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1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Business Computer 
 
2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม  : บริหารธุรกิจบัณฑิต  (คอมพิวเตอรธุรกิจ) Bachelor of Business 
Administration (Business Computer) 
 ช่ือยอ  : บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
    B.B.A. (Business Computer) 

 
 
1.  กลุมวิชาแกน 
ENG 1501 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1    3(3-0) 
  Business English 1 
  An introductory course providing basic knowledge of business with concentration  
on  inter-office  communication.  Variety of business terminology and expressions are introduced 
through related topics, i.e. office organization, staff and duty, telephoning, making arrangements and 
appointments, social contact, business correspondence in the office (memo, notes, notices, 
announcements) ,  le t ters  of  inquiry,  quotat ion,  and order ing,  applying for  a  job. 
  
ENG 1502 ภาษาองักฤษธุรกิจ 2    3(3-0) 
  Business English 2 
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  This course is continuation of Business English 1.  This will include a study of 
English used in correspondence dealing with complaints, letters of acknowledgement  (granted and 
refused), letters of banking transaction, hotel transactions, company reports, promotional language 
(brochures) on tourism, etc. 
 
LAW 2302 กฎหมายธุรกิจ    3(3-0) 
  Business Laws 
  ศึกษาหลักกฎหมายทัว่ไป  องคกรธุรกิจ กฎหมายทีเ่กีย่วกับการควบคมุธุรกิจประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญากฎหมายวาดวยหลักประกัน
สินเชื่อกฎหมายเกีย่วกับการสงเสริม การลงทุน  การคุมครองผูบริโภคและปองกันการคาที่ไมเปนธรรม   
กฎหมายเกีย่วกับการฟนฟกูจิการและระงบัขอพิพาททางธุรกิจ 
 
ACC 2101 บัญชีการเงิน     3(3-0) 
  Financial Accounting 
  ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับกิจการ
ใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี การจัดทํา
กระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและแสดง
ฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอกเงินฝากธนาคาร การ
บัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึกบัญชีไมสมบูรณ และ
ระบบบัญชีเดี่ยว 
 
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0) 
   Business Taxation 

ศึกษาหลักเกณฑ     วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตางๆตามประมวล
รัษฎากรและภาษีอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวของอันไดแก    ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาภาษีเงินไดนิติบุคคล    
ภาษีมูลคาเพิ่ม     ภาษีธุรกิจเฉพาะ    ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย   ภาษีศุลกากร   ภาษีสรรพาสามิตและอากร
แสตมป 
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ACC 4201 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0) 
  Managerial Accounting 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC     1101 บัญชีการเงิน    3(3-0)   หรือ 

                                       ACC    1103  การบัญชีขั้นตน   3(3-0)  หรือ  
                                       ACC     1102 การบัญชี 2      3(3-0)    หรือ 
                                 เคยศึกษารายวิชาบัญชีมาไมนอยกวา 1 รายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะหขอมูลทางการบัญชี เพื่อนําไปใชในการวางแผน 

การควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีตนทุนรวม และการบัญชีตนทุนผันแปร       
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณตนทุน ปริมาณกําไร การวิเคราะหตนทุนภาษี และขอจํากัด
ของขอมูลตางๆ การจัดทํางบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบกระแสเงินสด   
 
 
FB 1401 การเงินธุรกิจ    3(3-0) 
  Business Finance 
  ศึกษาถึงขอบเขต   ลักษณะ  บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรรเงินทุน
ภายในธุรกิจ    การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ   การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับ
การเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 
 
MK 1101 หลักการตลาด    3(3-0) 
  Principles of Marketing 
  ศึกษาถึงความหมาย  และความสําคัญของการตลาด  ในฐานะเปนกิจกรรมหลักทาง
ธุรกิจ  อยางหนึ่งโดยกลาวถึงแนวทางการศึกษา  แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด  สวนผสมทาง
การตลาด  ระบบการตลาดและเปาหมาย  แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบริโภค  ความเขาใจเกี่ยวกับสวนผสม
การตลาด  และประเภทของตลาด 
 
