หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่ อสถาบัน

มหาวิทยาลัยสยาม

วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่ อหลักสู ตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Computer)
B.B.A. (Business Computer)

3. วิชาเอกหรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสู ตร
136 หน่วยกิต
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5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ

หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เอกสารและตาราในวิชาหลักเป็ นตาราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษและภาษาสากลได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 ปรับปรุ งจากหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.
2551 เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา เห็นชอบหลักสู ตรในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
9 ธันวาคม พ.ศ. 2554
- คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555
- สภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิหลักสู ตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปี การศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
นักเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ นักพัฒนาเว็บไซต์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ และประกอบอาชีพอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู ้ ความสามารถสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ
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9. ชื่ อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1
อ.ลักษมี จงถิรวงศ์

2

อ.นิตยา เกิดแย้ม

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

อาจารย์

สาขาวิชา
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

อาจารย์

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

3

อ.จิตติญาดา
พุกกะมาน

อาจารย์

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วท.ม. (สถิติประยุกต์)

4

อ.นิวฒั น์
เตชะเกียรตินนั ท์

อาจารย์

5

อ.พิชญากร เลค

อาจารย์

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
M.S. (Computer Information
System)
BB.A. (Marketing)
M.S. (Computer Information
System)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

สถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี ที่จบ
2540
2545
2542
2546

มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2542

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2537
2540

2545
2544
2547
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายในการ
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุ ณภาพ สามารถปรับตัวสาหรับงานที่
เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทยในการสร้างความรู ้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่ ง ขัน ของประเทศในโลกาภิ ว ตั น์ สนับ สนุ น การพัม นาที่ ย งั่ ยื น โดยใช้ก ลไกของธรรมาภิ บ าล และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริ การภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและทรัพย์สินทางปัญญาให้กบั ผลผลิตชุมชน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจ จึง
จาเป็ นต้องเตรี ยมพร้อมให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งต้องมีการจัดการองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสม รวมทั้งยุทธศาสตร์ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) ที่กาหนดทิศทางและการพัฒนา ICT เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทย ซึ่งต้องการบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเป็ นจานวนมาก
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการเปลี่ ย นแปลงด้านสังคมยุคการสื่ อสารไร้ พรมแดน ที่ มี ก ารใช้คอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์
สื่ อสารไร้สายทุกหนทุกแห่งที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วผ่านเครื อข่ายความเร็ วสู งหรื ออินเทอร์ เน็ต กอปรกับราคาและ
ค่าใช้จ่ายที่ ถูกลง รวมทั้งสมรรถนะของเทคโนโลยีไร้ สาย โทรศัพท์เคลื่ อนที่ และคอมพิวเตอร์ แบบพกพาที่
สามารถสื่ อ สารข้อ มู ล มัล ติ มี เ ดี ย ได้ส ะดวกและรวดเร็ ว น าสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมและวัฒ นธรรมที่
จาเป็ นต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้องและเชื่อถือได้ จึงจาเป็ นต้องใช้นกั เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเป็ น
มืออาชีพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ที่ช่วยชี้นาและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นไปในรู ปแบบที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมและวัฒนธรรมไทย
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตรจาเป็ นต้องกระทาในเชิงรุ ก โดยพั ฒนา
หลักสู ตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถก้าวทันการ
เปลี่ ย นแปลงและมี ศกั ยภาพในการแข่ ง ขันได้ในระดับประเทศและสากล โดยการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว
จาเป็ นต้องมีความพร้อมที่สามารถปฏิบตั ิงานได้ทนั ที และมีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพรวมถึง
เข้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยต้องปฏิบตั ิตน
อย่างมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริ ยธรรม
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12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
จากยุทธศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย และการใช้คอมพิ วเตอร์
ในงานด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย ดังนั้นการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวม โดยคานึ งถึงคุณธรรม
และจริ ยธรรม ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสู ตรในการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้อง
กับพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยามที่มุ่งสู่ความเป็ นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและการวิจยั และการมุ่ง
สร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง ขยัน ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสู ตรอื่น
วิชาในกลุ่มวิชาแกนทางบริ หารธุรกิจ รับผิดชอบโดยคณะบริ หารธุรกิจ
วิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไป รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ คณะ / ภาควิชาอื่นต้องมาเรียน
13.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาคอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาและการทางาน สอนให้สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยสยาม
1.3.2.2 กลุ่มวิชาโท ซึ่งเปิ ดสอนให้กบั นักศึกษาคณะวิชา / หลักสูตรอื่น
ให้นกั ศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็ นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต โดยศึกษาวิชาโทบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต
137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้งานสาหรับองค์กร
3 (3-0-6)
Information Systems and Applications for Organization
191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Programming for Business
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
Database Design and Management
และเลือกเรี ยนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกบังคับหรื อเอกเลือกของ สาขาวิช าคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
อีกจานวน 6 หน่วย
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13.3 การบริหารจัดการ
คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศได้ร่ วมมื อกับส านัก /หน่ วยงานอื่ นของมหาวิทยาลัย เพื่ อร่ วมกัน จัด
การศึกษาดังนี้
13.3.1 สานักหอสมุดกลาง และห้องสมุดมารวย นักศึกษาสามารถใช้เป็ นแหล่งสื บค้นข้อมูล ค้นคว้า
เพิ่มเติม
13.3.2 สานักสหกิจศึกษา เพื่อการประสานงานในการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
13.3.3 ฝ่ ายทะเบี ย นและวัดผล ดาเนิ นการด้านการลงทะเบี ย นและการประเมิ นผลการเรี ย นของ
นักศึกษา การออกใบรับรองทางการเรี ยนต่าง ๆ
13.3.4 ศูนย์สารสนเทศ ได้ให้บริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตนอกเหนื อจากการเรี ยนใน
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
13.3.5 ศูนย์กีฬา นักศึกษาได้เรี ยนในรายวิชาพลศึกษา และการใช้สถานที่นอกเวลาเรี ยนเพื่อการออก
กาลังกายและการทากิจกรรม
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรที่นาศาสตร์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มาบูรณาการเข้ากับศาสตร์
ด้านการบริ หารธุ รกิจ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถทางธุ รกิจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในงานธุ รกิจและชีวิตประจาวัน ตลอดจนการเตรี ยมนักศึกษาให้มีความพร้อมและความเข้าใจ
ในปรัชญาทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 ความสาคัญ
เทคโนโลยีส ารสนเทศมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว และมี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ การด าเนิ น
ชี วิตประจาวันของมนุ ษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารที่ส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีการดาเนินชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศจึงนับเป็ นหัวใจสาคัญ
ของการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
จากการสารวจความต้องการของตลาดผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตด้านเทคโนโลยีพบว่า หน่วยงานมีความต้องการ
บัณฑิตที่พร้อมใช้งานได้ทนั ที และประมาณร้อยละ 80 ขององค์การขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มี
ความต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมให้กบั องค์การ อย่างไรก็ตามการผลิตบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ ปริ มาณ
ความต้องการบุคลากรที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องทั้งใน
ปัจจุบนั และอนาคต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ตระหนักถึงความจาเป็ นและความสาคัญของการ
ผลิตบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ ยวชาญทั้งเชิ งทฤษฎีและวิธีปฏิบตั ิสามารถเป็ นผูน้ าในการ
บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศแบบธรรมาภิบาลในองค์การ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู ้และงานวิจยั ให้ก้าว
ทันเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เพื่อออกไปรับใช้สังคมไทยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็ นนักเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ นักพัฒนาเว็บไซต์ นักวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์ และประกอบอาชีพอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู ้ ความสามารถสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ สามารถศึกษาวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ โดยเน้นการวิจยั เชิงประยุกต์ดา้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ตลอดจนเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการให้แก่ชุมชนและสถานประกอบการ
ทางธุรกิจ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร - พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร โ ด ย มี พื้ น ฐ า น จ า ก - รายงานผลการประเมินความ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ ใ ห้ มี หลักสูตรในระดับสากลที่ทนั สมัย
พึงพอใจในการใช้บณ
ั ฑิตของ
มาตรฐานไม่ ต่ า กว่ า ที่ สกอ. - ติดตามประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี
ผูป้ ระกอบการ
กาหนด
- เชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งภาครั ฐและเอกชนมามี - ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจใน
ส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสูตร
ด้ า น ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู ้
ความสามารถในการท างาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี
- ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ - ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการ - รายงานผลการประเมินความ
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการ ของผูป้ ระกอบการด้านคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ พึงพอใจในการใช้บณ
ั ฑิตของ
ข อ ง ธุ ร กิ จ แ ล ะ ก า ร ทุกปี การศึกษา
ผูป้ ระกอบการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
- ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้ า น ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู ้
ความสามารถในการท างาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี ก ารจัดการเรี ย นการสอนภาคฤดู ร้อน ทั้ง นี้ ข้ ึ นอยู่กับ การพิ จารณาของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรื อสาเร็จการศึกษาอื่นหรื อเทียบเท่า
2. ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื่ อมเสี ย และไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดีงาม
4. ผูป้ ระสงค์จะเข้าศึกษาต่อต้องผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
พื้นฐานความรู ้ของนักศึกษาแต่ละคนไม่เท่ากัน อาทิ ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เป็ นต้น
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1. มหาวิทยาลัยจัดการสอบวัดความรู ้ พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ เพื่อจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับ
ระดับความรู ้

