หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสู ตรบริหารธุ รกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
1. โครงสรางหลักสูต ร
หนวยกิตรวม
ไมนอยกวา
128 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
2) กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา
9
หนวยกิต
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ไมนอยกวา
9
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
92หนวยกิต
1) กลุมวิชาแกน
39 หนวยกิต
2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
48 หนวยกิต
2.1 วิชาเฉพาะ (ดานบังคับ)
33 หนวยกิต
2.2 วิชาเฉพาะ (ดานเลือก)
15 หนวยกิต
3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
5
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
2. รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
(ดังรายละเอียดภาคผนวก ก.)
ข.
หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
1) กลุมวิชาแกน
3502101 ภาษาอังกฤษเพื่องานทางธุรกิจ 1
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ
3521104 หลักการบัญชีขั้นตน
3531101 การเงินธุรกิจ
3532203 การภาษีอากร 1
3541101 หลักการตลาด
3561104 องคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย
3562310 การบริหารการผลิต

92 หนวยกิต
39หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3562601 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
3564212 การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
3564912 การวิจัยธุรกิจ
3(2-2-5)
3591106 หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
3603209 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
2) กลุมวิชาเนื้อหา
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
2.1 วิชาเฉพาะ (ดานบังคับ)
33
หนวยกิต
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
3602205ระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
3603206การวิเคราะหและออกแบบระบบทางธุรกิจ
3(2-2-5)
3603306การจัดการคลังขอมูลดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
3604902สัมมนาดานคอมพิวเตอรธุรกิจ
3(2-2-5)
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
3603208 การจัดการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
3604903 โครงงาน 1
3(2-2-5)
3604904 โครงงาน 2
3(2-2-5)
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
3601102 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
3602102 ภาษาคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
3603105 การพัฒนาระบบงานบนเครือขายอิ นเทอรเน็ต
3(2-2-5)
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
3601401 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการประยุกตใชงาน 3(2-2-5)
2.2 วิชาเฉพาะ (ดานเลือก)
ไมนอยกวา
15
หนวยกิต
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
3592209 เศรษฐกิจสรางสรรค
3(3-0-6)
3603210 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
3603309 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหาร
3(2-2-5)
3603311 การประมวลผลการวิจัยทางธุรกิจดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
3604210 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักคอมพิวเตอรธุรกิจ 3(2-2-5)
3604303 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(2-2-5)
3604401 การจัดการธุรกิจดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต

3601301 การจัดการงานเลขานุการและธุรการดวย
คอมพิวเตอร
3602204 การสื่อสารขอมูลทางธุรกิจดวยคอมพิวเตอร
3602304 คอมพิวเตอรกราฟกและแอนนิเมชัน
3603305 เทคโนโลยีสื่อประสมและการประยุกตใชงาน
3603402 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
3604308 โปรแกรมประยุกตดานการจัดการทางการเงิน
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
3602103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3603104 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
3602203โครงสรางขอมูล
3601201สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ไมนอยกวา
3503801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบริหารธุรกิจ 1
3504801 การฝกประสบการณวิชาชีพบริหารธุรกิจ 1

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
5 หนวยกิต
2(90)
3(350)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6
หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบ ลราชธานี โดยไม ซ้ํา
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรีย นโดยไม นับหนวย
กิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
3502101

ภาษาอังกฤษเพืองานทางธุรกิจ 1
English for Business I

3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษทีใช้ในการสือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจโดยเน้นการฝึ กทักษะใน
การฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับพืนฐาน การอ่านและสรุ ปรายงาน การเขียนจดหมายธุรกิจ การต้อนรับ และการ
โต้ตอบทางโทรศัพท์ การจดบันทึกรายงานการประชุม การเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์
3503801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริหารธุรกิจ 1
Preparation for Professional Experience in Business I

2(90)

กิจกรรมเพือเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ ในด้านการ
เรี ยนรู ้ล ัก ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชี พ พัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้ มี ค วามรู ้ ทัก ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะทีเหมาะสมกบั วิชาชีพ โดยศึกษาเกียวกับงานทางธุรกิจอย่างมีระบบ
3504101

จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics

3(3-0-6)

แนวคิดและทีมาของจริ ยธรรมและเหตุผลทีธุ รกิจต้อ งมี จริ ยธรรม กิจกรรมการสร้าง
จริ ยธรรมในองค์การธุรกิจ จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและจริ ยธรรมของพนักงาน

