
 

 

 
 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2554 
 

1. โครงสรางหลักสูตร 

    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. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

     (ดังรายละเอียดภาคผนวก ก.) 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 92 หนวยกิต 

   1) กลุมวิชาแกน     39หนวยกิต 

 3502101 ภาษาอังกฤษเพื่องานทางธุรกิจ 1 3(3-0-6) 

3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

3521104 หลักการบัญชีขั้นตน 3(2-2-5) 

3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

3532203 การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 

3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

3561104 องคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

3562310 การบริหารการผลิต 3(3-0-6) 



3562601 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

3564212 

3564912 

3591106 

3603209 

การจัดการเชิงกลยุทธ 

การวิจัยธุรกิจ 

หลักเศรษฐศาสตร 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

    2) กลุมวิชาเนื้อหา ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

 2.1 วิชาเฉพาะ (ดานบังคับ)                          33       หนวยกิต 

 กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 

3602205ระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

3603206

3603306

3604902

การวิเคราะหและออกแบบระบบทางธุรกิจ 

การจัดการคลังขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

สัมมนาดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 

3603208

3604903

3604904

การจัดการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

โครงงาน 1 

โครงงาน 2 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

3601102 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3602102 ภาษาคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3603105 การพัฒนาระบบงานบนเครือขายอินเทอรเน็ต 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 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 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 

3(2-2-5) 

3602204 การสื่อสารขอมูลทางธุรกิจดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3602304 คอมพิวเตอรกราฟกและแอนนิเมชัน 3(2-2-5) 

3603305 เทคโนโลยีสื่อประสมและการประยุกตใชงาน 3(2-2-5) 

3603402 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 

3604308 โปรแกรมประยุกตดานการจัดการทางการเงิน 3(2-2-5) 

 

กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

3602103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

3603104 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 3(2-2-5) 

กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ 

3602203โครงสรางขอมูล  3(2-2-5) 

3601201สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

  3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                ไมนอยกวา    5  หนวยกิต 

3503801

3504801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบริหารธุรกิจ 1 

การฝกประสบการณวิชาชีพบริหารธุรกิจ 1 

2(90) 

3(350) 

   

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6    หนวยกิต 

เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยไมซ้ํา

กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวย

กิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดวชิาเฉพาะ 

 

3502101  ภาษาองักฤษเพื�องานทางธุรกจิ 1    3(3-0-6) 

   English for Business I 

 

ภาษาองักฤษที�ใชใ้นการสื�อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกจิโดยเนน้การฝึกทกัษะใน

การฟัง พูด อ่านและเขียนในระดบัพื�นฐาน  การอ่านและสรุปรายงาน การเขียนจดหมายธุรกจิ การตอ้นรับ และการ

โตต้อบทางโทรศพัท ์การจดบนัทึกรายงานการประชุม การเขียนจดหมายสมคัรงานและการสมัภาษณ์ 

 

3503801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบริหารธุรกจิ 1  2(90) 

   Preparation for Professional Experience in Business I 

    

กจิกรรมเพื�อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนกอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการ

เรียนรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ พฒันาตวัผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ

คุณลกัษณะที�เหมาะสมกบัวิชาชีพ โดยศึกษาเก ี�ยวกบังานทางธุรกจิอยา่งมีระบบ 

 

3504101  จริยธรรมทางธุรกจิ     3(3-0-6) 

   Business Ethics 

 

แนวคิดและที�มาของจริยธรรมและเหตุผลที�ธุรกจิตอ้งมีจริยธรรม   กจิกรรมการสร้าง

จริยธรรมในองคก์ารธุรกจิ  จริยธรรมของผูบ้ริหารและจริยธรรมของพนกังาน 

 

 

3504801  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพบริหารธุรกจิ 1   3(350) 

   Field Experience in Business I 

 

จดัให้นกัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกจิในสถานประกอบการในภาครัฐ

หรือเอกชน ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยนิ์เทศ และผูบ้ริหารกจิการ    ผูค้อยให้คาํแนะนํา ซึ� งอาจจดัให้ฝึก

