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หมูวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

(BCOM) 

   หมูวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ซึ่งอยูในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดจัดลักษณะเน้ือหารายวิชา

ออกเปนดังน้ี 
 

 

  1.  พื้นฐานคอมพิวเตอรธุรกิจ    ( BCOM_1_ _) 

  2.  ระบบสารสนเทศดานตาง ๆ       (BCOM_2_ _) 

  3.  โปรแกรมประยุกตดานตาง ๆ    ( BCOM_3_ _) 

  4.  ระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูล   ( BCOM_4_ _) 

  5.  อินเตอรเน็ตและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส   ( BCOM_5_ _) 

  6.  ความปลอดภัยและการตรวจสอบระบบ   ( BCOM_6_ _) 

  7.  การพฒันาซอฟตแวรและการเขยีนโปรแกรม  ( BCOM_7_ _) 

  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ    ( BCOM_8_ _) 

  9.  โครงการ ปญหาพิเศษ  สัมมนา  และการวิจัย  ( BCOM_9_ _) 
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หมูวิชาการคอมพิวเตอรธุรกิจ   

(BCOM) 
 

รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

BCOM3201  การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 

BCOM3301  การประยุกตใชงานดานธุรกิจดวยมัลติมีเดีย  3(2-2-5) 

BCOM3202  การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงิน  3(3-0-6) 

BCOM3401  การจัดระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูลธุรกิจดวย

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

BCOM3501  การจัดการธรุกรรมอิเลก็ทรอนิกส 3(2-2-5) 

BCOM4101  การบริหารโครงการดานคอมพิวเตอรธุรกิจ           3(2-0-6) 

BCOM4102  การจัดการทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร  

  

3(2-2-5) 

BCOM4103  การจัดการสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

BCOM4201  การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

BCOM4202  การจัดการออกแบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารธรุกจิ  3(2-2-5) 

BCOM4203  ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจสําหรับธุรกิจ 3(2-2-5) 

BCOM4204  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย 3(2-2-5) 

BCOM4301  โปรแกรมประยกุตดานการบริหารงานสํานักงาน  3(2-2-5) 

BCOM4302  โปรแกรมประยุกตดานการเงินและการบัญชี 3(2-2-5) 

BCOM4501  การตลาดอิเล็กทรอนิกส                     3(2-2-5) 

BCOM4502  ระบบการจัดการฐานลูกคาสัมพันธ 3(2-2-5) 

BCOM4503  ระบบการชําระเงินและธนาคารอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

BCOM4504  พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ     

        

3(2-2-5) 

BCOM4505  พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูประกอบการ 3(2-2-5) 

BCOM4601  การควบคมุตรวจสอบและการรกัษาความปลอดภัยของการ

ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

3(2-2-5) 

BCOM4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพวิเตอร

ธุรกิจ         

2(90) 

BCOM4802  การฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 5(225) 
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รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

BCOM4901  สัมมนาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ    1(0-2-1) 

BCOM4902  การวิจัยทางคอมพิวเตอรธุรกิจ  3(0-6-3) 
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        รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

  รหัสวิชา     ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

BCOM3201   การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ                                          3(3-0-6) 

  Management Information System for  Business 

ศึกษาลักษณะการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในองคการธุรกิจเพื่อนํา

คอมพิวเตอรมาใชในการบริหารองคการธุรกิจใหทันสมัย  ศึกษาบทบาทและความสําคัญของ

สารสนเทศเพื่อทําในองคกรธุรกิจในการบริหารงาน  การออกแบบระบบยอย  การกําหนด

โครงสรางและขนาดของระบบขอมูล  การพัฒนาระบบสําหรับองคกรขนาดตาง ๆ  การใช

ขอสนเทศในการรายงาน ควบคุมติดตามผล และตัดสินใจทางธุรกิจ   ตลอดจนการจัดการ

สารสนเทศในองคการธุรกิจ 

 

BCOM3202       การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงิน                                                3(3-0-6)

               Financial Information Systems  Management 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : FINB 2401 การบริหารการเงิน 

   ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค และรูปแบบของการรายงานทางการเงิน หลักการ 

จัดทํางบการเงิน การเปดเผยขอมูล แนวความคิดของระบบสารสนเทศทางการเงิน ลักษณะ

ระบบของคอมพิวเตอรที่ใชกับระบบสารสนเทศทางเงิน รวมทั้งการนําหลักและทฤษฎี

ทางการเงินมาใชเปนแนวทางการวางระบบการเงิน 

 

BCOM3301 การประยุกตใชงานดานธุรกิจดวยมัลติมีเดีย                                                                 3(2-2-5) 

 Multimedia Application in Business  

  ศึกษาแนวคิด หลักการและการปฏิบัติงานในการนําเสนอขอมูลขาวสารทางดาน

ธุรกิจโดยใชสื่อประเภทมัลติมีเดีย ความสัมพันธระหวางวินโดวกับมัลติมีเดีย การบันทึกเสียง

การประมวลภาพ การทําภาพเคลื่อนไหว  การนําอุปกรณ หรือเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ                

มาประกอบกัน หรือการแลกเปลี่ยนขาวสารและการนําเสนอขอมูล ฐานขอมูลของมัลติมิเดีย

ทางธุรกิจ  รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑมัลติมิเดียประเภทตาง ๆ                

ทางธุรกิจ 
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  รหัสวิชา       ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา               หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

BCOM3401    การจัดระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูลธุรกิจดวยคอมพิวเตอร                   3(2-2-5)

  Network System Management and Data Communication for Business 

  ศึกษา วิเคราะห และออกแบบประยุกตการใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายเพื่อเปน

เคร่ืองมือในการจัดระบบการแบงกลุมการปฏิบัติงานภายในองคการธุรกิจ การจัดระบบ 

สํานักงานสาขาและการสื่อสารขอมูล สํานักงานสาขาและการสื่อสารขอมูลทางการตลาด 

และขาวสารทางธุรกิจทั้งเครือขายภายในและภายนอกองคการ  

 

BCOM3501 การจัดการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส    3(2-2-5) 

 Electronics Business Management 

  ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทหนาที่ในการเปลี่ยนแปลงองคการ ตลาด 

อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจโลก การจัดการสารสนเทศและองคความรู และการจัดการดิจิตอล 

เทคโนโลยีสนับสนุนพื้นฐาน รวมทั้งเ วิลดไวดเว็บ เบราสเซอร เคร่ืองมือคนหา  และผู

ใหบริการอินเทอรเน็ต   หลักการออกแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    รูปแบบธุรกิจ ไฮเปอรมาร

เก็ต การประมูล เอเย็นตอัจฉริยะ  ความเชื่อถือ  ความเปนสวนตัว  และความปลอดภัย 

 

BCOM4101 การบริหารโครงการดานคอมพิวเตอรธุรกิจ                                                                 3(3-0-6) 

 Project Management in Business Computer 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  BCOM3201 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  และ 

                                                 COSC2501 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 1 

ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติการ การวางแผนประเมินโครงการและการทําโครงการ

ทางดานคอมพิวเตอรธุรกิจ  รวมทั้งการเลือกและประเมินผลฮารดแวรและซอฟตแวร  การ

วิเคราะหคาใชจายและการจัดทํางบประมาณ  การรักษาความปลอดภัย  หลักการสื่อสารขอมูล

และระบบฐานขอมูล  การจัดอบรมผูใช  ตลอดจนการทําเอกสารประกอบการใชงานระบบ   
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  รหัสวิชา       ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา               หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

BCOM4102  การจัดการทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร                                3(2-2-5) 

Software Engineering Management 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  BCOM3201 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  และ 

COSC2501 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 1 

 ศึกษาการผลิตและการจัดการเร่ืองของซอฟตแวร ต้ังแตการสํารวจความตองการ  การ

ต้ังเปาหมายของระบบ การออกแบบระบบไปจนถึงกระบวนการพัฒนาและประเมินผล  ใหมี

ประสิทธิภาพ วัดผลได และสามารถตรวจหาขอผิดพลาด พรอมทั้งระบุสาเหตุของปญหา  เพื่อ

หาทางแกไข ต้ังแตอยูในระหวางการผลิตจนกระทั่งสิ้นสุด 

 

