มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551
--------------------------------------------------------1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
Bachelor of Business Administration
Program in Business Computer.

ภาษาไทย
:
อักษรยอ
:
ภาษาอังกฤษ :

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration
(Business Computer)
B.B.A. (Business Computer)

2. ชื่อปริญญา

อักษรยอ

:

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
4. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูศึกษา
ทางดานบริหารธุรกิจ ไดแสวงหาความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รูจักประมวลความคิด วิเคราะหเหตุ
และผล ศึกษาการวางแผน การกําหนดยุทธศาสตรทางดานธุรกิจ การสรางวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย
การจัดการองคการ การนําองคการ การควบคุม ตลอดจนความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาองคการ สังคม และประเทศชาติสืบไป

5. หลักการและเหตุผล
ดวยตามภารกิจหลักประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคือการจัดการการเรียนการสอนที่สามารถ
ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรูระดับสูงและมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาประเทศ รวมทั้ง มีสวนสําคัญ
ตอการแขงขันกับนานาอารยประเทศได คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ไดรับอนุญาตใหเปด
ดําเนินการสอนมากวา 50 ป มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนหลายครั้ง โดยครั้งลาสุดได
ปรับปรุงเมื่อปการศึกษา 2546 แตดวยปจจัยดานภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นวัตกรรมตาง ๆ ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา กอปรกับกระแสโลกาภิวัตนที่มีสวนผลักดัน
ใหสถาบันอุดมศึกษาตางตองเรงปรับกลยุทธและกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหสอดคลองกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงดังกลาว
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก จึงเห็นความจําเปนตอการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ทั้งหลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน ตลาดแรงงาน สังคม ประเทศชาติ และเพื่อสามารถผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพและเปนที่
ตองการของตลาดแรงงานอยางแทจริงและยั่งยืนตลอดไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติ คานิยม วิสัยทัศน และพฤติกรรมที่ถูกตองในการ
บริหาร และจัดการองคกรใหเจริญรุงเรืองไดอยางยั่งยืน
6.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีโอกาสฝกปฏิบัติงาน เรียนรูคนควาดวย
ตนเองตามความสนใจ และสามารถประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายของชีวิต
6.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถชี้นําสังคม เพื่อความผาสุก
อยางยั่งยืน
7. กําหนดการเปดสอน
ภาคตน ปการศึกษา 2551

8. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและหลักเกณฑการคัดเลือก
8.1 คุณสมบัติของผูที่มีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา
ผูมีความประสงคจะเขาศึกษา จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
8.1.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
8.1.2 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
8.1.3 ไมมีโรคติดตอหรือโรครายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
8.1.4 ตองแตงกายสุภาพ เรียบรอย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
8.2 วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
ดําเนินการโดยการสอบคัดเลือก ตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
9. ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกริก จัดการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมต่ํากวา 15 สัปดาห ภาคฤดูรอนหนึ่ง
ภาคเรียน มีระยะเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 8 สัปดาห โดยแตละสัปดาหจะใชเวลาเรียนเปน 2 เทา
ของภาคการศึกษาปกติ ซึ่งภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
10. การคิดคาหนวยกิต
การคิดคาหนวยกิตของรายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15
ชั่วโมง ตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
11. ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาเต็มเวลา (Full - Time)
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน 8 ป
การศึกษา
12. การลงทะเบียนเรียน
12.1 ภาคการศึกษาปกติ (ภาคตนและภาคปลาย)
นักศึกษาเต็มเวลา (Full - Time) ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน
22 หนวยกิต (ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดี)
12.2 ภาคฤดูรอน
ลงทะเบียนไดไมเกิน 10 หนวยกิต (ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดี)

13. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
13.1 นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนในชั้นเรียนอยางนอยรอยละ 80 ของแตละภาคการศึกษาจึง
จะมีสิทธิเขาสอบไล
13.2 ระบบการใหคะแนน (Grading System) คิดจากการประเมินผลการเรียนโดยการสอบ
หรือโดยการสอบและงานอื่น ๆ ที่อาจารยผูสอนมอบหมายใหปฏิบัติ
14. การประเมินผลการศึกษา
คณะฯ ใชหลักเกณฑการประเมินผลการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยใชสัญลักษณ
ดังตอไปนี้
สัญลักษณ (เกรด)

ระดับ

A

4.0

B+

3.5

B

3.0

C+

2.5

C

2.0

D+

1.5

D

1.0

F

0.0

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ปานกลาง (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนสัญลักษณหรือระดับดังกลาวขางตนใหใชสัญลักษณตอไปนี้
สัญลักษณ (เกรด)
ความหมาย
I
ยังไมสมบูรณ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
W
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)
AU
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
การใชสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F จะกระทําในกรณีที่เปนรายวิชาที่
นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือมีผลงานที่ประเมินคาไดตามสัญลักษณ

15. การสําเร็จการศึกษา
15.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาคือนักศึกษาที่เขาศึกษาครบ และสอบไลไดตามหลักสูตรคือ
132 หนวยกิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
15.2 อนุปริญญา
นักศึกษาสอบไลไดครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี และไดเกริกเฉลี่ยสะสมต่ํากวา
2.00 แตไมต่ํากวา 1.75
16. การพนสภาพการเปนนักศึกษา
16.1 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50
16.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 ใน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน
กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน ใหนําผลการเรียนของภาคฤดูรอนไปคํานวณดวย
16.3 ไมสามารถศึกษาไดสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ 11 ของระเบียบนี้
16.4 มหาวิทยาลัยพิจารณาใหพนสภาพดวยสาเหตุการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
16.5 ศึกษาจนครบหลักสูตรตามที่กําหนดไว
16.6 นักศึกษาลาพักการศึกษาเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน เวนแตไดรับอนุมัติเปน
กรณีพิเศษ
16.7 นักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และไมไดปฏิบัติตามระเบียบของการ
ลาพักการศึกษา
16.8 ถูกพิพากษาใหจําคุกในคดีอาญา
16.9 ลาออก
16.10 ถึงแกกรรม
17. หลักเกณฑการใชรหัสในหลักสูตร
17.1 ใชอักษรยอ “บธ.” นําหนาทุกวิชาของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
17.2 ใชตัวเลข 4 หลัก หลังอักษรยอ “บธ.” และใหความหมายดังนี้
17.2.1 เลขตัวแรก
หมายถึง
ชั้นปที่
17.2.2 เลขตัวที่สอง
หมายถึง
รหัสประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
17.2.3 เลขตัวที่สามและสี่
หมายถึง
ลําดับวิชาตอเนื่องกัน