MGT 1101 องคการและการจัดการ    3(3-0) 
  Organization  and  Management 
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  ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป  การวางแผน  การจัดสายงาน  หลักเกณฑ
และแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ  ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ  หลักการบริหาร
และหนาทีสําคัญของฝายบริหารทุกๆ ดาน  ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน  การสั่งการ  การจูงใจ
คนทํางาน  การควบคุมปฏิบัติงานตางๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว 
 
MGT 2103     การบริหารการผลิตและการดําเนินงาน        3(3-0) 
  Production Management and operation 
  ศึกษาลักษณะและความสําคญัของการผลิต ระบบการผลิต การจัดองคการเพื่อการผลิต  
การพยากรณการผลิต การวางแผนกําลังการผลิต การวางผังกระบวนการผลิต การเลือกที่ตั้ง การควบคุม
คุณภาพและปริมาณ ระบบการบํารุงรักษา ระบบการจัดซือ้ และระบบการควบคุมสินคา   คงคลัง 
 
 
MGT 4101 จริยธรรมทางธุรกิจ    3(3-0) 
  Business Ethics 
  ศึกษาถึงแนวคดิและที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจตองมีจริยธรรม รวมทั้งการ
สรางจริยธรรมในองคกรธุรกิจ เนนจริยธรรมของผูบริหาร (Management Ethics) และจริยธรรมของ
พนักงาน (Employees’ Ethics) โดยใชกรณตีัวอยางประกอบ 
 
MGT 4301    การจัดการเชิงกลยุทธ             3(3-0) 
  Strategic Management 
  ศึกษาลักษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ ความแตกตางของการจัดการทั่วไปกับการ
จัดการเชิงกลยุทธ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ การวางแผนเชิงกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
การกําหนดทิศทางขององคกร การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ การควบคุมและการ
ประเมินผลกลยุทธ 
 
MGT 4901     วิธีวิจัยทางธุรกิจ                     3(3-0) 
  Business Research 
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ความสําคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยทางธุรกิจปฏิบัติการ
วิจัยธุรกิจโดยการเสนอโครงการ กําหนดวัตถุประสงคและตั้งสมมุติฐานในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหและสรุปผลงานวิจัยเพื่อสามารถนําผลการวิจัยไปใชในธุรกิจ 
 
ECON 1103   เศรษฐศาสตรเบื้องตน                  3(3-0) 

           An Introduction to Economics 
 เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศกึษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง 
           ศึกษาแนวคดิทางเศรษฐศาสตร  อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุนการ

ผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การคา
ระหวางประเทศ และการพฒันาเศรษฐกิจ 

 
 

 

ECON 3201 การวิเคราะหเชิงปริมาณ    3(3-0) 
  Quantitative Analysis 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน : วิชาทางสถิติอยางนอย 1 วิชา 
  ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และประโยชนของการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิง
ปริมาณ เพื่อชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปน แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Trees)   ตัว
แบบเชิงสินคาคงคลัง (Inventory Model)    โปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear Programming) เทคนิคการ
ประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมารกอฟ  (Markov Model)    ทฤษฎี
เกม  (Game Theory) แถวรอคอย (Queuing)   และการจําลองเหตุการณ (Simulation) 
 
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย    3(3-0) 
  Human Resource Management 
  ความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน  การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย  การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
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จายผลตอบแทนแรงงานสัมพันธ  ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารทรัพยากร
มนุษย 
 
STAT 2105 สถิติธุรกิจ    3(3-0) 
  Business Statistics 
  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนําความรูไปประยุกตใช ไดแก การเก็บรวบรวมและ
การนําเสนอขอมูล  การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปร
สุม ประชากรและการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน  การทดสอบไคสแควร  การ
วิเคราะห ความแปรปรวน  สถิตินอนพาราเมตริก  การวิเคราะหสหสัมพันธ  และการถดถอย  อนุกรม
เวลา  เลขดัชนี  การพยากรณและการตัดสินใจทางธุรกิจ 
 
