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ค าอธิบายรายวชิา 
 
 942-230 การภาษอีากร  3 (3-0-6) 

   Taxation  
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีอากร แนวคิด และบทบาทของภาษีอากร หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัเก็บ

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต 
 General knowledge about taxation; concepts and roles of taxation; principles and methods of 
taxation according to revenue codes, personal income tax, corporate tax, value-added tax, specific business 
tax, stamp duty, customs duty, excise duty 

  
 944-122 หลกัเศรษฐศาสตร์       3 (3-0-6)  

Principles of Economics 
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ อุปสงค ์อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของ

อุปสงคแ์ละอุปทาน พฤติกรรมผูบ้ริโภค ตน้ทุนการผลิตและฟังกช์ัน่การผลิต ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ การ
ค านวณรายไดป้ระชาชาติ รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบั
การคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 
  An overview of economics; laws of demand and supply; market equilibrium; elasticity of 
demand and supply; consumer behavior; cost and production functions; microeconomics of product markets; 
national income calculation; equilibrium level of national income; monetary policy; fiscal policy; basic 
knowledge of international trade and finance 
 

 944-204    กฎหมายธุรกจิ                                3 (3-0-6) 
                  Business Law  



   กฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ส าคญัเก่ียวกบับุคคล นิติบุคคล การตั้งหา้งหุน้ส่วน บริษทัจ ากดั การเลิก
กิจการ ทรัพยสิ์น นิติกรรมสญัญา เอกเทศสญัญา ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจซ้ือขาย เช่าซ้ือ ค ้าประกนั ตวัแทน นายหนา้ ตัว๋
เงิน พระราชบญัญติัเก่ียวกบัเช็ค 
 Important civil and commercial laws; law juristic entities; limited partnership establishment; 
limited companies; dissolution; property; legal transactions and 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 

  ลกัษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การผลิต 
การตลาด การบญัชี การเงิน จริยธรรมทางธุรกิจ   
 Types of business; related factors; influences of business environments; business in a borderless 
world; principles of administration and management; human resource management; production; marketing; 
accounting; finance; business ethics 

  
946-113     การบัญชีการเงนิ        3 (3-0-6) 
   Financial Accounting      
  ลกัษณะและแนวความคิดขั้นพ้ืนฐานของการบญัชี กระบวนการบนัทึกบญัชี การปรับปรุงรายการ 
การปิดบญัชีและการจดัท างบการเงิน การบญัชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้และกิจการผลิตสินคา้ การบญัชี
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบกระแสเงินสด 
 Characteristics  and basic concepts of accounting;  accounting record process;  adjustment of  
accounts; closing accounts and  financial statement preparation; accounting for merchandising and 
manufacturing operations;  value–added tax accounting; bank reconciliation statement; statement of cash 
flows 

 
 946-144  การดูแลคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น       3 (2-2-5)  

   Basic Computer Maintenance  
 หลกัการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
การเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การติดตั้ งระบบปฏิบัติการ การติดตั้ งไดรเวอร์ การติดตั้ งและการถอน



โปรแกรมท่ีจ าเป็น การป้องกนัและก าจดัไวรัส การดูแลบ ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ การ
วิเคราะห์ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ การติดตั้งและเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  
  Principles of computer operation; computer component and peripheral devices; purchasing a 
computer; installation and uninstallation of operating system, driver and other programs; virus protection; 
system performance maintenance and improvement; basic analysis, monitoring and troubleshooting the 
computer; installation and Internet connection 
 
946-150 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้นส าหรับธุรกจิ                3 (2-2-5)
 Introduction to Computer Programming for Busines 

หลกัการทัว่ไปเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ล าดบัขั้นตอนการท างาน แนวคิด
เพ่ือแกไ้ขปัญหา การเขียนผงังาน รหสัเทียม การเขียนโปรแกรมเชิงสร้างสรรค ์การใชเ้คร่ืองมือท่ีง่ายเพ่ือการ
ออกแบบโปรแกรมประยกุตท์างธุรกิจ การฝึกปฏิบติัเป็นกลุ่มในการพฒันาโปรแกรมเบ้ืองตน้โดยใชภ้าษา
โปรแกรมภาษาใดภาษาหน่ึง การส่ือสารกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การตรวจสอบ และแกไ้ขโปรแกรม  

