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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย		 	 :	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

	 ภาษาอังกฤษ			 :	 Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Business	Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
		 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :		 บริหารธุรกิจบัณฑิต		(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

	 		 (ชื่อย่อ)	 :	 บธ.บ.	(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

		 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	(Business	Computer)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.B.A.	(Business	Computer)

หลักสูตร  
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร		รวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	139		หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร 

จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา                    โปรแกรมปกติ                  โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก	

	 	 	 (1)	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 (2)	 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า   103  หน่วยกิต  

																			51		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า						52		หน่วยกิต

																			37		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า						15		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต

																		51		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า					52		หน่วยกิต

																		37		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า					15		หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต

 4.  หมวดประสบการณ์ภาคสนาม

	 	 (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

    2(ไม่น้อยกว่า 300  ชั่วโมง 

และไม่นับหน่วยกิต)

 9(ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

และไม่นับหน่วยกิต)

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต 139  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)	

 1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

	 0041	022	 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	 2(2-0-4)

	 	 Digital	Literacy	and	Life	for	Fransformation		

	 0043	008	 การเงินส่วนบุคคล		 2(2-0-4)

		 	 Personal	Finance	

 1.2 กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม

	 0043	004	 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์	 2(2-0-4)

	 	 Young	Entrepreneurship	

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต

	 0105	327	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business	

	 0900	101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Business

	 0901	101	 หลักการบัญชีขั้นต้น	 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Accounting	

	 0901	204	 การภาษีอากร	1	 	3(3-0-6)

	 	 Taxation	1	

	 0901	205	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 						3(3-0-6)

	 	 Accounting	for	Management

	 0902	101	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Marketing	

	 0903	101	 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	 			3(3-0-6)

	 	 Management	and	Organizational	Behavior	

	 0903	281	 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์	 		3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจใหม่				

	 	 Entrepreneurship	and	New	Venture	

	 	 Creation

	 0904	101	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business	Computer	and	Information	

	 	 Technology

	 0907	104	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics	1

	 0907	105	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics	1

	 0909	202	 กฎหมายธุรกิจ	 		3(3-0-6)

	 	 Business	Law	

	 0909	203	 สถิติธุรกิจ	 		3(3-0-6)

	 	 Business	Statistics

	 0909	301	 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 			3(3-0-6)

	 	 Production	and	Operation	Management

	 0909	302	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Finance

	 0909	303	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Research	Methodology

	 0909	401	 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Business	Policy	and	Strategic	Management

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า   52  หน่วยกิต

  (1) วิชาเอกบังคับ   37  หน่วยกิต

	 0904	102	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 	 ในงานธุรกิจ

	 	 Introduction	to	Computer	Programming

	 	 in	Business

	 0904	103	 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม	 3(2-2-5)

	 	 Data	Structure	and	Algorithms

	 0904	201	 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ	1	 3(2-2-5)

	 	 Business	Programming	1

	 0904	202	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Technology	and	Operating	System

	 0904	203	 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 						 Business	Database	Management	System		

	 0904	204	 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ	 3(2-2-5)	

	 	 ทางธุรกิจ

	 	 Analysis	and	Design	for	Business	

	 	 Information	System

	 0904	301	 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)			

	 	 ในงานธุรกิจ

	 	 Business	Data	Communication	

	 	 and	Computer	Network		

	 0904	303	 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต		 3(2-2-5)

	 	 Internet	Programming	

	 0904	327	 การด�าเนินการและการพัฒนาโปรแกรม	 3(2-2-5)

	 	 บนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ

	 	 Implementing	and	Developing	

	 	 Cloud	Computing	Applications	

	 0904	329		 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับงานธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Data	Analytics	Foundations	for	Business	
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	 0904	494	 การออกแบบและการพัฒนาประสบการณ์	 3(2-2-5)			

	 	 และส่วนติดต่อกับผู้ใช้

	 	 User	Experience/User	Interface

	 	 Design	and	Development	

	 0904	407	 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 4	(0-12-0)

	 	 Business	Computer	Project

  (2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า       15  หน่วยกิต

	 0904	302	 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(3-0-6)	

	 	 Business	Information	Technology	

	 	 Management

	 0904	311	 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ	2	 3(2-2-5)

	 	 Business	Programming	2

	 0904	312	 ระบบความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)	

	 	 ส�าหรับงานธุรกิจ

	 	 Computer	Security	System	for	Business

	 0904	313	 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล	 3(3-0-6)

	 	 ในระบบสารสนเทศธุรกิจ

	 	 Data	Structure	and	File	Organization	

	 	 in	Business	Information	System

	 0904	316	 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Information	Technology	Audit

	 0904	317	 การพัฒนาและประยุกต์ฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Database	Implementations		

	 0904	318	 การสื่อสารแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่	 3(2-2-5)

	 	 ในงานธุรกิจ

	 	 Wireless	and	Mobile	Communication	

	 	 in	Business

	 0904	321	 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต	 3(2-2-5)	

	 	 Internet	Marketing

	 0904	322	 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 3(2-2-5)	

	 	 Electronics	Commerce

	 0904	323	 การวิเคราะห์และการออกแบบเว็บไซต์	 3(2-2-5)

	 	 Web	Analysis	and	Design

	 0904	324	 ระบบความปลอดภัยส�าหรับพาณิชย์	 3(2-2-5)

	 	 อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Electronics	Commerce	Security	System

	 0904	325	 การเงินและการธนาคารส�าหรับพาณิชย์	 			3(3-0-6)		

	 	 อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Finance	and	Banking	for	Electronics	

	 	 Commerce	

	 0904	328	 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 				3(2-2-5)	

	 	 Big	Data	Analytics

	 0904	414	 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	 3(3-0-6)

	 	 Decision	Support	Systems	

	 0904	415	 การออกแบบกราฟฟิคในงานธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Graphic	Design	for	Business

	 0904	416	 การเขียนโปรแกรมส�าหรับอุปกรณ์	 3(2-2-5)

	 	 เคลื่อนที่แบบไร้สายในงานธุรกิจ

	 	 Mobile	Programming	and	Wireless	

	 	 Components	in	Business		

	 0904	417	 การประยุกต์ชอฟต์แวร์เพื่อการวางแผน	 3(2-2-5)

	 	 ทรัพยากรองค์กร

	 	 Applications	of	Enterprise	Resource	

	 	 Planning	Software	

	 0904	418	 การประยุกต์ชอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ	 3(2-2-5)			

	 	 ด้านลูกค้าสัมพันธ์					

	 	 Applications	of	Customer	Relationship	

	 	 Management	Software	

	 0904	427				อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 3(2-2-5)

	 	 Internet	of	Things

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 	 จ�านวน

ไม่น้อยกว่า		6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม 	(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

	 0199	499	 สหกิจศึกษา**	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education	

	 0904	497	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน	 2(300ชั่วโมง)

	 	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ*

	 	 Business	Computing	Internship

 

*	ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300		ชั่วโมง	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	

และไม่นับหน่วยกิต

**	ฝึกงานไม่น้อยกว่า	16	สัปดาห์	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	

โดยเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการ

ไม่น้อยกว่า	4	เดือน
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แผนการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 6

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	

Digital	Literacyand	Life	for	Transformation

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0043	004 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

Young	Entrepreneurship

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0902	101 หลักการตลาด	

Principles	of	Marketing

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0904	101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

Business	Computer	and	Information	Technology

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

0900	101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	

Introduction	to	Business

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0043	008 การเงินส่วนบุคคล

Persional	Finance

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0903	101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

Management	and	Organizational	Behavior

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0901	101 หลักการบัญชีขั้นต้น	

Principles	of	Accounting

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0907	104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1

Microeconomics	1

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0904	102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในงานธุรกิจ

Introduction	to	Computer	Programming	in	Business

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6	 6	

0907	105 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1

Macroeconomics	1

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0909 202 กฎหมายธุรกิจ

Business	law	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0904	103 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม	

Data	Structure	and	Algorithms

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

0904	202 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

Computer	Technology	and	Operating	System

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

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี - 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6	 6	

0901	205 การบัญชีเพื่อการจัดการ		

Accounting	for	Management

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0094	201 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ	1

Business	Programming	1

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

0904	203 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ	

Business	Database	Management	System		

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

0904	204 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Analysis	and	Design	for	Business	Information	System

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

0909	301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	

Production	and	Operation	Management

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0901	204 การภาษีอากร		1

Taxation	1

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0909	203 สถิติธุรกิจ	

Business	Statistics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0904	301 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ในงานธุรกิจ	

Business	Data	Communication	and	Computer	Network		

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

0904	303 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต			

Internet	Programming

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

0909	302 การเงินธุรกิจ	 	

Business	Finance

3(3-0-6) 3(3-0-6)

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3	 3	

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี - 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0105	327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

English	for	Business	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0909	303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business	Research	Methodology

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0903	281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0904	327 การด�าเนินการและการพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ

Implementing	and	Developing	Cloud	Computing	Applications

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

0904	329 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับงานธุรกิจ

Data	Analytics	Foundations	for	Business

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

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0904	497 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ*

Business	Computing	Internship						

2(300ชั่วโมง) -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต - หน่วยกิต

*		ฝึกงานไม่น้อยกว่า		300		ชั่วโมง		ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0904	494 การออกแบบและการพัฒนาประสบการณ์และส่วนติดต่อกับผู้ใช้

User	Experience/User	Interface	Design	and	Development

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

0909	401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	

Business	Policy	and	Strategic	Management

3(3-0-6) 3(3-0-6)

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 9 9(0-40-0)	

0904	407 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

Business	Computer	Project

- 4(0-12-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0904	407 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

Business	Computer	Project

4(0-12-0) -

0199	499 สหกิจศึกษา*	9	หน่วยกิต

Cooperative	Education

- 9

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 6	 -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 10 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

*		การประเมนิผลการเรยีน	เป็น	S	หรอื	U	โดยเข้าร่วมโครงการสหกจิศกึษาและฝึกปฏบิตักิารในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า	4	เดอืน	โดยไม่นบัหน่วยกติ	

นสิติทีเ่ลอืกโปรแกรมสหกจิศกึษาจะต้องได้รบัการเหน็ชอบจากกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยผู้รบัผิดชอบหลกัสตูร	หลกัสตูรจะไม่นบัหน่วยกติรายวิชา	0199	499	

สหกิจศึกษา
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ค�าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม)		โดยนสิติต้องเรยีน
รายวิชา	ดังต่อไปนี้
 1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation 

		 	 การใช้งานคอมพวิเตอร์	การใช้งานอนิเทอร์เนต็	การใช้งาน
ดิจทิลัเพือ่ความมัน่คงปลอดภยั	ความสามารถในการใช้สือ่	การใช้อปุกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่าง	 ๆ	 การสืบค้น	 วิเคราะห์	
ประเมินค่า	 สิทธิและการสร้างสรรค์	 การใช้โปรแกรมประมวลค�า	 การใช้
โปรแกรมตารางค�านวณ	การใช้โปรแกรมการน�าเสนองาน	การใช้โปรแกรม
สร้างสื่อดิจิทัลเบื้องต้น	 การท�างานร่วมกันแบบออนไลน์	 ตระหนักรู้ถึง
จริยธรรมและความรบัผดิชอบของตนจากพฤตกิรรมการสือ่สาร	กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
		 	 Computer	applications;	internet	usability;	digital	
security	usability;	media	usability;	computer	and	communication	
device	usability;	 searching;	 analyzing;	 evaluating;	 rights	 and	
creativity;	text	processing	usability;	Spreadsheet	program	usability;	
program	usability;	digital	media	creation	program	usability;	online	
collaborative	work;	awareness	of	ethics	and	self	responsibility	
from	communication	behavior;	digital	laws	and	ethics

 0043 008  การเงินส่วนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

		 	 เทคนคิการเงนิส่วนบคุคล	การวางแผนการใช้เงนิอย่างเป็น
ระบบ	การจดัท�างบประมาณการเงนิส่วนบคุคล	การวางแผน	การประกนัภยั	
การออม	การลงทุนในที่ดินและหลักทรัพย์	 ภาษี	 เงินได้บุคคลธรรมดา	
การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน	การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ	
	 		 Personal	financial	planning	techniques;	systematic	
financial	 planning;	 personal	 budgeting;	 personal	 financial	
planning;	insurance;	savings;	property	and	securities	investment;	
personal	income	tax;	asset	and	liability	management;	financial	
planning	for	retirement

 1.2 กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม

 0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

		 	 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์	
กระบวนการประเมินแนวความคิด	 แนวโน้มธุรกิจเริ่มต้นใหม่	 โอกาส
ในการท�าธุรกิจ	 การเปล่ียนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ	
การเขียนแผนธุรกิจ	การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการท�าธุรกิจ	
		 	 Innovation	and	creativity;	creative	economy;	idea	
evaluation	process;	 trends;	 startups;	 business	 opportunities;	
translating	 ideas	 to	 products	 and	 services;	writing	business	
plans;	analyzing	business	possibilities

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน

 0105 327  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business 

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ	 การอ่านข้อมูลทางธุรกิจ	

การเขียนจดหมายธุรกิจ	บัตรเชิญและการโฆษณา	การกรอกใบสมัครงาน		

การสมัภาษณ์ทางธรุกจิ	การให้ข่าวสารเกีย่วกบังานด้านธรุกจิและการตดิต่อ

สื่อสาร	

	 	 Uses	 of	English	 for	 business	purposes;	 reading	

business	information;	writing	business	letters,	invitation	cards	

and	 advertisements;	 filling	 application	 forms;	 business		

interviews;	business	information	and	communication

 0900 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)  

  Introduction to Business

	 	 หลกัการและรปูแบบองค์กรทางธรุกจิ	จดุมุง่หมายของการ

ประกอบธุรกิจ	 แนวคิดในการประกอบธุรกิจ	 คุณลักษณะของสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจ	กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม

ทางธุรกิจ	กฎหมายธุรกิจ	ประเภทของธุรกิจ	ความส�าคัญและบทบาทของ

การประกอบธุรกิจในสังคม	ผลกระทบของสภาพแวดล้อมท่ีมีต่อธุรกิจ	

และความส�าคญัของธรรมาภบิาล	ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	จรยิธรรมทาง

ธุรกิจและจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ

	 	 Principles	 and	 forms	 of	 business	 organization;	

objectives	of	business	entrepreneurship;	concepts	of	business	

entrepreneurship;	 characteristics	 of	 business	 environments;	

business	activities	and	relationships	among	business	activities;	

business	law;	types	of	business;	importance	and	roles	of	business	

entrepreneurship	in	society;	effects	of	environments	on	business;	

importance	 of	 governance,	 corporate	 social	 responsibility,	
business	ethics,	and	codes	of	ethics	for	business	entrepreneurship

 

 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)

  Principles of Accounting

	 	 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี	 ประโยชน์

ของข้อมูลทางการบัญชี	กรอบแนวคิดในการรายงานทางการเงิน	หลักการ

บญัช	ีกระบวนการบญัชตีามระบบบญัชคีู	่การจดัท�างบทดลอง	การปรบัปรงุ

รายการบัญชี	การจัดท�ากระดาษท�าการ	การปิดบัญชี	การจัดท�างบการเงิน

ของกิจการขายสินค้า	กิจการผลิตสินค้า	และกิจการบริการ	การจัดท�าสมุด

รายวันเฉพาะ	บัญชีคมุยอดและบัญชีย่อย	ระบบใบส�าคญั	และระบบเงินสด

ย่อย	

	 	 Definitions	 and	 objectives	 of	 accounting;	

usefulness	of	accounting		information;	conceptual	framework	for	

financial	 reporting;	 principles	 of	 accounting;	 accounting



หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2564  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