ประสบการณ์ทั� งหมด หรือฝึกประสบการณ์และทาํโครงการพิเศษ เพื�อให้ เกดิความรู้ ท ักษะ เจตคติ และ

ประสบการณ์เก ี�ยวกบังานทางธุรกจิ 

      

 

 



3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น     3(2-2-5) 

   Principles of Accounting  

 

ความรู้ทั�วไปเก ี�ยวกบัการบัญชี หลักการและกระบวนการทางการบญัชีของกจิการ

ให้บริการ และพาณิชยกรรม สมุดรายวนัเฉพาะ การบญัชีภาษีมูลค่าเพิ�ม และระบบใบสาํคญัจ่าย 

 

3531101  การเงินธุรกจิ      3(3-0-6) 

Business Finance 

 

แนวคิดพื�นฐานทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

การวิเคราะห์ยอ่ส่วนตามแนวดิ�ง การวิเคราะห์แนวโนม้ การวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การ

ประเมินโครงการ ตน้ทุนเงินทุน และการจดัหาเงินทุน 

  

3532203 การภาษีอากร 1      3(3-0-6) 

   Taxation I 

 

หลกัการ วิธีการจดัเกบ็   และแนวปฏิบตัิเก ี�ยวกบัการยื�นแบบแสดงรายการ การคาํนวณ

ภาษีของภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีที�องค์การบริหารส่วนทอ้งถิ�นเป็นผูจ้ดัเกบ็ ภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากรกาํหนด ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 

และอากรแสตมป์ จริยธรรมของผูมี้หนา้ที�เสียภาษี 

    

3541101  หลกัการตลาด      3(3-0-6) 

Principles of Marketing  

 

แนวความคิดและความสําคญัทางการตลาด สิ� งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค การตลาดตามเป้าหมาย  การแบ่งประเภทตลาด และส่วนประสมทางการตลาด 

    

3561104   องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6)   

   Organization and  Human Resource Management 

 

ลกัษณะโครงสร้างขององคก์ารธุรกจิทั�วไป การวางแผน การจดัสายงาน หลกัเกณฑแ์ละ

แนวความคิดในการจดัต ั�งองคก์ารธุรกจิ   ลกัษณะประเภทของการประกอบธุรกจิ หลกัการบริหารและหนา้ที�สาํคญั

ของฝ่ายบริหารทุก ๆ ดา้น    วิวฒันาการของทฤษฎีเก ี�ยวกบัองคก์าร ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากร

มนุษย ์ขอบข่าย หนา้ที�ความรับผดิชอบ     การประเมินผลและปัจจยัที�เก ี�ยวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์



 

3562310  การบริหารการผลติ     3(3-0-6) 

   Production Management 

 

  ลกัษณะและความสาํคญัของการผลิต  ปัจจยัเก ี�ยวกบัการตดัสินใจการผลิตระบบการ

ผลิต  การจดัองคก์ารเพื�อการผลิต  การวางแผนเก ี�ยวกบัผลิตภณัฑ ์  และกาํลงัการผลิต การวางแผนและกระบวนการ

ผลิต  การเลือกสถานที�ต ั�งโรงงาน  การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบ การบาํรุงรักษา  ระบบการจดัซื�อ  และ

ระบบการควบคุมสินคา้คงเหลือ  เทคนิค  การตดัสินใจและการตรวจสอบโครงการ   การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ของตน้ทุน-ปริมาณ-กาํไร  การวางแผนกาํไร การบญัชีตน้ทุนรวมและการบญัชีตน้ทุนผนัแปร  และการใช้ขอ้มูล

ทางบญัชีเป็นเครื�องมือเพื�อการตดัสินใจ 

 

3562601  กฎหมายธุรกจิ      3(3-0-6) 

   Business Laws        

 

ความสมัพนัธ์ระหว่างกฎหมายกบัธุรกจิ  กฎหมายที�เก ี�ยวขอ้งกบัรูปแบบการจดัต ั�งธุรกจิ       

ความสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุ้นส่วน ความรับผดิชอบต่อบุคคลภายนอกทั�วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ว่าดว้ยนิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญารวมทั�งสัญญาทางธุรกจิ กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์

อิเล็คทรอนิกส์ กฎหมายแรงงาน กฎหมายการคุม้ครองผูบ้ริโภคและการป้องกนัการคา้   ที�ไม่เป็นธรรมและ 

กฎหมายเกี�ยวกบัระบบการคา้เสรีและการลงทุน 

 

 

 

3564212  การจัดการเชิงกลยุทธ์            3(3-0-6) 

   Strategic Management  

 

แนวคิด การวางแผนและการบริหารเชิงกลยทุธ์  ความแตกต่างของการวางแผน   และ

การบริหารทั�วไป  องคป์ระกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกาํหนดเป้าหมายของธุรกจิ กระบวนการและ

เทคนิคการวางแผน  การบริหารความเสี�ยงของธุรกจิ  โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขนั การวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มทั�งภายในและภายนอก  กลยทุธ์รวมของธุรกจิ   การประเมินและการติดตามผล   รูปแบบและเทคนิค

ในการออกแบบ พฒันาและดาํเนินโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ   

 

 

 

 



3564912  การวจิัยธุรกจิ      3(2-2-5)  

   Business research 

 

สถิติเบื�องตน้ที�จ ําเป็นสําหรับการวิจ ัยธุรกจิ สถิตินอนพาราเมตตริคและสถิติพารา     

เมตตริค และการประยุกต์สถิติเพื�อการวิจยัธุรกจิ ส่วนการวิจยัธุรกจิเน้นการศึกษาข ั�นตอนต่างๆ ของการวิจยั               

การวิจยัแบบต่างๆ หลกัการออกแบบการวิจยั การสุ่มตวัอยา่ง เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัแบบต่าง ๆ  การวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงานการวิจยัทางธุรกจิ 

 

3591106  หลกัเศรษฐศาสตร์          3(3-0-6) 

Principles of Economics 

 

  ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจ ัยการผลิต อุปสงค์ อุปทาน การกาํหนดราคา                   

ในตลาดประเภทต่าง ๆ ความหมายและวิธีการคาํนวณรายไดป้ระชาชาติ ปัจจยัที�เป็นตวักาํหนดรายได้ประชาชาติ 

นโยบายการเงิน นโยบายการคลงัและการเงินระหว่างประเทศ ปัญหาการว่างงาน เงินเฟ้อ และการกระจายรายได ้ 

  

3592209  เศรษฐกจิสร้างสรรค์            3(3-0-6)  

   Creative Economy 

 

แนวความคิดเก ี�ยวกบัเศรษฐกจิสร้างสรรค ์วิวฒันาการของเศรษฐกจิต ั�งแต่ยคุแรกจนถึง

ยคุปัจจุชน คุณลกัษณะของปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิสร้างสรรค ์การผสมผสานระหว่างการออกแบบ และ

นวตักรรม การขบัเคลื�อนเศรษฐกจิของประเทศที�พฒันาแล้วและประเทศกาํลังพฒันาด้วยนโยบายเศรษฐกจิ

สร้างสรรค ์การขบัเคลื�อนประเทศไทยดว้ยเศรษฐกจิสร้างสรรค ์ กลยทุธ์การตลาดสาํหรับเศรษฐกจิสร้างสรรค์ที�

ใชสิ้นทรัพยว์ฒันธรรมของไทย กรณีศึกษาการพฒันาศกัยภาพของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทาง

เศรษฐกจิสร้างสรรคโ์ดยใชสิ้นทรัพยว์ฒันธรรมไทย 

3601102  อลักอริทึมและการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

Algorithm and Computer Programming 

 

 อลักอริทึมและกระบวนการในการแกปั้ญหา หลกัและวิธีการในการแกปั้ญหา แนวคิด

บทบาทและหน้าที�ของอัลกอริทึม การวิเคราะห์ปัญหาและการพฒันาอัลกอริทึม และคุณสมบตัิที�สําคญัของ