3504801

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริหารธุรกิจ 1
Field Experience in Business I

3(350)

จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริ หารธุรกิจในสถานประกอบการในภาครัฐ
หรื อเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศ และผูบ้ ริ หารกิจการ ผูค้ อยให้ ค าํ แนะนํา ซึ งอาจจัดให้ ฝึก
ประสบการณ์ท งหมด
ั
หรื อ ฝึ กประสบการณ์ และทํา โครงการพิ เ ศษ เพื อให้ เ กิด ความรู ้ ทัก ษะ เจตคติ และ
ประสบการณ์เกียวกับงานทางธุรกิจ

3521104

หลักการบัญชีขนต้
ั น
Principles of Accounting

3(2-2-5)

ความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวก บั การบัญชี หลัก การและกระบวนการทางการบัญชี ข องกิจการ
ให้บริ การ และพาณิชยกรรม สมุดรายวันเฉพาะ การบัญชีภาษีมูลค่าเพิม และระบบใบสําคัญจ่าย
3531101

การเงินธุรกิจ
Business Finance

3(3-0-6)

แนวคิดพืนฐานทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน
การวิเคราะห์ยอ่ ส่วนตามแนวดิง การวิเคราะห์แนวโน้ม การวางแผนทางการเงิน การบริ หารเงินทุนหมุ นเวียน การ
ประเมินโครงการ ต้นทุนเงินทุน และการจัดหาเงินทุน

3532203

การภาษีอากร 1
Taxation I

3(3-0-6)

หลักการ วิธีการจัดเก็บ และแนวปฏิบตั ิเกียวกับการยืนแบบแสดงรายการ การคํานวณ
ภาษีของภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิ ต ภาษี ทีองค์ก ารบริ ห ารส่ วนท้อ งถิ นเป็ นผูจ้ ดั เก็บ ภาษี อ ากรตามประมวล
รัษฎากรกาํ หนด ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี หั ก ณ ทีจ่าย
และอากรแสตมป์ จริ ยธรรมของผูม้ ีหน้าทีเสียภาษี
3541101

หลักการตลาด
Principles of Marketing

3(3-0-6)

แนวความคิ ดและความสํา คัญทางการตลาด สิ งแวดล้อ มทางการตลาด พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค การตลาดตามเป้ าหมาย การแบ่งประเภทตลาด และส่วนประสมทางการตลาด
3561104

องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Organization and Human Resource Management

3(3-0-6)

ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทัวไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์และ
แนวความคิดในการจัดตังองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริ หารและหน้าทีสําคัญ
ของฝ่ ายบริ หารทุก ๆ ด้าน วิวฒั นาการของทฤษฎีเกียวกับองค์การ ทฤษฎี และหลัก การในการบริ ห ารทรัพ ยากร
มนุษย์ ขอบข่าย หน้าทีความรับผิดชอบ การประเมินผลและปัจจัยทีเกียวข้องกบั การบริ หารทรัพยากรมนุษย์

3562310

การบริหารการผลิต
Production Management

3(3-0-6)

ลักษณะและความสําคัญของการผลิต ปัจจัยเกียวก บั การตัดสิ นใจการผลิ ตระบบการ
ผลิต การจัดองค์การเพือการผลิต การวางแผนเกียวกับผลิตภัณฑ์ และกาํ ลังการผลิต การวางแผนและกระบวนการ
ผลิต การเลือกสถานทีตังโรงงาน การควบคุมคุณภาพและปริ มาณ ระบบ การบํารุ งรัก ษา ระบบการจัดซื อ และ
ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ เทคนิค การตัดสินใจและการตรวจสอบโครงการ การวิเคราะห์ ค วามสัม พันธ์
ของต้นทุน-ปริ มาณ-กําไร การวางแผนกําไร การบัญชีตน้ ทุนรวมและการบัญชี ตน้ ทุนผันแปร และการใช้ข อ้ มู ล
ทางบัญชีเป็ นเครื องมือเพือการตัดสินใจ
3562601