18. อาจารยผูสอน
18.1 รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยหัวหนาสาขาวิชา (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 1)
18.2 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจําสาขาวิชา (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 2)
18.3 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํารวมสอน (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 3)
18.4 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยพิเศษ (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 4)
19. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และในระดับที่จะรับเขาศึกษาและที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 5)
20. สถานที่และอุปกรณการเรียนการสอน
สถานที่ (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 6)
20.1 สถานที่ของมหาวิทยาลัยเกริกในปจจุบัน
20.2 หองบรรยายใชอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยฯ จํานวนทั้งหมด 5 อาคาร 219 หอง
รวมพื้นที่ทั้งหมด 13,327 ตารางเมตร
20.3 ใชสถานที่จากสาขาวิชา หรือภาควิชาอื่นที่เกี่ยวของได
อุปกรณ อุปกรณการเรียนการสอน (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 7)
21. หองสมุด
21.1 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรประจําหองสมุด (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 8)
21.2 จํานวนหนังสือที่มีอยูในหองสมุด (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 9)
21.3 จํานวนหนังสือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และที่เกี่ยวของ
ในหองสมุดที่มีอยูเมื่อเริ่มเปดดําเนินการหลักสูตร (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 10)
21.4 จํานวนวารสารภาษาไทย และภาษาตางประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 11)
22. งบประมาณ
งบประมาณคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 12)
23. หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีราละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
----------------------------------------------------------------------จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรแบงออกเปน
3
1.

2.

3.

132
หมวดวิชาดังตอไปนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
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หนวยกิต
หนวยกิต
6

หนวยกิต

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
ใหนักศึกษาเรียนจํานวนทั้งสิ้น 30 หนวยกิต จากกลุมวิชาตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.1 กลุมวิชาภาษา ใหเรียนจํานวน
12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1101 การใชภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE.1101 Thai Usage
ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
GE.1104 English 1
ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
GE.1105 English 2
ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2-5)
GE.2101 English 3
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเลือกเรียนทั้งสองกลุมวิชารวมจํานวน
6 หนวยกิต จากกลุมวิชาตอไปนี้
- กลุมวิชาคณิตศาสตร ใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
3 (3-0-6)
GE.1202 General Mathematics
ศท.1203 สถิติเบื้องตน
3 (3-0-6)
GE.1203 Introduction to Statistics
- กลุมวิชาวิทยาศาสตร ใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
GE.1301 Science and Technology
ศท.1302 มนุษยและสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
GE.1302 Man and Environment
บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
BA.1601 Introduction to Computer
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
ใหเลือกเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
-บังคับเลือก 1 วิชา จํานวน 3 หนวยกิต คือ
ศท.1411 บัณฑิตอุดมคติไทย
3 (3-0-6)
GE.1411 Thai Ideal Graduate
- และเลือกเรียนอีก จํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
3 (3-0-6)
GE.1401 Introduction to Information Science
ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม
3 (3-0-6)
GE.1404 Man and Civilization
ศท.1407 ตรรกวิทยา
3 (3-0-6)
GE.1407 Logic
ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
3 (3-0-6)
GE.1410 Social Philosophy and Ethics
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1501 สังคมและเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
GE.1501 Society and Economy
ศท.1502 สังคมและการปกครอง
3 (3-0-6)
GE.1502 Society and Government
ศท.1504 มนุษยกับสังคม
3 (3-0-6)
GE.1504 Man and Society
ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE.1505 General Psychology
ศท.1506 เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
GE.1506 Sufficiency Economy
นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
LW.1501 Introduction to General Principles of Law
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ใหนักศึกษาเรียนจํานวนทั้งสิ้น 96 หนวยกิต จากกลุมวิชาตาง ๆ ดังตอไปนี้
2.1 วิชาแกนธุรกิจ
45
หนวยกิต
บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
3(2-2-5)
BA.1400 Principles of Accounting
บธ.2103 การจัดองคการและทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
BA.2103 Organization and Human Resource Management
บธ.2404 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
BA.2404 Managerial Accounting
บธ.2604 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BA.2604 Business Information System

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

บธ.3101 การภาษีอากร
BA.3101 Taxation
บธ.3102 การจัดการงานผลิต
BA.3102 Production Management
บธ.3201 การเงินธุรกิจ
BA.3201 Business Finance
บธ.3301 หลักการตลาด
BA.3301 Principles of Marketing
บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ
BA.4101 Strategic Management
บธ.4311 การเปนผูประกอบการขนาดเล็ก
BA.4311 Small Entrepreneurships
นบ.1503 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน
LW.1503 Introduction to Business Law
ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร
EC.1110 Principles of Economics
ศฐ.4407 สถิติธุรกิจ
EC.4407 Business Statistics
ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
AT.4167 Business English
ศศ.4168 ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง
AT.4168 Advanced Business English
2.2 วิชาเอกบังคับ
30
หนวยกิต
บธ. 1602 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
BA. 1602 Introduction to Programming
บธ. 2601 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร
BA. 2601 Fundamentals to Computer System
บธ. 2602 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
BA. 2602 Data Structures and Algorithms
บธ. 2603 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวย C++
BA. 2603 Object-Oriented Programming with C++

