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(นักศึกษารหัส 55-59) 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ 
หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 

 
    ค าอธิบายรายวชิา 

941-100     ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                                   3 (3-0-6) 
     Thai for Communication 

       หลกัการใชภ้าษาไทยเพ่ือการส่ือสาร   ศิลปะในการส่ือสารทั้ง ๔ ทกัษะ การฟัง  พูด   อ่านและ
เขียน การฟังเพ่ือจบัใจความหลกัและการตีความในสถานการณ์ต่างๆ การใชถ้อ้ยค า ลีลาส านวนในการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนัและในการท างาน การพูดในท่ีชุมชน การอ่านเพ่ือความเขา้ใจถึงค่านิยมและแนวคิด การเขียนเพ่ือ
การสรุปความ ติดต่อทางราชการและธุรกิจ   
       Principles of the Thai language for communication; arts in the four communication skills-
listening, speaking, reading, and writing; listening for main ideas and interpretation in various situational 
contexts; register and styles for communicating in daily life and in the workplace; public speaking; reading for 
value and attitude understanding; summarizing; official and business correspondence 
 
941-112   การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน     3 (2-2-5)            
      Fundamental English Listening and Speaking 

     รายวชิาบังคับเรียนร่วม : 941-113  การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 
    ฝึกทกัษะการฟังและการพูดในหวัขอ้ท่ีใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั การฟังเพ่ือจบัใจความส าคญั 

การพูดเพ่ือส่ือสารขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์ต่างๆ การใชไ้วยากรณ์ การพฒันาความรู้ดา้นค าศพัท ์ และส านวน
ภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการส่ือสาร  
   Corequisite: 941-113  Fundamental English Reading and Writing 

 Practice in listening and speaking skills based on topics used in daily-life communication; 
listening for main points; basic oral communication in various situational contexts; grammar usage; development 
of vocabulary and language functions necessary for communication 
 
941-113   การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 3 (3-0-6) 

 Fundamental English Reading and Writing 
 รายวชิาบังคับเรียนร่วม : 941-113  การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน  
 ฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน ทกัษะการอ่านพ้ืนฐาน การอ่านเพ่ือจบัใจความส าคญัและ

รายละเอียด การพฒันาความรู้ดา้นค าศพัทแ์ละกลวิธีพฒันาค าศพัท ์ การใชไ้วยากรณ์  การเขียนระดบัประโยคและ
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ยอ่หนา้สั้นๆ    
 Corequisite: 941-112  Fundamental English Listening and Speaking 
 Practice in reading and writing skills; basic reading skills; reading for main ideas and details; 

developing vocabulary and strategies in increasing vocabulary power; grammar usage; sentence and paragraph 
writing 

 
942-100  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1                                1 (0-0-3) 

 Co-Curricular Activities I   
   การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการ องคค์วามรู้  เนน้ประโยชนส์งัคมและประโยชนเ์พ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจ

ท่ีหน่ึง    ปลูกฝังคุณธรรม      จริยธรรม      จิตส านึกสาธารณะ      การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือ
ระหวา่งสาขาวิชาภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

                             Activities to integrate the body of  knowledge with an emphasis on the activities  for the benefit 
of society and mankind as first priority; cultivating  morals; ethics and public mind; teamwork within and/or 
across disciplines under the supervision of advisors 

  
 942-111 ภูมปัิญญาในการด าเนินชีวิต     3 (2-2-5) 

 Wisdom of Living 
   การคิด การบริหาร   และการจดัการชีวิตอยา่งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคมไทย  และ

กระแสสงัคมโลก  การผสมผสานวิถีไทยกบัพหุวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม  การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

   Ways of thinking; self-discipline and life management in accordance with changes in Thai and  
global societies,  mingling the Thai way of life with multi-cultural ways of living; public mind and 
environmental conservation; living happily based on morality, ethics  and sufficiency economy 
 
942-120 กอล์ฟ 1 (0-2-1) 

   Golf 
   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม ทกัษะการใชอุ้ปกรณ์และวิธีเล่น การเตรียมความพร้อม

ร่างกายเพ่ือการเล่น ฝึกการเล่นในสนามแข่งขนั การนบัคะแนน การแข่งขนั ความปลอดภยัของนกักีฬาและผูอ่ื้น 
กติกา มารยาท 

   General knowledge about equipment and the golf course; skills of equipment use and methods 
of playing; warm-ups; practice of golfing in a golf course; keeping scores; the competition;  the safety of golfers 
and spectators; rules, regulations, and etiquette 
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942-121 ลลีาศ 1 (0-2-1) 
 Social Dance 

   ฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะ การแต่งกาย มารยาท เพลงประกอบ การฝึกปฏิบติัเพ่ือ
สร้างทกัษะลีลาศตามแบบแผนจงัหวะมาตรฐานสากล 
  Practice of movements into rhythm; costumes, etiquette, and songs for social dance; developing 
skills of social dance according to the standard universal convention 
 
942-122 เทนนิส 1 (0-2-1) 

 Tennis 
   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม ฝึกทกัษะ วิธีเล่น กติกา การแข่งขนั เขา้ใจและปฏิบติั

ตามกฎกติกา และมารยาท การเตรียมความพร้อมของร่างกาย ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการเล่นเทนนิส 
   General knowledge about tennis equipment and courts; developing skills, methods; rules and 

regulations of the competition; playing with understanding rules and regulations, etiquette; warm-ups; 
knowledge about accidents that may happen while playing tennis  
 
942-123 วอลเลย์บอล                    1 (0-2-1) 

 Volleyball 
   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม กฎ กติกา มารยาท ของกีฬาวอลเลยบ์อล การพฒันา

ร่างกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อล ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นทั้งบุคคลและทีม เทคนิคการแข่งขนั    
General knowledge about equipment and the court; rules and regulations; etiquette; developing 

physical competence of volleyball players; developing skills and playing techniques for individuals and teams, 
techniques in competition 

 
942-124  ฟุตบอล                       1 (0-2-1) 

 Soccer 
   ทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นฟุตบอล ระเบียบ กฎ กติกา มารยาท การพฒันาร่างกายใหเ้หมาะสมเพ่ือ

การเล่นฟุตบอล การแข่งขนั อนัตราย วิธีป้องกนัอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการเล่นฟุตบอล การปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็ 
         Basic skills of playing soccer; rules and regulations, etiquette; developing physical competence 

for soccer playing; the competition; dangers and prevention of accidents while playing soccer; first aid for the 
injured 
 



  

