หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบัน

มหาวิทยาลัยสยาม

วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่ อหลักสู ตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Computer)
B.B.A. (Business Computer)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
136 หน่วยกิต

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรที่นาํ ศาสตร์ ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มาบูรณาการเข้ากับศาสตร์ ดา้ น
การบริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถทางธุ ร กิ จ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ในงานธุ รกิ จและชี วิตประจําวัน ตลอดจนการเตรี ยมนักศึกษาให้มีความพร้อมและความเข้าใจใน
ปรัชญาทางธุ รกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 ความสาคัญ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และมี บ ทบาทสํ า คัญ ต่ อ การดํา เนิ น
ชี วิตประจํา วันของมนุ ษย์ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์ และการสื่ อสารที่ ส่ งผลต่ อการพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีการดําเนิ นชี วิต เทคโนโลยีสารสนเทศจึงนับเป็ นหัวใจสําคัญ
ของการพัฒนาประเทศทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
จากการสํารวจความต้องการของตลาดผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตด้านเทคโนโลยีพบว่า หน่ วยงานมีความต้องการ
บัณฑิตที่พร้อมใช้งานได้ทนั ที และประมาณร้ อยละ 80 ขององค์การขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีความ
ต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมให้กบั องค์การ อย่างไรก็ตามการผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในปั จจุบนั ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ ปริ มาณความต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศมี การขยายตัวอย่างต่อเนื่ องทั้งในปั จจุ บนั และ
อนาคต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ตระหนักถึงความจําเป็ นและความสําคัญของการผลิต
บุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ ยวชาญทั้งเชิ งทฤษฎี และวิธีปฏิ บตั ิ สามารถเป็ นผูน้ าํ ในการบริ หาร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศแบบธรรมาภิ บ าลในองค์ก าร ตลอดจนพัฒ นาองค์ค วามรู ้ แ ละงานวิ จ ัย ให้ ก้า วทัน
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เพื่อออกไปรับใช้สังคมไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อผลิตบัณฑิต ให้เป็ นนักเขียนโปรแกรมทางธุ รกิ จ นักพัฒนาเว็บไซต์ นักวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์ และประกอบอาชีพอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู ้ ความสามารถสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ สามารถศึ ก ษาวิจยั เพื่อสร้ า งองค์ค วามรู ้ ใหม่ โดยเน้นการวิจยั เชิ งประยุก ต์ด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุ รกิจ ตลอดจนเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการให้แก่ชุมชนและสถานประกอบการทาง
ธุ รกิจ
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3. โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต 136 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างของหลักสู ตร แบ่งออกเป็ น 3 หมวดวิชา ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

จานวน 34 หน่ วยกิต

แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้
ก.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

9 หน่วยกิต

ก.2 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

6 หน่วยกิต

ก.3 กลุ่มวิชาภาษา
ก.4 กลุ่มวิชาสุ นทรี ยศ์ าสตร์ และพลศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ

17 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
จานวน 96 หน่ วยกิต

แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
ข.1 วิชาแกน

42 หน่วยกิต

ข.2 วิชาเอกบังคับ

48 หน่วยกิต

ข.3 วิชาเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต
จานวน 6 หน่ วยกิต

หมายเหตุ ให้นกั ศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจเป็ นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต โดยศึกษาวิชาโทบังคับ จํานวน 9 หน่วยกิต
137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้งานสําหรับองค์กร
3 (3-0-6)
Information Systems and Applications for Organization
191-101 การโปรแกรมทางธุ รกิจ
3 (2-2-5)
Programming for Business
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
Database Design and Management
และเลือกเรี ยนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกบังคับหรื อเอกเลือกของ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ
อีกจํานวน 6 หน่วยกิต
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ความหมายของรหัสวิชา
รหัสรายวิชาในหลักสู ตร
ความหมายของตัวเลข 3 ตัวแรก
100
102
113
114
121
129
130
190
191
192

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาอาเซี ยน
กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก
กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาสุ นทรี ยศาสตร์ และพลศึกษา
คณะบริ หารธุ รกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1.3 รายวิชาและจานวนหน่ วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จานวน 34 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปดังนี้
ก.1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์

จานวนไม่ น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต

ให้ เลือกเรียนรายวิชา ต่ อไปนี้
100-101 หลักเศรษฐศาสตร์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
Principles of Economics and Philosophy of Sufficiency Economy
100-106 อาเซี ยนในโลกยุคใหม่
3 (3-0-6)
ASEAN in the Modern World
100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวติ
3 (3-0-6)
Philosophy, Religions and Life Style
100-103 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
3 (2-2-5)
Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning
100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
Human Relations and Personality Development
100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Psychology in Daily Life
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100-107 อารยธรรมศึกษา
Civilization Studies
111-101 จิตวิทยาทัว่ ไป
General Psychology
111-102 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
111-103 หลักเศรษฐศาสตร์
Principle of Economics
111-104 ทักษะการศึกษา
Study Skills
111-106 สันติภาพศึกษา
Peace Studies
111-107 ความรู ้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปั ญญา
Introduction to Intellectual Property
112-101 อารยธรรม
Civilizations
112-102 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและ ตรรกศาสตร์
Fundamental of Philosophy and Logic
112-103 มนุษย์กบั วรรณกรรม
Man and Literature
112-104 มนุษยกับศิลปะ
Man and Arts
112-106 ไทยศึกษา
Thai Studies
112-107 ศาสนาเปรี ยบเทียบ
Comparative Religions
112-108 การวางแผนชีวติ ครอบครัว
Family Life Planning
112-109 ดนตรี ปฏิบตั ิ
Music practice