Introduction to programming and system analysis; work procedures; critical thinking; flow chart 
writing; psuedo code; creative programming; application of simple tools for program design in business; 
teamwork practice in programming with a programming language; communicating with related persons; 
system validation; program debugging 

 
946-151  พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์       3 (3-0-6)  

 Electronic Commerce 
ความหมายพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีส าหรับพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

ตวัแบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ หลกัการพ้ืนฐานตลาดออนไลน์ ระบบช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ การจดัการทาง
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ กระบวนการเติมเต็มค าสั่งซ้ือ ประเด็นทางกฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภยัใน
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ กลยทุธ์ทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

Definition of electronic commerce; infrastructure for electronic commerce technology; electronic 
commerce models; basic principles of online marketing; electronic payment systems; the management of 
electronic commerce; order fulfillment;  legal, ethical and security issues in electronic commerce; electronic 
commerce strategy 

 
        946-160 หลกัการตลาด       3 (3-0-6) 

   Principles of Marketing  



  ความหมาย ความส าคญัของการตลาด แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัการตลาด ส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
อิทธิพลทางการตลาด ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย 
การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ส่วนประสมทางการตลาด 
 Definitions and importance of marketing; basic concepts of marketing; environments 
influencing marketing; basic knowledge of consumer behaviors; market segmentation; targeting; 
positioning; marketing mix 
 

 946-209   หลกัการจดัการ                                                   3 (3-0-6) 
                 Principles of Management 

  แนวคิด บทบาท และวิวฒันาการทางการจดัการ ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์าร
สภาพแวดลอ้มทางการจดัการ การตดัสินใจทางการจดัการ หนา้ท่ีทางการจดัการ การวางแผน การจดัองคก์าร 
การสัง่การ การควบคุม  และความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการกลยทุธ์ 
 Concepts, roles and evolution of management; social responsibility of an organization; 
managerial environment; managerial decision making; management functions; planning; organizational 
management; leading; controlling; an overview of strategic management 
 
946-240 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกจิ 3 (2-2-5) 
  Business Database System 

หลกัการพ้ืนฐานของระบบฐานขอ้มูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ แบบจ าลอง
ขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูล การท าใหเ้ป็นบรรทดัฐาน  การจดัระบบฐานขอ้มูลแบบผูใ้ชห้ลายคน การรักษา
ความมัน่คงของฐานขอ้มูล  การส ารองและคืนสภาพ ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล) โปรแกรม
จดัการฐานขอ้มูล จริยธรรมของผูดู้แลฐานขอ้มูล 

Basic principles of database systems; relational database system architecture; database models; 
database design; normalization; multi-user database system management; database security; backup and  
recovery; Structured Query Language (SQL);  database management system software; ethics for database 
administrators 

 
946-244 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ทางธุรกจิ 3 (3-0-6) 
 Business Data Communication and Networking  

แนวคิดและองค์ประกอบของการส่ือสารข้อมูลและระบบเครือข่าย  มาตรฐานแบบจ าลอง 
โอเอสไอ โทโพโลยี ซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ท่ีใชใ้นเครือข่าย ระบบเครือข่ายประเภทต่าง ๆ โพรโทคอลและ



ส่ือสัญญาณ การจัดการเครือข่าย  การบุกรุกและการจัดการความมั่นคงของเครือข่าย  การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดา้นการส่ือสารขอ้มูลและระบบเครือข่ายในองคก์รธุรกิจปัจจุบนั 

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 
 
946-248   แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 
  Entrepreneurship 
  แนวคิดเก่ียวกบัการสร้างสรรค์นวตักรรมเชิงพาณิชยส์ าหรับการพฒันาธุรกิจโดยใชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่ การวางแผนธุรกิจ กลยุทธ์และทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการลงทุน รวมถึงกระบวนการท่ีใช ้ทกัษะท่ี
จ าเป็นในการเป็นผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ ตวัอยา่งการลงทุนในธุรกิจต่างๆ 
  Creativity and concepts for new business development using technology; business planning, 
strategies and resources in investment, including entrepreneurial process; skills necessary for entrepreneurial 
success; exploring ventures in various business 
 
946-251 การพฒันาเวบ็ในส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้งาน  3 (2-2-5) 
 Front-end Web Development   

 ภาษามาตรฐานของการออกแบบและพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ช้ของเวบ็ เวบ็เพจแบบสแตติก
และไดนามิก เวบ็แบบเชิงตอบสนอง ภาษาสคริปตแ์ละโปรแกรมเสริม  การใชง้านสไตล์ชีต กรณีศึกษา
การออกแบบเวบ็ไซตข์องธุรกิจปัจจุบนั ฝึกปฏิบติัพฒันาพฒันาเวบ็ในส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 
  Standard web languages for User Interface(UI) design; static and dynamic web page; 
responsive web design; scripting language and frameworks; cascading style sheets; case studies of 
current business–related websites; practice web development in front-end design 

 
946-252   การบริหารและจดัการธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์     3 (3-0-6)  
   Electronic Business Management and Administration 

  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในแต่ละส่วนงานทางธุรกิจและการบริหาร
จดัการ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทางธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยีเวบ็ในธุรกิจและสงัคม 

  Applications of technology and information system in each business sector and administrative 
management; economic theories of electronic business; web technology in business and society  



 
946-253   การออกแบบกราฟิกส าหรับธุรกจิ       3 (2-2-5)  
   Graphic Design for Business 
  หลกัการของการออกแบบ พ้ืนฐานการออกแบบกราฟิก การวางโครงสี การจดัองคป์ระกอบภาพ 
เทคนิคในการออกแบบ การวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิก การตรวจสอบคุณภาพงาน การออกแบบหนา้เวบ็
และหนา้รับลูกคา้ การออกแบบเพ่ือส่งเสริมการซ้ือขาย การออกแบบโลโก ้แบนเนอร์ และภาพประกอบบน
เวบ็เพ่ือแสดงผลบนคอมพิวเตอร์และโทรศพัท์มือถือ การประยุกต์ใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานออกแบบ
กราฟิกทางธุรกิจ   
  Principles of design; graphic design basics; color schematic arrangement; images composition; 
layout design; graphic design analysis; quality evaluation; web and landing page design; design for 
promotion; logo, banner and illustration design for response on computer and mobile telephone; integrating 
graphic design in business with relevant software 

 
946-260   พฤตกิรรมผู้บริโภค       3 (3-0-6) 
   Consumer Behavior 
    รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 946-160 หลกัการตลาด    
   Prerequisite: 946-160  Principles of Marketing 
  ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารการตลาด  พฤติกรรมผูบ้ริโภค การวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ทฤษฎี ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภายนอก กิจกรรมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  Relationship in marketing management; consumer behavior; analysis of consumer purchase 
behavior in decision process; theories and factors influencing consumer behavior; individual factors; 
external factors;  marketing activities influencing consumer beha 
 
946-290   การเงนิธุรกจิ      3 (3-0-6)  
   Business Finance 
   จุดมุ่งหมายและหนา้ท่ีการบริหารทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความเส่ียง 
การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารเงินสดและหลกัทรัพยต์ามความตอ้งการของตลาด การ
บริหารลูกหน้ี การบริหารสินคา้ การจดัการเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปัน
ผล 



 Objectives and functions of financial management; time value of money; return and risk; planning 
and  financial analysis; cash and marketable securities management; receivable management; inventory 
management; short-term and long-term financing management; capital structure; dividend policy  

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

 Multimedia Technologies 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบมลัติมีเดีย องคป์ระกอบของมลัติมีเดีย หลกัการออกแบบมลัติมีเดีย 

ทฤษฎีพ้ืนฐานในการสร้างผลงานทางแอนิเมชนั การใชซ้อฟตแ์วร์ทางดา้นมลัติมีเดีย  ภาษาคอมพิวเตอร์ในการ
พฒันางานมลัติมีเดีย 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 technologies for business 

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

การรักษาความปลอดภยัของฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวางแผนและ
ก าหนดนโยบายดา้นการรักษาความปลอดภยัของสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กระบวนการยืนยนัตวับุคคล 
ลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ การเขา้รหสัขอ้มูล ใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานกญุแจสาธารณะ 
ไฟร์วอล ระบบการตรวจจบัและการป้องกนัผูบุ้กรุก กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณส าหรับนกัคอมพิวเตอร์ในดา้นการรักษาความปลอดภยัระบบ
คอมพิวเตอร์  