 - 4 - 

942-125 แบดมินตัน 1 (0-2-1) 
 Badminton 

 ฝึกทกัษะการเล่น แบดมินตนั ทั้งประเภทเด่ียวและคู่ วิธีการพฒันาโครงสร้างของร่างกายเพ่ือการ
เล่น กฎ กติกา มารยาท วิธีการจดัการแข่งขนั ทั้งประเภทเด่ียว และ คู่  

 Practice of badminton skills for single and double competition; ways of physical development 
for badminton playing; rules and regulations, etiquette; the arrangement of competition for both single and double 
matches 
 
942-126 ตะกร้อ 1 (0-2-1) 

  Takraw 
 ความรู้ทัว่ไปประวติัความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ ทกัษะเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว เทคนิคและ

ความสามารถพิเศษในการเล่นเฉพาะตวั และการเล่นเป็นทีม ระเบียบขอ้บงัคบัและกติกาการแข่งขนั การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายของการเป็นนกัตะกร้อท่ีดี การเล่นดว้ยความปลอดภยั การดูแลรักษาอุปกรณ์ของกีฬาตะกร้อ 

General knowledge about history of Takraw; skills of body movements; techniques  and 
individual talent; playing as a team; rules and regulations; developing physical competence for being a capable 
Takraw player; safe playing; equipment maintenance 

 
 

942-127 เทเบิลเทนนิส 1 (0-2-1) 
 Table Tennis 

 ประวติัความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส คุณค่าของกีฬาเทเบิลเทนนิส ทกัษะเบ้ืองตน้ในการ
เล่นเทเบิลเทนนิส ระเบียบ กติกา มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกายและการบ ารุงรักษา
สุขภาพ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 

General background about history of table tennis; basic skills and advantages of table tennis 
playing; rules and regulations, etiquette of players and spectators; physical exercises, health care; equipment 
maintenance 
942-128 เปตอง 1 (0-2-1) 

 Petanque 
ประวติัความเป็นมา คุณค่า และประโยชนข์องกีฬาเปตอง ทกัษะพ้ืนฐานกีฬาเปตอง วิธีการเล่น 

กฎ กติกา มารยาทในการเล่น การจดัการแข่งขนั กติกามารยาทในการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบ ารุงรักษาอุปกรณ์
กีฬาเปตอง 

History of petanque; basic skills and advantages of petanque playing; rules and regulations, 
etiquette in playing petanque; the arrangement of competition; rules and regulations; etiquette of players and 
spectators; equipment maintenance 
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 942-129   บาสเกตบอล                     1 (0-2-1) 

 Basketball 
ประวติัความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล ทกัษะเฉพาะตวัเบ้ืองตน้ ระเบียบ กติกา มารยาทของ

การเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกาย การบ ารุงรักษาสุขภาพ ความมีน ้าใจเป็นนกักีฬา การระวงัรักษาสวสัดิ
ภาพความปลอดภยัในการเล่นบาสเกตบอล การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

History of basketball; particular basic skills; rules and regulations, etiquette of players and 
spectators; physical exercises and health care; athletic spirit; safe playing; equipment maintenance 
            
942-204 จติวทิยาเพ่ือการด ารงชีวติที่มสุีข     3 (3-0-6) 

 Psychology for Well-being  
ความเป็นมาของจิตวิทยา ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีต่างกนัของมนุษย ์ ประโยชน์

ของจิตวิทยา และการน าจิตวิทยามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัและการท างาน 
 Development of psychology; effects of psychological factors on human behaviors; psychology 

usefulness; practical applications of psychology in daily life and future careers 
 
942-205 การส่ือสารและการเผยแพร่สารสนเทศ       3 (3-0-6) 
    Communication and Information Dissemination 

      ทรัพยากรสารสนเทศ  วิธีการสืบคน้  การวิเคราะห์และการสงัเคราะห์ความรู้ การส่ือสารทั้ง
แบบวจันภาษาและอวจันภาษา การเผยแพร่  จริยธรรมในการใชแ้หล่งขอ้มูล                                                                                                          

 Information resources; search methods; analysis and synthesis of knowledge; verbal and non-
verbal communication; dissemination of information; code of ethics on using sources  
 

 942-220  ว่ายน า้             1 (0-2-1) 
 Swimming  

ประวติัความเป็นมาของการวา่ยน ้า การสุขาภิบาลและความปลอดภยัในการวา่ยน ้า ทกัษะการวา่ย
น ้าท่าต่าง ๆ มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกาย การบ ารุงรักษาสุขภาพ การดูแลรักษาอุปกรณ์
และเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการวา่ยน ้า 

History of swimming; sanitation and safety in swimming; skills of swimming in different styles; 
etiquette of athletes and spectators; physical exercises and health care; maintenance of equipment and facilities  
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942-221    พลศึกษาและนันทนาการ       1 (0-2-1) 
     Physical Education and Recreation  

  ปรัชญาของพลศึกษา ความมุ่งหมายของพลศึกษาต่อการพฒันาร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคม 
เรียนรู้เกมส์กีฬา การเลือกเล่นกีฬา จุดมุ่งหมายของนนัทนาการ ความจ าเป็นของนนัทนาการในการด ารงชีวิต เกมส์
นนัทนาการ การฝึกปฏิบติัการออกก าลงักายและนนัทนาการเพ่ือสุขภาพ 

Philosophy of physical education; purposes of physical education for physical, mental, 
emotional, and social development;  the study of sport games and selection of proper sports; purposes of 
recreation; necessity of recreation in human life; games of recreational activities; physical exercises and 
recreation for health 

 
942-230 การภาษอีากร 3 (3-0-6) 
   Taxation 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีอากร แนวคิด และบทบาทของภาษีอากร หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัเก็บ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต 

General knowledge about taxation; concepts and roles of taxation; principles and features of 
taxation according to revenue codes, personal income tax, corporate tax, value-added tax, specific business tax, 
stamp duty, customs duty, excise duty  

 
942-234    กฎหมายธุรกจิ     3 (3-0-6)  

  Business Law 
                กฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ส าคญัเก่ียวกบับุคคล นิติบุคคล การตั้งหา้งหุน้ส่วน บริษทัจ ากดั การ
เลิกกิจการทรัพยสิ์น นิติกรรมสญัญา เอกเทศสญัญา ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ ซ้ือขาย เช่าซ้ือ ค ้าประกนั ตวัแทน นายหนา้ ตัว๋
เงิน พระราชบญัญติัเก่ียวกบัเช็ค 

