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รหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา
BCOM1101

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Principles of Information Systems
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ ป ระกอบของระบบ
สารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ
การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การสื่อสาร
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
หมายเหตุ: เปิดสอนให้นักศึกษาสาขาอื่นเรียน

BCOM1102

ระบบสารสนเทศออนไลน์ทางธุรกิจ
3(2–2–5)
Online Information System for Business
ความรู้พื้นฐานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบห่วงโซ่อุปทาน การ
จั ดการลู กค้า สั มพัน ธ์ การทาการตลาดออนไลน์ การส่ งเสริมธุร กิจออนไลน์ กฎหมายและ
จรรยาบรรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจออนไลน์

BCOM2104

การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ
3(2–2–5)
System Analysis and Design for Information Systems in Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: COMP1207 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทางธุรกิจ
ความหมายของระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้
การวางแผนโครงการ การรวบรวมและการวิเคราะห์ความต้องการ แบบจาลองขั้นตอนการ
ทางานของระบบ การออกแบบฟอร์มและรายงาน การออกแบบส่ว นประสานกับผู้ ใช้ การ
พัฒนาและติดตั้งระบบ การบารุงรักษาระบบ เพื่อให้ระบบสามารถใช้ในงานธุรกิจได้

BCOM2201

ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3(2–2–5)
Database System for Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล แบบจาลอง
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การสร้างแบบจาลองข้อมูลด้วยตัวแบบเอนทิตี้รีเลชั่นชิพ การจัดระบบ
ข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐาน การออกแบบและการใช้ฐานข้อมูล ภาษาจัดการฐานข้อมูล การ
ควบคุมการใช้ระบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานธุรกิจ
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BCOM2202

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System
ความรู้ เกี่ย วกับระบบสารสนเทศ การจัดการและกระบวนการตัดสิ นใจ ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แ วร์ การจั ด การฐานข้ อมูล การสื่ อสารข้ อมู ล และระบบเครือข่ าย อิน เทอร์เ น็ต และ
พาณิช ย์ อิเล็ กทรอนิ กส์ ระบบประมวลผลรายการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบ
สารสนเทศสานั กงาน ระบบสารสนเทศเพื่อผู้ บริ หาร ระบบผู้ เชี่ยวชาญ ธุรกิจอัจฉริยะ การ
จัดการความรู้ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยและจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์

BCOM2301

ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์มัลติมีเดียทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Software Usage Skills for Multimedia
ความหมาย ความเป็นมา และประโยชน์ของการสื่อสารในงานธุรกิจ องค์ประกอบของ
การสื่ อ สาร รู ป แบบตั ว อั ก ษร ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว เสี ย ง และวิ ดี โ อ การใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูปที่นิยมสาหรับออกแบบการสื่อสารชนิดต่างๆ เช่น Infographic โปสเตอร์ แผ่นพับ
เว็บไซต์ ฯลฯ เพื่อใช้สาหรับสื่อสารในงานธุรกิจ

BCOM2501

การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Commerce Management
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แนวการดาเนินการในการเข้า
สู่ระบบอีคอมเมิร์ซ ประเภทของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ หลักการตลาดออนไลน์ การรักษา
ความปลอดภัยในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชาระเงินและระบบตะกร้าออนไลน์
การประมู ล อิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ การโฆษณาและการประชาสั มพั นธ์ ร้านค้า บนเว็ บ หลั ก ในการ
ออกแบบและพัฒ นาเว็บไซต์ทางการค้า การจดโดเมนเนม และกฎหมายเกี่ ยวกับ พาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์

BCOM3201

ระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
3(2-2-5)
Enterprise Resource Planning System
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BCOM2202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความส าคั ญของการวางแผนทรั พยากรวิ ส าหกิ จและการบูร ณาการสารสนเทศใน
องค์ ก าร หลั ก การส าคั ญ ของระบบงานในการวางแผนทรั พ ยากรวิ ส าหกิ จ การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางธุรกิจ แนวทางการเลือกและการจัดสร้างระบบ ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจโดยประยุกต์ใช้กับสารสนเทศทาง
ธุรกิจ และการบริหารห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
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BCOM4101

การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Software Project Management for Business
ศึกษาความหมาย แนวทางของโครงการซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ การบริห ารขอบเขต
โครงการ การบริหารเวลาโครงการ การจัดการแผนงาน การบริหารค่าใช้จ่ายโครงการ การ
บริหารคุณภาพโครงการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์โครงการ การบริหารการสื่อสารโครงการ
การบริหารความเสี่ยงโครงการ การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตั้งระบบ การปิดโครงการ
และการประเมินผลโครงการ

