
ปฎทินิกจิกรรมรายวชิาโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ ภาคเรียนที ่1/2554 

นิสิตสาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ(4 ปี, เทยีบเข้า), เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ, การจัดการพาณชิย์อเิลคทรอนิกส์  

Project 1 

กจิกรรม วนั 
เสนอหวัขอ้+โครงร่างโครงงานกบัอาจารยท่ี์
ปรึกษา+ยืน่แบบขออนุมติัลงทะเบียนเรียนร่วมกบั
กลุ่มอ่ืน+อ.ท่ีปรึกษาลงนาม+ยนืยนั ท่ี Web reg 

ภายในวนัท่ี 1-14 มิถุนายน 2554 

ยืน่ ขอสอบ ITP1 ผา่น Web BC และประกาศหวัขอ้
ท่ีอนุมติัและช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา 

15-29  กรกฏาคม 2554 

ส่งเอกสารบทท่ี 1-3 จาํนวน 1 ชุด ท่ี อ.ท่ีปรึกษา 12-17 กนัยายน 2554 (W 15  ก.ย.54) 
สอบProject 1 (บทท่ี 1-3) จาํนวน 3 ชุด 17-23 กนัยายน (ก่อนสอบ) หรือ 

6-14 ตุลาคม 2554 (หลงัสอบ) 
ส่งเอกสารฉบบัสมบูรณ์เป็น PDF ไฟล ์จาํนวน 1 
ชุด ทางE Mail ใหท่ี้ปรึกษา 

นบัจากวนัท่ีสอบ 3 วนั 

ประกาศผลสอบ 24 ตุลาคม 2554 
หมายเหตุ  

- นิสิตท่ี มี GPA 3/2553 ตํ่ากวา่ 2.00 ไม่อนุญาตใหล้งทะเบียน Project 1   

-การสอบใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและกรรมการสอบแจง้ประกาศในเวบ็ bc.msu.ac.th นดัหมายตาม

ความสะดวกของกรรมการ ตามตาราง 

 - ในการเขา้พบท่ีปรึกษาแต่ละคร้ังใหนิ้สิตลงบนัทึกการเขา้พบผา่นWeb  BC เพื่อเป็นหลกัฐานการ

เขา้พบและลงในเล่มรายงานการเขา้พบ  

- กรณีท่ีถอนรายวิชา Project 1 ให ้E mail แจง้ท่ีปรึกษาใหท้ราบ ทนัที เพื่อผลประโยชน์นิสิตเอง 

- ใหนิ้สิตใช ้รูปเล่มสาํเร็จรูป จาก Web   BC เท่านั้น   

- ใหนิ้สิตติดตามขอ้มูล เก่ียวกบัโครงงานสารสนเทศธุรกิจจาก www.bc.msu.ac.th  และ E mail  

ของคณะการบญัชีและการจดัการ   

มีขอ้สงสยั E-mailสอบถาม อาจารยท่ี์ปรึกษานิสิต หรือ yongyut.r@acc.msu.ac.th 



Project 2 

กจิกรรม วนั 
ยืน่แบบขออนุมติัลงทะเบียนเรียนร่วมกบักลุ่มอ่ืน+
อ.ท่ีปรึกษาลงนาม+ยนืยนั ท่ี Web reg 

ภายในวนัท่ี 1-14 มิถุนายน 2554 

ยืน่ ขอสอบ ITP2 ผา่น Web BC และประกาศหวัขอ้
ท่ีอนุมติัและช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา 

1-7 กนัยายน 2554 (W 15  ก.ย.54) 

สอบProject 2 (บทท่ี 1 จาํนวน 3 ชุด ) 17-23 กนัยายน (ก่อนสอบ) หรือ 
6-14 ตุลาคม 2554 (หลงัสอบ) 

ส่งเอกสารฉบบัสมบูรณ์เป็น PDF ไฟล ์บน
www.bc.msu.ac.th และ เล่มท่ีสมบูรณ์กบัอ.ท่ี
ปรึกษา 

นบัจากวนัท่ีสอบ 7 วนั 

ประกาศผลสอบ 24 ตุลาคม 2554 
ใหนิ้สิต ท่ีจะลงทะเบียนProject 2 ในภาคเรียนท่ี1/54 ซ่ึงปกติจะไม่เปิด ใหนิ้สิตทาํบนัทึกแจง้ความประสงค์

ขอลงทะเบียน เป็นรายคน โดยด่วนท่ีสุด เพื่อจะไดท้ราบจาํนวนท่ีจะเปิดในภาคเรียนน้ี และใหรี้บติดต่อ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาโดยด่วนท่ีสุด ก่อน 1 มิ ย 54  

มีขอ้สงสยั E-mailสอบถาม อาจารยท่ี์ปรึกษานิสิต หรือ yongyut.r@acc.msu.ac.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างขอบเขตของแต่ละหัวข้อทีค่วรจะมีในโครงงานฯ 

นิสิตสามารถเขา้ดูตวัอยา่งใน www.bc.msu.ac.th 

1. พฒันา application บน web และ client/server 

 1.1 ระบบโรงเรียน 

นิสิต 1 คน นิสิต 2 คน 
1) ระบบลงทะเบียน 
2) ตารางสอน 
3) ผลการเรียน 
4) งานทะเบียน 
5) ขอ้มูลอาจารย ์
6) ขอ้มูลรายวิชา 

