
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

วิชาเสริมความรู้พื้นฐาน: กระบวนการทางธุรกิจและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร 

รวม  60  ชั่วโมง 

ภาพรวมของวิชา: 

 วิชาเสริมความรู้พ้ืนฐาน (Basic Knowledge Enhancement Course): กระบวนการทางธุรกิจและระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กร (Business Processes and Enterprise Resource Planning System) เป็นวชิาที่ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว และไม่มีความรู้ครบถ้วนตามเนื้อหารายวิชานี้ต้องลงเรียน และเมื่อสอบผ่านวิชา
เสริมความรู้พ้ืนฐานนี้แล้วหลักสูตรจึงรับเข้าเป็นนิสิต ทั้งนีเ้พ่ือให้ผู้ที่เข้าศึกษามีความพร้อมส าหรับการศึกษาในหลักสูตร 
 
เนื้อหาของวิชา: 

ล าดับ หัวข้อ จ านวนชั่วโมง ผู้สอน 
1 กระบวนการทางธุรกิจ: การสั่งซื้อและการบริหารสินค้าคงคลัง  6 คุณสุธิชา 
2 กระบวนการทางธุรกิจ: การขาย  6 คุณสุธิชา 
3 กระบวนการทางธุรกิจ: การวางแผนการผลิต  3 คุณสุธิชา 
4 กระบวนการทางธุรกิจ: การบัญชีและการเงิน  6 คุณสุธิชา 
6 ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร: SAP MM (Material Management)  6 คุณสุธิชา 
7 ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร: SAP SD (Sales and Distribution)  6 คุณสุธิชา 
8 ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร: SAP PP (Production Planning)  6 คุณสุธิชา 
9 ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร: SAP FI (Financial Accounting)  15 คุณสุธิชา 
10 ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร: SAP CO (Controlling)  6 คุณสุธิชา 

รวม 60  

 
 

ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ต้องสมัครเรียนปรับพ้ืนฐานและช าระเงินค่าอบรม 6,000 บาท ภายในวันที่ 29 – 31 พ.ค.60  
โดยสามารถพิมพ์ใบช าระเงินค่าอบรมได้ที่ URL : http://payment.acc.chula.ac.th/Fee/Student 

และน าไปติดต่อช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
(กรุณาเก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงและขอรับใบเสร็จที่หลักสูตรภายหลัง) 

 
  



ตารางเรียนเสริมพืน้ฐาน IT 
วชิาเสริมความรู้พืน้ฐาน: กระบวนการทางธุรกจิและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร 

รวม ...60.... ช่ัวโมง 
เรียนวันจันทร์ – วนัศุกร์ เวลา 18:00-21:00 น.  วนัเสาร์ 9.00 -16.00 น.  

ณ ศูนย์คอมพวิเตอร์ ห้อง 510 ช้ัน 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี 
 

มถุินายน  2560 

จนัทร์ องัคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

5 
กระบวนการทางธุรกิจ: 

การสัง่ซ้ือและการบริหาร
สินคา้คงคลงั 

(3 ช.ม.)  

6 
กระบวนการทางธุรกิจ: 

การสัง่ซ้ือและการบริหาร
สินคา้คงคลงั 

(3 ช.ม.) 

7 
ระบบวางแผน

ทรัพยากรองคก์ร: SAP 
MM (Material 
Management) 

(3 ช.ม.) 

8 
ระบบวางแผน

ทรัพยากรองคก์ร: SAP 
MM (Material 
Management) 

(3 ช.ม.) 

9 
กระบวนการทางธุรกิจ: 

การขาย 
(3ช.ม.) 
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12 
กระบวนการทางธุรกิจ: 

การขาย 
(3 ช.ม.) 

 
 

13 
ระบบวางแผนทรัพยากร
องคก์ร: SAP SD (Sales 

and Distribution)  
(3 ช.ม.) 

14 
ระบบวางแผน

ทรัพยากรองคก์ร: SAP 
SD (Sales and 
Distribution)  

(3 ช.ม.) 

15 
กระบวนการทางธุรกิจ: 
การบญัชีและการเงิน 

(3 ช.ม) 

16 
กระบวนการทางธุรกิจ: 
การบญัชีและการเงิน 

(3 ช.ม.) 

17 
ระบบวางแผนทรัพยากร

องคก์ร: SAP FI 
(Financial Accounting) 

(6 ช.ม.) 

19 
ระบบวางแผนทรัพยากร

องคก์ร: SAP FI 
(Financial Accounting) 

(3 ช.ม.) 

20 
ระบบวางแผนทรัพยากร

องคก์ร: SAP FI 
(Financial Accounting) 

(3 ช.ม.) 

21 
ระบบวางแผน

ทรัพยากรองคก์ร: SAP 
FI (Financial 
Accounting) 

(3 ช.ม.) 

22 
ระบบวางแผน

ทรัพยากรองคก์ร: SAP 
CO (Controlling) 

(3 ช.ม.) 

23 
ระบบวางแผน

ทรัพยากรองคก์ร: SAP 
CO (Controlling) 

(3 ช.ม.) 

24 
 

26   
กระบวนการทางธุรกิจ: 
การวางแผนการผลิต 

(3 ช.ม.) 

27  
ระบบวางแผน

ทรัพยากรองคก์ร: SAP 
PP (Production 

Planning) 
(3 ช.ม) 

28   
ระบบวางแผน

ทรัพยากรองคก์ร: 
SAP PP (Production 

Planning) 
(3 ช.ม.) 

29    
 

30  
 

1 มิ.ย. 
 

 