BCOM4203

การจัดการกระบวนการธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Process Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BCOM2202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการทางธุรกิจ รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การ
จัดการองค์การ การบัญชี การเงิน การตลาด การขาย การผลิต การจัดการสินค้าคงคลังและ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบการดาเนินธุรกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน การเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

BCOM4204

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Human Resource Information System
ความหมายของระบบสารสนเทศในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา คัดเลือก การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ การ
ฝึกอบรม และแรงงานสัมพันธ์ วิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการค้นหาและเรียกใช้ข้อมูล
ในระบบสารสนเทศ รวมทั้งศึกษาวิธีในการเลือกใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับสารสนเทศเพื่อ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมายเหตุ: เปิดสอนให้นักศึกษาสาขาอื่นเรียน

BCOM4206

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Information Technology for Supply Chain Management
ความหมายของโซ่อุปทาน ความสาคัญของการจัดซื้อ การจัดซื้อจากแหล่งภายนอก
การจัดซื้อแบบทันเวลา การจัดซื้อระหว่างประเทศ การเลือกผู้เสนอขาย การประเมินและการ
วิเคราะห์แหล่งผู้ขาย การตรวจเยี่ยมแหล่งผู้ขาย การจัดส่งสินค้า การประเมินทางเลือกของการ
จัดส่ ง แถบรหัส การแลกเปลี่ยนข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ธุรกิจแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน การวางแผน ความต้องการการจัดจาหน่าย การ
ขนส่งแบบทันเวลาโดยเน้นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน
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BCOM4207

ระบบสนเทศทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Information Systems
หลั กการและโครงสร้ างระบบสารสนเทศทางการเงิน เบื้ อ งต้ น การออกแบบ การ
นามาใช้ของระบบสารสนเทศทางการเงิน การวิเคราะห์และการควบคุมการประมวลผลใน
ระบบการเงิน การแจกจ่ายข้อมูลทางการเงิน การรายงานและการวัดผล และแนวโน้มในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการคานวณในการ
ประเมินค่าเครื่องมือทางการเงิน เพื่อวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และการลงทุน
หมายเหตุ: เปิดสอนให้นักศึกษาสาขาอื่นเรียน

BCOM4208

ระบบสารสนเทศธุรกิจสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(2-2-5)
Business Information System for Tourism and Hotel
ระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประเภทของสารสนเทศในการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม การนาระบบสารสนเทศต่างๆ มาใช้ในการจัดการข้อมูลด้านระบบ
การจัดจาหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ และระบบ e-Tourism
หมายเหตุ: เปิดสอนให้นักศึกษาสาขาอื่นเรียน

BCOM4301

การใช้โปรแกรมสานักงานเพื่องานทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Office Applications for Business
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมสานักงานเพื่องานทางธุรกิจ พื้นฐาน
ระบบปฏิบัติการ เรียนรู้ทักษะการใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุรกิจ และฝึกปฏิบัติ
ทักษะด้านการพิมพ์เพื่อการทางานทางธุรกิจ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการประยุกต์ใช้ใน
งานธุรกิจได้ รวมถึงเรียนรู้ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริง

BCOM4304

โปรแกรมประยุกต์โอเพนซอร์ซ
3(2-2-5)
Open Source Application
ความหมายของโปรแกรมโอเพนซอร์ซ ความสาคัญของโปรแกรมโอเพนซอร์ซ หลักการ
ทางานของโปรแกรมโอเพนซอร์ซ และวิธีใช้โปรแกรมประยุกต์โอเพนซอร์ซสาเร็จรูปที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบันในงานทางด้านธุรกิจต่าง ๆ

BCOM4901

สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2(0-4-2)
Seminar in Business Computer
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: เรียนวิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
ศึกษาปัญหาและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่
นามาประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจ นาเสนอ แสดงความเห็น พร้อมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่
เกิดขึ้น ฝึกปฏิบั ติโดยใช้วิธีการจัดสัมมนาและอภิปรายถึงประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและ
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจ
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BCOM4902

การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(0-6-3)
Research in Business Computer
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BUSS3901 วิธีวิจัยวิทยาทางบริหารธุรกิจ
การค้นหาและคัดเลือกโครงการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การวางแผนการศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการพัฒ นาระบบ และการวิจัยทางคอมพิว เตอร์ธุรกิจ และเขียนข้อเสนอ
โครงงานด้านคอมพิว เตอร์ธุรกิจ การคัดเลื อกเครื่องมือ การแก้ปัญหา การวางแผนในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ และการนาเสนอข้อเสนองานวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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