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คําอธิบายรายวิชา 
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

(Use of Computer and Information) 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ความรู้ เ บ้ืองต้นและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและโปรแกรม

อรรถประโยชน์ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์พ้ืนฐาน ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัย
ของระบบคอมพิวเตอร์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง สารสนเทศและระบบการจัดเก็บ การใช้บริการสารสนเทศ
เพ่ือการค้นคว้า การเขียนรายงาน  การอ้างและการเขียนรายการอ้างอิง 
 

202111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
(Thai for Communication) 

2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ไวยากรณ์ไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยท้ังในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การ
เรียบเรียงภาษาไทยเพ่ือการติดต่อส่ือสารและนําเสนองาน 
 

202211 การคิดเพ่ือการพัฒนา 
(Thinking for Development) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ตรรกวิทยาแบบนิรนัยและอุปนัยเพ่ือการวิเคราะห์การ

อ้างเหตุผล ความสมบูรณ์ของการอ้างเหตุผล แนวคิดเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหนทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ศาสนาและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 
 

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 
(Man and Culture) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
องค์ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของอารยธรรมและวิทยาการท่ีใช้ในการ

อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นในสังคม ความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในระบบ    
พหุวัฒนธรรม ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับคนยุคใหม่ 

 

202213 โลกาภิวัตน์ 
(Globalization) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนและหลังปรากฏการณ์      

โลกาภิวัตน์ท้ังด้านความเป็นรัฐ/ประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศท้ังระดับโลก
และระดับภูมิภาค เศรษฐกิจระหว่างประเทศภายใต้อิทธิพลของประเทศมหาอํานาจ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจ
กลุ่มใหม่และบรรษัทข้ามชาติ การพัฒนาและผลกระทบจากการพัฒนา ภาคประชาสังคมกับกระแส           
โลกาภิวัตน์ ลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่โลกาภิวัตน์ในศตวรรษท่ี 21 
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202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 
(Pluri-Cultural Thai Studies) 

2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การจัดการองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุลักษณ์ใน
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองไทย ความสําคัญของพหุปัญญาชาวบ้าน แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในกระแสโลก 
 
202354 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการทํางาน 

(Philosophy of Education and Working) 
2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 มุมมองแบบปรัชญาท่ีมีต่อการศึกษาและการทํางาน ความหมายของงานและการทํางาน 
การทํางานในฐานะเป้าหมายของการศึกษา ลักษณะของการเรียนในสถาบันการศึกษากับการเรียนรู้
งานแบบปฏิบัติจริง การศึกษากับการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ การทํางานกับการมีชีวิตท่ีดี 
จริยธรรมในการทํางาน 

 
202261 ศาสนากับการดําเนินชีวิต 

(Religion for Life)   
2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักคําสอนของศาสนาต่าง ๆ ในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ท้ังในชีวิตส่วนตัว การทํางาน 
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 
 
202262 พุทธธรรม  

(Buddhadhamma) 
2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักธรรมต่าง ๆ ท่ีสําคัญของพุทธศาสนาท้ังจากนิกายเถรวาทและมหายานเพ่ือความเข้าใจ
โลก ชีวิต และแนวทางท่ีถูกต้อง เช่น มงคล 38  ประการ อริยสัจจ์ ปฏิจจสมุปบาท กฎแห่งกรรม 
ไตรสิกขา ทางสายกลาง ความว่าง และความหลุดพ้น 
 
203101 ภาษาอังกฤษ 1 

(English I) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 พัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในสังคมและ
ในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เน้ือหาในหลักสูตรเน้นหัวข้อเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจ บูรณาการ
ทักษะภาษาอังกฤษ โดยให้การฟัง การพูดเป็นความสําคัญลําดับแรก เพ่ิมพูนและพัฒนากลวิธีในการ
ส่ือสารและการเรียนภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
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203102 ภาษาอังกฤษ 2 
(English II) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 203101 ภาษาอังกฤษ 1  
 เพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในระดับท่ีสูงขึ้น พัฒนาทักษะทางภาษาและ
กลวิธีในการเรียนรู้ภาษา บูรณาการทักษะทางภาษาและส่งเสริมให้ทํากิจกรรมแบบเผชิญ  
ประสบการณ์ เน้นเน้ือหาในหัวข้อเรื่อง และประเด็นร่วมสมัยกึ่งวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยไม่มี
การดัดแปลงภาษา เช่น หนังสือพิมพ์ บทความในนิตยสาร และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 
203203 ภาษาอังกฤษ 3 

(English III) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203102 ภาษาอังกฤษ 2  
 พัฒนาการใช้ภาษาเชิงวิชาการเน้นเน้ือหาท่ีเรียนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บูรณาการทักษะทางด้านภาษา  โดยเน้นการอ่านให้มีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา  โดยอาศัยส่ือ
นานาชนิด  เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทัศน์ และส่ือจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 
203204 ภาษาอังกฤษ 4 

(English IV) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203203 ภาษาอังกฤษ 3  
 พัฒนาต่อยอดทักษะการเรียนรู้ภาษาจากรายวิชาภาษาอังกฤษ 3 ใช้เน้ือหาทาง   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทํากิจกรรมท่ีผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะทางด้านภาษา เน้นทักษะการ
เขียนโดยใช้แหล่งข้อมูลจากเน้ือหาท่ีอ่าน จัดประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาโดยอาศัยเอกสาร
ประกอบการเขียนและส่ืออื่นๆ รวมท้ังแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 
203305 ภาษาอังกฤษ 5 

(English V) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203204  ภาษาอังกฤษ 4    
 ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวเพ่ือสมัครงานและการแสวงหางาน การเขียนประวัติ  ส่วนตัว
โดยย่อ การสัมภาษณ์ การเขียนจดหมายสมัครงาน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ฝึกทักษะการ    ส่ือสารใน
สถานประกอบการ การพูดสนทนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี การโต้ตอบเอกสาร การรายงานการประชุม การ
อภิปราย การกล่าวสุนทรพจน์อย่างไม่เป็นทางการในบางโอกาส 
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203306 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 
(English Elective I) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203305 ภาษาอังกฤษ 5 
 การฝึกและการเรียนรู้ทักษะการติดต่อส่ือสารในสังคม การฝึกการเริ่ม การดําเนินและการ
จบบทสนทนา การติดต่อส่ือสารโดยใช้ข้อมูลหลากหลายประเภทในสถานการณ์ต่างๆ การวิเคราะห์
ระดับความยากหรือความจําเป็นของสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม 
 

203307 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 
(English Elective II) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203305 ภาษาอังกฤษ 5   
 การฝึกและการเรียนรู้ทักษะการติดต่อส่ือสารในสังคม การฝึกการเริ่ม การดําเนินและการ
จบบทสนทนา การติดต่อส่ือสารโดยใช้ข้อมูลหลากหลายประเภทในสถานการณ์ต่างๆ การวิเคราะห์
ระดับความยากหรือความจําเป็นของสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม 
 

203308 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 
(English Elective III) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203305 ภาษาอังกฤษ 5 
 กระบวนการเขียนบันทึกข้อความ ประวัติส่วนตัวและเอกสารโต้ตอบในอาชีพ กระบวนการ
วางแผนและการปฏิบัติตนในการสัมภาษณ์และการเสนอผลงาน การใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ การวางแผน
การรวบรวม การค้นคว้า การเขียนโครงร่าง การปรับแก้ การทบทวน การตรวจสอบ และนําเสนอ
ผลงาน 
 

203309 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 
(English Elective IV) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203305 ภาษาอังกฤษ 5   
 การเตรียม การเขียนและการนําเสนอรายงานทางวิชาการแบบปากเปล่า กระบวนการเลือก
หัวข้ออย่างมีระบบและมีขั้นตอน การค้นคว้าหัวข้อ การรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ การจัดเตรียม
ข้อมูล การจัดเตรียมการสัมมนา การฝึกซ้อม การนําเสนอรายงาน การฝึกเป็นคู่วิจารณ์งานวิชาการ 
 

203310 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 5 
(English Elective V) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203305 ภาษาอังกฤษ 5    
 ทักษะการอ่านขั้นสองท่ีลงลึกในรายละเอียด ซ่ึงต้องค้นคว้าอย่างมีอิสระนอกเวลาเรียน เป็น
หลักสูตรท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง การอภิปรายในห้องเรียนโดยมีพ้ืนฐานจากงานอ่านท่ีได้รับ
มอบหมายให้ทํานอกเวลาเรียนแสดงขอบเขตการเข้ามีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาท่ีชัดเจนของ
นักศึกษา 
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203320 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 
(English for  Business Communication) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203102  ภาษาอังกฤษ 2  
 เพ่ิมพูนทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการ
เขียน กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือธุรกิจ เน้นทักษะการพูดและการฟังเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการ
ส่ือสารเพ่ือธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
203321 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนทางธุรกิจ 

(English for  Business Writing) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203320 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 
 พัฒนาทักษะความสามารถในการวางแผน การสืบค้น การรวบรวม การจัดเรียงความคิด
เพ่ือการเขียนทางธุรกิจ ลักษณะทางภาษาท่ีสําคัญในการเขียนรายงานทางธุรกิจ การส่ือสารทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) 
 
203322 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ 

(English for  Business Correspondence) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203102  ภาษาอังกฤษ 2  
 พัฒนาความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการโต้ตอบ
จดหมายทางธุรกิจท่ีหลากหลาย เช่น จดหมายทางธุรกิจ บันทึกข้อความ รายงาน แฟกซ์ อีเมล์ และ
ร่างข้อเสนอโครงการต่างๆในองค์การ   
 
203323 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาธุรกิจ 

(English for Business Negotiation) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203102  ภาษาอังกฤษ 2  
 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและกลยุทธ์การส่ือสารในการเจรจาต่อรองกับต่างชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาความตระหนักในการความแตกต่างทางวัฒนธรรมในรูปแบบการเจรจา
ต่อรอง  
 
203324 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอทางธุรกิจ 

(English for Business Presentations) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 203102  ภาษาอังกฤษ 2  
 พัฒนาทักษะการรวบรวมและจัดวางเน้ือหาในการนําเสนองานทางธุรกิจ รวมท้ังทักษะการ
นําเสนองาน  และการตอบคําถามอย่างมืออาชีพ 
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203325 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชุมทางธุรกิจ 
(English for  Business  Meetings) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 203102  ภาษาอังกฤษ 2  
 พัฒนาทักษะในการนําและมีส่วนร่วมในการประชุมทางธุรกิจ   การดําเนินการประชุม  การ
วิเคราะห์ผู้ฟังและข้อพิจารณาทางวัฒนธรรม การนําเสนอและการอธิบายให้เหตุผล การนําเสนอ
แนวคิดท่ีแตกต่างอย่างเหมาะสม  
 

203326 ภาษาอังกฤษเพ่ือการให้บริการลูกค้า 
(English for Customer Service) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 203102  ภาษาอังกฤษ 2  
 พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ให้บริการตามความต้องการของลูกค้า การตอบคําถามหรือปัญหาของลูกค้า เน้นกลยุทธ์การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพและการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 
 

203401 ภาษาจีน  1 
(Chinese I) 

3 (3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 สําหรับผู้เรียนท่ีไม่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน ฝึกทักษะการใช้ภาษาพ้ืนฐานท่ีใช้ใน
ชีวิต ประจําวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนํา การขอบคุณ การขอโทษ การขอและให้ข้อมูล ฯลฯ 
โดยเน้นทักษะการฟังและและการพูด  ศึกษาระบบเสียง  และไวยากรณ์พ้ืนฐานเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
 

203402 ภาษาจีน  2 
(Chinese II) 

         3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203401 ภาษาจีน 1 
 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีนเบ้ืองต้น 1  ฝึกทักษะการฟัง พูด และอ่าน เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การใช้โทรศัพท์ การนัด
หมาย การถามและบอกทาง  การซ้ือของ การท่องเท่ียว ฯลฯ ศึกษาโครงสร้างและลักษณะของ
ตัวอักษรจีนและไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนมากขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่านและเข้าใจข้อความง่ายๆ และ
สามารถฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ 
 

203403 ภาษาจีน  3 
(Chinese III) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203402 ภาษาจีน 2 
 พัฒนาทักษะการพูด และการเขียนภาษาจีน เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน และ
ในวงการธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมชาติ ศึกษาแง่มุมต่างๆ ทางวัฒนธรรมจาก
เน้ือหาท่ีหลากหลาย เช่น  จดหมายโต้ตอบ การโฆษณา เพลง ภาพยนตร์ บทคัดสรรบางตอนจาก
วรรณกรรมท่ีมีช่ือเสียง ฯลฯ เพ่ือให้เข้าใจภาษาดียิ่งขึ้น 
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203404 ภาษาจีนธุรกิจ  1 
(Business  Chinese I) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน  :  203403  ภาษาจีน  3 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 พัฒนาทักษะภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ เน้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นกลยุทธ์
การส่ือสารสําหรับการทําธุรกิจ โดยเน้นการทํากรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้นจริง เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมมาก
ขึ้น และการนําเสนองาน 
 
203405 ภาษาจีนธุรกิจ  2 

(Business  Chinese  II) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203404  ภาษาจีนธุรกิจ  1  หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 พัฒนาทักษะผู้เรียนในการพัฒนาความสามารถในการวางแผน การจัดการองค์กร การเขียน
รายงานในเชิงธุรกิจ การทําสัญญาทางการค้าในประเด็นต่างๆ โดยศึกษาถึงกรณีท่ีเกิดขึ้นจริง 
 
203411 ภาษาญ่ีปุ่น 1 

(Japanese I) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น ฝึกการออกเสียง บทสนทนาใช้ศัพท์และสํานวนขั้นต้น  
การเขียนอักษรฮิระงะนะ คะตะกะนะ และคันจิ 
 
203412 ภาษาญ่ีปุ่น 2 

(Japanese II) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203411 ภาษาญ่ีปุ่น 1 
 การฟังและการพูดภาษาญ่ีปุ่น การใช้ศัพท์และสํานวนในชีวิตประจําวัน การอ่านและการ
เขียนตัวอักษรคันจิ 
 
203413 ภาษาญ่ีปุ่น  3 

(Japanese III) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน  : 203412 ภาษาญ่ีปุ่น 2 
 การใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารในสถานท่ีทํางานด้วยสํานวนสุภาพ ฝึกการอ่าน และการ
เขียนข้อความขนาดส้ัน ศึกษาอักษรคันจิเพ่ิมเติม 
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203414 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ  1 
(Business  Japanese I) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน  :  203413 ภาษาญ่ีปุ่น  3  หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารทางด้านธุรกิจ เน้นการฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียน
ด้วยวิธีการสอนและการฝึกฝนจากการจําลองสถานการณ์ทางด้านธุรกิจ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
โอกาสใช้คําศัพท์ทักษะทางด้านธุรกิจ 
 

