนเพื่อเริ่ มต้นธุรกิจ เเละการ
เก็บเกี่ยวผลตอบเเทนจากการประกอบธุรกิจ
BA207 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณสํ าหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Quantitative Analysis for Business)
เทคนิ คการตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปั ญหาการขนส่ ง ปั ญหาการจัดสรรงาน การ
วิเคราะห์โครงข่ายงาน ตัวแบบสิ นค้าคงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การจําลองสถานการณ์เบื้องต้น

BA208 พฤติกรรมองค์ การ
3 (3-0-6)
(Organizational Behavior)
แนวคิ ด ทฤษฏี ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมระดับ บุ ค คลได้แ ก่ การรั บ รู ้ การเรี ย นรู ้ บุ ค ลิ ก ภาพ ทัศ นคติ ค่ านิ ย ม
แรงจูงใจ ความพึงพอใจในการทํางาน พฤติกรรมระดับกลุ่ม ได้แก่ ภาวะผูน้ าํ กลุ่ม ทีมงาน การติดต่อสื่ อสาร การบริ หารความ
ขัดแย้ง อํานาจและการเมือง และ พฤติกรรมระดับองค์การ ได้แก่โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองค์การ
BA209 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
(Taxation)
ลักษณะและหลักการของภาษีอากรซึ่ งรวมถึงภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการ
จัดเก็บภาษี ตามประมวลรั ษ ฎากร ได้แก่ ภาษี เงิ น ได้ ภาษี มู ลค่าเพิ่ ม ภาษี ธุ รกิ จเฉพาะและภาษี อื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ธุ รกิ จ
โดยทัว่ ไป เช่น ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีที่จดั เก็บโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
BA302 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Research Methodology)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางธุ รกิจ กระบวนการทําวิจยั วิธีการจัดทําโครงร่ างของงานวิจยั และการเขียนโครงร่ างงานวิจยั การ
วิจยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ แบบใช้พารามิเตอร์ และไม่ใช้พารามิเตอร์ วิธีการเขียนรายงานและ
เทคนิคการนําเสนองานวิจยั
BA303 การบริหารต้ นทุนเพื่อการตัดสิ นใจ
3 (3-0-6)
(Cost Management for Decision Making)
การนําข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการวางแผน ตัดสิ นใจและการควบคุมการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หาร โดยศึกษาถึง
การจําแนกต้นทุนในรู ปแบบต่างๆ แนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกต้นทุนสิ นค้า การจัดสรรต้นทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนผสม การ
วิเคราะห์ตน้ ทุน-ปริ มาณ-กําไร การจัดทํางบกําไรขาดทุนตามวิธีตน้ ทุนผันแปรและต้นทุนรวม การใช้ขอ้ มูลต้นทุนเพื่อการ
ตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ การจัดทํางบประมาณ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยใช้ตน้ ทุนมาตรฐาน การวัดผลการดําเนินงานตาม
ศูนย์ความรับผิดชอบ การกําหนดราคาโอน
BA304 การจัดการการปฏิบัตกิ าร
3 (3-0-6)
(Operations Management)
ลักษณะและความสําคัญของการบริ หารการจัดการการผลิต การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การออกแบบสิ นค้า
และบริ การ การตัดสิ นใจด้านการผลิต การเลือกทําเลที่ต้ งั การวางผังโรงงาน การบริ หารโครงการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การจัด การด้านคุ ณ ภาพ ระบบความปลอดภัยในโรงงาน ระบบการจัด ซื้ อ ระบบการควบคุ ม สิ น ค้าคงคลัง ระบบการ
บํารุ งรักษา การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ ตัวแบบการขนส่ ง และการใช้โปรแกรมสั่งซื้ อเข้าช่วยในการจัดการด้านการ
ผลิต
BA402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
(Strategic Management)
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จทั้งภายในและภายนอกเพื่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และ กลยุทธ์ในแต่ละระดับในองค์การ การวิเคราะห์ ถึงปั จจัยสําคัญที่ มีผลต่อการ
กําหนดกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์