74

processes	 of	 double	 entry	 bookkeeping;	 preparation	 of	 trial	

balance;	adjusting		of	accounting	transactions;	preparation	of	

working	papers;	 closing	 of	 accounts;	 preparation	 of	 financial	

statements	 for	 trading,	 manufacturing,	 and	 servicing	

businesses;	 preparation	 of	 specific	 journals,	 control	 accounts	

and	subsidiary	ledgers;	voucher	system;	petty	cash	system	

 0901 204 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)

  Taxation 1 

	 	 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการภาษีอากร	การจัดเก็บภาษี

อากรตามประมวลรัษฎากร	ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา	ภาษเีงนิได้นติบิคุคล	

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	ภาษีศุลกากร	

ภาษีสรรพาสามิต	อากรแสตมป์	และอื่นๆ

	 	 Basic	 principles	 in	 taxation;	 collection	 of	 taxes	

according	to	the	Revenue	Code;	personal	income	tax,	corporate	

income	tax,	value-added	tax,	specific	business	tax,	income	tax	

at	 payment	 place,	 custom	 tax,	 excise	 tax,	 stamp	duty,	 and

others

 0901 205 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

  Accounting for Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite : 0901 101 Principles of 

    Accounting

	 	 บทบาทและหน้าที่ของการบัญชีเพื่อการจัดการ	 แนวคิด

และพฤติกรรมต้นทุน	การค�านวณต้นทุนงานสั่งท�า	การค�านวณต้นทุนช่วง

การผลติ	การค�านวณต้นทนุฐานกจิกรรม	การวเิคราะห์ต้นทนุ-จ�านวน-ก�าไร	

วธิกีารเกีย่วกบัการค�านวณต้นทนุผลติภัณฑ์	งบประมาณ	งบประมาณจ่าย

ลงทนุ	การใช้ข้อมลูต้นทนุในการตดัสนิใจ	การก�าหนดราคาผลติภณัฑ์	การบญัชี

ตามความรับผิดชอบ	และการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ

	 	 Roles	and	functions	of	accounting	for	management;	

cost	concepts	and	behaviors;	job-order	costing;	process	costing;	

activity-based	 costing;	 cost-volume-profit	 analysis;	 product	

costing	methods;	budgeting;	capital	expenditure;	relevant	costs	

for	decision	making;	product	pricing;	responsibility	accounting;	

balanced	scorecard

 0902 101    หลักการตลาด 3(3-0-6)

  Principles of Marketing

	 	 แนวคิด	ปรัชญา	และความส�าคัญของการตลาด	ลักษณะ

ของตลาด	 สถาบันการตลาด	หน้าที่ของการตลาด	พฤติกรรมผู้บริโภค	

การแบ่งส่วนตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมาย	การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์	

ส่วนประสมการตลาด	และจรรยาบรรณทางการตลาด

	 	 Concepts,	 philosophy,	 and	 importance	 of	

marketing;	marketing	 characters;	marketing	 institutions;	

marketing	functions;	consumer	behavior;	market	segmentation;	

market	targeting;	product	positioning;	marketing	mix;	marketing	

ethics

 0903 101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)

  Management and Organizational 

  Behavior  

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ	 บทบาทของผู้บริหารในยุค

ทีธ่รุกจิมกีารเปลีย่นแปลงและมกีารแข่งขนัสงู	กระบวนการจดัการ	แนวคดิ

และหลักการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 แนวคิดเกี่ยวกับ

พฤติกรรมองค์การ	 พฤติกรรมกลุ่ม	 การจูงใจ	 ภาวะผู้น�าในองค์การ	

การติดต่อสื่อสาร	 ความขัดแย้ง	 และวัฒนธรรมองค์การ	 ธุรกิจระหว่าง

ประเทศและโลกาภวิตัน์	และการก�าหนดยทุธศาสตร์เพือ่การพฒันาองค์การ

ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

	 	 Concepts	of	management;	roles	of	executives	in	

business	changes	and	high	competition;	management	process;	

concepts	 and	 principles	 of	 human	 resource	management;	

concepts	of	organizational	behavior,	group	behavior,	motivation,	

leadership,	communication,	conflict,	and	organizational	culture;	

international	 business	 and	globalization;	 setting	 strategy	 for	

organizational	development	in	order	to	respond	changes

 0903 281  ความเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)

  และการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

  Entrepreneurship and New 

  Venture Creation

	 	 ความหมาย	คณุลกัษณะ	แนวคดิและพฤตกิรรมของความ

เป็นผู้ประกอบการ	 กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่	 การวิเคราะห์ปัญหา

และโอกาสเชงิธรุกจิ	รปูแบบการด�าเนนิธรุกจิสมยัใหม่	แนวคดิและรปูแบบ

การระดมทุน	 การบริหารการเติบโตอย่างยั่งยืน	 แนวทางการสร้างสรรค์

ธุรกิจใหม่	 ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีและสังคมต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

	 	 Definition,	 entrepreneurial	 attributes,	mind-set,	

and	behaviours;	entrepreneurial	process	of	new	venture	creation;	

problem	and	business	 opportunity	 analysis;	 types	 of	modern	

business	model;	fundraising	concept	and	process;	sustainable	

growth	management;	type	of	new	venture	creation;	empathizing	

effects	of	technological	and	socio-economical	change	on	new	

venture	creation
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 0904 101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Computer and Information 

  Technology

												 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานธุรกิจ	

ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เทคโนโลยีสื่อประสม	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 การใช้

คอมพวิเตอร์ในการตดิต่อส่ือสารทางธรุกิจ	การจัดการศูนย์ข้อมูล	การรักษา

ความปลอดภัยระบบคอมพวิเตอร์	จรยิธรรมและกฎหมาย	ด้านการสือ่สาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ

	 	 Fundamental 	 knowledge	 of 	 information	

system	and	technology;	application	of	information	system	and	

technology	for	business	management;	information	system	and	

business	 information	management;	 information	 technology	

management;	mixed	 communication	 technology;	 internet	

technology;	uses	of	computer	in	business	communication;	data	

center;	computer	security;	ethics	and	regulation	in	information	

communication	and	 technology;	application	of	computer	and	

information	technology	system	for	businesses

 0907 104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6)

  Microeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

จุลภาค		อุปสงค์	อุปทาน	ดุลยภาพของตลาด	กลไกตลาด	ความยืดหยุ่น

ของอปุสงค์และอปุทาน	ทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค	ทฤษฎกีารผลติ	ต้นทนุ

การผลติ	โครงสร้างตลาด	การก�าหนดราคาในตลาดสนิค้าและตลาดปัจจัย

การผลิต	

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	microeconomics;	

demand,	 supply,	market	 equilibrium,	market	mechanism,	

elasticity	 of	 demand	and	 supply;	 consumer	behavior	 theory;	

production	theory;	cost	of	production;	market	structure,	pricing	

strategy	in	product	market	and	factor	market

 0907 105 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)

  Macroeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

มหภาค		รายได้ประชาชาต	ิการเงนิและการธนาคาร	สถาบนัการเงนิ	นโยบาย

การเงิน	นโยบายการคลัง	 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 เงินเฟ้อ	การว่างงาน	

ดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศ	 อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ		

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	macroeconomics;	

national	 income;	money	 and	banking;	 financial	 institutions;	

monetary	policy;	fiscal	policy;	international	economics;	inflation;	

unemployment;	balance	of	payment;	exchange	rate	;	exchange	

rate	market

 0909 202 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Law 

	 	 หลกัการทัว่ไปของเอกเทศสญัญาบางประเภทตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	การท�าสัญญาซื้อขาย	เช่าซื้อ	จ�านอง	จ�าน�า	กู้ยืม	