203415 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 2 
(Business  Japanese II) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 203414 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ  1  หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 พัฒนาการใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการวางแผนด้านต่างๆ ทางธุรกิจ เน้นแผนการตลาด แผนการ
ผลิต  แผนองค์กรและการจัดการ และแผนการเงิน โดยผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียน  
ตลอดจนสามารถเข้าใจสัญญาทางการค้าต่างๆ จากตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นจริง 
 

203421 ภาษาเวียดนาม 1 
(Vietnamese I) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนํา การ

ขอบคุณ การขอโทษ การขอและให้ข้อมูล ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด  ศึกษาระบบเสียง 
และไวยากรณ์พ้ืนฐานเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

 

203422 ภาษาเวียดนาม 2 
(Vietnamese II) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน:  203421 ภาษาเวียดนาม  1 
ทักษะการฟัง พูด และอ่าน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน

ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ การนัดหมาย การถาม และบอกทาง   การซ้ือของ การ
ท่องเท่ียว  ศึกษาโครงสร้างและลักษณะของตัวอักษรเวียดนาม และไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนมากขึ้น เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการอ่าน  
 
203423 ภาษาเวียดนาม 3 

(Vietnamese III) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน:  203422 ภาษาเวียดนาม 2 
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเวียดนาม เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในวงการ

ธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมชาติ ศึกษาแง่มุมต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมจากเน้ือหาท่ี
หลากหลาย เช่น การโฆษณา เพลง ภาพยนตร์ บทคัดสรรบางตอนจากวรรณกรรมท่ีมีช่ือเสียง  เพ่ือให้
เข้าใจภาษายิ่งขึ้น 
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204102 คณิตศาสตร์เพ่ือคอมพิวเตอร์ 
(Mathematics for Computer) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 คณิตศาสตร์วิยุต ระบบจํานวนเลขฐาน ตัวแทนข้อมูลในรูปของข้อความ จํานวนเต็ม จํานวน
จริง ทฤษฎีเซท ตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ และพีชคณิต บูลีน ฟังก์ช่ันเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ และขั้นตอนวิธี 
 
204103 สถิติเพ่ือการวิจัยวิทยาการสารสนเทศ 

(Statistics for Information Science Research) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบ้ืองต้นทางสถิติ สถิติเชิงบรรยาย การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงความน่าจะเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น แบบปกติ แบบที แบบ
เอฟ และแบบไคสแควร์ สถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ค่าพารามิเตอร์ และค่าทางสถิติ 
การประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง การหาค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้สถิติทดสอบ
พาราเมตริกและนอนพาราเมตริก 
 
204104 การส่ือสารระหว่างบุคคลและกลุ่ม 

(Interpersonal and Group Communication) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   ทฤษฎีและหลักการการส่ือสารระหว่างบุคคล ท้ังในอดีตและร่วมสมัย ทฤษฎีและหลักการ
ส่ือสารกลุ่มย่อย ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา การส่ือสารระหว่างบุคคลและกลุ่มระดับต่าง ๆ 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการการส่ือสารระหว่างบุคคลและกลุ่มในชีวิตประจําวัน การพัฒนา
ทักษะการส่ือสารระหว่างบุคคลและกลุ่ม 
 
204105 การส่ือสารมวลชน 

(Mass Communication) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   กระบวนการ องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมการส่ือสาร ทฤษฎีการส่ือสารมวลชน 
หน้าท่ีของส่ือมวลชน ระบบการส่ือสารมวลชนนานาชาติ ส่ือสารมวลชนประเภทส่ิงพิมพ์ (หนังสือ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร) ส่ือสารมวลชนประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยุกระจายเสียง ภาพยนตร์ วิทยุ
โทรทัศน์) และส่ือสารมวลชนประเภทอื่นในปัจจุบัน ผลกระทบของการส่ือสารมวลชนในด้านต่าง ๆ 
การส่ือสารมวลชนในอนาคต 
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204108 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับระบบสารสนเทศ 
(Computer Programming for Information System) 

4(3-3-8) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ภาษาคอมพิวเตอร์และวากยสัมพันธ์ การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอนและระเบียบวิธีการโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง อาทิ ภาษาซี ฝึกการโปรแกรม
เพ่ือแก้ปัญหา และเพ่ือใช้งานในระบบสารสนเทศ 
 
204110 การบริหารคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 

(Basic Computer Administration)  
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และการเลือกซ้ือ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดต้ัง
ระบบปฏิบัติการต่างๆ การแบ่งพาร์ติชันและการจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล การปรับแต่งระบบ การ
ติดต้ังฮาร์ดแวร์ การติดต้ังซอฟต์แวร์ การติดต้ังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดต้ังโปรแกรมบริการต่างๆ 
การสํารองและการกู้ข้อมูล การใช้งานอุปกรณ์นําเสนอ การรับและส่งโทรสาร การใช้เครื่องฉาย เครื่อง
ถ่ายเอกสาร และเครื่องกราดภาพ และอุปกรณ์เช่ือมต่อสําหรับธุรกิจต่างๆ การกําหนดวิเคราะห์ปัญหา
คอมพิวเตอร์และการแก้ไข  
 
204111 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 

(Data Communications and Networking) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมาย ประเภท และวิวัฒนาการของการส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย แบบจําลอง
เครือข่าย ส่ือนําข้อมูล โพรโตคอลในแบบจําลองโอเอสไอและทีซีพี/ไอพี ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ของ
การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย การประยุกต์ใช้งานการส่ือสารข้อมูลในงานวิทยาการสารสนเทศ 
แนวโน้มของการส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยของของเครือข่าย 
 
204112 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Laws and Ethics in Information Technology) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้าและการพาณิชย์ การใช้งาน
คอมพิวเตอร์ท่ีผิดวัตถุประสงค์  ความเท่าเทียมกันทางสังคม เสรีภาพในการพูด ความเป็นส่วนตัว  การ
ประเมินความเส่ียงในระบบคอมพิวเตอร์  ทรัพย์สินทางปัญญา  และจริยธรรมในวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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204113 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
(Information System Analysis) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของ

ระบบสารสนเทศในองค์การ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การและการไหลเวียน
ของสารสนเทศ แบบจําลองระบบ แบบจําลองกระบวนการ แบบจําลองข้อมูล เครื่องมือช่วยในการสร้าง
แบบจําลองต่างๆ ระบบสารสนเทศในองค์การต่างๆ ระบบสารสนเทศและการแก้ปัญหาในองค์การ  

 
204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 

(Database Design and Development) 
4(3-3-8) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความหมาย ประเภท และความสําคัญของข้อมูลและฐานข้อมูล เทคนิคการออกแบบ
ฐานข้อมูลซอฟต์แวร์สําหรับการสร้างและจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลแบบความสัมพันธ์ 
การบริหารงานฐานข้อมูล เน้นเรื่องความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูล เทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
สร้างฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ 
 
204206 หลักการออกแบบและการสร้างสาร 

(Principles of Message Design and Writing) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   การวางแผนการออกแบบและการสร้างสารสําหรับส่ือ ความคิดสร้างสรรค์ หลักและ
วิธีการสร้างสารเพ่ือให้ข้อเท็จจริง ความรู้ ความบันเทิง เพ่ือแสดงความคิดเห็นและเพ่ือโน้มน้าวใจ 
เทคนิคในการออกแบบในการสร้างสาร การวางรูปแบบและการใช้เทคนิคพิเศษ การใช้เทคโนโลยีในการ
ออกแบบและการสร้างสาร ฝึกทักษะการสร้างสารท่ีใช้เครื่องมือท่ัวๆ ไป และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 
204208 เทคโนโลยีการผลิตส่ือมวลชน 1 

(Technology of Mass Media Production I) 
3(1-4-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ลักษณะ ขอบเขต และแนวทางในการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการส่ือสารมวลชน 

กระบวนการผลิต ขั้นตอน การออกแบบและการผลิตส่ือมวลชนประเภทส่ือสิงพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร  แผ่นพับ โปสเตอร์ การบูรณาการสู่การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือการผลิตส่ือ ข้อดีข้อจํากัดของโปรแกรมแต่ละชนิด ฝึกทักษะเบ้ืองต้นในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการผลิตส่ือมวลชน 
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204209 หลักการจัดการ 
(Principles of Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ทฤษฎีและหลักการจัดการ  ลักษณะของการจัดการธุรกิจ  บทบาทของกลุ่มบุคคลหรือ

รัฐบาลท่ีมีต่อธุรกิจ  รูปแบบและปัจจัยในการพิจารณาเพ่ือประกอบธุรกิจ  การกําหนดแนวทาง 
เป้าหมาย  กลยุทธ์  และการวางระบบในการจัดการธุรกิจ  ลักษณะและวิธีการในการจัดการ  ด้านการ
ผลิต  การตลาด  งานบุคคล  การเงิน  และการสร้างความสัมพันธ์สําหรับลูกค้า  คุณธรรม  และ
จริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ 

 
204210 การจัดการสํานักงาน 

(Office Management)  
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักและการวางแผนการจัดการสํานักงาน  ระบบและขั้นตอนการทํางาน การบริหารงาน

บุคคลในสํานักงาน เทคนิคในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและการประเมินประสิทธิภาพ เทคโนโลยี
ในการจัดสํานักงานสมัยใหม่ ระบบการส่ือสาร และการจัดเอกสารภายในและภายนอกสํานักงาน  

 
204212 สารสนเทศในบริบทสังคม 

(Information in the Social Context) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
คุณค่า ความสําคัญ และบทบาทของสารสนเทศต่อบุคคล องค์การและสังคม ลักษณะของ

สังคมสารสนเทศ อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการสารสนเทศ การถ่ายทอดสารสนเทศ ความเปล่ียนแปลง
ของสังคม อันเน่ืองมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และระบบ
สารสนเทศแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศ วิชาชีพสารสนเทศ จริยธรรมและตลาดงานสารสนเทศ 
 
204213 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

(Information Resources Management) 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โครงสร้างข้อมูลเพ่ือการใช้งานในระบบสารสนเทศต่าง

ระบบและผู้ใช้ต่างกลุ่ม แนวคิดพ้ืนฐานและหลักเกณฑ์การทํารายการและการควบคุมรายการ
บรรณานุกรม การสร้าง การดูแลรักษา และการประเมินรายการบรรณานุกรม หลักเกณฑ์การลง
รายการแบบแองโกลอเมริกันฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 2 (AACR2) และการบันทึกข้อมูลตามมาตรฐานของ
มาร์ค 
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204215 การจัดการบริการสารสนเทศ 
(Information Service Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการจัดการบริการสารสนเทศโดยเน้นผู้ใช้ หลักการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการ

ส่ือสารเพ่ือการจัดบริการ การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ การจัดบริการให้ตรงกับความคาดหวัง การ
สร้างความพึงพอใจ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 

 
204217 การตลาด 

(Marketing) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การกําหนดแผน 

กลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนและการจัดการผลิตภัณฑ์ ระบบช่องทางจัดจําหน่ายและระบบการ
กระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด การกําหนดราคาและนโยบายการกําหนดราคา การตลาด
ระหว่างประเทศ  

 
204218 กฎหมายธุรกิจ 

(Business Laws) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมาย บุคคลและทรัพย์ นิติกรรม และสัญญา หน้ี และละเมิด ซ้ือ

ขาย เช่าทรัพย์/เช่าซ้ือ คํ้าประกัน จํานอง จํานํา ต๋ัวเงิน และเช็ค ห้างหุ้นส่วน บริษัท หุ้น และตลาด
หลักทรัพย์ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม 
 
204219 แรงงานสัมพันธ์ 

(Labour Relations) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิด ความหมายและกลไกของแรงงานสัมพันธ์  สภาวะแรงงานในประเทศไทย  ประวัติ

และแนวคิดเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน องค์กรฝ่ายลูกจ้าง และองค์กรฝ่ายนายจ้าง การยื่นข้อเรียกร้อง
และการเจรจาต่อรองร่วม การระงับข้อพิพาทแรงงาน การคุ้มครอง แรงงาน เงินทดแทน การ
ประกันสังคม ศาลแรงงานและ    การพิจารณาคดีแรงงาน การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการ  
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204220 การส่ือสารธุรกิจ 
(Business Communication) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   พฤติกรรมการส่ือสารธุรกิจด้านการอ่าน พูด เขียน และการวิเคราะห์ รวมท้ังการควบคุม
พฤติกรรมการส่ือสาร การส่ือสารธุรกิจระดับบุคคล การส่ือสารธุรกิจระดับกลุ่ม และการส่ือสารธุรกิจระดับ
มวลชน  การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมธุรกิจด้วยวิธีอื่น 
 
204221 การบัญชี 

(Accounting) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ลักษณะท่ัวไปของการบัญชี การบันทึกรายการทางการบัญชี การปรับปรุงรายการทางบัญชี        

กระบวนการจัดทํางบการเงิน  การบัญชีสินค้าคงเหลือ  และการวิเคราะห์งบการเงิน  
 
204222 พฤติกรรมภาษากับการส่ือสาร 

(Language and Communication Behavior) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   ธรรมชาติของการคิดและธรรมชาติของภาษา พัฒนาการของมโนภาพ และกระบวนการ
ใช้เหตุผลเพ่ือแก้ปัญหา ภาษากับการพัฒนาคุณธรรม การวิเคราะห์สารพัฒนาคุณธรรม พฤติกรรมทาง
ภาษาเพ่ือการส่ือสารเชิงปฏิบัติ ข้อจํากัดของภาษาท่ีมีอิทธิพลต่อการส่ือสาร แนวการวิเคราะห์
พฤติกรรมภาษาจากสถานการณ์จริงด้านต่าง ๆ 
 
204224 การถ่ายภาพเพ่ือการส่ือสาร 

(Photography for Communication) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ประเภทและลักษณะกล้องชนิดต่าง ๆ ส่วนประกอบของกล้องและหลักการทํางาน 

