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คณะวิทยำกำรจัดกำร 
ภำควิชำบริหำรธุรกิจ  สำขำวิชำระบบสำรสนเทศ 

 
460-101 3(3-0-6) 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 
(Introduction to Business) 

การประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ  แนวคิดการจัดการ
ทางธุรกิจ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การจัดการการ
ด าเนินงาน การตลาด การบัญชี  การเงิน  ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับส่ิงแวดล้อมทางธุรกิจ  
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

Types of business; business management concepts; 
human resource management; operation management; 
marketing; accounting; finance; international business; 
relationship between businesses and business environment; 
business ethics 

 
460-103 3(3-0-6) 
หลักการตลาด   
(Principles of Marketing) 

ความหมายและขอบเขตของการตลาด ปรัชญาและ
แนวคิดที่ส าคัญทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด 
สภาพแวดล้อมทางการตลาด  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคและการวิจัยทางการตลาด  การแบ่งส่วน
ตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งทางการ
ตลาด การพัฒนาส่วนประสมการตลาด และประเด็นทางการ
ตลาดที่น่าสนใจ 

Definitions and scopes of marketing; important 
marketing concepts and philosophies; marketing process; 
marketing environment; fundamental knowledge of consumer 
behavior and marketing research; market segmentation, 
targeting, and positioning; marketing mix development; and 
interesting marketing issues 

 
 
 
 

460-104 3(3-0-6) 
หลักการเงิน   
(Principles of Finance) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 464-111 หลักการบัญชีขั้นต้น  
Prerequisite : 464-111 Principles of Accounting 

เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน  การวิเคราะห์งบ
การเงิน  การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุนและต้นทุน
เงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

Financial objectives and responsibilities; financial 
statement analysis; financial planning and forecasting; 
working capital management; capital budgeting; sources of 
funds and cost of capital; dividend policy 

 
460-105 3(3-0-6) 
สถิติธุรกิจและการประยุกต์ใช ้  
(Business Statistics and Applications) 

เครื่องมือมูลฐานทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดต าแหน่ง การวัดการกระจาย โค้งปกติ วิธีการ
เก็บตัวอย่าง ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง 
ช่วงแห่งความเช่ือมั่น การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ การ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่าง
ง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคก าลังสอง 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์ และ 
น าเสนอข้อมูล 

Fundamental tools for statistics; measures of  
central tendency; measures of  location; measures of  
dispersion; normal curve; sampling method; probability 
theory; sampling distribution; confidence interval; statistical 
hypothesis testing; time series analysis; correlation and 
simple regression; analysis of variance; Chi-square testing ; 
statistical packages for data analysis and presentation 

 
 



460-106 3(3-0-6) 
หลักการจัดการธุรกิจ    
(Principles of Business Management) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 460-101  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ  
Prerequisite : 460-101  Introduction to Business 

ลักษณะขององค์กรธุรกิจ หน้าที่และบทบาทของ
ผู้บริหาร การจัดการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการท างาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การจูงใจ การส่ือสารและการ
ตัดสินใจ กระบวนการจัดการโดยเน้นการวางแผน การจัด
องค์กร การช้ีแนะและการควบคุม พฤติกรรมองค์กร การ
ท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า   

Characteristics of business organization; manager’s 
role and duties; effective management for business firms; 
corporate social responsibility; motivation, communication 
and decision making; management process focusing on 
planning, organizing, leading and controlling; organizational 
behavior; teamwork; leadership 

 
460-107 3(2-2-5) 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางธุรกิจ    
(Software Applications in Business) 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และ
ฐานข้อมูลเบื้องต้น จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประมวลผลค า ซอฟต์แวร์ตารางค านวณ 
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ส่ือผสม ซอฟต์แวร์การ
น าเสนอ ซอฟต์แวร์ทางสถิติเบื้องต้น และการสร้างเว็บไซต์
พื้นฐาน  

Fundamentals for information technology and 
communications, hardware, software; network systems and 
primary database; ethics in information technology; effective 
usage of software applications in business: word processing 
software, spreadsheet software, database management 
software, multimedia software, presentation software, basic 
statistical analysis software and basic website development 

 
 
 
 

460-201 3(3-0-6) 
กฎหมายธุรกิจ     
(Business Law) 

บทบัญญัติของกฎหมายที่ส าคัญในทางธุรกิจเกี่ยวกับ
บุคคล นิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด) นิติกรรม สัญญา (ซ้ือขาย 
ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ ยืมใช้ส้ินเปลือง ยืมใช้คงรูป จ้าง
แรงงาน จ้างท าของ เช็ค ค้ าประกัน จ านอง จ าน า) นิติเหตุ 
(ละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได้)  