ทุกขอ้ของนิสิต 1 คน และเพิ่มงานต่างๆ ดงัน้ี 
1) ประกาศและบนัทึกตารางสอน 
2) E-Learning 
3) ออกใบ Transcript 
4) ออกใบแสดงผลการเรียน 
5) ระบบพิมพใ์บแสดงรายช่ือ 

 

 1.2 ระบบหน่วยงานราชการ 

ระบบงานพื้นฐาน ระบบงานท่ีสามารถเลือกทาํได ้
ตอ้งมีทั้งในกลุ่มนิสิต 1 คน และ 2 คน 

1) ประวติัพนกังาน 
2) งานธุรการ 
3) ระบบประกาศข่าว, จดัการข่าว 
4) ระบบแสดงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

องคก์ร พร้อมกบัระบบจดักิจกรรม รวมทั้ง
มีการ Upload รูปกิจกรรมดว้ย  
ทุกส่วนงานตอ้งสามารถบนัทึก เพิ่ม ลบ 
แกไ้ข ประมวลผล และคน้หาขอ้มูลได ้

นิสิต 1 คนเลือก 1 ระบบ, 
นิสิต 2 คน ทาํอยา่งนอ้ย 2 ระบบ 

- จดัซ้ือจดัจา้ง 
- ครุภณัฑ ์
- งานการเงิน 
- งานงบประมาณ 
- ระบบจดัการปฏิทินงานต่างๆ ในรอบปี 

 



 

2. ระบบซ้ือ-ขายสินค้า แบบ Standalone และ E-commerce 

นิสิต 1 คน นิสิต 2 คน 
1) ระบบซ้ือ 
2) ระบบขาย 
3) สตอ๊กสินคา้ 
4) รายงาน 

- รายงานการสัง่ซ้ือ 
- รายงานการรับสินคา้ 
- รายการจ่ายชาํระเงิน  วนั/เดือน/ปี 
- รายงานจุดสัง่ซ้ือ 
- รายงานลูกคา้   วนั/เดือน/ปี 
- รายงานการขายสินคา้ วนั/เดือน/ปี 
- รายงานการรับชาํระเงิน  วนั/เดือน/

ปี 
- ใบเสร็จรับเงิน 
- รายงานสตอ๊ก 

ทุกขอ้ของนิสิต 1 คน และเพิ่มงานต่างๆ ดงัน้ี 
1) การขายแบบ เช่ือ-ผอ่น 
2) การประกนัสินคา้ 
3) การจดัส่ง 
4) การรับคืน-ส่งคืน 
5) รายงาน 

- ระบบบญัชี แสดงรายได,้ 
ค่าใชจ่้าย, สรุปยอด 

- กาํไรขาดทุน 
- เปรียบเทียบราคาของตวัแทน

จาํหน่าย 

 

3. Tools ของ Database และ Apply เช่น Oracle, SAP, Express ฯลฯ 

นิสิต 1 คน นิสิต 2 คน 
1) วิเคราะห์การทาํงานขององคก์ร (เลือก 

module ท่ี เหมาะสม) 
2) ดึง module เหล่านั้นมาใช ้: การปรับปรุง 

Database ของเดิมและเพ่ิมของใหม่ 
3) Implement งานใหเ้ขา้กบัระบบ 
4) Testing (รายงานสรุป, ปรับแกค้วาม

แตกต่างของ module เดิม) 
5) คู่มือการใช ้

ทุกขอ้ของนิสิต 1 คน 
- หน่วยงานขนาดใหญ่ และ Module มากกวา่ 

2 ข้ึนไป 
- ตอ้งนาํระบบทั้งหมดเช่ือมโยงหากนัได ้
 

 



 

4. Network และ Security  

 นิสิตทาํ 1 หรือ 2 คน แลว้แต่เน้ืองาน 

1. การใหบ้ริการของเคร่ืองแม่ข่าย (Server)  

1.1 การติดตั้ง, ปรับแต่ง และสามารถใหบ้ริการได ้

1.2 สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจ ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงได ้เช่น การติดตั้ง www 

server ท่ีสามารถใหบ้ริการ IPv6 ได ้

2 การเรียกใชบ้ริการของเคร่ืองลูกข่าย (Client) 

- เหมือนขอ้ 1.1 คือปรับแต่งใหส้ามารถเรียกใชบ้ริการได ้

- เหมือนขอ้ 1.2 เช่น ติดตั้ง client ใหส้ามารถเรียกใชบ้ริการจาก server  

3 ระบบเครือข่ายไร้สาย 

- การติดตั้ง,การปรับแต่ง สามารถกาํหนดใหเ้คร่ืองใดสามารถใชบ้ริการไดบ้า้ง เป็นตน้ 

4 ระบบรักษาความปลอดภยั 

- การติดตั้งเครือข่ายอยา่งไรใหเ้กิดความปลอดภยัในการใชบ้ริการ 

5 การควบคุมเครือข่าย เช่น ติดตั้ง Server เพือ่ควบคุมการทาํงานของ Client ในดา้นต่างๆ 