อุปกรณ์เสริมท่ีใช้ในการถ่ายภาพ การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล ทฤษฎี และเทคนิคของการถ่ายภาพ 
องค์ประกอบของภาพถ่าย แนวคิดเกี่ยวกับแสง การส่ือความหมายด้วยภาพ เน้นการผลิตภาพถ่ายเพ่ือ
ใช้ในงานส่ือมวลชนประเภทต่างๆ เช่น ภาพข่าว ภาพประกอบสารคดี ภาพถ่ายเพ่ือการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  จรรยาบรรณในการถ่ายภาพ  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตกแต่งภาพ
เบ้ืองต้น 
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204225 การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management)  

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความหมายและความสําคัญของความรู้ ประเภทและระดับของความรู้ รูปแบบการคิดและการ

เรียนรู้ของมนุษย์ กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ องค์ประกอบของการจัดการความรู้ วงจรชีวิตระบบ
จัดการความรู้ การสร้างความรู้ ระบบการจัดเก็บและค้นคืนองค์ความรู้ การจัดการความรู้ในภาคต่าง ๆ เช่น 
ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคการศึกษา เป็นต้น  
 
204226 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 

(Enterprise Software Architecture) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจจาก

มุมมองด้านโครงสร้างและพฤติกรรมการทํางานของระบบ รวมท้ังจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละด้าน 
กรณีศึกษาการใช้เทคนิคในการพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ และการประยุกต์ใช้แม่แบบ
สถาปัตยกรรมและแม่แบบสําหรับการออกแบบในการพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 
   
204227 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 

(Data Structure and Algorithms) 
3(2-3-6) 

วิชาบังคับก่อน : 204108 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับระบบสารสนเทศ 
 แนวคิดการจัดการโครงสร้างข้อมูล การออกแบบโครงสร้างข้อมูล  โครงสร้างข้อมูลแบบแถว
ลําดับและแบบตัวช้ี  โครงสร้างข้อมูลแบบลิงค์ลิสต์ สแตค คิว ทรี กราฟ  การเรียงลําดับและการค้นหา
ข้อมูล การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี  ความซับซ้อนในการคํานวณ  การประยุกต์ใช้การจัดการโครงสร้าง
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
 
204228 ความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(Information and Communication Technology Security) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ปัญหาท่ีเกิดจากการกระทําของคน 

เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และปัญหาด้านจริยธรรม ปัญหาท่ีเกิดจากระบบ เช่น ซอฟต์แวร์ ข้อมูล 
การบํารุงรักษา ฯลฯ กรอบงานการจัดการความม่ันคงปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึงตัวระบบ 
เทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีใช้ การควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การป้องกันการบุกรุก การ
ควบคุมทางชีวภาพ การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกัน การเข้ารหัสและการถอดรหัส คีย์ส่วนตัว คีย์สาธารณะ 
และลายมือช่ือดิจิทัล ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง แนวโน้ม และการประยุกต์งานด้าน
ความม่ันคงปลอดภัย 
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204229 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Economics of Information Technology) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักเศรษฐศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยี ตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินการลงทุนทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การพัฒนากําลังคนและการจ้างงาน การเจริญเติบโตของธุรกิจ 
ประสิทธิภาพในการผลิต โครงสร้างภาษี การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การปรับตัวเข้าสู่
สังคมสารสนเทศ 
 
204230 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง 

(Advanced Database Design and Development) 
3(2-3-6) 

วิชาบังคับก่อน :  204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 
ความสําคัญและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลขั้นสูง เช่น ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ และฐานข้อมูล

เชิงวัตถุสัมพันธ์ ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเชิงกระบวนคําส่ัง ทริกเกอร์ในระบบฐานข้อมูล กระบวน
คําส่ังและฟังก์ชันท่ีถูกเก็บไว้ การประมวลข้อคําถามท่ีเหมาะสม การปรับแต่งฐานข้อมูล การ
บริหารงานฐานข้อมูล เทคโนโลยีท่ีใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนฐานข้อมูลขั้นสูง และหัวข้อ
ขั้นสูงสําหรับระบบฐานข้อมูล 

 
204231 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 

(Object-Oriented Programming) 
3(2-3-6) 

วิชาบังคับก่อน : 204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับระบบสารสนเทศ 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับแนวคิดเชิงวัตถุ ความแตกต่างระหว่างการโปรแกรมเชิงวัตถุ และ

การโปรแกรมแบบด้ังเดิม  หลักการต่างๆ ของแนวคิดเชิงวัตถุ  การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วย
แนวคิดเชิงวัตถุ การสร้างแบบจําลองของระบบเชิงวัตถุด้วยแผนภาพยูเอ็มแอล ได้แก่ แผนภาพเชิง
โครงสร้าง และแผนภาพเชิงกิจกรรม  การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ  
 
204232 หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 

(Principle of Human-Computer Interaction) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดและความสําคัญของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การส่ือสารผ่าน

คอมพิวเตอร์ แบบจําลองการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ มนุษยปัจจัย แบบจําลองการรู้จํา
ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การใช้งานได้ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ ประเด็นท่ีเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ แนวโน้มของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
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204233 เมทาดาทา 
(Metadata) 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
เมทาดาทาในยุคดิจิทัล การพัฒนา การปรับใช้ และการประเมินเค้าร่างเมทาดาทาในชุมชน

สารสนเทศท่ีแตกต่างกัน ออนโทโลยี มาตรฐาน และเทคโนโลยี สําหรับการสร้างเมทาดาทาท่ี
คอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใจได้ เพ่ือสนับสนุนการทํางานร่วมกัน 
 

204234 การจัดระบบสารสนเทศ 
(Information Organization)  

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน :  204213   การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
แนวคิดและทฤษฎีในการจัดระบบสารสนเทศ แบบแผนและระบบการจัดหมวดหมู่ความรู้ 

การควบคุมการใช้คําศัพท์ ภาษาดรรชนี และการปรับใช้เพ่ือการสืบค้นสารสนเทศ  
 

204235 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(Information System Design and Development) 

4(3-3-8) 

วิชาบังคับก่อน : 204108 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับระบบสารสนเทศ 
 แนวทางและมาตรฐานในการออกแบบระบบสารสนเทศ วิธีการ เครื่องมือ และเทคนิค
สําหรับพัฒนาระบบ การออกแบบผลลัพธ์ ข้อมูลนําเข้า แฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ใช้กับระบบ เครื่องมือช่วยในการพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบ การนําระบบไปใช้งาน การควบคุม
และบํารุงรักษาระบบ กรณีศึกษาการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
204236 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย  

(Animation and Multimedia Design and Development) 
4(2-4-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   แนวคิดของส่ือประสม หลักการออกแบบส่ือประสม เทคโนโลยีในปัจจุบันในการออกแบบ
และการผลิต การประยุกต์ใช้ส่ือประสมในการส่ือสาร เทคนิคในการเลือกข้อมูลและเทคนิคพิเศษใน
การสร้างส่ือประสม เช่น ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว  แอนิเมชัน  เสียงดนตรี เสียงประกอบ ตลอดจน
การใช้ประโยชน์จากระบบการส่ือสารและการทดสอบและการประเมิน เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้าง
ส่ือประสม 
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204237 การส่ือข่าวและการเขียนข่าวหนังสือพิมพ์และข่าวออนไลน์ 
(Newspaper and Online News Writing and Reporting) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท และคุณสมบัติของข่าว การหาและรวบรวมข้อมูลข่าว 

การสัมภาษณ์ และการใช้อุปกรณ์รวบรวมข้อมูลข่าว  หลักการส่ือข่าวสําหรับหนังสือพิมพ์ เทคนิค
การเขียนข่าวรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าวขั้นต้น (ข่าวตามเน้ือผ้า) และข่าวขั้นสูง (ข่าวเชิงอธิบายความ 
ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ฯลฯ) หลักการส่ือข่าวและการผลิตข่าวออนไลน์ 

 

204301 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research Methods)  

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความหมายและระเบียบวิธีวิจัยในสาขาวิทยาการสารสนเทศ งานวิจัยเชิงปริมาณในสาขา

วิทยาการสารสนเทศ  การศึกษาผลงานวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศ ขั้นตอนการวิจัย เทคนิคการสร้าง
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการนําเสนอผลงานการวิจัย การเขียนข้อเสนอการวิจัย
และรายงานการวิจัย การประเมินข้อเสนอและผลการวิจัย 
 

204302 เทคโนโลยีการผลิตส่ือมวลชน 2 
(Technology of Mass Media Production II) 

3(1-4-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   การใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเพ่ือการออกแบบและการผลิตส่ือมวลชน ส่ือภาพยนตร์        
ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุกระจายเสียง โดยเน้นขั้นตอนการผลิต และหลังการผลิต การตัดต่อแบบลิเนียร์ 
และนอนลิเนียร์  การใช้เทคโนโลยีในการให้แสง การควบคุมกล้อง การควบคุมสี และเสียง และการ
ประเมินคุณภาพรายการ  ให้มีการฝึกเชิงปฏิบัติเพ่ือให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการผลิต
ส่ือมวลชน 
 

204303 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
(Technology of Mass Communication)  

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
พัฒนาการของเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน เช่น การพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงและ                

วิทยุโทรทัศน์  ดาวเทียมส่ือสาร  ภาพยนตร์  และส่ือใหม่ในยุคดิจิทัล และการประยุกต์ใช้ในสังคม 
 

204304 การเขียนบทวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ 
(Writing for Broadcasting and Films) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการเขียนบทให้สอดคล้องกับธรรมชาติของส่ือมวลชนประเภทวิทยุ โทรทัศน์ และ
ภาพยนตร์ ส่ือมวลชนกับผู้รับสารมวลชน การเขียนข่าววิทยุและโทรทัศน์ การเขียนบทเกี่ยวกับเหตุการณ์
พิเศษ  บทเกม  การเขียนบทรายการวาทการ เช่น บทอภิปราย บทสัมภาษณ์ และบทคําปราศรัย การ
เขียนบทรายการสําหรับเด็กและสตรี  
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204306 การบริหารองค์การส่ือมวลชน 
(Management of Mass Media Organization) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   ลักษณะธรรมชาติ และองค์ประกอบของการจัดองค์การส่ือมวลชน กระบวนการจัดการ
ตามลักษณะตามองค์การ โดยเน้นการจัดการระบบงาน การผลิต การควบคุมและการตลาด การ
ดําเนินการ การจัดการองค์การในด้านบุคลากร สวัสดิการ การฝึกอบรม การประเมินผล ลักษณะและ
บทบาทขององค์การธุรกิจส่ือมวลชนในรูปแบบขององค์การแสวงผลกําไร หรือพิทักษ์ผลประโยชน์ 
หลักการบริหารเพ่ือพัฒนาองค์การส่ือมวลชน รูปแบบและโครงสร้างขององค์การท่ีประสบความสําเร็จ 
 

204308 การจัดการระบบสารสนเทศ 
(Management of Information Systems)  

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ วัฏจักรระบบงาน การใช้ระบบ

สารสนเทศขององค์การเพ่ือการปฏิบัติงาน การสนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศในองค์กรดิจิทัล การจัดการความรู้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ วิธีการจัดการระบบ
สารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การวางแผนการดําเนินงาน และการควบคุมระบบ
สารสนเทศ กรณีศึกษา การจัดการระบบสารสนเทศในองค์การต่าง ๆ  
 

204309 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(Information Systems for Business) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศตามหน้าท่ีในองค์การธุรกิจ 

ระบบสารสนเทศด้านการตลาด บัญชีและการเงิน การผลิต บุคลากร การค้นคว้าและพัฒนา ข้อมูล
ภายนอกและคู่แข่ง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจในองค์การธุรกิจประเภทต่างๆ เทคโนโลยีกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

 

204313 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศและห้องสมุด 
(Information and Library System Analysis and Design) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ระบบสารสนเทศและห้องสมุด หลักการ วิธีการ และขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบงาน    

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ และห้องสมุดอัตโนมัติ 
 

204316 ผู้ใช้สารสนเทศ 
(Information Users) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความสําคัญของผู้ใช้ ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักของสถาบันบริการสารสนเทศ การกําหนด

กลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มผู้ใช้ แบบจําลองพฤติกรรมการใช้สารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการและ
การแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการจัดสรรบริการและนําส่งสารสนเทศท่ีเหมาะสม การศึกษาผู้ใช้ การ
ส่งเสริมการใช้และการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ 
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204323 เทคโนโลยีการส่ือสารทางการเมือง  
(Technology in Political Communication) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง การเมืองกับการส่ือสารในระบบประชาธิปไตย และระบบ

เผด็จการ กระบวนการส่ือสารกับการรณรงค์ทางการเมือง กลยุทธ์ในการสร้างผู้นํากลุ่ม การเลือกส่ือ กลุ่ม
ผู้รับสาร บทบาทของส่ือและการวิเคราะห์กลวิธีการโน้มน้าวใจ วิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีการ
ส่ือสารทางการเมือง การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการส่ือสารทางการเมืองในเรื่องการบริหาร
พรรค การรณรงค์ทางการเมือง การหยั่งเสียง  การทดสอบนโยบาย 
 
204325 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

(Advertising and Public Relations) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ อิทธิพล และความสําคัญของการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มผู้บริโภค กระบวนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การเขียนโครงการและ
รายงานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ จริยธรรมของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 
204326 การแปลเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 

(Translation for Communications) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน :  203305  ภาษาอังกฤษ 5  
  ทฤษฎีการแปลและการเรียบเรียง  หลักการและเทคนิคการแปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง 
ๆ  สารโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และประชานิเทศจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือเผยแพร่ทางส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์อื่น 
 
204307 การจัดการทรัพยากรบุคคล 

(Human Resource Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดและหลักการจัดการทรัพยากรบุคคล กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล การ

วางแผนทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห์งาน  การสรรหาและการคัดเลือก กฎหมาย กฎระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล  การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหาร
ค่าตอบแทน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ และระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
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204312 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 
(Information Storage and Retrieval) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ การจัดทําตัวแทนสารสนเทศ การจัดทําดรรชนี 

สาระสังเขป และธิซอรัส กระบวนการ และกลวิธีในการค้นคืนสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ 
หลักการทํางานของโปรแกรมค้นหา การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ของระบบการจัดเก็บและค้น
คืนสารสนเทศ และการประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ 
 

204315 การจัดการศูนย์สารสนเทศ 
(Management of Information Center) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการจัดการศูนย์สารสนเทศ การวางแผน และการกําหนดนโยบาย การจัดการบุคลากร 

การเงิน อาคาร ครุภัณฑ์ การจัดการความเปล่ียนแปลง การส่ือสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ 
การจัดทําเอกสารและระบบสารสนเทศ เพ่ือช่วยการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การประกันคุณภาพ 
การวัด และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

