
คําอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
 

1. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.1  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
1.  กลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร                                                                           3(3-0-6) 

 Fundamentals of  Mathematics  

 ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ซ่ึงประกอบดวย  นิยาม  ประพจน การให
สัญลักษณแสดงกฎเกณฑ การอางเหตุผลวิวัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตรและการ
ประยุกตท่ีสามารถใชไดในการดําเนินชีวิต 

 

   

100-111 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  

 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชสถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอมูล  การวัด
แนวโนมเขาสูสวนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความนาจะเปนเบ้ืองตน   การจัดลําดับ
และการจัดหมู   การแจกแจงไมตอเนื่องแบบตางๆ  การแจกแจงของคาท่ีไดจากตัวอยาง
ประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณคาพารามิเตอร
ตางๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉล่ีย  คาตัวแปร  และสัดสวน  การใชไคส
แควร  สหสัมพันธ และการถดถอยอยางงาย 

 

   
100-112 คอมพิวเตอรพื้นฐาน                                                                              3(3-0-6) 

 Introduction to Computer  

 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ประวัติความเปนมาและ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร
ในยุคตางๆ  องคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล 
หนวยความจําสํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต  การประมวลผลขอมูล   ผังงาน 
ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
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100-113 วิทยาศาสตรท่ัวไป                                                                                                        3(3-0-6) 

 General Sciences  

 ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและการประยุกตวิทยาศาสตรสมัยใหมให
เขากบัการดําเนินชีวิต  เนนการใชวิทยาการทางเคมี  ฟสิกส  ชีววิทยา  ดาราศาสตรและท่ี
เกีย่วของ  เพื่อการดํารงชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึนของมนุษย 

 

   

100-117 ความนาจะเปนและสถิติ 3(3-0-6) 

 Probability and Statistics  

 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน 
การแจกแจงที่สําคัญจากการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ การแจกแจงไคสแควร และการ
วิเคราะหความถ่ี สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 

 

   
100-118 คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง 3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics  

 ศึกษาข้ันตอนวิธีการหาร ข้ันตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ความสัมพันธ
เวียนบังเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ข้ันตอนวิธีแบงและเอาชนะ บทนิยาม อุปนัย 
ความสัมพันธทวิภาคและไดกราฟ การปดของความสัมพันธ ความสัมพันธอิควิวาเลนซ 
และการแบงกั้น เซตอันดับยอยและการแยกจําพวกเชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบ
ออยเลอร วัฏจักรฮามิลตันฟงกชัน ถอดแบบข้ันตอนวิถีท่ีส้ันท่ีสุด ทรีแผท่ัวเล็กสุด
เฉพาะกลุมรากทรี การดําเนินการทวิภาค เซมิกรุป และฟงกชันถายแบบ 

 

   

100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                  3(2-2-5) 

 Computer  and  Information Technology Fundamentals  

 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร  ฮารดแวร  ซอรฟแวร  การพัฒนาโปรแกรม
การจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  การส่ือสารขอมูลและเครือขาย
อินเทอรเน็ต  การประยุกตใชงานเวิรดองคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร 
อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล หนวยความจําสํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรม
ประยุกต  การประมวลผลขอมูล   ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 
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100-120 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                                                                                                       3(3-0-6) 

 Man and Environment  

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาวะแวดลอม โดยเนนการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังความหลากหลายของเหลาส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพันธและดุลย
ภาพระหวางเหลาส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพันธของส่ิงมีชีวิตเหลานั้นรวมท้ัง
มนุษยตอปจจัยทางกายภาพ โดยอาจมีตัวอยางของกิจกรรมมนุษยท่ีอาจกระทบตอดุลยภาพ
ของธรรมชาติ ตลอดจนความเขาใจตอการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยและการใช
วิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ 

 

   

100-122 เคมีท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Chemistry  

 ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของกาซ  ของแข็ง  ของเหลว และสารละลาย การ
สมดุลทางเคมี  การสมดุลของไอออนในสารละลาย  ปฏิกิริยาออซิเดชันและรีดักชัน  
เคมีจลน  และนิวเคลียส 

 

   

100-123 ฟสิกสท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Physics      

 ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนคิทางฟสิกส กลศาสตร อุณหพลศาสตร คล่ืน  แสง  ฟสิกส
แผนใหมแมเหล็กไฟฟา  การพัฒนาอุปกรณในการจัดเกบ็ การส่ือสาร และการโตตอบ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน พืน้ฐานทางอิเล็กทรอนิกส 

 

   

100-126   นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน                                  3(2-2-5) 

   Fundamentals of  Nanotechnology  

 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาติ  หลักการวิทยาศาสตร
พื้นฐานสําหรับ  นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะหและการข้ึนรูปนาโน  เคร่ืองมือและ
การวิเคราะหทางดานนาโนเทคโนโลยี  วัสดุนาโน  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน
เทคโนโลยีทางการแพทยนาโนอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองจักรนาโน  การประยุกตใช นา
โนเทคโนโลยี ความเปนพิษของนาโนท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑ
จากนาโนเทคโนโลยีท่ีมีในปจจุบัน และแนวโนมของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต 
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100-127   ชีววิทยาท่ัวไป                                               3(2-2-5) 

   General   Biology  

   ศึกษาหลักการทางชีววิทยาของส่ิงมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของเซลล พลังงานกับ
ชีวิต ความตอเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร การสืบพันธุและการพัฒนาการหลังการ
ปฏิสนธิ โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตว  นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษยท่ีมีผล
ตอระบบนิเวศ และการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

   

100-128   ชีวิตกับพลังงาน                                               3(2-2-5) 

   Life and Energy     

 ศึกษาความสัมพันธระหวางพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของพลังงานและ
ชนิดของพลังงานท่ีมีอยูในปจจุบัน ปฏิสัมพันธระหวางพลังงานและรูปแบบพลังงาน
และการเปล่ียนรูปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน หลักการประยุกตใชพลังงาน
และศักยภาพของแหลงพลังงานทดแทนประเภทตางๆ ไดแก พลังงานแสงอาทิตย 
พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานใตพิภพ พลังงานจา คล่ืนมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ 
รวมถึงการสงเสริม การใชพลังงานทดแทน 