10

2. จัดการสอนนอกเวลาเพื่อปรับพื้นฐานให้ผเู ้ รี ยน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ นักศึกษา ปี การศึกษาละ 150 คน และสาเร็ จตามหลักสู ตร ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2556 – 2560
ชั้นปี ที่ / พ.ศ.
1
2
3
4
รวม
จานวนที่คาดว่ าจะสาเร็จการศึกษา

2556
150
-

2557
150
150
-

150
-

300
-

2558
150
150
150
450
-

2559
150
150
150
150
600
150

2560
150
150
150
150
600
150

2.6 งบประมาณตามแผน
ตามแผนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ประเมินจัดทาตาม
แผนปี การศึกษา 2556 - 2560
ปี งบประมาณ 2554

รวมรายรับ

ยอดเงิน
1,965,000.00
8,077,500.00
10,042,560.00

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย (12,400 บาท / คน)
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา (คน)
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2,190,540.00
4,500,000.00
381,120.00
1,860,000.00
8,931,660.00
195,000.00
195,000.00
9,126,660.00
150
60,844.40

รายรับ

รายจ่าย
ก. งบดาเนินการ

รายละเอียด
1. ค่าบารุ งการศึกษา / ปี การศึกษา
2. ค่าลงทะเบียน / ปี การศึกษา
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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2.7 ระบบการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
มหาวิทยาลัยสยามจัดระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตในระบบทวิภาค โดยปี การศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อน ดังนี้
1. ภาคการศึกษาปกติ มี 2 ภาคคือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 แต่ละภาคการศึกษามี
ระยะเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
2. ภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และต้องมีชวั่ โมงเรี ยนของแต่ละรายวิชา
รวมกันทั้งหมดเทียบเท่ากับชัว่ โมงการศึกษาปกติ
ระยะเวลาการศึกษา
การศึกษาตลอดหลักสู ตรระยะเวลา 4 ปี จะต้องได้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต และ
สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี การศึกษา ทั้งนี้นบั จากวันที่เปิ ด
ภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย
การเทียบโอน ให้เป็ นไปตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
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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
โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งออกเป็ น 3 หมวดวิชา ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จานวน 34 หน่ วยกิต

แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้
ก.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 หน่วยกิต

ก.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6 หน่วยกิต

ก.3 กลุ่มวิชาภาษา
ก.4 กลุ่มวิชาสุนทรี ยศ์ าสตร์และพลศึกษา
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 ศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็ นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต โดยศึกษาวิชาโทบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต
137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้งานสาหรับองค์กร
3 (3-0-6)
Information Systems and Applications for Organization
191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Programming for Business
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
Database Design and Management
และเลือกเรี ยนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกบังคับหรื อเอกเลือกของ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจอีกจานวน 6 หน่วยกิต
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ความหมายของรหัสวิชา
รหัสรายวิชาในหลักสูตร
ความหมายของตัวเลข 3 ตัวแรก
100
102
113
114
121
129
130
190
191
192

