
M.Sc. DBIS 
ส ำหรบันักศึกษำท่ีเรียนภำคกำรศึกษำท่ี 2 (DBIS รุ่น 40) ในภำค 2/2565   

วิชำบงัคบั 3 วิชำ จ ำนวน 9 หน่วยกิต ของภำคกำรศึกษำท่ี 2 
 
     BIS 602    กำรตดัสินใจและกำรวิเครำะห์ข้อมูลธรุกิจ     3(3-0-9) 
                   Business Decision and Data Analytics 
                   วิชำบงัคบัก่อน : ไม่มี 
                   (เรียนวนัเสำร ์08.00 – 11.00 น. สอบวนัเสำร ์08.00 – 10.30 น.) 
 สอนโดย รศ.ดร.บณัฑิต วรรธนำภำ 

โครงสรา้งทางธุรกจิเพื่อการวางแผนและการจดัการเชงิกลยุทธ ตดิตามและควบคุมธุรกจิ กระบวนการ
ตดัสนิใจในระบบธุรกิจ การตดัสนิใจทางการเงนิและการลงทุน การจดัการด าเนินการและความเสี่ยง 
แนวทางการจดัการขอ้มลูในระบบธุรกจิอจัฉรยิะ ประเภทขอ้มลู แหล่งทีม่าของสารสนเทศ องคป์ระกอบ
ระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์  เทคโนโลยทีี่ใช้ในการวเิคราะหแ์ละคน้หาความรู้ทัง้ภายในและภายนอก
องคก์ร  

Framework for business plan and strategic management, performance monitoring and control, 
business decision process, financial decision and capital budgeting, operation management, and 
risk management, data management for business intelligence, e-business components, data 
analytic and knowledge discovery technologies in and outside enterprise. 
Course Learning Outcomes 
1B-Level2 สามารถจดัการขอ้มลู เลอืกวธิวีเิคราะหแ์ละแปลความหมายสารสนเทศทีไ่ดม้า 

1C-Level1 สามารถระบุแหล่งข้อมูลที่ส าคญัส าหรบัการวิเคราะห์และการตัดสินใจทัง้ภายนอกและ
ภายในองคก์ร 

2B–Level1 สามารถอธบิายฟังก์ชัน่เชงิระบบของธุรกจิดจิทิลัและการจดัการเชงิกลยุทธและการตดัสนิใจ
เชงิการเงนิได ้

2C –Level2 สามารถบูรณาการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เช่นเหมืองข้อมูล เพื่อพัฒนา
กระบวนการตดัสนิใจเชงิธุรกจิไดอ้ย่างสรา้งสรค ์

3A- Level2 สามารถวเิคราะหปั์ญหาเชงิธุรกจิและสามารถใชว้ธิแีกปั้ญหาตามแบบแผนทีค่รอบคลุมด้าน
กระบวนการ การเงนิ และความเสีย่ง 

4B- Level1 เข้าใจในจรยิธรรมของการท างานในฐานะผู้ประกอบการหรอืผู้บรหิารข้อมูลและสามารถ
เรยีนรูเ้พือ่การพฒันาตนเองได ้

 

 

 



BIS 605   เทคโนโลยีกำรพฒันำซอฟต์แวรส์ ำหรบัธรุกิจดิจิทลั              3(3-0-9) 
                  Software Development Technologies for digital Business 
                   วชิาบงัคบัก่อน : ไม่ม ี
    (เรียนวนัเสำร ์  12.00 – 15.00 น. สอบวนัเสำร ์12.00 – 14.30 น.) 
                   สอนโดย ผศ. ดร.วรรตัน์  กระทู้ 

แนะน าสถาปัตยกรรมของระบบงานสารสนเทศทางธุรกจิ เทคโนโลย ีเครื่องมอื และกระบวนการพฒันา
ระบบงานประยุกต์ให้ตรงกบัวตัถุประสงค์ของธุรกิจ เทคโนโลยอีินเทอร์เน็ตและเวลิด์ไวด์เว็บ  การ
วเิคราะห์ ออกแบบจดัสร้าง ทดสอบ ตดิตัง้และใช้งานระบบสารสนเทศให้ได้ผลสมัฤทธิท์ี่ต้องการ การ
พฒันาระบบงานบนเครอืข่ายอีเลกทรอนิคส์ ฝัง่ลูกข่าย ระบบแม่ข่ายและการเชื่อมโยงแม่ข่าย การ
ออกแบบและพัฒนาเว็บที่รองรับอุปกรณ์ได้หลากหลาย คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา  
อุปกรณ์พกพา  
Introduce the architecture of business information system technologies tools and software 
development process for business application. the Internet and World Wide Web technology, 
system analysis and design for developing testing and effectively deploying the information 
system, Digital business sytem at client side, server side and Web service, web design, 
development technique that support device diversiy, desktop, notebook, mobile devices 
Course Learning Outcomes 
1A-Level1 สามารถอธบิายสถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศเพือ่ธุรกจิดจิทิลัโดยรวมได ้ 