อลักอริทึม การนาํอลักอริทึมไปใชใ้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ หลกัการเขียนโปรแกรม

และการทาํงานของโปรแกรม ข ั�นตอนการเขียนโปรแกรม การพฒันาโปรแกรม การเขียนผงังานวิเคราะห์และ

ออกแบบอลักอริทึม (Sequential, Decision, Repetition, Modular and Recursion) 

 



 3601201  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)                               

   Computer Architecture 

 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบลอจิกดิจิตอล ขอ้มูลในระบบ

คอมพิวเตอร์ วิวฒันาการของคอมพิวเตอร์เชิงสถาปัตยกรรม ซอฟตแ์วร์ประเภทต่างๆ  ระบบควบคุมองคป์ระกอบ

หน่วยความจาํ องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์  การประกอบและการแกปั้ญหาเก ี�ยวกบัเครื�องคอมพิวเตอร์ 

 

3601301                 การจัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

                  Secretarial Management with Computer 

  ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื� องมือในการจัดการงานสารบรรณ งาน

ประชาสมัพนัธ์ งานประชุม งานการประสานงานและการติดต่อนัดหมาย งานรวบรวมและประมวลขอ้มูลทาง

ธุรกจิ งานควบคุมพสัดุ 

 

3601401                   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 

  Computer Network and Application 

 แนวคิดและองค์ประกอบหลักของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดต่อสื�อสาร

ระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์ การทาํงานของอุปกรณ์เครือข่าย ตวักลางในการส่งขอ้มูล การฝึกปฏิบตัิดา้นการจดัการ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

3602102                ภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)    

 Computer Languages 

หลกัสาํคญัเก ี�ยวกบัการเขียนโปรแกรม ลาํดบัข ั�นตอนของการเขียนโปรแกรม  ชนิด

ของขอ้มูลและตวัแปร คาํสั�งต่าง ๆ  ในการเขียนโปรแกรม  คาํสั�งรับขอ้มูล  คาํนวณ  แสดงผล  ทาํซํ� า  เงื�อนไข  

โปรแกรมยอ่ย  ฟังกช์นั  การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์  

   

3602103            การเขยีนโปรแกรมเชิงวตัถุ 3(2-2-5)                     

Object Oriented Programming 

แนวคิด  หลกัการออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์เชิงวตัถุ  โครงสร้างโปรแกรมใน

ภาษา  เชิงวตัถุ  นิยามของวตัถุ  ลกัษณะประจาํ  พฤติกรรมของวตัถุและคลาส  การสืบทอด  แถวลําดับ  การนํา

ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก  การนํา CASE Tools มาช่วยในการพฒันาและออกแบบ การเขียน

โปรแกรมเชิงวตัถุ 

 

 

 

  



3602203 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 

Data Structure 

 

หลักการ แนวคิด การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมสําหรับโครงสร้างขอ้มูล 

หลกัการและแนวคิดของการทาํงานแบบเรียกซํ� า การวิเคราะห์โครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์พอยต์เตอร์ ลิงค์ลิสต ์

สแตก คิว ทรี และกราฟ การเรียงลาํดบัขอ้มูล การคน้หาขอ้มูล และการเขียนโปรแกรมเพื�อจดัการโครงสร้างแบบ

ต่าง ๆ เพื�อแกปั้ญหาในงานธุรกจิ 

  

3602204 การสื�อสารข้อมูลทางธุรกจิด้วยคอมพิวเตอร์                                     3(2-2-5) 

 Business Information Communication via Computer 

 

การออกแบบการประยกุตใ์ชร้ะบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย  เพื�อเป็นเครื�องมือในการ

จดัระบบการแบ่งกลุ่มการปฏิบตัิงานภายในองค์กรธุรกจิ  การจดัระบบสํานักงานสาขา  การสื�อสารขอ้มูล และ

ข่าวสารทางธุรกจิ การเขียนโปรแกรมหรือนาํโปรแกรมสาํเร็จรูปมาใชใ้นการสื�อสารทางธุรกจิทั�งเครือข่ายภายใน