Legal provisions on the aspects of business 
administration, which related to natural persons, juristic 
persons (general partnerships, limited partnerships, limited 
companies, public limited companies), juristic acts, contracts 
(sale, sale with right of redemption, hire of property, hire-
purchase, loan for consumption, loan for use, hire of services, 
hire of work, cheques, suretyship, mortgage, pledge), legal 
causes (wrongful acts, management of affairs without 
mandate, undue enrichment)  

 
460-203 3(3-0-6) 
การจัดการด าเนินงาน     
(Operations Management) 

การน าทฤษฎีและเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาใช้ใน
การวางแผนทางธุรกิจ และตัดสินใจแก้ปัญหา การวิเคราะห์
เพื่อการตัดสินใจ  ระบบการด าเนินงาน เทคนิคการพยากรณ์ 
การออกแบบระบบ การวางแผนและการควบคุมการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

Implementation of mathematical theories and tools 
for business planning and decision making for problem 
solving; analysis for decision making; operation systems; 
forecasting techniques; systems design; manufacturing 
planning and control; quality control; supply chain 
management  

 
460-204 3(2-2-5) 
การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ                  
(Business Communication) 

องค์ประกอบและรูปแบบของการติดต่อส่ือสารทาง
ธุรกิจ บุคลิกภาพและทักษะในการติดต่อส่ือสารทั้งการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน การเขียนเอกสารและรายงานทาง



ธุรกิจ การน าเสนอทางธุรกิจ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง
ธุรกิจ จริยธรรมการติดต่อส่ือสาร การส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ  

Components and forms of business communication; 
personality and communication skills: listening, speaking, 
reading, and writing; writing business documents and 
business report; business presentation; publicize information; 
communication ethics; cross-cultural communication; 
business communication technologies  

 
460-400   1(0-0-3) 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  
(Co-Curricular Activities I) 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้   เน้น
ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ  การท างาน
เป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา  ภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  

Activities integrating body of knowledge 
emphasizing those activities for the benefits of society and 
mankind as first priority; cultivating  morals, ethics and 
public mind;  team working within and/or across disciplines  
under the supervision of advisors 

 
460-401 3(3-0-6) 
การจัดการเชิงกลยุทธ ์    
(Strategic Management) 
เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน : มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย
กว่า 105 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาแกนครบทุกวิชา 
Condition of Registration : Having at Least a Total of 105 
Credits and Completing all Core Courses 

การจัดการที่มีวัตถุประสงค์ระยะยาว  การวาง
นโยบาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
จุดเด่นจุดด้อยของกิจการ การก าหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ 
การปฏิบัติการเกี่ยวกับการตลาด  การเงิน  การผลิต  การ
ประเมินผลและการควบคุม กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ธุรกิจ การวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

Management with long-term objectives; policy 
planning; external and internal environmental scanning; 
business strengths and weaknesses; strategy formulation for 

different levels; implementation in marketing, finance, 
production, evaluation and control; case studies for business 
development, strategic planning and decision making 

 
464-111 3(3-0-6)   
หลักการบัญชีขั้นตน้  
(Principles of Accounting) 

ประวัติ ความหมาย แนวคิด และวัตถุประสงค์ของ
การบัญชี  ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี  กรอบแนวคิด
ส าหรับการรายงานทางการเงิน พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 หลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  
และสมุดรายวันเฉพาะ  การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  
บัญชีคุมและบัญชีย่อย  การจัดท างบทดลอง  การปรับปรุง
บัญชีและการปิดบัญชี การจัดท ากระดาษท าการ การจัดท างบ
การเงินส าหรับกิจการให้บริการ กิจการซ้ือขายสินค้า  และ
กิจการอุตสาหกรรม  ระบบเงินสดย่อย   ภาษีมูลค่าเพิ่ม  และ
ระบบใบส าคัญ 

History, definition, concepts, and objectives of 
accounting; advantages of accounting  information;  
conceptual framework for financial reporting; 
ACCOUNTING ACT B.E.2543; double-entry  accounting; 
transaction recording  in  general journal and special  journal; 
posting; controlling accounts and subsidiary ledgers; 
adjusting and closing entries; trial balance; worksheet 
preparation; financial statements’ preparation of service, 
merchandising and manufacturing  businesses;  petty cash 
system;  value added tax and voucher system 