กฎหมายธุรกิจ
Business Laws

3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกบั ธุรกิจ กฎหมายทีเกียวข้องกบั รู ปแบบการจัดตังธุรกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ป็ นหุ ้นส่วน ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกทัวไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญารวมทังสัญญาทางธุ รกิจ กฎหมายทรัพ ย์สินทางปั ญญา กฎหมายพาณิ ชย์
อิ เล็ ค ทรอนิ ก ส์ กฎหมายแรงงาน กฎหมายการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคและการป้ องก นั การค้า ทีไม่ เป็ นธรรมและ
กฎหมายเกียวกับระบบการค้าเสรี และการลงทุน
3564212

การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management

3(3-0-6)

แนวคิด การวางแผนและการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผน และ
การบริ หารทัวไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ การก าํ หนดเป้ าหมายของธุ รกิจ กระบวนการและ
เทคนิคการวางแผน การบริ ห ารความเสี ยงของธุ รกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อ มแห่ งการแข่ งขัน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทังภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินและการติดตามผล รู ปแบบและเทคนิค
ในการออกแบบ พัฒนาและดําเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

3564912

การวิจัยธุรกิจ
Business research

3(2-2-5)

สถิ ติเ บืองต้นทีจําเป็ นสําหรับการวิจ ัยธุ ร กิจ สถิ ติน อนพาราเมตตริ ค และสถิ ติ พ ารา
เมตตริ ค และการประยุก ต์สถิ ติเพือการวิจยั ธุ รกิจ ส่ วนการวิจยั ธุ รกิจเน้นการศึก ษาขันตอนต่างๆ ของการวิจยั
การวิจยั แบบต่างๆ หลักการออกแบบการวิจยั การสุ่มตัวอย่าง เครื องมือทีใช้ในการวิจยั แบบต่าง ๆ การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนรายงานการวิจยั ทางธุรกิจ
3591106

หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics

3(3-0-6)

ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปั จจัย การผลิ ต อุ ป สงค์ อุ ป ทาน การก าํ หนดราคา
ในตลาดประเภทต่าง ๆ ความหมายและวิธีการคํานวณรายได้ประชาชาติ ปัจจัยทีเป็ นตัวก าํ หนดรายได้ประชาชาติ
นโยบายการเงิน นโยบายการคลังและการเงินระหว่างประเทศ ปัญหาการว่างงาน เงินเฟ้ อ และการกระจายรายได้
3592209

เศรษฐกิจสร้ างสรรค์
Creative Economy

3(3-0-6)

แนวความคิดเกียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิวฒั นาการของเศรษฐกิจตังแต่ยคุ แรกจนถึง
ยุคปัจจุชน คุณลักษณะของปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การผสมผสานระหว่างการออกแบบ และ
นวัตกรรม การขับเคลื อนเศรษฐกิจของประเทศทีพัฒนาแล้วและประเทศก าํ ลังพัฒนาด้วยนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ การขับเคลือนประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลยุทธ์การตลาดสําหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที
ใช้สินทรัพย์วฒั นธรรมของไทย กรณีศึกษาการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้สินทรัพย์วฒั นธรรมไทย
3601102
อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Algorithm and Computer Programming
อัลกอริ ทึมและกระบวนการในการแกป้ ัญหา หลักและวิธีการในการแก ป้ ั ญหา แนวคิ ด
บทบาทและหน้าทีของอัล กอริ ทึม การวิเคราะห์ ปัญหาและการพัฒนาอัล กอริ ทึม และคุ ณสมบัติทีสําคัญของ
อัลกอริ ทึม การนําอัลกอริ ทึมไปใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ หลักการเขี ยนโปรแกรม
และการทํางานของโปรแกรม ขันตอนการเขี ยนโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรม การเขี ยนผังงานวิเคราะห์ และ
ออกแบบอัลกอริ ทึม (Sequential, Decision, Repetition, Modular and Recursion)

3601201

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architecture
ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบลอจิกดิจิตอล ข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ วิวฒั นาการของคอมพิวเตอร์เชิงสถาปัตยกรรม ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ ระบบควบคุมองค์ประกอบ
หน่วยความจํา องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การประกอบและการแกป้ ัญหาเกียวกับเครื องคอมพิวเตอร์
3601301

การจัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Secretarial Management with Computer
ฝึ กทัก ษะการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เป็ นเครื องมื อ ในการจัด การงานสารบรรณ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานประชุม งานการประสานงานและการติดต่อ นัดหมาย งานรวบรวมและประมวลข้อ มู ล ทาง
ธุรกิจ งานควบคุมพัสดุ
3601401