 
 
 
2.  กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
BCOM 2101   ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    3(3-0) 
   E-Commerce system  
  ศึกษาเกี่ยวกับระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดแก ความหมาย การประยกุตใช การคาปลีก
อิเล็กทรอนิกส การโฆษณาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนกิส  การใหบริการของ
ระบบอิเล็กทรอนิกส  รูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบชําระเงินสด  
การพัฒนาระบบงานอีคอมเมิรซ  กฎหมายการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เทคนคิการจดทะเบยีนชือ่โดเมนเพือ่
ประโยชนในการจัดทําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   
 
BCOM 2210   การประยุกตใชระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ    3(3-0) 
   Implementation an  Information System for Business 

ศึกษาหลักการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศในองคกรธุรกิจ    ขอพิจารณาเกี่ยวกบั
การปรับใชและการประยุกตใชระบบสารสนเทศเพื่อใหเกิดประโยชนในทางธุรกิจ    แนวคิดดานการ
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จัดการระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การจัดการฐานความรูในองคกร  ระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการลูกคา  การใชระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากร    การจัดการระบบหวงโซอุปทานดวย
ระบบสารสนเทศ    บทบาทและศักยภาพของการเปนองคกรเสมือน  โดยศึกษาจากกรณีศึกษาองคกร
ธุรกิจที่มีการประยุกตใชระบบสารสนเทศในองคกร   

 
BCOM 3201 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานทางธรุกิจ                                                   3(2-2) 

Implementation The Computer Application  for Business 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถประยุกตใชในทางธุรกิจ เชน 

การจัดการงานเอกสารทั่วไป  การคํานวณ   การจัดทํารายงาน  สรุปขอมูลขายสําหรับผูบริหาร การ
พยากรณยอดขายของเดือนถัดไป  ระบบจัดการขอมูล เชนการนัดหมายประชุม  การสื่อสาร  การทําปฎิทิน
การทํางาน   การนําเสนอขอมูลทางธุรกิจ  การตกแตงงานนําเสนอขอมูลดวยรูปภาพเสียง ภาพเคลื่อนไหว 
เพื่อนําเสนองานอยางมีประสิทธิภาพ   และเรียนรูตัวอยางการประยุกตใชงานจริงในธุรกิจ 

 
 

BCOM 3202 การประยุกตใชระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายเพื่องานธุรกิจ     3(3-0) 
  Data communication and Computer Network for Business 
  ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายพื้นฐานที่สามารถ
ประยุกตใชทางดานธุรกิจ    เรียนรูเพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับประเภท องคประกอบ การจัดระบบ 
และการรักษาความปลอดภัยภายในระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายขององคกรธุรกิจ   การประยุกตใช
ระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูลและวิธีการใชอุปกรณส่ือสารเพื่อใหเกิดประโยชนงานธุรกิจ   ทั้ง
ทางดานการติดตอส่ือสาร   การเสริมสรางความสามารถหลักขององคกร (Core Competency)  การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน (Competitive Advantage) ใหกับองคกรธุรกิจดวยเทคโนโลยี และ
ระบบการสื่อสารขอมูล  
 
BCOM 3301  การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ   3(2-2) 
                Information  Systems Analysis and Design  for Business 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบองคกรธุรกิจในภาพรวม กระบวนในการดําเนินงานของธุรกิจ  
(Business Process) การวิเคราะหงาน (Job Analysis) การแบงสวนหนาที่งานทางธุรกิจ แนวคิดสําหรับ
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การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ  วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : 
SDLC) การพิจารณาและกรรมวิธีกําหนดความตองการระบบในองคกรธุรกิจ การออกแบบระบบแบบมี
สวนรวมการใชแผนภาพกระแสขอมูล (Context Diagram) วิเคราะหกรรมวิธีการทํางานทางธุรกิจ 
แผนภาพความสัมพันธระหวางเอนทิตี (Entity) กลยุทธการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจที่ดี 
(Alternative system design strategies) ศึกษากรณีศึกษาการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
ขององคกรธุรกิจจริง 