 
475-413 3(2-2-5) 
การเป็นผูป้ระกอบการและการสร้างธุรกิจใหม ่
(Entrepreneurship and New Venture Creation) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 460-106 หลักการจัดการธุรกิจ 
Prerequisite : 460-106 Principles of Business Management 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการ การพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ การจัดตั้งธุรกิจใหม่ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง
ธุรกิจใหม่ การหาแหล่งเงินทุน การวิจัยทางการตลาด การ
จัดท าแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนองค์การและ
การด าเนินงาน และแผนการเงิน การประเมินความเป็นไปได้
ของแผนธุรกิจและปัญหาของการเริ่มธุรกิจใหม่ 



Entrepreneurship characteristics; entrepreneurship 
development; new business creation; laws relating to new 
business creation; new business financing; marketing 
research; business planning, marketing, production, 
organization and operation, and financial plans; feasibility 
study and problems of new business  

 
477-101   3(3-0-6) 
หลักการพื้นฐานระบบสารสนเทศ                     
(Foundations of Information System) 

แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ  คุณภาพข้อมูล มาตรฐานข้อมูล กระบวนการ
รวบรวม คัดเลือกและประมวลผลข้อมูล โลกาภิวัตน์  ลักษณะ
ของโลกยุคดิจิทัล อินเทอร์เน็ต และ เวิลด์ไวด์เว็บ  ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อการแข่งขนั  
และระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ  การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การรักษาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
อาชญากรรมการใช้ระบบสารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรม
การใช้ระบบสารสนเทศ 

Basic concepts about information systems and 
information technology; structure and component of 
information system, data quality, data standards, data 
processing activities, globalization, characteristics of the 
digital world of Internet and world wide web; information 
systems organization; information systems to compete; and 
information systems to help make decisions; information 
system development; security of information systems; crimes, 
frauds and ethic in information systems 

 
477-102 3(2-2-5) 
ตรรกะของการใช้โปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล 
(Programming Logic and Data Structure) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเขียน
โปรแกรม หลักของขั้นตอนวิธี ผังงานโปรแกรม รหัสเทียม 
โมดูล โครงสร้างการตัดสินใจเลือก โครงสร้างการท าซ้ า 
แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น 
โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น 
การเรียงล าดับข้อมูล การค้นหาข้อมูล การเรียกซ้ า 

Introduction to computers and programming; 
fundamental of algorithms; program flowcharts, pseudocode; 
module; decision structures,  repetition structures; object 
oriented programming concepts; basic data structure, linear 
data structures, nonlinear data structures; sorting, searching, 
recursion 

 
477-201   3(2-2-5) 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
(Computer Programming) 

ทฤษฎีและการปฎิบัติในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
เทคนิคในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกระบวนทัศน์
เชิงวัตถุ ตัวแปร นิพจน์ ประโยค โครงสร้าง เงื่อนไข การเรียก
ซ้ า วัตถุ การรับช่วงแบบคลาสการรับช่วงแบบใช้วัตถุต้นแบบ 
โครงสร้างข้อมูล แนวคิดเบื้องต้นของการพัฒนาซอฟต์แวร์
รวมถึงการแก้ไขปัญหา การตรวจสอบ  และการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เพื่อให้ท างานได้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย 

Introduction to the theory and practice of computer 
programming; techniques of program development within the 
object-oriented paradigm; variables, expressions, statements, 
control structures, conditions, recursion, objects, class-based 
inheritance, prototype-based inheritance, simple data 
structures, and basic concepts of software development 
including debugging, testing, and multi-platform software 
development 

 
477-202   3(2-2-5) 
เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 
(Computing Platform Technology) 

สถาปั ต ยกรรมของระบบคอมพิ ว เ ตอร์ แ ละ
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ 
ประกอบด้วย หน่วยประมวลผล ระบบบัสและระบบเช่ือมต่อ
อุปกรณ์ภายนอก หน่วยความจ า หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล 
ส่วนประกอบและหน้าที่ภายในระบบปฏิบัติการ โดยใช้
กรณีศึกษาระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน หลักการและการ
บริหารระบบ การจัดการบัญชีผู้ใช้ การจัดสรรพื้นที่เก็บบันทึก
ข้อมูล การเฝ้าสังเกตและการแก้ไขปัญหา 

Computer system architecture and operating system 
basics; hardware components include the processor, system 
bus and external devices connected to the memory storage 



unit; components and functions within the operating system; 
the case studies used in the current operating system; 
principles and system administration; management accounts, 
the allocation of storage space, monitoring and 
troubleshooting 