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ ใช้ งาน
3(2-2-5)
Computer Network and Application
แนวคิ ดและองค์ป ระกอบหลัก ของระบบเครื อ ข่ ายคอมพิวเตอร์ การติ ดต่อ สื อสาร
ระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์ การทํางานของอุปกรณ์เครื อข่าย ตัวกลางในการส่งข้อมูล การฝึ กปฏิบตั ิดา้ นการจัดการ
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3602102

ภาษาคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Languages
หลักสําคัญเกียวกับการเขียนโปรแกรม ลําดับขันตอนของการเขี ยนโปรแกรม ชนิ ด
ของข้อมูลและตัวแปร คําสังต่าง ๆ ในการเขี ยนโปรแกรม คําสังรับข้อ มู ล คํานวณ แสดงผล ทําซํา เงือนไข
โปรแกรมย่อย ฟังก์ชนั การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
3602103

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Programming
แนวคิด หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เชิ งวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมใน
ภาษา เชิงวัตถุ นิยามของวัตถุ ลักษณะประจํา พฤติกรรมของวัตถุ และคลาส การสื บทอด แถวลําดับ การนํา
ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ ก ลับมาใช้อี ก การนํา CASE Tools มาช่ วยในการพัฒนาและออกแบบ การเขี ยน
โปรแกรมเชิงวัตถุ

3602203

โครงสร้ างข้อมูล
Data Structure

3(2-2-5)

หลัก การ แนวคิ ด การออกแบบ และการเขี ยนโปรแกรมสําหรับโครงสร้างข้อ มู ล
หลักการและแนวคิดของการทํางานแบบเรี ยกซํา การวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์ เรย์ พอยต์เตอร์ ลิ งค์ลิ สต์
สแตก คิว ทรี และกราฟ การเรี ยงลําดับข้อมูล การค้นหาข้อมูล และการเขียนโปรแกรมเพือจัดการโครงสร้างแบบ
ต่าง ๆ เพือแกป้ ัญหาในงานธุรกิจ
3602204

การสือสารข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
Business Information Communication via Computer

3(2-2-5)

การออกแบบการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เครื อ ข่ าย เพือเป็ นเครื องมื อ ในการ
จัดระบบการแบ่งกลุ่มการปฏิบตั ิงานภายในองค์ก รธุ รกิจ การจัดระบบสํานัก งานสาขา การสื อสารข้อ มู ล และ
ข่าวสารทางธุรกิจ การเขียนโปรแกรมหรื อนําโปรแกรมสําเร็จรู ปมาใช้ในการสือสารทางธุ รกิจทังเครื อ ข่ ายภายใน
และภายนอกองค์กร

3602205

ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
Database System in Business

3(2-2-5)

ระบบข้อมูลทางธุรกิจ ความสําคัญของระบบฐานข้อมูลต่อการบริ หารงานในองค์ก ร
คุณสมบัติ สถาปัตยกรรมและโครงสร้างระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียน ER – Diagram ขันตอน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวเอล การดูแลระบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม
หรื อนําโปรแกรมสําเร็จรู ปมาประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการฐานข้อมูล
3602304

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและแอนนิเมชัน
Computer Graphics and Animation

3(2-2-5)

หลักการสร้างจุด เส้น รู ปเรขาคณิ ต รู ปภาพ คอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ กราฟิ กใน
ระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เทคนิค และขันตอนวิธีก ารสร้างภาพเคลื อนไหว การใช้โปรแกรมประยุก ต์ในการสร้าง
ภาพเคลือนไหวด้วยคอมพิวเตอร์

3603104

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนเว็บ
Web - based Application Development

3(2-2-5)

หลักการสร้างเครื อข่ายเชือมโยงระหว่างเว็บ ระบบความปลอดภัยและธุ รกรรมต่าง ๆ
บนเว็บ มาตรฐานข้อ มู ล เครื องมื อ และเทคนิ ค การให้ บริ ก ารบนเว็บ การประมวลผลและการนําเสนอเอกสาร
บนเว็บ การสร้างเอกสารด้วยมาตรฐานต่าง ๆ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทีมีการทํางานในสภาพแวดล้อ มแบบ
รวมศูนย์ และแบบกระจาย การออกแบบและสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3603105

การพัฒนาระบบงานบนเครือข่ายบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต 3(2-2-5)
Development of Operation System on Internet Network

