
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 

(ภาคเสาร์-อาทติย์) 
 
ความเป็นมา 

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคมอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจในยุคโลกาภิวฒัน์หรือโลกไร้พรมแดนสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งสะดวกและ
รวดเร็ว ณ สถานท่ีและเวลาท่ีตอ้งการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งเรียนรู้ติดตามและประยุกต์
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานทางธุรกิจ 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ไดรั้บการออกแบบ
และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยค านึงถึงพลวตัดงักล่าว หลกัสูตรเป็นภาคเสาร์อาทิตยเ์พื่อเปิดโอกาสให้
บณัฑิตไม่จ  ากดัสาขาวิชาแต่มีความรู้และ/หรือประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศสามารถ
เขา้ศึกษาต่อ เพื่อเรียนรู้และเสริมสร้างความเขา้ใจพื้นฐานดา้นระบบสารสนเทศทางธุรกิจและวทิยาการ
ใหม่ ๆ ขณะเดียวกนัสามารถน าประสบการณ์จากการท างานมาแลกเปล่ียนเพื่อสนบัสนุนการท าธุรกิจ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ก้าวหน้า เป็นการพฒันามหาบัณฑิตให้เป็นก าลังส าคญัในการพฒันาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจไทยให้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการประกอบการและก าหนดยุทธศาสตร์การ
แข่งขนัทางธุรกิจในระดบัสากล 
หลกัสูตร 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นหลกัสูตร 2 ปี  (4 
ภาคการศึกษา) จ านวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต เนน้สายวชิาชีพ  ตวัอยา่งแผนการศึกษาดงัน้ี 
 

จ านวน 36 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่1 
-  Business Analysis for Business Information 
   System (3 หน่วยกิต) 
- Strategic Marketing Management  (3 หน่วยกิต) 
- วชิาบงัคบัเลือก  (3 หน่วยกิต) 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
- Business Information Analysis  (3 หน่วยกิต) 
- Computer Network  and Internet Architecture  (3 หน่วยกิต) 
- วชิาบงัคบัเลือก  (3 หน่วยกิต) 
 
 

ภาคการศึกษาที ่3 
- วชิาเลือก (6 หน่วยกิต) 
- Project /Workshop  (3 หน่วยกิต) 

ภาคการศีกษาที ่4 
- วชิาเลือก (6 หน่วยกิต) 
- Project / Workshop  (3 หน่วยกิต) 

 
 
 
 
 



Electives: 
1. Online Entrepreneur   9. Business Process Simulation 
2. Supply Chain Management    10. Enterprise Resource Planning 
3. Electronic Payment System  11. Electronic Business Security 
4. Electronic Business Innovation 12. Telecommunication Business and Development   
5. Information Technology Law  13. Economics and Finance for Business System 
6. Electronic Government  14. Entrepreneurship and Organizational behavior 
7. Business Process Management 15. eBusiness Technologies 
8. Big Data Analytics    16. Web Application Development 

Workshop: 
Enterprise Resource Planning (ERP) 
Information Technology Audit and Control Workshop 
Information Technology Service Standard Workshop 
Business Process Management Workshop 

 

 

คณาจารย์ประจ า 
1. รศ.ดร.กิตติชยั  ลวนัยานนท ์  13. รศ.ดร.วชิรศกัด์ิ วานิชชา 
2. ผศ.ดร.เกรียงไกร  ปอแกว้   14. ดร.วรรัตน์  กระทู ้  
3. ผศ.ดร.ชลเมธ  อาปณิกานนท ์  15. ดร.วชิยั  เอ่ียมสินวฒันา 
4. ผศ.ดร.ชาคริดา  นุกูลกิจ   16. รศ.ดร.วเิชียร  ชุติมาสกุล 
5. ผศ.ดร.ณรงคฤ์ทธ์ิ  วราภรณ์  17. ดร.วทิิดา  จงศุภชยัสิทธ์ิ 
6. รศ.ดร.นิพนธ์  เจริญกิจการ  18. ดร.สุณิสา  สถาพรวจนา 
7. รศ.ดร.บวร  ปภสัราทร  19. ดร.สยาม  แยม้แสงสังข ์
8. ผศ.ดร.บณัฑิต  วรรธนาภา  20. ผศ.ดร.สุรีย ์  ฟูนิลกุล  
9. ผศ.ดร.ประเสริฐ  คนัธมานนท ์  21. ดร.อนุชาติ  ทศันวบูิลย ์
10. ผศ.ดร.พรชยั  มงคลนาม  22. ผศ.ดร.อุมาพร ศุภสิทธิเมธี 
11. ดร.พชัราภรณ์  ลวนัยานนท ์  23. ดร.โอฬาร  โรจนพรพนัธ์ุ 
12. ดร.ไพรสันต ์  ผดุงเวยีง  24.Assoc.Prof.Dr.Jonathan Hoyin Chan

  
 
 
 
 
 
 



คุณสมบัติของผู้สมัคร 
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา 
 

วธีิการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา 
 โดยวธีิสอบขอ้เขียนและสัมภาษณ์ 
  ขอ้เขียนประกอบดว้ย 

 - ภาษาองักฤษตามแนว TOEFL                            

              - ความรู้ทัว่ไปทางคอมพิวเตอร์ 
 

อตัราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ค่าบ ารุงการศึกษา 18,000   บาท 
 ค่าลงทะเบียน    2,500  บาท 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ๆ ปรับเปล่ียนตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
2. มีทุนเพชรพระจอมส าหรับนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนระดบัปริญญาตรีดีเด่น  
≥ 3.25 (รายละเอียด www4.sit.kmutt.ac.th ) (ท าวจิยัแผน ก.เท่านั้น) 
 

วนั เวลาเรียน 
 เสาร์ – อาทิตย ์   เวลา  08.00 – 19.00 น. 
 

 บริการสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
1. หอ้งเรียนปรับอากาศ 
2. หอ้งท างานกลุ่มและหอ้งรับรองนกัศึกษา 
3. หอ้งบริการคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง  
4. การบริการอินเทอร์เน็ต 
5. การบริการส่ือมลัติมีเดีย 
6. หลกัสูตรฝึกอบรมภาคปฏิบติัเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป การจดัการ และบริการสังคม  
7. หอ้งสมุดคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8. หอ้งฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
9. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
10. ศูนยป์ระสานงานภาษาองักฤษ 
11. หอ้ง VOIP 

 
 
 
 

 

 

 



จ ำนวนทีรั่บ 70 คน 

หมายเหตุ 
1. รับสมคัรทุกภาคการศึกษา  
2. วนั เวลา สถานท่ีสอบอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดดูรายละเอียดแนบทา้ยรายช่ือผูมี้สิทธ์ิ

สอบและหรือประกาศทางคณะอีกคร้ัง  
3. กรณีตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อคณะ  

       
 

สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โทรศพัท ์(02) 470-9849-50,  (02) 470-9862 

โทรสาร (02) 872-7145 
E-mail: info@sit.kmutt.ac.th 

Web: https://www4.sit.kmutt.ac.th/ 
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