 

   

100-129 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม                         3(2-2-5) 

   Life and  Modern  Technology  

 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม
อ่ืนๆ รวมถึงแนวโนมเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีท่ีมีผล
ตอชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย 
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2.  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

100-133 อารยธรรมไทย                                                                                           3(3-0-6) 

 Thai   Civilization  

 ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทยต้ังแตเร่ิมแรก  การตั้งถ่ินฐานและ
การสถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของ
อารยธรรมอินเดีย รวมท้ังอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีสวนสรางสรรคพื้นฐานอารย
ธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชัย  การเร่ิมกอตัวของ
อารยธรรมไทยที่เดนชัด   ตั้งแตสมัยอยุธยาเปนตนมา   จนถึงการเขามาของชนชาติ
ตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร การเปล่ียนแปลงของ
โครงสรางไทยและลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุนใหม 

 

   
100-134 อารยธรรมตะวันตก                                                                                                          3(3-0-6) 

 Western  Civilization  

 ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก  โดยเนนอารยธรรมยุคใหม   ตั้งแต
คริสตศตวรรษท่ี 15จนถึงปจจุบัน  การวิเคราะหปญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเขาสูอารย
ธรรมยุคใหม  การผสมผสานระหวางอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก  
ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดานการเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและ
สังคม 

 

   

100-135 มนุษยกับศิลปะ                                                                                3(3-0-6) 

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลักษณะความแตกตางระหวางศิลปกรรมไทยกับศิลปะ
สากล  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่มีอิทธิพลตอวิวัฒนาการทาง
ศิลปกรรมในยุคตางๆ รวมท้ังแนวความคิดทางอุดมการณของศิลปะในกลุมตาง ๆ  
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100-136  มนุษยกับดนตรี                                                                                                               3(3-0-6) 

 Man and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทตางๆ ท้ังของไทยและสากล   ความเขาใจองคประกอบของ
ดนตรี อันเปนพื้นฐานตอการฟง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกตางของ
ดนตรีแตละสมัยรวมท้ังอัจฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ท้ังดานประวัติความเปนมา การจําแนก
ประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแตละประเภทและสามารถปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทาง
ดนตรีไทยได 

 

   

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  

 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลท่ัวไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา  อัตราจังหวะตางๆ  การจับกลุมตัว
โนตตามจังหวะระดับเสียง  กุญแจประจําหลัก  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  บันไดเสียง
ตางๆ  การฝกอาน    ตัวโนตงายๆ  และใหสามารถปฏิบัติการข้ันพื้นฐานทางดนตรี
สากลได  

 

   

100-140 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology  

 ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับจิตวิทยา  ปจจัยดานชีวิทยาท่ีมีผลตอพฤติกรรม ความจํา
ของมนุษยการเรียนรู  การรับรู   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณของมนุษย  ความคิด
และการแกปญหา     การปรับตัว  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแตละ
บุคคลและกลุม  เนนการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยในสังคมปจจุบัน และใชส่ือการสอน
ท่ีทันสมัย 
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100-141 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย                                                                                       3(3-0-6) 

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวความคิดตางๆ ทางกฎหมาย  สกุล
กฎหมาย       ท่ีสําคัญ   ความสัมพันธระหวางวิชากฎหมายกับศาสตรแขนงตางๆ   
การใชกฎหมาย   กระบวนการในการออกกฎหมาย   การรางกฎหมาย   การตีความ
กฎหมาย   การอุดชองวางของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิทธ์ิตลอดจนหลักสําคัญใน
กฎหมายลักษณะตางๆ 

 

   

100-142 หลักรัฐศาสตร                                                                                                         3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล     
รัฐสภา   พรรคการเมือง   กลุมผลประโยชนและอุดมการณทางการเมืองท่ีสําคัญ ตลอดจน
การเมืองระหวางประเทศ 

 

   

100-143 การเมืองและการปกครองไทย                                                                                        3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการปกครอง  
สถาบันนิติบัญญัติ   บริหารและตุลาการ   การปกครองสวนกลาง   สวนภูมิภาคและสวน
ทองถ่ิน   ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   
หลักการเปล่ียนแปลง       การปกครองจนถึงปจจุบัน   รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

   

100-144 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในเรื่องปญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ปจจัยกําหนดอุปสงค  อุปทานของสินคา  พฤติกรรมของผูบริโภค  ลักษณะ
สําคัญของการตลาด  สินคาท่ีมีการแขงขันอยางสมบูรณและไมสมบูรณ  การวิเคราะห
รายไดในบัญชีผลิตภัณฑประชาชาติ  การกําหนดรายไดประชาชาติ  นโยบายการเงิน
และการคลังโดยสังเขป  ความสําคัญของการคาและการเงินระหวางประเทศใน
ดุลการชําระเงินและรายไดประชาชาติ 
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100-146 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  

 ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนารางกายและจิตใจใหสมบูรณ  

   

100-147 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 Ballroom Dance  

 ศึกษาความเขาใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเปนมา ทิศทางในการ
ลีลาศ     การจับคูท่ีถูกตอง   ความรูเบ้ืองตนในการลีลาศ   มรรยาทในการลีลาศ   
ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน  รวมท้ังการรักษาบุคลิกภาพท่ี
ถูกตองในการลีลาศ 

 

   

100-148 มนุษยกับสังคม                                                                                              3(3-0-6) 

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสรางและองคประกอบของสังคม   วิเคราะหสังคมในรูปแบบตางๆ   
ความสัมพันธและอิทธิพลของมนุษยกับสังคม   หนาท่ีและความรับผิดชอบตลอดจน
ปญหาและวิธีการแกปญหาสังคม 

 

   

100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม                                                                    3(3-0-6) 

 Politics  and  Economics  in  Society  

 ศึกษาลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ความสัมพันธระหวางการเมือง
และเศรษฐกิจ  เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรูปแบบการ
ปกครองแตกตางกันและศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมี
ตอสังคม 

 

   

100-158 ปรัชญาท่ัวไป                                                                                                                 3(3-0-6) 