 
BCOM 4102 การรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0)  
  Business Information’s Security System  
  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของระบบความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ ภัยที่จะเกิดกับระบบสารสนเทศขององคกรธุรกิจ   ปญหาดานการบํารุงรักษาสารสนเทศ  
แนวทางการปองกันระบบสารสนเทศขององคกรธุรกิจ  ความจําเปนของการควบคุมและรักษาความ
ปลอดภัย ลักษณะและชนิดของระบบควบคุม การพัฒนาและตรวจสอบระบบการควบคุมสารสนเทศ 
การอภิปรายกรณีศึกษาจากองคกรธุรกิจจริงในหัวขอที่เกี่ยวของ 
BCOM 4901 สัมมนาคอมพวิเตอรธุรกิจ    3(3-0) 
  Seminar  in  Business  Computer 
  ศึกษาและสัมมนาเกี่ยวกับความกาวหนา แนวคิดที่แปลกใหมและผลงานที่มีคุณคาทาง
คอมพิวเตอรธุรกิจจากเอกสาร งานวิจัย  หรือระบบงานจริง 
 
COM 1301    การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1   3(2-2) 
  Computer Programming 1  
  องคประกอบและหนาที่ของฮารดแวรและซอฟตแวรภาษาคอมพิวเตอรชนิดตางๆ 
หลัก การเขียนโปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม  ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม  
และการเขียนผังการทํางานการวิเคราะหและออกแบบอัลกอริทึมแบบ Sequential , Decistion , 
Repetition , Monitor , Recursion 

 
COM 1601 โครงสรางขอมูล   3(3-0) 
  Data Structure 
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  ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล การประมวลผลขอมูลสตริงก (String  
Processing) อะเรย เรคคอรด และ  พอยนเตอร (Arrays, Records and Pointers) ลิงคลิสก (Linked Lists) 
สแตก (Stacks) คิว (Queues) การเวียนเกิด (Recursion) ตนไม  (Tree) กราฟและการประยุกตใช  
(Graphs and Their Applications)    การเวียนและการคนหาขอมูล (Sorting and Searching)  
 
COM 2602 ระบบการจัดการฐานขอมูล   3(3-0) 
  Data Base Management System 
  ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล ความสัมพันธระหวาง Record ในฐานขอมูล การใช 
Key มากกวา 1 Key ในการประมวลผล  รูปแบบ Relation ระบบ Hierachy   รูปแบบฐานขอมูลเชิงวัตถุ 
และระบบ Network การปองกันขอมูล ระบบการสํารองขอมูลและการเรียกคืน การวิเคราะหออกแบบ
ขอมูล การบริหารฐานขอมูล   
 
 
 
เลือก 
BCOM 3101 การบริหารจัดการเวบไซต    3(3-0) 
  Web site management 

ความหมายและหลักการของการเปนเวบมาสเตอร (Web Master) กลยุทธในการ
ดําเนินงานในระบบเครือขาย โครงสรางและระบบของงานบริการผานเครือขาย ความเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบของระบบเครือขาย (Web Site Evolution) การออกแบบพัฒนา และดูแลรักษาเว็บไซต รูปแบบ
ของเวบไซต การนําเสนอและการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบตางๆ การนําเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ มา
ใช หลักการและวิธีการ การดูแลรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Security) ในเวบไซต 
 
BCOM 3203 โปรแกรมประยุกตเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ    3(2-2)  
  Implementation the Computer Application in Business’s Decision Making 

ศึกษาเกี่ยวกับแบบจําลองการวิเคราะหการตัดสินใจ (Model and Decision Analysis) 
คุณลักษณะ ประเภท กระบวนการแกปญหา การตัดสินใจที่ดีและผลลัพธที่ดี การโปรแกรมจํานวนเต็ม
เชิงเสน (Integer Linear Programming) ตัวอยางปญหา และวิธีการแกปญหา  การโปรแกรมที่ไมเปนเชิง
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เสน (Non-Linear Programming) ตัวอยางปญหา และวิธีการแกปญหา  การวิเคราะหความไว ปญหาตาง ๆ  
เชน การตัดสินใจลงทุน ปญหาการขนสง  ปญหาการผลิต ปญหาการวางแผนการผลิต  และสินคาคงคลัง 
 