 
477-203   3(2-2-5) 
ระบบฐานข้อมูล 
(Database System) 

หลักการพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรม
ของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ รูปแบบฐานข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูล การนอร์มอลไลซ์ฐานข้อมูล การจัดการ
ฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล การจัดการระบบ
ฐานข้อมูลแบบผู้ใช้หลายคน การรักษาความปลอดภัย และการ
คืนสภาพของฐานข้อมูลเมื่อถูกท าลาย เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ 
ระบบไคล์เอนท์และเซิร์ฟเวอร์ 

Principles of database system; architecture of 
relational database system; database types; database design; 
database normalization; database management; using of 
database program; database concurrency control; database 
security and database recovery; new technology related 
database system including object oriented database system, 
client-server system 

 
477-204 3(2-2-5) 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(Computer Networks and Information Technology Security) 

ภาพรวมของระบบเครือข่ายส่ือสารและระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  มาตรฐานแบบจ าลองโอเอสไอ และ
แบบจ าลองอินเทอร์เน็ต  แนวคิดและองค์ประกอบของระบบ
เครือข่าย เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
องค์กร การบริหารจัดการเครือข่าย ฝึกปฏิบัติออกแบบและ
ติดตั้งระบบเครือข่าย จัดแอดเดรสไอพี การท าซับเน็ต และการ
ก าหนดค่าการหาเส้นทาง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความมั่นคง
ของระบบคอมพิวเตอร์ในระดับองค์กร การป้องกัน การ
ควบคุมการเข้าถึง เทคนิคการเข้ารหัส วิทยาการเข้ารหัสลับ
เบื้องต้น การจัดการกุญแจ ลายเซ็นดิจิตอลและโปรโตคอล
แสดงความเป็นเจ้าตัวที่ถูกต้อง ตัวป้องกันการบุกรุกและไวรัส  

Overview of network communications and 
computer networks, OSI reference model, internet model; 
concepts and elements of the network, local area network,  
the enterprise’s computer network,  management network 
practice to design computers and networks, practice of doing 
IP addressing, subnet, and  routing configuration; 
introduction to computer system security at the organization 
level; protection, access control, encryption techniques, basic 
cryptography, key management, digital signatures and 
authentication protocols, firewall and viruses 

 
477-300   3(2-2-5) 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology Infrastructure) 

องค์ความรู้พื้นฐานของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
องค์ความรู้พื้นฐานของโครงสร้างคอมพิวเตอร์  องค์ความรู้
พื้นฐานของส่วนประกอบทางเทคนิคของระบบคอมพิวเตอร์ 
การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร การจัดการความ
ปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ความต่อเนื่องของธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์แบบกริด ระบบ
คอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ ระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบบริการ 
การวิ เคราะห์และการจัดการประสิทธิภาพของระบบ
คอมพิวเตอร์  การเขียนโปรแกรมเพื่อการจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์ 

Core computing system architecture concepts; core 
computing system organizing structures; core technical 
components of computer-based systems; operating systems; 
computer system administration for organizations; securing 
IT infrastructure to ensuring business continuity; grid 
computing; cloud computing, computing as a service; system 
performance analysis and management; programming for 
system administration 

 
477-301 3(2-2-5) 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
(System Analysis and Design) 

วงจรการพัฒนาระบบ การก าหนดปัญหาหรือความ
ต้องการ และการประเมินความเป็นไปได้ การก าหนดความ
ต้องการด้านสารสนเทศ การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเฉพาะ
ของความต้องการ วิธีการออกแบบระบบเชิงโครงสร้างและเชิง



วัตถุ สถาปัตยกรรมและแบบจ าลองด้านสถาปัตยกรรมของ
ระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบรายการข้อมูล  
การออกแบบคลาสและอ็อบเจกต์ การออกแบบส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้ กรณีศึกษาของการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

Application system development life cycle; 
problem needs identification and feasibility assessment; 
information requirement determination; requirement analysis 
and logical specifications; structured systems and object 
oriented systems modeling; design methods for both 
structured systems and object oriented; application 
architecture and modeling, database design, elements design, 
objects and classes design, human interface design; case 
study of business information system analysis and design  

 
477-302   3(2-2-5) 
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
(Web Programming) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 
477-201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
477-203  ระบบฐานข้อมูล 
Prerequisite :   
477-201 Computer programming   
477-203  Database system 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต การ
ออกแบบเว็บไซต์ การจัดตั้งเว็บไซต์อย่างง่าย การบริหาร
เว็บไซต์และการบ ารุงรักษาเว็บไซต์ หลักการเขียนโปรแกรม
บนเว็บ หลักไวยากรณ์ของภาษาโปรแกรมบนเว็บ การโต้ตอบ
กับฟอร์มแบบต่างๆ การจัดการเซสชัน การจัดการฐานข้อมูล 
การทดสอบโปรแกรมและการประยุกต์ใช้ 