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณ
วิทยา  ทั้งปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญา
เกี่ยวกับโลกและชีวิตของมนุษย และการประยุกตปรัชญามาใชในการดําเนินชีวิต
อยางเห็นคุณคา   
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100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2(1-2-3) 

 Study  Skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เปาหมายในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวกอนเขาช้ันเรียน วิ ธีการสรางทักษะการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการสรางความรักในการเรียน เทคนิคการฟง  เทคนิคการอาน เทคนิค
การเขียนและการจดบันทึกความรู  เทคนิคการพูดเพื่อนําเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  
เทคนิคการเรียนรูแบบกลุม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบคนขอมูลสารสนเทศ  และ
การเตรียมตัวสอบและวิธีการทําขอสอบ   

 

   

100-163 นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

 ศึกษาประวัติและประโยชนของนันทนาการ  ความสําคัญของการพักผอนและ
นันทนาการท่ีมีตอการดําเนินชีวิต   กิจกรรมนันทนาการและหลักในการเลือก
กิจกรรมนันทนาการ  แนวโนมและบทบาทของนันทนาการในสังคมปจจุบัน และการ
ฝกรวมกิจกรรมนันทนาการ 

 

   

100-164 การใชหองสมดุ                                                                                                         1(0-2-1) 

 Using  the  Library   

 ศึกษาการใชหองสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใชอุปกรณตางๆ ในหองสมุด  
ระบบการจัด หมูหนังสือ   บัตรรายการ(โอแพ็ค)   หนังสืออางอิง   วิธีรวบรวม
บรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคนจากฐานขอมูลและทรัพยากร
สารสนเทศตางๆ    

 

100-165 การคิดวิเคราะห                                                                                                                 3(3-0-6) 

 Critical Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด การพัฒนากระบวนการใชเหตุผลทางตรรกวิทยา  ดวย
กิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมฝกการคิด การฝกวิธีการคิดวิเคราะหและการคิด
สังเคราะห จากกรณีศึกษา กระบวนการคิดแกปญหาและการคิดสรางสรรค จาก
การเผชิญสถานการณ การจัดการความรู การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิค
การคิดเพื่อตัดสินใจโดยวิเคราะหความสมเหตุสมผล และการนําเสนอองคความรูท่ี
เปนสัมฤทธ์ิผลจากการฝกฝนทักษะการคิด  
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100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 
 Asian  Studies   
 ศึกษาประวัติความเปนมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน 

วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง ภาพรวม ขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เขต
การคาเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนเนนประเทศพ้ืนท่ีใกลเคียงกับ
ประเทศไทย  องคประกอบของประเทศรวมเจรจา     ท่ีมีผลกระทบตอประชาคม และกระทบ
ตอเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย  

 

   

100-167  บัณฑิตท่ีพึงประสงค  2(1-2-3) 

 Ideal  Graduate   

 ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย    กระบวนการพัฒนาตนเพ่ือเปนผูนําและผูตามท่ีดี การทํากิจกรรมเพ่ือ
สวนรวม การรูจักสิทธิและหนาท่ีของตน การเรียนรูประชาธิปไตย  คุณธรรมและ
จริยธรรมและการปฏิบัติตนหางไกลจากยาเสพติด การทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชนและชาติ   เพื่อนําองคความรู  คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึง
ประสงค ไปประยุกตใชใหเกิดข้ึนเปนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค     

 

   

100-200 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ท้ังตะวันตก  และตะวันออก  วัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรมทองถ่ินใต  การ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญกาวหนาของโลก ท่ีมีผลกระทบตอ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย  

 

   

100-231 ชีวิตกับวรรณกรรม 3(3-0-6) 

 Life  and  Literature  

 ศึกษา ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลตอชีวิต ประเภทเร่ืองส้ัน   
นวนิยาย  บทกวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
วรรณกรรมกับชีวิต ในคุณคาดานความดี  ความงามและความจริง  เพ่ือใหผูเรียนเกิด
เจตคติท่ีดี  มีโลกทัศนตอชีวิตและสังคม  ท้ังยังสงเสริมการอานวรรณกรรมเพ่ือให
ผูเรียนรักวรรณกรรมและรักการอาน 
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100-240   เศรษฐกิจพอเพียง        3(2-2-5) 

 Sufficiency  Economy             

   ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนําไปประยุกตใช
ในรูปแบบและลักษณะตางๆ  บูรณาการกับวิถีชีวิต ท้ังการบริหารจัดการในครอบครัว  
การจัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอม ขนาดธุรกิจแตละประเภท  เพื่อให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน   

 

   
100-241   ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปญญา ท้ังภูมิปญญาชนชาติ
ตะวันออกและ ภูมิปญญาชนชาติตะวันตก  ภูมิปญญาทองถ่ินไทยและภูมิปญญา
ทองถ่ินใต  เนนภูมิปญญาทองถ่ินดานเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและ
ส่ิงแวดลอม องคความรูภูมิปญญาดานภาษาและวรรณคดี  เพ่ือประยุกตใชภูมิปญญา
ทองถ่ินใหเกิดคุณคาตอการดําเนินชีวิต 

 

   

100-242   สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา  ปญหาความขัดแยง
และความรุนแรงในสังคม  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ และระหวางประเทศ  โดยอาศัย
องคความรูดานรัฐศาสตร  สังคมวิทยา  จติวิทยาสังคม  เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเกิด
พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไดโดยสันติวิธี 
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100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 2(1-2-3) 

 Cooperative  Education  Preparation    

 วิชาบังคับ : นกัศึกษาชั้นปท่ี 3 ขึ้นไป  
 ศึกษาหลักการ  แนวคิด กระบวนการสหกจิศึกษาและระเบียบขอปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ  
จริยธรรมในวชิาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิคการเตรียมตัวสมัคร
งาน  ความรูพืน้ฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  
การใชภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  การสรางมนุษยสัมพันธ  การ
ทํางานรวมกนัในองคกร และระบบบริหารงานอยางมีคุณภาพในสถานประกอบการ 
ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  อันเปน
พื้นฐานของการเตรียมตัวเพื่อการทํางานในสังคมอยางมีความสุข   
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3.  กลุมวิชาภาษา 