AC914 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
(Principles of Accounting)
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี แนวความคิดและวิธีการทางบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมทั้ง
การจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงินของธุ รกิจให้บริ การ ธุ รกิจซื้ อขายสิ นค้า ธุ รกิจอุตสาหกรรม
และวิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
EC915 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
3 (3-0-6)
(Macroeconomics)
แนวความคิดและทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ มหภาค รายได้ประชาชาติ ระบบเศรษฐกิจแบบปิ ดและแบบเปิ ด การค้า
ระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ปั ญหาเศรษฐกิจบางประการ อาทิ เงินเฟ้ อ เงิน
ฝื ด การว่างงาน และมาตรการการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
EC916 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
3 (3-0-6)
(Microeconomics)
แนวความคิ ดเกี่ ยวกับ อุ ป สงค์ อุ ป ทานและความยืด หยุ่น การตั้งราคาผลผลิ ต ทฤษฎี การบริ โภค ทฤษฎี ก ารผลิ ต
ประเภทของตลาด การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
LW911 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Law)
หลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ องบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด เอกเทศ สัญญาประเภทต่างๆ
และกฎหมายที่จาํ เป็ นต้องใช้ในทางธุ รกิจ รวมทั้งหลักกฎหมาย และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่ การดําเนิ นงาน
และการเลิกประกอบธุรกิจของธุรกิจรู ปแบบต่างๆ โดยคํานึงถึงการมีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
SC911 สถิตธิ ุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Statistics)
ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม การแจกแจงตัวอย่าง การสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานในกรณี
ประชากรหนึ่ งกลุ่มและประชากรสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การทดสอบแบบไคสแควร์
และการวิเคราะห์ถดถอย

ข. กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน
 วิชาเอกบังคับ
1.กลุ่มประเด็นด้ านองค์ การและระบบสารสนเทศ จํานวน 15 หน่วยกิต
BC102 ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
(Introduction to Computer and Information Technology)
พื้ น ฐานของระบบคอมพิ วเตอร์ แ ละเทคโนโลยีส ารสนเทศ พัฒ นาการของคอมพิ วเตอร์ องค์ป ระกอบและ
ส่ วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และการทํางานตามคําสั่งคอมพิวเตอร์ สถาปั ตยกรรมหน่วยประมวลผล
กลาง หน่ วยความจําหลัก การบริ หารหน่ วยความจํา สื่ อ และอุปกรณ์ ระบบการควบคุมการดําเนิ นงานและการจัดสรร
ทรัพยากรระบบ ระบบปฏิบตั ิการ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
BC206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
(Management Information Systems)
ความหมาย แนวคิดและโครงสร้างของระบบสารสนเทศที่มีต่อองค์การ การวิเคราะห์ ออกแบบการพัฒนาระบบ
ข้อมูล ความต้องการใช้ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และการจัดการ
องค์ความรู ้ ประยุกต์ใช้ในระบบข้อมูลด้านต่างๆ การจัดระบบฐานข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริ หารองค์การ ผลกระทบของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ที่มีต่อ
ทักษะการทํางานของผูบ้ ริ หาร โครงสร้าง และวัฒนธรรมขององค์การ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความ
ได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขัน
BC304 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3 (3-0-6)
(System Analysis and Design)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบ การกําหนดระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
และแบบจําลองข้อมูล การศึกษาความเป็ นไปได้ การกําหนดความต้องการของระบบ การวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้
การนําหลักการของระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบ วงจรการพัฒนาระบบและการทําต้นแบบ
กรณี ศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบในธุรกิจ
BC410 โครงงานด้ านคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Project in Business Computer)
การพัฒนาผลงานและนําเสนอผลงานของตนเอง รวมทั้งร่ วมอภิปรายผลงานของผูอ้ ื่น โดยอาจเป็ นผลงานวิจยั
โครงงาน หรื องานทางด้านวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตร
BC412 จริยธรรมและความปลอดภัยด้ านระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
(Ethics and Information Systems Security)
พื้ น ฐานเกี่ ยวกับ ระบบรั ก ษาความปลอดภัย มาตรฐานการเข้ารหัส ข้อ มู ล เทคนิ ค การเข้ารหัส การถอดรหั ส
โปรโตคอลในการสื่ อสาร การประยุกต์ใช้การเข้ารหัสลับที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการ ระบบคียส์ าธารณะ ลายเซ็ น
ดิจิทลั ระบบความปลอดภัยของไฟล์ ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล จริ ยธรรมในการนําเข้า แปรรู ป และนําข้อมูลไป
ใช้งาน การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ และการรั กษาความปลอดภัยในการสื่ อสาร กรณี ศึกษาเกี่ ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และการสื่ อสารในธุรกิจ
2.กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จํานวน 15 หน่วยกิต