Hardware, software and network security; information and computer security planning and 
policy; the authentication process; digital signature; data encryption; digital certificates and public key 
infrastructure; payment security; firewall; intrusion detection and prevention systems; laws related to 
computer and information security; computer security ethics for professionals 
 
946-359  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ      3 (3-0-6)  
 Systems Analysis and Design 
 วงจรชีวิตการพฒันาระบบ การวางแผนพฒันาระบบ การรวบรวมความตอ้งการ การพฒันาระบบ
แบบดั้งเดิมและแบบเชิงวตัถุ แบบจ าลองกระบวนการและ ขอ้มูล ขอ้ก าหนดความตอ้งการ การออกแบบ



รายงานและจอภาพ เทคนิคการท าตน้แบบ เทคนิคการทดสอบโปรแกรม กรณีศึกษาของการพฒันาระบบ
สารสนเทศในธุรกิจ จริยธรรมของนกัวิเคราะห์ระบบ 

      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; ethics for system analysts 
 
946-400   การจดัการเชิงกลยุทธ์       3 (3-0-6) 
  Strategic Management 
  เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4  
  Condition: For fourth-year students 

 แนวคิด บทบาท และวิวฒันาการของการจดัการกลยุทธ์ กระบวนการจดัการกลยุทธ์ การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ การตดัสินใจเลือกกลยุทธ์ การ
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ การควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ 
 Concepts, roles and evolution of strategic management; strategic management process; 
situational analysis; setting of strategic direction; strategy formulation; strategy implementation; application 
of strategies to situations; strategy evaluation and control 
 
946-445   การพฒันาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกจิผ่านเวบ็  3 (2-2-5)   

 Web-based Business Application Development 
 เทคโนโลยีทางเวบ็และอินเทอร์เน็ต สภาพแวดลอ้มของเวบ็แอพพลิเคชนั หลกัการออกแบบและ
พฒันาโปรแกรมประยกุตผ์า่นเวบ็เพ่ือใชใ้นงานธุรกิจ การสร้างโปรแกรมฝ่ังเซิรฟ์เวอร์ ดว้ยภาษาสคริปตต่์าง ๆ 
กลไกคุกก้ีและเซสซัน่  ฐานขอ้มูลและความมัน่คงของโปรแกรมประยกุตผ์า่นเวบ็ 
 Web and Internet technology; web application environment; principles of web application 
design and development for business purposes; server program development using scripting languages; 
cookie and session; database and web application security 
 

 946-454 สหกจิศึกษา   6 (0-36-0)  
  Cooperative Education 
      เง่ือนไข:  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4    

 Condition: For fourth-year students 



 ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาของนกัศึกษาโดยมีขั้นตอนการสมคัร และ 
คดัเลือก มีการมอบหมายภาระงานท่ีชัดเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็น
พนักงาน มีการน าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใช้กบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการศึกษาหา
ความรู้และวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมภายใตค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ โดยมีระยะเวลาปฏิบติังาน
อยา่งนอ้ย  4 เดือน และท าการประเมินผลร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ 

Internship at a workplace in accordance with the field of study through the processes of job 
application and selection; handling of work responsibilities and obeying of organizational rules; application 
of the internship knowledge to assigned work; searching for additional knowledge and related disciplines 
under the supervision of advisors; working at least four months during internship and being co-assessed by 
the Department of Human Resources of the workplace 

 
946-458 สัมมนาทางการจดัการธุรกจิผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์    2 (0-4-2)  

Seminar in Electronic Business Management     
ประเดน็การสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีศึกษาและกลยทุธ์ต่าง ๆ ทางการจดัการธุรกิจผา่นส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ ฝึกทกัษะการคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การโตแ้ยง้
แสดงเหตุผล การน าเสนอขอ้มูล 

Career-related seminar issues, case studies and strategies in electronic business management; 
practicing researching skills via various information resources; discussions; arguments; presentations 
 
946-459  ระเบียบวธีิวจิยั            3 (3-0-6) 

  Research Methodology  
     ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการวิจยั ลกัษณะงานวิจยัและระเบียบวิธีวิจยั การออกแบบและเคร่ืองมือ

งานวิจยั การเขียนรายงานการวิจยัและการอา้งอิง จรรยาบรรณของนกัวิจยั การประเมินผลการวิจยั การน า
ผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ 