204317 การตัดสินใจการจัดการทางธุรกิจ 
(Business Management Decision Making) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิด องค์ประกอบ และผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การรวบรวมและใช้ข้อมูล

เพ่ือการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจ เทคนิคในการตัดสินใจภายใต้สภาพความเส่ียง  ความไม่
แน่นอน  และภายใต้การแข่งขัน การวิเคราะห์ข่ายงานและการตัดสินใจดําเนินงานธุรกิจ แนวคิด 
ประโยชน์  และวิธีการพยากรณ์ ความสัมพันธ์ของการพยากรณ์และการตัดสินใจ  
  

204318 แหล่งสารสนเทศ 
(Information Sources) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิด ขอบเขต และประเภทของแหล่งสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ความสัมพันธ์

ของแหล่งสารสนเทศกับสถาบันบริการสารสนเทศ 
 

204319 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ 
(Economics of Information) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้ในสารสนเทศ ทฤษฎีผู้บริโภคและอุปสงค์ ต้นทุนการผลิต 

และอุปทานตลาด ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ ตลาดสารสนเทศและผลกระทบภายนอก สารสนเทศในฐานะ
เป็นสินค้าสาธารณะ ค่าธรรมเนียมสิทธิ การใช้มูลค่าของเวลา การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ และบริการสารสนเทศ 
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204320 การจัดการสารสนเทศสํานักงาน 
(Office Information Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ กระบวนการและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการรวบรวม และจัดการ

เอกสาร และสารสนเทศขององค์การ ระบบการจัดเก็บสารสนเทศสํานักงาน เทคโนโลยีในการจัดเก็บ 
การทําสําเนา และค้นคืน 
 
204327 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(Geographic Information Systems) 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนท่ี ภาพถ่ายทางอากาศ และ

ภาพถ่ายดาวเทียม จีพีเอส (ระบบกําหนดพิกัดพ้ืนท่ี) องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี โครงสร้างข้อมูลแบบเวคเตอร์  โครงสร้างข้อมูลแบบแรสเตอร์  การซ้อนทับข้อมูลเชิง
พ้ืนท่ี  การวิเคราะห์โครงข่าย  และการวิเคราะห์พ้ืนผิว การบูรณาการของข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี ข้อมูลเชิง
ข้อความ  และข้อมูลภาพ ซอฟต์แวร์ในการจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

 
204328 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Business) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ขอบเขตและประเภทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การตลาด อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ กล

ยุทธ์ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสนับสนุนพ้ืนฐาน ตัวแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปล่ียน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  การวางแผนทรัพยากรขององค์การ  ระบบลูกค้า
สัมพันธ์ นโยบายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ  และนโยบายระหว่างประเทศ  ความเป็นส่วนตัว  ความ
น่าเช่ือถือ  และการรักษาความม่ันคง  และปลอดภัยของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์  ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
204329 เทคโนโลยีเว็บ 

(Web Technology) 
3(2-3-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เทคโนโลยีพ้ืนฐานของเว็บ เว็บเบราว์เซอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ และฐานข้อมูลบนเว็บ เทคโนโลยีสมัยใหม่ของเว็บ เอ็กซ์เอ็มแอล  เว็บ
เซอร์วิส   การสร้างและใช้งานการจัดรูปแบบอัตโนมัติของเว็บ ความเป็นส่วนตัว ความน่าเช่ือถือ และการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยของเว็บ  
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204330 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
(Web Application Development) 

3(2-3-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความสําคัญ องค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมของการเขียนโปรแกรมบนเว็บ การสร้างเว็บเพจ

ขั้นพ้ืนฐาน การเขียนโปรแกรมบนเว็บแบบต่างๆ การเรียกใช้งานออบเจ็กต์ต่างๆ วิธีการหาข้อผิดพลาด
และการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมท้ังการประยุกต์ใช้งานกับฐานข้อมูล การจัดการระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล และกรณีศึกษา การประยุกต์การเขียนโปรแกรมบนเบราว์เซอร์สําหรับงานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
204331 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

(Software Engineering) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
กระบวนการ วงจรชีวิต และกลยุทธ์การพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่   แบบจําลองการพัฒนา

แบบวนรอบและเพ่ิมพูน  การเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ด้วยเครื่องมือช่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบ  เทคนิคในการสร้างตัวต้นแบบ  การพัฒนาตัวต้นแบบ  
หลักการในการทดสอบระบบ  เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนต่อประสานกับผู้ใช้   

 
204332 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําหรับระบบเครือข่าย 

(Network Application Development) 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : 204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับระบบสารสนเทศ 
ภาพรวมแบบจําลอง ทีซีพี/ไอพี แบบจําลองและขั้นตอนวิธีการรับและให้บริการ          

การส่ือสารระหว่างโปรเซส การต่อประสานซ็อกเก็ตทีซีพี ยูดีพี และรอว์, ดีมอนโปรเซส, การ
ผสมผสาน ไอ/โอ, ไอ/โอ แบบไม่จัดเป็นกลุ่มระเบียน, การแปลงช่ือและท่ีอยู่, สัญญาณและสายโยงใย, 
การโปรแกรมเครือข่ายขั้นสูง 

 
204333 การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยยึดเหตุการณ์ 

(Event-Driven Software Development) 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดและภาพรวมของซอฟต์แวร์โดยยึดเหตุการณ์เช่น ด็อตเน็ต เครื่องมือ  วากยสัมพันธ์

ภาษา  ชนิดข้อมูลและคอลเล็กชัน  กระบวนการและเทรด  เขตโปรแกรมประยุกต์  การจัดการไฟล์  
ซีเรียลไลเซชันและนําเข้า/ส่งออก  โลกาภิวัฒน์และท้องถิ่นภิวัฒน์  การจัดการข้อความและกราฟิก 
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้เชิงกราฟิก  ตัวควบคุมมาตรฐาน  การบูรณาการข้อมูลและฟอร์ม  การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ท่ีขับดันด้วยฐานข้อมูล  การพิมพ์และการรายงาน  การรับ-ส่งจดหมาย  การ
โปรแกรมแบบอสมวาร  ความม่ันคงปลอดภัย  การปรับแต่ง การติดต้ังใช้งาน และการบํารุงรักษา
โปรแกรมประยุกต์      
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204334 การโปรแกรมภาษาสคริปต์ 
(Scripting Language Programming) 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : 204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับระบบสารสนเทศ 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาษาสคริปต์ เช่น ความแตกต่างระหว่างภาษาสคริปต์และภาษา

การโปรแกรม จุดแข็งและจุดอ่อนของภาษาสคริปต์ ฯลฯ  การเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ใช้ภาษาเชลล์สคริปต์บนยูนิกซ์ เช่น เพิร์ล และไพธอน  การเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
ภาษาสคริปต์ท่ีพัฒนาบนเว็บ เช่น พีเอชพี เอเอสพี และจาวาสคริปต์  วิธีการทดสอบและการแก้ไข
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
 
204335 การทดสอบซอฟต์แวร์ 

(Software Testing) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 คํานิยามและพ้ืนฐานการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์  เทคนิคท่ีใช้การทวนสอบและ

ทดสอบซอฟต์แวร์ เทคนิคอื่นๆ เช่น การวิจารณ์ การตรวจสอบ การทดสอบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์
ปัญหา และการรายงาน เทคนิคการทดสอบแบบกล่องดําและกล่องขาว การทดสอบและการ
ประเมินผลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครื่องกับผู้ใช้ระบบ การพยากรณ์ความน่าเช่ือถือของซอฟต์แวร์ 
การประกันคุณภาพ เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ 
 
204336 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 

(Software Project Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์  การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณและเวลาโดยใช้

เครื่องมือและเทคนิคทางเศรษศาสตร์จุลภาคท่ีใช้ประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์   การ
วางแผนการจัดการและเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสม  การนําเทคนิคและหลักการต่างๆไปใช้ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์  การจัดการความเส่ียงทางซอฟต์แวร์  การติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์  การวัดเมตริกซ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประเมินโครงการซอฟต์แวร์ 

 
204337 การโปรแกรมแบบขนานและแบบกระจาย 

(Parallel and Distributed Programming) 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : 204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับระบบสารสนเทศ 
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนานและแบบกระจาย เทคโนโลยีเสมือน ขั้นตอนวิธีแบบ

ขนานและแบบกระจาย แบบจําลองการโปรแกรม การโปรแกรมแบบกลุ่มเมฆ การโปรแกรมแบบกริด  
การโปรแกรมตามมาตรฐานเอ็มพีไอและโอเพ่นเอ็มพี  การโปรแกรมแบบมัลติเทรด การประเมินและ
วิเคราะห์สมรรถนะของโปรแกรม การแก้ไขจุดบกพร่อง เครื่องมือในการพัฒนา 
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204338 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุขั้นสูง 
(Advanced Object-Oriented Application Development) 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : 204231 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
ความรู้เบ้ืองต้นของการโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ เช่น ภาษาจาวา ชนิดข้อมูลและ   ตัว

กระทํา  นิพจน์และการควบคุม  การออกแบบคลาส เมท็อด และส่วนต่อประสาน  การจัดกระทํากับ
ความผิดปกติ  คอลเล็กชันและเจนเนอริกส์  ส่วนนําเข้าและส่วนแสดงผล  เทรด  การใช้และการสร้าง
เอพีไอ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  การเข้าถึงฐานข้อมูล  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สําหรับระบบวิสาหกิจ 

  
204339 การพัฒนาซีแมนติกเว็บ 

(Semantic Web Development) 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ซีแมนติกเว็บเบ้ืองต้น เทคโนโลยีของซีแมนติกเว็บ แบบจําลองและภาษาสําหรับ          

การพัฒนาซีแมนติกเว็บ ตรรกแบบพรรณา โอเคบีซี เอ็กซ์เอ็มแอล อาร์ดีเอฟ ภาษาโอดับเบ้ิลยูแอล  
ภาษาสําหรับการค้นหาตามความหมาย  เครื่องมือสําหรับซีแมนติกเว็บ  ซีแมนติกเซิรส์เอนจิน และ
กรณีศึกษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําหรับซีแมนติกเว็บ 
 
204340 หลักการปัญญาประดิษฐ์ 

(Principles of Artificial Intelligence) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ เช่น ขอบเขต ท่ีมา และเทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ 

ฯลฯ  การแทนความรู้  โครงสร้างความจํา  การหาเหตุผล  การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็นและเทคนิค
การค้นหา  เกม  การวางแผน  การเรียนรู้ของเครื่อง  การคํานวณเชิงวิวัฒนาการ  การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับตรรกศาสตร์คลุมเครือ  ระบบผู้เช่ียวชาญ 
 
204341 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ        

(Integrated Marketing Communication) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
แนวคิด หลักการ และวิธีการของการส่งเสริมและส่ือสารการตลาด การวางแผน               

การกําหนดกลยุทธ์ และปัจจัยในการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  การกําหนดกลยุทธ์และ
เครื่องมือการส่ือสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์    การส่งเสริมการขาย และการ
ขายตรง เครือข่ายส่ือมวลชนและชุมชนสัมพันธ์ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการดําเนินงานส่ือสารการตลาด 
การประยุกต์หลักการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการเพ่ือสถาบัน องค์กรและชุมชน การประเมินผลกล
ยุทธ์การส่ือสารการตลาด 
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204342 การบริหารระบบและเครือข่าย  
(Network and System Administration) 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : 20411 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย    
การติดต้ังและดูแลระบบเซิฟเวอร์และคลัสเตอร์ การปรับแต่งการให้บริการ การจัดการผู้ใช้  

การสํารองและการกู้ระบบ การติดต้ังและดูแลระบบเครือข่าย การหาเส้นทาง ความม่ันคงปลอดภัย 
การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย กฎหมายและจริยธรรมของผู้ดูแลระบบ       
 
204343 เทคโนโลยีการจัดการฐานความรู้ 

(Knowledge Base Management Technology) 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : 204225 การจัดการความรู้  
ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบฐานความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่สําหรับการพัฒนาระบบ

ฐานความรู้ การกําหนดตัวแทนองค์ความรู้ การจัดทําดัชนี การจําแนก การจัดเก็บและการค้นคืนองค์
ความรู้ เทคโนโลยีการค้นคืนตามความหมาย  กรณีตัวอย่าง การจัดการฐานความรู้ในองค์การต่างๆ
  
204344 จดหมายเหตุมัลติมีเดีย 

(Multimedia Archives) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การพัฒนาจดหมายเหตุมัลติมีเดีย วิธีการรับฝาก และรวบรวมจดหมายเหตุมัลติมีเดีย นโยบาย
ระดับประเทศ ปัญหาด้านการบริหารจัดการ การรวมศูนย์และการกระจายศูนย์ ความสัมพันธ์ระหว่าง 
หน่วยผลิตและหน่วยจัดเก็บจดหมายเหตุมัลติมีเดีย การแปลงผันและการจัดการส่ือ ประเด็นด้าน
กฎหมาย นโยบายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง การจัดทําดรรชนีและการควบคุมการเข้าถึง การอนุรักษ์ 
และการดูแลรักษา สารสนเทศมัลติมีเดีย การจัดการสินทรัพย์มัลติมีเดีย 
 
204345 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจ  

(Enterprise Application Development) 
3(2-3-6) 

วิชาบังคับก่อน : 204226 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจ วิธีการ เครื่องมือ และทีมงานในการ

พัฒนา การศึกษาโปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้ในองค์กร การออกแบบโปรแกรมประยุกต์ใหม่ การพัฒนา
และปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ การดําเนินการโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจ กรณีศึกษาในการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์เพ่ือใช้ในองค์กร 
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204346 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
(Mobile Device Application Development) 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : 204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับระบบสารสนเทศ 
แนวคิด สถาปัตยกรรม และเครื่องมือของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์

เคล่ือนท่ี  การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  ระบบ
สารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  ความม่ันคงปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี โพรโทคอลของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์สําหรับผู้รับแบบบางและแบบหนาบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  การทําให้เกิดผลของส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้   การทําให้เกิดผลของผู้รับและผู้ให้บริการ  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีท่ี
ขับดันด้วยฐานข้อมูล  กรณีศึกษาธุรกิจของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  โครงงานการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
   
204347 การพัฒนาซอฟต์แวร์ส่ือประสม 

(Multimedia Software Development) 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดของการพัฒนาส่ือประสม ส่ือประสมแบบมีปฏิสัมพันธ์ แนวคิดของวัตถุ ภาษา