100-150 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                                                                        3(2-2-5) 

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณและวิธีการใชภาษาไทย เพ่ือการส่ือสาร ในดานการฟง  
การพูดการอานและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใชภาษา   

 

   

100-151 ภาษาอังกฤษ 1                                                                                                                    3(2-2-5) 

 English I  

 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับตน   ฝกทักษะท้ัง  4  คือ  ฟง   พูด   
อานและเขียน  ใหเช่ือมโยงประสานกัน  เพื่อเปนพื้นฐานไปสูความสามารถในการศึกษา
ข้ันตอไป 

 

   

100-152 ภาษาอังกฤษ 2                                                                                                                  3(2-2-5) 

 English  II   

 วิชาบังคับกอน  :  100-151  ภาษาอังกฤษ 1   

 ศึกษาโครงสรางและศัพทภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตอยางกวางขวางเพ่ิมข้ึน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด ฟง อานและเขียนอยางมีประสิทธิภาพ 

 

   

100-154   ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

   Chinese I  

   ศึกษาระบบเสียง เนนการถายเสียงภาษาจีนกลางดวยอักษรจีน(pinyin)ใหถูกตองชัดเจน
ตาม  หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสรางประโยค ฝกทักษะท้ัง 4 ดานคือ 
การฟง การพูด การอาน และการเขียน ศึกษาคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวันประมาณ 600 
คํา 

 

   

100-155 การพัฒนาการอานภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Reading  Development in Thai  

 ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอานท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การอานจับใจความ  การ
วิเคราะห    การตีความ  การสังเคราะหและการเขียนตามวัตถุประสงคตาง ๆ  
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100-156 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษขั้นสูง                                                                          3(2-2-5) 

 Advanced  Reading  Development in English   

 ศึกษาการพัฒนามโนทัศนและเทคนิคของการอานภาษาอังกฤษ  กลไกในการอาน
ตลอดจนความมุงประสงคในการอานหนังสือ  ระดับของการอาน  การเร่ิมตนการอาน
และการอานเตรียม  การอานกวาดและการอานเก็บ  การอานวิเคราะหวิจารณและการอาน
ตรวจพินิจ  การอานเปรียบเทียบและการพัฒนาความเร็วในการอาน  วิธีการอานเร็ว
เบ้ืองตน  การพัฒนานิสัยในการอาน 

 

   

100-157 การฝกพูดภาษาไทย                                                                                                         3(2-2-5) 

 Thai  Speech     

 ศึกษาการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนนฝกทักษะการพูดแบบ
ตางๆในท่ี ชุมชนท่ีถูกตอง  การใชถอยคําสํานวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลาแสดงออก
ดานการพูดตอท่ีชุมชนในหัวขอท่ัวไปที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต 

 

   

100-250   ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5) 

 English  III  

   วิชาบังคับกอน  :  100-152 ภาษาอังกฤษ 2  

   ศึกษาทักษะในการอานในรูปของการเสนอกลวิธีตางๆ   อันจะเอ้ือใหเกิดความเขาใจใน
เร่ืองท่ีอานไดดีข้ึน  เทคนิคในการเดาความหมายของคําศัพท  คําศัพทและสํานวนท่ีใช
ท่ัวไปในวงการธุรกิจ   วิธีการอานจับใจความและการตีความ  ดวยการฝกอานคําจาก
บทความ  ตํารา และหนังสือพิมพ 

 

   

100-251   ภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5) 

 English  IV  

   วิชาบังคับกอน  :  100-250 ภาษาอังกฤษ 3  

    ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใชในท่ีทํางาน การเขียนสํานวนท่ีถูกตองของภาษาอยางมี
หลักเกณฑและภาษาที่ใชในสังคมท่ีจําเปนในการติดตองานเชนการใชโทรศัพท การนัด
หมาย การตอนรับแขก  การขอขอมูลและการจดบันทึกขอความ 
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100-252   ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการเฉพาะดาน 3(2-2-5) 

   English for Academic Purpose   

   ศึกษาศัพทเทคนิค  การใชภาษาและโครงสรางประโยค  สํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชสําหรับ
วิชาการเฉพาะดาน 

 

   

100-253   ภาษาจีน 2                                                3(2-2-5) 

   Chinese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

   ศึกษาตอเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝกทักษะทั้ง 4 ดานในระดับท่ีสูงข้ึน ใชภาษาใหถูกตอง
สอดคลองกับเหตุการณและส่ิงแวดลอม การคนคําศัพทจากพจนานุกรม ศึกษาความ
แตกตางของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวยอ(Simplified 
Character) ศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 600 คํา 

 

   

100-300   ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay I     

 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสรางทักษะพื้นฐานดานการฟง พูด อาน 
เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน   

 

   

100-301 ภาษามลายู  2 3(2-2-5) 

 Malay II     

 วิชาบังคับกอน  :  100-300 ภาษามลายู 1   

 ศึกษาและฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูในระดับตนท่ีตอเนื่องจากภาษา
มลายู 1 เพื่อสามารถใชภาษามลายูในการส่ือสารและตามสถานการณท่ีกําหนดได 

 

   

100-302   ภาษาญ่ีปุน 1   3(2-2-5) 

 Japanese I    

 ศึกษาและฝกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคานะ 
คําศัพทพื้นฐานรูปประโยคพ้ืนฐาน เพื่อนํามาใชเขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝกทักษะ
การฟง เพื่อความเขาใจ โดยการถามตอบเปนภาษาญ่ีปุนเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน  และฝก
การกลาวแนะนําตัว      ดวยการพูดสนทนา ผานการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการส่ือสาร   
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100-303   ภาษาญ่ีปุน 2 3(2-2-5) 

 Japanese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-302  ภาษาญ่ีปุน 1   

 ศึกษาและฝกทักษะพื้นฐานตอเนื่อง  ผานทักษะการฟง การออกเสียงและการพูด การเขียน
ประโยค การอานขอความพื้นฐานและคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝกฝนการ
ออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม  

 

   