  Basic knowledge of research; research characteristics and research methodology; research 
design and tools; research report and reference writing; researcher ethics; research evaluation; applications 
of findings  

 
 947-118   สถิตธุิรกจิ 1 3 (3-0-6) 

            Business Statistics I 



  การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ การเก็บ
รวบรวมและการน าเสนอขอ้มูล การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย ความน่าจะเป็น การแจก
แจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวั
แปร การใชโ้ปรแกรมส 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; test of association; use of statistical package 
for data and presentation analysis 

 
         948-342  การบริหารโครงการ   3 (3-0-6) 

 Project Management 
  หลกัการในการบริหารโครงการและความเส่ียง ประเภทของการบริหารโครงการ 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 in project 
development; project evaluation and  return of investment calculation 

 
948-348 วทิยาการตดัสินใจทางธุรกจิ  3 (3-0-6) 
 Decision Science in Business  
  การประยกุตว์ิธีการเชิงปริมาณเพ่ือการตดัสินใจทางการบริหาร ตวัแบบโปรแกรมเชิงเส้น การ
วิเคราะห์ความอ่อนไหว การวิเคราะห์เพ่ือตดัสินใจ ตวัแบบโปรแกรมเลขจ านวนเต็ม การบริหารโครงการ การ
พยากรณ์ การแกปั้ญหาเร่ืองขนส่ง ตวัแบบแถวคอย ตวัแบบการควบคุมสินคา้คงคลงั  
  Applications of quantitative techniques to managerial decisions; linear programming model; 
sensitivity analysis; decision analysis; integer programming model; project management; forecasting; 
transportation problems; queuing model; inventory control model 
 

 948-349  เทคโนโลยเีครือข่ายไร้สายส าหรับงานธุรกจิ    3 (2-2-5) 
 Wireless Network Technology for Business 



 รายวชิาบังคับเรียนก่อน :  946-244 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ทางธุรกจิ 
  Prerequisite: 946-244 Business Data Communication and Networking  
  เทคโนโลยีส่ือสารไร้สาย เครือข่ายไร้สายเฉพาะบริเวณ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จุดกระจาย
สญัญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย รูปแบบของการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายไร้สายส าหรับอินเทอร์เน็ตออฟธิง 
ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการจดัการเครือข่ายไร้สาย ความปลอดภยัของเครือข่ายไร้สายเฉพาะบริเวณและจริยธรรม 
การออกแบบและติดตั้งเครือข่ายไร้สายเฉพาะบริเวณส าหรับงานธุรกิจ 
 Wireless communication technology; wireless LANs, wireless network devices; wireless 
hotspot; types of wireless network installation; wireless networks for Internet of Things; software of wireless 
network management; wireless LAN security and ethics; design and installation of wireless LAN for 
business 
 
948-350     การฝึกงานทางการจดัการธุรกจิผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์         ไม่น้อยกว่า 230  ช่ัวโมง  
 Job Training in Electronic business management 

เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปี 3  
Condition: For third-year students 
 ฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาเพ่ือใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 

  Job training relating to electronic business management for on-the-job experiences in the      
workplace 
 
948-351 ธุรกจิอจัฉริยะและการวเิคราะห์      3 (3-0-6)  

 Business Intelligence and Analytics 
 ภาพรวมของธุรกิจอจัฉริยะและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ความรู้พ้ืนฐานเร่ืองคลงัขอ้มูล รายงาน
และการน าเสนอขอ้มูลดว้ยรูปภาพทางธุรกิจ การจดัการผลสัมฤทธ์ิเชิงธุรกิจ การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลอง
สนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับธุรกิจ ตวัอยา่งการวิเคราะห์ขอ้มูลและกรณีศึกษา 

 Overview of business intelligence and analytics; basic concept of data warehouse; reporting 
and visual representation in business; business performance management; applications of model-based 
decision making for business, examples of data analytics and case studies 
 
948-352    ประสบการณ์ผู้ใช้และการออกแบบส่วนประสานงานกบัผู้ใช้           3 (2-2-5) 