ค�า้ประกนั	ตัว๋เงนิ	และตราสารทางการเงนิ	กฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้ธรุกจิ	

และกฎหมายแรงงาน

	 	 General	principles	of	contracts	according	to	civil	

laws	and	commercial	laws;	contracting	for	sales	and	purchases,	

hire	 purchases,	mortgages,	 pawns,	 loans,	 guarantee,	 bills	 of	

exchange,	and	securities;	 laws	of	business	 registration;	 labor	

laws

 0909 203 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Statistics

	 	 การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานในเชิงธุรกิจ	 การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล	 การแจกแจง

ความน่าจะเป็น	การสุม่ตวัอย่าง	การประมาณช่วงความเชือ่มัน่	การทดสอบ

สมมติฐาน	 การทดสอบไคสแควร ์	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	

การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์	 เลขดัชนีและการวิเคราะห์

อนุกรมเวลา	และสถิตินอนพาราเมตริก

	 	 App l icat ions 	 o f 	 fundamenta l 	 bus iness	

statistics;	data	gathering;	central	tendency	and	variation	of	data	

measurement;	 probability	distribution;	 sampling	distribution;	

confidence	interval	estimation;	hypothesis	testing;	Chi-square;	

analysis	of	variance;	regression	and	correlation;	number	index	

and	time	series	analysis;	nonparametric	statistics

 0909 301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ       3(3-0-6)

  Production and Operations Management

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตธุรกิจผลิตและ

ธุรกิจบริการ	 	 การก�าหนดท�าเลท่ีต้ังและผังโรงงาน	 การวางผังติดต้ัง

เครื่องจักรและอุปกรณ์	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 การจัดหาวัตถุดิบ	

การบริหารเวลาและค่าจ้าง	 การก�าหนดมาตรฐานงาน	 	 การปรับปรุงงาน	

การควบคุมคุณภาพการผลิต	การน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการ

การผลิต	และวิธีการเชิงปริมาณ
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	 	 Concepts	of	production	system	management	for	

manufacturing	 and	 service	 businesses;	 factory	 location	 and	

layout;	 installing	machines	 and	 equipment;	 product	 design;	

material	procurement;	time	and	wage	management;	setting	of	

task	standard;	task	reform;	production	quality	control;	computer	

applications	to	production	management;	quantitative	methods

 0909 302 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6)

  Business Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา :  0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite  :  0901 101 Principles of

    Accounting 

	 	 แนวคิดของการเงินธุรกิจ	 ตลาดการเงินและเครื่องมือ

ทางการเงินใหม่ๆ	 มูลค่าของเงินตามกาลเวลาและการประยุกต์ใช้	

ผลตอบแทนและความเสีย่ง	การวเิคราะห์รายงานทางการเงนิ	การวางแผน

ทางการเงิน	การจัดหาเงินทุน	งบประมาณการลงทุน	การบริหารสินทรัพย์

หมุนเวียน	โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน	นโยบายเงินปันผล

								 Concepts	 of	 business	 finance;	 financial	markets	

and	new	financial	 instruments;	 time	 value	 of	money	 and	 its	

implications;	 risk	 and	 returns;	 financial	 reporting	 analysis;	

financial	planning;	financing;	capital	budgeting;	current	asset	

management;	capital	structure;	cost	of	capital;	dividend	policy

 0909 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ  3(3-0-6)

  Business Research Methodology

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 203 สถิติธุรกิจ

  Prerequisite  :  0909 203 Business Statistics

	 	 แนวคิด	หลักการ	และความส�าคัญของการวิจัย	ประเภท

ของการวิจัย	การก�าหนดหัวข้อเรื่อง	การก�าหนดตัวแปร	การตั้งสมมติฐาน

และการทดสอบ	การเลือกเครือ่งมอืในการวเิคราะห์	การสร้างเครือ่งมอืเกบ็

รวบรวมข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล	 การประมวลผล	การวิเคราะห์	

การสรปุผลและแปลความหมาย	การเขยีนรายงาน	การน�าเสนอรายงานวจิยั

เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ

	 	 Concepts,	principles	and	importance	of	research;	

research	types;	research	topic;	identifying	variables;	formulating	

and	testing	hypotheses;	choosing	analytical	tools;	developing	

tools	 and	methods	 for	 data	gathering;	 data	processing;	 data	

analysis;	summarizing	and	interpreting	results;	writing	reports;	

research	presentation	for	business	problem	solving

 0909 401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Business Policy and Strategic Management

							 ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของการจัดการ

เชิงกลยุทธ์	 ระดับและประเภทของกลยุทธ์	 กระบวนการการจัดการเชิง

กลยุทธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร	

การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง	 การน�า

กลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผล	ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผน

กลยทุธ์ของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร	การจดัการเชงิกลยทุธ์ของธรุกจิ

ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์

	 	 Definitions,	 importance	 and	 components	 of	

strategic	management;	levels	and	types	of	strategies;	processes	

of	strategic	management;	environment	analysis	in	both	internal	

and	 external	 organizations;	 strategic	 planning	 for	 changing	

environments;	 strategic	 implementation	 and	 evaluation;	

relationships	 between	 policy	 and	 strategic	 planning	 of	

departments	 in	 an	 organization;	 strategic	management	 of	

international	business	and	globalization	

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  52  หน่วยกิต

  (1) วิชาเอกบังคับ 37  หน่วยกิต

 0904 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5)

  ในงานธุรกิจ

  Introduction to Computer Programming 

  in Business

							 ตรรกแนวคิดของการพัฒนาโปรแกรมส�าหรับงานธุรกิจ	

ขั้นตอนวิธีและหลักการออกแบบโปรแกรม	การเขียนรหัสเทียม	การเขียน

ผังงาน	 การออกแบบโปรแกรม	 วิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริธึม	

การออกแบบอัลกอริธึม	 การทดสอบและตรวจสอบความผิดพลาดของ

โปรแกรม	การแก้ไขจดุบกพร่อง	การศกึษาเทคนคิการแก้ปัญหาในการเขยีน

โปรแกรมส�าหรับงานธุรกิจ	 และการจัดท�าเอกสารอธิบายโปรแกรม	

และแนวคิดพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

	 	 Logic	 concepts	 of	 business	 programming	

development;	 procedures	 and	principles	 of	 program	design;	

pseudo	code;	flowchart;	program	design;	design	and	analysis	of	

algorithms;	 program	 testing	 and	 error	 checking;	 debugging;	

problem	solving	for	programming	in	business	and	documentation,	

and	object	oriented	programming	concept
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 0904 103 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5)

  Data Structure and Algorithms

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล

ส�าหรับการด�าเนินการ	 เทคนิคในการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม	 เชื่อมโยง

รายการ	สแต็ค	คิว	กราฟ	โครงสร้างแบบต้นไม้;	การแสดง,	การส�ารวจเส้น

ทาง	การค้นหา	 (ฮาชชิ่ง	ต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี่	ต้นไม้หลายทาง)	จัดการ

ก�าจัดขยะ	การจัดการหน่วยความจ�า	การเรียงล�าดับภายในและภายนอก

	 	 Fundamental	 algorithms	 and	 data	 structures

for	 implementation.	 Techniques	 for	 solving	 problems	 by	

programming.	 Linked	 lists,	 stacks,	 queues,	 directed	graphs.	