สําหรับการพัฒนาส่ือประสม แบบชนิดของข้อมูล โครงสร้างควบคุม การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้
การเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลส่ือประสม ภาษาสามมิติแบบยืดหยุ่น (เอ็กซ์ทรีดี)  แนวคิดของเอ็กซ์ทรีดี 
การออกแบบและพัฒนาส่ือประสมด้วยเอ็กซ์ทรีดี  เครื่องมือการพัฒนาเอ็กซ์ทรีดีและกรณีศึกษา  การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านส่ือประสม 

 
204348 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 

(Computer Game Development) 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : 204108  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับระบบสารสนเทศ 
บทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ เ ชิงปฏิสัมพันธ์                 

การจัดแบ่งประเภทของเกม  แนวคิดของเกมเอ็นจิ้นและผังการทํางานในการใช้เกมเอ็นจิ้นในการ
พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์  เกมออนไลน์ซ่ึงเน้นท่ีเครือข่ายและประเด็นการจัดการผู้ใช้  การพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์โดยใช้เกมเอ็นจิ้น 
 
204349 ���������ก
������������         

(Technology of Animation Production)  
3(1-4-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  แนวคิดเกี่ยวกับแอนิเมชัน เทคนิคและขั้นตอนการสร้างแอนิเมชัน การใช้เทคโนโลยี
ปัจจุบันในการออกแบบและผลิตแอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ แสง เสียง และการควบคุมกล้องใน
แอนิเมชัน การประยุกต์ใช้แอนิเมชันในส่ืออื่นๆ บทบาท ผลกระทบ และแนวโน้มของแอนิเมชัน ให้มี
การฝึกเชิงปฏิบัติเพ่ือให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการผลิตแอนิเมชัน 
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204350 การค้นหาความรู้สําหรับฐานข้อมูลธุรกิจ 
(Knowledge Discovery in Business Databases) 

3(2-3-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ประเภทของธุรกิจและบทบาทของฐานข้อมูลต่อการดําเนินธุรกิจประเภทต่างๆ  

ความหมายและวิธีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์ความต้องการและความจําเป็นในการใช้
ฐานข้อมูลธุรกิจ  แนวคิดเบ้ืองต้นของฐานข้อมูลธุรกิจ เทคโนโลยีในการสร้างฐานข้อมูล และการ
ประยุกต์ใช้ การประเมินผลและพัฒนาระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และการค้นหาความรู้
จากฐานข้อมูลธุรกิจ 
 
204351 ธุรกิจอัจฉริยะ 

(Business Intelligence) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ประเภทและกระบวนการ

ตัดสินใจ ลักษณะสารสนเทศสําหรับธุรกิจอัจฉริยะและเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ แบบจําลองการ
จัดการและแบบจําลองการวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ ประเภท องค์ประกอบ และซอฟต์แวร์
ของธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาแบบจําลองเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ  การพัฒนาและประยุกต์ใช้ธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ระบบสารสนเทศ
สําหรับผู้จัดการระดับสูงและระบบผู้เช่ียวชาญ 

 
204352 ห้องสมุดดิจิทัล 

(Digital Libraries) 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
การจัดการ การวางแผน การจัดการโครงการ เน้ือหาท่ีอยู่ในรูปดิจิทัล ได้แก่ ประเภทของ

ส่ือมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง และการจัดทําให้อยู่ในรูปดิจิทัล รูปแบบและมาตรฐานเมทาดาทาสําหรับ
ห้องสมุด ดิจิทัลเทคโนโลยีของห้องสมุดดิจิทัล การออกแบบห้องสมุดดิจิทัลโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 
การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล การควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ   ดิจิทัล แนวโน้ม/
บทบาทของห้องสมุดดิจิทัลต่อสถาบัน สังคม และประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง/ความท้าทายของนักวิชาชีพ
สารสนเทศในการจัดการห้องสมุดดิจิทัลและทรัพยากรต้นฉบับ 
 
204353 การวิเคราะห์ผู้รับสาร 

(Audience Analysis) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความหมายและจุดประสงค์ของผู้รับสาร การวิเคราะห์ผู้รับสาร ผู้รับสารกับการใช้ประโยชน์

จากส่ือ การวิเคราะห์ความเห็นของผู้รับสารท่ีมีต่อบทบาทของส่ือ การนําผลวิเคราะห์ผู้รับสารมาใช้ใน
การวางแผนการส่ือสาร การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการส่ือสารต่าง ๆ 
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204354 เทคโนโลยีการจัดผังรายการส่ือสารมวลชน 
(Technology in Mass Media Programming) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
หลักการผังรายการส่ือสารมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย องค์ประกอบของการจัดผังรายการ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดผังรายการ 
เปรียบเทียบการจัดผังรายการส่ือสารมวลชนของไทยกับต่างประเทศ เคเบิลทีวี หลักการจัดผังรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สาธารณะและเอกชน พัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีในการจัด
รายการ ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการจัดผังรายการส่ือมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ 

 
204355 การจัดการโครงการสําหรับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  

(Project Management for Management Information Systems) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความสําคัญของการจัดการโครงการในฐานะเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการเชิง   

กลยุทธ์ แสดงขั้นตอนของการจัดการโครงการต้ังแต่เริ่มจนโครงการส้ินสุด เน้นความสําคัญในการ
บรรลุผลงานตามกําหนดเวลาและงบประมาณท่ีได้รับ โดยการวิเคราะห์ถึงต้นทุนและผลตอบแทนของ
โครงการ การจัดการโครงการสําหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์โครงข่ายงาน  ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการโครงการ  

 
204356 การจัดการการดําเนินงาน 

(Operations Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการจัดการการดําเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์  การออกแบบ

กระบวนการดําเนินงาน  การจัดการกําลังการผลิต การวางแผนการดําเนินงาน เช่น  แผนการขายและ
ดําเนินงาน ตารางการผลิตหลัก การจัดตารางการผลิต แผนความต้องการวัสดุ การจัดซ้ือและควบคุม
สินค้าคงเหลือ และความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์  

 
204357 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

(Library Automation System)  
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ระบบอัตโนมัติท่ีใช้ในงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ กระบวนการทํางานของระบบ

อัตโนมัติ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานจัดทํารายการบรรณานุกรม งานวารสาร งานยืมคืน 
งานค้นคืนมาตรฐานด้านโครงสร้างข้อมูลและการทํางานร่วมกันของระบบ การประเมินและการ
เลือกใช้ระบบ เทคโนโลยีและแนวโน้ม 

 



95 
����  คู่มือการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2554 

204358 การออกแบบสารสนเทศและการพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ 
(Information Design and Desktop Publishing) 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการออกแบบสารสนเทศ และการนําเสนอสารสนเทศในบริบทดิจิทัล 

ประกอบด้วย องค์ประกอบในการออกแบบ หลักการจัดองค์ประกอบ ทฤษฎีสี หลักการออกแบบและ
จัดหน้า ส่ิงพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์แบบต้ังโต๊ะ การสร้างภาพกราฟิก การผลิตส่ือสารสนเทศประเภท
ต่าง ๆ   
 
204401 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน 

(Laws and Ethics of Mass Communication) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับความผิดฐานหม่ินประมาท 
ตลอดจนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกําหนด กฎกระทรวง ท่ีเกี่ยวข้องกับนักนิเทศ
ศาสตร์ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และจริยธรรมทางวิชาชีพส่ือสารมวลชน 
 
204402 จิตวิทยาการส่ือสาร 

(Communication Psychology) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ระเบียบวิธีการทางด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับการส่ือสารของมนุษย์ หลักของการเรียนรู้และการ

ส่ือสาร บุคลิกภาพ ความผิดปรกติ และการปรับตัวในด้านการส่ือสาร จิตวิทยาการส่ือสารในสังคม 
จิตวิทยาการส่ือสารมวลชน ทฤษฎีจิตวิทยาในการส่ือสารระดับต่าง ๆ กรณีศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาในการ
ส่ือสาร 

 
204403 การส่ือสารต่างและระหว่างวัฒนธรรม 

(International and Intercultural Communication) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด ทฤษฎีด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ือสารวิธี
การศึกษาการส่ือสารต่างและระหว่างวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารต่าง
วัฒนธรรม ความสําคัญของมโนทัศน์วัฒนธรรมและความเป็นอื่นทางวัฒนธรรม บทบาทของการ
ส่ือสารต่างวัฒนธรรมในการส่ือสารระดับต่าง ๆ  ท้ังระดับบุคคลและระดับกลุ่ม   ฝึกทักษะการ
ส่ือสารต่างวัฒนธรรมจากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จําลอง 
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204405 การจัดการการเงิน 
(Financial Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความสําคัญและบทบาทของการจัดการการเงิน สภาพแวดล้อมทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การพยากรณ์ความต้องการเงินทุนและการวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ นโยบายและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดงบประมาณทุน  การจัดการ
การเงินระยะยาว และประเด็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน  
 

204409 ฐานข้อมูลงานสารสนเทศและห้องสมุด 
(Information and Library Databases) 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
บทบาทของฐานข้อมูลในงานสารสนเทศและห้องสมุด การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล

ต่างๆ กระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ และประเมินผลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและห้องสมุด 
 

204410 เครือข่ายระบบสารสนเทศ 
(Information System Network) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดและพัฒนาการการดําเนินเครือข่ายระบบสารสนเทศ โครงสร้าง และองค์ประกอบ

พ้ืนฐานของเครือข่ายระบบสารสนเทศ เครือข่ายระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ กิจกรรมและบริการท่ี
เครือข่ายควรวางแผนและดําเนินการ 

 

204411 การวิจัยและการประเมินผลงานสารสนเทศ 
(Research and Evaluation of Information Work) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิด กระบวนการ สถานภาพการวิจัย และการประเมินผลงานสารสนเทศ การเลือกใช้

วิธีวิจัย และวิธีประเมินผล เพ่ือศึกษาประเมินศูนย์สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และบริการ
สารสนเทศ แหล่งข้อมูล งานวิจัยและงานประเมินผล การอ่าน แปลผล และประยุกต์ผลไปปฏิบัติ 

 

204413 การวางแผนส่ือสารมวลชนและการเผยแพร่ 
(Mass Communication Planning and Dissemination) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนส่ือสารมวลชนและการเผยแพร่ นโยบายและ

การวางแผนส่ือสารมวลชนและการเผยแพร่ ท้ังระยะส้ันและระยะยาว การวิเคราะห์ปัญหาสังคมและ
สภาพแวดล้อมของกลุ่มชุมชนเพ่ือกําหนดนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการ หลักการทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ผ่านส่ือสารมวลชน การประเมินผล และการปรับปรุงแผน กลยุทธ์การ
ส่ือสารเผยแพร่ผ่านส่ือมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาจากกรณีศึกษาในอดีตและปัจจุบัน เทคโนโลยี
ล่าสุดท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ือสารและเผยแพร่ 
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204414 พฤติกรรมและการส่ือสารในองค์การ 
(Behavior and Organization Communication) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ  ขอบข่ายและตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคคลในองค์การ  พฤติกรรมการรวมกลุ่มและการจัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม  วัฒนธรรม
องค์การ  ผู้นําและภาวะผู้นํา   ลักษณะและกระบวนการส่ือสารในองค์การ การส่ือสารในองค์การรูปแบบ
ต่างๆ ปัญหาและอุปสรรคของการส่ือสารในองค์การ    
 
204415 การเขียนบทความและสารคดี 

(Writing Articles and Documentaries)  
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ประเภทและรูปแบบต่าง ๆ ของบทความและสารคดี การนําเสนอบทความและสารคดีโดย

ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ วาทะ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ภาษาท่ีใช้ในการเขียนบทความสารคดี การ
วางแผนเพ่ือเขียนบทความและสารคดี การเขียนบทความรายงานข่าวเกี่ยวกับการพูด การอภิปราย
การประชุมและการชุมนุมสาธารณะ 
 
204416 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 

(Communication Research) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   ปริทรรศน์ ขอบเขตของนิเทศศาสตร์ การสํารวจวรรณกรรม  แหล่งข้อมูลทางนิเทศศาสตร์ 
เทคนิคการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ เช่น การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงสํารวจ การหาประชามติ การ
วิเคราะห์เน้ือหาและการวิจัยพฤติกรรม ระเบียบและขั้นตอนของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 
 
204420 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ 

(Computer Based Learning) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิด หลักการ และวิธีการในการออกแบบระบบการสอน หลักการและเทคนิค          

การออกแบบบทเรียนช่วยสอนบนเว็บ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบน
เว็บ การประเมินผลบทเรียน 

 
204421 การปรุงแต่งสารสนเทศ 

(Information Consolidation) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
กระบวนการประมวลสารสนเทศสําเร็จรูปหรือแปรรูปให้ตรงกับลักษณะ และความต้องการ

ของผู้ใช้ให้พร้อมใช้งาน การคัดเลือก ประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดรูปแบบ เผยแพร่และนําส่งด้วย
วิธีการอันเหมาะสม 
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204422 การศึกษาอิสระ 
(Independent Studies) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ค้นคว้าศึกษาหัวข้อใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

ปฏิบัติงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของนักศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
โดยมีความเหมาะสมกับจํานวนหน่วยกิต 

 
204424 เทคโนโลยีการผลิตส่ือมวลชนขั้นสูง 

(Advanced Technology of Mass Media Production) 
3(1-4-4) 

วิชาบังคับก่อน : 204302 เทคโนโลยีการผลิตส่ือมวลชน 2, 204304 การเขียนบทวิทยุ โทรทัศน์ และ 
                    ภาพยนตร์ หรือได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
   การใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเพ่ือการออกแบบและผลิตส่ือมวลชนขั้นสูง การใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการสร้างภาพ การตัดต่อ การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการให้แสง  การควบคุมกล้อง 
การควบคุมแสงและเสียง ฝึกทักษะการผลิตส่ือมวลชนขั้นสูง 
 
204417 ธุรกิจระหว่างประเทศ 

(International Business) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดและความสําคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

กลยุทธ์ในการส่งออกและการลงทุนระหว่างประเทศ ดุลการชําระเงินและอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
ลักษณะ รูปแบบ และวิธีการจัดองค์การธุรกิจต่างประเทศ บทบาทของภาครัฐบาล แนวทางปฏิบัติใน
การส่งออก นําเข้าสินค้า สัญญาซ้ือขาย การชําระเงินและสินเช่ือสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ  การ
บริหารความเส่ียงภัยในการค้าระหว่างประเทศ  