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

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
บธ. 3601 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
3 (3-0-6)
BA. 3601 Data Communication and Network
บธ. 3602 ระบบการจัดการฐานขอมูล
3 (2-2-5)
BA. 3602 Data Base Management System
บธ. 3603 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ
3 (3-0-6)
BA. 3603 Information System Analysis and Design
บธ. 4601 การบริหารโครงงานของระบบคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
BA. 4601 Project Management of Computer System
บธ. 4602 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
BA. 4602 Management Information System
บธ. 4610 โครงงานพิเศษ 1
1 (0-3-0)
BA. 4610 Special Project 1
บธ. 4611 โครงงานพิเศษ 2
2 (0-6-0)
BA. 4611 Special Project 2
2.3 วิชาเอกเลือก
21 หนวยกิต
ดานภาษา
9
หนวยกิต
บธ.2605 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชัวลเบสิก
3 (2-2-5)
BA.2605 Visual Basic Programming
บธ.2607 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
3 (2-2-5)
BA.2607 Pascal Programming
บธ.2608 การเขียนโปรแกรมภาษา Java
3 (2-2-5)
BA.2608 Java Programming
บธ.2609 การเขียนโปรแกรมภาษา Java ขั้นสูง
3 (2-2-5)
BA.2609 Advance Java Programming
ดานอื่น ๆ
12
หนวยกิต
บธ.3605 เทคโนโลยีสื่อผสม
3 (2-2-5)
BA.3605 Multimedia Technology
บธ.3606 หัวขอพิเศษ
3 (3-0-6)
BA.3606 Special Topics
บธ.3607 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
BA.3607 E-Business

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
บธ.4603 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอินเทอรเน็ต
3 (2-2-5)
BA.4603 Developing Application on Internet
บธ.4604 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
3 (3-0-6)
BA.4604 Object-Oriented Analysis and Design
บธ.4605 การตรวจสอบและควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
BA.4605 Computer Control and Audit
บธ.4606 วิศวกรรมซอฟตแวร
3 (3-0-6)
BA.4606 Software Engineering
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก
วิชาโท (สําหรับนักศึกษาคณะ/สาขาวิชาอื่น)
15 หนวยกิต
นักศึกษาคณะอื่นที่ตองการเลือกสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเปนวิชาโทตองเรียนวิชา บธ.2604
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 หนวยกิต และเลือกเรียนวิชาดังตอไปนี้ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ตองการเลือกสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเปนวิชาโทตองเรียนวิชา
ดังตอไปนี้ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
บธ.1602 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
3 (2-2-5)
BA.1602 Introduction to Programming
บธ.3602 ระบบการจัดการฐานขอมูล
3 (2-2-5)
BA.3602 Data Base Management System
บธ.3603 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ
3 (3-0-6)
BA.3603 Information System Analysis and Design
บธ.3607 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
BA.3607 E-Business
บธ.4610 โครงงานพิเศษ 1
1 (0-3-0)
BA.4610 Special Project 1
บธ.4611 โครงงานพิเศษ 2
2 (0-6-0)
BA.4611 Special Project 2

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ปการศึกษา 2551

ปที่ 1
ภาคตน
หนวยกิต
ศท.1101 การใชภาษาไทย
3(3-0-6)
นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
กฎหมายทั่วไป
บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
3(2-2-5)
บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
บธ.2103 การจัดองคการและทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
15
ภาคฤดูรอน
ศท.1203 สถิติเบื้องตน (วิชาเลือกเสรี)

ภาคปลาย
ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)

ศท.1411 บัณฑิตอุดมคติไทย
ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร
บธ.1602 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15

3(3-0-6)
3

ปที่ 2
ภาคตน
ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
บธ.3201 การเงินธุรกิจ
บธ.2601 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร
บธ.2602 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
บธ.2603 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ดวย C++

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15

ภาคฤดูรอน
บธ.3301 หลักการตลาด

3(3-0-6)
3

ภาคปลาย
ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3
บธ.2604 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
บธ.3601 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
วิชาเอกเลือกภาษา
วิชาเอกเลือกดานอื่น ๆ

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15

ปที่ 3
ภาคตน
ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

หนวยกิต
ภาคปลาย
3(3-0-6) ศศ.4168 ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง

หนวยกิต
3(3-0-6)

ศฐ.4407 สถิติธุรกิจ
บธ.3602 ระบบการจัดการฐานขอมูล

3(3-0-6)
3(2-2-5)

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

วิชาเอกเลือกภาษา
วิชาเอกเลือกดานอื่น ๆ

3(2-2-5)
3(3-0-6)

บธ.2404 การบัญชีเพื่อการจัดการ
บธ.3603 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
สารสนเทศ
วิชาเอกเลือกดานภาษา
วิชาเอกเลือกดานอื่น ๆ
วิชาเอกเลือกดานอื่น ๆ

15

ภาคฤดูรอน
ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18

3(3-0-6)
3

ปที่ 4
ภาคตน
นบ.1503 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน

หนวยกิต
ภาคปลาย
3(3-0-6) บธ.4311 การเปนผูประกอบการขนาดเล็ก

หนวยกิต
3(3-0-6)

บธ.3101 การภาษีอากร
บธ.3102 การจัดการงานผลิต
บธ.4601 การบริหารโครงงานของระบบคอมฯ
บธ.4602 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
บธ.4610 โครงงานพิเศษ 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
16

3(3-0-6)
2(0-6-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ
บธ.4611 โครงงานพิเศษ 2
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

14

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษา ใหเรียนจํานวน 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1101 การใชภาษาไทย
3(3-0-6)
GE.1101 Thai Usage
ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอยาง
มีประสิทธิภาพ ตลดจนใหตระหนักถึงคุณคาทางสุนทรียภาพของภาษา
ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
GE.1104 English 1
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยมุงเนนการใชภาษาอังกฤษ
ใหถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ
ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
GE.1105 English 2
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับสูงขึ้น โดย
มุงเนนการใชภาษาที่ซับซอนและเหมาะสมกับสถานการณ
ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
GE.2101 English 3
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อเปนพื้นฐาน นําไปสูการศึกษา
ภาษาอังกฤษเฉพาะดาน
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเลือกเรียนทั้งสองกลุมวิชารวม 6
หนวยกิต จากกลุมวิชาตอไปนี้
-กลุมวิชาคณิตศาสตร ใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
GE.1202 General Mathematics
ศึกษาเกี่ยวกับฟงกชั่นและกราฟ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกต
ปริพันธและการประยุกต กําหนดการเชิงเสน และความนาจะเปน ตลอดจนบทบาทของสิ่งเหลานี้
ในการใชแกปญหา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

