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1. กลุมวิชาเอก
บังคับ
LSIT 1101 สารสนเทศกับสังคม
3(3-0)
Information and Society
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สารสนเทศและบทบาทของสารสนเทศในสั ง คม นโยบาย
สารสนเทศแหงชาติและนานาชาติ สารสนเทศกับการเรียนรู สังคมสารสนเทศ และสังคมความรู
นโยบายสารสนเทศ การจัดการความรู การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กฎหมายและจริยธรรมสารสนเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพ สถาบันบริการสารสนเทศ นักวิชาชีพ
สารสนเทศ และการศึกษาวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
LSIT 1102

แหลงสารสนเทศทองถิ่น
3(3-0)
Local Information Sources
แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินการ และการใหบริการสารสนเทศทองถิ่น แหลง
สารสนเทศที่สําคัญในทองถิ่น ขอมูลดานตางๆในการพัฒนาทองถิ่น
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LSIT 2106

ภาษาอังกฤษสําหรับบรรณารักษและนักสารสนเทศ
3(3-0)
English for Librarians and Information Professionals
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ ศั พ ท และสํ า นวนภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช ใ นวิ ช า
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร การอานและการสื่อสารในวิชาชีพ

LSIT 2301

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3(3-0)
Development of Information Resources
ความหมาย ประเภท ความสํ า คั ญ ของทรั พ ยากรสารสนเทศ แหล ง ผลิ ต และ
เผยแพรทรัพยากรสารสนเทศ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหาและการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ความ
รวมมือในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เทคนิคการเจรจาตอรองกับผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย
การบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ
LSIT 2302

การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2)
Classification of Information Resources
ความหมาย ความสําคัญ และหลักการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ เปนตนวา
การจั ด หมวดหมู ร ะบบทศนิ ย มดิ ว อี้ และระบบหอสมุ ด รั ฐ สภาอเมริ กั น การนํ า เทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ
LSIT 2303

การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2)
Cataloging of Information Resources
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหรายการสารสนเทศ หลักเกณฑและมาตรฐาน การลง
รายการ การทํารายการและการกําหนดรายการเขาถึงสารสนเทศ การเชื่อมโยงรายการสารสนเทศ
การจัดทํารายการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
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LSIT 2401

การอานและการสงเสริมการอาน
3(3-0)
Reading and Reading Promotion
ความหมาย ความสําคัญ และเทคนิคของการอาน กระบวนการในการอาน ระดับ
การอาน จิตวิทยาการอาน ปญหาและการแกไขการอาน กิจกรรมสงเสริมการอาน องคกรสงเสริม
การอาน ปญหาอุปสรรคในการอาน

LSIT 2402

การบริการและการเผยแพรสารสนเทศ
3(3-0)
Information Services and Dissemination
แนวคิด ประเภท หลักการและกระบวนการบริการและเผยแพรสารสนเทศ การจัด
การบริการและการเผยแพรสารสนเทศ การวางแผนการตลาดบริการสารสนเทศ การศึกษาผูใช
ผูใหบริการสารสนเทศ การประเมินการบริการและการเผยแพรสารสนเทศ การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชในการบริการและการเผยแพรสารสนเทศ และแนวโนม
ของการจัด บริการและการเผยแพรสารสนเทศ
LSIT 3103

เครือขายหองสมุดกับการเรียนรู
3(3-0)
Library Network and Learning
แนวคิดความรวมมือเครือขายและการเรียนรู องคประกอบ ประเภทและรูปแบบ
ของเครือขายหองสมุดและสารสนเทศ การสงเสริมการเรียนรู บุคคลแหงการเรียนรู องคกรการ
เรียนรูและชุมชนการเรียนรู