 Principles of the civil and commercial law; law juristic entities; limited partnership 
establishment; limited companies; dissolution; property; juristic acts; contracts; specific contracts in relation to 
business transactions: hire purchases; sureties; agency; brokers; drafts and the Act of Cheques  
   
946-100   ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัธุรกจิ                                  3 (3-0-6) 
  Introduction to Business 
  ลกัษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ  
หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  การผลิต การตลาด การบญัชี  การเงิน 
จริยธรรมทางธุรกิจ 
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  Types of business; related factors; influences of business environments; principles of 
management, human resource management; production; marketing; accounting; finance; business ethics 
 
946-113   การบัญชีการเงิน                     3 (3-0-6)  

    Financial Accounting     
  ลกัษณะและแนวความคิดขั้นพ้ืนฐานของการบญัชี กระบวนการบนัทึกบญัชี การปรับปรุง

รายการ การปิดบญัชีและการจดัท างบการเงิน การบญัชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้และกิจการผลิตสินคา้ การบญัชี
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบกระแสเงินสด 

    Characteristics  and basic concepts of accounting;   accounting record process;  adjustment of  
accounts; closing accounts;  financial statement preparation; accounting for merchandising and manufacturing 
operations;  value–added tax accounting; bank reconciliation statement; statement of cash flows  
 
946-140 เทคโนโลยสีารสนเทศ      3 (3-0-6)   

 Information Technology 
องคป์ระกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นระบบคอมพิวเตอร์ 

การท างานของโปรแกรมปฏิบติัการและโปรแกรมประยกุต ์ การเกบ็ขอ้มูลและการประมวลผลขอ้มูลดว้ย
คอมพิวเตอร์ การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในองคก์าร ระบบเครือข่ายและหนา้ท่ีของบุคคลในงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      Components of information technology, hardware and software in computer systems; 
operating systems and application programs; data storage; data processing; application of  computers in 
organizations, network systems and technician’s responsibilities in information technology 
 
946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น 3 (2-2-5)   
 Introduction to Computer Programming 
 หลกัการทัว่ไปเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม การแกไ้ขปัญหาดว้ยขั้นตอนวิธี รหสัเทียม ผงังาน 
องคป์ระกอบของภาษาโปรแกรม ชนิดของขอ้มูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย  ์โครงสร้างโปรแกรม
แบบตามล าดบั เลือกท า และการวนซ ้า การเรียกซบัรูทีน  การส่งผา่นค่าพารามิเตอร์ การฝึกปฏิบติัพฒันาโปรแกรม
เบ้ืองตน้โดยใชภ้าษาโปรแกรมภาษาใดภาษาหน่ึง การตรวจสอบ และแกไ้ขโปรแกรม 

General concepts for computer programming; algorithmic problem solving; pseudo code; flow 
charts; programming language elements; data types; array data structure; programming structure: sequential, 
selection and repetition; subroutine calls; parameter passing; the laboratory components including developing 
small programs using a popular programming language, testing, and debugging 
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946-143 ซอฟต์แวร์เสรีในงานธุรกจิ                3 (2-2-5) 
 Open Source Application in Business 
 แนวคิดเสรี การประยุกต์ใช้แนวคิดเสรี แนวคิดเสรีต่อสังคมละวฒันธรรม ความเป็นมาของ

ซอฟตแ์วร์เสรี การใชง้านซอฟตแ์วร์เสรีในงานต่างๆ  และตวัอย่างซอฟต์แวร์เสรีในธุรกิจ ความแตกต่างระหว่าง
ซอฟตแ์วร์เสรีและซอฟตแ์วร์เชิงพาณิชยใ์นธุรกิจ 

Open source concept; open source concept application; social and cultural impacts from open 
source concept; open source software history and background; open source software application; open source 
software in business; functional comparison between open source and commercial applications 
 
946-160 หลกัการตลาด                                        3 (3-0-6)  

 Principles of Marketing 
ความหมาย ความส าคญัของการตลาด แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัการตลาด ส่ิงแวดลอ้มท่ีมี

อิทธิพลทางการตลาด ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การ
ก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ส่วนประสมทางการตลาด 

Definitions and importance of marketing; fundamental concepts of marketing; environments 
influencing marketing; fundamental principles of consumer behaviors; market segmentation; targeting; 
positioning and marketing mix 

 
946-180 เศรษฐศาสตร์จุลภาค      3 (3-0-6) 
  Microeconomics 

 อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงคแ์ละอุปทาน พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ตน้ทุนการผลิตและฟังกช์นัการผลิต ตลาดสินคา้ในทางเศรษฐศาสตร์  ตลาดปัจจยัการผลิต ผลกระทบภายนอกและ
สินคา้สาธารณะ 

Demand and supply; market equilibrium; elasticity of demand and supply; consumer behavior; cost and 
production functions; microeconomics of product markets; factor markets; externalities and public goods 
 
946-181 เศรษฐศาสตร์มหภาค      3 (3-0-6) 
 Macroeconomics 
  การค านวณรายไดป้ระชาชาติ รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเงินและ
เงินเฟ้อในระยะยาว การวา่งงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบั
การคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 
  national income calculation; equilibrium level of national income; money growth and 
inflation; unemployment; economic growth; monetary policy; fiscal policy; basic concepts of international trade 
and finance 
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946 – 209  หลกัการจดัการ       3  (3-0-6) 
     Principles of Management 
   ความหมาย ความส าคญัและกระบวนการในการจดัการ บทบาท ความส าคญัของศาสตร์ต่างๆ ท่ี
ใชใ้นการจดัการ คู่แข่งขนัและพนัธมิตรทางธุรกิจ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการจดัการ กลยทุธ์องคก์ร ลกัษณะ
โครงสร้าง และประเภทขององคก์ร หนา้ท่ีดา้นต่างๆขององคก์ารธุรกิจ พฤติกรรมองคก์รและวฒันธรรมองคก์ร 
ความสมัพนัธ์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในองคก์รต่อการจดัการและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
  The definition, importance and process of management; roles and importance of science in 
management; business competitors and partners; the influence of technology on management; corporate 
strategies; organizational structure and type; functions of business organization; organizational behavior and 
culture; the relationship of stakeholders in organization to management and social responsibility  
 
946-240 ระบบฐานข้อมูล                                                                                          3 (2-2-5)  
 Database Systems 

หลักการพ้ืนฐานของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
แบบจ าลองขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูล การท าให้เป็นบรรทดัฐาน  การใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล ภาษา
สอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล) การจัดระบบฐานข้อมูลแบบผูใ้ช้หลายคน การรักษาความมัน่คงของ
ฐานขอ้มูล  และการส ารองและคืนสภาพ  