Trees:	 representations,	 traversals.	Searching	 (hashing,	binary	

search	 trees,	multiway	 trees).	Garbage	 collection,	memory	

management.	Internal	and	external	sorting

 0904 201 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

  Business Programming 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 102 การเขียนโปรแกรม

คอมพวิเตอร์เบือ้งต้นในงานธุรกจิ

  Prerequisite  : 0904 102 Introduction to 

Computer Programming in 

Business

	 	 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่	 ลักษณะของการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์ 	 เทคนิคในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ		

การโปรแกรมเชิงวัตถุ	 ภาษาโปรแกรมในเชิงลึก	และการพัฒนาโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ

	 	 Basic	 concepts	 of	 computer	 programming;	

development	 of	modern	 applied	 programming;	 natures	 of	

computer	programming;	 techniques	 of	 applied	programming	

development	 in	 business;	 object-oriented	 programming;	

advanced	program	language;	development	of	computer	language	

programs	for	business	applications

 0904 202  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)   

  Computer Technology and Operating 

  System

	 โครงสร้างคอมพวิเตอร์และองค์ประกอบระบบคอมพวิเตอร์	

ระบบหน่วยความจ�าระบบการน�าข้อมูลเข้า		และระบบแสดงผล		ระบบการ

เชือ่มต่อสถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์สมยั

ใหม่	 ระบบปฏิบัติการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านโปรแกรม

ควบคมุเคร่ืองการท�างานร่วมกนัระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	และกรณี

ศึกษาระบบปฏิบัติการ

	 	 Computer	 architectures	 and	parts	 of	 computer	

system;	memory	systems,	input	and	output	systems;	interface	

systems;	 microprocessor	 architectures;	 new	 computer	

technologies;	operating	system	and	recent	advances	of	machine	

control	programs;	hardware	and	software	co	operations;	case	

studies	of	operating	systems

 0904 203  ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5)

            Business Database Management System 

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบฐานข้อมูล	การออกแบบ

ฐานข้อมูล	การจัดการฐานข้อมูล	สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล	ฟังก์ชัน

การขึ้นต่อกัน	 คีย์และการนอร์มอลไลซ์	 การออกแบบระบบฐานข้อมูล	

และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านการจัดการฐานข้อมูลกับงานธุรกิจ

	 	 Concepts	 of	 database	 system	management;	

database	design	concepts;	database	management;	architectures	

of	 database	 systems;	 functional	 dependencies;	 key	 and	

normalization;	 database	design,	 applications	 of	 the	database	

management	system	in	business

 0904 204 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)

  สารสนเทศทางธุรกิจ

  Analysis and Design for Business 

  Information System

	 	 กลยทุธ์ของการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางธรุกจิ	วฏัจกัร

ของการพัฒนาระบบงาน	การบริหารโครงการพัฒนาระบบงาน	การพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์	 การจัดการพฤติกรรมบุคลากรในกระบวนการพัฒนา	

การพิจารณาก�าหนดความต้องการสารสนเทศ	การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบรายละเอียดเชิงตรรก	การใช้เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนา

ระบบงาน	การประเมินผล	และการดูแลรักษาระบบ

	 	 Strategies	of	business	application	programming	

development;	 cycle	 of	 system	development;	management	 of	

system	 development	 project;	 application	 of	 programming	

developments;	personal	behavior	management	in	development	

process;	considerations	of	information	needs;	analysis	and	design	

of	logical	detail	system;	using	tools	in	system	design	and	devel-

opment;	evaluation	and	maintenance	of	system		
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 0904 301 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  ในงานธุรกิจ

  Business Data Communication 

  and Computer Network

	 	 ระบบการสื่อสารข้อมูล	 อุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูล	

การส่ือสารข้อมูลด้วยเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ทัง้แบบใช้สายสญัญาณและไร้

สายสัญญาณ	มาตรฐานสากลและโปรโตคอลต่างๆ	 ในการสื่อสารข้อมูล

ด้วยเครอืข่ายคอมพวิเตอร์	สถาปัตยกรรมของเครือข่ายคอมพวิเตอร์	ระบบ

รักษาความปลอดภัยในเครือข่าย	 การออกแบบติดตั้งระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานธุรกิจ

	 	 Data	 communication	 systems;	 communication	

hardware;	wire	and	wireless	networks;	international	standards	

and	network	protocols;	network	architectures;	network	security	

systems;	network	design	and	implementation	for	business

 0904 303 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)  

  Internet Programming 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 102 การเขียนโปรแกรม

คอมพวิเตอร์เบือ้งต้นในงานธรุกจิ

  Prerequisite  :  0904 102 Introduction to 

Computer Programming in 

Business

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 203 ระบบการจัดการฐาน

ข้อมูลทางธุรกิจ

  Prerequisite : 0904 203  Business Database 

Management System   

	 	 หลักการของการรับส ่งข ้อมูลในระบบอินเทอร ์เน็ต	

เทคโนโลยีเว็บเซอร์ฟเวอร์และเว็บเบราเซอร์	 เทคโนโลยีภาษาสคริป

และซีจีไอ	 การใช้ภาษาสคริปและซีจีไอในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ

เซอร์ฟเวอร์	 การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลบนเว็บเซอร์ฟเวอร์ในอินเทอร์เน็ต	

และการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาสคริปและซีจีไอเพื่อใช้ฐานข้อมูลบน

อินเทอร์เน็ต		

	 	 Principles	 of	 internet	 data	 transmission;	web	

servers	 and	web	browsers	 technology;	 script	 language	 and	

common	 gateway	 interface	 (CGI)	 technology;	web	 server	

programming	by	using	script	language	and	CGI;	application	of	

web	server	database	system	in	internet;		programming	by	using	

script	language	and	CGI	for	internet	database

 0904 327 การด�าเนินการและการพัฒนาโปรแกรม 3(2-2-5)

  บนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ

  Implementing and Developing 

  Cloud Computing Applications 

	 	 สภาพแวดล้อมการประมวลผลแอปพลเิคชนับนกลุม่เมฆ,	

การพัฒนาแอปพลิเคชัน,	การโอนย้ายจากโปรแกรมเดิมสู่การประมวลผล

บนกลุ่มเมฆ,	ผลกระทบของการจัดการโครงการคอมพิวเตอร์แบบกลุ่ม

เมฆ,	งบประมาณ,	และ	การจัดการวงจรการบริหารจัดการภายในองค์กร;	

การเลือกชุดระบบปฏิบัติการ	 เครื่องมือ	 และ	 บริการ	 ที่ เหมาะสม;	

ความน่าเชื่อถือ,	สภาพพร้อมใช้งาน	และ	การรักษาความปลอดภัย;	กรณี

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการประมวลผลบนกลุ่มเมฆท่ีทันสมัย	ประเด็น

การด�าเนินการติดตั้ง	และแนวทางแก้ปัญหา				

	 	 Cloud	 application	 environment,	 develop	 new	

applications,	migrate	legacy	software	to	cloud,	affects	of	cloud	

computing	project	management,	budgeting,	and	lifecycle	man-

agement	 in	your	organization;	Select	appropreiateness	of	 the	

combination	 of	 platforms,	 tools,	 and	 services;	 Address	

reliability,	availability,	and	security	concerns;	Case	studies	that	

illustrate	the	latest	cloud	computing	technologies,	implementation	

issues,	and	solutions

 0904 329 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5)

  Data Analytics Foundations for Business

  เง่ือนไขของรายวิชา : 0904 203 ระบบการจัดการฐาน

ข้อมูลทางธุรกิจ

  Prerequisite : 0904 203  Business Database 

Management System   

	 	 เรยีนรูพ้ืน้ฐานเทคโนโลยสี�าหรบัการรวบรวมข้อมลู	การจดั

เกบ็	วิเคราะห์	เรยีนรู	้เข้าใจ	Busuiness	Analytics	3	แบบคอื	Descriptive	

Analytics,	Predictive	Analytics,	Prescriptive	Analytics	และการ

เข้าถึงข้อมูล	 รวมถึงการดูในหลากหลายมุมมอง	 (Multidimensional	

Model)	ของข้อมลู	เพือ่ช่วยให้ผูใ้ช้งานในองค์กรท�าการตัดสนิใจทางธุรกจิ

ที่ดียิ่งขึ้น	เรียนรู้	Business	Data	Analytics	Application	ที่รวบรวม

การท�างานของระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ	และสร้างแบบสอบถามรวมทัง้