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
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ก.2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร

จานวนไม่ น้อยกว่า 17 หน่ วยกิต

ให้ เลือกเรียนจากรายวิชาต่ อไปนี้
ก.2.1 รายวิชาภาษาไทย ให้ เลือกเรียนจากรายวิชาต่ อไปนี้
113-108 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai Usage for Communication
113-109 การใช้ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
Thai Usage for Presentation
ก.2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ เรียนรายวิชาต่ อไปนี้
114-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
114-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
114-201 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)
114-202 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)

จานวน 3 หน่ วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
จานวน 12 หน่ วยกิต
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

ทั้งนี้เ มื่ อ นั ก ศึ ก ษาเรี ยนและสอบผ่ า นรายวิช าภาษาอังกฤษ 4 แล้ ว ต้ องผ่ า นการทดสอบ
ภาษาอั ง กฤษตามเกณฑ์ ม าตรฐานของมหาวิ ท ยาลั ย หากนั ก ศึ ก ษาสอบได้ ค ะแนนไม่ ผ่ า นตามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ต้ องเรียนรายวิชา
114-301 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)
2 (1-2-3)
และ/หรื อ
114-302 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)
2 (1-2-3)
หากนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 และ สอบผ่ านการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ มาตรฐานของมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ เรียนรายวิชาต่ อไปนีแ้ ทน
114-303 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
2 (1-2-3)
English Usage for Profession
114-304 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางวิชาชีพ 2 (1-2-3)
English Presentation Techniques for Profession
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ก.2.3 รายวิชาภาษาต่ างประเทศที่ 2
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 จํานวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก
113-103 ภาษาจีน 1 (CHINESE 1)
113-104 ภาษาจีน 2 (CHINESE 2)
113-201 ภาษาจีน 3 (CHINESE 3)
113-202 ภาษาจีน 4 (CHINESE 4)
113-105
113-106
113-203
113-204

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

ภาษาญี่ปุ่น 1 (JAPANESE 1)
ภาษาญี่ปุ่น 2 (JAPANESE 2)
ภาษาญี่ปุ่น 3 (JAPANESE 3)
ภาษาญี่ปุ่น 4 (JAPANESE 4)

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

113-111 ภาษาเกาหลี 1 (KOREAN 1)
113-112 ภาษาเกาหลี 2 (KOREAN 2)
113-113 ภาษาเกาหลี 3 (KOREAN 3)
113-114 ภาษาเกาหลี 4 (KOREAN 4)
2.3.2 กลุ่มวิชาภาษาอาเซี ยน
102-101 ภาษาพม่า 1 (BURMESE 1)
102-102 ภาษาพม่า 2 (BURMESE 2)
102-103 ภาษาพม่า 3 (BURMESE 3)
102-104 ภาษาพม่า 4 (BURMESE 4)

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

102-111
102-112
102-113
102-114

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1 (BAHASA INDONESIA 1)
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2 (BAHASA INDONESIA 2)
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3 (BAHASA INDONESIA 3)
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4 (BAHASA INDONESIA 4)

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

102-121
102-122
102-123
102-124

ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1 (BAHASA MALAYSIA 1)
ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2 (BAHASA MALAYSIA 2)
ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3 (BAHASA MALAYSIA 3)
ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4 (BAHASA MALAYSIA 4)

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
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ก.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
จานวนไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต ดังนี้
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
Information Technology
121-102 คอมพิวเตอร์สาํ หรับการศึกษาและการทํางาน
3 (2-2-5)
Computer for Studies and Works
121-103 ชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
3 3-0-6)
Life and Environment
121-104 อาหารเพื่อสุ ขภาพที่ดี
3 (3-0-6)
Food for Good Health
121-105 เคมีในชีวติ ประจําวัน
3 (3-0-6)
Chemistry in Daily Life
121-106 คณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน
3 (3-0-6)
Mathematics in Daily Life
121-107 สถิติพ้นื ฐานเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3 (3-0-6)
Basic Statisticsfor Data Analysis
120-101 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Man and Environment
125-101 คณิ ตศาสตร์ในอารยธรรม
3 (3-0-6)
Mathematics in Civilization
126-316 สถิติและความน่าจะเป็ น
3 (3-0-6)
Statistics and Probability
ก.4 กลุ่มวิชาสุ นทรียศาสตร์ และพลศึกษา
จานวนไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
129-101 พลศึกษาและนันทนาการ
2 (1-2-3)
Physical Education and Recreation
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม
2 (1-2-3)
Art and Music Appreciation
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ความหมายรหัสวิชามีดังนี้
รหัส 100-xxx
รหัส 102-xxx
รหัส 113-xxx
รหัส 114-xxx
รหัส 121, 125, 126-xxx
รหัส 129-xxx