LSIT 3202

การจัดเก็บการคนคืนสารสนเทศ
3(2-2)
Information Storage and Retrieval
แนวคิดและหลักการในการจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ องคประกอบของ
การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ กระบวนการคนคืนสารสนเทศ กลยุทธและเทคนิคการคนคืน
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สารสนเทศดวยคอมพิวเตอรระบบออนไลน ซีดีรอมและอินเทอรเน็ต ฯลฯ การประเมินผลการคน
คืนสารสนเทศ
LSIT 3401

การจัดทําบรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป ดรรชนี
3(3-0)
Bibliographic Indexing and Abstracting
การวิเคราะหเนื้อหาสารสนเทศ หลักเกณฑเพื่อดําเนินการจัดทําบรรณานุกรม
ดรรชนีและสาระสังเขป มาตรฐานที่เกี่ยวของ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดทํา
บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป

LSIT 3501

การจัดการระบบสารสนเทศ
3(2-2)
Information System Management
โครงสรางของการบริหารงาน หลักและเทคนิคการบริหารระบบสารสนเทศดาน
งานบุ ค คล งานการเงิ น และงบประมาณ งานประเมิ น และการรายงาน การนํ า เทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใช การวางแผน การวิเคระห และการควบคุมระบบสารสนเทศ การ
กําหนดนโยบายระบบสารสนเทศ
LSIT 3502

การจัดการฐานขอมูล
3(2-2)
Database Management
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ฐานข อ มู ล และระบบฐานข อ มู ล การออกแบบและพั ฒ นา
ฐานขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การบํารุงรักษาฐานขอมูลและความปลอดภัยการจัดการ
ฐานขอมูล การสํารองขอมูล การรักษาความถูกตองและเชื่อถือได
LSIT 3901

การวิจัยเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตร และสารสนเทศศาสตร
3(3-0)
Introduction to Research in Library and Information Science
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย ลักษณะและระเบียบวิธวี ิจัยทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร การออกแบบการวิจยั หลักการเขียนโครงการวิจยั การ
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เขียนรายงานการวิจัย การเผยแพรและการนําผลการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนสนเทศ
ศาสตร ไปใช
SOC 2104

ชุมชนศึกษา
3(2-2)
Community Study
ศึกษาความหมาย ความจําเปน ประโยชน ประเภท วิธีการศึกษาชุมชน ศึ กษา
ชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ โครงสรางของชุมชนตลอดจนศักยภาพของชุมชนใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมฝกปฏิบัติศึกษาชุมชนตามเนื้อหาดังกลาวขางตน

SOC 3307

การพัฒนาชนบท
3(3-0)
Rural Development
ศึ ก ษาความหมายและความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาชนบท หลั ก และวิ ธี ก าร
ดําเนินงานพัฒนาชนบท การพัฒนาชนบทแนวใหม ผูนําทองถิ่นกับการพัฒนาชนบท การพัฒนา
ชนบทในประเทศไทย ความสัมพันธระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับการพัฒนาชนบท
กรณีตัวอยางของการพัฒนาชนบทที่นาสนใจ
HIST 1104 ไทยศึกษา
2(2-0)
Thai Studies
ศึกษาเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อเปนพื้นฐานทั้งดานประวัติศาสตรและ
ความเปนมาของกลุมชนในประเทศไทย สภาวะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม ที่กอใหเกิดความ
แตกตางของพัฒนาการดานเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย
ที่นับเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
COMM 3202 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
Communication in Rural Development
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กระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบ และปญหาการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทองถิ่น
บทบาทของสื่อสารมวลชนในการพัฒนาทองถิ่น การนําเอาการสื่อสารหลายรูปแบบทางดานวาสาร
ศาสตรและการประชาสัมพันธมาใชประโยชนตอทองถิน่ และสังคมสวนรวมในดานตาง ๆ เชน
ดานการเมืองและการปกครองดานเศรษฐกิจและสังคม ดานเกษตรศาสตร ดานสาธารณสุข และ
ดานอื่น ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
เลือก
LSIT 2101 สํานักงานอัตโนมัติ
3(2-2)
Office Automation
แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารสํานักงานและสํานักงานอัตโนมัติ การวางแผน การ
วิเคราะหระบบ การจัดการสํานักงานอัตโนมัติ การจัดหาเทคโนโลยีและการประยุกตใชในงาน
บริการสารสนเทศ