Basic principles of database systems; relational database system architecture; database models; 
database design; normalization; using database management system software; Structured Query Language 
(SQL); multi-user database system management; database security; backup and  recovery 
 
946-242 โครงสร้างข้อมูลและอลักอริทึม 3 (3-0-6)                    
 Data Structures and Algorithms 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน  :  946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น 
 โครงสร้างขอ้มูลแบบแบบเชิงเสน้และไม่เชิงเส้น การประยกุตโ์ครงสร้างขอ้มูลในงานต่างๆ 
เทคนิคการเรียงล าดบัและคน้หาขอ้มูล การออกแบบและการวิเคราะห์อลักอริทึม การประยกุตท์ฤษฎีกบัระบบงาน
ธุรกิจและการแกปั้ญหาทางธุรกิจ 
  Prerequisite: 946-141 Introcudtion to Computer Programming 

Linear and nonlinear data structures; applications of data structures in various fields; sorting 
and searching techniques; algorithm design and analysis; applications of theories in business systems and 
business problem solving 
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946-243 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกจิ 3 (2-2-5)        
 Business Application Development 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน :  946-240 ระบบฐานข้อมูล 
การใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูง เพ่ือออกแบบและพฒันาโปรแกรมประยกุตท์างธุรกิจ การ

แกปั้ญหาทางธุรกิจดว้ยกระบวนการการเขียนโปรแกรมท่ีมีการติดต่อกบัฐานขอ้มูลผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การออกรายงานทางดา้นธุรกิจ  

Prerequisite: 946-240 Database Systems 
The study of high-level computer language to design and develop business-application 

programs; business problems-solving by programming process; database applications through a computer 
network system; create business reports 
 
946-244 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 3 (3-0-6) 
 Data Communication and Computer Networks  

แนวคิดและองค์ประกอบของการส่ือสารขอ้มูลและระบบเครือข่าย  มาตรฐานแบบจ าลอง 
โอเอสไอ โทโพโลยี ซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ท่ีใชใ้นเครือข่าย ระบบเครือข่ายประเภทต่าง ๆ โพรโทคอลและส่ือ
สญัญาณ การจดัการเครือข่าย  การบุกรุกและการจดัการความมัน่คงของเครือข่าย  การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดา้น
การส่ือสารขอ้มูลและระบบเครือข่ายในองคก์รธุรกิจปัจจุบนั 

Concepts and components of data communication and network systems; OSI model standard; 
topology; software and hardware used in networks; types of network systems; protocol and media; network 
management; intrusion and network security management; applications of communication technology and 
networking in current business 

 
946-245  ไมโครคอมพวิเตอร์                                  3 (3-0-6) 
   Microcomputer 
  สถาปัตยกรรม องค์ประกอบ และหลักการท างานของส่วนประกอบต่าง ๆ  ท่ีส าคัญของ
ไมโครคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับขอ้มูลเขา้/ส่งขอ้มูลออก อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ส ารองขอ้มูล การพิจารณาเลือก
ซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ การตั้งค่าในไบออส การเตรียมฮาร์ดดิสก ์การติดตั้งระบบปฏิบติัการ
และไดร์ เวอร์  การตรวจสอบการท างาน การบ า รุงรักษาและการติดตั้ ง อุปกรณ์ เ พ่ิมเ ติม เทคโนโลยี
ไมโครคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ 
  Architecture, components, and principles of microcomputer; input/output devices; accessory 
devices; backup devices; considerations on the purchasing of microcomputer devices; BIOS settings; hard disk 
preparation; operating system and driver installation; testing; maintenance and installation of additional devices; 
new microcomputer technology  
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946-247 การออกแบบกราฟิกทางธุรกจิ     3(2-2-5) 
  Business Graphic Design 

หลกัการของการออกแบบ พ้ืนฐานการออกแบบกราฟิก การวางโครงสี การจดั องค์ประกอบ
ภาพ เทคนิคในการออกแบบ การวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิก การตรวจสอบคุณภาพงาน และการประยุกต์ใช้
ซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานออกแบบกราฟิกทางธุรกิจ 

      Principles of design; graphic design basic; color schematic; images composition; design 
techniques; graphic design analysis; quality evaluation and integrating graphic design in business with relevant 
software 
 
946-290  การเงนิธุรกจิ    3 (3-0-6) 

  Business Finance 
รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 946-111  หลกัการบัญชี 1 หรือ 946-113 การบัญชีการเงนิ 
จุดมุ่งหมายและหนา้ท่ีการบริหารทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความเส่ียง 

การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารเงินสดและหลกัทรัพยต์ามความตอ้งการของตลาด การบริหาร
ลูกหน้ี การบริหารสินคา้ การจดัการเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว   โครงสร้างเงินทุนและนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

Prerequisite: 946-111 Principles of Accounting I or 946-113 Financial Accounting 
Objectives and functions of financial management; time value of money; return and risk; 

financial planning and analysis; cash and marketable securities management; receivable management; inventory 
management; short-term and long-term financing management; capital structure and the dividend policy 

 
946-300     การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6)  
                   Human Resource Management 
        ความหมายและหนา้ท่ีของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การวิเคราะห์งาน  การวางแผนก าลงัคน  
การบริหารงานบุคคล  การสรรหาและการคดัเลือก  การฝึกอบรมพนกังาน  การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ  
การสร้างขวญัก าลงัใจ  การประเมินผลงาน  การเล่ือนต าแหน่ง  การสบัเปล่ียน  การยา้ยงาน  การลงโทษ  การเลิก
จา้ง  การเจรจาต่อรอง  แรงงานสมัพนัธ์ 
  Definition and function of human resource management; job analysis; manpower planning 
system; personnel administration; recruitment and selection; training; compensation and welfare; building up 
motivation and morale; assessment system; promotion; job rotation; relocation; punishment; layout; negotiation 
and labor relations 
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946-341 การออกแบบและพฒันาเวบ็ในงานธุรกจิ    3 (2-2-5) 
 Web Design and Development in Business 
  ภาษามาตรฐานของเวบ็ หลกัการและรูปแบบการออกแบบหนา้เวบ็  เวบ็เพจแบบสแตติกและได
นามิก การโปรแกรมฝ่ังไคลเอนท ์ภาษาสคริปตแ์ละโปรแกรมเสริม  การบ ารุงรักษาเวบ็ไซต ์วิธีการจดัการและการ
บริหารเวบ็ไซต ์กรณีศึกษาเวบ็ไซตข์องธุรกิจปัจจุบนั 