สร้างรายงานเพื่อการวิเคราะห์	 และน�าผลลัพธ์ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการ

วางแผนธุรกิจ	แนวคิดและพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล	

	 	 Study	basic	technologies	for	data	collection,	data	

storage,	and	data	analysis.	Understand	three	types	of	business	

analytic:	 descriptive	 analytics,	 predictive	 analytics	 and	

prescr ipt ive	 analyt ics . 	 Data	 access	 and	 views	 of	

multidimensional	model	of	business	to	assist	an	organization	to	

make	better	 business	decisions.	Discuss	 the	 applications	 for	

business	data	 analytics	 including	decision	 support	 systems,	
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questionnaire	 and	 report	 generation,	 and	using	 the	 result	 to	

guide	the	business	planning

 0904 494 การออกแบบและการพัฒนาประสบการณ์ 3(2-2-5)   

  และส่วนติดต่อกับผู้ใช้

  User Experience/User Interface Design 

  and Development 

	 	 หลักการของการออกแบบ	 และการเขียนโปรแกรมส่วน

ติดต่อกับผู ้ใช ้	 ส ่วนติดต่อผู ้ใช ้ที่สามารถปรับเปลี่ยน	 ไอคอนและ	

การออกแบบหน้าต่าง	การออกแบบภาษาค�าสัง่และระบบการแนะแนวผูใ้ช้

การออกแบบส่วนตดิต่อผูใ้ช้และปฏสิมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัคอมพวิเตอร์		

การตรวจสอบการออกแบบทางเลือก	 การทดสอบการใช้งาน	 เครื่องมือ

และวิธีส�าหรับการออกแบบ	 	 และการพัฒนา	 วิธีส�าหรับการวัดค่าและ

คุณภาพส่วนติดต่อที่ประเมินค่า	

	 	 Principles	of	user	interface	design,	development	

and	programming;	 Psychology,	 users	 and	 cognitive	 science;	

adaptive	user’s	interfaces;	icon	and	window	design;	command	

language	design	 and	guidance	 systems	 	 for	 users;	 interface	

design	for	users	and	human-computer	interaction,	examination	

of	alternative	design;	usability	 testing;	 tools	and	methods	 for	

design	and	development;	methods	for	measuring	and	evaluating	

interface	quality;	

0904 407 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4(0-12-0)

  Business Computer Project  

				 	 การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ	 การบริหารโครงงานใน

รูปแบบการพฒันาระบบธรุกจิ	การออกแบบธรุกจิ	พฒันาโปรแกรม	การน�า

เสนอแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหา	 การน�าเสนอโครงร่างโครงงาน	

การด�าเนินงานตามแผน	 การติดตาม	 ภายใต้การแนะน�าของอาจารย์ที่

ปรึกษา			และการรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการสอบ	

	 	 Project	management	 in	 business	 information	

technology	 system	 development,	 software	 development,	

business	 idea/alternative	 presentation	 and	 project	 proposal	

presentation	 according	 to	 faculty	members’	 supervision	

development	and	project	final	presentation	according	to	faculty	

members’	 supervision;	 presentation	 of	 a	 final	 report	 to	 an	

examination	committee

  (2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต

 0904 302 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Business Information Technology 

  Management 

	 	 หลักการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	

การวางแผนงาน	การจัดการ	และการควบคุมทรัพยากรทางด้านต่างๆ	ทั้ง

ด้านบุคลากร	เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์	งบประมาณ	และการบรหิารโครงการ	

การออกแบบ	 การพัฒนา	 การสร้าง	 การติดตามและประเมินผลระบบ

สารสนเทศธรุกจิ	ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อองค์กร	กฎหมาย

และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 องค์ประกอบ	

วัตถุประสงค์	ความเหมาะสม	และการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

ปัญหา	อุปสรรค	และความต้องการของผู้ใช้	วิธีการแก้ปัญหา	การเลือกวิธี

ท่ีเหมาะสมกับงบประมาณ	 การก�าหนดความต้องการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 การเจรจาสัญญา	 การเตรียมสถานที่ 	 การจัดองค์กร	

และการจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	รวมถึงกรณีศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

	 	 Principles	 of	 business	 information	 technology	

system;	 planning,	management,	 and	 control	 of	 resources	 in	

employee,	 computer	 technology,	 budgeting,	 and	 project	

management;	 design,	 development,	 construction,	 building,	

following-up,	 and	evaluation	of	 business	 information	 system;	

effects	 of	 information	 technology	 on	 organizations;	 laws	 and	

governmental	policies	of	information	technology;	components,	

objectives,	 appropriateness,	 and	 planning	 of	 business	

information	technology;	problems,	threats	and	needs	of	users;	

problem	solving	methods;	appropriate	procedure	for	budgeting;	

need	setting	for	information	technology;	contract	negotiation,	

place,	organizing,	and	management	of	information	technology	

center	and	 information	 technology,	 including	a	case	study	of	

business	information	technology	management

 0904 311 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

  Business Programming 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 201 การเขยีนโปรแกรมทาง

ธุรกิจ 1

  Prerequisite : 0904 201 Business 

Programming 1

	 	 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถขุัน้สงู	การประมวลผลทางธรุกจิ

ส�าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์	การเขียนพัฒนาแอพพลิเคชันแบบกระจาย	

การพฒันาโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์ข้ันสงูส�าหรบัการจดัการฐานข้อมลู

ทางธุรกิจแบบกระจาย
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	 	 Advanced	object-oriented	programming;	business	

processing	for	computer	networking;	development	programming	

of	 application	 distribution	 styles;	 development	 of	 advanced	

computer	 language	 programming	 for	 distributed	 business	

database	management

 0904 312 ระบบความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  ส�าหรับงานธุรกิจ

  Computer Security System for Business

	 	 ระบ		บรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์	 ระบบรักษา

ความปลอดภยัส�าหรบัเครอืข่ายคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็	พืน้ฐานการ

เข้ารหสัและถอดรหสัข้อมลู	รูปแบบและขัน้ตอน	การเข้ารหสัและถอดรหัส	

ส่วนประกอบของการเข้ารหสัและถอดรหสัอลักอริธมึ		และรูปแบบของคย์ี

ที่จะใช ้ในการเข ้ารหัสและถอดรหัสมาตรฐานความปลอดภัยของ

การส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต	ศึกษากรณี

ศึกษาการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยส�าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในงานธุรกิจ

	 	 Computer 	 secur i ty 	 systems; 	 computer	

networking	 and	 internet	 security	 systems;	 fundamentals	

of	 encoding	 and	 decoding	 basics;	 steps	 and	 modes	 of	

encoding	 and	 decoding;	 parts	 of	 encoding	 and	 decoding	

algorithms	and	key	models;	case	studies	of	data	transmission	

security	standards	for	networking	and	the	internet

 0904 313 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล 3(3-0-6)

  ในระบบสารสนเทศธุรกิจ 

  Data Structure and File Organization 

  in Business  Information System

	 	 โครงสร้างข้อมูลและแฟ้มข้อมูล	 ที่ใช้ในการประมวลผล

ระบบสารสนเทศ	 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลพื้นฐานทั้งแบบล�าดับขั้น	 แบบมี

ทิศทาง	ดัชนี	แฮช	และบี-ทรี	การวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลทั้งลิสท์	คิว	ทรี	

อะเรย์	และแฮช	ระบบการค้นคนืสารสนเทศ	ระบบการประมวลผลข้อความ	

ระบบการประมวลผลภาพ	 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และภาพ	

และระบบฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการจัดการแฟ้มข้อมูล	

	 	 Data	structures	and	files	for	information	processing;	

basic	file	structures	in	hierarchy,	indexing,	hashing,	and	B-trees;	

a	 data	 structure	 analysis	 for	 list,	 queue,	 array,	 and	hashing;	

information	queries	systems;	hardware	systems

 0904 316 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Information Technology Audit

