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คําอธิบายรายวชิา 
สํานักวชิาเทคโนโลยีสังคม 
202107 การใชคอมพวิเตอรและสารสนเทศ         3(2-2-5) 
 (Use of Computer and Information) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี

ความรูเบ้ืองตนและองคประกอบของคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
อรรถประโยชน การใชงานโปรแกรมประยุกตพ้ืนฐาน ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต  ความ
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและกฎหมายที่เกี่ยวของ สารสนเทศและระบบการจัดเก็บ การใช
บริการสารสนเทศเพื่อการคนควา การเขียนรายงาน  การอางและการเขียนรายการอางอิง 
 

202211 การคิดเพือ่การพัฒนา         3(3-0-6) 
 (Thinking for Development) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี

กระบวนการคิดวิเคราะหเชิงเหตุผล ตรรกวิทยาแบบนิรนัยและอุปนัยเพ่ือการวิเคราะห
การอางเหตุผล ความสมบูรณของการอางเหตุผล แนวคิดเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนในหนทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสนาและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาการอยูรวมกันของมนุษย 
 

202212 มนุษยกับวัฒนธรรม                     3(3-0-6) 
 (Man and Culture) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี

องคความรูทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของอารยธรรมและวิทยาการที่ใชในการ
อธิบายปรากฏการณตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนในสังคม ความเปนมนุษยและการอยูรวมกันของมนุษยใน
ระบบพหุวัฒนธรรม ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญากับคนยุคใหม 

 

202213 โลกาภิวตัน        3(3-0-6) 
 (Globalization) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวาดวยความสัมพันธระหวางประเทศกอนและหลังปรากฏการณ
โลกาภิวัตนทั้งดานความเปนรัฐ/ประเทศ กฎหมายระหวางประเทศ องคการระหวางประเทศทั้งระดับ
โลกและระดับภูมิภาค เศรษฐกิจระหวางประเทศภายใตอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจ กลุมประเทศ
เศรษฐกิจกลุมใหมและบรรษัทขามชาติ การพัฒนาและผลกระทบจากการพัฒนา ภาคประชาสังคมกับ
กระแสโลกาภิวัตน ลักษณะที่เปล่ียนแปลงไปสูโลกาภิวัตนในศตวรรษที่ 21 
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203101 ภาษาอังกฤษ 1            3(3-0-6) 
 (English I) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 พัฒนาความรูความสามารถของนักศึกษาในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
สังคมและในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เนื้อหาในหลักสูตรเนนหัวขอเรื่องที่นักศึกษาสนใจ 
บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยใหการฟง การพูดเปนความสําคัญลําดับแรก เพ่ิมพูนและ
พัฒนากลวิธีในการสื่อสารและการเรียนภาษา สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองโดยใช
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ 
 

203102 ภาษาอังกฤษ 2            3(3-0-6) 
 (English II) 
วิชาบังคับกอน : 203101 ภาษาอังกฤษ 1  
 เพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับที่สูงข้ึน พัฒนาทักษะทางภาษาและ
กลวิธีในการเรียนรูภาษา บูรณาการทักษะทางภาษาและสงเสริมใหทํากิจกรรมแบบเผชิญ  
ประสบการณ เนนเนื้อหาในหัวขอเรื่อง และประเด็นรวมสมัยกึ่งวิชาการจากแหลงขอมูลตางๆ
โดยไมมีการดัดแปลงภาษา เชน หนังสือพิมพ บทความในนิตยสาร และแหลงขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 
 

203203 ภาษาอังกฤษ 3            3(3-0-6) 
 (English III) 
วิชาบังคับกอน : 203102 ภาษาอังกฤษ 2  
 พัฒนาการใชภาษาเชิงวิชาการเนนเนื้อหาที่เรียนเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีบูรณาการทักษะทางดานภาษา  โดยเนนการอานใหมีประสบการณตรงในการใช
ภาษา  โดยอาศัยสื่อนานาชนิด  เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และส่ือจากแหลงขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 
 

203204 ภาษาอังกฤษ 4            3(3-0-6) 
 (English IV)   
วิชาบังคับกอน : 203203 ภาษาอังกฤษ 3  
 พัฒนาตอยอดทักษะการเรียนรูภาษาจากรายวิชาภาษาอังกฤษ 3 ใชเนื้อหาทาง   
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทํากิจกรรมที่ผู เรียนตองบูรณาการทักษะทางดานภาษา           
เนนทักษะการเขียนโดยใชแหลงขอมูลจากเนื้อหาที่อาน จัดประสบการณตรงในการใชภาษา   
โดยอาศัยเอกสารประกอบการเขียนและสื่ออื่นๆ รวมทั้งแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
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203305 ภาษาอังกฤษ 5            3(3-0-6) 
 (English V) 
วิชาบังคับกอน : 203204  ภาษาอังกฤษ 4    
 ฝกใชภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวเพ่ือสมัครงานและการแสวงหางาน การเขียนประวัติ  
สวนตัวโดยยอ การสัมภาษณ การเขียนจดหมายสมัครงาน และเอกสารที่เกี่ยวของ ฝกทักษะการ    
สื่อสารในสถานประกอบการ การพูดสนทนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ การโตตอบเอกสาร การรายงาน
การประชุม การอภิปราย การกลาวสุนทรพจนอยางไมเปนทางการในบางโอกาส 
 
203306 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1          3(3-0-6) 
 (English Elective I) 
วิชาบังคับกอน : 203305 ภาษาอังกฤษ 5 
 การฝกและการเรียนรูทักษะการติดตอสื่อสารในสังคม การฝกการเริ่ม การดําเนินและ
การจบบทสนทนา การติดตอสื่อสารโดยใชขอมูลหลากหลายประเภทในสถานการณตางๆ      
การวิเคราะหระดับความยากหรือความจําเปนของสถานการณตางๆ ในสังคม 
 
203307 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2          3(3-0-6) 
 (English Elective II) 
วิชาบังคับกอน : 203305 ภาษาอังกฤษ 5   
 การฝกและการเรียนรูทักษะการติดตอสื่อสารในสังคม การฝกการเริ่ม การดําเนินและ
การจบบทสนทนา การติดตอสื่อสารโดยใชขอมูลหลากหลายประเภทในสถานการณตางๆ      
การวิเคราะหระดับความยากหรือความจําเปนของสถานการณตางๆ ในสังคม 
 
203308 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 3          3(3-0-6) 
 (English Elective III) 
วิชาบังคับกอน : 203305 ภาษาอังกฤษ 5 
 กระบวนการเขียนบันทึกขอความ ประวัติสวนตัวและเอกสารโตตอบในอาชีพ 
กระบวนการวางแผนและการปฏิบัติตนในการสัมภาษณและการเสนอผลงาน การใชแหลงขอมูล
ตางๆ การวางแผนการรวบรวม การคนควา การเขียนโครงราง การปรับแก การทบทวน การ
ตรวจสอบ และนําเสนอผลงาน 
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203309 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 4          3(3-0-6) 
 (English Elective IV) 
วิชาบังคับกอน : 203305 ภาษาอังกฤษ 5   
 การเตรียม การเขียนและการนําเสนอรายงานทางวิชาการแบบปากเปลา กระบวนการ
เลือกหัวขออยางมีระบบและมีข้ันตอน การคนควาหัวขอ การรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชน    
การจัดเตรียมขอมูล การจัดเตรียมการสัมมนา การฝกซอม การนําเสนอรายงาน การฝกเปนคู
วิจารณงานวิชาการ 
 
203310 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 5          3(3-0-6) 
 (English Elective V) 
วิชาบังคับกอน : 203305 ภาษาอังกฤษ 5    
 ทักษะการอานข้ันสองที่ลงลึกในรายละเอียด ซึ่งตองคนควาอยางมีอิสระนอกเวลาเรียน 
เปนหลักสูตรที่มุงเนนผูเรียนเปนจุดศูนยกลาง การอภิปรายในหองเรียนโดยมีพ้ืนฐานจากงาน
อานที่ไดรับมอบหมายใหทํานอกเวลาเรียนแสดงขอบเขตการเขามีสวนรวมในการอภิปราย
ปญหาที่ชัดเจนของนักศึกษา 
 
203320 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารทางธุรกิจ         3(3-0-6) 
 (English for  Business Communication) 
วิชาบังคับกอน : 203102  ภาษาอังกฤษ 2  
 เพ่ิมพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจดานการพูด การฟง การอาน และ
การเขียน กลยุทธการสื่อสารเพ่ือธุรกิจ เนนทักษะการพูดและการฟงเพ่ือใหผูเรียนสามารถใช
ภาษาในการสื่อสารเพ่ือธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 
 
203321 ภาษาอังกฤษเพือ่การเขียนทางธุรกจิ          3(3-0-6) 
 (English for  Business Writing) 
วิชาบังคับกอน : 203320 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
 พัฒนาทักษะความสามารถในการวางแผน การสืบคน การรวบรวม การจัดเรียง
ความคิดเพ่ือการเขียนทางธุรกิจ ลักษณะทางภาษาที่สําคัญในการเขียนรายงานทางธุรกิจ การ
สื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) 
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203322 ภาษาอังกฤษเพือ่การโตตอบจดหมายธุรกจิ         3(3-0-6) 
 (English for  Business Correspondence) 
วิชาบังคับกอน : 203102  ภาษาอังกฤษ 2  
 พัฒนาความรูและการใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
โตตอบจดหมายทางธุรกิจที่หลากหลาย เชน จดหมายทางธุรกิจ บันทึกขอความ รายงาน แฟกซ 
อีเมล และรางขอเสนอโครงการตางๆในองคการ   
 
203323 ภาษาอังกฤษเพือ่การเจรจาธุรกจิ          3(3-0-6) 
 (English for Business Negotiation)  
วิชาบังคับกอน : 203102  ภาษาอังกฤษ 2  
 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและกลยุทธการสื่อสารในการเจรจาตอรองกับตางชาติ
อยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาความตระหนักในการความแตกตางทางวัฒนธรรมในรูปแบบการ
เจรจาตอรอง  
 
203324 ภาษาอังกฤษเพือ่การนําเสนอทางธุรกิจ         3(3-0-6) 
 (English for Business Presentations)  
วิชาบังคับกอน :  203102  ภาษาอังกฤษ 2  
 พัฒนาทักษะการรวบรวมและจัดวางเนื้อหาในการนําเสนองานทางธุรกิจ รวมทั้งทักษะ
การนําเสนองาน  และการตอบคําถามอยางมืออาชพี 
 
203325 ภาษาอังกฤษเพือ่การประชุมทางธุรกิจ         3(3-0-6) 
 (English for  Business  Meetings)  
วิชาบังคับกอน : 203102  ภาษาอังกฤษ 2  
 พัฒนาทักษะในการนําและมีสวนรวมในการประชุมทางธุรกิจ   การดําเนินการประชุม  
การวิเคราะหผูฟงและขอพิจารณาทางวัฒนธรรม การนําเสนอและการอธิบายใหเหตุผล การ
นําเสนอแนวคิดที่แตกตางอยางเหมาะสม  
 
203326 ภาษาอังกฤษเพือ่การใหบรกิารลูกคา          3(3-0-6) 
 (English for Customer Service)  
วิชาบังคับกอน :  203102  ภาษาอังกฤษ 2  
 พัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการใหบริการลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ       
การใหบริการตามความตองการของลูกคา การตอบคําถามหรือปญหาของลูกคา เนนกลยุทธการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการใชภาษาที่เหมาะสม 
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203401 ภาษาจีน  1           3 (3-0-6) 
 (Chinese I) 
วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
 สําหรับผูเรียนที่ไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาจีนมากอน ฝกทักษะการใชภาษาพื้นฐานที่ใช
ในชีวิต ประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนํา การขอบคุณ การขอโทษ การขอและใหขอมูล 
ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและและการพูด  ศึกษาระบบเสียง  และไวยากรณพ้ืนฐานเพ่ือให     
ผูเรียนสามารถฝกฝนและเรียนรูดวยตนเองได 
 
203402 ภาษาจีน  2            3(3-0-6) 
 (Chinese II) 
วิชาบังคับกอน :  203401 ภาษาจีน 1 
 ศึกษาตอเนื่องจากภาษาจีนเบื้องตน 1  ฝกทักษะการฟง พูด และอาน เพ่ือใหผูเรียน
สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ อาทิ การใชโทรศัพท การ
นัดหมาย การถามและบอกทาง  การซื้อของ การทองเที่ยว ฯลฯ ศึกษาโครงสรางและลักษณะ
ของตัวอักษรจีนและไวยากรณที่ซับซอนมากขึ้น เพ่ือใหผูเรียนสามารถอานและเขาใจขอความ
งายๆ และสามารถฝกฝนและเรียนรูดวยตัวเองได 
 
203403 ภาษาจีน  3            3(3-0-6) 
 (Chinese III) 
วิชาบังคับกอน : 203402 ภาษาจีน 2 
 พัฒนาทักษะการพูด และการเขียนภาษาจีน เพ่ือใหสามารถใชภาษาในชีวิตประจําวัน 
และในวงการธุรกิจไดอยางถูกตอง เหมาะสม และเปนธรรมชาติ ศึกษาแงมุมตางๆ ทาง       
วัฒนธรรมจากเนื้อหาที่หลากหลาย เชน  จดหมายโตตอบ การโฆษณา เพลง ภาพยนตร       
บทคัดสรรบางตอนจากวรรณกรรมที่มีช่ือเสียง ฯลฯ เพ่ือใหเขาใจภาษาดียิ่งข้ึน 
 
203404 ภาษาจีนธุรกจิ  1            3(3-0-6) 
 (Business  Chinese I) 
วิชาบังคับกอน  : 203403  ภาษาจีน  3 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 พัฒนาทักษะภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ เนนการฟง การพูด การอาน และการเขียน เปน     
กลยุทธการสื่อสารสําหรับการทําธุรกิจ โดยเนนการทํากรณีศึกษาที่เกิดข้ึนจริง เพ่ือใหนักศึกษามี
สวนรวมมากขึ้น และการนําเสนองาน 
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203405 ภาษาจีนธุรกจิ  2            3(3-0-6) 
 (Business  Chinese  II) 
วิชาบังคับกอน : 203404  ภาษาจีนธุรกิจ  1  หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 พัฒนาทักษะผูเรียนในการพัฒนาความสามารถในการวางแผน การจัดการองคกร การเขยีน
รายงานในเชิงธุรกิจ การทําสัญญาทางการคาในประเด็นตางๆ โดยศึกษาถึงกรณีที่เกิดข้ึนจริง 
 
203411 ภาษาญี่ปุน 1            3(3-0-6) 
 (Japanese I) 
วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
 การสนทนาภาษาญี่ปุนเบื้องตน ฝกการออกเสยีง บทสนทนาใชศัพทและสํานวนขั้นตน  
การเขียนอกัษรฮิระงะนะ คะตะกะนะ และคันจ ิ
 
203412 ภาษาญี่ปุน 2            3(3-0-6) 
 (Japanese II) 
วิชาบังคับกอน :  203411 ภาษาญี่ปุน 1 
 การฟงและการพูดภาษาญี่ปุน การใชศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน การอานและการ
เขียนตัวอักษรคันจิ 
 
203413 ภาษาญี่ปุน  3            3(3-0-6) 
 (Japanese III) 
วิชาบังคับกอน  :  203412 ภาษาญี่ปุน 2 
 การใชภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสารในสถานที่ทํางานดวยสํานวนสุภาพ ฝกการอาน และ
การเขียนขอความขนาดสั้น ศึกษาอักษรคันจเิพ่ิมเติม 
 
203414 ภาษาญี่ปุนธุรกจิ  1           3(3-0-6) 
 (Business  Japanese I) 
วิชาบังคับกอน  :  203413 ภาษาญี่ปุน  3  หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การใชภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสารทางดานธุรกิจ เนนการฟง การพูด การอาน  และการ
เขียนดวยวิธีการสอนและการฝกฝนจากการจําลองสถานการณทางดานธุรกิจ เพ่ือเปดโอกาสให
ผูเรียนมีโอกาสใชคาํศัพททักษะทางดานธุรกิจ 
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203415 ภาษาญี่ปุนธุรกจิ 2           3(3-0-6) 
 (Business  Japanese II) 
วิชาบังคับกอน :  203414 ภาษาญี่ปุนธุรกิจ  1  หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 พัฒนาการใชภาษาญี่ปุนเพ่ือการวางแผนดานตางๆ ทางธุรกิจ เนนแผนการตลาด 
แผนการผลิต  แผนองคกรและการจัดการ และแผนการเงิน โดยผูเรียนมีความสามารถในการ
อานและการเขียน  ตลอดจนสามารถเขาใจสัญญาทางการคาตางๆ จากตัวอยางที่เกิดข้ึนจริง 
 