BCOM 3204 โปรแกรมประยุกตดานการบริหารทรัพยากรมนุษย    3(2-2) 
  Implementation the Computer Application for human resource management  

ศึกษาขอมูลพื้นฐานทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย   ทะเบียนบุคคล และการ 
จายเงินเดือน   การจัดการขอมูลบุคลากร  การจัดการปญหาอัตรากําลังที่เหมาะสมโดยใชโปรแกรม
ประยุกต  การออกรายงานตางๆ  ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถนํามาประยุกตใชกับงานดานนี้ได 
 
 
 
 
 
BCOM 3205  โปรแกรมประยุกตดานบริหารงานโครงการ    3(2-2) 
  Implementation the Computer Application for Project  Management 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของโครงการและการบริหารโครงการ    การใชโปรแกรม
ประยุกต  ในการบริหารงานโครงการ เชน สราง PERT / CPM Chart  , Gantt Chart   ตัวอยางการสราง
ขายงานของโครงการและการคํานวณเวลา  การหา EST  และ LST   การวางแผนงาน  การเรงโครงการ 
การปรับเวลาใหมในการดําเนินกิจกรรมตามการเรงโครงการ 
 
BCOM 3206    การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจดวยคอมพิวเตอร                                                  3(2-2) 

Implementation the Computer Application in Business Research Processing 
ศึกษาและฝกทักษะการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการวางแผนการดําเนินการวจิัย

ทางธุรกิจการสุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมลู การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลในเชิงปริมาณ การทดสอบสมมติฐาน และระดับนัยสําคัญทางสถิติและการจดัทํารายงานการวิจัย
ทางธุรกิจ 
 

http://www.ntsearch.com/search.php?q=Business&v=56
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BCOM 3207    โปรแกรมประยุกตทางการบญัชี  3(2-2) 
  Implementation the Computer Application for Accounting 
  ศึกษาขอมูลทางการบัญชี เชน บัญชีเงินเดือน บัญชีเจาหนี้ลูกหนี้ บัญชีสินคาคงคลัง  
บัญชีวิเคราะหตนทุนและคาแรง บัญชีตนทุนและการผลิตตามคําสั ่ง บัญชีเพื ่อการวิเคราะหงบ
การเงิน การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชกับงานนี้ 
 
BCOM 3208   โปรแกรมประยุกตการควบคมุสินคาคงคลงั  3(2-2) 
  Implementation the Computer application for Inventory Control 
  ศึกษาเกี่ยวกับการจัดซ้ือ การรับ การจัดสงสินคา การควบคุมคลังสินคาคงคลังการตัด
บัญชีสินคา การวิเคราะห การขยายและการยึดครอง   ตลาด ฝกเขียนโปรแกรมและการนําโปรแกรม
สําเร็จรูปมาประยุกตใชกับงานดานควบคุมสินคา 
 
 
 
BCOM 3209 โปรแกรมประยุกตดานงานทะเบียนบุคคล และการจายเงินเดือน       3(2-2) 

Implementation the Computer Application for Personal Record and Payroll 
ศึกษาขอมูลพื้นฐานทางดานทะเบียนบุคคล และการจายเงินเดือน การจัดขอมูลและ

การโยงระบบขอมูลดานนี้ ออกแบบ รายงานตางๆ การเขียนโปรแกรมรับขอมูล การเรียงลําดับขอมูล 
การคนหาขอมูลและการออกแบบรายงานผลทางดานนี้ ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถนํามา
ประยุกตใชกับงานดานนี้ได  
 

BCOM 3211   โปรแกรมประยุกตดานการพัฒนาเวบไซตเพื่อธุรกิจ 3(2-2) 
    Implementation the Computer application for Website Development in Business  