หลักการพืนฐานของการทํางานระหว่างเครื องแม่ข่ายและเครื องลูกข่าย การทํางานของ
เว็บบราวเซอร์ สภาวะแวดล้อมของเว็บแอบพลิเคชัน การเขียนโปรแกรมติด ต่อ ก บั เครื องแม่ ข่ าย การประมวลผล
ร่ ว มก บั ระบบฐานข้อ มู ล และการจัดการข้อ มู ล โดยใช้ระบบจัด การฐานข้อ มู ล ผ่า นเครื องแม่ ข่ าย ระบบงาน
คอมพิวเตอร์และขันตอนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ บนเครื อ ข่ ายอิ นเทอร์ เน็ต ความมันคงของระบบงาน
จริ ยธรรมและสังคมไซเบอร์ การพัฒนาระบบงานบนระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรมภาษาใดภาษา
3603206

การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ
Analysis and Design of Business System

3(2-2-5)

ความ สํ า คัญ ขอ งก ารวิ เ ค ราะห์ แล ะอ อก แบบระบบทางธุ รกิ จ วัฏ จัก รแล ะ
กระบวนการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ แนวทางและการวางแผนในการแก้ปัญหา การศึก ษาความ
เป็ นไปได้ เทคนิคและเครื องมื อ ทีช่ วยในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบทางธุ รกิจ การวิเคราะห์ ระบบ การ
ออกแบบระบบ การเขียน Data Flow Diagrams, System flow chart, ER – Diagram ทางเลือกวิธีก ารพัฒนาระบบ
การสร้างซอฟต์แวร์ตน้ แบบ การทดสอบระบบ การนําระบบงานไปใช้ การแกไ้ ขและบํารุ งรักษา การนําเสนอผล
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
3603208

การจัดการธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce Management

3(2-2-5)

การดําเนิ น การธุ ร กิจ พาณิ ช ย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โครงสร้า งการทํา งาน เทคโนโลยี
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทีเกียวข้อ งและเหมาะสม ระบบป้ องก นั และรัก ษาความปลอดภัย กฎระเบียบในการ
ดําเนินธุรกิจ การกําหนดนโยบายและกลยุทธ์การทําธุรกิจ จริ ยธรรมและสังคมไซเบอร์ กรณีตวั อย่างธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ทีประสบความสําเร็จ การจําลองการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3603209

ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
Management Information Systems

3(2-2-5)

โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพือการจัดการ การจัดการข้อ มู ล และสารสนเทศใน
องค์ก รธุ รกิจ บทบาทและหน้าที ของระบบสารสนเทศเพือการจัดการภายในองค์ก ร การประยุก ต์ใ ช้ระบบ
สารสนเทศในองค์กรธุรกิจ เพือการวางแผนควบคุมและสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ ริ หาร
3603210

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Security for Information System

3(2-2-5)

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การควบคุมแบบต่าง ๆ การควบคุมและนโยบาย
ด้านความปลอดภัย รู ปแบบการละเมิดความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การเข้ารหั สและการ
ถอดรหัส การพิสูจน์ทราบ ประเภทของภัยคุกคม และการป้ องกนั การคุ ก คาม เทคนิ ค และเทคโนโลยีสําหรับการ
รักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
3603305

เทคโนโลยีสือประสมและการประยุกต์ ใช้ งาน
Multimedia Technology and Application

3(2-2-5)

รู ปแบบการจัดเก็บแฟ้ มรู ปภาพ ภาพเคลือนไหวและแฟ้ มเสียงแบบต่าง ๆ อุปกรณ์และ
เครื องมือต่าง ๆ ในงานด้านสือประสม การประยุกต์ใช้สือประสมในงานต่าง ๆ การสร้าง การตัดต่อ และการ
แกไ้ ขภาพเคลือนไหว และแฟ้ มเสียงด้วยโปรแกรมประยุกต์ การนําสือประสมมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ
3603306

การจัดการคลังข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Application in Data Warehouse Management

3(2-2-5)

ความหมายและความสําคัญของคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมแบบต่าง ๆ ความแตกต่าง
ทางโครงสร้าง การคัดกรองข้อมูล การแปลงรู ปข้อมูล การทําความสะอาดข้อมูล การจัดการคลังข้อมูล ความมันคง
ของฐานข้อมูล การนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการบริ หารคลังข้อมูล

3603309

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริหาร
Development of Information System for Administration

3(2-2-5)