	 	 การวิเคราะห์ระบบและขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน

สารสนเทศ	 เพื่อน�าไปประกอบการพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง

ของการท�างานของระบบงาน	การตรวจสอบขัน้ตอนการวเิคราะห์ระบบงาน

แนวคดิการพฒันาระบบงานคอมพวิเตอร์	การตรวจสอบการออกแบบระบบ

จดัเกบ็ข้อมลู	การตรวจสอบข้ันตอนการพฒันาระบบ	การสร้างแบบจ�าลอง

ข้อมูลทดสอบเพื่อน�ามาใช้ในการทดสอบระบบงานและการจัดท�าเอกสาร

รายงานผลการทดสอบ

	 	 System	and	step	analysis	of	 information	system	

development	for	consideration		and	auditing	of	accurate	working	

system;	 auditing	 of	 system	 analysis	 steps;	 concepts	 of	

computer	 system	development;	 auditing	 of	 storage	 system	

design;	 auditing	 of	 system	development	 steps;	 data	 testing	

simulation	for	system	testing	and	preparation	of	testing	result	

reporting		

 0904 317 การพัฒนาและประยุกต์ฐานข้อมูล 3(2-2-5)

  Database Implementations

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 203  ระบบการจัดการฐาน

ข้อมูลทางธุรกิจ

      Prerequisite : 0904 203  Business Database 

Management System

	 	 ทฤษฎีและการประยุกต์เครื่องมือบริหารงานฐานข้อมูล	

การขยายความรู	้SQL	ไปสูก่ารจดัการฐานข้อมลูขนาดใหญ่	เพือ่พฒันาด้าน

ผู้ใช้และด้านผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ	วิธีการ

เก็บข้อมูลและเทคนิคการเรียกใช้	การสร้างฐานข้อมูลในงานธุรกิจ	

	 	 Theories	and	application	of	database	management	

system	(DBMS)	tools;	extensive	knowledge	of	SQL	to	manage	

enterprise	database	systems	for	developing	users	and	servers;	

relationships	between	users	and	servers;	stored	procedures	and	

triggers;	development	of	small	database
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 0904 318 การสื่อสารแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่ 3(2-2-5)

  ในงานธุรกิจ

  Wireless and Mobile Communication 

  in Business

  เงื่อนไขของรายวิชา :  0904 301 การสื่อสารข้อมูลและ

เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ในงานธรุกจิ

  Prerequisite  :  0904 301 Business Data

Communication and Computer 

Network

	 	 ววิฒันาการและการเข้ากนัได้ของมาตรฐานการสือ่สารแบบ

ไร้สาย	 เครือข่ายแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่มาตรฐานต่างๆ	 ลักษณะ

เฉพาะของเครือข่ายการสื่อสารแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่	อินเทอร์เน็ต

โปรโตคอลแบบเคลือ่นที	่การจดัการประสทิธภิาพของเครอืข่ายไร้สาย	การ

เปลี่ยนต�าแหน่งของการใช้งาน	การเข้าถึงข้อมูลแบบเคลื่อนที่และอุปกรณ์

สนับสนุน	 การประยุกต์ใช้งานการสื่อสารแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่

ในงานธุรกิจ

	 	 Evo lut ion 	 and	 congruence	 o f 	 wi re less	

communication	 standards;	 networks	 of	 standardized	

wireless	and	mobile;	specific	characters	of	wireless	and	mobile	

communication	networks;	mobile	protocol	internet;		efficiency	

management	of	wireless	networks;	position	changes	of	usages;	

connection	of	mobile	data	and	support	equipments	;	applications	

of	wireless	and	mobile	communication	in	business

 0904 321 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)

  Internet Marketing

	 	 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดในอนิเทอร์เนต็	ความพร้อมของ

องค์ประกอบทางด้านการตลาด	องค์ประกอบในด้านการด�าเนินการตลาด

บนอินเทอร์เน็ต	ประกอบด้วย	กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด	การวางแผน

การตลาด	กลยุทธ์การสร้างและการออกแบบเว็บไซต์	และอื่นๆ	

	 	 Concepts	 of	 internet	marketing;	 readiness	 of	

marketing	 components;	 components	 of	 internet	marketing	

operations,	such	as	marketing	target	groups,	marketing	planning,	

website	building	and	design	strategy,	and	others

 0904 322 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)

  Electronics Commerce

	 	 การท�างานและโครงสร้างของระบบอนิเทอร์เนต็	เทคโนโลยี

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทีเ่หมาะสมในงานพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์	หลกัการ

และกฎหมายเก่ียวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 ระบบรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูล	 การจัดการข้อมูล	 การติดตั้งและพัฒนาโปรแกรม

ส�าหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์		ทั้งแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

และแบบเคลื่อนที่	และการจัดการงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	รวมถึงกรณี

ศึกษาเว็บไซต์ที่ท�าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Operations	 and	 structure	 of	 internet	 system;	

appropriate	hardware	and	software	technology	for	electronics	

commerce;	 principles	 and	 laws	 of	 electronics	 commerce;	

data	security	system;	data	management;	program	installation	

and	management	for	website	of	electronics	commerce	in	both	

internet	 networks	 and	mobile	 aspect;	 electronics	 commerce	

management,	 including	 a	 case	 study	 of	website	 in	 doing	

electronics	commerce	businesses	

 0904 323 การวิเคราะห์และการออกแบบเว็บไซต์ 3(2-2-5)

  Web Analysis and Design 

	 	 สถาปัตยกรรมของการสือ่สารข้อมลูระหว่างเว็บเซอร์ฟเวอร์

และเว็บเบราเซอร์เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการ

ให้บริการของเว็บเซอร์ฟเวอร์ในปัจจุบัน	การติดตั้งระบบเว็บเซอร์ฟเวอร์

และฐานข้อมูลบนเว็บ	การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์	 การออกแบบหน้า

เว็บให้รองรับการแสดงผลที่หลากหลายอุปกรณ์	 การใช้เทคโนโลยี

ซอฟต์แวร์ในปัจจุบันเพื่อการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

	 	 Architectures	 of	 data	 communication	between	

web	servers	and	web	browsers;	appropriate	current	hardware	

and	software	technology	for	web	servers;	installation	of	database	

servers	and	database	on	web;	web	structure	design;	web	pages	

responsiveness	design	 for	 all	 device;	 using	 current	 software	

technology	for	designing	and	developing	business	website

 0904 324 ระบบความปลอดภัยส�าหรับพาณิชย์ 3(2-2-5)   

  อิเล็กทรอนิกส์

  Electronics Commerce Security System

	 	 ระบบรักษาความปลอดภัยส�าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และอินเทอร์เน็ต	พื้นฐาน	 รูปแบบและข้ันตอนการเข้ารหัสและถอดรหัส	

ส่วนประกอบของการเข้ารหัสและถอดรหัสอัลกอริธึมและรูปแบบของคีย์

ที่จะใช้	 มาตรฐานความปลอดภัยของการส่งข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต	

และกรณีศึกษาการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยกับเว็บไซต์พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Security	 system	 for	 computer	 networks	 and	

internet;	 fundamentals,	 types,	 and	 steps	 of	 encryption	 and	

decryption;	 components	 of	 encryption	 and	 decryption	 for	

algorithms	and	key;	security	standards	of	information	sending	

in	internet	system;	case	studies	of	implementing	security	system	

and	electronics	commerce	website
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 0904 325 การเงินและการธนาคารส�าหรับพาณิชย์ 3(3-0-6)

  อิเล็กทรอนิกส์

  Finance and Banking for Electronics 

  Commerce

	 	 ววิฒันาการของการช�าระเงนิสมยัใหม่	การให้บรกิารทางการ

เงินของธนาคารที่สนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 ระบบการสั่งซื้อและ