203421 ภาษาเวียดนาม 1                   3(3-0-6)
 (Vietnamese I)  
วิชาบังคับกอน:  ไมม ี

ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนํา การ
ขอบคุณ การขอโทษ การขอและใหขอมูล ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด  ศึกษาระบบ
เสียง และไวยากรณพ้ืนฐานเพ่ือใหผูเรียนสามารถฝกฝนและเรียนรูดวยตนเองได 
 
203422 ภาษาเวียดนาม 2                 3(3-0-6) 

(Vietnamese II) 
วิชาบังคับกอน:  203421 ภาษาเวียดนาม  1 

ทักษะการฟง พูด และอาน เพ่ือใหผู เรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณตาง ๆ เชน การใชโทรศัพท การนัดหมาย การถาม และบอกทาง   
การซื้อของ การทองเที่ยว  ศึกษาโครงสรางและลักษณะของตัวอักษรเวียดนาม และไวยากรณที่
ซับซอนมากขึ้น เพ่ือใหผูเรียนสามารถฝกทักษะการอาน  
 
203423 ภาษาเวียดนาม 3          3(3-0-6) 

(Vietnamese III) 
วิชาบังคับกอน:  203422 ภาษาเวียดนาม 2 

พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาเวียดนาม เพ่ือใหสามารถใชภาษาใน
วงการธุรกิจไดอยางถูกตอง เหมาะสม และเปนธรรมชาติ ศึกษาแงมุมตาง ๆ ทางวัฒนธรรมจาก
เนื้อหาที่หลากหลาย เชน การโฆษณา เพลง ภาพยนตร บทคัดสรรบางตอนจากวรรณกรรมที่มี
ชื่อเสียง  เพ่ือใหเขาใจภาษายิ่งข้ึน 
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204102 คณิตศาสตรเพื่อคอมพิวเตอร        3(3-0-6) 
 (Mathematics for Computer) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 คณิตศาสตรวิยุต ระบบจํานวนเลขฐาน ตัวแทนขอมูลในรูปของขอความ จํานวนเต็ม 
จํานวนจริง ทฤษฎีเซท ตรรกศาสตร เมทริกซ และพีชคณิต บูลีน ฟงกช่ันเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ 
และข้ันตอนวิธ ี
 

204103   สถิตเิพื่อการวจิัยวิทยาการสารสนเทศ      3(3-0-6) 
 (Statistics for Information Science Research) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ความรูเบ้ืองตนทางสถิติ สถิติเชิงบรรยาย การแจกแจงความถี ่ การวัดแนวโนมเขาสู
สวนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงความนาจะเปนรูปแบบตางๆ เชน แบบปกติ แบบที 
แบบเอฟ และแบบไคสแควร สถิติเชิงอางอิง ไดแก ประชากร กลุมตัวอยาง คาพารามิเตอร และ
คาทางสถิติ การประมาณคาแบบจุดและแบบชวง การหาคาสหสัมพันธ การทดสอบสมมุติฐาน 
โดยใชสถิติทดสอบพาราเมตริกและนอนพาราเมตรกิ 
 

204104    การสือ่สารระหวางบคุคลและกลุม        3(3-0-6) 
 (Interpersonal and Group Communication) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
   ทฤษฎีและหลักการการสื่อสารระหวางบุคคล ทั้งในอดีตและรวมสมัย ทฤษฎีและ
หลักการสื่อสารกลุมยอย ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา การสื่อสารระหวางบุคคลและกลุม
ระดับตาง ๆ การประยุกตใชทฤษฎีและหลักการการสื่อสารระหวางบุคคลและกลุมใน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลและกลุม 
 
204105    การสือ่สารมวลชน               3(3-0-6) 

(Mass Communication) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
   กระบวนการ องคประกอบและสภาพแวดลอมการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน 
หนาที่ของสื่อมวลชน ระบบการสือ่สารมวลชนนานาชาติ สื่อสารมวลชนประเภทสิ่งพิมพ (หนังสือ 
หนังสือพิมพ นิตยสาร) สื่อสารมวลชนประเภทอเิล็กทรอนิกส (วิทยุกระจายเสียง ภาพยนตร       
วิทยุโทรทศัน) และส่ือสารมวลชนประเภทอืน่ในปจจุบัน ผลกระทบของการสื่อสารมวลชนในดาน
ตาง ๆ การสื่อสารมวลชนในอนาคต 
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204108    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํหรับระบบสารสนเทศ 4(3-3-8) 
(Computer Programming for Information System) 

วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
 ภาษาคอมพิวเตอรและวากยสัมพันธ การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร ข้ันตอนและระเบียบวิธีการโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง อาทิ ภาษาซี 
ฝกการโปรแกรมเพื่อแกปญหา และเพ่ือใชงานในระบบสารสนเทศ 
 
204110   การบริหารคอมพวิเตอรเบื้องตน    1(0-2-1) 

(Basic Computer Administration)  
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 สวนประกอบของคอมพิวเตอรและการเลือกซื้อ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร การ
ติดต้ังระบบปฏิบัติการตางๆ การแบงพารติชันและการจัดการอุปกรณจัดเก็บขอมูล การปรับแตง
ระบบ การติดต้ังฮารดแวร การติดต้ังซอฟตแวร การติดต้ังเครือขายคอมพิวเตอร การติดต้ัง
โปรแกรมบริการตางๆ การสํารองและการกูขอมลู การใชงานอปุกรณนําเสนอ การรับและสง
โทรสาร การใชเครื่องฉาย เครื่องถายเอกสาร และเครื่องกราดภาพ และอุปกรณเช่ือมตอสําหรับ
ธุรกิจตางๆ การกําหนดวิเคราะหปญหาคอมพิวเตอรและการแกไข  
 
204111   การสือ่สารขอมูลและเครือขาย        3(3-0-6) 
 (Data Communications and Networking) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ความหมาย ประเภท และวิวัฒนาการของการสื่อสารขอมูลและเครือขาย แบบจําลอง
เครือขาย สื่อนําขอมูล โพรโตคอลในแบบจําลองโอเอสไอและทีซีพี/ไอพี ฮารดแวรและซอฟตแวร
ของการสื่อสารขอมูลและเครือขาย การประยุกตใชงานการสื่อสารขอมูลในงานวิทยาการ
สารสนเทศ แนวโนมของการสื่อสารขอมูลและเครือขาย การรักษาความปลอดภัยของเครือขาย 
 
204112    กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 (Laws and Ethics in Information Technology) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 กฎหมายที่เกีย่วของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การคาและการพาณิชย การใชงาน
คอมพิวเตอรทีผ่ิดวัตถุประสงค  ความเทาเทยีมกันทางสังคม เสรภีาพในการพูด ความเปนสวนตัว  
การประเมินความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร  ทรัพยสินทางปญญา  และจรยิธรรมในวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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204113   การวิเคราะหระบบสารสนเทศ     3(3-0-6) 
 (Information System Analysis) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของระบบสารสนเทศ จุดมุงหมายและประโยชน
ของระบบสารสนเทศในองคการ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะหโครงสรางองคการและการ
ไหลเวียนของสารสนเทศ แบบจําลองระบบ แบบจําลองกระบวนการ แบบจําลองขอมูล เครื่องมือ
ชวยในการสรางแบบจําลองตางๆ ระบบสารสนเทศในองคการตางๆ ระบบสารสนเทศและการ
แกปญหาในองคการ  
 
204204   การออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล    4(3-3-8) 

(Database Design and Development) 
วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
 ความหมาย ประเภท และความสําคัญของขอมูลและฐานขอมูล เทคนิคการออกแบบ
ฐานขอมูลซอฟตแวรสําหรับการสรางและจัดการฐานขอมูล การพัฒนาฐานขอมูลแบบ
ความสัมพันธ การบริหารงานฐานขอมูล เนนเรื่องความถูกตองและความปลอดภัยของขอมูล 
เทคโนโลยีที่ใชในการสรางฐานขอมูล การประยุกตใชฐานขอมูลในงานสารสนเทศ 
 
204206    หลักการออกแบบและการสรางสาร    3(3-0-6) 
             (Principles of Message Design and Writing) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
   การวางแผนการออกแบบและการสรางสารสําหรับสื่อ ความคิดสรางสรรค หลักและ
วิธีการสรางสารเพื่อใหขอเทจ็จริง ความรู ความบนัเทิง เพ่ือแสดงความคิดเห็นและเพ่ือโนมนาวใจ 
เทคนคิในการออกแบบในการสรางสาร การวางรูปแบบและการใชเทคนิคพิเศษ การใชเทคโนโลยี
ในการออกแบบและการสรางสาร ฝกทักษะการสรางสารที่ใชเครื่องมอืทั่วๆ ไป และใชเทคโนโลยี
สมัยใหม 
 

204208   เทคโนโลยีการผลิตสื่อมวลชน 1    3(1-4-4) 
 (Technology of Mass Media Production I) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี

ลักษณะ  ขอบเขต  และแนวทางในการใชน วัตกรรม  และเทคโนโลยี ในการ
สื่อสารมวลชน กระบวนการผลิต ข้ันตอน การออกแบบและการผลิตสื่อมวลชนประเภทสื่อสิง
พิมพ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร  แผนพับ โปสเตอร การบูรณาการสูการผลิตสื่อสิ่งพิมพ
อิเล็กทรอนิกส การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการผลิตสื่อ ขอดีขอจํากัดของโปรแกรมแตละชนิด 
ฝกทักษะเบื้องตนในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตสื่อมวลชน 
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204209 หลักการจัดการ      3(3-0-6) 
    (Principles of Management) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ทฤษฎีและหลักการจัดการ  ลักษณะของการจัดการธุรกิจ  บทบาทของกลุมบุคคลหรือ
รัฐบาลที่มีตอธุรกิจ  รูปแบบและปจจัยในการพิจารณาเพื่อประกอบธุรกิจ  การกําหนดแนวทาง 
เปาหมาย  กลยุทธ  และการวางระบบในการจัดการธุรกิจ  ลักษณะและวิธีการในการจัดการ  
ดานการผลิต  การตลาด  งานบุคคล  การเงิน  และการสรางความสัมพันธสําหรับลูกคา  
คุณธรรม  และจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการ 

 
204210    การจัดการสํานักงาน     3(3-0-6) 

(Office Management)  
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

หลักและการวางแผนการจัดการสํานักงาน  ระบบและขั้นตอนการทํางาน การ
บริหารงานบุคคลในสํานักงาน เทคนิคในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและการประเมิน
ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีในการจัดสํานักงานสมัยใหม ระบบการสื่อสาร และการจัดเอกสาร
ภายในและภายนอกสํานักงาน  

 
204212    สารสนเทศในบริบทสังคม     3(3-0-6) 
 (Information in the Social Context) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

คุณคา ความสําคัญ และบทบาทของสารสนเทศตอบุคคล องคการและสังคม ลักษณะ
ของสังคมสารสนเทศ อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการสารสนเทศ การถายทอดสารสนเทศ ความ
เปล่ียนแปลงของสังคม อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และระบบสารสนเทศแหงชาติ สถาบันสารสนเทศ วิชาชีพสารสนเทศ จริยธรรมและตลาด
งานสารสนเทศ 
 
204213   การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ    3(2-2-5) 

(Information Resources Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โครงสรางขอมูลเพ่ือการใชงานในระบบสารสนเทศ
ตางระบบและผูใชตางกลุม แนวคิดพ้ืนฐานและหลักเกณฑการทํารายการและการควบคุมรายการ
บรรณานุกรม การสราง การดูแลรักษา และการประเมินรายการบรรณานุกรม หลักเกณฑการลง
รายการแบบแองโกล   อเมริกันฉบับพิมพครั้งที่ 2 (AACR2) และการบันทึกขอมูลตามมาตรฐาน
ของมารค 
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204215    การจัดการบริการสารสนเทศ    3(3-0-6) 
 (Information Service Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

หลักการจัดการบริการสารสนเทศโดยเนนผูใช หลักการตลาด การประชาสัมพันธ และ
การสื่อสารเพ่ือการจัดบริการ การเลือกใชแหลงสารสนเทศ การจัดบริการใหตรงกับความ
คาดหวัง การสรางความพึงพอใจ การจัดการความสัมพันธกับลูกคา 
 
204217    การตลาด      3(3-0-6) 
 (Marketing) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการตลาด การวิเคราะหสถานการณทางการตลาด การกําหนด
แผน กลยุทธทางการตลาด การวางแผนและการจัดการผลิตภัณฑ ระบบชองทางจัดจําหนายและ
ระบบการกระจายสินคา การสงเสริมการตลาด การกําหนดราคาและนโยบายการกําหนดราคา 
การตลาดระหวางประเทศ  

 
204218   กฎหมายธุรกิจ      3(3-0-6) 
 (Business Laws) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย บุคคลและทรัพย นิติกรรม และสัญญา 
หนี้ และละเมิด ซื้อขาย เชาทรัพย/เชาซื้อ ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ต๋ัวเงิน และเช็ค 
หางหุนสวน บริษัท หุน และตลาดหลักทรัพย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ขอสัญญา
ที่ไมเปนธรรม 
 
204219    แรงงานสัมพันธ      3(3-0-6) 
 (Labour Relations) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนวคิด ความหมายและกลไกของแรงงานสัมพันธ  สภาวะแรงงานในประเทศไทย  
ประวัติและแนวคิดเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน องคกรฝายลูกจาง และองคกรฝายนายจาง การยื่น
ขอเรียกรองและการเจรจาตอรองรวม การระงับขอพิพาทแรงงาน การคุมครอง แรงงาน เงิน
ทดแทน การประกันสังคม ศาลแรงงานและ    การพิจารณาคดีแรงงาน การสงเสริมแรงงานสัมพันธ
ในสถานประกอบการ  



 69 

204220    การสื่อสารธุรกิจ      3(3-0-6) 
 (Business Communication) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
   พฤติกรรมการสื่อสารธุรกิจดานการอาน พูด เขียน และการวเิคราะห รวมทัง้การควบคมุ
พฤติกรรมการสื่อสาร การสื่อสารธุรกิจระดับบุคคล การสื่อสารธุรกิจระดับกลุม และการสื่อสารธุรกิจ
ระดับมวลชน  การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมธุรกิจดวยวิธีอื่น 
 
204221   การบัญชี       3(3-0-6) 
 (Accounting) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ลักษณะทั่วไปของการบัญชี การบันทึกรายการทางการบัญชี การปรับปรุงรายการทางบัญชี        
กระบวนการจัดทํางบการเงิน  การบัญชีสินคาคงเหลือ  และการวิเคราะหงบการเงิน  
 
204222    พฤติกรรมภาษากับการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 (Language and Communication Behavior) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
   ธรรมชาติของการคิดและธรรมชาติของภาษา พัฒนาการของมโนภาพ และ
กระบวนการใชเหตุผลเพ่ือแกปญหา ภาษากับการพัฒนาคุณธรรม การวิเคราะหสารพัฒนาคุณธรรม 
พฤติกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสารเชิงปฏิบัติ ขอจํากัดของภาษาที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร แนว
การวิเคราะหพฤติกรรมภาษาจากสถานการณจริงดานตาง ๆ 
 
204224  การถายภาพเพือ่การสื่อสาร    3(3-0-6) 

      (Photography for Communication) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี

ประเภทและลักษณะกลองชนิดตาง ๆ สวนประกอบของกลองและหลักการ
ทํางาน อุปกรณเสริมที่ใชในการถายภาพ การถายภาพดวยกลองดิจิทัล ทฤษฎี และเทคนิคของ
การถายภาพ องคประกอบของภาพถาย แนวคิดเกี่ยวกับแสง การสื่อความหมายดวยภาพ เนน
การผลิตภาพถายเพื่อใชในงานส่ือมวลชนประเภทตางๆ เชน ภาพขาว ภาพประกอบสารคดี 
ภาพถายเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ ฯลฯ จรรยาบรรณในการถายภาพ  การใช   
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการตกแตงภาพเบ้ืองตน 
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204225   การจดัการความรู           3(3-0-6) 
(Knowledge Management)  

วิชาบังคับกอน : ไมม ี
ความหมายและความสําคัญของความรู ประเภทและระดับของความรู รูปแบบการคิดและ

การเรียนรูของมนษุย กรอบแนวคดิการจัดการความรู องคประกอบของการจัดการความรู วงจรชีวิต
ระบบจัดการความรู การสรางความรู ระบบการจัดเก็บและคนคืนองคความรู การจัดการความรูในภาค
ตาง ๆ เชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคการศึกษา เปนตน  
 
204226   สถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ        3(3-0-6) 
 (Enterprise Software Architecture) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนวคิดเกี่ยวกับสถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ  สถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ
จากมุมมองดานโครงสรางและพฤติกรรมการทํางานของระบบ รวมทั้งจุดแข็งและจุดออนของแต
ละดาน กรณีศึกษาการใชเทคนิคในการพัฒนาสถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ และการ
ประยุกตใชแมแบบสถาปตยกรรมและแมแบบสําหรับการออกแบบในการพัฒนาสถาปตยกรรม
ซอฟตแวรวิสาหกิจ 
   
