หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
(ภาคเสาร์ -อาทิตย์ )
ความเป็ นมา
ความเจริ ญ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส ารสนเทศก่ อให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในสั งคมอย่าง
รวดเร็ ว ส่ งผลให้ธุรกิจในยุคโลกาภิวฒั น์หรื อโลกไร้พรมแดนสามารถดาเนิ นการได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ ว ณ สถานที่ และเวลาที่ ตอ้ งการ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ผูเ้ กี่ ยวข้องต้องเรี ยนรู ้ ติดตามและประยุกต์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานทางธุ รกิจ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุ รกิ จ ได้รับการออกแบบ
และพัฒนาอย่างต่อเนื่ องโดยคานึ งถึ งพลวัตดังกล่าว หลักสู ตรเป็ นภาคเสาร์ อาทิตย์เพื่อเปิ ดโอกาสให้
บัณฑิ ตไม่จากัดสาขาวิชาแต่มีความรู ้ และ/หรื อประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศสามารถ
เข้าศึกษาต่อ เพื่อเรี ยนรู ้และเสริ มสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศทางธุ รกิจและวิทยาการ
ใหม่ ๆ ขณะเดียวกันสามารถนาประสบการณ์จากการทางานมาแลกเปลี่ยนเพื่อสนับสนุ นการทาธุ รกิจ
ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ก้าวหน้า เป็ นการพัฒ นามหาบัณ ฑิ ตให้ เป็ นก าลังส าคัญ ในการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศทางธุ รกิ จไทยให้เป็ นเครื่ องมื อสนับ สนุ น การประกอบการและกาหนดยุท ธศาสตร์ การ
แข่งขันทางธุ รกิจในระดับสากล
หลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุ รกิจ เป็ นหลักสู ตร 2 ปี (4
ภาคการศึกษา) จานวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต เน้นสายวิชาชีพ ตัวอย่างแผนการศึกษาดังนี้
จานวน 36 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
- Business Analysis for Business Information
System (3 หน่วยกิต)
- Strategic Marketing Management (3 หน่วยกิต)
- วิชาบังคับเลือก (3 หน่วยกิต)

ภาคการศึกษาที่ 2
- Business Information Analysis (3 หน่วยกิต)
- Computer Network and Internet Architecture (3 หน่วยกิต)
- วิชาบังคับเลือก (3 หน่วยกิต)

ภาคการศึกษาที่ 3
- วิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
- Project /Workshop (3 หน่วยกิต)

ภาคการศีกษาที่ 4
- วิชาเลือก (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
คณาจารย์ประจา
1. รศ.ดร.กิตติชยั
2. ผศ.ดร.เกรี ยงไกร
3. ผศ.ดร.ชลเมธ
4. ผศ.ดร.ชาคริ ดา
5. ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์
6. รศ.ดร.นิพนธ์
7. รศ.ดร.บวร
8. ผศ.ดร.บัณฑิต
9. ผศ.ดร.ประเสริ ฐ
10. ผศ.ดร.พรชัย
11. ดร.พัชราภรณ์
12. ดร.ไพรสันต์

ลวันยานนท์
ปอแก้ว
อาปณิ กานนท์
นุกูลกิจ
วราภรณ์
เจริ ญกิจการ
ปภัสราทร
วรรธนาภา
คันธมานนท์
มงคลนาม
ลวันยานนท์
ผดุงเวียง

13. รศ.ดร.วชิรศักดิ์
วานิชชา
14. ดร.วรรัตน์
กระทู ้
15. ดร.วิชยั
เอี่ยมสิ นวัฒนา
16. รศ.ดร.วิเชียร
ชุติมาสกุล
17. ดร.วิทิดา
จงศุภชัยสิ ทธิ์
18. ดร.สุ ณิสา
สถาพรวจนา
19. ดร.สยาม
แย้มแสงสังข์
20. ผศ.ดร.สุ รีย ์
ฟูนิลกุล
21. ดร.อนุชาติ
ทัศนวิบูลย์
22. ผศ.ดร.อุมาพร
ศุภสิ ทธิเมธี
23. ดร.โอฬาร
โรจนพรพันธุ์
24.Assoc.Prof.Dr.Jonathan Hoyin Chan

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกสาขา
วิธีการคัดเลือกผู้เข้ ารับการศึกษา
โดยวิธีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ข้อเขียนประกอบด้วย
- ภาษาอังกฤษตามแนว TOEFL
- ความรู ้ทวั่ ไปทางคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าบารุ งและค่ าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าบารุ งการศึกษา
18,000 บาท
ค่าลงทะเบียน
2,500 บาท
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ปรับเปลี่ยนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. มีทุนเพชรพระจอมสาหรับนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ดีเด่น
≥ 3.25 (รายละเอียด www4.sit.kmutt.ac.th ) (ทาวิจยั แผน ก.เท่านั้น)
วัน เวลาเรียน
เสาร์ – อาทิตย์

เวลา

08.00 – 19.00 น.

บริการสนับสนุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา
1. ห้องเรี ยนปรับอากาศ
2. ห้องทางานกลุ่มและห้องรับรองนักศึกษา
3. ห้องบริ การคอมพิวเตอร์ให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
4. การบริ การอินเทอร์เน็ต
5. การบริ การสื่ อมัลติมีเดีย
6. หลักสู ตรฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ สาเร็ จรู ป การจัดการ และบริ การสังคม
7. ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ห้องฝึ กอบรมคอมพิวเตอร์
9. ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
10. ศูนย์ประสานงานภาษาอังกฤษ
11. ห้อง VOIP

รายละเอียดการสอบ (กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลง)
ขั้นตอน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (รอบเดือนสิ งหาคม)
1. สอบข้อเขียน
- วันเสาร์ที่ 18 สิ งหาคม 2561
- ภาษาอังกฤษ
09.00-11.00 น.
- ความรู ้ทวั่ ไปด้านคอมพิวเตอร์
11.00-12.00 น.
2. สอบสัมภาษณ์
- วันเสาร์ที่ 18 สิ งหาคม 2561
(15.00 น.)
4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
- วันเสาร์ที่ 18 สิ งหาคม 2561
(18.00 น.)
จำนวนทีร่ ับ 70 คน
หมายเหตุ
1. รับสมัครทุกภาคการศึกษา
2. วัน เวลา สถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูรายละเอียดแนบท้ายรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ์
สอบและหรื อประกาศทางคณะอีกครั้ง
3. กรณี ตอ้ งการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อคณะ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ (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/