BC205 ทักษะการใช้ ซ อฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์ ทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
(Computer Software Usage Skill)
ความรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การประยุกต์ใช้งานทางธุรกิจในด้านต่างๆ
การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา
โปรแกรมแผ่นตารางทําการ การศึกษาโปรแกรมสําเร็ จรู ปกับระบบงานต่างๆ ในธุ รกิจ และการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการวิจยั
ทางธุรกิจ
BC309 ระบบฐานข้ อมูลทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
(Database Systems in Business)
การเปรี ยบเทียบระหว่างการประมวลผลแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล สถาปั ตยกรรมของระบบฐานข้อมูล รู ปแบบ
ฐานข้อมูล แบบลําดับขั้น แบบข่ายงาน และแบบสัมพันธ์ ภาษาสําหรับปฏิบตั ิการกับฐานข้อมูล การทําให้เป็ นรู ปแบบ
บรรทัดฐาน การออกแบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์จดั การฐานข้อมูลในธุรกิจ
BC310 การออกแบบเว็บไซต์
3 (2-2-5)
(Web Design)
หลักการและขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบหน้าเว็บ การสร้างหน้า
เว็บ การจัดองค์ประกอบบนหน้าเว็บ การตกแต่งหน้าเว็บ และการนําภาพเคลื่อนไหวมาใช้ รวมทั้งศึกษาข้อคํานึ งถึงในการ
ออกแบบเว็บไซต์ รู ปแบบไฟล์ภาพ และสี ที่ใช้กบั งานออกแบบเว็บไซต์
BC417 เหมืองข้ อมูลทางธุรกิจ

3 (3-0-6)

(Data Mining in Business)
ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับการออกแบบคลังข้อมูล เทคโนโลยีโอแล็ปสําหรับการทําเหมื องข้อมู ล การจัดเตรี ยม
ข้อมูล ภาษาและระบบสถาปั ตยกรรมการทําเหมืองข้อมูล ลักษณะเฉพาะและการเปรี ยบเทียบ การจัดกลุ่มข้อมูล การแบ่ง
หมวดหมู่และการทํานาย กฎที่เกี่ยวข้องกับการทําเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ตะกร้าการตลาด การทําให้ขอ้ มูลบริ สุทธิ์ การ
ประยุกต์ใช้การทําเหมืองข้อมูลในธุรกิจ
BC419 การตลาดออนไลน์
3 (3-0-6)
(Online Marketing)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดบนอินเทอร์เน็ต การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ตลาดออนไลน์ การวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาเว็บไซต์ แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ดี การเขียนเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับเว็บไซต์ เทคนิคการขาย
สิ นค้าและบริ การผ่านเว็บไซต์ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ การสร้างรายได้จากเว็บไซต์
3.กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์ แวร์ จํานวน 9 หน่วยกิต
BC204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้ น
3 (2-2-5)
(Introduction to Computer Programing)
หลัก การออกแบบและเขี ย นโปรแกรม ผัง งานโปรแกรม รู ปแบบไวยากรณ์ ภาษา องค์ ป ระกอบของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ คําสั่งนําเข้า การประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ การจัดรู ปแบบของข้อมูล ตัวดําเนินการและนิ พจน์ คําสั่ง
เงื่อนไข คําสั่งการวนซํ้า ข้อมูลแบบชุด ตัวชี้ ฟังก์ชนั ข้อมูลชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล

BC305 หลักการโปรแกรมเว็บ
3 (2-2-5)
(Principles of Web Programming)
ความรู ้พ้ืนฐานหลักการเบื้องต้นของการโปรแกรมเว็บ การโปรแกรมคําสัง่ เชิงวัตถุ การสร้างหน้าเว็บที่ซบั ซ้อน
การสร้างฟอร์ม แผนผังภาพและตาราง การติดต่อกับฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัย กรณี ศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชัน
บนเว็บ
BC311 การพัฒ นาซอฟต์ แวร์
3 (3-0-6)
(Software Development)
แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิ ควิศวกรรมซอฟต์แวร์ ขนาดใหญ่ ลักษณะโปรแกรม
เชิงวัตถุ การออกแบบซอฟต์แวร์ การเขียนซอฟต์แวร์ ลักษณะผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ เครื่ องมือในการพัฒนาระบบเชิง
ผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ จิตวิทยาในการออกแบบซอฟต์แวร์ เกณฑ์ในการออกแบบรู ปแบบการโต้ตอบระหว่างผูใ้ ช้กบั
ระบบ หลักในการออกแบบการติดต่อกับผูใ้ ช้
4.กลุ่มโครงสร้ างพืน้ ฐานของระบบ จํานวน 6 หน่วยกิต
BC202 เครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคมดิจิทลั
3 (2-2-5)
(Computer Network and Digital Telecommunication)
เครื อข่ายและระบบโทรคมนาคมจากมุมมองทางการจัดการ การสื่ อสารข้อมูล การส่ งผ่านข้อมูลภายในเครื อข่าย
สถาปั ตยกรรมเครื อข่าย โปรโตคอล ความปลอดภัยในระบบเครื อข่าย การจัดการเครื อข่าย และทิศทางในอนาคตของระบบ
โทรคมนาคม
BC207 โครงสร้ างข้ อมูลและขั้นตอนวิธี
3 (3-0-6)
(Data Structure and Algorithms)
ความหมายและลักษณะข้อมูลที่จะนํามาประมวลผล ความหมายและชนิ ดของโครงสร้ างข้อมูล การเรี ยงลําดับ
และการค้นหาข้อมูลแบบต่างๆ การสร้างลําดับขั้นตอน การจัดการโครงสร้างข้อมูล และความสัมพันธ์ระหว่างอัลกอริ ทึม
กับโครงสร้างของข้อมูล