204227  โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี        3(2-3-6) 

(Data Structure and Algorithms) 
วิชาบังคับกอน : 204108 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับระบบสารสนเทศ 
 แนวคิดการจัดการโครงสรางขอมูล การออกแบบโครงสรางขอมูล  โครงสรางขอมูลแบบแถว
ลําดับและแบบตัวชี้  โครงสรางขอมูลแบบลิงคลิสต สแตค คิว ทรี กราฟ  การเรียงลําดับและการ
คนหาขอมูล การวิเคราะหข้ันตอนวิธี  ความซับซอนในการคํานวณ  การประยุกตใชการจัดการ
โครงสรางขอมูลในระบบสารสนเทศ 
 
204228 ความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6) 
            (Information and Communication Technology Security) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร ปญหาที่เกิดจากการกระทําของ
คน เชน อาชญากรรมคอมพิวเตอรและปญหาดานจริยธรรม ปญหาที่เกิดจากระบบ เชน 
ซอฟตแวร ขอมูล การบํารุงรักษา ฯลฯ กรอบงานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยและการ
ควบคุมการเขาถึงตัวระบบ เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช การควบคุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
การปองกันการบุกรุก การควบคุมทางชีวภาพ การใชซอฟตแวรปองกัน การเขารหัสและการ
ถอดรหัส คียสวนตัว คียสาธารณะ และลายมือช่ือดิจิทัล ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวของ แนวโนม และการประยุกตงานดานความมั่นคงปลอดภัย 
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204229 เศรษฐศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
 (Economics of Information Technology) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 หลักเศรษฐศาสตร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี ตลาดและการแขงขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินการลงทุน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศตอการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การพัฒนากําลังคนและการจางงาน การ
เจริญเติบโตของธุรกิจ ประสิทธิภาพในการผลิต โครงสรางภาษี การถายทอดเทคโนโลยี การวจิยั
และพัฒนา การปรับตัวเขาสูสังคมสารสนเทศ 
 
204230    การออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลข้ันสูง   3(2-3-6) 
               (Advanced Database Design and Development) 
วิชาบังคับกอน :  204204 การออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล 

ความสําคัญและสถาปตยกรรมของฐานขอมูลข้ันสูง เชน ฐานขอมูลเชิงวัตถุ และ
ฐานขอมูลเชิงวัตถุสัมพันธ ภาษาสอบถามเชิงโครงสรางเชิงกระบวนคําสั่ง ทริกเกอรในระบบ
ฐานขอมูล กระบวนคําสั่งและฟงกชันที่ถูกเก็บไว การประมวลขอคําถามที่เหมาะสม การปรบัแตง
ฐานขอมูล การบริหารงานฐานขอมูล เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบน
ฐานขอมูลข้ันสูง และหัวขอข้ันสูงสําหรับระบบฐานขอมูล 

 
204231  การโปรแกรมเชิงวัตถุ     3(2-3-6) 
 (Object-Oriented Programming) 
วิชาบังคับกอน : 204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับระบบสารสนเทศ 

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับแนวคิดเชิงวัตถุ ความแตกตางระหวางการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
และการโปรแกรมแบบดั้งเดิม  หลักการตางๆ ของแนวคิดเชิงวัตถุ  การวิเคราะหและออกแบบ
ระบบดวยแนวคิดเชิงวัตถุ การสรางแบบจําลองของระบบเชิงวัตถุดวยแผนภาพยูเอ็มแอล ไดแก 
แผนภาพเชิงโครงสราง และแผนภาพเชิงกิจกรรม  การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ  
 
204232    หลักการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 
            (Principle of Human-Computer Interaction) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี

แนวคิดและความสําคัญของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร การสื่อสาร
ผานคอมพิวเตอร แบบจําลองการปฏิสัมพันธของมนุษยกับคอมพิวเตอร มนุษยปจจัย 
แบบจําลองการรูจําในการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร การใชงานไดในการ
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร การออกแบบการปฏิสัมพันธ ประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร แนวโนมของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ
คอมพิวเตอร 
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204233    เมทาดาทา      3(2-2-5) 
(Metadata) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  
เมทาดาทาในยุคดิจิทัล การพัฒนา การปรับใช และการประเมินเคารางเมทาดาทาใน

ชุมชนสารสนเทศที่แตกตางกัน ออนโทโลยี มาตรฐาน และเทคโนโลยี สําหรับการสรางเมทาดา
ทาที่คอมพิวเตอร สามารถเขาใจได เพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกัน 
 
204234   การจัดระบบสารสนเทศ     3(2-2-5) 

(Information Organization)  
วิชาบังคับกอน :  204213   การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

แนวคิดและทฤษฎีในการจัดระบบสารสนเทศ แบบแผนและระบบการจัดหมวดหมู
ความรู การควบคุมการใชคําศัพท ภาษาดรรชนี และการปรับใชเพ่ือการสืบคนสารสนเทศ  

 
204235   การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ   4(3-3-8) 

(Information System Design and Development) 
วิชาบังคับกอน : 204108 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับระบบสารสนเทศ 
 แนวทางและมาตรฐานในการออกแบบระบบสารสนเทศ วิธีการ เครื่องมือ และเทคนิค
สําหรับพัฒนาระบบ การออกแบบผลลัพธ ขอมูลนําเขา แฟมขอมูล และฐานขอมูล ปฏิสัมพันธ
ระหวางผูใชกับระบบ เครื่องมือชวยในการพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบ การนําระบบไปใชงาน 
การควบคุมและบํารุงรักษาระบบ กรณีศึกษาการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
204236    การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย  4(2-4-6) 
 (Animation and Multimedia Design and Development) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
   แนวคิดของสื่อประสม หลักการออกแบบสื่อประสม เทคโนโลยีในปจจุบันในการ
ออกแบบและการผลิต การประยุกตใชสื่อประสมในการสื่อสาร เทคนิคในการเลือกขอมูลและ
เทคนิคพิเศษในการสรางสื่อประสม เชน ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  แอนิเมชัน  เสียงดนตรี 
เสียงประกอบ ตลอดจนการใชประโยชนจากระบบการสื่อสารและการทดสอบและการประเมิน 
เครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือสรางสื่อประสม 
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204237   การสื่อขาวและการเขียนขาวหนังสือพิมพและขาวออนไลน    3(3-0-6)   
 (Newspaper and Online News Writing and Reporting) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  

ความหมาย องคประกอบ ประเภท และคุณสมบัติของขาว การหาและรวบรวมขอมลู
ขาว การสัมภาษณ และการใชอุปกรณรวบรวมขอมูลขาว  หลักการสื่อขาวสําหรับหนังสือพิมพ 
เทคนคิการเขียนขาวรูปแบบตางๆ เชน ขาวข้ันตน (ขาวตามเนื้อผา) และขาวข้ันสูง (ขาวเชิง
อธิบายความ ขาวเชิงสืบสวนสอบสวน ฯลฯ) หลักการสื่อขาวและการผลิตขาวออนไลน 

 
204301    วิธีวิจยัเชิงปริมาณ       3(3-0-6) 

(Quantitative Research Methods)  
วิชาบังคับกอน : ไมม ี

ความหมายและระเบียบวิธีวิจัยในสาขาวิทยาการสารสนเทศ งานวิจัยเชิงปริมาณใน
สาขาวิทยาการสารสนเทศ  การศึกษาผลงานวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศ ข้ันตอนการวิจัย เทคนิค
การสรางเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห และการนําเสนอผลงานการวิจัย การเขียน
ขอเสนอการวิจัยและรายงานการวิจัย การประเมินขอเสนอและผลการวิจัย 

 
204302    เทคโนโลยีการผลิตสือ่มวลชน 2    3(1-4-4) 
 (Technology of Mass Media Production II) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
   การใชเทคโนโลยีในปจจุบันเพ่ือการออกแบบและการผลิตสื่อมวลชน สื่อภาพยนตร        
สื่อโทรทศัน สื่อวิทยุกระจายเสียง โดยเนนข้ันตอนการผลิต และหลังการผลิต การตัดตอแบบ
ลิเนียร และนอนลิเนียร  การใชเทคโนโลยีในการใหแสง การควบคุมกลอง การควบคุมส ี และ
เสียง และการประเมนิคุณภาพรายการ  ใหมีการฝกเชิงปฏิบัติเพ่ือใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการผลิตสื่อมวลชน 
 
204303    เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน     3(3-0-6) 

(Technology of Mass Communication)  
วิชาบังคับกอน : ไมม ี

พัฒนาการของเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เชน การพิมพ วิทยุกระจายเสียงและ            
วิทยุโทรทัศน  ดาวเทียมสื่อสาร  ภาพยนตร  และสื่อใหมในยุคดิจิทัล และการประยุกตใชใน
สังคม 
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204304    การเขียนบทวิทย ุโทรทัศน และภาพยนตร   3(3-0-6) 
 (Writing for Broadcasting and Films) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 หลักการเขียนบทใหสอดคลองกับธรรมชาติของสื่อมวลชนประเภทวิทยุ โทรทัศน และ
ภาพยนตร สื่อมวลชนกับผูรับสารมวลชน การเขียนขาววิทยุและโทรทัศน การเขียนบทเกี่ยวกับ
เหตุการณพิเศษ  บทเกม  การเขียนบทรายการวาทการ เชน บทอภิปราย บทสัมภาษณ และบท
คําปราศรัย การเขียนบทรายการสําหรับเด็กและสตรี  
 
204306    การบริหารองคการสือ่มวลชน    3(3-0-6) 

(Management of Mass Media Organization)  
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
   ลักษณะธรรมชาติ และองคประกอบของการจัดองคการสื่อมวลชน กระบวนการ
จัดการตามลักษณะตามองคการ โดยเนนการจัดการระบบงาน การผลิต การควบคุมและ
การตลาด การดําเนินการ การจัดการองคการในดานบุคลากร สวัสดิการ การฝกอบรม การ
ประเมินผล ลักษณะและบทบาทขององคการธุรกิจสื่อมวลชนในรูปแบบขององคการแสวงผล
กําไร หรือพิทักษผลประโยชน หลักการบริหารเพ่ือพัฒนาองคการสื่อมวลชน รูปแบบและ
โครงสรางขององคการที่ประสบความสําเร็จ 
 
204308 การจัดการระบบสารสนเทศ     3(3-0-6) 

(Management of Information Systems)  
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วัฏจักรระบบงาน การใช
ระบบสารสนเทศขององคการเพื่อการปฏิบัติงาน การสนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคกรดิจิทัล การจัดการความรู เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 
วิธีการจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การวางแผนการดําเนินงาน 
และการควบคุมระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา การจัดการระบบสารสนเทศในองคการตาง ๆ  
 
204309    ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
 (Information Systems for Business) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศตามหนาที่ในองคการ
ธุรกิจ ระบบสารสนเทศดานการตลาด บัญชีและการเงิน การผลิต บุคลากร การคนควาและ
พัฒนา ขอมูลภายนอกและคูแขง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจในองคการธุรกิจประเภทตางๆ 
เทคโนโลยีกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
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204313    การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศและหองสมุด 3(3-0-6) 
 (Information and Library System Analysis and Design) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ระบบสารสนเทศและหองสมุด หลักการ วิธีการ และข้ันตอนของการวิเคราะหระบบงาน    
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ และหองสมุดอัตโนมัติ 
 
204316    ผูใชสารสนเทศ      3(3-0-6) 
 (Information Users) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ความสําคัญของผูใช ซึ่งเปนเปาหมายหลักของสถาบันบริการสารสนเทศ การกําหนด
กลุมเปาหมาย และกลุมผูใช แบบจําลองพฤติกรรมการใชสารสนเทศ การวิเคราะหความตองการ
และการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการจัดสรรบริการและนําสงสารสนเทศที่เหมาะสม การศึกษาผูใช 
การสงเสริมการใชและการใหการศึกษาแกผูใช 
 
204323    เทคโนโลยีการสื่อสารทางการเมือง    3(3-0-6) 
 (Technology in Political Communication) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง การเมืองกับการสื่อสารในระบบประชาธิปไตย และ
ระบบเผด็จการ กระบวนการสื่อสารกับการรณรงคทางการเมือง กลยุทธในการสรางผูนํากลุม การ
เลือกสื่อ กลุมผูรับสาร บทบาทของสื่อและการวิเคราะหกลวิธีการโนมนาวใจ วิวัฒนาการของการ
ใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการเมือง การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการสื่อสารทางการเมือง
ในเรื่องการบริหารพรรค การรณรงคทางการเมือง การหยั่งเสียง  การทดสอบนโยบาย 
 
204325    การโฆษณาและการประชาสัมพันธ    3(3-0-6) 

(Advertising and Public Relations) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ อิทธิพล และความสําคัญของการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ กลุมผูบริโภค กระบวนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ การเขียนโครงการ
และรายงานดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธ จริยธรรมของการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ 
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204326 การแปลเพื่องานนิเทศศาสตร     3(3-0-6) 
            (Translation for Communications) 
วิชาบังคับกอน :  203305  ภาษาอังกฤษ 5  
 ทฤษฎีการแปลและการเรียบเรียง  หลักการและเทคนิคการแปลขาวและสารคดีประเภท
ตาง ๆ  สารโฆษณา ประชาสัมพันธ และประชานิเทศจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือเผยแพรทางสื่อสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน 
อินเทอรเน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น 
 
204307    การจัดการทรัพยากรบุคคล     3(3-0-6) 
 (Human Resource Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนวคิดและหลักการจัดการทรัพยากรบุคคล กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล การ
วางแผนทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะหงาน  การสรรหาและการคัดเลือก กฎหมาย 
กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล  การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การบริหารคาตอบแทน การบริหารแรงงานสัมพันธ และระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 

 
204312    การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ   3(3-0-6) 
    (Information Storage and Retrieval) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

หลักการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ การจัดทําตัวแทนสารสนเทศ การจัดทําดรรชนี 
สาระสังเขป และธิซอรัส กระบวนการ และกลวิธีในการคนคืนสารสนเทศจากฐานขอมูลตางๆ 
หลักการทํางานของโปรแกรมคนหา การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช ของระบบการจัดเก็บ
และคนคืนสารสนเทศ และการประเมินผลการคนคืนสารสนเทศ 
 
204315    การจัดการศูนยสารสนเทศ     3(3-0-6) 
 (Management of Information Center) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

หลักการจัดการศูนยสารสนเทศ การวางแผน และการกําหนดนโยบาย การจัดการ
บุคลากร การเงิน อาคาร ครุภัณฑ การจัดการความเปลี่ยนแปลง การสื่อสารเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการ การจัดทําเอกสารและระบบสารสนเทศ เพ่ือชวยการปฏิบัติงานและการ
ตัดสินใจ การประกันคุณภาพ การวัด และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 



 77 

204317    การตัดสินใจการจัดการทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
 (Business Management Decision Making) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนวคิด องคประกอบ และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ การรวบรวมและใช
ขอมูลเพ่ือการวิเคราะหและการตัดสินใจทางธุรกิจ เทคนิคในการตัดสินใจภายใตสภาพความ
เสี่ยง  ความไมแนนอน  และภายใตการแขงขัน การวิเคราะหขายงานและการตัดสินใจ
ดําเนินงานธุรกิจ แนวคิด ประโยชน  และวิธีการพยากรณ ความสัมพันธของการพยากรณและ
การตัดสินใจ  
  
204318    แหลงสารสนเทศ      3(3-0-6) 
 (Information Sources) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนวคิด ขอบเขต และประเภทของแหลงสารสนเทศ แหลงสารสนเทศทองถิ่น 
ความสัมพันธของแหลงสารสนเทศกับสถาบันบริการสารสนเทศ 
 
204319    เศรษฐศาสตรสารสนเทศ     3(3-0-6) 
 (Economics of Information) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรที่ใชในสารสนเทศ ทฤษฎีผูบริโภคและอุปสงค ตนทุน
การผลิต และอุปทานตลาด ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ ตลาดสารสนเทศและผลกระทบภายนอก 
สารสนเทศในฐานะเปนสินคาสาธารณะ คาธรรมเนียมสิทธิ การใชมูลคาของเวลา การใชทรัพยากร
รวมกัน การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ และบริการสารสนเทศ 
 
204320    การจัดการสารสนเทศสํานักงาน    3(3-0-6) 
 (Office Information Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

หลักเกณฑ องคประกอบ กระบวนการและเทคโนโลยีที่ใชในการรวบรวม และจัดการ
เอกสาร และสารสนเทศขององคการ ระบบการจัดเก็บสารสนเทศสํานักงาน เทคโนโลยีในการ
จัดเก็บ การทําสําเนา และคนคืน 
 