Standard web language; principles and patterns of web page design; static and dynamic web 
page; client-side programming; scripting language and gadgets; website maintenance; website management and 
administration; case studies of current business–related websites 

 
946-342  การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 

Software Testing 
รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 948-341 วศิวกรรมซอฟต์แวร์ 
หลกัการของการทดสอบซอฟต์แวร์ เทคนิคของการทดสอบ ระดบัของการทดสอบ การทวน

สอบซอฟตแ์วร์  การออกแบบกรณีทดสอบ เคร่ืองมือทดสอบ การวางแผนและการจดัท าเอกสารการทดสอบ การ
น าการทดสอบไปใช ้การจ าแนกและวิเคราะห์ขอ้บกพร่องและวิธีการจดัการการทดสอบซอฟตแ์วร์ 

Prerequisite: 948-341 Software Engineering  
Principles of software testing; testing techniques; levels of testing; software verification; test 

case design; testing tools; test planning and test documentation; test implementation; analysis and defect 
classification; approaches to managing software testing 

 
946-343 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนที่ 3 (2-2-5) 
 Mobile Programming 

หลักการพ้ืนฐานในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพาไร้สาย 
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี การติดต่อกบัผูใ้ช ้การเขา้ถึงและการจดัเก็บขอ้มูล การทดสอบการท างานของโปรแกรม การ
พฒันาโปรแกรมเพ่ือน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานธุรกิจ 

basic principles of wireless hand-held device and mobile phone application program design 
and development; user interface design; data access and storage; application testing; program development for 
business applications 
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946-344     ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ       3 (3-0-6) 
Management Information Systems 
พ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ องคก์รและการจดัการ 

บทบาทของระบบสารสนเทศในองคก์ร การบูรณาการระบบสารสนเทศ กลยุทธ์การน าระบบสารสนเทศเพ่ือใช้
ปรับเปล่ียนองค์กร ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารทรัพยสิ์น และระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ คลงัขอ้มูล การท า
เหมืองขอ้มูล กรณีศึกษาของระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการในองคก์ร 

Fundamentals of information systems; basic information system structure; organizations and 
management; roles of information systems in organizations; integrations of information systems; strategic 
information systems for corporate change; asset management information systems; decision support systems; 
data warehouse; data mining; case studies of management information systems in organizations 

 
946-345 เทคโนโลยมีัลติมีเดีย     3 (2-2-5) 

Multimedia Technology 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบมลัติมีเดีย องคป์ระกอบของมลัติมีเดีย หลกัการออกแบบมลัติมีเดีย 

ทฤษฎีพ้ืนฐานการสร้างงานแอนิเมชนั การใชซ้อฟแวร์ทางดา้นมลัติมีเดีย  ภาษาคอมพิวเตอร์ในการพฒันางาน
มลัติมีเดีย การพฒันาและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีมลัติมีเดียเพ่ืองานธุรกิจ 

Introduction to multimedia system; components of  multimedia; principles of multimedia 
design; basic theory for animation development; multimedia software usage; computer language for 
development of multimedia products; development and applications of multimedia technology for business 
 
946-346     การฝึกงานทางการจดัการสารสนเทศและคอมพวิเตอร์                     ไม่น้อยกว่า 230  ช่ัวโมง  
 Job Training in Information and Computer Management 

เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปี 3  
 ฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาเพ่ือใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 
For third-year students 
Job training in field-related organizations and companies to learn from real business 

environment 
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946-348 ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ  3 (3-0-6)   
 Information Systems Security 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน :  946-244 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
ความมัน่คงของฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขา้รหสัขอ้มูล การวางแผน

และก าหนดนโยบายดา้นการรักษาความปลอดภยัของสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
มัน่คงของสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณส าหรับนักคอมพิวเตอร์ในดา้นการรักษาความมัน่คงของ
ระบบคอมพิวเตอร์ 

Prerequisite: 946-244 Data Communication and Computer Networks 
Hardware, software and network security; data encryption; information and computer security 

planning and policy; computer and information law; computer security ethics for professionals 
 

946-349 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 3 (3-0-6)  
 Decision Support Systems 
  ศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตดัสินใจในการแกปั้ญหาทางธุรกิจ ตวั
แบบและเคร่ืองมือส าหรับกระบวนการตดัสินใจ ลกัษณะงานของผูบ้ริหารในแต่ละระดบั ลกัษณะของขอ้มูลท่ีช่วย
ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารในแต่ละระดบั ลกัษณะของขอ้มูลท่ีช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหารในแต่ละระดบั 
วิธีการออกแบบระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ โครงสร้างของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ และการประยกุตใ์ช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
  Concepts and applications of decision support systems in business problem solving; modeling 
and tools for the decision making process; responsibilities and job descriptions of executives at different levels; 
information characteristics assisting in executive decision making; decision-making support system design; 
decision-making support system structure; applications of software in decision-making support systems 

 
946-359 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 3 (3-0-6)  
 Systems Analysis and Design 

วงจรชีวิตการพฒันาระบบ การวางแผนพฒันาระบบ การรวบรวมความตอ้งการ การพฒันา
ระบบแบบดั้งเดิมและแบบเชิงวตัถุ แบบจ าลองกระบวนการและ ขอ้มูล ขอ้ก าหนดความตอ้งการ การออกแบบ
รายงานและจอภาพ เทคนิคการท าต้นแบบ เทคนิคการทดสอบโปรแกรม กรณีศึกษาของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในธุรกิจ 

System development life cycle; system development planning; requirement gathering; 
traditional and object-oriented system development; process and data model; requirement specification; report 
and screen design; prototyping techniques, program testing techniques; case studies of business information 
system development. 
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946-400               การจดัการเชิงกลยุทธ์     3 (3-0-6) 
  Strategic Management 
 เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
                    วิวฒันาการและกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ การก าหนดวตัถุประสงค์ การวิเคราะห์
ส่ิงแวดลอ้ม การประเมินสถานการณ์ การตดัสินใจเลือกกลยุทธ์ การประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ การ
ควบคุมกลยทุธ์ การประเมินกลยทุธ์ 
  Constraint: For fourth-year students 
                   Evolution and a process of strategic management; objective setting; environment analysis; 
situation assessment; strategy selection; application of strategies to situations; strategic control; strategic 
evaluation 
 
946-440 สัมมนาทางการจดัการสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ 1 (0-2-1) 
 Seminar in Information and Computer Management 

เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกติ  
ประเดน็การสมัมนาเก่ียวกบัการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์