LSIT 2103 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)
Writing for Communication
หลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร การใชภาษาในการเขียนเพือ่ การสื่อสาร การเขียน
เพื่อการสื่อสารในสํานักงาน การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การเขียนงานทางวิชาการ
LSIT 2104 สารสนเทศสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Environmental Information
แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศสิ่งแวดลอม แหลงผลิตสารสนเทศสิ่งแวดลอม
การจัดหา การจัดเก็บ การบริการและการเผยแพรสารสนเทศสิ่งแวดลอมและทองถิ่น
LSIT 2201 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2)
Data Communications and Computer Network
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูล ระบบเครือขายการสื่อสาร และเครือขาย
คอมพิวเตอร โครงสรางเครือขาย เทคโนโลยีเครือขาย และมาตรฐานที่เกี่ยวของ
LSIT 2501 การจัดการเว็บเพจ

3(2-2)
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Web Page Management
แนวคิดเกีย่ วกับอินเทอรเน็ต และเว็บเพจ องคประกอบ โครงสราง กราฟกและ
เทคโนโลยีการเขียนและการทํางานของเว็บเพจ การออกแบบ และการเผยแพรสารสนเทศบนเว็บ
เพจ ภาษาที่ใชในการสรางเว็บเพจ
LSIT 2502 การจัดการสิ่งพิมพตอเนื่อง
(3-0)
Serial Management
แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งพิมพตอเนื่อง แหลงผลิตสิ่งพิมพตอเนื่อง การจัดหา การจัดเก็บ
การบริการและการเผยแพรสิ่งพิมพตอเนื่อง รวมทั้งฐานขอมูลเกี่ยวกับสิ่งพิมพตอเนื่อง