 
204425 การวิเคราะห์และวิพากษ์ส่ือ 

(Media Analysis and Criticism) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และวิพากษ์ส่ือ อาทิ ทฤษฎีสังคมวิทยา ทฤษฎี
จิตวิเคราะห์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง ทฤษฎีสัญญะวิทยา ฯลฯ  การวิเคราะห์และวิพากษ์
บทบาทหน้าท่ีและการดําเนินงานของส่ือ ส่ือกับความรับผิดชอบต่อสังคม ฝึกทักษะการวิเคราะห์
วิพากษ์ส่ือและสถานการณ์ข่าวปัจจุบัน  และนําเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ 
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204426 สัมมนาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 
(Seminar in Enterprise Software) 

2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การสัมมนาตามหัวข้อกําหนด เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

วิสาหกิจ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซอฟต์แวร์ส่ือประสม ระบบฐานข้อมูล การทดสอบซอฟต์แวร์ การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 
204427 โครงงานซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 

(Project in Enterprise Software) 
4(0-8-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การพัฒนาซอฟต์แวร์วิสาหกิจตามหัวข้อท่ีกําหนด เช่น การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

สําหรับองค์กร การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซอฟต์แวร์ส่ือประสม การออกแบบและพัฒนา
ฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
 
204428 โครงงานนิเทศศาสตร์ 

(Project in Communication) 
4(0-8-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การวิเคราะห์ วางแผน และการผลิตโครงงานนิเทศศาสตร์ตามหัวข้อกําหนด เช่น ชุดการ
วิเคราะห์และการผลิตข่าว  ชุดส่ือประชาสัมพันธ์ ชุดส่ือโฆษณา ชุดรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และ
ส่ือใหม่  
 
204429 โครงงานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

(Project in Management Information Systems) 
4(0-8-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการตามหัวข้อกําหนด เช่น ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการสําหรับองค์การ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดเก็บและค้นหาข้อมูลบน
เว็บ คลังข้อมูล การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย   และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สําหรับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  

 
204430 โครงงานสารสนเทศและห้องสมุด 

(Project in Information and Library Work) 
4(0-8-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
การจัดทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศศึกษา เช่น ระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ ระบบเอกสารสํานักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศท้องถิ่น  
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204431 สัมมนานิเทศศาสตร์ 
(Seminar in Communication)  

2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 อภิปราย และวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิใน
เรื่องท่ีคัดสรร การบรรยายและอภิปรายโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา  
 
204432 สัมมนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

(Seminar in Management Information Systems) 
2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การสัมมนาตามหัวข้อกําหนดของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เช่น เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยีเว็บ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูล ผลกระทบด้าน
ต่างๆ และกรณีศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศในองค์การต่างๆ 

 
204433 สัมมนางานสารสนเทศและห้องสมุด 

(Seminar in Information and Library Work) 
2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การสัมมนาตามหัวข้อท่ีคัดสรร และกรณีศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศศึกษา 
 

204490 เตรียมสหกิจศึกษา 
(Pre-cooperative Education) 

1(1-0-2) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
กับสหกิจศึกษา เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมาย
สมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO9000 เทคนิคการนําเสนอ
โครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการทํางาน การ
เตรียมความพร้อมสู่ความสําเร็จ 
 
204491 สหกิจศึกษา 1 

(Cooperative Education I) 
8 หน่วยกิต 

วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนด และรายวิชา 204490  เตรียมสหกิจศึกษา  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
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215101 หลักการจัดการ 
(Principles of Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ี
มีผลกระทบต่อองค์การและการจัดการ บทบาทและหน้าท่ีของการจัดการ ตั้งแต่การวางแผน การ
แก้ปัญหา การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล การนําและการควบคุมในองค์การสมัยใหม่ 
 
215102 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ 

(Introduction to Business) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมายและความสําคัญของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ อิทธิพลของปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในต่อการประกอบธุรกิจท้ังในและต่างประเทศ ผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม ธุรกิจใหม่และ
ภาวการณ์ประกอบการและความสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หน้าท่ีทางธุรกิจในด้าน
การตลาด การผลิต การบริหารองค์การ การจัดการการเงินและการจัดทําแผนธุรกิจเบ้ืองต้น 
 
215103 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 

(Business Mathematics) 
4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ลําดับและอนุกรม พีชคณิตเมตริกซ์ ความสัมพันธ์และฟังก์ช่ัน ฟังก์ช่ันเอกซ์โพเนนเชียล 
ฟังก์ช่ันลอการิทึม ฟังก์ช่ันตรีโกณมิติ ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ช่ัน อนุพันธ์ การคํานวณหา
อนุพันธ์ของฟังก์ ช่ันพีชคณิตและตรีโกณมิติ การประยุกต์ใช ้ก ับสมการและกราฟ การหาค่า
เปล่ียนแปลงและค่าสูงสุดตํ่าสุดและการประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ อินทิกรัลและการประยุกต์ใช้หาพ้ืนท่ี
และปริมาตร และกําหนดการเชิงเส้น 
  
215104 สถิติธุรกิจ 

(Business Statistics) 
4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน : 215103 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
 ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น วิธีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐานของค่าเฉล่ีย ค่าสัดส่วน ค่าความแปรปรวนของประชากรเดียวและสองประชากร การ
ทดสอบไคสแควร์ สหสัมพันธ์เบ้ืองต้น และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 
 
 
 
 
 



102 
����  คู่มือการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2554 

215105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
(Microeconomics) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การทํางานของกลไก
ราคา ปัจจัยกําหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต 
ต้นทุนการผลิต โครงสร้างของตลาดและการกําหนดราคาสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดท่ีมีการแข่งขันสมบูรณ์ ตลาด
ปัจจัยการผลิตและมูลค่าปัจจุบันของทุนและการลงทุน 
  
215106 เศรษฐศาสตร์มหภาค 

(Macroeconomics) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออมและ
การลงทุน ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐบาลในนโยบายการเงินและการคลัง 
ผลกระทบของภาคต่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด วัฏจักรธุรกิจ ภาวะการ
ว่างงานและนโยบายในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ 
 
215107 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบ้ืองต้น 

(Introduction to Industrial and Organizational Psychology) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ การใช้ทฤษฎีและกระบวนการทางพฤติกรรมศาสตร์ 
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในธุรกิจและองค์การ องค์ประกอบทางด้านบุคคล กลุ่มและ
องค์การท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการทํางาน ภาวะผู้นํา การจูงใจ พลวัตรของกลุ่ม การทํางานเป็นทีม และ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 
215108 การบัญชีการเงิน 

(Financial Accounting) 
4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน วงจรบัญชี การวิเคราะห์และการบันทึกรายการค้า 
การปรับปรุงรายการเม่ือส้ินงวดบัญชี การจัดทํางบการเงินเพ่ือแสดงผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินของธุรกิจ การบัญชีสําหรับกิจการซ้ือขายสินค้า การบัญชีสําหรับกิจการผลิตสินค้า สินทรัพย์
ทางการเงิน สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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215109 การส่ือสารทางธุรกิจ 
(Business Communication) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การส่ือสารในการทํางาน การส่ือสารในกลุ่มและทีม การฟังและอวัจนภาษา การส่ือสารข้าม
วัฒนธรรม การเตรียมการเขียนข้อความทางธุรกิจ การจัดเรียงองค์ประกอบและการเขียนข้อความทางธุรกิจ 
การทบทวนและตรวจทานข้อความทางธุรกิจ ข้อความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) และบันทึกช่วยจํา 
การเขียนรายงานทางธุรกิจ การนําเสนอทางธุรกิจ ทักษะการพูด การส่ือสารในการจัดการทีมและการ
โน้มน้าวใจผู้อื่น 
 
215110 การพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

(Personal and Relationship Development) 
2(1-2-3) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดของอุปนิสัยของบุคคลท่ีมีประสิทธิผล อุปนิสัยของบุคคลท่ีมีประสิทธิผล การ

เข้าใจตนเอง   การตั้งเป้าหมาย การวางแผนและการบริหารเวลาเพ่ือให้ประสบความสําเร็จใน
การเรียน ศักยภาพการเป็นผู้นําของบุคคล การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะ
ด้านสังคมท่ีจําเป็นในชีวิตประจําวันและการทํางานเป็นทีม (การประเมินผลการเรียนให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน) 
 
215201 หลักการตลาด 

(Principles of Marketing) 
4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด ปรัชญาและความสําคัญของการตลาด ลักษณะของตลาด สถาบันการตลาด หน้าท่ี
ของการตลาด จรรยาบรรณทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย การ
วางตําแหน่งผลิตภัณฑ์และส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตลาดและการ
กระจายสินค้าและ   การส่งเสริมการตลาด 
 
215202 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 

(Business Quantitative Analysis) 
4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กระบวนการตัดสินใจกับเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทฤษฎีการตัดสินใจ ทฤษฎีการ
แข่งขัน เทคนิคการพยากรณ์ การกําหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบ การกําหนดงาน ตัวแบบ
แถวคอย ตัวแบบการจําลองสถานการณ์และการวิเคราะห์มาร์คอฟ 
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215203 การบัญชีบริหาร 
(Managerial Accounting) 

4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน : 215108 การบัญชีการเงิน 
 แนวคิดของการบัญชีบริหาร ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน ประเภทของต้นทุน 
ระบบต้นทุนงาน ระบบต้นทุนช่วง การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน-
ปริมาณ-กําไร ระบบต้นทุนผันแปร ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม การวางแผนกําไร ต้นทุนมาตรฐาน 
งบประมาณยืดหยุ่นและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการผลิต การรายงานแยกตาม หน่วยธุรกิจและการ
ตัดสินใจด้วยต้นทุนท่ีเกี่ยวข้อง  
 
215204 การจัดการการเงิน 

(Financial Management) 
4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน : 215108 การบัญชีการเงิน 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์ 
และการวาง แผนทางการเงิน ค่าของเงินตามเวลา เทคนิคการตัดสินใจจ่ายลงทุน โครงสร้างเงินทุนและ
ต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในการจัดหาเงินทุนระยะยาวและการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
 
215205 การจัดการการดําเนินงาน 

(Operations Management) 
4(4-0-8) 

วิชาบังคับก่อน : 215202 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
 บทนําเกี่ยวกับการจัดการการดําเนินงานและกลยุทธ์การดําเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
ออกแบบกระบวนการดําเนินงาน การวางแผนกําลังการผลิต การจัดการโครงการ การเลือกทําเลท่ีต้ัง การ
วางแผนและควบคุมการดําเนินงาน การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดการคุณภาพ 
 
215206 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

(Management Information Systems) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การใช้ระบบสารสนเทศขององค์กร
สําหรับการดําเนินงานและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศและ การรวม
ฐานข้อมูล การจัดการความรู้ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมต่อภายใน
องค์กร ระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงระหว่างองค์กร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
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215207 กฎหมายธุรกิจ 
(Business Laws) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย บุคคลและทรัพย์ นิติกรรมและสัญญา หนี้และละเมิด 
ซื้อขาย   เช่าทรัพย์/เช่าซื้อ คํ้าประกัน จํานอง จํานํา ต๋ัวเงินและเช็ค ห้างหุ้นส่วน บริษัท หุ้นและ
ตลาดหลักทรัพย์ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม 
  
215208 การวิจัยทางธุรกิจ 

(Business Research) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215104 สถิติธุรกิจ 
 ความรู้พ้ืนฐานในการทําวิจัยทางธุรกิจ วิธีวิจัย การกําหนดประชากร ขนาดตัวอย่าง การสุ่ม
ตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิจัย การเสนอ
ผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพธุรกิจ 
 
215231 การจัดการการตลาด 

(Marketing Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการตลาด การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์สภาวะ
การแข่งขัน การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือก
กลุ่มเป้าหมาย การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ การจัดการราคา การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า การส่ือสารทางการตลาด 
การตลาดระหว่างประเทศและจริยธรรมในการจัดการการตลาด 
 
215232 พฤติกรรมผู้บริโภค 

(Consumer Behavior) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215107 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบ้ืองต้น 
 พฤติกรรมของผู้บริโภคกับกลยุทธ์ทางการตลาด ความหลากหลายข้ามวัฒนธรรม 
ประชากรศาสตร์และการแบ่งช้ันทางสังคม วัฒนธรรมย่อย ค่านิยม ครอบครัวและการใช้ในครัวเรือน 
อิทธิพลของกลุ่มกับพฤติกรรมผู้บริโภค การรับรู้ การเรียนรู้ ความจํา และการกําหนดตําแหน่งของ
สินค้า การจูงใจ บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติและอิทธิพลของทัศนคติ นิยามเกี่ยวกับตัวบุคคลกับ
รูปแบบการใช้ชีวิต อิทธิพลของสถานการณ์ กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคและการตระหนักรู้
ปัญหา 
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215251 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
(Logistics and Supply Chain Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการดําเนินงาน 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการอุปสงค์ การวางแผน

ทรัพยากร การจัดการการไหลของปัจจัยการผลิต การจัดซ้ือจัดหาและการจัดการสินค้าคงคลัง ระบบ
การขนส่ง คลังสินค้า ระบบการกระจายสินค้า การจัดการการไหลของสารสนเทศ การจัดการโลจิ
สติกส์ สําหรับสินค้ารับคืน  ต้นทุนโลจิสติกส์ และการประเมินความสามารถของห่วงโซ่อุปทาน 
 
215252 การจัดการสินค้าคงคลังและอุปสงค์ 

(Inventory and Demand Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการดําเนินงาน 
โครงสร้างของสินค้าคงคลัง ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคการพยากรณ์ความ

ต้องการ การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง รูปแบบการตรวจนับสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า
คงคลัง จุดส่ังซ้ือและปริมาณการส่ังซ้ือท่ีเหมาะสม 

 
215271 ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 

(Entrepreneurship and New Venture Creation) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการและการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ทัศนคติและ

แรงจูงใจของผู้ประกอบการ คุณลักษณะของผู้ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ การประเมิน จุดแข็ง 
จุดอ่อน ทักษะและทรัพยากรท่ีจําเป็นของผู้ประกอบการ ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างความคิด 
การตระหนักและประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิจัยทางการตลาด ขั้นตอนการเริ่มธุรกิจใหม่และการ
จัดทําแผนธุรกิจ การประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจและปัญหาของการเริ่มธุรกิจใหม่ 
 
215272 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

(New Product Development) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
กระบวนการพัฒนาและวางแผนการนําผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด การสร้างแนวความคิด การกล่ันกรอง
และการประเมินผลแนวความคิดในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การศึกษา
แนวโน้มและความต้องการของตลาด การประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ การทดสอบตลาดและการนําผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด 
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215301 จริยธรรมทางธุรกิจ 
(Business Ethics) 