ศท.1203 สถิติเบื้องตน
GE.1203 Introduction to Statistics
ศึกษาถึงวิธีทางสถิติพรรณนา ความหมายและขอบขายของสถิติ การแจกแจงความถี่
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงบางชนิดของตัวแปรสุม ทฤษฎี
การสุมตัวอยางพรอมทั้งการทดสอบสมมติฐาน ศึกษาการวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ
อยางงาย การวิเคราะหอนุกรมเวลา และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหข อมูล

- กลุมวิชาวิทยาศาสตร ใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
GE.1301 Science and Technology
ศึกษาความหมาย ประเภทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิธีการทางวิทยาศาสตรและ
การคนควาความรูใหมๆความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีบทบาทของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และอารยธรรมของมนุษย
ศท.1302 มนุษยและสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
GE.1302 Man and Environment
ศึกษาบทบาทและความสําคัญระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ศึกษาสาเหตุและปจจัยอื่น
ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลอยางยั่งยืน
บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
BA.1601 Introduction to Computer
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประวัติและ
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรดานฮารดแวร ซอฟตแวร
พีเพิลแวร การประมวลผลขอมูลทางคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐานตาง ๆ ความรู
เบื้องตนของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
-บังคับเลือก 1 วิชา จํานวน 3 หนวยกิต คือ
ศท.1411 บัณฑิตอุดมคติไทย
3 (3-0-6)
GE.1411 Thai Ideal Graduate
ศึกษาคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสม เปนบัณฑิตที่มีความรู
คูคุณธรรม สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน
- และเลือกเรียนอีก จํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
3 (3-0-6)
GE.1401 Introduction to Information Science
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ ทักษะการคนหาขอมูล และ
การใชหองสมุด เพื่อใหสามารถเขาถึงและคนคืนสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
วิเคราะห นําเสนอ และเขียนรายงานทางวิชาการไดอยางถูกตอง
ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม
3 (3-0-6)
GE.1404 Man and Civilization
ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมของมนุษย ทั้งอารยธรรมตะวันตก อารยธรรมตะวันออก
และอารยธรรมไทยเชิงบูรณาการ และบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา ทั้งในอดีตและปจจุบัน เพื่อความเขาใจในการอยูรวมกันอยางสันติของมนุษยชาติ
ศท.1407 ตรรกวิทยา
3 (3-0-6)
GE.1407 Logic
ศึกษาหลักการอางเหตุผล ทั้งการอางเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การตัดสินความ
ถูกตองของการอางเหตุผลทั้ง 2 แบบ รวมทั้งความบกพรองแบบตาง ๆ ของการอางเหตุผล
วิเคราะหและวิจารณการอางเหตุผลที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน
ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
3 (3-0-6)
GE.1410 Social Philosophy and Ethics
ศึกษาปรัชญาสังคม และจริยธรรมตะวันออกและตะวันตก เพื่อการอยูรวมกันของมนุษย
ในสังคมอยางสันติสุข
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1501 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
GE.1501 Society and Economy
ศึกษาการผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาและการกระจายรายได
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน อิทธิพลของโครงสรางทางสังคม การเมือง การ
ปกครอง และวัฒนธรรมที่มีตอสถาบันทางเศรษฐกิจในยุคตาง ๆ โดยใหตระหนักถึงความสําคัญ
ของเศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัตน
ศท.1502 สังคมและการปกครอง
3 (3-0-6)
GE.1502 Society and Government
ศึกษาความหมาย ความสัมพันธของสังคมและการปกครอง ระบบการปกครอง สถาบัน
การเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และกลุมผลประโยชน ธรรมาภิบาล พัฒนาการ

ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย ตลอดจนการปฏิรูปการเมือง เพื่อสราง
เสถียรภาพทางการเมืองควบคูกับความชอบธรรมทางการเมือง
ศท.1504 มนุษยกับสังคม
3 (3-0-6)
GE.1504 Man and Society
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคมมนุษย กลุมทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม
การขัดเกลาทางสังคม และการสรางจริยธรรมในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดานตาง ๆ
หนาที่ของสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสังคมตลอดจนศึกษาปญหาของสังคมไทย
ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE.1505 General Psychology
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในแงมุมตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจและ
สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทําใหประสบความสําเร็จและดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความ
สุขตามอัตภาพของตน
ศท.1506 เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
GE.1506 Sufficiency Economy
ศึกษาความหมาย ปรัชญา องคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการ และการ
ประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
LW.1501 Introduction to General of Law
ศึกษาที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดชองวางแหง
กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย บุคคลตามกฎหมาย สิทธิ ลักษณะของนิติกรรม ประเภทของนิติ
กรรม หลักเกณฑการทํานิติกรรม ลักษณะของสัญญา ประเภทของสัญญา การเลิกสัญญา
ลักษณะทั่วไปของหนี้ และละเมิด

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกนธุรกิจ
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หนวยกิต
หนวยกิต

บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
3(2-2-5)
BA.1400 Fundamental Accounting
ความสําคัญของการบัญชี ตลอดจนแนวคิด จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รูปแบบ
ของธุรกิจ หลักการและวิธีการทางบัญชี การบัญชีสําหรับธุรกิจบริการ ซื้อขายสินคา และผลิตสินคา
รายการปรับปรุง การปดปญชี การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม การ
จัดทํางบการเงิน งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร และกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี

บธ.2103 การจัดองคการและทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
BA.2103 Organization and Human Resource Management
ศึกษาถึงลักษณะการจัดองคการ ประเภทขององคการตาง ๆ แนวความคิดและทฤษฎีการ
จัดการ หนาที่ของผูบริหารที่มีผลตอการดําเนินงานขององคการ ไดแก การวางแผน การจัด
องคการ การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ และการควบคุม ตลอดจนกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยภายในองคการ
บธ.2404 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
BA.2404 Managerial Accounting
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการบัญชีเพื่อการจัดการ
การใชขอมูลทางบัญชีเพื่อการจําแนกประเภทตนทุน แนวความคิดเกี่ยวกับตนทุนผลิตภัณฑ การทํางบการเงิน การบัญชีตาม
ความรับผิดชอบ เพื่อการวางแผนและการควบคุมของฝายบริหาร ความสัมพันธของตนทุน
ปริมาณ และกําไร การใชตนทุนสําหรับตัดสินใจ การทํางบประมาณ การวางแผนลงทุน
บธ.2604 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BA.2604 Business Information System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ศึกษาองคประกอบและหลักการของระบบสารสนเทศทั่วไป ศึกษาความสําคัญของระบบ
สารสนเทศ การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดทําระบบสารสนเทศ การบัญชี และการเงิน
ระบบสารสนเทศทางการผลิต สินคาคงคลัง การตลาด และสนับสนุนทางดานบุคลากร ตลอดจน
การใชงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประโยชนและผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มีตอองคกร
ธุรกิจ
บธ.3101 การภาษีอากร
3(3-0-6)
BA.3101 Taxation
หลั ก การจั ด เก็ บ ภาษี แ ละการปฏิ บั ติ ท างภาษี ต ามประมวลรั ษ ฎากร และตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการจัดเก็บภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิตที่บังคับใชในปจจุบัน ซึ่งไดแก
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป
ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีปาย
บธ.3102 การจัดการงานผลิต
3(3-0-6)
BA.3102 Production Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป

หนาที่ในงานผลิต และการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย
ศึ ก ษาถึ ง ระบบการผลิ ต กระบวนการผลิ ต ได แ ก การพยากรณ แ ละการวางแผนการผลิ ต
กระบวนการออกแบบและพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ การเลื อกทํ าเลที่ตั้ง การวางผัง โรงงาน การสมดุ ล
สายการผลิต การจั ดการโครงการผลิ ต การจั ดการสินค าคงเหลื อ การจัดการคุณ ภาพและการ
บํารุงรักษา
บธ.3201 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
BA.3201 Business Finance
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
ศึกษาถึงเปาหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ บทบาทและหนาที่ของผูบริหารการเงิน
รูปแบบของธุรกิจและภาษีที่เกี่ยวของ เทคนิคในการวิเคราะหและวางแผนทางการเงิน หลักเบื้องตน
ในการบริหารการเงินของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานการลงทุนและการจัดหาเงินทุน
บธ.3301 หลักการตลาด
3(3-0-6)
BA.3301 Principles of Marketing
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดสมัยใหม ความหมาย ความสําคัญการตลาด วิวัฒนาการ
การตลาด ประเภทของตลาด การจัดองคการการตลาด การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการตลาด
การแบงสวนการตลาด และการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ตลาดเปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค
ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด สวนประสมการตลาด
บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
BA.4101 Strategic Management
วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาฐานะปที่ 4
กระบวนการบริหารกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก การจัดทํา
กลยุทธระดับองคการ ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่ การนํากลยุทธไปใชและควบคุมกลยุทธ การ
ประยุกตใชดวยการจัดทํากรณีศึกษาทางธุรกิจ
บธ.4311 การเปนผูประกอบการขนาดเล็ก
3(3-0-6)
BA.4311 Small Entrepreneurships
ศึกษาการเปนผูประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ทั้งทางทฤษฎีและการประยุกต โดยใหความรู
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษาความเปนไปได การจดทะเบียน การเขียนโครงการ การหา
ตลาด การขยายกิจการ การคิดตนทุน การประมูลงาน การติดตามงาน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในการประกอบการ
นบ.1503 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน
3(3-0-6)
LW.1503 Introduction to Business Law

ศึกษากฎหมายเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
การจัดองคกรทางธุรกิจใน
รูปแบบหางหุนสวน บริษัท เอกเทศสัญญาที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ เชน สัญญาซื้อขาย
สัญญาเชาทรัพย สัญญาเชาซื้อ สัญญาประกันหนี้ดวยบุคคลและทรัพย และตั๋วเงิน
ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
EC.1110 Principles of Economics
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรจุลภาค พฤติกรรมผูบริโภค
พฤติกรรมผูผลิต และพฤติกรรมของรัฐในระบบเศรษฐกิจการตลาด หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรมหภาค รายไดประชาชาติ และการเปลี่ยนแปลงการใชจาย การออม การลงทุน การจางงานระดับราคา การเงินและการคลัง อัตราดอกเบี้ย เงินเฟอ การคาตางประเทศ ดุลการคา ดุลการเงินและบริการ หรือดุลบัญชีเดินสะพัด การเติบโตและพัฒนาการทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐที่กระจายผูผลิตและผูบริโภค
ศฐ.4407 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
EC.4407 Business Statistics
การนําวิชาสถิติมาใชเพื่อวิเคราะหและตัดสินใจในทางธุรกิจ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการ
สุมตัวอยาง การทดสอบสมมติฐาน การสรางเลขดัชนี การวิเคราะหอนุกรมเวลา การวิเคราะห
สหสัมพันธ และสมการถดถอย การเก็บขอมูลสถิติทางธุรกิจ การแจกแจงขอมูล และนํามา
พิจารณาวิเคราะหในการดําเนินธุรกิจ โดยการทดสอบสมมติฐานดวยวิธีตาง ๆ วิเคราะหและ
ประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
AT.4167 Business English
ศึกษาและฝกการใชศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในวงการธุรกิจ โดยเนนทักษะการฟง
การพูด การอานและการเขียน เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศศ.4168 ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง
3(3-0-6)
AT.4168 Advanced Business English
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ฝกฝนทักษะดานการพูดและการเขียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนจดหมายโตตอบ
รายงานการประชุม การพูดในที่ประชุมหรือการสัมมนาทางธุรกิจ พรอมทั้งสามารถนําเสนอ
ขอมูล ตาง ๆ ทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.2 วิชาเอกบังคับ
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หนวยกิต