การจ่ายเงนิส�าหรบัเวบ็ไซต์พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์	ระบบการใช้บตัรเครดติ	

การใช้เชค็อเิลก็ทรอนกิส์	การใช้เงนิอเิลก็ทรอนกิส์	การใช้เงนิอเิลก็ทรอนกิส์

ทีอ่ยูใ่นบตัรสมาร์ทการ์ด	การช�าระเงนิสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ	ของระบบ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Evolution	of	modern	payment;	banking	services	

through	electronics	commerce;		ordering		and	payment	systems	

of	 electronics	 commerce	 website;	 credit	 card	 system;	

electronic	 checking;	 electronic	money;	 	 electronic	money	 in	

smart	card;	modern	payments	of	electronics	commerce	system

 0904 328 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 

  Big Data Analytics

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่	คลังข้อมูล	ศูนย์

ข้อมูล	การใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(R	และ/หรือ	Python)	เพื่อดึง

ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่	ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล	

เทคนิคการท�าเหมืองข้อมูล	และ	การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 อัลกอริทึม

และกระบวนทัศน์การค�านวณเพื่อค้นหารูปแบบและกฎระเบียบในฐาน

ข้อมูล	

	 	 Basic	 knowledge	 on	 big	 data,	 data	mart,	 data	

warehose	 and	 data	 center;	 	 using	 computer	 programming	

language	(R	and/or	Python)	to	extract	data	from	big	data;	the	

knowledge	and	skills	in	data	analytics,	data	mining	techniues	

and	statistical	analysis;	algorithms	and	computational	paradigms	

that	 allow	 computers	 to	 find	 patterns	 and	 regularities	 in	

databases

 0904 414 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6)

  Decision Support Systems

	 	 วิ ธี ก ารและ เทคนิคในการสร ้ า งและติดตั้ ง ระบบ

คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ	การพัฒนา

โปรแกรมทางเลือก	การสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	กฎในการสร้าง

เครื่องมือ	 ได้แก่	 การจ�าลองสถานการณ์	 การหาค่าความเหมาะสม	สถิติ	

และแบบเชิงปริมาณอื่นๆ	และระบบคอมพิวเตอร์	ได้แก่	ระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ	ระบบวางแผนการจัดการทรัพยากร	และระบบผู้เชี่ยวชาญ	

เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	

และกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

	 	 Methods	 and	 techniques	 for	 building	 and	

installation	of	computer	system	in	supporting	efficient	decision	

making;	alternative	software	development;	building	of	decision	

support	 system;	 rules	 of	 tool	 building,	 including	 simulation,	

optimization,	 statistics,	 and	 other	 quantitative	 models;	

computer	 systems	 of	 management	 information	 system,	

enterprise	resource	planning	and	expert	systems	in	supporting	

and	enhancing	decision	support	system;	case	studies	of	decision	

support	system	application

 0904 415 การออกแบบกราฟฟิกในงานธุรกิจ 3(2-2-5)

  Graphic Design for Business

	 	 ทฤษฎีการออกแบบกราฟฟิก	 หลักการวิเคราะห์ความ

ต้องการเพื่อการออกแบบกราฟฟิก	 การใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปท่ีได้

มาตรฐานในการออกแบบกราฟฟิกที่เหมาะสมส�าหรับงานธุรกิจ	 การใช้สี

เพื่อเน้นและจัดล�าดับองค์ประกอบกราฟฟิกท่ีมีประสิทธิภาพ	 รูปแบบตัว

อักษร	 และทักษะการออกแบบหรือวางต�าแหน่งกราฟฟิก	 เพื่อให้ได้

มาตรฐานและการใช้งานในธุรกิจ

	 	 Theories	 of	 graphic	design;	 principles	 of	 needs	

analysis	for	graphic	design;	uses	of	standard	software	package	

in	appropriate	graphic	design	for	business;	efficient	uses	of	colors,	

in	dominant	and	sequencing	subordinate	elements,	typography,	

and	 production	 skills	 or	 graphic	 position	 for	 standards	 and	

business	usages

 0904 416 การเขียนโปรแกรมส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)

  แบบไร้สายในงานธุรกิจ

  Mobile Programming and Wireless 

  Components in Business   

	 	 หลกัการและกระบวนการของการเขยีนโปรแกรมประยกุต์

แบบไร้สาย	ระบบฐานข้อมลูทีน่�ามาใช้กบัเครือ่งมอืและอปุกรณ์สือ่สารแบบ

ไร้สาย	การวิเคราะห์	ออกแบบและพฒันาโปรแกรม	การประยกุต์ใช้อปุกรณ์

และเครื่องมือสื่อสารแบบไร้สายเพื่อน�ามาใช้ในงานธุรกิจ

	 	 Principles	 and	 processes	 of	 applied	wireless	

programming;	database	system	that	implements	to	wireless	tools	

and	components;	analysis,	design	and	development	of	program;	

applications	of	wireless	components	and	tools	in	business	
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 0904 417  การประยุกต์ชอฟต์แวร์เพื่อการวางแผน 3(2-2-5)   

  ทรัพยากรองค์กร 

  Applications of Enterprise Resource 

  Planning Software 

	 	 ลักษณะ	ความส�าคัญ	และการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อ

การจัดการบริหารการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร	 ERP	

(Enterprise	 Resource	 Planning)	 โดยค�านึงถึงความเหมาะสม

และสอดคล้องกับสภาพขององค์กร

	 	 The	nature,	 importance,	 and	use	 of	 Enterprise	

Resource	Planning	(ERP)	software	application	appropriateness	

and	consistence	with	organization	environment

 0904 418 การประยุกต์ชอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ 3(2-2-5)   

  ด้านลูกค้าสัมพันธ์  

  Applications of Customer Relationship 

  Management Software 

	 	 ลักษณะ	 ความส�าคัญ	 และการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

เพ่ือการจัดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์	 โดยค�านึงถึงความเหมาะสม

และสอดคล้องกับสภาพขององค์กร

	 	 The	 nature,	 importance,	 and	 use	 of	 Customer	

Relationship	 Management	 (CRM)	 software	 application	

appropriateness	and	consistence	with	organization	environment	

 0904 427 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5)

  Internet of Things

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 201 การเขยีนโปรแกรมทาง

ธุรกิจ 1

  Prerequisite  : 0904 201  Business Program-

ming 1 

	 	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัอนิเทอร์เนต็ของสรรพสิง่การเชือ่ม

ต่อเซ็นเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ควบคุม	การท�างานของอุปกรณ์	 อินเทอร์เน็ต

ของสรรพสิ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 การสร้างเครือข่ายอุปกรณ์

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง			กรณีศึกษาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ	อินเทอร์เน็ต

ของสรรพสิ่ง	และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นส�าหรับ	การวิเคราะห์

ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

	 	 Introduction	to	Internet	of	Tthings	(IoT);	working	

with	sensor	and	actuators;	connecting	an	IoT	device	to	Internet;	

creating	network	of	IoT	devices;	case	studes	of	IoT	utilization;	

building	smart	application	with	IoT;	IoT	data	analytics

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วย

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 	 จ�านวน

ไม่น้อยกว่า		6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม	(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 0199 499 สหกิจศึกษา 9 (0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงาน	 ในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนา

นิสิตให ้มีความรู ้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข ้องกับการท�างาน

ในสถานประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิด

อย่างเป็นระบบ	การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์

และการประเมินท�าให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถาน

ประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	is	

in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market

 0904 497 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน 2(300ชั่วโมง)

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  Business Computing Internship

	 	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านคอมพวิเตอร์ธุรกิจใน

หน่วยงานของรัฐบาล		รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน

	 	 Business	 computing	 internship	 in	 enterprises,	

government	agencies	or	private	sectors