BCOM4103   การจัดการสารสนเทศเพื่อการทองเท่ียว                3(2-2-5) 

  Information Management for Tourism 

ศึกษาโครงสรางของระบบขาวสารดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว  ประเภทของขอมูล

ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว  การนําขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะห  การใชคอมพิวเตอรกับระบบ

ขาวสาร  เพื่อการจัดการและการพัฒนาในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

 

BCOM4201   การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ                 3(3-0-6) 

Strategic Information System Management 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  BCOM3201 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

ศึกษาแนวทางในการจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อใชในการสนับสนุนการตัดสินใจ 

กําหนดกลยุทธที่จะใชในการดําเนินธุรกิจ อันจะสรางความไดเปรียบในการแขงขันระหวาง

องคกร  นอกจากจะไดศึกษาแนวคิดและหลักการ  ยังเนนใหนักศึกษาวิเคราะหจากกรณี

ตัวอยางขององคกรที่มีอยูจริง  ซึ่งไดใชระบบสารสนเทศกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 
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  รหัสวิชา       ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา               หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

BCOM4202   การจัดการออกแบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารธุรกิจ                                         3(2-2-5) 

  Database Management and Design for Business Administration  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  COSC2201 ฐานขอมูลเบื้องตน 

  ศึกษาการออกแบบและบริหารฐานขอมูลการประยุกตใชโครงสรางและระบบ

แฟมขอมูลเพื่อการสรางฐานขอมูลการปรับขอมูลบรรทัดฐานภาษาที่ใชในการบรรยายขอมูล

ภาษาการจัดการฐานขอมูล เปนและ การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับขอมูลการ

สํารองขอมูล การรักษาความถูกตอง ความเชื่อถือไดในการนําไปใชในการบริหารธุรกิจ เปน

การสนับสนุนการบริหารงานธุรกิจของผูบริหาร เพื่อสามารถนําขอมูลในองคกรมาออกแบบ

เปนฐานขอมูลอยางเปนระบบ รวมทั้งฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมเพื่อการจัดการฐานขอมูล 

สําหรับระบบงานธุรกิจดานตาง ๆ  

 

BCOM4203 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับธุรกิจ                                    3(2-2-5) 

 Decision Support System for Business 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  BCOM 3201 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

  ศึกษาความหมายและบทบาทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ความสัมพันธของ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาระบบ

กระบวนการพัฒนาระบบการประยุกตเพื่อประกอบการตัดสินใจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ

ตัดสนิใจในการดําเนินงานของธรุกจิจริง 

 

BCOM4204   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย         3(2-2-5)  

 Human Resource Information System 

  ศึกษาเกี่ยวกับขอมูลตาง ๆ  ที่ใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย  การจัดเก็บขอมูลที่

จําเปนในการบริหารทรัพยากรมนุษย  วิธีการจัดเก็บเพื่อประโยชนในการคนหาและเรียกใช

ขอมูล  การนําคอมพิวเตอรและเคร่ืองมือตาง ๆ มาชวยในการจัดเก็บขอมูลลักษณะขอสนเทศ

เกี่ยวกับงานบุคคลที่ใชในการวางแผน และตัดสินใจของผูบริหาร 
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  รหัสวิชา       ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา               หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

BCOM4301 โปรแกรมประยุกตดานการบริหารงานสํานักงาน               3(2-2-5) 

 Application Program for Office Administration 

  ศึกษาฝกปฏิบัติการการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปชนิด

ตาง ๆ   ที่ใชในธุรกิจทั่วไป และประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อเปนเคร่ืองมือในการ

จัดสรางเอกสารธุรกิจ  การจัดพิมพเอกสารธุรกิจ การสรางแฟมเอกสาร  เรียนรูการ

ประมวลผลขอมูลและการใชงานโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับงานเอกสารธุรกิจ ที่

จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานสํานักงาน 

 

BCOM4302 โปรแกรมประยุกตดานการเงินและการบัญชี                                                                3(2-2-5)                

  Application Program for Finance and Accounting 

  ศึกษาขอมูลทางดานการเงินและการบัญชีเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน บัญชีเจาหน้ี บัญชี   

ลูกหน้ี  บัญชีสินคาคงคลัง วิเคราะหตนทุนและคาแรงงาน การบัญชีตนทุนการผลิต โดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรมาประยุกตเกี่ยวกับงานทางดานการเงินและบัญชี 

 

BCOM4501   การตลาดอิเล็กทรอนิกส                    3(2-2-5) 

Electronic Marketing 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  MKRT1101 หลักการตลาด 

ศึกษาการจัดการทางการตลาดที่ใชกับการตลาดอินเตอรเน็ต จิตวิทยาการตลาดบน

เว็บไซต  กลยุทธในการสรางตราสินคาออนไลนและการสงเสริมตราสินคาที่มีอยูทาง

อินเทอรเน็ต  หลักการคาปลีกทางอิเล็กทรอนิกส การกระตุนผูซื้อ  วิธีการในการเพิ่มกิจกรรม

ทางการตลาดทางอินเทอรเน็ต การโฆษณาดวยแบนเนอร  การใชนิตยสารและจดหมายขาว

อิเลก็ทรอนิกส ซึ่งตองมีเทคนิคนําเสนอกลยุทธ  และเทคนิคการตลาดออนไลน     หัวขอหลกั 

เกีย่วกบัการดําเนินการในตลาดโลก  การตลาดออนไลนสําหรับผูใชดวยการบริการที่มีความ

เปนสวนตัว การดึงดูดใหมีผูมาเยี่ยมชมและมีการสรางตราสินคา 
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BCOM4502 ระบบการจัดการฐานขอมูลลูกคาสัมพันธ     3(2-2-5)  

Customer Relationship Database Management System 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  COSC2201 ฐานขอมูลเบื้องตน 

ศึกษาและเขาใจเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลลูกคาที่มีความสัมพันธดานธุรกิจในประเด็น

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการความสัมพันธลูกคา  รวมถึงการวางแผนการจัดการลูกคา

สัมพันธ และการวัดประสิทธิภาพของการจัดการลูกคาสัมพันธ และการศึกษาเคร่ืองมือใหม ๆ 

ที่ชวยในการจัดการความสัมพันธลูกคาในยุคอินเทอรเน็ต 

 

BCOM4503   ระบบการชําระเงินและธนาคารอิเล็กทรอนิกส                            3(2-2-5) 

Electronic Banking and Payment System 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  BCOM 3501 การจัดการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 ศึกษาและเขาใจการใหระบบบริการและติดตอทางการเงินโดยธนาคารกับองคการ

ธุรกิจ ที่มีความสัมพันธกับลูกคาของสถาบันการเงินและธนาคารกับธุรกิจเอกชน รวมทั้ง

ศึกษากระบวนการทางธุรกิจและนําขอมูลทางการเงินไปสนับสนุน   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และลดความเสี่ยงใหกับธุรกิจ  

 

BCOM4504  พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ                                3(2-2-5) 

       Electronic Commerce for International Business 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  BCOM 3501 การจัดการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ทางเลือกใหมของการทํา

ธุรกิจและการคาระหวางประเทศดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในยุคโลกาภิวัตน การทําธุรกิจผาน

อินเตอรเน็ต ระบบปองกัน และรักษาความปลอดภัยในการทําธุรกรรมผานระบบออนไลน  

กฎระเบียบและกฎหมายพื้นฐานสากลสําหรับธุรกิจออนไลน การกําหนดนโยบายและกลยุทธ

ในการทําธุรกิจออนไลน ทั้งดานการตลาด การขาย การเงิน การสรางกลุมลูกคา และการ

จัดการ 
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BCOM4505 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูประกอบการ               3(2-2-5) 

                              Electronic Commerce for Entrepreneur 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  BCOM 3501 การจัดการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

ศึกษาถึงความสําคัญของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีตอการประกอบธุรกิจ  การทํา

ธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน   แนวโนมการทําธุรกิจแบบออนไลนโดยการใชระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและการสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ต ระบบปองกันและรักษาความปลอดภัยใน

การทําธุรกรรมตาง ๆ ผานระบบออนไลน  การกําหนดนโยบายและกลยุทธในการทําธุรกิจ

ออนไลน ทั้งดานการตลาด การเงิน การสรางกลุมลูกคา และการจัดการธุรกิจที่จําเปนตอ

ผูประกอบการ 

 

BCOM4601       การควบคุมตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยของการทําธุรกรรม                     3(2-2-5) 

ทางอิเล็กทรอนิกส                    

Audit Control and Security for Electronic Business  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  BCOM 3501 การจัดการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

ศึกษาวิธีการสงขอมูลอยางปลอดภัยระหวางเครือขาย หัวขอตาง ๆ ไดแก การปกปอง

ระบบและอุปกรณตาง ๆ ประกอบดวย ฮารดแวร การปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย  การใช

ลายเซ็นดิจิตอล การกําหนดโคดในการใชงาน ระบบการปองกันขอมูลดวยรหัสผาน                   

การตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอรและการขจัดไวรัสคอมพิวเตอรและมีการตรวจสอบ

ซอฟตแวรปลอม รวมทั้งสามารถปองกันเว็บไซตทางธุรกิจใหปลอดภัย 

 

BCOM4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ        2(90) 

 Preparation for Field Experience in Business Computer 

   การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางคอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาแนวโนม สภาพ

การเปลี่ยนแปลงในหนวยงานทางธุรกิจ โดยการใชกรณีศึกษา สถานการณจําลอง การเตรียม

ความพรอมเกี่ยวกับทักษะ การใชภาษา การใชคอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยี การพัฒนา

บุคลิกภาพ และการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  การเสริมสรางจรรยาบรรณในวิชาชีพ  เพือ่เตรียมความพรอมกอนออก 

 ฝกประสบการณวิชาชีพ 
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BCOM4802   การฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ             5(225) 

                           Field Experience in Business Computer 

 จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานคอมพิวเตอรธุรกิจ ในสถาน

ประกอบการในภาครัฐหรือเอกชนทั้งในและตางประเทศ ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารย

นิเทศก และผูบริหารกิจการเปนผูคอยใหคําแนะนํา ซึ่งอาจจัดใหฝกประสบการณทั้งหมด 

หรือฝกประสบการณและทําโครงการพิเศษ เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ เจตคติ และ

ประสบการณทั้งในและตางประเทศ  

 

BCOM4901 สัมมนาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ   1(0-2-1) 

 Seminar in Business Computer   

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  วิชาเอกของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

                                 ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

  ศึกษาการวิเคราะหปญหาและวิธีการแกปญหาเกี่ยวกับงานธุรกิจโดยนําคอมพิวเตอร

เขามาชวยเนนใหนักศึกษาวิเคราะห ออกแบบระบบ พรอมทั้งนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ใหมๆ เขามาใชในการบริหาร หรือนําความรู และเทคนิคตาง ๆ มาประยุกตใชในการศึกษา

กรณีศึกษา 

 

BCOM4902    การวิจัยทางคอมพิวเตอรธุรกิจ                                          3(0-6-3) 

 Research  in Business Computer   

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  MNGT3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ และ 

                                                                                 BCOM4901  สัมมนาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ                

  จัดทําโครงงานปฏิบัติเพื่อการวิเคราะหและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร  เพื่อชวย

แกปญหาทางธุรกิจตาง ๆ  ที่นาสนใจ  และไดรับความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา                    

โดยมุงเนนใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาเพื่อจัดทําเปนขอกําหนดรายละเอียด

ซอฟตแวรที่สามารถนําไปสูการสรางซอฟตแวรทางธุรกิจได 

  

 

 

 
 