บธ. 1602 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
3 (2-2-5)
BA. 1602 Introduction to Programming
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ศึกษาหลักการออกแบบอัลกอริทึม การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง
การทดสอบโปรแกรม
การจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม และการแกไขขอผิดพลาดใน
โปรแกรม โดยใชโปรแกรมภาษาซี
บธ. 2601 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
BA. 2601 Fundamentals of Computer System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ศึกษาระบบตัวเลขที่ใชแทนขอมูลและคําสั่งในเครื่องคอมพิวเตอร โครงสรางระบบและ
ภาษาเครื่อง หนวยประมวลผล หนวยความจําหลักและรอง หนวยอินพุท -เอาทพุท อุปกรณตอ
พวง ภาษาแอสแซมบลี รูปแบบและชนิดคําสั่งพื้นฐานของโปรแกรมควบคุมระบบ การจัดจังหวะ
ประสาน มัลติโปรแกรมมิ่ง เทคนิคหนวยความจําเสมือน การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
บธ. 2602 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
3 (2-2-5)
BA. 2602 Data Structures and Algorithms
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1602 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
ศึกษาโครงสรางขอมูลและออกแบบอัลกอริทึม การวัดประสิทธิภาพอัลกอริทึม การ
ออกแบบอัลกอริทึมแบบเวียนเกิด โครงสรางขอมูลพื้นฐาน อะเรย สแตก คิว ลิสทเชื่อมโยง
โครงสรางแบบทรีและกราฟ ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับและการคนหาขอมูล ระบบไฟลตาง ๆ และ
การประยุกตใชงาน
บธ. 2603 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวย C++
3 (2-2-5)
BA. 2603 Object-Oriented Programming with C++
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1602 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เชน การสรางคลาส (Class)
การสืบทอดลักษณะสมบัติ (Inheritance Encapsulation และ Polymorphism) การสรางฟงกชัน
เสมือน การสรางคลาสเสมือน สมาชิกของฟงกชันและเฟรนดฟงกชัน (Friend Function) เทคนิค
การวิเคราะหระบบเชิงวัตถุและวิธีการใช Abstract Data Types ในการออกแบบการสราง
โปรแกรมเชิงวัตถุดวย C++ และการประยุกตใชงานทางธุรกิจ
บธ. 3601 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
3 (3-0-6)
BA. 3601 Data Communication and Network
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2601 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร
ศึกษาถึงหลักพื้นฐานของการสื่อสารขอมูลและเครือขาย
รูปแบบและเทคนิคของการ
สื่อสารขอมูลแบบอนาลอก และดิจิตอล ตัวกลางการสื่อสารขอมูล รูปแบบของเครือขาย หลักการ
ของแบบจําลองเครือขาย สถาปตยกรรม โปรโตคอล มาตรฐานตาง ๆ ที่ใชในการเชื่อมตอของ

เครือขาย ลักษณะสําคัญของเครือขายแบบตาง ๆ เชน เครือขายทองถิ่น เครือขายขนาดใหญ
และเครือขายไรสาย การวางแผนและการออกแบบเครื อขายเบื้องตน รวมถึงเขาใจถึงเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต ศึกษาโดยอาศัยหลักการของแบบจําลองเครือขาย
บธ. 3602 ระบบการจัดการฐานขอมูล
3 (2-2-5)
BA. 3602 Data Base Management System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2602 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการฐานขอมูล
หลักการสรางระบบฐานขอมูล
องคประกอบของฐานขอมูล ประเภทของฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล การทํารีเลชั่นให
อยูในรูปแบบบรรทัดฐาน ภาษาที่ใชในการจัดการและการสืบคนขอมูล การควบคุมการใชงาน
การสํารองขอมูล การเก็บขอมูลใหอยูในสภาพเดิม การรักษาความถูกตองและความเชื่อถือไดของ
ขอมูล การควบคุมความปลอดภัย การคืนสภาพของขอมูล ฐานขอมูลแบบกระจาย และการ
คัดเลือกระบบการจัดการฐานขอมูล
บธ. 3603 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ
3 (3-0-6)
BA. 3603 Information System Analysis and Design
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2602 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม,
บธ.2604 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ,บธ. 3601 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย,
บธ.3602 ระบบการจัดการฐานขอมูล
ศึกษาถึงคุณสมบัติและกลไกการทํางานของระบบ การวิเคราะหระบบ การทํางานของ
ระบบ เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหระบบ ขั้นตอนในการวิเคราะหและออกแบบระบบงาน การ
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย การวิเคราะหระบบงานปจจุบัน การกําหนดขอบเขตของความ
ตองการของระบบและการงานของระบบ
การออกแบบการทํางานของระบบที่ตองการในเชิง
โครงสรางและเชิงวัตถุ ศึกษาความเปนไปไดของระบบ การวางแผนเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และการจัดทําเอกสารประกอบระบบแตละขั้นตอน
บธ. 4601 การบริหารโครงงานของระบบคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
BA. 4601 Project Management of Computer System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3603 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ
ศึกษาวงจรชีวิตพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ศึกษาหนาที่และความรับผิดชอบของ
ผูบริหารโครงการ
การฝกความเหมาะสมของโครงการ
การจัดการวิเคราะหออกแบบตาม
ขอกําหนด การจัดการตามความตองการของผูใช รวบรวมระบบและฐานขอมูล การวางแผน
โครงงาน การกําหนดกิจกรรม มาตรวัดสําหรับการบริหารโครงงาน และประเมินการทํางานของ

ระบบ การกําหนด และคัดเลือกบุคลากรตามลักษณะงาน การวิเคราะหคาใชจาย เทคนิคการทํา
รายงานและการนําเสนอ การจัดการการเปลี่ยนแปลง