2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด คุณค่าและความสําคัญในการบริหารธุรกิจอย่างมีจริยธรรม สถานการณ์ ผลกระทบ
และ วิธีการแก้ไขปัญหาจริยธรรมท่ีเกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ การ
เสริมสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ การใช้กรณีศึกษาเพ่ือสร้างแนวคิดใน การตัดสินใจทางธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรม ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ พัฒนาการและความสําคัญของธุรกิจเพ่ือสังคม (การ
ประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน) 
 
215302 การพัฒนาภาวะผู้นํา 

(Leadership Development) 
2(1-2-3) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดภาวะผู้นํา คุณลักษณะและบทบาทของผู้นํา การประเมินภาวะผู้นําของตนเอง เทคนิค
การพัฒนาตนเอง การพัฒนาทักษะระหว่างบุคคล การพัฒนาทักษะในการพัฒนางาน เน้นการฝึก
ปฏิบัติ กิจกรรมฝึกฝนตนเองและกิจกรรมกลุ่ม (การประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน) 
 
215303 ธุรกิจระหว่างประเทศ 

(International Business) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ ภูมิรัฐศาสตร์       

ภูมิเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ การจัดการด้าน
การตลาด การดําเนินการและการเงินในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ 

 
215304 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Business) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ขอบเขตและประเภทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทางธุรกิจของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

เทคโนโลยีสนับสนุนพ้ืนฐาน ตัวแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนทรัพยากรขององค์การ การตลาดดิจิทัล นโยบายธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ นโยบายระหว่างประเทศ ความเป็นส่วนตัว ความน่าเช่ือถือ การรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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215305 การบริหารนวัตกรรม 
(Innovation Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดและกระบวนการของการสร้างนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม ความสัมพันธ์

ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม ความสําคัญของนวัตกรรมต่อการเจริญเติบโตและการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและโลกาภิวัตน์ต่อ
นวัตกรรม นวัตกรรมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและการใช้ทรัพยากรใน
องค์การเพ่ือการสร้างนวัตกรรม 

 
215306 กระบวนการคิดและการตัดสินใจ 

(Thinking Process and Decision Making) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด กระบวนการของการคิดในแบบต่าง ๆ การทําแผนท่ี

ความคิด การคิดเป็นกระบวนระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิจารณ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิด
เชิงกลยุทธ์ การแก้ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหา การตัดสินใจและกระบวนการตัดสินใจ เทคนิควิธีการ
และเครื่องมือในการแก้ปัญหา  และการตัดสินใจในทางธุรกิจ การตัดสินใจในภาวะความไม่แน่นอน การ
เปล่ียนแปลงการตัดสินใจและการใช้แผนภูมิทางความคิดในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือประกอบการดําเนินงาน
ต่าง ๆ ทางธุรกิจ 
 
215307 การเงินบุคคล 

(Personal Finance) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล  การวางแผนการเงินส่วนบุคคล งบการเงินและ

งบประมาณ การบริหารเงินสด การจัดการสินทรัพย์และหน้ีสิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การออม 
การตัดสินใจเกี่ยวกับสินทรัพย์มูลค่าสูง การวางแผนการลงทุน การประกันภัยและการวางแผนการเงิน
เพ่ือเกษียณอายุ 
  
215331 ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า 

(Marketing Channels and Distributions) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 ลักษณะของช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า พฤติกรรมและการจัดการช่องทาง
การจัดจําหน่าย การตัดสินใจออกแบบช่องทางการจัดจําหน่าย การบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย
และการกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และงบประมาณ 
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215332 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 กระบวนการส่ือสารการตลาด ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการส่ือสารการตลาด การกําหนด
กลุ่มเป้าหมาย การกําหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบข้อมูลข่าวสาร การเลือกช่องทางการส่ือสาร การ
วางแผนการส่ือสารการตลาด การกําหนดงบประมาณสําหรับกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด การ
ตัดสินใจด้านส่วนประสม การส่ือสารการตลาด การโฆษณา การขายโดยบุคคล การส่งเสริม การขาย 
การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การประเมินผลการจัดการส่ือสารทางการตลาด และการจัดการ
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 
215333 การวิจัยการตลาด 

(Marketing Research) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด และ 215208 การวิจัยทางธุรกิจ 
 บทนําการวิจัยการตลาด จรรยาบรรณการทําวิจัยการตลาด การกําหนดปัญหาการทําวิจัย
การตลาด การออกแบบวิจัยการตลาด โดยการสํารวจจากข้อมูลทุติยภูมิและวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัย
เชิงพรรณนาจากการสํารวจและการสังเกต การวัดและการออกแบบเครื่องมือ การเก็บ ข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ การหาค่า ความถี่ ค่าสถิติ
ทีค่าสถิติเอฟ การหาค่าสหสัมพันธ์และแบบจําลองเชิงพหุ การจัดทํารายงาน การวิจัย และการ
รายงานผลการวิจัย 
 
215334 สัมมนาการจัดการการตลาด 

(Seminar in Marketing Management) 
2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : 215231 การจัดการการตลาด และโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายวิธีการและหลักการหรือพัฒนาการใหม่ของการจัดการ
การตลาดและหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้การควบคุมแนะนําจากอาจารย์ผู้สอน 
 
215335 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 

(Product and Pricing Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 การจัดการส่วนประสมการตลาดท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และราคา ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์ กระบวนการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการกําหนดราคาและการบริหารราคา 
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215336 การจัดการการขาย 
(Sales Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 แนวคิดและปรัชญาของการจัดการการขาย ลักษณะของงานขายและประเภทของพนักงานขาย
เทคนิค  การขาย การจัดองค์การขาย การวางแผนในการจัดการการขาย การพยากรณ์ยอดขาย การ
กําหนดอาณาเขตการขายและโควตาการขาย การบริหารพนักงานขาย และจรรยาบรรณใน การ
จัดการการขาย 
  

215337 การตลาดบริการ 
(Service Marketing) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการตลาดบริการ ผู้บริโภคกับการตลาดบริการ ส่วนประกอบของ
การตลาดบริการ กระบวนการส่งมอบบริการ กลยุทธ์และแนวทางการบริหารตลาดบริการและ การ
สร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริการ 
 

215338 การจัดการการค้าปลีก 
(Retailing Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 ความรู้เบ้ืองต้น เกี่ยวกับการจัดการค้าปลีก การวิเคราะห์สถานการณ์ของค้าปลีก การ
วิเคราะห์ลูกค้า กลุ่มเป้าหมายและข่าวสารสารสนเทศ การเลือกทําเลท่ีต้ังของกิจการ การจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก การจัดการราคา การส่ือสารทางการตลาดและนโยบายส่งเสริมการตลาดค้าปลีก 
 

215339 การเจรจาต่อรอง 
(Negotiation) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ปัญหาในการเจรจาต่อรอง ความขัดแย้งและการแก้ปัญหา 
กระบวนการและเทคนิคต่างๆ ในการเจรจาต่อรอง การใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพ่ือการวิเคราะห์ การ
ตัดสินใจ ทฤษฎีเกมและเศรษฐศาสตร์สําหรับการจัดการ การวางกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

215340 การตลาดสําหรับธุรกิจชุมชน 
(Community Business Marketing) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดสําหรับธุรกิจชุมชน ส่วนประสมทางการตลาดของ 
ธุรกิจชุมชน การสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้า ระบบการจัดการสําหรับธุรกิจชุมชน และบทบาทของรัฐ
ในการพัฒนาการตลาดธุรกิจชุมชน 
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215341 การจัดการวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม 
(Cross-Cultural Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม รูปแบบการส่ือสารวัจน
และอวัจนภาษา ในการดําเนินธุรกิจต่างวัฒนธรรม ค่านิยมในวัฒนธรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อแนวคิดของนัก
ธุรกิจต่างวัฒนธรรม  การวิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในมิติต่างๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
จัดการธุรกิจ  
 
215342 การตลาดระหว่างประเทศ 

(International Marketing) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 ความรู้เบ้ืองต้นทางการตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ 
การบริหารการตลาดระหว่างประเทศ ประกอบด้วย กลยุทธ์การตลาดระดับโลก สารสนเทศทาง
การตลาดระหว่างประเทศ นโยบายการตลาดระหว่างประเทศ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ นโยบายสาย
ผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ 
 
215343 การตลาดดิจิทัล 

(Digi-marketing) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทบาทและความสําคัญของการตลาดดิจิทัล ประเภทของตลาดดิจิทัล การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตลาดดิจิทัล ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาดดิจิทัล การกําหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ปัญหาและ
อุปสรรคด้านการจัดการและด้านกฎหมายในการดําเนินการ และอนาคตของตลาดดิจิทัล 
 
215344 โลจิสติกส์ทางการตลาด 

(Marketing Logistics) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับโลจิสติกส์ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้าง
คุณค่าให้ลูกค้า การแข่งขันด้านเวลา การขับเคล่ือนโซ่อุปทานด้วยอุปสงค์ การจัดการโลจิสติกส์
การตลาด วิธีการจัดการกระบวนการธุรกิจหลักและวิธีการจัดวางกระบวนการให้เข้ากับความ
ต้องการของตลาด ระดับของการให้ บริการลูกค้าและการให้บริการในระดับโลก การดําเนินงาน
ทางโลจิสติกส์ด้วยความรวดเร็วในการตอบสนอง ความน่าเช่ือถือและรักษาความสัมพันธ์ท่ีดี 
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215345 การจัดกิจกรรมทางการตลาด 
(Event Marketing) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 แนวคิดของการจัดกิจกรรมทางการตลาด การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า รูปแบบ
และกลยุทธ์ การวางแผนและกระบวนการของการจัดกิจกรรมทางการตลาด ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย การจัดทํางบประมาณแยกตามกิจกรรม กําหนดการของงาน
การประเมินผลและการประยุกต์ใช้จากกรณีศึกษา 
 
215346 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

(Customers Relationship Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค การ
ออก แบบกลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การนําแผนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ไปปฏิบัติใช้ การรักษาลูกค้า
ปัจจุบัน การหาลูกค้าใหม่ และดึงลูกค้าเก่า การสร้างความสัมพันธ์ระดับกลุ่มสําหรับกลุ่มพนักงานภายใน
กิจการ กลุ่มผู้จําหน่ายสินค้าและพันธมิตรทางธุรกิจและความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว 
 
215347 กลยุทธ์และนโยบายการตลาด 

(Marketing Strategy and Policy) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด แนวโน้มทางการตลาด การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
การตลาด การกําหนดแผนการตลาด การกําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด การใช้แบบจําลองทาง
ธุรกิจเพ่ือประมวลความรู้ เทคนิคและการวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด 
 
215348 การจัดการตราสินค้า 

(Brand Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้า การสร้างตราสินค้า การกําหนดตําแหน่งของตรา
สินค้า การออกแบบตราสินค้า การสร้างลักษณะเฉพาะให้กับตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า การรับรู้
ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า กระบวนการ
และเครื่องมือส่ือสารตราสินค้า 
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215351 การจัดการการขนส่ง 
(Transportation Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการดําเนินงาน 
นโยบายการขนส่งและการจัดการการขนส่งสําหรับผู้ให้บริการการขนส่งและผู้รับบริการ 

บทบาทของหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐต่อระบบการขนส่งในประเทศ ประเภทการ
ขนส่ง เทคโนโลยีการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง ปัญหาและอุปสรรคต่อการขนส่งในปัจจุบัน กฎเกณฑ์
การขนส่งระหว่างประเทศ สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและจรรยาบรรณ
วิชาชีพการขนส่ง 
 
215352 การบริหารการจัดซื้อจัดหาและความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ 

(Procurement and Suppliers Relationship Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการดําเนินงาน 
กระบวนการจัดซ้ือจัดหาและบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ ประกอบด้วย การกําหนด

ความต้องการของผู้ใช้ การสรรหาและคัดเลือกซัพพลายเออร์ การบริหารสัญญา การสร้าง
ความสัมพันธ์ การบริหารข้อมูลและความร่วมมือเพ่ือผลประโยชน์ร่วมของสมาชิกในห่วงโซ่อุปทาน 
 
215353 การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า 

(Warehouse and Distribution Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการดําเนินงาน 
กระบวนการจัดการคลังสินค้าประกอบด้วย การเลือกอุปกรณ์การจัดเก็บและการยกขน

สินค้า การจัดการพ้ืนท่ีใช้งาน การบริหารทรัพยากรคลังสินค้า เทคนิคการจัดการการไหลเวียนของ
สินค้า รูปแบบและการบริหารการกระจายสินค้า การจัดตารางเวลาและกําหนดเส้นทาง การกระจาย
สินค้าและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า 

 
215354 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์   

(Seminar in Logistics Management) 
2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : 215251 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  
                    และโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายวิธีการและหลักการหรือพัฒนาการและความท้าทายใหม่ของ
การจัดการ โลจิสติกส์ หรือหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องภายใต้การควบคุมแนะนําจากอาจารย์ผู้สอน 
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215355 การวางแผนและควบคุมโลจิสติกส์ 
(Logistics Planning and Control) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการดําเนินงาน 
ระบบการวางแผนและควบคุมโลจิสติกส์ ประกอบด้วย การพยากรณ์ การวางแผนการขาย

และการดําเนินงาน การจัดทําตารางการผลิตหลัก การวางแผนความต้องการวัสดุ การวางแผน
ทรัพยากร การวางแผนกําลังการผลิตขั้นต้น การวางแผนความต้องการกําลังการผลิตและการควบคุม
กิจกรรมการผลิต 
 

215356 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
(International Logistics) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการดําเนินงาน 
ระบบโลจิสติกก์ระหว่างประเทศ การดําเนินงานขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการสินค้า

ส่งออกและสินค้านําเข้า การชําระราคา อินโคเทอม กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันภัย หน่วยงาน
ท่ีกํากับดูแลการขนส่งระหว่างประเทศและปัญหาการขนส่งระหว่างประเทศ  
 

215357 ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส์ 
(Logistics Information Systems) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการดําเนินงาน 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวางแผนและการดําเนินการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 

โปรแกรมสําหรับการพยากรณ์ การวางแผนการผลิตรวม การจัดตารางการผลิตหลัก การวางแผน
ความต้องการวัสดุ  การจัดตารางการปฏิบัติงาน การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการขนส่ง การบริหาร
คลังสินค้า และอื่นๆ 

 