Introduction to Internet; website design; simple 
website building; website management and maintenance; 
principle of web programming; syntax of web programming 
language; interaction with various forms; session 
management; database management; program testing and 
application 

 
 
 
 

477-303 3(2-2-5)  
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการโครงการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Management Information System and IT Project 
Management) 

การจัดการระบบสารสนเทศส าหรับองค์การและ
กรณีศึกษา ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แนว
ทางการประยุกต์ใช้ แนวคิดพื้นฐานของการบริหารโครงการ 
การวางแนวคิดและการ เริ่ มโครงการทาง เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาสัญญาและข้อตกลงเบื้องต้นของ
โครงการ การวางแผนการด าเนินงานและงบประมาณ การ
บริหารความเส่ียง ภาวะผู้น าและจริยธรรมในการบริหาร
โครงการ 

Enterprise information system management and 
case study; type of information system management; 
integrating technology in business process; basic concept of 
project management;   conceptualizing and initializing 
information technology project; developing the project 
charter and baseline project plan; project schedule and 
budget; managing project risk; leadership and ethic in 
information technology project management 

 
477-304   320 ช่ัวโมง 
การฝึกงานระบบสารสนเทศ 
(Training in Information System) 

การฝึกงานส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 เน้นความรู้ด้าน
ระบบสารสนเทศในองค์กรต่างๆ ของภาครัฐหรือภาคเอกชน
เพื่อเรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริง ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง 

Practical training in the private sector or 
governmental departments in the field of information 
systems, not less than 320 hours of the third year students 

 
477-305   3(2-2-5) 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Commerce) 

ความรู้เบื้องต้นของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การค้า
ปลีกบนพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  การท าการตลาดบน
อินเทอร์เน็ต การวิจัยตลาดบนอินเทอร์เน็ต  การโฆษณาบน
อินเทอร์เน็ต การประมูลทางออนไลน์  การรับจ่ายเงินบน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการการส่งสินค้าและการจัดการ



ห่วงโซ่อุปทาน  ส่ิงแวดล้อมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงงานและกรณีศึกษาส าหรับ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

Introduction to electronic commerce, retailing on 
the internet, marketing on the internet, marketing research on 
the internet, internet advertising, online auction, payment 
systems for electronic commerce, logistics and supply chain 
management, environment of electronic commerce, 
information technologies for electronic commerce, e-
commerce laws, projects and case studies for electronic 
commerce 

 
 477-306  3(2-2-5) 
ระบบการจัดการความรู้   
(Knowledge Management Systems) 

หลักการของการจัดการความรู้ กระบวนการการ
จัดการความรู้  กระบวนวิธีการจัดการความรู้ บทบาทของ
คนท างานด้านการจัดการความรู้ ชุมชนแนวปฏิบัติ เทคโนโลยี
ด้านการจัดการความรู้ ระบบการประยุกต์ใช้ความรู้ ระบบการ
ดักจับความรู้ ระบบการแลกเปลี่ยนความรู้ ระบบการค้นพบ
ความรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ ภาวะผู้น าและ
การประเมินผลการจัดการความรู้  อนาคตของการจัดการ
ความรู้ โครงงานและกรณีศึกษาส าหรับการจัดการความรู้ การ
ใช้ความรู้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มและการสร้างนวัตกรรมในการ
บริการความรู้ 

Principles of knowledge management, knowledge 
management processes, knowledge management methods, 
roles of knowledge management persons, communities of 
practice, knowledge management technologies, knowledge 
application systems, knowledge capture systems, knowledge 
sharing systems, knowledge discovery systems, factors 
influencing knowledge management, leadership and 
assessment of knowledge management, the future of 
knowledge management, projects and case studies of 
knowledge management 

 
 
 
 

477-307   3(2-2-5)  
สถาปัตยกรรมองค์การ 
(Enterprise Architecture) 

ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์การ องค์ประกอบ
สถ าปั ต ย ก ร รม อ ง ค์ ก า ร  ส ถ าปั ต ย ก ร ร มท า ง ธุ ร กิ จ 
สถาปั ตยกรรมสารสน เทศ  สถาปั ตยกรรมประยุ กต์ 
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี การพัฒนาระบบสารสนเทศของ
องค์กรโดยใช้สถาปัตกรรมองค์การ ปัจจัยแห่งความส าเร็จใน
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในองค์กร เทคนิคและ
เครื่องมือสนับสนุนในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร การน า
สถาปัตยกรรมองค์การมาใช้ในหน่วยงาน บทบาทของแหล่ง
จัดเก็บของสถาปัตยกรรมองค์กร บทบาทของการวางแผนการ
ลงทุนและการจัดการโครงการสถาปัตยกรรมองค์กร บทบาท
ของความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาปัตยกรรม
องค์กร 

Enterprise architecture overview, enterprise 
architecture components, business architecture, information 
architecture, Application architecture, 
technology/infrastructure architecture, success factors in 
developing enterprise architecture, techniques and supporting 
tools in developing enterprise architecture, enterprise 
architecture implementation, roles of enterprise architecture 
repository, roles of investment planning and project 
management in enterprise architecture, roles of information 
system security in enterprise architecture 

 
477-308  3(2-2-5) 
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
(Business Intelligence) 

แนวคิดพื้นฐานสถาปัตยกรรมอัจฉริยะทางธุรกิจ 
ภาพรวมของวงจรชีวิตโครงงานอัจฉริยะทางธุรกิจ แนวคิด
พื้นฐานทางด้านการพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ การออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจอัจฉริยะ การจัดการการ
ด าเนินงานของธุรกิจอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้ธุรกิจอัจฉริยะ 

Introduction to business intelligence architecture, 
overview of the business intelligence project lifecycle, 
introduction to business intelligence development, designing 
business intelligence infrastructure, managing business 
intelligence operations, business intelligence applications 

 



477-309   3(2-2-5) 
ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support System) 

ระบบสนับสนุนและการตัดสินใจ องค์ประกอบและ
กลยุทธ์ในการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ  ระบบสนับสนุนการจัดการ
แก้ปัญหาโดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน  ฐานข้อมูล และ
ฐานความรู้ กรณีศึกษา 

Decision support systems and decision making; 
components and design strategies of decision support 
systems; Artificial Intelligence; expert system; model-based, 
data-based, and knowledge-based support systems to assist 
managerial problem solving; case studies 

 
477-310   3(3-0-6) 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนษุย์และคอมพิวเตอร์ 
(Human-Computer Interaction) 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักจิตวิทยาในการโต้ตอบของมนุษย์
ต่อคอมพิวเตอร์ ปัจจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ในระบบสารสนเทศ 
วิศวกรรมยูสบิลิตี้  หลักการและเทคนิคของการออกแบบ
พัฒนาระบบสารสนเทศโดยเน้นความส าคัญของผู้ใช้เป็นหลัก  
หลักการและเทคนิคการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความ
ต้องการใช้ระบบของผู้ใช้ หลักการและเทคนิคออกแบบส่วน
ติดต่อประสานระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักการและ
เทคนิคการประเมินยูสบิลิตี้  การพัฒนาชุมชนออนไลน์ 
สารสนเทศศาสตร์สังคม 

Introduction to Human-Computer Interaction 
(HCI), psychology of users in using computers, human 
factors in information systems, usability engineering, user-
centered system development, user requirement gathering and 
analysis concepts and techniques, user interface design 
concepts and techniques, usability evaluation concepts and 
techniques, online community development, social 
informatics 

 
 
 
 
 

477-311   3(2-2-5) 
การเขียนโปรแกรมประยุกตบ์นเทคโนโลยีพกพา 
(Mobile Application Programming) 
รายวิชาบั งคับ เรี ยนก่อน :477-201 การเขี ยนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  
Prerequisite : 477-201 Computer programming   

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของสมาร์ทโฟน 
โปรแกรมจ าลองการใช้สมาร์ทโฟน เครื่องมือในการพัฒนา
โปรแกรม สถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟน 
หลักการการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์
พกพาต่างๆ การติดต่อกับผู้ ใช้ การจัดการฐานข้อมูลบน
เทคโนโลยีพกพา การเรียกใช้เอพีไอ การทดสอบโปรแกรม
และการประยุกต์ใช้ 

History and importances of smart phone; smart 
phone emulators; development programming tools; 
architecture of smart phone operating systems; principle of 
mobile programming and other wearable devices; user 
interface; database management on mobile; API calls; 
program testing and debugging; applications 

 
477-312   3(2-2-5) 
ระบบฐานข้อมูลขัน้สูง 
(Advanced Database System)  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน :  477-203 ระบบฐานข้อมูล 
Prerequisite :  477-203 Database system    