 User Experience and User Interface Design 



 ทฤษฎี แนวทางการออกแบบ และส่วนประกอบของการออกแบบเพ่ือสร้างประสบการณ์การใช้
งานและส่วนประสานงานกบัผูใ้ช ้จิตวิทยาการรับรู้ของมนุษย ์พฤติกรรมของมนุษยต่์อการท่องเวบ็ ความพึง
พอใจของมนุษย ์ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชแ้ละคอมพิวเตอร์ การออกแบบเพ่ือใหใ้ชง้านง่าย ฝึกปฏิบติัโดยใช้
เคร่ืองมือในปัจจุบนัส าหรับการออกแบบเพ่ือสร้างประสบการณ์การใชง้านและส่วนประสานงานกบัผูใ้ช ้

 Theories, design guidelines and elements of user experience (UX) and user interface (UI); 
human's perception psychology; human behaviors in web browsing and surfing; human satisfaction; human-
computer interaction; usability design; practice user experience and user interface design with present tools 
 
948-353 การท าการตลาดบนสังคมออนไลน์           3 (3-0-6) 

 Social Media Marketing 
 หลกัการท าการตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลนใ์นปัจจุบนั เช่น เฟสบุค้ ไลน ์อินสตาแกรม ทวิต

เตอร์ เป็นตน้ การแชร์ส่ือต่างๆ บนสงัคมออนไลน ์พฤติกรรมของกลุ่มผูใ้ชง้านส่ือสังคมออนไลน ์การจดั
อนัดบัและการวิจารณ์ การสร้างมูลค่าทางการตลาดดว้ยส่ือสังคมออนไลน ์กลยทุธ์ เทคนิค และแนวทางปฏิบติั
ในการท าการตลาดบนส่ือสังคมออนไลน์ การวดัและประเมินผล  

 Principles of social media marketing at present, for example, Facebook, Line, Instagram and 
Twitter; sharing the media on social media; social media user's behaviors; ratings and reviews; marketing 
values by social media; strategies, techniques and practices in social media marketing; measurement and 
evaluation 
 
948-354 การจดัการเน้ือหาและส่ือโฆษณาออนไลน์     3 (2-2-5)  

  Content Management and Online Advertisement 
 หลกัการพฒันาเน้ือหาบนเวบ็ทางธุรกิจ ความส าคญัของเน้ือหาบนเวบ็ รูปแบบและส่ือของเน้ือหา
บนเวบ็ ส่ือโฆษณาออนไลน ์การออกแบบเน้ือหาบนเวบ็ การเขียนเน้ือหาเชิงสร้างสรรค ์การจดัระเบียบเน้ือหา
บนเวบ็ การรับและแชร์เน้ือหาบนเวบ็ ระบบจดัการเน้ือหาของเวบ็ กลยุทธ์เน้ือหาบนเวบ็ การวางแผนอนาคต
ของเน้ือหาดิจิตอล ฝึกทกัษะการเขียนเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบัการน าไปใชต้ามเป้าหมายของธุรกิจ การวดัและ
ประเมินผลเน้ือหา 
 Principles of business web content development; importance of web content; formats and media 
of web content; online commercials; web content design; creative content writing; organizing web content; 
web content feeding and sharing; web content management system (CMS); web content strategy; planning 
for the future of digital content; practice in content writing for business purposes; content measurement and 
evaluation 



 
              948-355  หัวข้อพเิศษทางการจัดการธุรกิจผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 1    1 (x-y-z)  

 Special Topics  in  Electronic Business Management I 
 หวัขอ้วิชาใหม่ดา้นการจดัการธุรกิจผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรือ 
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบงานธุรกิจ 
 Recent topics in electronic business management, computer technology, or applications of 
information technology and communication in business  

 
948-356 หัวข้อพเิศษทางการจัดการธุรกิจผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 2    2 (x-y-z) 

Special Topics in Electronic Business Management II 
 หวัขอ้วิชาใหม่ดา้นการจดัการธุรกิจผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรือ 
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบงานธุรกิจ 
 Current topics in electronic business management, computer technology, or applications of 
information and communication technology in business 
 
948-357   หัวข้อพเิศษทางการจัดการธุรกิจผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 3    3 (x-y-z) 
 Special Topics in Electronic Business Management III 

        หวัขอ้วิชาใหม่ดา้นการจดัการธุรกิจผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรือ 
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบงานธุรกิจ 

        New topics in electronic business management, computer technology, or applications of 
information and communication technology in business 