LSIT 3105 ธุรกิจและอุตสาหกรรมสารสนเทศ
3(3-0)
Information Business and Industry
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การจั ด การธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมสารสนเทศ
การเปนผูประกอบการสารสนเทศ การวิจัยการตลาดสารสนเทศ จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ แนวโนมเกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมสารสนเทศ
LSIT 3106 สารสนเทศทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0)
Humanities and Social Sciences Information
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต ประวัตแิ ละวิวัฒนาการของวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สารสนเทศทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แหลงผลิต เผยแพรและบริการ และ
สถาบันที่เกี่ยวของ สื่ออิเล็กทรอนิคสและฐานขอมูลทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
LSIT 3107 สารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0)
Science and Technology Information
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต ประวัติและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประเภทของสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สารสนเทศที่สําคัญทาง
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็คทรอนิคส โดยเนนฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี แหลงผลิตเผยแพรและบริการสารสนเทศ ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
LSIT 3201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับงานสารสนเทศ
3(3-0)
Information and Communication Technology in the IT Field
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บทบาท และผลกระทบ
พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใชใน
งานสารสนเทศ
LSIT 4107 การใหการศึกษาสารสนเทศแกผูใชและชุมชน
3(3-0)
Users Education for Individuals and Community
แนวคิดเกี่ยวกับผูใช จิตวิทยาและการเรียนรูของบุคคลและชุมชน พฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศและการใชสารสนเทศ รูปแบบและวิธีการใหการศึกษาผูใช การสราบุคคล
แหงการเรียนรู องคกรแหงการเรียนรู และชุมชนการเรียนรู
LSIT 4203 หองสมุดดิจิทลั
3(3-0)
Digital Libraries
แนวคิดและหลักการของหองสมุดดิจิทัล โครงสรางพื้นฐานของหองสมุดดิจทัล
การจัดระบบความรูในหองสมุดดิจิทัล การพัฒนาและบํารุงรักษาสารสนเทศดิจิทัล การเขาถึงและ
การใชประโยชนจากหองสมุดดิจิทัล ผละกระทบของหองสมุดดิจิทัลตอวิชาชีพสารสนเทศ
LSIT 4204 การออกแบบและการพัฒนาสื่อประสม
3(2-2)
Multimedia Design and Development
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อประสม ความสําคัญ และบทบาทของสื่อประสม กระบวนการ
และเทคนิคการออกแบบและการพัฒนาสื่อประสม การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและเครื่องมือใน
การออกแบบและการพัฒนาสื่อประสม การประเมินผลสื่อประสม
LSIT 4503 การจัดการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronic Information Management
แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส แหลงผลิตสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
การจัดหา การจัดเก็บ การบริการและการเผยแพรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
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LSIT 4504 การจัดการสารสนเทศภาครัฐและสิ่งพิมพขององคการระหวางประเทศ 3(3-0)
Government Information Management and International Organization
Publications
ประวั ติ ลั ก ษณะ ประเภท ความสํ า คั ญ ของสิ่ ง พิ ม พ ข องรั ฐ บาลไทยและ
ตางประเทศ การจัดการสารสนเทศสารสนเทศภาครัฐ แหลงผลิต การเผยแพร การเขาถึง และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
LSIT 4505 การจัดการสารสนเทศสําหรับเด็กและวัยรุน
3(3-0)
Children and Young Adults Information Management
การจั ด กิ จ กรรมและบริ ก ารส ง เสริ ม การอ า นของเด็ ก และวั ย รุ น ในเรื่ อ งต า งๆ
จิ ต วิ ท ยาเด็ ก และวั ย รุ น สารสนเทศสํ า หรั บ เด็ ก และวั ย รุ น แหล ง ผลิ ต เผยแพร แ ละส ง เสริ ม
วรรณกรรมรวมถึงเว็บไซตสําหรับเด็กและวัยรุน วรรณกรรมที่ไดรับรางวัล
LSIT 4506 การจัดการสารสนเทศสําหรับผูใหญ
3(3-0)
Adult Information Management
การจัดกิจกรรมและบริการสงเสริมการอานของผูใหญ จิตวิทยาและสารสนเทศ
สําหรับผูใหญ แหลงผลิตเผยแพรและสงเสริมวรรณกรรม รวมถึงเว็บไซตสําหรับผูใหญ และ
วรรณกรรมที่ไดรับรางวัล
LSIT 4507 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0)
Business Information Management
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของแหลงสารสนเทศทางธุรกิจ แหลงบริการ
สารสนเทศทางธุรกิจในประเทศ และตางประเทศ ฐานขอมูลทางธุรกิจ การรวบรวม การจัดเก็บ การ
ปรับแตงและการเพิ่มมูลคา การบริการ และการนําสารสนเทศทางธุรกิจไปใชประโยชน กฎหมาย
ที่เกี่ยวของในการทําธุรกิจสารสนเทศ
HIST 2703 การจัดระบบขอมูลทางวัฒนธรรม
Cultural Data System

2(2-0)
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ศึกษาความหมาย ประโยชน และความสําคัญของการจัดระบบและวิเคราะห
หมวดหมูของขอมูลทางวัฒนธรรม หลักเกณฑทวั่ ไปในการจัดหมวดหมู ของขอมูลทางวัฒนธรรม
หลักเกณฑในการจัดทําบัตรรายการและบัตรเชื่อมโยงขอมูลและการทําบรรณานุกรมขอมูลทาง
วัฒนธรรม
JOUR 3501 สิ่งพิมพชุมชน
3(2-2)
Community Publications
รูปแบบ บทบาท หนาที่ของสิ่งพิมพชุมชน รวมทั้งกระบวนการผลิตและเผยแพร
โดยเน น การเสนอเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนในด า นต า ง ๆ เช น การเกษตร การ
สาธารณสุข การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การปกครองทองถิ่น

2. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
เลือก
PR 3501 การประชาสัมพันธหนวยงาน
3(3-0)
Public Relation of an Organization
ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
ACC 2101 บัญชีการเงิน
3(3-0)
Financial Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี
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การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอกเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)
Business Taxation
ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร การคํานวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ

FB

1401 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
Business Finance
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล

FB

1403 การเงินสวนบุคคล
3(3-0)
Personnel Finance
ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิ ดอกเบีย้ ของสินเชื่อสวนบุคคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชีวิต การเสียภาษีเงินไดและการตัดสินใจลงทุน ศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน

MK

1101 หลักการตลาด
Principles of Marketing

(3-0)
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การศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด และปรัชญาทางการตลาด
สวนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค
ความเขาใจเกีย่ วกับสวนผสมการตลาด ประเภทของตลาด และการวิจัยตลาดในเบือ้ งตน
MK

2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0)
Integration Marketing Communication
ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการ
สื่อสารทางการตลาด การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด การผสมผสานเครื่องมือ
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเ กิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด รูปแบบ
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
สื่อสาร รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ

MK

3601 การบริหารการตลาด
3(3-0)
Marketing Management
ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสราง
ตลาดและการวิ เคราะหพ ฤติกรรมการซื้อของผูบริ โภค การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ต อ งการของตลาด การแบง ส ว นตลาด การเลื อ กตลาดเป า หมายและ การกํ า หนดตํ า แหน ง
ผลิตภัณฑ ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด การตลาดบริการ การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัด
องคกรการตลาด และการควบคุมทางการตลาด
MGT 1101 องคการและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
ลั ก ษณะโครงสร า งขององค ก ารธุ ร กิ จ ทั่ ว ไป การวางแผน การจั ด สายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
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หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน
การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว
MGT 1102

ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสํานักงาน
ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

MGT 3102 การเปนผูป ระกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองคกร
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมาย
ธุ ร กิจ ผลกระทบของธุ รกิ จ ต อสิ่ ง แวดล อ ม และการเสริม สร า งความคิด สร า งสรรค เ พื่ อใหเ กิ ด
ความคิดริเริ่มของตนเอง
MGT 3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3(3-0)
Small and Medium Business Management
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงาน
และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การเริ่มตนประกอบธุรกิจ
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การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย
การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
MGT 3105 การประกอบการธุรกิจชุมชน
3(3-0)
Community Business Operation
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน ไดแก การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การเงิน การบัญชี และ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน ศึกษาลักษณะของชุมชน ปจจัยสิ่งแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการ
ของผูประกอบการธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน

ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
An Introduction to Economics
เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1
3(3-0)
Thai Economy 1
ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย

3(3-0)
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Human Resource Management
ความเป นมาและหลั กการในการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย ขอบข ายหน าที่ ความ
รับผิดชอบ และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจายผลตอบแทน แรงงานสัมพัน ธ ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย
HRM 1201 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0)
Personality Development
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ เนนการพูดติดตองานธุรกิจ การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกลอม การเจรจาตอรอง การเขาสังคม การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห ทําการประเมินตนเอง วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
LSIT 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร
2(90)
Preparation for Professional Experience in Information Science
การจัดมีกิจกรรมและประสบการณในงานหองสมุดและสารสนเทศเพื่อเตรียม
ความพรอมของนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรใหดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ปฏิบัติงานในสถานการณหรือ
รูปแบบตาง ๆ
LSIT 4801 ฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร
5(350)
Field Experience in Information Science
การฝกปฏิบัติงานหองสมุดและสารสนเทศในดานงานบริหาร งานผลิตสารสนเทศ
งานพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ งานวิ เ คราะห งานจั ด เก็ บ งานบริ ก าร และงานเผยแพร
สารสนเทศ
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