เทคนิคการสร้างแบบจ าลองข้อมูลขั้น สูงและ
เครื่องมือสนับสนุน  ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุและเชิงวัตถุ
สัมพันธ์ แนวทางเกี่ยวกับการออกแบบเชิงโครงสร้างและเชิง
วัตถุ   การสร้างแบบจ าลองข้อมูลเชิงวัตถุและแบบจ าลอง
ข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ ความปลอดภัย ความถูกต้องสมบูรณ์
และการควบคุมฐานข้อมูล  กระบวนการสอบถามข้อมูลและ
การเลือกแผนปฏิบัติอย่างเหมาะสม ระบบหลายฐานข้อมูลและ
การรวมฐานข้อมูล  หัวข้อด้านเทคโนโลยีฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
ในปัจจุบัน 

Advanced data modeling techniques and data 
modeling tools;. object-oriented and object-relational 
database systems; structured and object design approaches; 
object-oriented and object-relational data modeling; database 
security, integrity and control; query processing and 



optimization;  multi-database systems and database 
integration; current topics in database technologies 

 
477-313  3(2-2-5) 
การค้นคืนสารสนเทศ 
(Information Retrieval) 

หลักการและแนวคิดในการจัด เก็บและค้นคืน
สารสนเทศ องค์ประกอบของการค้นคืนสารสนเทศ รูปแบบ
การค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีที่ใช้และขั้นตอนวิธีในการ
ค้นคืนสารสนเทศ การจัดกลุ่มและการค้นคืนสารสนเทศ
ประเภทตัวอักษร การวัดและประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ 

Principles and concepts of information retrieval; 
components of information retrieval; information retrieval 
models; technology and algorithms for information retrieval; 
information clustering, text information retrieval; evaluation 
of information retrieval 

 
477-314   3(2-2-5) 
คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 
(Data warehousing and Data Mining) 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคลังข้อมูล การออกแบบ 
พัฒนาและสร้างคลังข้อมูล การน าเสนอข้อมูลจากคลังข้อมูล 
ทฤษฎีและเทคนิคที่ เกี่ ยวข้องกับการท า เหมืองข้อมูล 
แบบจ าลองและกระบวนการท าเหมืองข้อมูล การเตรียมข้อมูล 
กฎความสัมพันธ์ การจ าแนกประเภทข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล 
การท านาย การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลในทางธุรกิจ แนวโน้ม
การท าเหมืองข้อมูล 

Introduction to data warehousing; data warehouse 
design and development; data presentation; data mining 
theory and techniques; models and data mining process, data 
preprocessing, association rules, data classification, data 
clustering, prediction, data mining applications for business; 
data warehouse design and implementation; data mining 
trends 

 
477-315  3(2-2-5) 
นวัตกรรม ระบบสารสนเทศ และการประยุกต์ใช ้
(IS Innovation and Applications) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 460-101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
Prerequisite : 460-101  Introduction  to Business 

ความหมาย แนวคิด ลักษณะ และประเภทของ
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างตราสินค้าและนวตักรรม บทบาทของ
ต้นแบบ ความร่วมมือกันในนวัตกรรม นวัตกรรมในบริการ
ทางการเงิน นวัตกรรมในอุตสาหกรรมบริการ ความผิดพลาด
และความเส่ียงในนวัตกรรม องค์กรแห่งนวัตกรรม การ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 

Definition, concepts, characteristics, and types of 
innovation and creativity; process of creating new product; 
branding and innovation; role of prototypes; collaborating for 
innovation; innovation in financial services; innovation in the 
service industry; failure and risk in innovation; the innovative 
organization; changes and innovation 

 
477-316   3(2-2-5) 
มัลติมีเดีย และการประยุกตใ์ช้ 
(Multimedia and Applications) 

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบการสร้าง
ส่ือ และใช้ส่ือต่าง ๆ ทฤษฎีเกี่ยวกับกราฟฟิค เสียง และ
ภาพเคลื่อนไหว การพัฒนาโปรแกรม การวางแผนและการวาง
โครงสร้างโปรแกรม โดยใช้ส่ือต่าง ๆ การประยุกต์ใช้
โปรแกรมส า เ ร็ จ รู ป เ พื่ อสร้ า ง โปรแกรม เฉพาะง าน 
แนวความคิดในการสร้างส่ือ เพื่อใช้ในธุรกิจ การอบรม การ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ 

Theories and software applications of multimedia 
programs, image editing, audio editing and animation; 
programs and applications development; planning and 
structuring of software applications; using software to create 
specific applications for business use, training, advertising 
and public relations 