 
948-358   การตลาดดิจทิัลและเทคโนโลยีร่วมสมยั 3 (3-0-6) 
 Digital Marketing and Emerging Technologies    
   การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อธุรกิจ ประสบการณ์ของลูกค้า และผลกระทบต่อ
กระบวนการทางธุรกิจ ส่ือดิจิตลั การน าส่ือดิจิตลัมาใช้กบัการตลาดและการสร้างตราสินคา้ เช่น ผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เวบ็ กูเกิลแอ็ดเซนส์ ยูทิวบ์ เฟสบุค บล็อก ทวิตเตอร์ กระบวนการท าการตลาดผ่าน
ส่ือดิจิตลัและการจดัการ รูปแบบการโฆษณาสินคา้ผ่านส่ือออนไลน์และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ือดิจิตลัและส่ือดั้งเดิม 
 Technology revolutions and their effects to business, customer experience, and business 
processes; digital media; applying digital media for marketing and brand promoting; types of digital media 



such as email, web, Google AdSense, YouTube, Facebook, Blogs, Twitter; digital marketing processes and 
management; online and mobile advertising platforms; how digital marketing relates to each other as well as 
to offline media 
 
948-359 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกจิบนอุปกรณ์เคล่ือนที่  3 (2-2-5) 
 Business Mobile Applications Development 

 หลกัการพ้ืนฐานในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมประยุกตบ์นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี การออกแบบ
ส่วนประสานกับผูใ้ช้ การเข้าถึงและการจัดเก็บข้อมูล การทดสอบการท างานของโปรแกรม การพฒันา
โปรแกรมเพ่ือน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานธุรกิจ 

 Basic principles of mobile applications design and development; user interface design; data 
access and storage; application testing; program development for business applications 

 
  948-440   คลงัข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล     3 (3-0-6)  

                 Data Warehouse& Data Mining 
   พ้ืนฐานของคลงัขอ้มูลและแนวคิดพ้ืนฐานของการท าเหมืองขอ้มูล เคร่ืองมือและวิธีการทางสถิติท่ี
ใชใ้นการท าเหมืองขอ้มูล โครงสร้าง รูปแบบและประเภทของขอ้มูล การแทนขอ้มูล การแปลงขอ้มูล การ
เตรียมประมวลผลขอ้มูล การแสดงผลขอ้มูล วิธีการแบ่ง จดักลุ่มขอ้มูลและการวดัประสิทธิภาพในการท า
เหมืองขอ้มูลตวัอยา่งการท าเหมืองขอ้มูลส าหรับธุรกิจ 
  Fundamentals of data warehousing and basic concepts of data mining; tools and statistical 
methods used in data mining; structures, formats, and types of data; data presentation; data transformation, 
data visualization; data pre-processing; clustering, classification, and evaluation methods; examples of data 
mining using in business 
 
948-444  ระบบวางแผนจดัการทรัพยากรองค์กร       3 (3-0-6) 
 Enterprise Resource Planning System 
  แนวคิด ความเป็นมา และองค์ประกอบหลกัในระบบวางแผนจดัการทรัพยากรองค์กร ความ
แตกต่างระหว่างระบบวางแผนจดัการทรัพยากรองคก์ร และระบบวางแผนทรัพยากรในโรงงาน การจดัการ
ลูกคา้สัมพนัธ์ ห่วงโซ่อุปทาน ระบบหนา้ร้าน ระบบหลงัร้านและการด าเนินการส าหรับการวางแผนจดัการ
ทรัพยากรองคก์ร ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ กรณีศึกษาขององคก์รสมยัใหม่ท่ีใชร้ะบบวางแผนจดัการ
ทรัพยากรองคก์ร  



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

Information Technology Feasibility Study and Procurement 
องคป์ระกอบ วตัถุประสงค ์ความเหมาะสม และการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ปัญหา 

อุปสรรค และความตอ้งการของผูใ้ช้ วิธีการแกปั้ญหา การเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกบังบประมาณ การก าหนด
ความตอ้งการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเจรจาสัญญา การเตรียมสถานท่ี การจดัองคก์ร การจดัการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรณีศึกษา 

Components; objectives; the appropriateness and planning of business information technology; 
problems, threats, and requirement of user; problem solutions; selecting  appropriate methods for budgeting; 
requirement definition for information technology; contract negotiation; sites preparation; organizing; 
managing information technology center and IT staff; relevant case studies 
 