ท่ีทนัสมยั หรือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบงานธุรกิจ การท างานกลุ่ม การ
ประชุม การอภิปราย การโตแ้ยง้แสดงเหตุผล การน าเสนอ และการประเมินผลกิจกรรมการสมัมนา  

Issues in information and computer management, recent computer technology, or applications 
of information and communication technology in business; team-working; meeting; discussion; arguments; 
presentation; evaluation 
 
946-441 โครงงานการจดัการสารสนเทศและคอมพวิเตอร์   2(0-6-0) 
 Information and Computer Management Project   

วชิาบังคับก่อน : 948-343 การ เตรียมโครงงานทางจัดการสารสนเทศและคอมพวิเตอร์   
พฒันาระบบงานทางการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์  

น าเสนอผลงานและจดัท าเอกสารประกอบโครงงาน 
Prerequisite: 948-343 Information and Computer Management Pre-project 
The development of the information and computer management project to gain relevant 

experience; project presentation and project report submission 
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946-442 ระบบฐานความรู้  3 (3-0-6) 
 Knowledge-Based Systems 
  ท่ีมา หลกัการ และวิธีการของระบบฐานความรู้ บริบทของปัญหา วิธีแกปั้ญหา การคน้หาและ
การแทนความรู้ การใหเ้หตุผล การประยุกตใ์ชร้ะบบฐานความรู้ในการตดัสินใจ การวางแผน การสร้างค าอธิบาย 
การใหค้ าปรึกษา และการใชง้านในระบบธุรกิจ 
  Backgrounds, principles and methods of knowledge-based systems; contexts of problems; 
solutions; knowledge searching and representation; reasoning; applications of knowledge-based systems for 
decision-making, planning, explanatory development, recommendations, and real usage in business system 
 
946-443 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัคอมพวิเตอร์ 3 (3-0-6) 
 Human-Computer Interaction 

ความส าคัญและขอบเขตของส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ รูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ รูปแบบและอุปกรณ์ของส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ การออกแบบและการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การประเมินผลการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการโนม้นา้วใจ 

The importance and boundaries of human and computer interaction; models of human and 
computer interaction; interaction styles; interaction devices; human and computer interaction design and 
development; evaluation of human and computer interaction; persuasive technology 
 
946-444  การพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์      3 (3-0-6)  

Electronic Commerce 
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หลกัการและขอ้จ ากดัของการวางแผนธุรกิจทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 

การตลาด การท างบประมาณ การด าเนินการธุรกิจ ระบบการเงินและการสร้างมาตรฐานการช าระเงิน การรักษา
ความปลอดภยัในการด าเนินธุรกิจ กรณีศึกษาท่ีเก่ียวของดา้นกฎหมายอินเทอร์เน็ต  

Electronic business; principles and limitations of business planing in electronic business; 
marketing; budgeting; business operations; financial systems and payment standardization; security of business 
operations; case studies of Internet laws 
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946-445      การพฒันาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกจิผ่านเวบ็ 3 (2-2-5)   
Web-based Business Application Development 
รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น หรือ  

 946-243 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกจิ 
เทคโนโลยีทางเวบ็และอินเทอร์เน็ต สภาพแวดลอ้มของเวบ็แอพพลิเคชนั หลกัการออกแบบและ

พฒันาโปรแกรมประยุกต์ผ่านเวบ็เพ่ือใชใ้นงานธุรกิจ การสร้างโปรแกรมฝ่ังเซิรฟ์เวอร์ ดว้ยภาษาสคริปต์ต่าง ๆ 
กลไกคุกก้ีและเซสซัน่  ฐานขอ้มูลและความมัน่คงของโปรแกรมประยกุตผ์า่นเวบ็ 

Prerequisite:  946-141 Introduction to Computer Programming or  
946-243 Business Application Development 

Web and internet technology; web application environment; principles of web application 
design and development for business purposes; server program development using scripting languages; cookies 
and session; database and web application security  

 
946-446 การโปรแกรมเชิงออบเจก็ต์ 3 (2-2-5)  
 Object-Oriented Programming 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 948-340  แนวคิดเชิงวัตถุ 

หลกัการออกแบบโปรแกรมประยุกตเ์ชิงวตัถุ หลกัการพื้นฐานของ abstraction, modularity และ 

reusability ฝึกปฏิบติัพฒันาโปรแกรมเชิงวตัถุโดยใชภ้าษาโปรแกรมเชิงวตัถุ พฒันาโปรแกรมเชิงวตัถุเพื่อใช้
แกปั้ญหาทางธุรกิจ 

Prerequisite: 948-340 Object-Oriented Concepts 

concepts of object-oriented program design; fundamental principles of abstraction, 
modularity and reusability; develop object-oriented programming skills within the object-oriented 
language; develop object-oriented program solutions to business application problems 
 
946-447 หัวข้อพเิศษทางการจัดการสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ 1   1 (x-y-z)   

Special Topics in Information and Computer Management I 
หัวขอ้วิชาใหม่ดา้นการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ 

หรือ การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบงาน  
  Recent topics in information and computer management, computer technology, or applying 
information technology and communication in business systems 
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946-448         หัวข้อพเิศษทางการจัดการสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ 2   2 (x-y-z) 
Special Topics in Information and Computer Management II 
หัวขอ้วิชาใหม่ดา้นการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ 

หรือ การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบงานธุรกิจ 
  Recent topics in information and computer management, computer technology, or applications 
of information and communication technology in business  
 
946-449        หัวข้อพเิศษทางการจัดการสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ 3   3 (x-y-z) 

Special Topics in Information and Computer Management III 
หัวขอ้วิชาใหม่ดา้นการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ 

หรือ การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบงานธุรกิจ ตา 
  Recent topics in information and computer management, computer technology, or applications 
of information and communication technology in business  
 
947-101  วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม     3 (3-0-6)        

Science, Technology, and Society 
  ความกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางสังคม  ระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดลอ้ม   ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ       ส่ิงแวดลอ้มและสังคม การใชว้ิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อการพฒันาสังคม  การป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
       Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment; impacts of 
science and technology on health, environment, and society; science and technology  in social  development; 
preventing and solving social problems arisen from science and technology impact 
 
947-117    คณิตศาสตร์ทั่วไป       3 (3-0-6)  

 General Mathematics     
           เซต  ตรรกศาสตร์  ฟังกช์นักบัปัญหาในชีวิตจริง คณิตศาสตร์กบัศิลปะ สมการและอสมการตวั
แปรเดียว  เมทริกซ์ระบบสมการเชิงเสน้ ล าดบัและอนุกรม  การประยกุตค์ณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 