 วิชาเอกเลือก
BC411 การจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเปลีย่ นแปลง
3 (3-0-6)
(Innovation, Technology and Change Management)
การเปลี่ ย นแปลงสภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม เทคโนโลยี การเมื อ ง ตลอดจนปั จ จัย อื่ น ๆ ได้แ ก่ โ ลกาภิ ว ัต น์
สภาพแวดล้อมที่ มีผลต่อองค์การ โดยเน้นแนวคิ ดแบบสร้ างสรรค์ การคิ ดแบบแก้ปัญ หา การพัฒ นาระบบและวิธีการ
ทํางาน เรี ยนรู ้ทฤษฎีกระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

BC413 การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
(E-Commerce)
การใช้งานการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ คุณลักษณะและแนวคิดของระบบเศรษฐกิ จในยุคปั จจุบนั แนวทางและ
กลยุทธ์การพัฒนารู ปแบบธุรกิจสําหรับการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ ระบบการจ่ ายเงินอิ เล็กทรอนิ กส์ ความปลอดภัยและการรั กษาความลับในการใช้งาน การทําการตลาด
สําหรับการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดส่ งสิ นค้า กฎหมายและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
BC415 เทคโนโลยีของระบบสื่ อสาร
3 (3-0-6)
(Technology of Communication Systems)
การใช้งานเทคโนโลยีระบบสื่ อสารแบบมีสาย และไร้สายชนิ ดต่างๆ ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่ องมือ และ
อุปกรณ์ทางระบบการสื่ อสารเบื้องต้นที่ควรทราบ ระบบโทรศัพท์บา้ น โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ
BC418 การจัดการการดําเนินงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
(Management of Information Technology Operations)
หน้าที่และกิจกรรมของหน่วยงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการศูนย์ขอ้ มูล และ การให้บริ การทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเตรี ยมข้อเสนอและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินประสิ ทธิ ภาพ
การเลือกและการจัดการจัดหาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และการตัดสิ นใจ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวางแผนและจัดการความสามารถและประสิ ทธิ ภาพ การจัดการระบบเครื อข่าย การจัดหาบุคลากร การ
ฝึ กอบรม และการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
BC420 การเขียนโปรแกรมจาวาทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
(Java Programming in Business)
หลักการและโครงสร้างของภาษาจาวา วิธีการกําหนดตัวแปร ค่าคงที่ ชนิดของข้อมูล ตัวดําเนินการ และนิพจน์
การสร้างและการใช้วตั ถุ การเรี ยกใช้ฟังก์ชนั พื้นฐาน การสร้างเงื่อนไข การวนซํ้า คลาส อาร์เรย์ และแฟ้มข้อมูลการใช้จียไู อ
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ
BC421 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศในธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Information Systems Project Management in Business)
การใช้เครื่ องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดหาระบบสารสนเทศ การบริ หารโครงการ ครอบคลุมการ
วางแผนโครงการ การบริ หารทรัพยากรโครงการ ขั้นตอนการบริ หารโครงการ การประเมินผล การจัดการความขัดแย้ง การ
จัดการความเสี่ ยง การจัดการการเปลี่ยนแปลง เครื่ องมือในการบริ หารโครงการ การติดตาม และประเมินโครงการ
3 (2-2-5)
BC422 โปรแกรมภาษาสํ าหรับพัฒ นาโปรแกรมบนระบบมือถือ
(Programming Language for Mobile Application Development)
ระบบปฏิ บ ั ติ ก ารของอุ ป กรณ์ พ กพาเบื้ อ งต้น เทคนิ ค การเขี ย นโปรแกรมบนอุ ป กรณ์ พ กพา การจัด การ
หน่ วยความจํา การใช้ API ของภาษาโปรแกรมเพื่อสร้ างส่ วนเชื่ อมประสานกับ ผูใ้ ช้ การใช้ API เพื่อเชื่ อมต่อกับ ระบบ
ฐานข้อ มู ล และระบบเครื อ ข่ าย การใช้ API เพื่ อ ประสานกับ ฮาร์ ด แวร์ ข องอุ ป กรณ์ พ กพา การใช้เครื่ อ งมื อ เพื่ อ พัฒ นา
โปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา

BC423 ซ่ อมบํารุ งไมโครคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
(Microcomputer Maintenance)
ระบบบัส โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬิกา การอินเทอร์ เฟสหน่วยความจํา หน่วยป้อนข้อมูล หน่วย
แสดงผล อุปกรณ์ประกอบ หลักการดูแลรักษาเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
BC424 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการประมวลผลภาพ
3 (2-2-5)
(Computer Vision and Image Processing)
การประมวลผลข้อมูลภาพเบื้ องต้น การวิเคราะห์ภาพ พรี โพรเซสซิ่ ง การตรวจจับขอบและเส้น การแบ่งภาพ
(Segmentation) การแปลงภาพแบบไม่ต่อเนื่ อง (Discrete Transform) การแปลงภาพเชิงเรขาคณิ ต (Geometric Transform)
สัญ ญาณรบกวนและการใช้ตวั กรองสัญ ญาณรบกวน (Noise and Filter) การปรั บแต่งภาพโดยระดับ สี เทา (Gray-Scale
Modification) การปรับภาพให้คมชัด (Image Sharpening) การบีบอัดภาพ (Image Compression)
BC425 การโฆษณาออนไลน์ โดยคํานึงถึงประสิ ทธิภาพ
3 (3-0-6)
(Performance based Online Advertising)
เครื่ องมือหลักและวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ ของการทําโฆษณาออนไลน์ การวางแผนกรอบตัวชี้วดั ความคุม้ ค่าการลงทุน
(ROI Return-On-Investment) เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อวัดประสิ ทธิ ผลของแผนกลยุทธ์ ต่อธุ รกิ จและกลุ่มผูบ้ ริ โภค เน้นการใช้
เครื่ องมื อ Google Analytics และเครื่ องมื อวัดผลอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแนวโน้ม สําคัญ ๆ นําไปวิเคราะห์ปรั บปรุ งแผนกลยุทธ์
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของแผนการรณรงค์ทางการโฆษณากับมาตรฐานต่าง ๆ ในตลาด
BC426 การเป็ นผู้ประกอบการด้ านพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
(Electronic Commerce Entrepreneurship)
แนวคิดและหลักการเป็ นผูป้ ระกอบการด้านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดในการสร้างพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสและความเป็ นไปได้ในการประกอบการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
การพัฒนาแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ตลาด ลูกค้า คู่แข่ง การเลือกตลาด
เป้าหมาย การประเมินศักยภาพและความได้เปรี ยบทางธุรกิจที่เกิดจากพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวัดและการประเมินผล
ทางธุรกิจ
BC427 หัวข้ อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
(Special Topics in Business Computer I)
หัวข้อที่ทนั สมัยด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้านการสื่ อสารข้อมูล เครื อข่าย รู ปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
สมัยใหม่
BC428 หัวข้ อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
(Special Topics in Business Computer II)
หัวข้อที่ทนั สมัยด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้
กับงานทางธุรกิจ

BC300 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
3 (0-40-0)
(Internship)
การฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พด้านคอมพิ เตอร์ ธุรกิ จ ในสถาน ประกอบการในภาครั ฐหรื อเอกชน ภายใต้การ
ควบคุ มดูแลของสถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ และอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่ งอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ ท้ งั หมด หรื อฝึ ก
ประสบการณ์และทําโครงการพิเศษ เพื่อให้เกิดความรู ้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านคอพิวเตอร์
ธุรกิจ
BC800 สหกิจศึกษา
6 (0-40-20)
(Co-operative Education)
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ ศึกษาเป็ นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ใน
ฐานะพนักงานชัว่ คราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรี ยมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบตั ิตนในสังคมการ
ทํางาน รวมทั้งดําเนิ นการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด การปฏิบตั ิงานและการประเมินผลอยูภ่ ายใต้
การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึ กษาที่สถานประกอบการมอบหมาย