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มวิชาวิชามนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน
กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก
กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาสุ นทรี ยศาสตร์ และพลศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 96 หน่ วยกิต ให้ เรียนตามรายวิชาต่ อไปนี้
ข.1 กลุ่มวิชาแกน
ให้เรี ยน 36 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
130-101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
Micro Economics
130-102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
Macro Economics
130-302 กฎหมายธุ รกิจ
Business Law
130-303 การภาษีอากร 1
Taxation 1
130-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
131-101 การบัญชีข้ นั ต้น 1
Principles of Accounting 1
131-201 การบัญชีข้ นั ต้น 2
Principles of Accounting 2
131-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
132-203 การเงินธุ รกิจ
Business Finance
133-201 หลักการตลาด
Principles of Marketing

จานวน 42 หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-3-6)
3 (3-3-6)
3 (3-3-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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134-201 หลักการจัดการ
Principles of Management
136-301 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
Production and Operation Management
และเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้อีก จํานวน 6 หน่วยกิต
130-211 การเงินส่ วนบุคคล
Personal Finance
130-212 การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน
Investment in Money Market and Capital Market
130-213 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
Good Governance and Corporate Social Responsibility
130-214 การเป็ นผูป้ ระกอบการและการจัดการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
Entrepreneurship and SMEs Management
130-215 ธุ รกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น
Introduction to International Business
130-216 ภาษาอังกฤษทางธุ รกิจ
English for Business

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ข.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน)
จานวน 48 หน่ วยกิต
137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้งานสําหรับองค์กร
3 (3-0-6)
Information Systems and Applications for Organization
191-100 หลักการโปรแกรมทางธุ รกิจ
3 (3-0-6)
Programming Concept for Business
191-101 การโปรแกรมทางธุ รกิจ
3 (2-2-5)
Programming for Business
191-201 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางธุ รกิจ
3 (2-2-5)
Development in Database Applications for Business
191-202 การออกแบบและพัฒนาเว็บธุ รกิจ
3 (2-2-5)
Web Design and Development for Business
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191-203 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
Data Structures and Algorithms
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล
Database Design and Management
191-301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุ รกิจ
Business Systems Analysis and Design
191-302 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
E-Business
191-303 การจัดการทรัพยากรเครื อข่าย
IT Resource Management
191-304 การบริ หารโครงการเพื่องานธุ รกิจ
Business Project Management
191-402 โครงงานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
Business Computer Project
191-405 การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน
Fundamental Computer Solution
191-406 การจัดการความมัน่ คงระบบคอมพิวเตอร์
Information Security Management
190-490 เตรี ยมสหกิจศึกษา
Co-operative Education Preparation
190-491 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
5 (0-30-0)
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ข.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้เรี ยน 3 หน่วยกิต จากรายวิชานี้
191-401 สัมมนาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
Seminar in Business Computer
และเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ อีกจํานวน 3 หน่วยกิต
191-404 การศึกษาเฉพาะเรื่ องด้านเทคโนโลยีสื่อประสม
Selected Topics in Multimedia Technology
191-409 ศึกษาเฉพาะเรื่ องด้านคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
Selected Topics in Business Computer
191-410 การจัดการนวัตกรรมทางธุ รกิจ
Business Innovation Management
191-411 ธุ รกิจอัจฉริ ยะ
Business Intelligence
191-412 การจัดการความรู้
Knowledge Management
191-413 การพัฒนาซอฟต์แวร์ ธุรกิจบนอุปกรณ์ไร้สาย
Application Development for Mobile Devices
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

จานวนไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
3 (3-0-6)

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

จานวนไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต

เลือกจากรายวิชาใดๆ ที่เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสยาม จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6
หน่วยกิต
หมายเหตุ 1. นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาในสาขาวิชาอื่นเป็ นวิชาโทได้โดยต้องเรี ยนรายวิชาโทตาม
ข้อกําหนดของสาขาวิชาที่เลือกนั้น จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2. นักศึกษาหลักสู ตรหรื อสาขาอื่น ที่ ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จเป็ นวิชาโท
ต้อ งศึ ก ษารายวิ ช าของสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ไม่ น้ อ ยกว่ า 15 หน่ ว ยกิ ต โดยศึ ก ษา
วิชาโทบังคับ จํานวน 9 หน่วยกิต
137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้งานสําหรับองค์กร
3 (3-0-6)
Information Systems and Applications for Organization
191-101 การโปรแกรมทางธุ รกิจ
3 (2-2-5)
Programming for Business
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
Database Design and Management
และเลือกเรี ยนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกบังคับหรื อเอกเลือกของ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ
อีกจํานวน 6 หน่วยกิต