100-304 ภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 

 Korean I   

 ศึกษาคําศัพทพื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือของ โดยสนทนา
ตอบโตดวยภาษาเกาหลี และการอานฝกอานขอความ ฝกการเขียนเปนรูปประโยค 

 

   
100-305 ภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5) 

 Korean II   

 วิชาบังคับกอน  : 100-304 ภาษาเกาหลี 1   

 ศึกษา รูปแบบการสนทนา โดยใชประโยคสนทนาสําหรับการส่ือสาร ดวยการฟงและพูด
ภาษาเกาหลีและเรียนรูคําศัพทท่ีใชในการทํางาน คําศัพทในบทเรียน โดยฝกการใชภาษา
บูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับสูงข้ึน 

 

   

100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

   English for Business  I  

   ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ  โดยในการพัฒนาทักษะในการเขียน
ใหนักศึกษาเรียนรูถึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในการเขียนจดหมายธุรกิจและการฝกฝน
ใหเขียนจดหมายธุรกิจแบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาทักษะการพูดให
นักศึกษาเรียนรูและฝกฝนการสนทนาในรูปแบบตาง ๆ  ในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ 

 

  
 
 
 

 



 82 

100-352   ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

   English for Business II  

   วิชาบังคับกอน : 100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1  

    ศึกษาการฝกฝนตอจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยใหนักศึกษาฝกฝนเขียนจดหมาย
ธุรกิจและ งานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ี ซับซอนและยุงยากยิ่งข้ึน  ท้ังยังฝกฝนการสนทนาและ
อภิปรายแสดงความ คิดเห็นในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจท่ีมีระบบสูงข้ึนไปอีก 

 

   

100-353   การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

   English  Conversation  

   ศึกษาการสนทนาข้ันพื้นฐาน ใชเหตุการณสมมติเพื่อใหนักศึกษาฝกหัดในการสนทนา 
รูปแบบของภาษาท่ีไดเรียนมาแลวในการสนทนา  ศึกษาการออกเสียงใหถูกตอง  ศึกษา
ศัพทสํานวนตาง ๆท่ีนารู  ฝกทบทวนการเลาลําดับเหตุการณ  และการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในเร่ืองตางๆ เพื่อเตรียมตัว   ในการเขาสัมมนาหรือรับการอบรม 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุมวิชาแกนทางบริหาร 
201-203 องคการและการจัดการ  3(3-0-6) 
 Organization and Management  
 ศึกษาลักษณะขององคการ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ โครงสรางและวิธีดําเนินงานของ

องคการธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองคการ การวินจิฉัยส่ังการ การ
สงเสริมกําลังใจผูปฏิบัติงานและการควบคมุ 

 

   
201-208 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Statistics  
 ศึกษาความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการสถิติตางๆ สําหรับการเก็บรวบรวมและการ

วิเคราะหขอมูล เพื่อการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจ การสํารวจตัวอยาง การแจกแจง
ของตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควร การ
วิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหถดถอย และสหพันธอยางงาย การวิเคราะหการ
ถดถอยและสหพันธพหุคูณ และการวิเคราะหอนุกรมเวลาและการตัดสินใจเชิงสถิติและ
ฝกปฏิบัติการโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 

 

   
201-308    จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Ethics  
 ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรม ความสําคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ เหตุผลท่ีองคกรธุรกิจ

ตองมีจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสรางจริยธรรมในองคกรธุรกิจ โดยเนน
จริยธรรมของผูบริหาร และจริยธรรมของพนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคม
ธุรกิจ ศึกษาโดยใชกรณีตัวอยางประกอบ 
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201-310 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3(3-0-6) 
 Small Business Management  
 วิชาบังคับกอน : 201-203 องคการและการจัดการ  
 ศึกษาการริเร่ิมจัดต้ังและดําเนินธุรกิจขนาดยอมท่ีเหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดลอม 

โดยคํานึงถึงการจัดการดานการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย การ
จัดทําโครงการท่ีมีความเปนไปได และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน การศึกษาโดยใชกรณีศึกษา
ธุรกิจขนาดยอมประกอบ 

 

   
201-412    การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

 Strategic Management  
 วิชาบังคับกอน : ตองเปนนกัศึกษาชั้นปท่ี 4 และลงทะเบียนแลวอยางนอย 109 หนวยกิต  
 ศึกษาแนวคิดและพัฒนาการของการจัดการกลยุทธ   การจัดการแบบมีสวนรวม 

กระบวนการจัดการกลยุทธ  การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกําหนดกลยุทธ การนํา   
กลยุทธสูการปฏิบัติในสถานการณตางๆ การประเมินผลและควบคุมทางกลยุทธ 

 

   
202-101 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 
 Principles of Accounting  
 ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี แมบท

การบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู   การบันทึกบัญชีตามวงจร
บัญชี  การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการซ้ือขายสินคาและ
กิจการใหบริการ ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดยอย 

 

   
202-103    การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 
 Taxation I  
 ศึกษาหลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร 

และภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต 
อากรแสตมป และอ่ืน ๆ 
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202-205  การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Finance  
 ศึกษาขอบเขต บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารการเงิน เปาหมายและความสําคัญของการ

จัดการทางการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจและภาษีอากร การอานและตีความหมายงบ
การเงินข้ันตน เทคนิคของการวิเคราะหทางการเงิน หลักเบ้ืองตนในการจัดการทางการเงิน
ของธุรกิจ ท้ังในดานการจัดหาและจัดสรรเงินเพื่อใชในการดําเนินงาน การจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพยสิน รวมท้ังการวางแผนและควบคุมทางการเงินถึงสถาบันการเงินและตลาดการเงิน 

 

   
202-316 บัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial Accounting  
 วิชาบังคับกอน  :  202-101  หลักการบัญชี (นักศึกษาตองสอบผานกอนเทานั้น)   
 ศึกษาการใชรายงานขอมูลทางการบัญชีในการวางแผน การควบคุมของฝายบริหาร 