 
 



 78 

204327 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร      3(2-2-5) 
 (Geographic Information Systems) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แผนที่ ภาพถายทางอากาศ และ
ภาพถายดาวเทียม จีพีเอส (ระบบกําหนดพิกัดพ้ืนที่) องคประกอบของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ขอมูลเชิงพ้ืนที่ โครงสรางขอมูลแบบเวคเตอร  โครงสรางขอมูลแบบแรสเตอร  การ
ซอนทับขอมูลเชิงพ้ืนที่  การวิเคราะหโครงขาย  และการวิเคราะหพ้ืนผิว การบูรณาการของ
ขอมูลเชิงพ้ืนที่ ขอมูลเชิงขอความ  และขอมูลภาพ ซอฟตแวรในการจัดการระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร  

 
204328 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส      3(3-0-6) 
 (e-Business) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ขอบเขตและประเภทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส การตลาด อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ 
กลยุทธทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีสนับสนุนพ้ืนฐาน ตัวแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การ
แลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส  การจัดการหวงโซอุปทาน  การวางแผนทรัพยากรของ
องคการ  ระบบลูกคาสัมพันธ นโยบายธุรกิจอิเล็กทรอนิกสของรัฐ  และนโยบายระหวางประเทศ  
ความเปนสวนตัว  ความนาเชื่อถือ  และการรักษาความมั่นคง  และปลอดภัยของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 

 
204329   เทคโนโลยีเวบ็      3(2-3-6) 
 (Web Technology) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 เทคโนโลยีพ้ืนฐานของเว็บ เว็บเบราวเซอร เว็บเซิรฟเวอร การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต โปรแกรมประยุกตบนเว็บ และฐานขอมูลบนเว็บ เทคโนโลยีสมัยใหมของเว็บ เอ็กซเอ็ม
แอล  เว็บเซอรวิส   การสรางและใชงานการจัดรูปแบบอัตโนมัติของเว็บ ความเปนสวนตัว ความ
นาเชื่อถือ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บ  
 
204330  การพฒันาโปรแกรมประยกุตบนเว็บ    3(2-3-6) 

 (Web Application Development) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ความสําคัญ องคประกอบ และสถาปตยกรรมของการเขยีนโปรแกรมบนเวบ็ การสรางเว็บ
เพจข้ันพ้ืนฐาน การเขียนโปรแกรมบนเว็บแบบตางๆ การเรียกใชงานออบเจ็กตตางๆ วิธีการหา
ขอผิดพลาดและการแกไขขอผิดพลาดรวมทั้งการประยุกตใชงานกับฐานขอมูล การจัดการระบบ
รักษาความปลอดภัยของขอมูล และกรณีศึกษา การประยุกตการเขียนโปรแกรมบนเบราวเซอร
สําหรับงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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204331 วิศวกรรมซอฟตแวร      3(3-0-6) 
 (Software Engineering) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

กระบวนการ วงจรชีวิต และกลยุทธการพัฒนาซอฟตแวรสมัยใหม   แบบจําลองการ
พัฒนาแบบวนรอบและเพิ่มพูน  การเก็บรวบรวมความตองการของผูใช  การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบดวยเครื่องมือชวยวิเคราะหและออกแบบระบบ  เทคนิคในการสรางตัวตนแบบ  
การพัฒนาตัวตนแบบ  หลักการในการทดสอบระบบ  เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสวนตอประสาน
กับผูใช   
 
204332 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับระบบเครือขาย  3(2-2-5) 
            (Network Application Development) 
วิชาบังคับกอน : 204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับระบบสารสนเทศ 

ภาพรวมแบบจําลอง ทีซีพี/ไอพี แบบจําลองและข้ันตอนวิธีการรับและใหบริการ          
การสื่อสารระหวางโปรเซส การตอประสานซ็อกเก็ตทีซีพี ยูดีพี และรอว, ดีมอนโปรเซส, การ
ผสมผสาน ไอ/โอ, ไอ/โอ แบบไมจัดเปนกลุมระเบียน, การแปลงชื่อและที่อยู, สัญญาณและสาย
โยงใย, การโปรแกรมเครือขายข้ันสูง 
   
204333 การพัฒนาซอฟตแวรโดยยึดเหตุการณ   3(2-2-5) 
            (Event-Driven Software Development) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนวคิดและภาพรวมของซอฟตแวรโดยยึดเหตุการณเชน ด็อตเน็ต เครื่องมือ  
วากยสัมพันธภาษา  ชนิดขอมูลและคอลเล็กชัน  กระบวนการและเทรด  เขตโปรแกรมประยุกต  
การจัดการไฟล  ซีเรียลไลเซชันและนําเขา/สงออก  โลกาภิวัฒนและทองถิ่นภิวัฒน  การจัดการ
ขอความและกราฟก สวนติดตอกับผูใชเชิงกราฟก  ตัวควบคุมมาตรฐาน  การบูรณาการขอมูล
และฟอรม  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตที่ขับดันดวยฐานขอมูล  การพิมพและการรายงาน  การ
รับ-สงจดหมาย  การโปรแกรมแบบอสมวาร  ความมั่นคงปลอดภัย  การปรับแตง การติดต้ังใช
งาน และการบํารุงรักษาโปรแกรมประยุกต      
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204334 การโปรแกรมภาษาสคริปต     3(2-2-5) 
            (Scripting Language Programming) 
วิชาบังคับกอน : 204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับระบบสารสนเทศ 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับภาษาสคริปต เชน ความแตกตางระหวางภาษาสคริปตและ
ภาษาการโปรแกรม จุดแข็งและจุดออนของภาษาสคริปต ฯลฯ  การเขียนโปรแกรมอยางมี
ประสิทธิภาพโดยใชภาษาเชลลสคริปตบนยูนิกซ เชน เพิรล และไพธอน  การเขียนโปรแกรม
อยางมีประสิทธิภาพโดยใชภาษาสคริปตที่พัฒนาบนเว็บ เชน พีเอชพี เอเอสพี และจาวาสคริปต  
วิธีการทดสอบและการแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรม 
 
204335   การทดสอบซอฟตแวร     3(3-0-6) 
            (Software Testing) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 คํานิยามและพ้ืนฐานการทวนสอบและทดสอบซอฟตแวร  เทคนิคที่ใชการทวนสอบ
และทดสอบซอฟตแวร เทคนิคอื่นๆ เชน การวิจารณ การตรวจสอบ การทดสอบซอฟตแวร การ
วิเคราะหปญหา และการรายงาน เทคนิคการทดสอบแบบกลองดําและกลองขาว การทดสอบและ
การประเมินผลการปฏิสัมพันธระหวางเครื่องกับผูใชระบบ การพยากรณความนาเชื่อถือของ
ซอฟตแวร การประกันคุณภาพ เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ 
 
204336    การจัดการโครงการซอฟตแวร    3(3-0-6) 
 (Software Project Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การวางแผนโครงการซอฟตแวร  การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณและเวลาโดย
ใชเครื่องมือและเทคนิคทางเศรษศาสตรจุลภาคที่ใชประมาณคาใชจายในการพัฒนาซอฟตแวร   
การวางแผนการจัดการและเลือกเทคนิคที่เหมาะสม  การนําเทคนิคและหลักการตางๆไปใช ให
เหมาะสมกับสถานการณ  การจัดการความเสี่ยงทางซอฟตแวร  การติดตามความกาวหนาใน
การพัฒนาซอฟตแวร  การวัดเมตริกซตางๆ ที่ใชในการประเมินโครงการซอฟตแวร 

 
204337    การโปรแกรมแบบขนานและแบบกระจาย   3(2-2-5) 
            (Parallel and Distributed Programming) 
วิชาบังคับกอน : 204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับระบบสารสนเทศ 

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบขนานและแบบกระจาย เทคโนโลยีเสมือน ข้ันตอนวิธี
แบบขนานและแบบกระจาย แบบจําลองการโปรแกรม การโปรแกรมแบบกลุมเมฆ การโปรแกรม
แบบกริด  การโปรแกรมตามมาตรฐานเอ็มพีไอและโอเพนเอ็มพี  การโปรแกรมแบบมัลติเทรด 
การประเมินและวิเคราะหสมรรถนะของโปรแกรม การแกไขจุดบกพรอง เครื่องมือในการพัฒนา 
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204338   การพัฒนาโปรแกรมประยุกตเชิงวัตถุข้ันสูง   3(2-2-5) 
            (Advanced Object-Oriented Application Development) 
วิชาบังคับกอน : 204231 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ

ความรูเบ้ืองตนของการโปรแกรมดวยภาษาเชิงวัตถุ เชน ภาษาจาวา ชนิดขอมูลและ   
ตัวกระทํา  นิพจนและการควบคมุ  การออกแบบคลาส เมท็อด และสวนตอประสาน  การจัด
กระทํากับความผดิปกติ  คอลเล็กชันและเจนเนอรกิส  สวนนําเขาและสวนแสดงผล  เทรด  การ
ใชและการสรางเอพีไอ การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช  การเขาถึงฐานขอมลู  การพัฒนา
โปรแกรมประยุกตสําหรับระบบวิสาหกิจ 

  
204339    การพัฒนาซีแมนติกเว็บ     3(2-2-5) 
            (Semantic Web Development) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ซีแมนติกเว็บเบ้ืองตน เทคโนโลยีของซีแมนติกเว็บ แบบจําลองและภาษาสําหรับ          
การพัฒนาซีแมนติกเว็บ ตรรกแบบพรรณา โอเคบีซี เอ็กซเอ็มแอล อารดีเอฟ ภาษาโอดับเบ้ิลยู
แอล  ภาษาสําหรับการคนหาตามความหมาย  เครื่องมือสําหรับซีแมนติกเว็บ  ซีแมนติกเซิรส
เอนจิน และกรณีศึกษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับซีแมนติกเว็บ 
 
204340    หลักการปญญาประดิษฐ     3(3-0-6) 
            (Principles of Artificial Intelligence) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ เชน ขอบเขต ที่มา และเทคนิคของ
ปญญาประดิษฐ ฯลฯ  การแทนความรู  โครงสรางความจํา  การหาเหตุผล  การหาเหตุผลแบบ
นาจะเปนและเทคนิคการคนหา  เกม  การวางแผน  การเรียนรูของเครื่อง  การคํานวณเชิง
วิวัฒนาการ  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับตรรกศาสตรคลุมเครือ  
ระบบผูเช่ียวชาญ 
 
204341    การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ                 3(3-0-6)     
 (Integrated Marketing Communication) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  

แนวคิด หลักการ และวิธีการของการสงเสริมและสื่อสารการตลาด การวางแผน            
การกําหนดกลยุทธ และปจจัยในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  การกําหนดกลยุทธและ
เครื่องมือการสื่อสารการตลาด ไดแก การโฆษณา  การประชาสัมพันธ    การสงเสริมการขาย 
และการขายตรง เครือขายสื่อมวลชนและชุมชนสัมพันธ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงาน
สื่อสารการตลาด การประยุกตหลักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสถาบัน องคกรและ
ชุมชน การประเมินผลกลยุทธการสื่อสารการตลาด 
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204342 การบริหารระบบและเครือขาย    3(2-2-5) 
     (Network and System Administration) 
วิชาบังคับกอน : 204111  การสื่อสารขอมูลและเครือขาย    

การติดต้ังและดูแลระบบเซิฟเวอรและคลัสเตอร การปรับแตงการใหบริการ การจัดการ
ผูใช  การสํารองและการกูระบบ การติดต้ังและดูแลระบบเครือขาย การหาเสนทาง ความมั่นคง
ปลอดภัย การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือขาย กฎหมายและจริยธรรมของผูดูแลระบบ       
 
204343 เทคโนโลยีการจัดการฐานความรู    3(2-2-5) 
    (Knowledge Base Management Technology) 
วิชาบังคับกอน : 204225 การจัดการความรู  

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบฐานความรู เทคโนโลยีสมัยใหมสําหรับการพัฒนาระบบ
ฐานความรู การกําหนดตัวแทนองคความรู การจัดทําดัชนี การจําแนก การจัดเก็บและการคนคืน
องคความรู เทคโนโลยีการคนคืนตามความหมาย  กรณีตัวอยาง การจัดการฐานความรูใน
องคการตางๆ  

 
204344   จดหมายเหตุมัลติมีเดีย     3(3-0-6) 
 (Multimedia Archives) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
การพัฒนาจดหมายเหตุมัลติมีเดีย วิธีการรับฝาก และรวบรวมจดหมายเหตุมัลติมีเดีย นโยบาย
ระดับประเทศ ปญหาดานการบริหารจัดการ การรวมศูนยและการกระจายศูนย ความสัมพันธ
ระหวาง หนวยผลิตและหนวยจัดเก็บจดหมายเหตุมัลติมีเดีย การแปลงผันและการจัดการสื่อ 
ประเด็นดานกฎหมาย นโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ การจัดทําดรรชนีและการควบคุมการ
เขาถึง การอนุรักษ และการดูแลรักษา สารสนเทศมัลติมีเดีย การจัดการสินทรัพยมัลติมีเดีย 
 
204345    การพัฒนาโปรแกรมประยุกตวิสาหกิจ   3(2-3-6) 
            (Enterprise Application Development) 
วิชาบังคับกอน : 204226 สถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกตวิสาหกิจ วิธีการ เครื่องมือ และทีมงานใน
การพัฒนา การศึกษาโปรแกรมประยุกตที่ใชในองคกร การออกแบบโปรแกรมประยุกตใหม การ
พัฒนาและปรับใชโปรแกรมประยุกต การดําเนินการโปรแกรมประยุกตวิสาหกิจ กรณีศึกษาใน
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ือใชในองคกร 
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204346 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคล่ือนที่   3(2-2-5) 
            (Mobile Device Application Development) 
วิชาบังคับกอน : 204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับระบบสารสนเทศ 

แนวคิด สถาปตยกรรม และเครื่องมือของการพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณ
เคลื่อนที่  การออกแบบสวนติดตอกับผูใชของโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่  ระบบ
สารสนเทศและโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่  ความมั่นคงปลอดภัยของโปรแกรม
ประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่ โพรโทคอลของโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่  การพัฒนา
โปรแกรมประยุกตสําหรับผูรับแบบบางและแบบหนาบนอุปกรณเคลื่อนที่  การทําใหเกิดผลของ
สวนติดตอกับผูใช   การทําใหเกิดผลของผูรับและผูใหบริการ  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบน
อุปกรณเคลื่อนที่ที่ขับดันดวยฐานขอมูล  กรณีศึกษาธุรกิจของโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณ
เคลื่อนที่  โครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่ 
   
204347    การพัฒนาซอฟตแวรสื่อประสม    3(2-2-5) 
            (Multimedia Software Development) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนวคิดของการพัฒนาสื่อประสม สื่อประสมแบบมีปฏิสัมพันธ แนวคิดของวัตถุ ภาษา
สําหรับการพัฒนาสื่อประสม แบบชนิดของขอมูล โครงสรางควบคุม การออกแบบสวนตอ
ประสานผูใชการเชื่อมตอกับฐานขอมูลสื่อประสม ภาษาสามมิติแบบยืดหยุน (เอ็กซทรีดี)  
แนวคิดของเอ็กซทรีดี การออกแบบและพัฒนาสื่อประสมดวยเอ็กซทรีดี  เครื่องมือการพัฒนา
เอ็กซทรีดีและกรณีศึกษา  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตทางดานสื่อประสม 

 
204348    การพฒันาเกมคอมพิวเตอร    3(2-2-5) 
            (Computer Game Development) 
วิชาบังคับกอน : 204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับระบบสารสนเทศ 

บทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการสรางเกมคอมพิวเตอรเชิงปฏิสัมพันธ            
การจัดแบงประเภทของเกม  แนวคิดของเกมเอ็นจิ้นและผังการทํางานในการใชเกมเอ็นจิ้นในการ
พัฒนาเกมคอมพิวเตอร  เกมออนไลนซึ่งเนนที่เครือขายและประเด็นการจัดการผูใช  การพัฒนา
เกมคอมพิวเตอรโดยใชเกมเอ็นจิ้น 
 
204349    เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน                     3(1-4-4) 