และภายนอกองคก์ร  

 

 

3602205                    ระบบฐานข้อมูลทางธุรกจิ                                 3(2-2-5)               

 Database System in Business 

 

ระบบขอ้มูลทางธุรกจิ  ความสาํคญัของระบบฐานขอ้มูลต่อการบริหารงานในองค์กร  

คุณสมบตัิ สถาปัตยกรรมและโครงสร้างระบบฐานขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูล การเขียน ER – Diagram ขั�นตอน

การพฒันาระบบฐานขอ้มูล ระบบจดัการฐานขอ้มูล ภาษาเอสคิวเอล การดูแลระบบฐานขอ้มูล การเขียนโปรแกรม

หรือนาํโปรแกรมสาํเร็จรูปมาประยกุตใ์ชใ้นดา้นการจดัการฐานขอ้มูล 

  

3602304 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนนิเมชัน 3(2-2-5) 

Computer Graphics and Animation 

 

หลกัการสร้างจุด เส้น รูปเรขาคณิต รูปภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ กราฟิกใน

ระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เทคนิคและขั�นตอนวิธีการสร้างภาพเคลื�อนไหว การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการสร้าง

ภาพเคลื�อนไหวดว้ยคอมพิวเตอร์ 

  

 



3603104                    การพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็      3(2-2-5) 

 Web - based Application Development 

 

หลกัการสร้างเครือข่ายเชื�อมโยงระหว่างเวบ็ ระบบความปลอดภยัและธุรกรรมต่าง ๆ 

บนเวบ็ มาตรฐานขอ้มูล เครื�องมือและเทคนิคการให้บริการบนเว็บ การประมวลผลและการนําเสนอเอกสาร        

บนเวบ็ การสร้างเอกสารดว้ยมาตรฐานต่าง ๆ  การพฒันาโปรแกรมประยกุตท์ี�มีการทาํงานในสภาพแวดล้อมแบบ

รวมศูนย ์ และแบบกระจาย  การออกแบบและสร้างโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ 

             

3603105 การพฒันาระบบงานบนเครือข่ายบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต     3(2-2-5) 

Development of Operation System on Internet Network 

 

  หลกัการพื�นฐานของการทาํงานระหว่างเครื�องแม่ข่ายและเครื�องลูกข่าย การทาํงานของ

เวบ็บราวเซอร์ สภาวะแวดลอ้มของเวบ็แอบพลิเคชนั การเขียนโปรแกรมติดต่อกบัเครื�องแม่ข่าย การประมวลผล

ร่วมกบัระบบฐานขอ้มูลและการจัดการขอ้มูลโดยใช้ระบบจดัการฐานขอ้มูลผ่านเครื�องแม่ข่าย ระบบงาน

คอมพิวเตอร์และขั�นตอนการพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความมั�นคงของระบบงาน 

จริยธรรมและสงัคมไซเบอร์ การพฒันาระบบงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใชโ้ปรแกรมภาษาใดภาษา 

 

3603206                    การวเิคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกจิ                                 3(2-2-5)               

 Analysis and Design of Business System 

 

คว าม สํา ค ัญ ขอ งก าร วิ เ ค รา ะห์ แล ะอ อก แบ บร ะบ บ ทา งธุ รก ิจ  ว ัฏ จ ัก รแ ล ะ

กระบวนการพฒันาระบบ  การวิเคราะห์ความตอ้งการ  แนวทางและการวางแผนในการแกปั้ญหา  การศึกษาความ

เป็นไปได ้ เทคนิคและเครื�องมือที�ช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกจิ  การวิเคราะห์ระบบ การ

ออกแบบระบบ  การเขียน Data Flow Diagrams, System flow chart, ER – Diagram  ทางเลือกวิธีการพฒันาระบบ  

การสร้างซอฟตแ์วร์ตน้แบบ  การทดสอบระบบ  การนาํระบบงานไปใช ้ การแกไ้ขและบาํรุงรักษา  การนาํเสนอผล