เทคนิคตาง ๆ ท่ีใชในการตัดสินใจท้ังระยะส้ันและระยะยาว ลักษณะแลระบบตนทุนการ
บัญชี โดยใชกิจกรรมเปนฐาน ตนทุนมาตรฐาน งบประมาณ ความสัมพันธระหวางตนทุน 
จํานวนการผลิตและกําไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การวิเคราะหและการวางแผน
จัดหาสินทรัพยถาวร 

 

   
203-100 เศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3-0-6 ) 
 Micro Economics  
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร  ปจจยัการผลิตในรูปตาง ๆ ของการผลิต  

พฤติกรรมของผูบริโภคระบบตลาด  อุปสงค อุปทาน  มูลคาและราคา   การกําหนด
คาตอบแทนใหแกปจจยัการผลิตในรูปดอกเบ้ีย กําไร คาเชา และคาจาง กําลังแรงงาน และ
ประชากรแรงงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ บทบาทของรัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดย  ท่ัว ๆ 
ไป   เพื่อใหเขาใจแนวความคิดและหลักวิชาทางเศรษฐศาสตรอยางกวาง ๆ 
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203-200   เศรษฐศาสตรมหภาค 3(3-0-6) 
 Macro Economics  
 ศึกษาเกี่ยวกับรายไดสวนบุคคล และรายไดประชาชาติ พฤติกรรมของปจจัยทางเศรษฐกิจ

ตางๆซ่ึงเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ เชน พฤติกรรมสวนรวมของการบริโภค การ
ออม การลงทุน การใชจายของรัฐบาล การสงออกสุทธิ ภาวะเงินเฟอ เงินฝด ระบบการเงิน 
และการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลังสาธารณะ การคาระหวางประเทศ 
การคาเสรี และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการนําไปประยุกตใช 

 

   
203-201 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles  of  Marketing  
 ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด   ความหมาย   ขอบเขต   ความสําคัญ  หนาท่ีของตลาด 

สถาบันทางการตลาด  แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบริโภค   การวิเคราะหและการเลือก
ตลาดเปาหมาย ส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตลาด  และสวนประสมการตลาด 

 

   
204-300    ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 Management Information Systems  
 ศึกษาการบริหารองคกรดิจิทัล ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและ 

องคประกอบของระบบสารสนเทศในองคกร รูปแบบและโครงสรางระบบสารสนเทศ 
การประยุกตใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน กระบวนการธุรกิจ การออกแบบ
องคกรใหม โดยใชระบบสารสนเทศ ระบบจัดการหวงโซอุปทาน ระบบบริหารองคการ 
(ERP) การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบอินเทอรเน็ต และโครงสรางขาวสารภายใน 
องคกรยุคใหม การจัดการความสัมพันธลูกคา และระบบจัดการความรู การรักษาความ
ปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ และผลกระทบทางจริยธรรมและสังคมของ
ระบบสารสนเทศ 

 

205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 
 Human Resource Management  
 ศึกษาหนาท่ีทางการจัดการทรัพยากรมนษุยในองคการ การจัดการทรัพยากรมนษุยเชิงกล

ยุทธ การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝกอบรม การ
พัฒนาอาชีพ การจายผลตอบแทนและสวสัดิการ การจูงใจบํารุงขวัญ การประเมินผลงาน 
การเปล่ียนแปลงตําแหนง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ และแนวโนมการจัดการ
ทรัพยากรมนษุย 
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206-200    การจัดการการดําเนินงาน 3(3-0-6) 
 Operations Management  
 วิชาบังคับกอน  : 201–208  สถิติธุรกิจ  
 ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณเชิงธุรกจิ วัฏจักรชีวติผลิตภัณฑ การวางแผนและการ

ควบคุม การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การศึกษางาน วัสดุคงคลัง การควบคุม
คุณภาพ การจดัการงานซอมและบํารุงรักษา ปจจัยมนุษยท่ีมีผลตอการดําเนินงาน 

 

   
301-209 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Laws  
 ศึกษาความหมายและลักษณะท่ัวไปของนิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญาเก่ียวกับ    

ซ้ือขาย เชาทรัพยเชาซ้ือ จํานอง จํานํา คํ้าประกัน และกฎหมายเกี่ยวกับหางหุนสวน บริษัท
จํากัด บริษัทมหาชนจํากัด รวมท้ังกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ เชน สหกรณ 
รัฐวิสาหกิจ สมาคมการคา หอการคา ตลอดจนพระราชบัญญัติตาง ๆ เชน ลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา คุมครองผูบริโภค และการสงเสริมการลงทุน 
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2.2  กลุมวิชาเอกบังคับ 
203-300   พฤติกรรมผูบริโภค              3(3-0-6) 

   Consumer Behavior 
        วิชาบังคับกอน : 203-201  หลักการตลาด  

 ศึกษาแนวความคิดตัวแบบของพฤติกรรมผูบริโภคการตัดสินใจซ้ือสินคา การกระตุน
มูลเหตุจูงใจ การพิจารณาปจจัยภายนอกและภายใน การประยุกตปจจัยทางดานจิตวิทยา 
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ท่ีมีอิทธิพลตอ พฤติกรรมการซ้ือและการตัดสินใจของ
ผูบริโภค ศึกษาถึงการนําพฤติกรรม ผูบริโภคมาใชในการกําหนดกลยุทธ 

 
203-301   การจัดการการขาย       3(2-2-5) 
    Sales Management 
         วิชาบังคับกอน : 203-201  หลักการตลาด  
     ศึกษาความสําคัญของการจัดองคการขายหนาท่ีของพนักงานขายการจัดการการขาย  

การวางแผนการขาย การคัดเลือก การฝกอบรมพนักงานขาย การจายคาตอบแทน การ
มอบหมายงานอาณาเขต การขายโควตา การวิเคราะหแนวทางการปฏิบัติของพนักงาน
ขาย การประเมินผล การควบคุมและ การปฏิบัติงาน  
 

203-302    การตลาดอิเล็กทรอนิกส                                            3(2-2-5) 
Electronic Marketing  
ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในการตลาดอิเล็กทรอนิกส  การ
ดําเนินการปฏิบัติทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส แนวคิดเกี่ยวกับรานคาเสมือนจริงสําหรับ
ตลาดผลิตภัณฑและบริการ เคร่ืองมือการตลาดสําหรับการตลาดอิเล็กทรอนิกส : แนวคิด
รวม การใชอินเทอรเน็ต การใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอุปกรณท่ีเกี่ยวเนื่อง   การออกแบบ
เว็บไซตกับสวนสัมผัสของลูกคา การใชเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ
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203-308     การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ     3(3-0-6) 