(Technology of Animation Production)  
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
  แนวคิดเกี่ยวกับแอนิเมชัน เทคนิคและขั้นตอนการสรางแอนิเมชัน การใชเทคโนโลยี
ปจจุบันในการออกแบบและผลิตแอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ แสง เสียง และการควบคุมกลองใน
แอนิเมชัน การประยุกตใชแอนิเมชันในสื่ออื่นๆ บทบาท ผลกระทบ และแนวโนมของแอนิเมชัน 
ใหมีการฝกเชิงปฏิบัติเพ่ือใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตแอนิเมชัน  
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204350 การคนหาความรูสําหรับฐานขอมูลธุรกิจ   3(2-3-6) 
    (Knowledge Discovery in Business Databases) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ประเภทของธุรกิจและบทบาทของฐานขอมูลตอการดําเนินธุรกิจประเภทตางๆ  
ความหมายและวิธีการพัฒนาระบบฐานขอมูล การวิเคราะหความตองการและความจําเปนในการ
ใชฐานขอมูลธุรกิจ  แนวคิดเบื้องตนของฐานขอมูลธุรกิจ เทคโนโลยีในการสรางฐานขอมูล และ
การประยุกตใช การประเมินผลและพัฒนาระบบฐานขอมูล คลังขอมูล เหมืองขอมูล และการ
คนหาความรูจากฐานขอมูลธุรกิจ 
 
204351 ธุรกิจอัจฉริยะ       3(3-0-6) 
       (Business Intelligence) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ประเภทและ
กระบวนการตัดสินใจ ลักษณะสารสนเทศสําหรับธุรกิจอัจฉริยะและเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
แบบจําลองการจัดการและแบบจําลองการวิเคราะหเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ ประเภท 
องคประกอบ และซอฟตแวรของธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนา
แบบจําลองเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ  การพัฒนาและประยุกตใชธุรกิจอัจฉริยะและระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ  ระบบสารสนเทศสําหรับผูจัดการระดับสูงและระบบผูเช่ียวชาญ 
 
204352   หองสมุดดิจิทัล      3(2-2-5) 

(Digital Libraries) 
วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

การจัดการ การวางแผน การจัดการโครงการ เนื้อหาที่อยูในรูปดิจิทัล ไดแก ประเภท
ของสื่อมาตรฐานที่เกี่ยวของ และการจัดทําใหอยูในรูปดิจิทัล รูปแบบและมาตรฐานเมทาดาทา
สําหรับหองสมุด ดิจิทัลเทคโนโลยีของหองสมุดดิจิทัล การออกแบบหองสมุดดิจิทัลโดยมีผูใชเปน
ศูนยกลาง การอนุรักษทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล การควบคุมการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ   
ดิจิทัล แนวโนม/บทบาทของหองสมุดดิจิทัลตอสถาบัน สังคม และประเด็นที่เกี่ยวของ/ความทาทาย
ของนักวิชาชีพสารสนเทศในการจัดการหองสมุดดิจิทัลและทรัพยากรตนฉบับ 
 
204353    การวิเคราะหผูรับสาร     3(3-0-6) 
 (Audience Analysis) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ความหมายและจุดประสงคของผูรับสาร การวิเคราะหผูรับสาร ผูรับสารกับการใช
ประโยชนจากสื่อ การวิเคราะหความเห็นของผูรับสารที่มีตอบทบาทของสื่อ การนําผลวิเคราะห
ผูรับสารมาใชในการวางแผนการสื่อสาร การโฆษณา การประชาสัมพันธ และกิจกรรมการสื่อสาร
ตาง ๆ 
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204354   เทคโนโลยีการจัดผังรายการสื่อสารมวลชน   3(3-0-6) 
(Technology in Mass Media Programming) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  
หลักการผังรายการสื่อสารมวลชนดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ประเภท

กลุมเปาหมาย องคประกอบของการจัดผังรายการ ปญหาและอุปสรรคของการจัดผังรายการ 
เปรียบเทียบการจัดผังรายการสื่อสารมวลชนของไทยกับตางประเทศ เคเบิลทีวี หลักการจัดผัง
รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนสาธารณะและเอกชน พัฒนาการของการใช
เทคโนโลยีในการจัดรายการ ฝกทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการจัดผังรายการสื่อมวลชน
ดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

 
204355   การจัดการโครงการสําหรับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Project Management for Management Information Systems) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ความสําคัญของการจัดการโครงการในฐานะเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ
เชิง กลยุทธ   แสดงขั้นตอนของการจัดการโครงการตั้งแตเริ่มจนโครงการสิ้นสุด เนนความสําคัญ
ในการบรรลุผลงานตามกําหนดเวลาและงบประมาณที่ไดรับ โดยการวิเคราะหถึงตนทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการ การจัดการโครงการสําหรับการพัฒนาซอฟตแวร การวิเคราะหโครงขาย
งาน  ตลอดจนการใชเทคโนโลยีในการจัดการโครงการ  

 
204356    การจัดการการดําเนินงาน     3(3-0-6) 
 (Operations Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดการการดําเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ  การ
ออกแบบกระบวนการดําเนินงาน  การจัดการกําลังการผลิต การวางแผนการดําเนินงาน เชน  
แผนการขายและดําเนินงาน ตารางการผลิตหลัก การจัดตารางการผลิต แผนความตองการวัสดุ 
การจัดซื้อและควบคุมสินคาคงเหลือ และความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดการหวงโซอุปทานและ
การจัดการโลจิสติกส  

 
204357    ระบบหองสมุดอัตโนมัติ     3(3-0-6) 

(Library Automation System)  
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ระบบอัตโนมัติที่ใชในงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ กระบวนการทํางานของระบบ
อัตโนมัติ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานจัดทํารายการบรรณานุกรม งานวารสาร งานยืม
คืน งานคนคืนมาตรฐานดานโครงสรางขอมูลและการทํางานรวมกันของระบบ การประเมินและ
การเลือกใชระบบ เทคโนโลยีและแนวโนม 
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204358 การออกแบบสารสนเทศและการพิมพแบบตั้งโตะ  3(2-2-5) 
 (Information Design and Desktop Publishing) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบสารสนเทศ และการนําเสนอสารสนเทศในบริบทดิจิทัล 
ประกอบดวย องคประกอบในการออกแบบ หลักการจัดองคประกอบ ทฤษฎีสี หลักการออกแบบ
และจัดหนา สิ่งพิมพ เทคโนโลยีการพิมพแบบต้ังโตะ การสรางภาพกราฟก การผลิตสื่อสาร
สนเทศประเภทตาง ๆ   

 
204401    กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน    3(3-0-6) 

(Laws and Ethics of Mass Communication) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
   กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญาในสวนที่เกี่ยวของกับความผิดฐานหมิ่น
ประมาท ตลอดจนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกําหนด กฎกระทรวง ที่เกี่ยวของ
กับนักนิเทศศาสตร กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา และจริยธรรมทางวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน 
 
204402    จิตวิทยาการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 (Communication Psychology) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ระเบียบวิธีการทางดานจิตวิทยาเกี่ยวกับการสื่อสารของมนุษย หลักของการเรียนรูและ
การสื่อสาร บุคลิกภาพ ความผิดปรกติ และการปรับตัวในดานการสื่อสาร จิตวิทยาการสื่อสารใน
สังคม จิตวิทยาการสื่อสารมวลชน ทฤษฎีจิตวิทยาในการสื่อสารระดับตาง ๆ กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
จิตวิทยาในการสื่อสาร 

 
204403    การสื่อสารตางและระหวางวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
 (International and Intercultural Communication) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 แนวคิด ทฤษฎีดานสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการ
สื่อสารวิธีการศึกษาการสื่อสารตางและระหวางวัฒนธรรม การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคใน
การสื่อสารตางวัฒนธรรม ความสําคัญของมโนทัศนวัฒนธรรมและความเปนอื่นทางวัฒนธรรม 
บทบาทของการสื่อสารตางวัฒนธรรมในการสื่อสารระดับตาง ๆ  ทั้งระดับบุคคลและระดับกลุม   
ฝกทักษะการสื่อสารตางวัฒนธรรมจากสถานการณจริงและสถานการณจําลอง 
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204405    การจัดการการเงิน     3(3-0-6) 
 (Financial Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ความสําคัญและบทบาทของการจัดการการเงิน สภาพแวดลอมทางการเงินที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจ การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน การพยากรณความตองการเงินทุนและการวิเคราะหผล
การดําเนินงานของธุรกิจ นโยบายและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดงบประมาณทุน  การ
จัดการการเงินระยะยาว และประเด็นที่นาสนใจในปจจุบัน  
 
204409    ฐานขอมูลงานสารสนเทศและหองสมุด   3(2-2-5) 

(Information and Library Databases) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  

บทบาทของฐานขอมูลในงานสารสนเทศและหองสมุด การออกแบบและพัฒนา
ฐานขอมูลตางๆ กระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห และประเมินผลระบบฐานขอมูล
สารสนเทศและหองสมุด 

 
204410    เครือขายระบบสารสนเทศ     3(3-0-6) 
 (Information System Network) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนวคิดและพัฒนาการการดําเนินเครือขายระบบสารสนเทศ โครงสราง และ
องคประกอบพ้ืนฐานของเครือขายระบบสารสนเทศ เครือขายระบบสารสนเทศประเภทตางๆ 
กิจกรรมและบริการที่เครือขายควรวางแผนและดําเนินการ 
 
204411   การวิจัยและการประเมินผลงานสารสนเทศ   3(3-0-6) 
 (Research and Evaluation of Information Work) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนวคิด กระบวนการ สถานภาพการวิจัย และการประเมินผลงานสารสนเทศ การ
เลือกใชวิธีวิจัย และวิธีประเมินผล เพ่ือศึกษาประเมินศูนยสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และ
บริการสารสนเทศ แหลงขอมูล งานวิจัยและงานประเมินผล การอาน แปลผล และประยุกตผลไป
ปฏิบัติ 
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204413    การวางแผนสื่อสารมวลชนและการเผยแพร   3(3-0-6) 
(Mass Communication Planning and Dissemination)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวางแผนสื่อสารมวลชนและการเผยแพร นโยบาย

และการวางแผนสื่อสารมวลชนและการเผยแพร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การวิเคราะหปญหา
สังคมและสภาพแวดลอมของกลุมชุมชนเพ่ือกําหนดนโยบาย แผนแมบท และแผนปฏิบัติการ 
หลักการทําแผนปฏิบัติการเพื่อเผยแพรผานสื่อสารมวลชน การประเมินผล และการปรับปรุงแผน 
กลยุทธการสื่อสารเผยแพรผานสื่อมวลชนไปยังกลุมเปาหมาย ศึกษาจากกรณีศึกษาในอดีตและ
ปจจุบัน เทคโนโลยีลาสุดที่เกี่ยวของกับการสื่อสารและเผยแพร 
 
204414    พฤติกรรมและการสื่อสารในองคการ    3(3-0-6) 

(Behavior and Organization Communication) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองคการ  ขอบขายและตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
ของบุคคลในองคการ  พฤติกรรมการรวมกลุมและการจัดการความขัดแยงระหวางกลุม  
วัฒนธรรมองคการ  ผูนําและภาวะผูนํา   ลักษณะและกระบวนการสื่อสารในองคการ การสื่อสารใน
องคการรูปแบบตางๆ ปญหาและอุปสรรคของการสื่อสารในองคการ    
 
204415    การเขียนบทความและสารคดี    3(3-0-6) 

(Writing Articles and Documentaries)  
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ประเภทและรูปแบบตาง ๆ ของบทความและสารคดี การนําเสนอบทความและสารคดี
โดยผานสื่อสิ่งพิมพ วาทะ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ภาษาที่ใชในการเขียนบทความ
สารคดี การวางแผนเพื่อเขียนบทความและสารคดี การเขียนบทความรายงานขาวเกี่ยวกับการ
พูด การอภิปรายการประชุมและการชุมนุมสาธารณะ 
 
204416    การวิจัยทางนิเทศศาสตร     3(3-0-6) 
 (Communication Research) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
   ปริทรรศน ขอบเขตของนิเทศศาสตร การสํารวจวรรณกรรม  แหลงขอมูลทางนิเทศ
ศาสตร เทคนิคการวิจัยทางนิเทศศาสตร เชน การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงสํารวจ การหา
ประชามติ การวิเคราะหเนื้อหาและการวิจัยพฤติกรรม ระเบียบและข้ันตอนของการวิจัยทาง
นิเทศศาสตร 
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204420    คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู    3(3-0-6) 
 (Computer Based Learning) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนวคิด หลักการ และวิธีการในการออกแบบระบบการสอน หลักการและเทคนิค          
การออกแบบบทเรียนชวยสอนบนเว็บ การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาบทเรียนชวย
สอนบนเว็บ การประเมินผลบทเรียน 
 
204421    การปรุงแตงสารสนเทศ     3(3-0-6) 
 (Information Consolidation) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

กระบวนการประมวลสารสนเทศสําเร็จรูปหรือแปรรูปใหตรงกับลักษณะ และความ
ตองการของผูใชใหพรอมใชงาน การคัดเลือก ประเมิน วิเคราะห สังเคราะห จัดรูปแบบ เผยแพร
และนําสงดวยวิธีการอันเหมาะสม 
 
204422    การศึกษาอิสระ      3(3-0-6) 
 (Independent Studies) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

คนควาศึกษาหัวขอใหม ๆ ที่นาสนใจเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงานสารสนเทศดานตาง ๆ ตามความตองการของนักศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย
ผูสอน โดยมีความเหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต 
 
204424  เทคโนโลยีการผลิตสื่อมวลชนขั้นสูง    3(1-4-4) 
  (Advanced Technology of Mass Media Production) 
วิชาบังคับกอน : 204302 เทคโนโลยีการผลิตสื่อมวลชน 2  
     204304 การเขียนบทวิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร  
         หรือไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
   การใชเทคโนโลยีในปจจุบันเพ่ือการออกแบบและผลิตสื่อมวลชนข้ันสูง การใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรข้ันสูงในการสรางภาพ การตัดตอ การใชเทคโนโลยีข้ันสูงในการใหแสง  
การควบคุมกลอง การควบคุมแสงและเสยีง ฝกทักษะการผลิตสื่อมวลชนข้ันสูง 
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204417    ธุรกิจระหวางประเทศ     3(3-0-6) 
 (International Business) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนวคิดและความสําคัญของธุรกิจระหวางประเทศ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจ กลยุทธในการสงออกและการลงทุนระหวางประเทศ ดุลการชําระเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา ลักษณะ รูปแบบ และวิธีการจัดองคการธุรกิจตางประเทศ บทบาทของภาครัฐบาล 
แนวทางปฏิบัติในการสงออก นําเขาสินคา สัญญาซื้อขาย การชําระเงินและสินเชื่อสําหรับธุรกิจ
ระหวางประเทศ  การบริหารความเสี่ยงภัยในการคาระหวางประเทศ  
 
204425   การวิเคราะหและวิพากษสื่อ     3(3-0-6) 
              (Media Analysis and Criticism) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
   แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหและวิพากษสื่อ อาทิ ทฤษฎีสังคมวิทยา 
ทฤษฎีจิตวิเคราะห ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมือง ทฤษฎีสัญญะวิทยา ฯลฯ  การวิเคราะหและ
วิพากษบทบาทหนาที่และการดําเนินงานของสื่อ สื่อกับความรับผิดชอบตอสังคม ฝกทักษะการ
วิเคราะหวิพากษสื่อและสถานการณขาวปจจุบัน  และนําเสนอแนวทางแกไขอยางสรางสรรค 
 
204426 สัมมนาซอฟตแวรวิสาหกิจ     2(2-0-4) 
            (Seminar in Enterprise Software) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การสัมมนาตามหัวขอกําหนด เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต
วิสาหกิจ โปรแกรมประยุกตบนเว็บ ซอฟตแวรสื่อประสม ระบบฐานขอมูล การทดสอบซอฟตแวร 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 
 
204427    โครงงานซอฟตแวรวิสาหกิจ    4(0-8-4) 
             (Project in Enterprise Software) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การพัฒนาซอฟตแวรวิสาหกิจตามหัวขอที่กําหนด เชน การออกแบบและพัฒนา
ซอฟตแวรสําหรับองคกร การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ ซอฟตแวรสื่อประสม การ
ออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล การใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือพัฒนาโปรแกรมประยุกต 
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204428    โครงงานนิเทศศาสตร     4(0-8-4) 
 (Project in Communication) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 การวิเคราะห วางแผน และการผลิตโครงงานนิเทศศาสตรตามหัวขอกําหนด เชน ชุด
การวิเคราะหและการผลิตขาว  ชุดสื่อประชาสัมพันธ ชุดสื่อโฆษณา ชุดรายการโทรทัศน 
ภาพยนตร และส่ือใหม  
 
204429   โครงงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   4(0-8-4) 
 (Project in Management Information Systems) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตามหัวขอกําหนด เชน ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับองคการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดเก็บและคนหา
ขอมูลบนเว็บ คลังขอมูล การสื่อสารขอมูลและเครือขาย   และการใชเทคโนโลยีสมัยใหมสําหรับ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  

 
204430    โครงงานสารสนเทศและหองสมุด    4(0-8-4) 

(Project in Information and Library Work) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  

การจัดทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศศึกษา เชน ระบบหองสมุด
อัตโนมัติ ระบบเอกสารสํานักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศทองถิ่น  
 
204431    สัมมนานิเทศศาสตร     2(2-0-4) 

(Seminar in Communication)  
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 อภิปราย และวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับนิเทศศาสตร การบรรยายพิเศษจาก
ผูทรงคุณวุฒิในเรื่องที่คัดสรร การบรรยายและอภิปรายโดยผูเขารวมสัมมนา  
 
204432   สัมมนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   2(2-0-4) 
 (Seminar in Management Information Systems) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การสัมมนาตามหัวขอกําหนดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เชน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีเว็บ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คลังขอมูล ผลกระทบ
ดานตางๆ และกรณีศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศในองคการตางๆ 
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204433    สัมมนางานสารสนเทศและหองสมุด    2(2-0-4) 
  (Seminar in Information and Library Work) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การสัมมนาตามหัวขอที่คัดสรร และกรณีศึกษา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ
ศึกษา 

 
204490    เตรียมสหกิจศึกษา     1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 หลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เชน การเลือกสถานประกอบการ 
วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับการ
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เชน 5ส 
ISO9000 เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือสังคมการทํางาน การเตรียมความพรอมสูความสําเร็จ 
 
204491    สหกิจศึกษา 1      8 หนวยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับกอน : รายวิชาที่สาขาวิชากําหนด และรายวิชา 204490  เตรียมสหกิจศึกษา  
 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน
ช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงาน
ตอคณาจารยในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินของ
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจาก
รายงานวิชาการ 
 
205101 คณิตศาสตรธุรกิจ 1              3(3-0-6) 
 (Business Mathematics I) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ความรูเกี่ยวกับจาํนวนจริง การแกสมการและอสมการ เซต ฟงกช่ัน สมการและกราฟ 
ทฤษฎีของเมทรกิซ  ปญหาทางธุรกิจ ไดแก  ปญหาโปรแกรมเชิงเสนตรง และคณิตศาสตร
การเงินเบ้ืองตน 
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205102 คณิตศาสตรธุรกิจ 2               3(3-0-6) 
 (Business Mathematics II) 
วิชาบังคับกอน : 205101 คณิตศาสตรธุรกิจ 1      
 การใชคณิตศาสตรในการแกปญหาทางธุรกิจ ลิมิต และความตอเนื่อง อนุพันธ การใช
ประโยชนจากอนพัุนธ อนุพันธของฟงกช่ัน เลขชี้กําลัง และลอการิทึม อนิทิกรัล อนุพันธยอย 
ลําดับ อนุกรม และคณิตศาสตรการเงิน   
 
205103 สถิติธุรกจิ               3(3-0-6) 
 (Business Statistics) 
วิชาบังคับกอน : 205102 คณิตศาสตรธุรกิจ 2      
 ทฤษฎีและวิธีการเชิงสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจและวางแผนทาง
ธุรกิจประกอบดวย สถิติกับการตัดสินใจทางธรุกิจ วิธีการสุมตัวอยาง การประมาณคา         การ
วิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธเบ้ืองตน การวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ 
 
205104 เศรษฐศาสตรจลุภาค             3 (3-0-6) 
 (Microeconomics) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  การทํางานของกลไกราคา   ปจจัยกําหนดอุปสงคและ
อุปทานของสินคา ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  พฤติกรรมการผลิต ตนทุนการผลิต โครงสรางของ
ตลาด และการกําหนดราคาสินคาในตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณและไมสมบูรณ   
ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดที่มีการแขงขันสมบูรณ   
 
205105 เศรษฐศาสตรมหภาค              3(3-0-6) 
 (Macroeconomics) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 หลักเศรษฐศาสตร วาดวยรายไดประชาชาติ  พฤติกรรมสวนรวมของการบรโิภค    
การออม และการลงทุน ความจําเริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐบาลในนโยบาย
การเงินและการคลัง ผลกระทบของภาคตางประเทศตอระบบเศรษฐกิจ ปญหาเงินเฟอและเงินฝด       
วัฏจักรธุรกิจ  ปญหาการวางงาน  นโยบายในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ 
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205106 กระบวนการคิดและการตัดสินใจ             3(3-0-6) 
 (Thinking Process and Decision Making) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 กระบวนการของการคิดในแบบตาง ๆ  การคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิงสรางสรรค   
การคิดเชิงสราง ความสัมพันธระหวางกระบวนการคิดกับการตัดสินใจและการแกปญหา  
กระบวนการการตัดสินใจ เทคนิควิธีการและเครื่องมือในการตัดสินใจ การตัดสินใจในภาวะความ
ไมแนนอน และการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ 
 
205107 จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคการเบื้องตน            3(3-0-6) 
 (Introduction to Industrial and Organizational Psychology) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในองคการ การใชทฤษฎีและกระบวนการทาง
พฤติกรรมศาสตร  การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในองคการ องคประกอบทางดาน
บุคคล กลุม และองคการที่มีผลตอพฤติกรรม ภาวะผูนํา การจูงใจ พลวัตรของกลุม การมีอิทธิพล 
และการเมืองในองคการ 
 
205108 การบัญชกีารเงิน                3(3-0-6) 
 (Financial Accounting) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ลักษณะทั่วไปของการบัญชี การบันทึกรายการทางบัญชี การปรับปรุงรายการเมื่อสิ้น
งวดบัญชี การจัดทํางบการเงิน เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจ การบัญชี
สินคาคงเหลือและการบัญชีของกิจการที่ผลิตสินคา 
 
205201 การจัดการธุรกจิขนาดยอม                  3(3-0-6) 
 (Small Business Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจขนาดยอม บทบาท ความสําคัญ รูปแบบของ
ธุรกิจ การจัดการธุรกิจขนาดยอมดานการ วางแผน การจัดองคการ การชี้นําและการควบคุม 
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของธุรกิจ ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม การจัดการ  
ดานการตลาด การจัดการการผลิต การจัดการทรพัยากรบุคคล และการจัดการการเงินและบญัชี 
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205202 ผูประกอบการและการสรางธุรกิจใหม             3(3-0-6) 
(Entrepreneurship and New Business Creation) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  
 แนวคิดเกี่ยวกับผูประกอบการและการพัฒนาความเปนผูประกอบการ ทัศนคติและ   
แรงจูงใจของผูประกอบการ คุณลักษณะของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ การประเมินจุด
แข็ง จุดออน ทักษะและทรัพยากรที่จําเปนของผูประกอบการ การพัฒนาความคิดสรางสรรคและ
การสราง ความคิด การแสวงหาและประเมินโอกาสทางธุรกิจ ข้ันตอนการเริ่มธุรกิจใหม การ
จัดการธุรกิจขนาดยอมและการจัดทําแผนธุรกิจ การจัดการการตลาดและแผนการตลาด การ
จัดการการผลิตและแผนการผลิต รูปแบบของธุรกิจและแผนองคการและการจัดการ การจัดการ
การเงินและแผนการเงิน การประเมินความเปนไปไดของแผนธุรกิจ และปญหาของการเริ่มธุรกิจ
ใหม 
 
205203  จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการเบื้องตน              3(3-0-6) 

(Introduction to Industrial and Organizational Psychology) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 แนวคิดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ขอบเขตและวิธีการศึกษาพฤติกรรม
ของบุคคลในการทํางาน ความแตกตางระหวางบุคคล ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมและ
ความสัมพันธระหวางกลุมบุคคลในการการทํางาน การใชแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อการ     
คัดเลือกบุคลากร ภาวะผูนําและการจูงใจในการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน บรรยากาศ
องคการและวัฒนธรรมองคการ ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ความเครียดและ การจัดการความเครียดในการทํางาน อุบัติเหตุและ ความปลอดภัยในการ
ทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน แนวคิดในการบริหารความขัดแยงและความเปนอยูดีในการ
ทํางาน 
 
205204 ความคิดสรางสรรคกับการบริหารนวตักรรม               3(3-0-6) 

(Creativity and Innovation Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 แนวคิดและประเภทของความคิดสรางสรรค กระบวนการเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค 
เทคนิคและวิธีการที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรค ประเภทตางๆ ของนวัตกรรมความสัมพันธ
ระหวางความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม ความคิดสรางสรรคกับการเปนผูประกอบการ การสราง
นวัตกรรม การตรวจสอบความเปนไปไดของการสรางนวัตกรรม นวัตกรรมกับกลยุทธทางธุรกิจ 
การตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม การใชทรัพยากรในองคการเพื่อสรางนวัตกรรม ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและโลกาภิวัตนตอนวัตกรรม 
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205205  หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาองคการ           3(3-0-6) 
(Principle of Management of Change and Organization Development) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี
ศึกษาหลักและวิธีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา     

องคการ ทฤษฎีรูปแบบและกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในองคการ ปจจัยที่มีผลตอการ
เปล่ียนแปลงขององคการ แบบจําลองการเปลี่ยนแปลงองคการ การจูงใจใหเกิดการ
เปล่ียนแปลง การสรางวิสัยทัศนและการสนับสนุนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง การบริหารในระยะของ
การเปลี่ยนแปลง การธํารงไวซึ่งการเปลี่ยนแปลง กระบวนการพัฒนาองคการ การวินิจฉัย
องคการ การออกแบบและการประเมินผลเทคนิคการพัฒนาองคการทางทรัพยากรมนุษย 
เทคนิคการพัฒนาองคการทางโครงสรางเทคโนโลยี การปรับโครงสรางองคการ การมีสวนรวม
ของพนักงาน การออกแบบงาน และเทคนิคการพัฒนาองคการทางกลยุทธ 
 
205206 การจัดการการคาปลีก              3(3-0-6) 
 (Retailing Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 สภาพแวดลอมของการคาปลีก ไดแก การแขงขันในอุตสาหกรรมคาปลีก            
พฤติกรรมการซือ้ของผูบริโภค รวมทั้งปจจยัตางๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินกจิการคาปลีก 
ศึกษาการวิเคราะหและการบริหารการเงินการบริหารองคการและการ   ควบคุม การเลือกและ
บริหารสถานที่ต้ัง การออกแบบรานคาปลีก การวางแผนการจดัซื้อสินคา และการจัดทํา
งบประมาณการจดัซื้อสินคา การแบงประเภทของสินคา การจัดซื้อ การกําหนดราคาขายของ
สินคา การบริหารการสงเสริมการตลาดสําหรับการคาปลีก การแบงประเภทของสินคา การจัดซื้อ      
การกําหนดราคาขายของสินคา การบริหารการสงเสริมการตลาดสําหรับการคาปลีก การจัดการ
ระบบฐานขอมูลสาํหรับการคาปลีก การคาปลีกผานอินเตอรเน็ต การจัดการคาปลีกระหวาง
ประเทศ 
 
205207 การวิเคราะหการลงทุน              3(3-0-6) 
 (Investment Analysis) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 เนื้อหารายวิชาจะประกอบดวย 4 สวนหลัก ๆ เริ่มจาก ทฤษฎีพ้ืนฐานการลงทุน     
เพ่ือวางกรอบแนวการวิเคราะหการ  ลงทุนในสนิทรัพย/หลักทรัพยที่มีความเสีย่ง สภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกจิที่มผีลตอการตัดสินใจลงทุน โครงสรางตลาดทุนไทย รวมทั้งการนําทฤษฎีไป
ประยุกตใชในดานอื่นๆ ในสวนทีส่องเปนการประเมินมูลคา (valuation) ตราสารทุนและตราสาร
หนี้ โดยวิธีการตางๆ ในเชิงทฤษฎีและแนวปฏิบัติ จากนั้นจึงเปนการประยุกตทฤษฎีเพ่ือนํามา
พิจารณาการลงทุนในกลุมหลักทรพัย (portfolio investment) เพ่ือกระจายความเสีย่ง 
(diversification) ซึ่งจะใหความเหมาะสมทั้งในแงผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยง และใน
สวนสุดทายจึงเปนการประเมินผลการลงทุน (portfolio performance evaluation) อันเปน       
ข้ันตอนสุดทายของกระบวนการลงทุน 
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205210 เศรษฐศาสตร               3(3-0-6) 
 (Economics) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ลักษณะและขอบเขตของเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน และราคา การประยุกต 
ทฤษฎี อุปสงคอุปทาน พฤติกรรมการบริโภค ทฤษฎีของหนวยธุรกิจการผลิตและตนทุนตลาด 
และการกําหนดราคา รายไดประชาชาติ นโยบายการคลัง การเงิน การธนาคาร และนโยบาย
การเงิน เงินเฟอ ความจําเริญทางเศรษฐกิจ และการคาระหวางประเทศ 
 
205211 การจัดการธุรกจิฟารม              3(3-0-6) 
 (Farm Business Management) 
วิชาบังคับกอน : 205210 เศรษฐศาสตร 
 สภาพของการเกษตร หนวยธุรกจิเกษตรของไทย หลักการจัดการ ความสําคัญของ  
ขอมูล และขาวสารความรู หลักและการวิเคราะหการจัดการดานการผลิต การเงิน บัญชีฟารม 
การวางแผนการผลิต การตัดสินใจในธุรกจิฟารม โดยเฉพาะดานการซื้อและการเชาที่ดิน    
เครื่องมือทุนแรง และการตัดสินใจในภาวะของการเสี่ยงและความไมแนนอน 
 
205212 ธุรกจิเกษตร การตลาด และราคาสินคาเกษตร            3(3-0-6) 
 (Agribusiness Marketing and Agricultural Prices) 
วิชาบังคับกอน : 205210 เศรษฐศาสตร 
 บทบาทและลักษณะของธรุกิจการเกษตร โครงสรางธุรกิจการเกษตรระบบยอยตางๆ 
ของระบบธรุกิจเกษตร หลักการตลาดสินคาเกษตร ตลาดสินคาอนาคต สถาบันเกษตรกร กับ
การตลาดสินคาเกษตร บทบาทของรัฐบาลในตลาดเกษตร การกําหนดราคาสินคาเกษตร     
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตผลเกษตร นโยบายราคาผลิตของรัฐ 
 
205213 การจัดการการตลาด              3(3-0-6) 
 (Marketing  Management)  
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการตลาด การวิเคราะหสถานการณทางการตลาด  การกําหนด
แผนกลยุทธทางการตลาด  การวางแผนและการจัดการผลิตภัณฑ  ระบบชองทางจัดจําหนายและ
ระบบการกระจายสินคา การสงเสริมการตลาด การกําหนดราคาและนโยบายการกําหนดราคา  
การตลาดระหวางประเทศ 
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205214 การจัดการทรัพยากรมนุษย              3(3-0-6) 
 (Human Resource Management)      
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 แนวคิดและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย    
การวางแผนทรัพยากรมนุษย และการวิเคราะหงาน   การสรรหาและการคัดเลือก   กฎหมาย   
กฎระเบียบเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย กระบวนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร     
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ การบริหารแรงงานสัมพันธ 
ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย  
 
205215 การวิเคราะหเชงิปริมาณทางธุรกิจ             3(3-0-6) 
 (Business Quantitative Analysis) 
วิชาบังคับกอน : 205102 คณิตศาสตรธุรกิจ 2     
 เทคนิคการวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการวางแผนและตัดสินใจปญหาทางธุรกิจ 
เทคนิคกําหนดการเชิงเสน   ตัวแบบการขนสง   ตัวแบบการกําหนดงาน   ตัวแบบแถวคอย 
ทฤษฎีการตัดสินใจ ตัวแบบการจําลองสถานการณ    ตัวแบบมารคอฟ  และทฤษฎีการแขงขัน  
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหเชิงปริมาณ  
 
205216 การบัญชบีริหาร               3(3-0-6) 
 (Managerial  Accounting)           
 วิชาบังคับกอน : 205108 การบัญชีการเงิน 
 วิธีการ และแนวคิดในการใชขอมูลบัญชีในการตดัสินใจภายในองคกร ระบบการคิด  
ตนทุนสินคาทั้งระบบตนทุนงานและตนทุนชวง พฤติกรรมตนทุน การวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางตนทุน ปริมาณ และ กําไร ระบบการควบคุมและประเมินผลการทาํงาน โดยใช
งบประมาณและตนทุนมาตรฐานการวิเคราะหผลการดําเนินงาน ราคาโอน วิธีการใชตนทุนที ่   
เกี่ยวของในการตัดสินใจ และการวิเคราะหงบการเงิน 
 
