คำอธิบำยรำยวิชำสำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ
นักศึกษำใหม่ ในสำขำวิชำนีจ้ ะเรียนวิชำบังคับ BIS601 และ BIS603 เหมือนกันทุกคน
โดยนักศึกษำต้ องวิชำบังคับเลือก 1 รำยวิชำจำกวิชำ BIS602 หรื อวิชำ BIS608 จำนวน 1 รำยวิชำ
BIS 601 การวิเคราะห์ธุรกิจสาหรับระบบสารสนเทศทางธุ รกิจ
3(3-0-9)
Business Analysis for Business Information System
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชำบังคับนักศึกษำทุกคนต้ องเรียน
เรียนวันเสำร์
เวลำ
08.00-11.00 น.
สอบวันเสำร์
เวลำ
08.00-10.30 น.
การวิเคราะห์ธุรกิ จ การวิเคราะห์ระบบ การทาความเข้าใจปั ญหา การรวบรวมสารสนเทศ การกาหนดวิธี
แก้ปัญหา การวิเคราะห์และสร้างโมเดล การเขียนเอกสารเกี่ยวกับผลลัพท์ ความต้องการที่ดี ความต้องการ
ด้านธุ รกิจ ความต้องการด้านระบบ
Business analysis, system analysis, understanding problem, gathering information, determining method to
resolve, analyzing and modelling, writing solution document, good requirements, business requirements,
system requirements.
BIS 602 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-9)
Electronic Business Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชำบังคับเลือกทีน่ ักศึกษำสำมำรถเลือกได้ ตัวที่ 1 ทีเ่ ปิ ดสอนภำค 1/2560
เรียนวันอำทิตย์
เวลำ
12.00-15.00 น.
สอบวันอำทิตย์
เวลำ
08.00-10.30 น.
พื้นฐานการดาเนิ นกิ จกรรมทางธุ รกิ จโดยใช้ระบบสารสนเทศทางธุ รกิ จ รู ปแบบของธุ รกิ จอิเล็กทรอนิ กส์
โมเดลธุ รกิจอิเล็กทรอนิ กส์ และธุ รกรรมออนไลน์ การแนะนาเทคโนโลยีและเครื่ องมือสาคัญต่างๆในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางธุ รกิ จ การจัดการข้อมูล เทคโนโลยีการสื่ อสารข้อมูลแบบตามสายและไร้สาย
การบริ หารโครงการ การบริ หารความมัน่ คงปลอดภัยของสารสนเทศ
The foundation for conducting business activities using business information system, aspect of electronic
business, e-business models and online transactions, introducing important technologies and tools required
for developing a business information system, data management, wired and wireless data communication
technology, project management, information security management.

BIS 603 การจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์
3(3-0-9)
Strategic Marketing Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชำบังคับนักศึกษำทุกคนต้ องเรียน
เรียนวันเสำร์
เวลำ
12.00-15.00 น.
สอบวันเสำร์
เวลำ
12.00-14.30 น.
แนวคิด หลักการ และเครื่ องมือในการบริ หารจัดการการตลาดร่ วมสมัยจากการแบ่งส่ วนตลาด การกาหนด
กลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดและการวางตาแหน่งผลิ ตภัณฑ์ เพื่อการออกแบบช่ องทางการจัดจาหน่าย การ
สร้างแบรนด์และกลยุทธ์การสื่ อสาร การพัฒนาแผนกลยุทธ์ การสร้างความแตกต่างทางกลยุทธ์การตลาด
จากคู่แข่งในตลาดที่มีการแข่งขัน
The principal concepts and tools of contemporary marketing management from market segmentation, target
market and product positioning to the design of distribution channels, creating brand equity and
communications strategy, developing marketing strategic plans, differentiating marketing strategic from
their competitors in competitive marketplace.
BIS 608 การประกอบธุ รกิจและพฤติกรรมองค์กร
3(3-0-9)
Entrepreneurship and Organizational behavior
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชำบังคับเลือกทีน่ ักศึกษำสำมำรถเลือกได้ ตัวที่ 2 ทีเ่ ปิ ดสอนภำค 1/2560
เรียนวันอำทิตย์
เวลำ
08.00-11.00 น.
สอบวันอำทิตย์
เวลำ
08.00-10.30 น.
แนวคิดของการเป็ นผูป้ ระกอบการ ปั จจัยหลักของการสร้ างธุ รกิ จให้ประสบความสาเร็ จ การสร้ างกรอบ
แนวคิ ดและเขี ยนแผนการพัฒนาธุ รกิ จ ขั้นตอนในการจัดตั้งธุ รกิ จ ความต้องการของผูบ้ ริ หารแหล่ งทุน
สนับสนุนการจัดตั้งธุ รกิจ การเป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิผล ทฤษฎีและแนวคิดในการบริ หารพฤติกรรมองค์กร
Entrepreneurship concept, key success factors of business development, making framework and business
development plan, business start-up process, requirement of the venture capital, effective leadership,
theories and concepts of organizational behavior.