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน
กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก
กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาสุนทรี ยศาสตร์และพลศึกษา
คณะบริ หารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1.3 รายวิชาและจานวนหน่ วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 34 หน่ วยกิต ให้ เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังนี้
ก.1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์

จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต

ให้ เลือกเรียนรายวิชา ต่อไปนี้
100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
Principles of Economics and Philosophy of Sufficiency Economy
100-106 อาเซียนในโลกยุคใหม่
3 (3-0-6)
ASEAN in the Modern World
100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
3 (3-0-6)
Philosophy, Religions and Life Style
100-103 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต 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 จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
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 ้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
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 การวางแผนชีวิตครอบครัว
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

จานวนไม่น้อยกว่า 17 หน่ วยกิต

ให้ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
ก.2.1 รายวิชาภาษาไทย ให้ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
113-108 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai Usage for Communication
113-109 การใช้ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
Thai Usage for Presentation
ก.2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ เรียนรายวิชาต่อไปนี้
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)

ทั้งนี้เมื่ อ นัก ศึ ก ษาเรี ยนและสอบผ่ านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 แล้ ว ต้ องผ่ า นการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ม าตรฐานของมหาวิ ทยาลัย หากนักศึ กษาสอบได้ ค ะแนนไม่ ผ่า นตามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ต้องเรียนรายวิชา
114-301 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)
2 (1-2-3)
และ/หรื อ
114-302 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)
2 (1-2-3)
หากนั ก ศึ ก ษาเรี ย นและสอบผ่ า นรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ 4 และ สอบผ่ า นการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ มาตรฐานของมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ เรียนรายวิชาต่อไปนีแ้ ทน
114-303 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
2 (1-2-3)
English Usage for Profession
114-304 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางวิชาชีพ 2 (1-2-3)
English Presentation Techniques for Profession
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ก.2.3 รายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 จานวน 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 กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน
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
จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต ดังนี้
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
Information Technology
121-102 คอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาและการทางาน
3 (2-2-5)
Computer for Studies and Works
121-103 ชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม
3 3-0-6)
Life and Environment
121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
3 (3-0-6)
Food for Good Health
121-105 เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Chemistry in Daily Life
121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
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 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม
3 (3-0-6)
Mathematics in Civilization
126-316 สถิติและความน่าจะเป็ น
3 (3-0-6)
Statistics and Probability
ก.4 กลุ่มวิชาสุ นทรียศาสตร์ และพลศึกษา
จานวนไม่น้อยกว่า 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

กลุ่มวิชาวิชามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน
กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก
กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาสุนทรี ยศาสตร์และพลศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 96 หน่ วยกิต ให้ เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้
ข.1 กลุ่มวิชาแกน
ให้เรี ยน 36 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
130-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Micro Economics
130-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macro Economics
130-302 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
130-303 การภาษีอากร 1
Taxation 1
130-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
131-101 การบัญชีข้นั ต้น 1
Principles of Accounting 1
131-201 การบัญชีข้นั ต้น 2
Principles of Accounting 2
131-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
132-203 การเงินธุรกิจ
Business Finance
133-201 หลักการตลาด
Principles of Marketing
134-201 หลักการจัดการ

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)
3 (3-0-6)
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Principles of Management
136-301 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
Production and Operation Management
และเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้อีก จานวน 6 หน่วยกิต
130-211 การเงินส่วนบุคคล
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 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น
Introduction to International Business
130-216 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
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)