205 217 การจัดการการเงิน                   3(3-0-6) 
 (Financial  Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ความสําคัญและบทบาทของการจัดการการเงิน สภาพแวดลอมทางการเงินที่เกีย่วของ
กับธุรกิจ การวเิคราะหขอมูลทางการเงิน การพยากรณความตองการเงินทุนและการวิเคราะหผล
การดําเนินงานของธุรกิจ นโยบายและการจัดการเงินทุนหมนุเวียน การจัดงบประมาณทนุ     
การจัดการการเงนิระยะยาว และประเด็นที่นาสนใจในปจจุบัน 
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205218 ธุรกจิระหวางประเทศ              3(3-0-6) 
 (International Business)  
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 สภาพแวดลอมทางธุรกิจระหวางประเทศที่เกี่ยวของโดยตรงกับกระแสโลกาภิวัตน  
ภูมิรัฐศาสตร ภูมิเศรษฐศาสตร   เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศ แนวทางการจัดการดานการตลาด การดําเนินการ และการเงินในสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจระหวางประเทศ 
 
205219 กฎหมายธุรกิจ               3(3-0-6) 
 (Business Laws) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมาย หลักกฎหมายเบื้องตน บุคคลและทรัพย นิติกรรม
และสัญญา หนี้และละเมิด ซื้อขาย เชาทรัพย/เชาซื้อ ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ต๋ัวเงินและ      
เช็ค หางหุนสวน บริษัท หุนและตลาดหลักทรัพย  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ภาษี และ     
ทรัพยสินทางปญญา 
 
205220 การจัดการการดําเนินงานและหวงโซอุปทาน            3(3-0-6) 
 (Operations and Supply Chain Management)     
วิชาบังคับกอน : 205103  สถิติธุรกิจ และ 205215 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกจิ 
 กลยุทธการดําเนนิงาน การออกแบบกระบวนการผลิตและบริการ การวางแผนควบคุม
การดําเนินงาน การควบคุมคณุภาพ ทฤษฎีการจัดการการดําเนินงาน และความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับองคประกอบของการจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส 
 
205221 การวิจยัทางธุรกิจ               3(3-0-6) 
 (Business Research) 
วิชาบังคับกอน : 205103 สถิติธุรกิจ      
 ความหมายและความสําคัญของการวิจัยทางธุรกิจ กระบวนการทําวิจัยต้ังแตการ
กําหนดประเด็นของปญหา การออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการ
นําเสนอขอมูล ซึ่งเกี่ยวของกับวิธีการทางสถิติ การทดสอบสมมุติฐาน และตัวแปรทาง         
สถิติตางๆ  
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205222 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ             3(3-0-6) 
 (Management Information Systems) 
วิชาบังคับกอน :  202103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2     
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วัฎจักรระบบงาน การใช
ระบบสารสนเทศขององคการเพื่อการปฏิบัติงาน และการสนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยี    
สารสนเทศ และระบบสารสนเทศในองคกรดิจิตอล  การจัดการความรู และเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ 
 
205223 ผูประกอบการและการสรางธุรกิจใหม                3(3-0-6) 
 (Entrepreneurship and New Business Creation) 
วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
 แนวคิดเกีย่วกับผูประกอบการ และการพัฒนาความเปนผูประกอบการ ทัศนคติและ
แรงจูงใจของผูประกอบการ คุณลักษณะของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ การประเมิน   
จุดแข็ง จุดออน ทักษะและทรัพยากรที่จําเปนของผูประกอบการ การพัฒนาความคิดสรางสรรค
และการสรางความคิด การแสวงหาและประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิจัยทางการตลาด ข้ันตอน
การเริ่มธรุกิจใหมและการจัดทําแผนธุรกิจ การจัดทาํแผนการตลาด แผนการผลิต แผนองคการ
และการจัดการ และแผนการเงิน การประเมนิความเปนไปไดของแผนธรุกิจและปญหาของ     
การเริ่มธรุกิจใหม 
 
205231  พฤตกิรรมผูบริโภคและการบริหารลูกคา            3(3-0-6) 
 (Consumer  Behavior and Customer Management) 
วิชาบังคับกอน : 205213 การจัดการการตลาด และ 205104 เศรษฐศาสตรจุลภาค 
 พฤติกรรมของผูบริโภคเกี่ยวกับกระบวนการการตัดสินใจทางการตลาด การแสวงหา   
ขอมูลและประเมินคาทางเลือกกอนการซื้อ  กระบวนการซื้อ การประเมินผลหลังการซื้อ การเรียนรู
ของผูบริโภค  ทัศนคติความตองการของผูบริโภคและการจูงใจ อิทธิพลของสิ่งแวดลอมภายนอก 
และการบริหารความสัมพันธกับลูกคา 
 
205232 การจัดการผลิตภัณฑและราคา             3(3-0-6) 
 (Product and Pricing Management) 
วิชาบังคับกอน : 205213 การจัดการการตลาด 
 การจัดการสวนประสมการตลาดทีเ่กี่ยวของกับผลิตภัณฑและราคา ปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกทีม่ีอิทธิพลตอผลิตภัณฑ กระบวนการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ วัฎจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ ความลมเหลวของผลิตภัณฑ การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ ปจจัยที่มีผลตอการ
กําหนดราคา การคํานวณราคา และการบรหิารราคา 
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205251 การวางแผนและควบคุมโลจสิตกิส             3(3-0-6) 
 (Logistics Planning  and  Control)   
วิชาบังคับกอน : 205220  การจัดการการดําเนินงานและหวงโซอุปทาน 
 ระบบการวางแผนและควบคุมสําหรับกระบวนการดําเนินการ ประกอบดวย          
การพยากรณ การวางแผนการผลิตรวม การจัดทําตารางการผลิตหลัก ระบบการจัดการสินคา   
ระบบการควบคุมคุณภาพ 
 
205252 การจัดหาและจดัการสินคา              3(3-0-6) 
 (Supply and Inventory Management) 
วิชาบังคับกอน : 205220  การจัดการการดําเนินงานและหวงโซอุปทาน 
 กระบวนการในการจ ัดหาสินคาสําหรับการผลิตและจําหนาย  การควบคุม     
คุณภาพสินคา ประเภทของคลังสินคา การตัดสินใจเลือกสถานที่ต้ังคลังสินคา ขนาดของ     
คลังสินคา การจัดวางและจัดเก็บสินคา วิธีการเคลื่อนยายสินคา ระบบการกระจายสินคา และการ
วิเคราะหตนทุนในการจัดหาและจัดการสินคา  
 
205271 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ            3(3-0-6) 
 (Product Design and Development) 
วิชาบงัคับกอน : 205213 การจัดการการตลาด   
 หลักการพัฒนาสินคาใหมที่มาจากความตองการของผูซื้อผานกระบวนการการวิจัย
ตลาด การวางแผนสินคา การหาความตองการของตลาดโดยการวิจัยตลาด การสรางเครื่องมือ
การวิจัยตลาด การดําเนินการ การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลจากการวิจัยตลาด      
การนําผลการวิจัยตลาดไปสรางแนวคิดของสินคา หลักการและกระบวนการการออกแบบและ
พัฒนาสินคาใหมออกสูตลาด 
 
205272 การตลาดสําหรบัผูประกอบการ             3(3-0-6) 
 (Marketing for Entrepreneurs) 
วิชาบังคับกอน : 205213 การจัดการการตลาด   
 การตลาดของสินคาใหมและการขายสินคาใหกับตลาดใหม การวิเคราะหและประเมิน
โอกาสทางการตลาด  การสรางมูลคา การสรางกลยุทธผูรวมคา การเขียนแผนการตลาด การสราง
ความ    แตกตางใหกับสินคา การสรางและบริหารแบรนด การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนทาง
การตลาด แนวคิดและเครื่องมือการจัดการการตลาดสมัยใหม   
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205301 การบริหารนวตักรรม              3(3-0-6) 
 (Innovation Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 นิยามและกระบวนการของการเกิดนวัตกรรม   แนวคิดและประเภทตางๆ ของ
นวัตกรรม ความ สัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม ความสําคัญของนวัตกรรมตอ
การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพ     
แวดลอมและโลกาภิวัตนตอนวัตกรรม นวัตกรรมกับกลยุทธทางธุรกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและการใชทรัพยากรในองคการเพื่อการสรางนวัตกรรม 
 
205302 การพัฒนาภาวะผูนํา              3(1-4-2) 
 (Leadership  Development) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา  คุณลักษณะและบทบาทของผูนํายุคใหม การ
ประเมินภาวะผูนําของตนเอง  เทคนิคการพัฒนาตนเอง  การพัฒนาทักษะระหวางบุคคล  การ
พัฒนาทักษะในการจัดการและการบริหารองคการ เนนการฝกปฏิบัติ การทดสอบ กิจกรรม  
ฝกฝนตนเองและกิจกรรมกลุม 
  
205303 จริยธรรมทางธรุกจิ              3(3-0-6) 
 (Business Ethics) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 แนวคิด คุณคาทางจริยธรรมและความสําคัญในการบริหารธุรกิจอยางมีจริยธรรม     
ทั้งทางทฤษฎีและการประยุกตใช  วิธีการเสริมสรางจริยธรรมในองคการธุรกิจเนนจริยธรรมของ
ผูบริหารและจริยธรรมของพนักงาน ปญหา ผลกระทบและวิธีการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนทั้งใน
ประเทศไทยและตางประเทศ   การใชกรณีศึกษาเพื่อสรางแนวคิดในการตัดสินใจทางธุรกิจอยาง
มีจริยธรรม 
 
205313 ธนกิจเกษตรและการวเิคราะหโครงการเกษตร            3(3-0-6) 
 (Agricultural Finance and Agricultural Project Analysis) 
วิชาบังคับกอน : 205210 เศรษฐศาสตร และ  

205212 ธุรกิจเกษตร การตลาด และราคาสินคาเกษตร 
 ความหมายและความสําคัญของธนกิจเกษตร สินเชื่อการเกษตรและการวเิคราะห  
โครงการ หลักธนกิจเกษตร การวิเคราะหทางการเงินของธุรกจิฟารม ตลาดการเงินชนบท 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร หลักการวิเคราะหโครงการ เกณฑการตัดสินใจ   
ในการวิเคราะหโครงการ การวิเคราะหตนทนุและผลตอบแทนโครงการ กรณีศกึษาของการ
วิเคราะหโครงการเกษตร 
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205314 เศรษฐศาสตรเกษตร              3(3-0-6) 
 (Agricultural Economics) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตรการผลิตการเกษตร
และทรัพยากรการเกษตร ประชากรและแรงงานการเกษตร ทุนสินเชือ่และตลาดสินเชื่อ
การเกษตร ราคาผลิตผลเกษตร องคกรการเกษตร ธุรกิจการเกษตร นโยบายการเกษตรของ
ประเทศ และการคาระหวางประเทศ 
 
205315 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร            3(3-0-6) 
 (Food Industrial Plant Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 แนวคิดในการจัดการอุตสาหกรรม องคประกอบและหนาที่ขององคกรตางๆ การ
วิเคราะหตนทนุการผลิตและผลกําไร การวางแผนการผลิต การควบคุมและเพ่ิมผลผลิต          
การจัดการสินคาคงคลัง แรงงานสัมพันธ การจัดการเรื่องความปลอดภัยและการซอมบํารุงรักษา 
กฎหมายที่เกีย่วของกับโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร 
 
205331 ชองทางการตลาดและการกระจายสินคา            3(3-0-6) 
 (Marketing Channels and Distribution)  
วิชาบังคับกอน : 205213 การจัดการการตลาด 
 ลักษณะของชองทางการตลาดและการกระจายสินคา พฤติกรรมและการจัดองคการ
ของชองทางการจัดจําหนาย การตัดสินใจออกแบบชองทางการจดัจําหนาย การบริหารชอง
ทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและงบประมาณ 
 
205332 การสงเสริมการตลาด              3(3-0-6) 
 (Marketing Promotion) 
วิชาบังคับกอน : 205213 การจัดการการตลาด 
 การใชกลยุทธที่หลากหลายในการสงเสริมการตลาดของสินคาและบริการใน
กระบวนการทางการตลาด ลูกคาสัมพันธ เทคนิคการขายและการโฆษณา เพ่ือใหสอดคลองกับ         
วัตถุประสงคและงบประมาณ 
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205333 การจัดการการขาย              3(3-0-6) 
 (Sales Management) 
วิชาบังคับกอน : 205213 การจัดการการตลาด 
 การพัฒนาปรัชญาการขายสําหรับระบบเศรษฐกจิแบบใหม  วิเคราะหขอมูลขาวสาร  
ไปสูโอกาสทางการขาย การพัฒนากลยุทธการสื่อสารทางการตลาด กลยุทธการพัฒนา        
ผลิตภัณฑ และกระบวนการการศกึษาการจัดการการขายของตนและผูทีเ่กี่ยวของ 
 
205334 การวิจยัการตลาด               3(3-0-6) 
 (Marketing  Research) 
วิชาบังคับกอน : 205213 การจัดการการตลาด และ 205221 การวิจยัทางธุรกิจ 
 แนวความคิดพ้ืนฐานการกําหนดปญหาการวิจัยตลาด การออกแบบการวิจัยการตลาด 
การวัดในการวิจยัการตลาด ประชากร ตัวอยางและการสุมตัวอยาง การสรางแบบสอบถาม     
การจัดเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล การวิเคราะหขอมูล การจัดทํารายงานและการเสนอ
ผลการวิจัย 
 
205335 การตลาดบรกิาร               3(3-0-6) 
 (Service Marketing) 
วิชาบังคับกอน :  205213 การจัดการการตลาด 
 ความรูและความเขาใจสินคาบริการ ผูบริโภคกับการตลาดสินคาบริการ  สวนประกอบ
ของการตลาดบริการ กระบวนการของการจัดการแบบ Service Delivery  แนวทางในการบริหาร
การตลาดบริการและการกําหนดกลยุทธ การสรางบริการเกินความคาดหมาย และการบริการ     
มุงสูความสําเร็จ 
 
205336 การจัดการการคาปลีก              3(3-0-6) 
 (Retailing Management) 
วิชาบังคับกอน : 205213 การจัดการการตลาด 
 การจัดการคาปลีกเชิงกลยุทธ การวิเคราะหสถานการณคาปลีก  ลูกคา กลุมเปาหมาย 
และขาวสารสารสนเทศ การเลือกทําเลที่ต้ังของกิจการ การจัดการธุรกิจคาปลีก กลไกการจัดการ
และราคา ตลอดจนการสื่อสารทางการตลาดกับลูกคา และนโยบายสงเสริมการตลาดคาปลีก 
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205337 การเจรจาตอรอง               3(3-0-6) 
 (Negotiation) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี

แนวคิดและวิธีการวิเคราะหปญหาในการเจรจาตอรอง ความขัดแยงและการแกปญหา 
กระบวนการและเทคนคิตาง ๆ ในการเจรจาตอรอง การใชเทคนคิและวิธีการตาง ๆ เพ่ือการ
วิเคราะห การตัดสินใจ ทฤษฎีเกมและเศรษฐศาสตรสําหรับการจัดการ การวางกลยุทธในการ
เจรจาตอรองใหบรรลุเปาหมายทีม่ปีระสิทธภิาพและประสทิธิผล  
 
205338 การตลาดสําหรบัธุรกจิชมุชน             3(3-0-6) 
 (Community Business Marketing) 
วชิาบังคับกอน : 205213 การจัดการการตลาด 
 ความหมายและความสําคัญของธุรกิจชุมชน โดยเนนการจัดการทางดานการตลาด 
การสรางมูลคาเพ่ิมในสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมชนบท ระบบการจัดการสําหรับธุรกิจชุมชน 
บทบาทของรัฐในการพัฒนาการตลาดธุรกิจชุมชน 
 
205339 การจัดการวฒันธรรมระหวางกลุม             3(3-0-6) 
 (Cross-Cultural Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 แนวคิดและทฤษฎีวัฒนธรรมที่ เกี่ยวของกับการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ          
การศึกษาความเชื่อมโยงกันระหวางทฤษฎีทางมนุษยศาสตรและการดําเนินธุรกิจระหวาง
ประเทศโดยทั่วไป รูปแบบการส่ือสาร วัจนและอวัจนภาษาในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ  
คานิยมในวัฒนธรรมตางๆ ที่มีผลตอแนวคิดของนักธุรกิจตางวัฒนธรรม การวิเคราะหความ
แตกตางทางวัฒนธรรมในมิติตางๆ  เพ่ือประยุกตใชในการจัดการธุรกิจในลักษณะเฉพาะของ
วัฒนธรรมที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ  
 
205351 การจัดการการขนสง              3(3-0-6) 
 (Transportation Management) 
วิชาบังคับกอน : 205220   การจัดการการดําเนินงานและหวงโซอุปทาน 
 นโยบายการขนสงและการจัดการการขนสงสําหรับผู ใหบริการการขนสงและ
ผูรับบริการ บทบาทของหนวยงานภาคเอกชนและหนวยงานภาครัฐตอระบบการขนสงใน
ประเทศ ประเภทการขนสง เทคโนโลยีการขนสง การวิเคราะหตนทุนการขนสง การคิดคาบริการ
การขนสง เสนทางการขนสงในประเทศ ปญหาและอุปสรรคตอการขนสงในปจจุบัน 
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205352 โลจิสตกิสระหวางประเทศ              3(3-0-6) 
 (International  Logistics) 
วิชาบังคับกอน : 205220   การจัดการการดําเนินงานและหวงโซอุปทาน 
 ระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินการโลจิสติกส
ระหวางประเทศ การบริหารการสงออกและนําเขา 
 