            Integrated Marketing Communication      
            วิชาบังคับกอน : 203-300  พฤติกรรมผูบริโภค   

ศึกษาความสําคัญและความหมายของการส่ือสารการตลาด การวางแผนกลยุทธการ
ส่ือสารการตลาด การส่ือสารการตลาด แบบครบวงจร การประเมินผลโปรแกรมการ
ส่ือสารการตลาด กรณีศึกษาการนํากลยุทธการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรไปใช 
และหัวขอท่ีจําเปนทางส่ือสารการตลาด เชน  กลยุทธการตลาดแบบใหมๆ เคร่ืองมือ
ส่ือสารการตลาดแบบใหมๆ พฤติกรรม ผูบริโภค เปนตน  การประยุกตหลักการส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการกับสถาบัน องคกรและชุมชน 

 
203-309    การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการตลาด    3(2-2-5) 

   Quantitative Analysis in Marketing 
   วิชาบังคับกอน : 201-208 สถิติธุรกิจ    

  ศึกษาการใชตวัแบบวิธีการทางคณิตศาสตร วิเคราะหการวางแผน การตดัสินใจปญหา  
การตลาด เชน โปรแกรมเชิงเสนตรง  ตัวแบบการขนสง การมอบหมายงาน ตัวแบบ
แถวคอย การวเิคราะหจดุคุมทุน ตัวแบบมารคอฟ เปนตน 

   
203-310    การวิจัยการตลาด       3(2-2-5) 

    Marketing  Research 
         วิชาบังคับกอน : 201-208 สถิติธุรกิจ  

    ศึกษาหลักการวิจัยใชกับการวางแผนการตลาด ประโยชนของการวิจยัการตลาด การใช
กลวิธี การเลือกสถาบันท่ีวิจยั การตลาด การวางแผน การเก็บขอมูล การนําผลมาใช การ
ประเมินผล และการเขียนรายงานผลการวจิัย 
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203-311    การจัดการการตลาด       3(3-0-6) 
     Marketing Management 
     วิชาบังคับกอน : 203-201  หลักการตลาด  
    ศึกษาความหมายความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาท่ีของผูบริหาร

การตลาด การจัดองคการการตลาด การวิเคราะหโอกาสของการตลาด โครงสรางตลาด
และพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค การวัดและการพยากรณยอดขาย การแบงสวนตลาด 
การกําหนดตลาดเปาหมาย การวางตําแหนงผลิตภัณฑ การวางแผนกลยุทธทางการตลาด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด การปฏิบัติตามแผน 
และการควบคุมทางการตลาด โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของ
การตลาดท่ีมีตอเศรษฐกิจและสังคม  

 

203-400   การจัดการการจัดจําหนาย      3(3-0-6) 
               Distribution Management 
   วิชาบังคับกอน : 203-201 หลักการตลาด 

  ศึกษาบทบาท และความสําคัญของชองทางการจัดจําหนาย และ การกระจายสินคา       
กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย การตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบชองทางการจัด
จําหนาย การระบุทางเลือกในการกําหนดชองทางการจัดจําหนาย การกระตุน การ
ประเมินและการปรับปรุงชองทางการจัดจําหนาย  การจัดสรรสินคาคงคลัง การ
คลังสินคา รูปแบบการขนสง การบริการลูกคา การจัดหา   การจัดซ้ือ    การดําเนินการ
กับคําส่ังซ้ือ    โดยเนนโลจิสติกส และการคาอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหตนทุนในการ
กระจายสินคา  

 

203-401   การจัดการผลิตภณัฑและราคา        3(3-0-6) 
                Product and Pricing Management 

  วิชาบังคับกอน : 203-201 หลักการตลาด 
                ศึกษาแนวคิดและการจัดการผลิตภัณฑ ตราสินคา การจัดการสวนประสมผลิตภัณฑ การ

พัฒนาผลิตภณัฑใหม การสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ การวางตําแหนงผลิตภัณฑ 
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ บรรจุภณัฑ รวมท้ังการตัดสินใจเกี่ยวกับราคา การพิจารณาปจจัยท่ีมี
อิทธิพล การกําหนดราคาและการกําหนดกลยุทธราคา 
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203-406   สัมมนาทางการตลาด       3(1-4-4) 
                Seminar in Marketing 

   วิชาบังคับกอน :  สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 4  
                 ศึกษาวิธีการจดัสรรทรัพยากร   วัตถุประสงคของธุรกิจใหเขากับปญหาทางการตลาดท่ี

จะเกิดข้ึนในการดําเนินธุรกจิ   หลักการวธีิการบริหารสวนประสมการตลาด  การ
วิเคราะหกรณศึีกษา รวมถึงการจัดสัมมนาทางการตลาด   

 
203- 452   โครงงานทางการตลาด       3(1-4-4) 
     Marketing Project 
     วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี 4 

ศึกษาคนควาข้ันตน ในเร่ืองการวางแผนการตลาด การจดักิจกรรมทางการตลาด และการ
วิจัยตลาด  วิธีการวางแผนโครงงานทางการตลาด การจดัทําโครงงานทางดานการ
ประยุกตใชทฤษฎีทางการตลาด 
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2.4  กลุมวิชาเอกเลือก 
203-303    การสรางแบรนด                                           3(3-0-6) 

   Brand Building 
   วิชาบังคับกอน : 203-201  หลักการตลาด 

 ศึกษาความสําคัญของการสรางแบรนดกับความสําเร็จของธุรกิจ วิธีการสรางแบรนด
และ     กลยุทธการตลาดท่ีมีผลกระทบตอการสรางแบรนด  ตลอดจนการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการเพื่อสรางแบรนดในยุคขาวสารไรพรมแดน 
 