 
477-317  3(2-2-5) 
การใช้ระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานวิจัย 
(Using Information System and Application Software in 
Research) 

การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ช่วยในการเตรียม
ข้อมูล แปลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคนิคทาง
สถิติ และสถิติขั้นสูง เช่น สหสัมพันธ์อย่างง่ายและเชิงซ้อน 
การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายและเชิงซ้อน การวิเคราะห์ปัจจัย 
การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ



วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของหลายตัวแปร 

Data preparation, interpretation and analysis using 
computer software with statistical and advanced statistical 
techniques; for example, simple and multiple correlation; 
simple and multiple regression; factor analysis; cluster 
analysis; analysis of variance, analysis of covariance and 
multivariate analysis of variance 

 
477-318   3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 
(Special Topics in Business Information System I)  

หัวข้อพิเศษ ความรู้ใหม่ทางด้านระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ  ค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

Special topics, new knowledge related to business 
information system; research, analyze, discuss and exchange 
opinions 

 
477-319  3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2  
Special Topics in Business Information System II 

หัวข้อพิเศษ ความรู้ใหม่ทางด้านระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ  ค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

Special topics, new knowledge related to business 
information system; research, analyze, discuss and exchange 
opinions 

 
477-401 1(0-2-1) 
เตรียมสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education Preparation)  

การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานสหกิจศึกษา  
การศึกษาและค้นคว้าเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน  
การพัฒนาโครงร่างโครงงานระบบสารสนเทศส าหรับสถาน
ประกอบการที่จะไปฝึกงาน  

Cooperative education preparatory session, review 
of literatures related to the assigned research project, 
development of the project proposal in information systems 
for training enterprise 

477-402   2(0-6-0) 
โครงงานระบบสารสนเทศทางธรุกิจ 1 
(Project in Business Information System I)   
เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน :  เปน็นักศึกษาสถานภาพช้ันปีที่ 4 
หรือ  
ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  105  หน่วยกิต 
Registration Condition :  Fourth-year students  or   
students with cumulative credits of at least 105 credits 

การเรียนรู้ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน การก าหนด
ปัญหาด้านระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ การส ารวจความ
ต้องการของผู้ใช้ การสืบค้นข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ปัญหา 
การออกแบบฐานข้อมูล 

Learning the stage of project development; the 
definition of business information system problem; the 
observation of user requiment; fact investigation; problem 
analysis; database design 

 
477-403   2(0-6-0) 
โครงงานระบบสารสนเทศทางธรุกิจ 2 
(Project in Business Information System II) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 477-402  โครงงานระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ  1  
Prerequisite :  477-402  Project in Business Information 
System I 

การออกแบบส่วนติ ดต่ อกับผู้ ใ ช้  การพัฒนา
โปรแกรม การทดสอบโปรแกรม การวัดและประเมินผล การ
เขียนเอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรม การน าไปใช้จริง 

User interface design; program implementation; 
program testing; evaluation and assessment; program 
documentation reporting; deploying 

 
477-404 3(1-4-4) 
สัมมนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(Seminar in Business Information System)   

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา และการน าเสนอ ในหัวข้อที่น่าสนใจทางระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ รวมทั้งการเชิญวิทยากร การศึกษาดูงาน  

Business information system seminar focusing on 
discussion, analysis, problem solving and presentation skills; 
guest speaker and related field visit 



477-405  9(0-54-0) 
สหกิจศึกษา 
(Cooperative  Education)  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน :  477-401  เตรียมสหกิจศึกษา  
Prerequisite :  477-401  Cooperative  Education Preparation  

การฝึกงานและศึกษาระบบการท างานจริงในสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ นักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงานในฐานะเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ
เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณา
การความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน  นักศึกษา
จะต้องมีชั่วโมงการท างานเต็มเวลาในสถานประกอบการธุรกิจ
รวมแล้วไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา  และ
การประเมินผลการท างานจะปฏิบัติโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการ  เมื่อส้ินสุดการฝึกงานนักศึกษาต้อง
น าเสนอโครงงานและจัดท ารายงานสรุปผล  และส่งมอบ
ให้กับสถานประกอบการ  

On the job training related to business information 
systems as a full time staff at an approved workplace, 
establishment of a professional skill based on the integration 
of classroom theory and practical work experience, at least 15 
weeks or a semester in the workplace, evaluation carried out 
by both the project advisor and the enterprise, project 
presentation and final report, project submission to the 
enterprise 

 