ข.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน)
จานวน 48 หน่ วยกิต
137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้งานสาหรับองค์กร
3 (3-0-6)
Information Systems and Applications for Organization
191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Programming Concept for Business
191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Programming for Business
191-201 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Development in Database Applications for Business
191-202 การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ
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 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ
Business Systems Analysis and Design
191-302 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
E-Business
191-303 การจัดการทรัพยากรเครื อข่าย
IT Resource Management
191-304 การบริ หารโครงการเพื่องานธุรกิจ
Business Project Management
191-402 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Business Computer Project
191-405 การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
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 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Seminar in Business Computer
และเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ อีกจานวน 3 หน่วยกิต
191-404 การศึกษาเฉพาะเรื่ องด้านเทคโนโลยีสื่อประสม
Selected Topics in Multimedia Technology
191-409 ศึกษาเฉพาะเรื่ องด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Selected Topics in Business Computer
191-410 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
Business Innovation Management
191-411 ธุรกิจอัจฉริ ยะ
Business Intelligence
191-412 การจัดการความรู ้
Knowledge Management
191-413 การพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจบนอุปกรณ์ไร้สาย
Application Development for Mobile Devices
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

จานวนไม่น้อยกว่า 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)

จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต

เลือกจากรายวิชาใดๆ ที่เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสยาม จานวนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
หมายเหตุ 1. นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาในสาขาวิชาอื่นเป็ นวิชาโทได้โดยต้องเรี ยนรายวิชาโท
ตาม ข้อกาหนดของสาขาวิชาที่เลือกนั้น จานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2. นักศึกษาหลักสูตรหรื อสาขาอื่น ที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็ นวิชาโท
ต้องศึ ก ษารายวิชาของสาขาวิชาคอมพิ วเตอร์ ธุ รกิจไม่น้อยกว่า 15 หน่ วยกิ ต โดยศึกษา
วิชาโทบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต
137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้งานสาหรับองค์กร
3 (3-0-6)
Information Systems and Applications for Organization
191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Programming for Business
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
Database Design and Management
และเลือกเรี ยนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกบังคับหรื อเอกเลือกของ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจอีกจานวน 6 หน่วยกิต
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี ที่
1

ภาคที่
1

รหัสวิชา
100-xxx
100-xxx
129-xxx
1xx-xxx
121-101
114-101
130-101
191-100

แผนการศึกษา หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ หลักสู ตร 4 ปี
ชื่ อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสุนทรี ยศาสตร์และพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศที่ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ 1
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ
รวม

1

2

121-102
113-108
หรื อ 113-109
114-102
130-102
131-101
191-101
191-204

คอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาและการทางาน
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
การใช้ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
ภาษาอังกฤษ 2
เศรษฐศาสตร์มหภาค
การบัญชีข้นั ต้น 1
การโปรแกรมทางธุรกิจ
การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล
รวม

2

1

100-xxx
114-201
131-201
133-201
134-201
191-201
191-301

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 3
การบัญชีข้นั ต้น 2
หลักการตลาด
หลักการจัดการ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ
รวม

2

2

114-202
131-202
132-203
136-301
191-202
191-203
130-21x

ภาษาอังกฤษ 4
การบัญชีเพือ่ การจัดการ
การเงินธุรกิจ
การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
กลุ่มวิชาแกน (1)
รวม

หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
2 (1-2-4)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
21
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
3 (3-3-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
20
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
3 (3-3-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
20
2 (1-2-3)
3 (3-3-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
20

23

3

1

114-301
หรื อ 114-303
130-302
130-303
191-302
191-303
191-405
130-21x

แผนการศึกษา หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ หลักสู ตร 4 ปี
ภาษาอังกฤษ 5
การใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพ

2 (1-2-3)

กฎหมายธุรกิจ
การภาษีอากร 1
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การจัดการทรัพยากรเครื อข่าย
การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์พ้นื ฐาน
กลุ่มวิชาแกน (2)
รวม

3

2

114-302
หรื อ 114-304
137-202
190-490
191-304
191-401
191-406

ภาษาอังกฤษ 6
เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางวิชาชีพ
ระบบสารสนเทศและการใช้งานสาหรับองค์กร
เตรี ยมสหกิจศึกษา
การบริ หารโครงการเพื่องานธุรกิจ
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการความมัน่ คงระบบคอมพิวเตอร์
รวม

4

1

191-402
130-401
191-4xx
xxx-xxx
xxx-xxx

โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม

4

2

190-491

สหกิจศึกษา
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
20
2 (1-2-3)

3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
3
3
15
5 (0-30-0)
5