215358 การพยากรณ์ทางธุรกิจ 
(Business Forecasting) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215104 สถิติธุรกิจ 
การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยและอนุกรมเวลาในการพยากรณ์ยอดขาย การ

พยากรณ์ความต้องการกําลังคน การพยากรณ์ต้นทุนและรายได้และการพยากรณ์ความต้องการ
วัตถุดิบ 
 

215359 การดําเนินงานด้านบริการ 
(Service Operations) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการดําเนินงาน 
ลักษณะของการบริการ การตัดสินใจเลือกท่ีต้ังของสถานประกอบการ การวางผังสถาน

ประกอบการบริการ การออกแบบระบบการบริการและการปรับปรุง เทคนิคการพยากรณ์ การ
วางแผนและจัดการทรัพยากร การวัดผลการปฏิบัติงานและคุณภาพการบริการ 
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215360 การจัดการคุณภาพ 
(Quality Management) 

 3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215104 สถิติธุรกิจ 
แนวความคิดพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ เครื่องมือ

คุณภาพหลักการและองค์ประกอบของการจัดการคุณภาพเชิงรวม 
 
215361 แบบจําลองสําหรับห่วงโซ่อุปทาน 

(Modeling for Supply Chain) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215104 สถิติธุรกิจ และ 215205 การจัดการการดําเนินงาน 
การประยุกต์ใช้แบบจําลองเชิงปริมาณต่างๆในการตัดสินใจเกี ่ยวกับการจัดการโซ่

อุปทานและระบบโลจิสติกส์ การโปรแกรมเชิงเส้น การขนส่ง การจัดแถวคอยและการจําลอง
สถานการณ์ 
 
215362 การจําลองสถานการณ์ทางธุรกิจ 

(Business Simulation) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215104 สถิติธุรกิจ และ 215205 การจัดการการดําเนินงาน 
วิธีการจําลองระบบงานแบบดิสครีตอีเวนท์ การสร้างและวิเคราะห์แบบจําลอง การนํา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจําลองแบบปัญหาสําหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาระบบ
แถวคอย การผลิต การขนส่งและการกระจายสินค้า 
 
215363 การเขียนโปรแกรมประยุกต์สําหรับธุรกิจ 

(Programming for Business Application) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215206 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วยวิชวลเบสิคแอพพลิเคชัน ประกอบด้วยตัวแปร ตัว

ดําเนินการ คําส่ังควบคุม การรับและแสดงผลข้อมูล และการเขียนโปรแกรมเพ่ือทํางานร่วมกันระหว่าง
แอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ 
 
215364 ความปลอดภัยในการขนส่งและส่ิงแวดล้อม 

(Transportation Safety and Environment) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215353 การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า 
บทบัญญัติและข้อบังคับทางความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับการดําเนิน การด้าน

การขนส่งและคลังสินค้า การกําหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไข การประเมินสภาพแวดล้อมด้าน
ความปลอดภัย กระบวนการจัดการความปลอดภัยสินค้าอันตราย และเทคโนโลยีสําหรับการจัดการ
ความปลอดภัย 
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215365 เศรษฐศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์ 
(Logistics and Transportation Economics) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ขนส่ง ความสําคัญและบทบาทของการขนส่ง

ต่อระบบเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางนํ้าและ
ทางท่อ หลักเศรษฐศาสตร์ขนส่งเบ้ืองต้นและพัฒนาการด้านการขนส่ง 
 
215366 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางโลจิสติกส์ 

(Analysis and Design of Work Systems in Logistics) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการดําเนินงาน และ 215360 การจัดการคุณภาพ 
แนวคิดและกระบวนการในการวิเคราะห์งาน องค์ประกอบของการทํางาน ระบบการ

ทํางาน การใช้แผนภูมิและเครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบงาน การศึกษาการทํางานระบบมาตรฐานการ
ทํางานและการปรับปรุงระบบการทํางาน วิศวกรรมมนุษย์ การยศาสตร์ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
การทํางานและระบบการทํางาน และการประยุกต์ใช้กับ การวิเคราะห์และการออกแบบงานกับ
ระบบงานต่างๆ ทางโลจิสติกส์ 
 
215371 การตลาดผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Marketing) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การตลาดของสินค้าใหม่และตลาดใหม่ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางการตลาด การ

สร้างมูลค่า การออกแบบรูปแบบธุรกิจ การเขียนแผนการตลาด กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างให้กับ
สินค้า การสร้างและบริหารตราสินค้าและการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด 
 
215372 การเงินผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Finance) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 215204 การจัดการการเงิน 
หลักการพ้ืนฐานของการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าธุรกิจ การ

วิเคราะห์กระแสเงินสด การระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุน การเงินสําหรับภาวการณ์
ประกอบการต้ังแต่การเริ่มต้นธุรกิจจนถึงการถอนทุนคืน 
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215373 การจัดการธุรกิจท่ีเจริญเติบโต 
(Managing a Growing Business) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
โอกาสและความท้าทายในการจัดการธุรกิจท่ีกําลังเติบโต รูปแบบและกลยุทธ์การเติบโต

ของธุรกิจ กรอบแนวคิด เทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมือในการตัดสินใจในการบริหารการเติบโต
ของธุรกิจ การบริหารกระแสเงินสด การจัดการทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจท่ีเติบโต การจัดการ
ความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน ซัพพลายเออร์และลูกค้า 
 
215374 สัมมนาการจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ 

(Seminar in New Venture Management and Entrepreneurship) 
2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : 215271 ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ และโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายวิธีการและหลักการหรือพัฒนาการและความท้าทายใหม่ของ

การสร้างธุรกิจใหม่และการประกอบการ และหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้การควบคุมแนะนําจากอาจารย์
ผู้สอน 
 
215375 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 

(Franchising Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดและรูปแบบของแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ในฐานะท่ีเป็นกลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์ทาง

การเงินสําหรับแฟรนไชส์ การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและความเส่ียงทางการจัดการของแฟรนไชส์ 
กฎหมายและมาตรฐานการจ้างงาน การสร้างและรักษาคุณภาพ การประเมินโอกาสใน การควบรวม
และการเข้าซ้ือกิจการ การร่วมทุนและการให้สิทธิการผลิต 
 
215376 การจัดการธุรกิจครอบครัว 

(Family Business Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว โมเดลในการศึกษาธุรกิจครอบครัวจากมุมมอง

ทฤษฎีระบบ (ครอบครัว ความเป็นเจ้าของ และการบริหารจัดการ) ประเด็นการบริหารธุรกิจ
ครอบครัวด้านการวางแผน  กลยุทธ์ การจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน และการกํากับดูแลธุรกิจ 
ประเด็นการบริหารครอบครัวด้านบทบาทของสมาชิกในครอบครัว วัฒนธรรมและค่านิยมของ
ครอบครัว การจัดการการสื่อสารและความขัดแย้งภายในครอบครัว และการกํากับดูแลครอบครัว 
ประเด็นการจัดการความเป็นเจ้าของด้านลําดับขั ้นของความเป็นเจ้าของธุรกิจครอบครัว และ
กระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว 
 
 



118 
����  คู่มือการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2554 

215377 การจัดการธุรกิจบริการ 
(Service Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดและหลักการของการบริการ การออกแบบชุดของการบริการ การสร้างคุณค่า

สําหรับการบริการ การจัดการกับประสบการณ์จากลูกค้า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การ
พัฒนา คุณภาพการบริการ การจัดการกําลังการให้บริการ กลยุทธ์การตลาดบริการ และแนวคิดและ
พัฒนาใหม่ๆ ทางการจัดการธุรกิจการบริการ 

 

215378 การจัดการการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองค์การ 
(Change Management and Organization Development) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักและวิธีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองค์การ ทฤษฎี 

รูปแบบและกระบวนการของการเปล่ียนแปลงในองค์การ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงขององค์การ 
แบบจําลองการเปล่ียนแปลงองค์การ การจูงใจให้เกิดการเปล่ียนแปลง การสร้างวิสัยทัศน์และการ
สนับสนุนเพ่ือการเปล่ียนแปลง การบริหารในระยะของการเปล่ียนแปลง การธํารงไว้ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
กระบวนการพัฒนาองค์การ การวินิจฉัยองค์การ การออกแบบและการประเมินผลเทคนิคการพัฒนา
องค์การ เทคนิคการพัฒนาองค์การทางทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการพัฒนาองค์การทางโครงสร้าง
เทคโนโลยี การปรับโครงสร้างองค์การ การมีส่วนร่วมของพนักงาน การออกแบบงานและเทคนิคการ
พัฒนาองค์การทางกลยุทธ์ 

 

215379 แรงงานสัมพันธ์ 
(Labor Relations) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดและกลไกของแรงงานสัมพันธ์ สภาวะแรงงานในประเทศไทย โครงสร้าง การ

บริหารงานและบทบาทของสหภาพแรงงาน บทบาทขององค์กรฝ่ายนายจ้าง กระบวนการยื่นข้อเรียกร้อง 
และการเจรจาต่อรองร่วม การระงับข้อพิพาทแรงงาน การคุ้มครองแรงงานและเงินทดแทน การ
ประกันสังคม ศาลแรงงานและการพิจารณาคดีแรงงานและการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในสถาน
ประกอบการ 
 

215380 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Properties Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดและหลักการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย และ

พัฒนาของธุรกิจ แนวทางการประเมินและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเสริมสร้างนวัตกรรมในธุรกิจ 
หลักการการจัดการความรู้ขององค์การ หลักจริยศาสตร์ของการคิดสร้างสรรค์ กฎหมายและแนว
ทางการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินมูลค่าและสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สินทางปัญญา 
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215381 การร่วมทุนและการระดมทุน 
(Venture Capital and Private Equity Investing) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการและวิธีการของการระดมทุนและการสร้างมูลค่าของธุรกิจ การตัดสินใจของธุรกิจต้ังแต่

ช่วงก่อต้ังจนถึงการขายธุรกิจเกี่ยวกับความเส่ียงและผลประโยชน์จากการลงทุน การร่วมทุนและการระดม
ทุน   การประเมินและวิเคราะห์ดีลและกลยุทธ์การต่อรอง การสร้างมูลค่าและการออกจากธุรกิจ 
 

215382 การจัดการทุนมนุษย์ 
(Human Capital Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการและแนวปฏิบัติในการจัดการทุนมนุษย์ แนวคิด มุมมอง หลักการพ้ืนฐานของทุน

มนุษย์ การสร้างและการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การ หลักการและแนวปฏิบัติในการฝึกอบรมและ
พัฒนาการพัฒนาองค์การและการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 

215383 การจัดการภาษี 
(Tax Management) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายภาษี ประเภทของกฎหมายภาษี นโยบายภาษีของรัฐบาล การ

วางแผนภาษี ปัญหาการหลีกเล่ียงภาษีและคุณธรรมจริยธรรมในการเสียภาษี 
 

215384 การจัดการนวัตกรรมและการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ 
(Innovation Management and Corporate Venturing) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดของนวัตกรรม ชนิดของนวัตกรรมในแต่ละอุตสาหกรรม กลยุทธ์นวัตกรรม ท่ีมาของ

นวัตกรรม การนํานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ การออกแบบองค์การท่ีมีการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์การ 
การวางนโยบายเพ่ือสนับสนุนการแข่งขันการพัฒนานวัตกรรม แนวคิดการจัดต้ังหน่วยธุรกิจ การคัดเลือก
และการประเมินหน่วยธุรกิจและการตอบแทนการบริหารหน่วยธุรกิจ 

 

215385 การนําสินค้านวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ 
(Commercializing Innovative Products) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดการนําสินค้านวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ วิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องและแรงจูงใจ กลยุทธ์ 

การออกสู่เชิงพาณิชย์ การวิเคราะห์หาลูกค้า หลักการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์
เทคโนโลยีคู่แข่ง การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและความต้องการซ้ือ การวางตําแหน่งเทคโนโลยีสําหรับ
ผู้บริโภคคนสุดท้าย เทคนิคการนําสินค้านวัตกรรมออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรก การประเมินมูลค่าของ
เทคโนโลยีและการวางแผน การเจรจาต่อรอง 
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215391 เตรียมสหกิจศึกษา 
(Pre-Cooperative Education) 

1(1-0-2) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 

เทคนิคใน   การสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ และความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
ระบบบริหารคุณภาพ เทคนิคการนําเสนอโครงงานและการเขียนรายงานวิชาการ และการพัฒนา
บุคลิกภาพ (การประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน) 

 
215401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Management) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การใน
การแข่งขัน เทคนิคและวิธีการกําหนดกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีมี
ประสิทธิผล การปรับตัวของธุรกิจและผู้บริหารเม่ือสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลง 
 
215402 การศึกษาอิสระ 

(Independent Studies) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาค้นคว้าหัวข้อใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการ ตามความสนใจของ

นักศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 

215431 โครงการการจัดการการตลาด 
(Project in Marketing Management) 

3(0-6-3) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การพัฒนาโครงการทางด้านการจัดการตลาด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
องค์การ เช่น การวิเคราะห์ตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบผลิตภัณฑ์ การจัดทําแผนการ
ตลาด การจัดทําแผนการขายและการส่งเสริมการขาย  
 
215451 โครงการการจัดการโลจิสติกส์ 

(Project in Logistics Management) 
3(0-6-3) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
การพัฒนาโครงการด้านการจัดการโลจิสติกส์ เพ่ือการลดต้นทุน เวลา หรือขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย โครงการเกี่ยวกับการควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การวางผังคลังสินค้า การ
ปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดหา การจัดเส้นทางการขนส่ง หรืออื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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215471 โครงการการจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ 
(Project in New Venture Management and Entrepreneurship) 

3(0-6-3) 

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
ความสําคัญและกระบวนการเขียนแผนธุรกิจสําหรับการจัดต้ังธุรกิจใหม่ที่มีนวัตกรรมและ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่มีการดําเนินการอยู่แล้ว แนวคิดทรัพย์สินทางปัญญาสําหรับธุรกิจ
นวัตกรรม หลักการการเขียนแผนธุรกิจ วิธีการนําเสนอแนวคิดและแผนธุรกิจต่อธนาคาร สถาบัน
การเงิน นักลงทุนหรือ ผู้ร่วมทุน 

 
215491 สหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) 
8 หน่วยกิต 

วิชาบังคับก่อน : รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนด และรายวิชา 215391 เตรียมสหกิจศึกษา  
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนักงาน ณ สถาน

ประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ิน การปฏิบัติงานแล้ว 
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือทํา 
การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานท่ี
ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ (การประเมินผลการเรียนให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน) 

 