1B-Level2 สามารถอธบิายการจดัการขอ้มลูแบบต่างๆทัง้ภายในยและภายนอกองคก์ร  

1C-Level2 สามารถประเมนิและเลอืกระบบสารสนเทศทีเ่หมาะสมต่อธุรกจิ 

2C-Level1 สามารถคดิแบบสรา้งสรรคเ์พือ่บูรณาการความรู ้เช่น mobility, IoT 

3A- Level2 สามารถอธบิายปัญหาเชงิธุรกจิและใช้เครื่องมอืในการพฒันาระบบงานดจิทิลั ทัง้ในฝัง่ลูก
ขา่ย แม่ขา่ย และการเชื่อมต่อระหว่างแม่ขา่ยได้ 

3B- Level1 สามารถอธบิายการออกแบบระบบงานองคก์รและการประสานการใชง้านกบัระบบงานอื่นๆ
ในธุรกจิ เช่น อุปกรณ์ในระบบอนิเตอรเ์น็ตในทุกสิง่ 

4A- Level1 สามารถใชเ้ครื่องมอืมาตรฐาน เช่น SDLC ในการพฒันาระบบและสือ่ความ 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIS 606   เครือข่ำยดิจิทลัและระบบควำมมัน่คงปลอดภยัทำงไซเบอร ์ 3(3-0-9) 
    Digital Infrastructure and Cyber Security System 
    วิชำบงัคบัก่อน : ไม่มี 
                   (เรียนวนัอำทิตย ์08.00 -11.00 น.  สอบวนัอำทิตย ์08.00 – 10.30 น.) 
     สอนโดย ผศ. ดร.ณรงคฤ์ทธ์ิ วรำภรณ์ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ สื่อในการส่งผ่านขอ้มูล การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสใน
พืน้ทีร่ะยะใกล ้การสื่อสารระยะไกล การส่งผ่านแพก็เกต็ เฟรม การควบคุมความผดิพลาด เทคโนโลยี
แลนและแวน โทโปโลยขีองเครอืข่าย อุปกรณ์อื่น ๆ ของเครอืข่าย เราท์ติงค์ โพรโทคอล เลเยอร์รงิ 
อินเทอร์เน็ตเวอร์กกิ้ง อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (ไอพี) ไอพีดาตาแกรมและเอ็นแคปซูเลชัน 
สถาปัตยกรรม n-tier ระหว่างแม่ข่ายและลูกข่าย งานบนเครอืข่าย ความมัน่คงและความเป็นส่วนตน
ของเครอืขา่ย ธรรมาภบิาลขอ้มลูองคก์ร, อนิเตอรเ์น็ตของสรรพสิง่ (ไอโอท)ี, บลอ็คเชน  

Introduction to computer networks, data transmission media, local asynchronous communication, 
long distance communication, packet transmission, frame, and error control, LAN and WAN 
technologies, network topology, network peripherals, routing, protocol, layering, internetworking, 
Internet protocol (IP), IP datagram, IP encapsulation, n-tier architecture between clients and 
servers, network application, network security and network privacy, Information Governance, 
Internet of Thing (IoT), Blockchain. 

Course Learning Outcomes 

1A-Level2 สามารถอธบิายสถาปัตยกรรมของระบบเครอืข่ายพืน้ฐานขององคก์ร และการออกแบบระบบ
ความมัน่คงปลอดภยัส าหรบัระบบสารสนเทศทีเ่หมาะสมต่อองคก์ร 
1B –Level2 สามารถอธบิายการจดัการการสือ่สารขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยไดอ้ย่างปลอดภยั  
1C-Level1 สามารถอธบิายและชี้ใหเ้หน็ความแตกต่างของโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศแบบ
ต่างๆ 
2C-Level1 สามารถคดิแบบสร้างสรรค์เพื่อบูรณาการความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมัน่คง
ปลอดภยัต่อการออกแบบบรกิารดจิทิลั เช่น Block chain หรอื IoT and smart system 
3A- Level1 สามารถระบุปัญหาเชงิธุรกจิและรูจ้กัวธิแีกปั้ญหาดว้ยโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
3B- Level2 สามารถประเมินการใช้เครือข่ายและความมัน่คงระบบสารสนเทศที่ผสานกันได้อย่าง
เหมาะสมต่อบรบิททางธุรกจิ 
4B- Level1 สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นในบทบาทของผู้น าและผู้ตามได้ โดยยดึมัน่ในจรยิธรรมและ
สามารถเรยีนรูเ้พือ่การพฒันาตนเองได ้
 