ข้อ มู ล เพือการบริ ห าร หลัก การจัดระบบข้อ มู ล การจัด องค์ก าร การจัดทํารายงาน
ความสําคัญของระบบข้อมูลต่อการบริ หาร โครงสร้างและความสัมพันธ์ของระบบข้อมูลในองค์การ ผลกระทบของ
การใช้ระบบข้อมูลในการบริ หารและการตัดสิ นใจ การเขี ยนโปรแกรมและนําโปรแกรมสําเร็ จรู ปมาใช้ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริ หาร
3603311

การประมวลผลการวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Application in Business Research Processing

3(2-2-5)

วิธีก ารดําเนิ นการวิจยั ทางธุ ร กิจโดยใช้ค อมพิวเตอร์ เป็ นเครื องมื อ ปั ญหาและข้อ
สมมติฐานทางสถิติ การรวบรวม และจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมาย และการจัดทํารายงาน
การวิจยั ทางธุรกิจ
3603402

การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ ในงานธุรกิจ
Computer Application to Business

3(2-2-5)

การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจด้านต่าง ๆ ระบบงานด้าน
การตลาด ระบบงานด้านการประชาสัมพันธ์ ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชี และระบบการบริ ห ารงานการผลิ ต
การฝึ กเขียนโปรแกรมหรื อนําโปรแกรมสําเร็จรู ปมาประยุกต์ใช้ในงานทางธุรกิจ
3604210

การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3(2-2-5)
Personality Development for Business Computing Personnel

การพัฒนาบุคลิกภาพ สิงทีมีอิทธิพลต่อวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การติดต่อ สื อสาร
ภาวะผูน้ าํ การเจรจาต่อรอง มารยาททางสังคม การพัฒนาอารมณ์และจิตใจ

3604303

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support System

3(2-2-5)

ความหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ทฤษฎีพืนฐานของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สาํ หรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ
การประเมินผลการทํางานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3604308

โปรแกรมประยุกต์ ด้านการจัดการทางการเงิน
Applied Program for Financial Management

3(2-2-5)

การประยุก ต์ใ ช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ ในการจัดการทางการเงิน และบัญชี การ
วิเคราะห์งบการเงิน การจัดการเงินทุนเพือการดําเนินงาน การจัดการสินทรัพย์ระยะยาว การจัดหาเงินทุนระยะสัน
ระยะยาว โครงสร้างของเงินทุนและนโยบายเงินปั นผล เครื องมื อ ช่ วยในกิจกรรมการบริ ห ารของผูจ้ ดั การทาง
การเงิน
3604401

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
Business Management with Computer

3(2-2-5)

การใช้คอมพิวเตอร์เป็ นเครื องมือในการจัดการด้านงานบุคคล การเงิน การประกนั ภัย
การโรงแรม โรงพยาบาล การธนาคารพาณิ ช ย์ ธุ ร กิจ การบิ น การขนส่ ง การผลิ ต และการจัด การใน
สถาบันการศึกษา
3604902

สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
Seminar in Business Computer

3(2-2-5)

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ม าช่ วยในการแก ไ้ ขปั ญหา หรื อ อํานวย
ความสะดวกในการดําเนินงานธุรกิจ กลยุทธ์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ การแลกเปลี ยนความรู ้ การบูรณา
การระบบสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสอบประมวลความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3604903

โครงงาน 1
3(2-2-5)
Project I
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3603206 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ

โครงงานปฏิบตั ิ เพือศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของกรณีศึกษา การแก ป้ ั ญหาที
เกิดขึนในการดําเนินงานขององค์กรภายใต้การแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษา การศึกษาค้นคว้าทฤษฏีและงานวิจยั ที
เกียวข้อง การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการดําเนินงาน การกาํ หนด
รายละเอียดซอฟต์แวร์ทีสามารถนําไปสู่ก ารสร้างซอฟต์แวร์ ได้ การนําเสนอผลการวิเคราะห์ และการออกแบบ
ระบบ การจัดทําเอกสารทางเทคนิค
3604904

โครงงาน 2
Project II
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3604903 โครงงาน 1

3(2-2-5)

โครงงานปฏิบตั ิ เพือการสร้างระบบสารสนเทศทางธุ รกิจทีผ่านการวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบ โดยเน้นให้นกั ศึกษาสามารถสร้างระบบสารสนเทศทางธุรกิจด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และต้อ ง
มีการสอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน