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
บธ. 4602 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
BA. 4602 Management Information System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาบธ.3603 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ
แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการบริหาร ระดับของการบริหารงาน ความ
ตองการสารสนเทศของผูบริหารระดับตาง ๆ การวางแผน การจัดองคการ การควบคุม การ
ตัดสินใจ การวิเคราะหคาใชจาย ประโยชนของสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศ กรณีศึกษาระบบสารสนเทศดานตาง ๆ และการกระจายสารสนเทศ
บธ. 4610 โครงงานพิเศษ 1
1 (0-3-0)
BA. 4610 Special Project 1
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3603 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ
และเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาชั้นปที่ 4
นักศึกษาจะตองนําเสนอโครงงานพิเศษตออาจารยที่ปรึกษา ตามความตองการของระบบ
ที่จัดทําดําเนินการวางแผน และออกแบบโครงงาน และรายงานเพื่อดําเนินการในวิชา บธ.4611
โครงงานพิเศษ 2
บธ. 4611 โครงงานพิเศษ 2
2 (0-6-0)
BA. 4611 Special Project 2
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.4610 โครงงานพิเศษ 1
เปนโครงงานตอเนื่องวิชา บธ.4610 โครงงานพิเศษ 1 นักศึกษาตองดําเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ในโครงงานใหเสร็จสมบูรณ ใชงานไดจริง จัดทําเอกสารโครงงาน และทดสอบ
ระบบทางปฏิบัติและนําเสนอเกี่ยวกับโครงงาน

2.3 วิชาเอกเลือก
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ดานภาษา
9
บธ.2605 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชัวลเบสิก
BA.2605 Visual Basic Programming
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1602 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน

หนวยกิต
หนวยกิต
3 (2-2-5)

ศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมประยุกตประเภท event-driven หลักการของภาษาและ
รูปแบบคําสั่ง เทคนิคการพัฒนาโปรแกรมบนระบบวินโดวส (Windows Form) และการพัฒนา
โปรแกรมบนอินเทอรเน็ต (Web Form) เบื้องตน รวมถึงการออกแบบการติดตอกับผูใชและ
ฐานขอมูลโดยใชภาษา Visual Basic.Net
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
บธ.2607 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
3 (2-2-5)
BA.2607 Pascal Programming
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1602 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
ศึกษาโครงสรางของภาษาปาสคาล
องคประกอบและคําสั่งตาง ๆในภาษาปาสคาล
วิธีการนิยามชื่อขอมูล การออกแบบและเขียนโปรแกรมประยุกตดวยภาษาปาสคาลตามวิธีการ
โครงสราง การประยุกตภาษาปาสคาลในงานดานตาง ๆ
บธ.2608 การเขียนโปรแกรมภาษา Java
3 (2-2-5)
BA.2608 Java Programming
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1602 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
ศึกษาหลักการและวัตถุประสงคในการออกแบบภาษา
ศึกษาโครงสรางของภาษา
ไวยากรณ คําสั่งตาง ๆ คลาส (Class) แพคเกจ (Packages) อินเตอรเฟส (Interface) เทรด
(Thread) และไลบราลี่ของคลาส การเขียนโปรแกรมประยุกตแบบแอพเพท (Applet) การเขียน
โปรแกรมเครือขาย การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมโยงกับฐานขอมูล ความปลอดภัยของ Java และ
การประยุกตภาษา Java ในงานดานตาง ๆ และเปนพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมบน
อินเทอรเน็ต

บธ.2609 การเขียนโปรแกรมภาษา Java ขั้นสูง
3 (2-2-5)
BA.2609 Advance Java Programming
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2608 การเขียนโปรแกรมภาษา Java
ศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษา Java ขั้นสูง พัฒนาบน Web Sever ดวย Java Servlet
การติดตอกับระบบจัดการฐานขอมูล โดยใช JDBC /ODBC การออกแบบและการทํางานรวมกับ

ฐานขอมูลโดยใช JDBC API และ Component ตาง ๆ การสราง Graphics User Interface
(GUI) และ Network Connecting การเขียน Application for Cell Phone, Two-way, Pager
(Java Server Pages:JSP )

ดานอื่น ๆ
12
หนวยกิต
บธ.3605 เทคโนโลยีสื่อผสม
3 (2-2-5)
BA.3605 Multimedia Technology
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2601 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อผสมในงานดานคอมพิวเตอร การออกแบบอินเตอรเฟสของ
สื่อผสม รวมทั้งหัวขอทางดานการใชสื่อหลายประเภท รูปแบบแฟมขอมูลของภาพ ภาพการ
เคลื่อนไหว เสียง วีดีทัศน และตัวอักษรไฮเปอรเท็กซ การจัดองคประกอบของสารสนเทศ ศึกษา
โปรแกรมเพื่องานสื่อผสมทางไกล (WWW)
บธ.3606 หัวขอพิเศษ
3 (3-0-6)
BA.3606 Special Topics
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2602 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
และอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
ศึกษาถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในยุคปจจุบันและใหนักศึกษาหาประสบการณโดยการ
คนควาจากภายนอก พรอมกับจัดทํารายงานนําเสนอเพื่อประกอบการอภิปราย

บธ. 3607 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
BA. 3607 E-Business
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ. 1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ,
บธ. 2604 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ศึกษาแนวคิดทางการบริหารจัดการระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
ศึกษาครอบคลุมไปถึง
กฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส เชน ดานกฎหมาย การโอนเงิน การขนสง
และขอจํากัดตาง ๆ ศึกษาวงจรชีวิต
การกําหนดการออกแบบและซอฟตแวรสําหรับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส การศึกษาเนนทําโครงงานที่เกี่ยวกับระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
บธ.4603 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอินเทอรเน็ต
3 (2-2-5)
BA.4603 Developing Application on Internet
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3601 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย,
บธ.3603 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ
ความรูเบื้องตนและการประยุกตใชงานระบบเครือขายใยแมงมุม(WWW) องคประกอบ
คุณลักษณะและคุณภาพของระบบเครือขายใยแมงมุม การติดตั้งในระบบเครือขายไซเบอรสเปซ
(Cyber Space) กรรมวิธีในการจัดทํา Intranet การสรางเอกสารในระบบเครือขายใยแมงมุม
โดยใชภาษา HTML และพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับระบบเครือขายใยแมงมุม เชน ระบบ
บัญชี การเงิน เปนตน โดยใช CGI และ Java สําหรับสงผานขอมูลระหวางเครื่องผูขอใชบริการ
(Clients) และผูใหบริการ (Servers)
บธ.4604 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
3 (3-0-6)
BA.4604 Object-Oriented Analysis and Design
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2603 การโปรแกรมเชิงวัตถุดวย C++
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแนวคิดเชิงวัตถุ การใชแนวคิดเชิงวัตถุในวัฏจักรชีวิตของชุดคําสั่ง
การวิเคราะหเชิงวัตถุ การบงชี้หนวยวัตถุ พฤติกรรมของหนวยเชิงแนวคิด โครงสรางและ
ความสัมพันธของหนวยเชิงแนวคิด การออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบสวนประกอบ
ขอบเขตของปญหา สวนเชื่อมตอกับผูใช การจัดการภารกิจ การจัดการขอมูลและการประยุกตใช
งาน

บธ.4605 การตรวจสอบและควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
BA.4605 Computer Control and Audit
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3603 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมภายใน สําหรับระบบงานคอมพิวเตอร
ผลกระทบจากการนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการประมวลผลทางธุรกิจ หลักการควบคุมภายใน
ของระบบคอมพิวเตอร หลักการประเมินผลการควบคุมภายใน เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ
ระบบงานคอมพิวเตอร
รวมทั้งในสวนของการพัฒนาระบบงานและการตรวจสอบศูนย
คอมพิวเตอร
บธ. 4606 วิศวกรรมซอฟตแวร
3 (3-0-6)
BA. 4606 Software Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3603 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ
ศึกษาแบบจําลองวัฏจักรซอฟตแวร วิเคราะหตามความตองการของซอฟตแวร แบบโครง
สรางและเชิงวัตถุ การออกแบบและพัฒนาแกจุดบกพรองและเขียนโปรแกรมใหอานเขาใจงาย การ
ประกันคุณภาพ การทวนสอบและตรวจสอบโปรแกรม การเขียนเอกสารประกอบการสราง
ชุดคําสั่ง การเขียนคูมือสําหรับผูใช การบริหารและจัดการโครงการ การบริหารระบบงาน
บํารุงรักษา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนใน
มหาวิทยาลัยเกริก

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาโท (สําหรับนักศึกษาคณะ/สาขาวิชาอื่น)

15 หนวยกิต

นักศึกษาคณะอื่นที่ตองการเลือกสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเปนวิชาโทตองเรียนวิชา บธ.2604
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 หนวยกิต และเลือกเรียนวิชาดังตอไปนี้ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ตองการเลือกสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเปนวิชาโทตอง
เรียนวิชาดังตอไปนี้ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
บธ. 1602 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
3 (2-2-5)
BA. 1602 Introduction to Programming
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ศึกษาหลักการออกแบบอัลกอริทึม การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง
การทดสอบโปรแกรม
การจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม และการแกไขขอผิดพลาดใน
โปรแกรม โดยใชโปรแกรมภาษาซี
บธ. 3602 ระบบการจัดการฐานขอมูล
3 (2-2-5)
BA. 3602 Data Base Management System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการฐานขอมูล
หลักการสรางระบบฐานขอมูล
องคประกอบของฐานขอมูล ประเภทของฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล การทํารีเลชั่นให
อยูในรูปแบบบรรทัดฐาน ภาษาที่ใชในการจัดการและการสืบคนขอมูล การควบคุมการใชงาน
การสํารองขอมูล การเก็บขอมูลใหอยูในสภาพเดิม การรักษาความถูกตองและความเชื่อถือไดของ
ขอมูล การควบคุมความปลอดภัย การคืนสภาพของขอมูล ฐานขอมูลแบบกระจาย และการ
คัดเลือกระบบการจัดการฐานขอมูล

บธ. 3603 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ
3 (3-0-6)
BA. 3603 Information System Analysis and Design
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2602 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม,
บธ.2604 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ,บธ. 3601 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย,
บธ.3602 ระบบการจัดการฐานขอมูล
ศึกษาถึงคุณสมบัติและกลไกการทํางานของระบบ การวิเคราะหระบบ การทํางานของ
ระบบ เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหระบบ ขั้นตอนในการวิเคราะหและออกแบบระบบงาน การ
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย การวิเคราะหระบบงานปจจุบัน การกําหนดขอบเขตของความ
ตองการของระบบและการงานของระบบการออกแบบ
การทํางานของระบบที่ตองการในเชิง
โครงสรางและเชิงวัตถุ
ศึกษาความเปนไปไดของระบบ
การวางแผนเพื่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และการจัดทําเอกสารประกอบระบบแต
ละขั้นตอน
บธ. 3607 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
BA. 3607 E-Business
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ. 1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ,
บธ. 2604 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ศึกษาแนวคิดทางการบริหารจัดการระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
ศึกษาครอบคลุมไปถึง
กฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส เชน ดานกฎหมาย การโอนเงิน การขนสง
และขอจํากัดตาง ๆ ศึกษาวงจรชีวิต
การกําหนดการออกแบบและซอฟตแวรสําหรับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส การศึกษาเนนทําโครงงานที่เกี่ยวกับระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
บธ. 4610 โครงงานพิเศษ 1
1 (0-3-0)
BA. 4610 Special Project 1
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3603 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ
และเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาชั้นปที่ 4
นักศึกษาจะตองนําเสนอโครงงานพิเศษตออาจารยที่ปรึกษา ตามความตองการของระบบ
ที่จัดทําดําเนินการวางแผน และออกแบบโครงงาน และรายงานเพื่อดําเนินการในวิชา บธ.4611
โครงงานพิเศษ 2

บธ. 4611 โครงงานพิเศษ 2
2 (0-6-0)
BA. 4611 Special Project 2
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.4610 โครงงานพิเศษ 1
เปนโครงงานตอเนื่องวิชา บธ.4610 โครงงานพิเศษ 1 นักศึกษาตองดําเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ในโครงงานใหเสร็จสมบูรณ ใชงานไดจริง จัดทําเอกสารโครงงาน และทดสอบ
ระบบทางปฏิบัติและนําเสนอเกี่ยวกับโครงงาน