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ  

 

3603208                    การจัดการธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

Electronic Commerce Management  

 

           การดําเนินการธุรกจิพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  โครงสร้างการทาํงาน  เทคโนโลยี

ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ที�เก ี�ยวขอ้งและเหมาะสม  ระบบป้องกนัและรักษาความปลอดภยั  กฎระเบียบในการ

ดาํเนินธุรกจิ  การกาํหนดนโยบายและกลยทุธ์การทาํธุรกจิ จริยธรรมและสงัคมไซเบอร์  กรณีตวัอยา่งธุรกจิพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ที�ประสบความสาํเร็จ  การจาํลองการพฒันาธุรกจิพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 



  

3603209 ระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการ 3(2-2-5) 

Management Information Systems 

 

โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ การจดัการขอ้มูลและสารสนเทศใน

องค์กรธุรกจิ บทบาทและหน้าที�ของระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการภายในองค์กร  การประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศในองคก์รธุรกจิ เพื�อการวางแผนควบคุมและสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร   

   

3603210 ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Security for Information System 

 

ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ การควบคุมแบบต่าง ๆ การควบคุมและนโยบาย

ดา้นความปลอดภยั รูปแบบการละเมิดความปลอดภยัของระบบสารสนเทศในลกัษณะต่าง ๆ การเขา้รหัสและการ

ถอดรหัส การพิสูจน์ทราบ ประเภทของภยัคุกคม และการป้องกนัการคุกคาม เทคนิคและเทคโนโลยีสําหรับการ

รักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

 

3603305 เทคโนโลยีสื�อประสมและการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)                

                Multimedia Technology and Application 

 

รูปแบบการจดัเกบ็แฟ้มรูปภาพ ภาพเคลื�อนไหวและแฟ้มเสียงแบบต่าง ๆ   อุปกรณแ์ละ

เครื�องมือต่าง ๆ  ในงานดา้นสื�อประสม  การประยกุต์ใช้สื�อประสมในงานต่าง ๆ   การสร้าง  การตดัต่อและการ

แกไ้ขภาพเคลื�อนไหว และแฟ้มเสียงดว้ยโปรแกรมประยกุต ์การนาํสื�อประสมมาประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นต่าง ๆ 

  

3603306                     การจัดการคลงัข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  

  Computer Application in Data Warehouse Management 

 

 ความหมายและความสาํคญัของคลงัขอ้มูล สถาปัตยกรรมแบบต่าง ๆ ความแตกต่าง

ทางโครงสร้าง การคดักรองขอ้มูล การแปลงรูปขอ้มูล การทาํความสะอาดขอ้มูล การจดัการคลงัขอ้มูล ความมั�นคง

ของฐานขอ้มูล การนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารคลงัขอ้มูล 

 

 

 

 



3603309 การพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร  3(2-2-5) 

 Development of Information System for Administration   

 

 ขอ้มูลเพื�อการบริหาร หลักการจดัระบบข้อมูล การจดัองค์การ การจดัทาํรายงาน 

ความสาํคญัของระบบขอ้มูลต่อการบริหาร โครงสร้างและความสมัพนัธ์ของระบบขอ้มูลในองคก์าร ผลกระทบของ

การใชร้ะบบขอ้มูลในการบริหารและการตดัสินใจ การเขียนโปรแกรมและนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใช้ในการ

พฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร 

 

3603311 การประมวลผลการวจิัยทางธุรกจิด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

Computer Application in Business Research Processing 

 

วิธีการดําเนินการวิจยัทางธุรกจิโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื�องมือ ปัญหาและข้อ

สมมติฐานทางสถิติ  การรวบรวม และจดัระเบียบขอ้มูล  การวิเคราะห์และแปลความหมาย และการจดัทาํรายงาน

การวิจยัทางธุรกจิ 

  

3603402 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกจิ  3(2-2-5) 

               Computer Application to Business 

 

การนาํเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ไปประยกุตใ์ชใ้นงานธุรกจิดา้นต่าง ๆ  ระบบงานด้าน

การตลาด  ระบบงานดา้นการประชาสมัพนัธ์  ระบบสินคา้คงคลงั  ระบบบญัชี  และระบบการบริหารงานการผลิต  

การฝึกเขียนโปรแกรมหรือนาํโปรแกรมสาํเร็จรูปมาประยกุตใ์ชใ้นงานทางธุรกจิ 

  

3604210 การพฒันาบุคลกิภาพสําหรับนักคอมพิวเตอร์ธุรกจิ                    3(2-2-5) 

Personality Development for Business Computing Personnel 

 

การพฒันาบุคลิกภาพ สิ�งที�มีอิทธิพลต่อวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกจิ การติดต่อสื�อสาร 

ภาวะผูน้าํ การเจรจาต่อรอง มารยาททางสงัคม การพฒันาอารมณ์และจิตใจ  

  

 

 

 

 

 



3604303 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

 Decision Support System 

 

ความหมายของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ  ทฤษฎีพื�นฐานของระบบสนบัสนุนการ

ตดัสินใจ  ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์สาํหรับระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ  การพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจ  

การประเมินผลการทาํงานของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ  การประยกุตร์ะบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 

 

3604308 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการทางการเงิน 3(2-2-5) 

Applied Program for Financial Management 

 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการทางการเงินและบัญชี การ

วิเคราะห์งบการเงิน  การจดัการเงินทุนเพื�อการดาํเนินงาน การจดัการสินทรัพยร์ะยะยาว  การจดัหาเงินทุนระยะสั�น  

ระยะยาว  โครงสร้างของเงินทุนและนโยบายเงินปันผล  เครื�องมือช่วยในกจิกรรมการบริหารของผูจ้ดัการทาง

การเงิน 

 

3604401 การจัดการธุรกจิด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Business Management with Computer  

 

การใชค้อมพิวเตอร์เป็นเครื�องมือในการจดัการดา้นงานบุคคล  การเงิน การประกนัภยั              

การโรงแรม โรงพยาบาล  การธนาคารพาณิชย์  ธุรก ิจการบิน การขนส่งการผลิต  และการจัดการใน

สถาบนัการศึกษา   

 

3604902 สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 3(2-2-5) 

Seminar in Business Computer 

 

การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์มาช่วยในการแกไ้ขปัญหา  หรืออํานวย

ความสะดวกในการดาํเนินงานธุรกจิ  กลยทุธ์และการพฒันาระบบสารสนเทศ  การแลกเปลี�ยนความรู้ การบูรณา

การระบบสารสนเทศดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  และสอบประมวลความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

  

 

 

 

 

 



3604903 โครงงาน 1      3(2-2-5) 

  Project  I 

  วชิาต้องสอบผ่านก่อน  :  3603206  การวเิคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกจิ  

    

โครงงานปฏิบตัิ เพื�อศึกษาและวิเคราะห์ความตอ้งการของกรณีศึกษา การแกปั้ญหาที�

เกดิขึ�นในการดาํเนินงานขององคก์รภายใตก้ารแนะนาํของอาจารยท์ี�ปรึกษา  การศึกษาคน้ควา้ทฤษฏีและงานวิจยัที�

เก ี�ยวขอ้ง  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการดาํเนินงาน  การกาํหนด

รายละเอียดซอฟตแ์วร์ที�สามารถนาํไปสู่การสร้างซอฟต์แวร์ได้  การนําเสนอผลการวิเคราะห์และการออกแบบ

ระบบ การจดัทาํเอกสารทางเทคนิค 

 

3604904  โครงงาน 2     3(2-2-5) 

Project  II 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน  :   3604903  โครงงาน 1                                      

 

โครงงานปฏิบตัิ  เพื�อการสร้างระบบสารสนเทศทางธุรกจิที�ผ่านการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ โดยเนน้ให้นกัศึกษาสามารถสร้างระบบสารสนเทศทางธุรกจิดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และตอ้ง

มีการสอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน 
 

 