Sets, logic, functions in real-life problems; mathematics and arts; equations and inequality of 
one variable; matrix and linear equations system; sequences and series; applications of mathematics in daily life 
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947-118 สถิตธุิรกจิ  1 3 (3-0-6) 
  Business Statistics I 
  การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ ความหมาย ขอบเขต และประโยชนข์องสถิติ การเกบ็
รวบรวมและการน าเสนอขอ้มูล การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย ความน่าจะเป็น การแจกแจง
ความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล 

Statistical analysis of business problems; definitions, scopes, and benefits of statistics; data 
collection and presentation; measures of central tendency; measures of dispersion; probability; probability 
distribution of random variables; estimation; hypothesis testing; Chi-square testing; use of statistical package for 
data and presentation analysis 
 
947-211  การวเิคราะห์เชิงปริมาณ      3 (3-0-6) 
  Quantitative Analysis 

การโปรแกรมเชิงเส้น การตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอนและภายใตค้วามเส่ียง การวางแผน
โครงการและการวิเคราะห์วิถีวิกฤต ทฤษฎีเกมส์ ปัญหาการขนส่ง การวิเคราะห์มาร์คอฟ 

Linear programming; decision-making under uncertainties and risks; project planning and 
critical path analysis; game theory; transportation problems; markov analysis 

 
948-340     แนวคิดเชิงออบเจก็ต์   3 (3-0-6)  
 Object-Oriented Concepts 

 องคป์ระกอบของการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงวตัถุ  ศึกษาหลกัการเขียนโปรแกรม
บนสภาพแวดลอ้มแบบต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใชง้านไลบรารี ฟังกช์นั เอพีไอ และเคร่ืองมือท่ี
ภาษาต่าง ๆ จดัเตรียมไวใ้ห ้ โดยใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ท่ีสนบัสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ การฝึก
ปฏิบติัการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุและใชเ้คร่ืองมือส าหรับพฒันาซอฟตแ์วร์ทางธุรกิจ 

Studies Object Oriented (OO) Programming paradigm using an OO programming 
language  Programming under specific environment;   Predefined components: system library, predefined 
library, API.   Programming tools: Integrated development environment.   The laboratory component 
covers object-oriented programs development using a popular programming language; integrated 
development environment tools to develop business software 
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948-341 วศิวกรรมซอฟต์แวร์   3 (3-0-6)  
 Software Engineering 

หลกัวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ โมเดลกระบวนการทางซอฟตแ์วร์ การประมาณตน้ทุนซอฟตแ์วร์ การ
วางแผนและการจดัการโครงการ  การจดัการและพฒันาความตอ้งการ  เคร่ืองมือในการพฒันาซอฟต์แวร์ 
สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์และการออกแบบซอฟตแ์วร์ การก าหนดลกัษณะจ าเพาะของซอฟตแ์วร์และการน าไปใช้
งาน การส่งมอบ การบ ารุงรักษา และคุณภาพซอฟตแ์วร์ วิศวกรรมซอฟตแ์วร์เชิงออบเจก็ต ์หลกัการซีเอม็เอม็ไอ 
  Principles of software engineering; software process models; software cost estimation; project 
planning and management; requirement development and management; software development tools; software 
architecture and design; software specification and implementation; delivery; maintenance; software quality; 
object-oriented software engineering; principles of CMMI 

 
948-342 การบริหารโครงการ     3 (3-0-6) 
 Project Management 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : ตามความเห็นชอบของสาขาวชิา 
     หลกัการในการบริหารโครงการและความเส่ียง การบริหารโครงการประเภทต่างๆ การเลือก
ผูบ้ริหารโครงการ อุปสรรคของการบริหารโครงการ เทคนิคการวางแผนและด าเนินการโครงการ บทบาทและ
หนา้ท่ีรับผิดชอบของผูบ้ริการโครงการ การควบคุม การตรวจสอบ การท ารายงานและการส่ือสารระหว่างการ
พฒันาโครงการ การประเมินโครงการและการค านวณผลประโยชนต์อบแทน 
     Principles of project management and risk management; project management types; selecting 
a project manager; project management threats; project planning and operating techniques; roles and 
responsibilities of project managers; controlling; monitoring; reporting and communication; project evaluation 
and return rate calculation 

 
948-343 การเตรียมโครงงานทางการจัดการสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ 2(0-6-0)   
 Information and Computer Management Pre-project 
 เง่ือนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  100 หน่วยกติ  

นกัศึกษาคน้ควา้บทความหรืองานดา้นการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  ก าหนดระเบียบ
วิธีและออกแบบโครงงาน การน าเสนอและสอบเคา้โครงโครงงานเพ่ือน ามาใช้ด าเนินการในรายวิชาโครงงาน
ทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์   

Literature review of information and computer management research; methodology and 
project design; project presentation and proposal examination  
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948-344  การท าเหมืองข้อมูล 3 (3-0-6) 
 Data Mining    

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการท าเหมืองขอ้มูล    เทคนิคการประมวลขอ้มูลก่อนการท าเหมืองขอ้มูล 
กฎความสัมพนัธ์ แผนภูมิตน้ไม ้การจดักลุ่มขอ้มูล การจ าแนกประเภทขอ้มูล การสร้างภาพนามธรรมจากขอ้มูล 
ซอฟตแ์วร์ในการท าเหมืองขอ้มูล และการน าเหมืองขอ้มูลไปประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจ 

Introduction to data mining; data pre-processing; association rules; tree charts; data clustering; 
data classification; data visualization; data mining software; applications of data mining in business 
 
948-346 การตลาดฐานข้อมูล        3 (3-0-6)  
  Database Marketing 

หลกัการของการตลาดฐานขอ้มูล กลยทุธ์การพฒันาฐานขอ้มูลทางการตลาด  เทคโนโลยีพ้ืนฐาน
ดา้นฐานขอ้มูล การวิเคราะห์ตวัอยา่ง  การออกรายงานและการวิเคราะห์ การวางแผนและออกแบบการทดสอบทาง
การตลาด การวิเคราะห์และเลือกเป้าหมายกลุ่มลูกคา้ออนไลน์ การท าเหมืองขอ้มูล แนวโน้มของการตลาด
ฐานขอ้มูล 

Principles of database marketing; database marketing development strategic; basic database 
technology; sample analysis; reporting and analysis; planning and designing marketing tests; analyzing and 
targeting online customers; data mining; trends of database marketing 