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับรูปแบบ  ลักษณะ กลยุทธ การประยุกตใชเวบไซตเพื่องานทาง
ธุรกิจ   องคประกอบและเมนูคําส่ังของโปรแกรมประยุกตเพื่อใชในการออกแบบ  การสราง และพัฒนา
เวบไซตที่เกี่ยวของกับธุรกิจ  เทคนิคการทําประชาสัมพันธ   การทําการตลาด  การจัดการองคกรธุรกิจ  
บนเวบไซต  ศึกษากรณีศึกษาจากองคกรธุรกิจจริงที่ประยุกตพัฒนาเวบไซตเพื่อสนับสนุนงานทางธุรกิจ      
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BCOM 4902   หัวขอพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอรธุรกิจ    3(250) 
  Special Topics in  Business  (Computer) 
  ศึกษาปญหาหรือความกาวหนาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรในงานดานธุรกิจเฉพาะเรื่อง เชน 
ขอสนเทศและขอมูล, ซอฟทแวร , ทฤษฎี และการคํานวณ , ระเบียบวิธีการ, การประยกุตใชงาน, ฮารดแวร
และระบบเครื่อง เปนตน 
 

MGT 3103      การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก          3(3-0)  
  Small and Medium  Business Management 
  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงานและ
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก การเริ่มตนประกอบธุรกิจ การลงทุน 
การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาดและการดําเนินกลยุทธทาง
การตลาด ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ ศึกษา
ความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาดการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย การผลิต กฎหมายที่
เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน แนวโนมและบทบาทของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในประเทศไทย 
COM 1302     การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 2       3(2-2)  
  Computer Programming 2 
  ศึกษาหลักการเขียน รูปแบบไวยากรณประกอบภาษาคอมพิวเตอรเกีย่วกับคําส่ัง  I/O  
ชนิดของขอมูลแบบตางๆ  Operations, Looping  โปรแกรมยอยและฟงกช่ันตาง ๆ และการใช
แฟมขอมูลเบื้องตน  โดยการใชภาษาคอมพิวเตอร  ภาษาใดภาษาหนึ่ง  เชน   Pascal,  Cobol,  C  etc.  
ในการฝกเขยีนและพัฒนาโปรแกรม 
 
COM 3101 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ 3(3-0) 
  Strategic Information System 
  แนวความคิดของการวางแผนเชิงกลยุทธและความไดเปรียบเชิงแขงขัน กลยุทธระบบ
สารสนเทศเพื่อสรางความไดเปรยีบเชิงแขงขัน กรอบโครงสรางสําหรับระบบสารสนเทศ การปรับใช 
กลยทุธระบบสารสนเทศ การอภิปรายกรณศีึกษาในหวัขอที่เกี่ยวของ 
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3. กลุมวิชาปฏบิัติการและฝกประสบการณวิชาชพี  
BCOM 3801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีคอมพวิเตอรธุรกิจ   2(90) 
  Preparation for field experience in Business Computer   
  การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  การศึกษา
วิเคราะหระบบดานคอมพิวเตอรที่ใชในหนวยงานทางธุรกิจ โดยการใชกรณีศึกษา สถานการณจําลอง
การเตรียมความพรอมเกี่ยวกับทักษะการใชภาษา   การใชคอมพิวเตอร   การใชเทคโนโลยี  การพัฒนา
บุคลิกภาพ  และการปรับตัวเขากับสภาพแวะลอมสามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ การ
เสริมสรางจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
BCOM 4801      การฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ      5 (350) 
    Field Experience in Business  Computer   
  จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ และเนนทางดานการใช
คอมพิวเตอรในองคกรธุรกิจ  ในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใตการ
ควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา โดยนําความรูทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไป
ใชสถานการณจริงจัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกประสบการณ และจัดใหมีการ
ปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปญหาการฝกประสบการณที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแกปญหาใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี โดยอาจจัดใหฝกประสบการณทั้งหมด หรือฝกประสบการณและทําโครงการพิเศษหรือ
ฝกประสบการณและทําภาคนิพนธ 
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