203-304    การตลาดเพื่อสังคม                    3(3-0-6) 
   Social  Marketing 
ศึกษาถึงหลักการตลาดเพ่ือสังคม  แนวคิดทางการตลาดเพ่ือสังคม และกระบวนการใน
การวางแผนการตัดสินใจทางการตลาด และการปฏิบัติตามแผน เพื่อใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับ การเปล่ียนแปลงของสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน 

 
203-305   การจัดการลูกคาสัมพันธ      3(3-0-6) 

      Customer Relationship Management 
     วิชาบังคับกอน : 203-201  หลักการตลาด 

ศึกษาถึงความหมาย ประเภทตาง ๆ ลักษณะโดยท่ัวไปรวมถึงของการนําเอาแนวคิดการ
บริหารลูกคาสัมพันธเพื่อนําไปใชกับการดาํเนินธุรกิจประเภทตาง ๆ การจัดการ
ฐานขอมูลลูกคา การติดตามการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมลูกคา รวมถึงการวางแผนการ
บริหารลูกคาสัมพันธ  โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของการตลาดท่ีมีตอ
เศรษฐกิจและสังคม 

 
203-312   การเงินการธนาคาร       3(3-0-6) 

   Money and Banking 
ศึกษาววิัฒนาการของเงินตราในประเทศ  นโยบายการเงินทฤษฎีและปฏิบัติ  โครงสราง
ตลาดเงิน   ตลาดทุน ทฤษฎีเงินเฟอ  เงินฝด ระดับราคา  การพัฒนาเครดิต ตลอดจน
บทบาทหนาท่ีของธนาคารพาณิชยธนาคารกลางในการควบคุมปริมาณเงินและระบบ
การเงินระหวางประเทศ 
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203-402   การจัดการการคาสงและคาปลีก       3(3-0-6) 
    Wholesaling and Retailing Management 

ศึกษาบทบาทและหนาท่ีของผูคาสงและผูคาปลีกตอธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม การ
ดําเนินงานของผูคาสงในการซ้ือและการจัดจําหนายสินคา กลยุทธการคาสง  การจัดการ
สินคา การควบคุมสินคาคงคลัง และการใหบริการแกผูคาปลีก หลักการจัดการรานคา
ปลีกท่ีวาดวยสถาบันการจัดรูปองคกร การเลือกทําเลที่ตั้ง การจัดรานคาและสินคา การ
จัดซ้ือ เครดิตการคา  การกําหนดราคา การใชตราและเคร่ืองหมายการคา กลยุทธและ
เทคนิคตางๆ ในการคาปลีก 

 
203-403   การตลาดสินคาเกษตรกรรม      3(3-0-6) 
    Agricultural Marketing 

   วิชาบังคับกอน : 203-201 หลักการตลาด 
ศึกษาหลักการตลาดสินคาเกษตรกรรม  ชองทางการตลาดสินคาเกษตรกรรม  การ
กําหนดราคา   การจัดข้ันมาตรฐานสินคา  การเก็บรักษาบทบาทนโยบายของ
รัฐบาล  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตลาดสินคาเกษตร การวิเคราะหปญหาดานการตลาด 

 
203-404   การตลาดบริการ       3(3-0-6) 
                 Service Marketing 

    วิชาบังคับกอน : 203-201 หลักการตลาด 
ศึกษาลักษณะเฉพาะของการบริการ และแนวความคิดทางการตลาดสมัยใหม กลยุทธ
และยุทธวิธีทางการตลาดสําหรับการบริการ การเลือกตลาดเปาหมาย การบริหารสวน
ประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ตลอดจนเทคนิคการประเมินผลและการควบคุม
ธุรกิจประเภทบริการตาง ๆ  
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203-405    การตลาดระหวางประเทศ       3(3-0-6) 
   International Marketing 
   วิชาบังคับกอน :  203-201 หลักการตลาด 
ศึกษาแนวคิดและแนวโนมของการตลาดระหวางประเทศ  สภาพแวดลอม  ทางเศรษฐกิจ
สังคม   วัฒนธรรม  กฎหมาย  ขอกําหนด  การจัดการระบบขอมูล  การจัดโปรแกรม
ผลิตภัณฑราคา   ชองทางการจําหนาย  การสงเสริม  การตลาด  กลยุทธการเขาสู
ตลาด   การขยายตลาดในตางประเทศ         กลยุทธการสงออก  การสงสินคาเขา การ
วางแผน การจัดองคการ การควบคุม การบริหาร การตลาดระหวางประเทศ 

 
204-203     พื้นฐานดานกราฟกและการออกแบบ     3(1-4-4) 

 Introduction to Graphic and Design 
 ศึกษาองคประกอบศิลป ทฤษฎีสี หลักการออกแบบ เพือ่นําไปประยกุตสรางงาน   
คอมพิวเตอรกราฟก ศึกษาถึงระบบการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรม    
 ออกแบบกราฟก 

 
204-309    คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการเอกสารและงานเลขานุการ   3(1-4-4) 

         Computers for Document Management and Secretarial  
          ศึกษาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรฝกพิมพดีดเร็ว จัดทํา E-Book และ Power Point เพื่อ  

 การนําเสนองานอยางมืออาชีพ ฝกปฏิบัติงานสารบรรณ การโตตอบหนังสือราชการ       
 ภายนอก/ภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือส่ังการ หนังสือประชาสัมพันธ หนังสือท่ี      

   เจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐาน การโตตอบหนังสือทางธุรกิจ การทําสารบัญ   
   และดัชนเีอกสาร การทํานามบัตร ผลิตช้ินงานเพื่อการประชาสัมพันธ ใบปลิว แผนพับ    
   นามบัตร แบนเนอร 

 
2.4  กลุมวิชาสหกิจศึกษา 
203-479   สหกิจศึกษา         9(0-40-9) 
                Cooperative Education 
                วิชาบังคับกอน :  101-205 เตรียมสหกิจศึกษาและตองเปนนกัศึกษาป 3 ขึ้นไป 

   การปฏิบัติงานจริงในธุรกจิประเภทตางๆ โดยท่ีการปฏิบัติงานและการทํารายงานจะตอ      
  อยูภายใตการดูแลของผูบริหารแตละสถานประกอบ 

 
 