948-448   การน าเสนองานทางธุรกจิ      3 (3-0-6) 
 Business Presentations 

การน าเสนองานทางธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ ตวัอย่างโปรแกรมน าเสนอ
งานท่ีเป็นท่ีนิยม เคลด็ลบัในการน าเสนองานทางธุรกิจ การเตรียมขอ้มูลเพ่ือน าเสนอและขอ้มูลทางธุรกิจ ชนิด
ของผงัท่ีนิยมใชก้บัธุรกิจ การเลือกผงัท่ีเหมาะสมกบังาน อินโฟกราฟิกเบ้ืองตน้ การสร้างอินโฟกราฟิก อินโฟ
กราฟิกส าหรับธุรกิจ โปรแกรมท่ีใชใ้นการสร้างอินโฟกราฟิก  
 Effective and successful business presentations; examples of popular presentation programs; 
business presentation tips; data preparation and business data; types of charts using in business; how to 
choose a chart; fundamental infographic; how to create infographic; business infographic; infographic 
software 
 
948-449  ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมทางธุรกจิ    3 (3-0-6) 
       Business Creativity and Innovation  



     ความส าคญัของความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม องค์ประกอบและกระบวนการของความคิด
สร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบ การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยี แนวคิดของธุรกิจแบบใหม่ 
การศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจแบบใหม่และตน้แบบผลิตภณัฑ ์ตวัอย่างของธุรกิจแบบใหม่และผลการ
ด าเนินกิจการ  
  Importance of creativity and innovation; components and processes of creative thinking; 
systematic thinking; changes in business and technology; concepts of startup; feasibility study of startup 
business and prototype; examples of startup business and their success 
 
948-450      การศึกษาอสิระ       3 (0-9-0) 
 Independent Study   
 พฒันาระบบงานหรือวิจยัทางการจดัการธุรกิจผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์  
น าเสนอผลงานและจดัท าเอกสารประกอบโครงงาน 
 Development of a project or research on electronic business management to gain relevant 
experience; project presentation and report  
 
948-451   โลจสิตกิส์และโซ่อุปทานผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์  3 (3-0-6)  
 Electronic Logistics and Supply Chain 
  แนวคิดของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  เกมจ าลองโซ่อุปทาน ห่วงโซ่คุณค่า การจดัการสินคา้คง
คลงัและคลงัสินคา้ ระบบการส่งสินคา้ ระบบบริหารสินคา้คงคลงัโดยผูข้าย เทคโนโลยีส าหรับการจดัการ
คลงัสินคา้ เทคโนโลยีส าหรับการตรวจสอบยอ้นกลบั ตวัอยา่งโปรแกรมประยกุตท์าง 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
   Concept of logistics and supply chain; supply chain simulation game; value chain; inventory 
and warehouse management; product delivery systems; vendor-managed inventory system; warehouse 
management technology; traceability technology; software examples of electronic logistics and supply chain 
948-452   โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกจิ  3 (2-2-5)  
 Business Application Software  
  โปรแกรมพ้ืนฐานและระดับทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับธุรกิจ รูปแบบเอกสารทางธุรกิจ การใช้
โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมน าเสนองาน ตารางค านวณ และโปรแกรมรับ-ส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
การสร้างฐานขอ้มูลทางธุรกิจ การบูรณาการใชโ้ปรแกรมส าหรับการท าธุรกิจ การฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางธุรกิจ 



 Computer application fundamentals and business-level skill requirements; business document 
formats; business software: word processing, electronic presentation, spreadsheet, and electronic mail;  
business database implementation; business software integration; business software practices; 
 
948-453   ระบบการช าระเงนิอเิลก็ทรอนิกส์  3 (3-0-6)  
 Electronic Payment Systems  
  ความรู้เบ้ืองตน้ทางดา้นการเงินส าหรับธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการท า
ธุรกรรมทางดา้นการเงินผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ธุรกรรมบตัรเครดิต ธนาคารออนไลน์ การโอนเงินทางระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ ระบบการช าระเงินผ่านเวบ็และระบบการช าระเงินต่างๆ ความเส่ียงในการท าธุรกรรมการเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์  
 Basic principles of finance in electronic business; electronic payment model and technogies; credit 
card transaction; online banking; transferring electronic funds; online payment systems and other payment 
systems; risk in financial and electronic transaction processing system  

 