 
948-440  คลงัข้อมูล       3 (2-2-5)  
 Data Warehouse 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : ตามความเห็นชอบของสาขาวชิา 
  สถาปัตยกรรมและองคป์ระกอบของระบบคลงัขอ้มูล ระเบียบวิธีการพฒันาคลงัขอ้มูล ขั้นตอน
การออกแบบคลงัขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการออกแบบและการพฒันาคลงัขอ้มูล การประยุกต์ใชค้ลงัขอ้มูลกบั
องคก์ร การด าเนินการโครงสร้างขอ้มูลแบบลูกบาศก ์

     Architecture and components of data warehouse systems; data warehouse development 
methodology; data warehouse development process; data warehouse design and development tools; applications 
of data warehouse in organizations; cubic data structure operation 

 
 
 
 
 
 
 



  

 - 22 - 

948-441 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง     3 (2-2-5)  
 Advanced Database Systems 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน  : 946-240 ระบบฐานข้อมูล 

 องคป์ระกอบของระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์  การติดตั้งและปรับระบบจดัการฐานขอ้มูล 
การจดัการระบบฐานขอ้มูลแบบผูใ้ชห้ลายคน ความเป็นเอกภาพและความปลอดภยัของฐานขอ้มูล การส ารองและ
การคืนสภาพของขอ้มูล การเขียนค าสัง่ SQL ระดบัสูง การจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้ความปลอดภยั ภาษา PL/SQL การใช้
งาน Cursor การสร้างโปรแกรมใหเ้ป็น Store Procedure การควบคุมการใชง้านฐานขอ้มูลดว้ย Trigger และน าไป
ประยกุตใ์ชง้านจริงดว้ยระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั 

 Prerequisite  : 946-240 Database Systems 
 Components of relational database management systems; installation and configuration of 

database management systems; multi-user database management; data integrity and security; data backup and 
recovery; advanced  SQL  statements;  user  profile  management;  security;  PL/SQL  language; cursor using; 
store procedure programming;  the control  of  database  usage  using  triggers, applications of modern database 
management systems 
 
948-442 การจดัการโซ่อุปทานส าหรับธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ 3 (3-0-6)  
 Supply Chain Management for E-Business 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : ตามความเห็นชอบของสาขาวชิา 
  ห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีส าหรับห่วงโซ่อุปทาน ระบบสารสนเทศและการผลิต ระบบการส่ง
สินคา้ ลอจิสติกส์เบ้ืองตน้ การจา้งงานภายนอก และเทคโนโลยีการจา้งงานภายนอก ส านกังานเสมือน  ตวัอย่างการ
ประยกุตใ์ชก้ารจดัการโซ่อุปทานกบัธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ 
  Condition: As required by program 

Supply chain principles; supply chain technology; information systems and production; 
product delivery systems; basic principles of logistics; outsourcing and outsource technology; virtual offices; 
examples of supply chain management applications in electronic business  
 
948-444  ระบบวางแผนจดัการทรัพยากรองค์กร    3 (3-0-6)  
 Enterprise Resource Planning Systems 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : ตามความเห็นชอบของสาขาวชิา 
  แนวคิด ความเป็นมา และองค์ประกอบหลกัในระบบวางแผนจดัการทรัพยากรองค์กร ความ
แตกต่างระหว่างระบบวางแผนจดัการทรัพยากรองคก์ร และระบบวางแผนทรัพยากรในโรงงาน การจดัการลูกคา้
สัมพนัธ์ ห่วงโซ่อุปทาน ระบบหนา้ร้าน ระบบหลงัร้านและการด าเนินการส าหรับการวางแผนจดัการทรัพยากร
องค์กร ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ กรณีศึกษาขององค์กรสมยัใหม่ท่ีใช้ระบบวางแผนจดัการทรัพยากร
องคก์ร 
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  Condition: As required by program 
  Concepts, backgrounds, and major components of enterprise resource planning systems; 
differences between organizational and factory resource planning systems; customer relationship management; 
supply chains; front-end systems, back-end systems and operations for enterprise resource planning; integrated 
information systems; case studies of modern organizations using enterprise resource planning systems 

 
948-445     สหกจิศึกษา    9 (0-0-36)  
 Cooperative Education 
           เง่ือนไข:  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4    

ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาของนกัศึกษาโดยมีขั้นตอนการสมคัร 
และ คดัเลือก มีการมอบหมายภาระงานท่ีชดัเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็น
พนกังาน มีการน าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใชก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้
และวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมภายใตค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ โดยมีระยะเวลาปฏิบติังานอย่างนอ้ย  
4 เดือน และท าการประเมินผลร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ 

Condition: For fourth-year students 
Internship at a workplace in accordance with the field of study through the process of job 

application and selection; handling of work responsibilities and understanding of organizational rules; 
application of the internship knowledge to assigned work; searching for additional knowledge and technology 
under the supervision of advisors; working at least four months during internship and being cooperatively 
assessed by the Department of Human Resources in the workplace 

 
948-446   การศึกษาความเหมาะสมและการจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 

Information Technology Feasibility Study and Procurement 
องคป์ระกอบ วตัถุประสงค ์ความเหมาะสม และการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ปัญหา 

อุปสรรค และความตอ้งการของผูใ้ช ้วิธีการแกปั้ญหา การเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกบังบประมาณ การก าหนดความ
ตอ้งการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเจรจาสัญญา การเตรียมสถานท่ี การจดัองค์กร และการจดัการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรณีศึกษา 

Components; objectives; the appropriateness and planning of business information technology; 
user problems, threats, and needs; problem solutions; decision-making on appropriate procedures for budgeting; 
need setting for information technology; contract negotiation; preparation for installation/set-up sites, 
organization; information technology centre management; business technology staff/officers; relevant case 
studies 

 
948-447  การประกนัคุณภาพซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
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Software Quality Assurance  
  รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 948-341 วศิวกรรมซอฟต์แวร์ 

ความรู้ พ้ืนฐานเร่ืองการประกันคุณภาพ หลักการของการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 
กระบวนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ในแต่ละขั้นของกระบวนการพฒันา
ซอฟต์แวร์ มาตรฐานหรือโมเดลคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้ง ขั้นตอนในการจดัตั้งระบบการประกนัคุณภาพซอฟต์แวร์ 
เทคนิคและเคร่ืองมือในการทดสอบ การปรับปรุงคุณภาพซอฟตแ์วร์ และการจดัการการประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 

Prerequisite: 948-341 Software Engineering 
Basic knowledge of quality assurance; principles of software quality assurance; the software 

quality assurance process; assuring the quality of software in each step of software development; relevant 
standard or quality models; steps of  software quality assurance system building; testing tools and techniques; 
improving software quality; software quality assurance management 

 