205353 ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสตกิส             3(3-0-6) 
 (Logistics Information  System) 
วิชาบังคับกอน : 202103  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 และ 205220  การจัดการการดําเนินงาน 

และหวงโซอุปทาน  
 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวางแผนและการดําเนินการโลจิสติกส เชน 
โปรแกรมสําหรับการพยากรณ การจัดการตารางการผลิตหลัก การจัดทํา MRP และ MRP II 
การบริหารสินคาคงคลัง การคิดตนทุนและคาบริการขนสง การบริหารการเก็บสินคา และ
เคลื่อนยายสินคา และการจัดตารางการปฏิบัติงาน  
 
205354 การพยากรณทางธุรกิจ              3(3-0-6) 
 (Business Forecasting) 
วิชาบังคับกอน  : 205103  สถิติธุรกิจ 
 การใชเทคนิคการวิเคราะหความถดถอยและอนุกรมเวลาในการพยากรณยอดขาย  
พยากรณความตองการกําลังคน  พยากรณตนทุนและรายได และพยากรณความตองการ     
วัตถุดิบ  
 
205355 การดําเนินงานดานบริการ              3(3-0-6) 
 (Service Operations) 
วิชาบังคับกอน : 205215  การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ และ  
  205220  การจัดการการดําเนินงานและหวงโซอุปทาน 
 วิธีการออกแบบสถานประกอบการ การออกแบบงานบริการ การพยากรณยอดการ
ใหบริการ การเลือกสถานที่ต้ังของสถานประกอบการ การมอบหมายงาน การควบคุมคุณภาพ     
การบริการ 
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205356  การบริหารความสัมพันธหวงโซอุปทานและเครือขาย           3(3-0-6) 
 (Suppliers and Network Relationship Management) 
วิชาบังคับกอน : 205220  การจัดการการดําเนินงานและหวงโซอุปทาน 

วัฏจักรของหวงโซอุปทาน อุปสงค ความสามารถขององคกรธุรกิจและบูรณาการ    
หวงโซอุปทาน การสรางความสัมพันธและเครือขายกับธุรกิจที่เกี่ยวของเพ่ือผลประโยชนรวมกัน 
การใหบริการแกองคกรผูจัดหาจัดสงในดานตาง ๆ  การจัดซื้อ การลงทุน กระบวนการ
ดําเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑและระบบคุณภาพ   การบริหารขอมูลและความรวมมือ 
 
205357 การจัดการคุณภาพ              3(3-0-6) 
 (Quality Management) 
วิชาบังคับกอน : 205103  สถิติธุรกิจ 
 หลักการจัดการคุณภาพในธุรกิจทั้งผลิตและบริการ เครื่องมือทางสถิติสําหรับการ
ตรวจสอบ และควบคุมภาพ  หลักการและองคประกอบของการจัดการคุณภาพเชิงรวม  อุปสรรค
ตอการจัดต้ังและดําเนินการระบบการควบคุมคุณภาพภายในองคการ และแนวทางแกไข  
 
205371 การเงินสําหรับผูประกอบการ             3(3-0-6) 
 (Finance for Entrepreneurs) 
วิชาบังคับกอน : 205217  การจัดการการเงิน  
 หลักการพื้นฐานของการเปนผูประกอบการ  การวิเคราะหและประเมินคุณคาธุรกิจ   
การวิเคราะหกระแสเงินสด การระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุน   การเงินในกระบวนการการ
เปนผูประกอบการตั้งแตการเริ่มตนธุรกิจจนถึงการถอนทุนคืน  
 
205372 การจัดการธุรกจิทีก่ําลังขยายตวั             3(3-0-6) 
 (Managing a Growing Business) 
วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
 โอกาสและความทาทายในการจัดการโอกาสที่ขยายตัว กรอบแนวคิด เทคนิคการ
วิเคราะหและเครื่องมือในการตัดสินใจในการบริหารจัดการการขยายตัวของธุรกิจ  ที่เกี่ยวกับการ
บริหารกระแสเงินสด การสรางวิสัยทัศนรวม การบริหารจัดการในสภาวะที่ทรัพยากรมีจํากัด  
การจางงาน การฝกอบรมและการเลิกจาง การจัดการความสัมพันธที่สําคัญในการประกอบการ
จากความสัมพันธกับสถาบันการเงิน ซัพพลายเออร และลูกคา 
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205373 การจัดการธุรกจิแฟรนไชส              3(3-0-6) 
 (Franchising Management) 
วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
 แนวคิดและรูปแบบของแฟรนไชส  แฟรนไชสในฐานะที่เปนกลยุทธการเติบโต กลยุทธ
ทางการเงินสําหรับแฟรนไชส การปกปองทรัพยสินทางปญญาและความเสี่ยงทางการจัดการ
ของแฟรนไชส กฎหมายและมาตรฐานการจางงาน การสรางและรักษาคุณภาพ การประเมิน
โอกาสในการควบรวมและการเขาซื้อกิจการ การรวมทุน และการใหสิทธิการผลิต  
 
205374 การจัดการธุรกจิครอบครัว              3(3-0-6) 
 (Family Business Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ลักษณะของธุรกิจครอบครัวจากมุมมองทฤษฎีระบบ วัฒนธรรม และลําดับข้ันการ
วิวัฒนาการการจัดการโครงสรางครอบครัว ความขัดแยงและความสัมพันธ ประเด็นปญหาดาน
การสืบทอดกิจการ กลยุทธการวางแผน การวางระบบการบริหาร พฤติกรรมของผูประกอบการที่
กอต้ังกิจการและภาวการณผูประกอบการของทายาทผูสืบทอดกิจการ 
 
205375 การจัดการธุรกจิบริการ              3(3-0-6) 
 (Service Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 แนวคิดหลักของการบริการ การออกแบบชุดของการบริการ การสรางระบบการบริการ
ที่สรางคุณคาใหกับลูกคา การจัดการกับประสบการณจากลูกคาผูใชบริการ การบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคา การพัฒนาคุณภาพการบริการ  การจัดการกําลังการใหบริการ กลยุทธ
การตลาดการบริการ และแนวคิดและพัฒนาใหมๆทางการจัดการธุรกิจการบริการ 
 
205376 การจัดการการเปล่ียนแปลง และการพัฒนาองคการ           3(3-0-6) 
 (Change Management and Organization Development) 
วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
 หลักและวิธีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ  
ทฤษฎี รูปแบบและกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในองคการ ปจจัยที่มีผลตอการ
เปล่ียนแปลงขององคการ  แบบจําลองการเปลี่ยนแปลงองคการ การจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลง     
การสรางวิสัยทัศนและการสนับสนุนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง  การบริหารในระยะของการ
เปล่ียนแปลง   การธํารงไวซึ่งการเปลี่ยนแปลง  กระบวนการพัฒนาองคการ  การวินิจฉัย
องคการ การออกแบบและการประเมินผลเทคนิคการพัฒนาองคการ  เทคนิคการพัฒนาองคการ
ทางทรัพยากรมนุษย   เทคนิคการพัฒนาองคการทางโครงสรางเทคโนโลยี   การปรับโครงสราง   
องคการ  การมีสวนรวมของพนักงาน  การออกแบบงาน และเทคนิคการพัฒนาองคการทาง   
กลยุทธ 
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205377 แรงงานสัมพันธ               3(3-0-6) 
 (Labor Relations) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 แนวคิด ความหมายและกลไกของแรงงานสัมพันธ ประวัติและแนวคิดเกี่ยวกับสหภาพ  
แรงงาน องคกรฝายลูกจางและองคกรฝายนายจาง  การยื่นขอเรียกรองและการเจรจาตอรองรวม    
การระงับขอพิพาทแรงงาน การคุมครองแรงงาน เงินทดแทน การประกันสังคม ศาลแรงงานและ
การพิจารณาคดีแรงงาน สภาวะแรงงานในประเทศไทย การสงเสริมแรงงานสัมพันธในสถาน
ประกอบการ 
 
205378 การจัดการทรัพยสินทางปญญา             3(3-0-6) 
 (Intellectual Properties Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 แนวคิดและหลักการการจัดการทรัพยสินทางปญญา    ทรัพยสินทางปญญาจากการ
วิจัยและพัฒนาของธุรกิจ   แนวทางการประเมินและการกระตุนความคิดสรางสรรค การ
เสริมสรางนวัตกรรมในธุรกิจ หลักการการจัดการความรูขององคการ หลักจริยศาสตรของการคิด  
สรางสรรค   กฎหมายและแนวทางการปกปองทรัพยสินทางปญญา การประเมินมูลคาและสราง
ผลตอบแทนจากทรัพยสินทางปญญา  
 
205379 การรวมทุนและการระดมทุน             3(3-0-6) 
 (Venture Capital and Private Equity Investing) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 หลักการและวิธีการของการระดมทุนและการสรางมูลคาของธุรกิจ การตัดสินใจของธุรกิจ  
ต้ังแตชวงกอต้ังจนถึงการขายธุรกิจเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลประโยชนจากการลงทุน การรวม
ทุนและการระดมทุน   การหา การประเมินและวิเคราะหดีล    การตอรอง  การสรางมูลคา และกล
ยุทธการออกจากธุรกิจ 
 
205391 เตรียมสหกิจศึกษา              1(1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 
เชน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณงานอาชีพ 
ความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ
ในสถานประกอบการ เชน 5ส ISO9000 เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการทํางาน การเตรียมความพรอมสูความสําเร็จ 
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205392 สหกิจศึกษา 1         5 หนวยกติ 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับกอน : รายวิชาที่สาขาวิชากําหนด และ รายวิชา 205391  เตรียมสหกิจศึกษา  
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว     
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามระยะเวลาที่สาขาวิชากําหนด     
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเมินของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
 
205401 การจัดการเชิงกลยุทธ              3(3-0-6) 
 (Strategic Management)      
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 กระบวนการและเทคนิคในการจัดทําและรักษาไวซึ่งนโยบายทางธุรกิจและการจัดการ
เชิงกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ  การปรับตัวของธุรกิจและผูบริหารเมื่อสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลง         
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการในการแขงขัน เทคนิคและวิธีการการ
กําหนดกลยุทธและการบริหารในภาวะวิกฤติ 
 
205431 สัมมนาการจัดการการตลาด             3(3-0-6) 
 (Seminar in Marketing Management) 
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 วิเคราะห และอภิปรายวิธีการและหลักการหรือ พัฒนาการใหมของการจัดการ
การตลาดและหัวขอที่เกี่ยวของ ภายใตการควบคุมแนะนําจากอาจารยผูสอน 
 
205432 การตลาดเชิงกลยุทธ              3(3-0-6) 
 (Strategic Marketing) 
วิชาบังคับกอน : 205213 การจัดการการตลาด 
 องคกร และโครงสรางการตลาด การพัฒนาโครงการทางดานการตลาด กลยุทธการ
ขยายตัวทางการ ตลาด การจัดการแบรนดของสินคาในเชิงกลยุทธ การจัดการโซอุปทาน     
การบูรณาการหนาที่การตลาด  การวางแผนการตลาดและการนําไปประยุกตใช   และผลที่
เกิดข้ึนจากการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
 



 111

205433 การตลาดระหวางประเทศ                           3(3-0-6) 
 (International Marketing) 
วิชาบังคับกอน : 205213 การจัดการการตลาด 
 ความรูเบ้ืองตนทางการตลาดระหวางประเทศ สภาพแวดลอมระหวางประเทศทางดาน
เศรษฐกิจโลก  เศรษฐกิจตางประเทศ การเงิน วัฒนธรรม การเมือง และกฎหมายระหวาง
ประเทศ  การบริหารการตลาดระหวางประเทศ ไดแก กลยุทธตลาดระดับโลก ขอมูลขาวสาร
การตลาดระหวางประเทศ นโยบายผลิตภัณฑระหวางประเทศทางดานสินคาหลัก การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม และนโยบายสายผลิตภัณฑ การสงเสริมการตลาดระหวางประเทศ  กฎระเบียบ
การคาระหวางประเทศ และองคการคาโลก 
 
205434 ธุรกจิอิเล็กทรอนิกส              3(3-0-6) 
 (E-Business)        
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ขอบเขตและประเภทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส การตลาด   อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ  
กลยุทธทางธุรกิจพาณิชยอิเ ล็กทรอนิกส เทคโนโลยีสนับสนุนพ้ืนฐาน ตัวแบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส การจัดการหวงโซอุปทาน การวางแผน
ทรัพยากรขององคการ ระบบลูกคาสัมพันธ นโยบายธุรกิจอิเล็กทรอนิกสของรัฐ และนโยบาย
ระหวางประเทศ ความเปนสวนตัว ความนาเชื่อถือ และการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 
 
205451 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส             3(3-0-6) 
 (Seminar in Logistics Management) 
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 วิเคราะห และอภิปรายวิธีการและหลักการหรือ พัฒนาการใหมของการจัดการ        
โลจิสติกสและหัวขอที่เกี่ยวของ ภายใตการควบคุมแนะนําจากอาจารยผูสอน 
 
205452 แบบจําลองสําหรับหวงโซอุปทาน             3(3-0-6) 
 (Modeling for Supply Chain) 
วิชาบังคับกอน : 205215  การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ  และ 
            205220  การจัดการการดําเนินงานและหวงโซอุปทาน 
 การใชแบบจําลองเชิงปริมาณตาง เชน โปรแกรมเชิงเสนตรง ทฤษฎีแถวคอย และ
แบบจําลองสถานการณ ในการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการบริหารหวงโซอุปทานและโลจิสติกส 
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205453 การจําลองสถานการณทางธุรกิจ             3(3-0-6) 
 (Business Simulation) 
วิชาบังคับกอน : 205103  สถิติธุรกจิ   และ 205220  การจัดการการดําเนินงานและหวงโซอปุทาน   
 ข้ันตอนการใชรูปแบบจําลองสถานการณทางธุรกิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหาร  
โลจิสติกส  การตัดสินใจเกี่ยวกับสินคาคงคลัง  กระบวนการดําเนินการ   การกระจายสินคา   
หลักการทางสถิติสําหรับวิเคราะหผลที่ไดจากการจําลองสถานการณ แบบจําลองสถานการณ
สําหรับปญหาโลจิสติกส  
 
205471 สัมมนาการจัดการผูประกอบการ             3(3-0-6) 
 (Seminar in Entrepreneurial Management) 
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 วิเคราะห และอภปิรายวิธีการและหลักการหรือ พัฒนาการใหมของการประกอบการ
และหัวขอทีเ่กี่ยวของ ภายใตการควบคุมแนะนําจากอาจารยผูสอน 
 
205472 การจัดการทุนมนุษย                3(3-0-6) 
 (Human Capital Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 หลักการและแนวปฏิบัติในการจัดการทุนมนุษย    แนวคิด มุมมอง หลักการพื้นฐาน
ของทุนมนุษย   การสรางและการพัฒนาทุนมนุษยในองคการ หลักการและแนวปฏิบัติในการ
ฝกอบรมและพัฒนา   การพัฒนาองคการและการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 
205473 การจัดการภาษ ี               3(3-0-6) 
 (Tax Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ความรูความเขาใจกฎหมายภาษีเกี่ยวกับแหลงที่มาและการบริหารกฎหมายภาษี    
การวางแผนภาษี ประเภทของภาษีที่เกี่ยวของกับธุรกิจ การจางงานกับภาษี การจัดสรรภาษี 
ปญหาการหลีกเลี่ยงภาษี ความซื่อสัตยในการเสียภาษี และภาษีรูปแบบตาง ๆ  
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205474 การวิเคราะหการลงทุน              3(3-0-6) 
 (Investment Analysis) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ทฤษฎีพ้ืนฐานการลงทุน การวิเคราะหการลงทุนในสินทรัพย/หลักทรัพยที่มีความเสี่ยง 
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน โครงสรางตลาดทุนไทย การนําทฤษฎี
ไปประยุกตใช   การประเมินมูลคาตราสารทุนและตราสารหนี้   วิธีการเชิงทฤษฎีและแนวปฏิบัติ    
การประยุกตทฤษฎีเพ่ือนํามาพิจารณาการลงทุนในกลุมหลักทรัพยเพ่ือกระจายความเสี่ยง  และ
การประเมินผลการลงทุน 
 
205491 สหกิจศึกษา 2         5 หนวยกติ 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับกอน: รายวิชาที่สาขาวิชากําหนด และ 205391 เตรียมสหกิจศึกษา 
 การปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว     
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามระยะเวลาที่สาขาวิชากําหนด      
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเมินของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
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