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คาํอธิบายรายวชิา 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต  สาขาวชิาการตลาด  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 

1.  รายวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป 
1.1  กลุ่มคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์                                                                           3(3-0-6) 
 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย  นิยาม  ประพจน์ การให้
สญัลกัษณ์แสดงกฎเกณฑ ์การอา้งเหตุผลวิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการ
ประยกุตท่ี์สามารถใชไ้ดใ้นการดาํเนินชีวิต 
 

 

100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชส้ถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอ้มูล  การวดั
แนวโน้มเข้า สู่ส่วนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น   การ
จดัลาํดบัและการจดัหมู่ การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ  การแจกแจงของค่าท่ีได้
จากตวัอย่างประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย   ค่าตวัแปร และสัดส่วน  
การใชไ้คสแควร์  สหสมัพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 
 

 

100-113 วทิยาศาสตร์ทัว่ไป                                                                                                        3(3-0-6) 
 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยกุตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่
ให้เขา้กบั การดาํเนินชีวิต  เนน้การใชว้ิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์
และท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการดาํรงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์
 

 

100-116 แคลคูลสั 3(3-0-6) 
 Calculus     
 วชิาบังคบัก่อน : 100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์  
 ศึกษาเร่ืองลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ และอินทริกรัลของฟังกช์ัน่ ค่าจริงตวัแปรเดียว 
อินทิกรัล   ไม่ตรงแบบ ลาํดบัและอนุกรม ของจาํนวนจริงและอนุกรมกาํลงั  
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100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 

 Probability  and  Statistics  
 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น   
การแจกแจงท่ีสาํคญัจากการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพนัธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถ่ี 
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 
 

 

100-118 คณติศาสตร์แบบไม่ต่อเน่ือง 3(3-0-6) 
 Discrete   Mathematics  
 ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยคุลิค อุปนยัเชิงคณิตศาสตร์ ความสัมพนัธ์
เวียนบงัเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ บทนิยาม อุปนัย 
ความสัมพนัธ์ทวิภาคและ  ไดกราฟ การปิดของความสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์อิควิวา
เลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอนัดบัย่อยและการแยกจาํพวกเชิงโทโพโลยี การเดินทาง
รอบแบบออยเลอร์ วฏัจกัรฮามิลตนัฟังกช์นั ถอดแบบขั้นตอนวิถีท่ีสั้นท่ีสุด ทรีแผท่ัว่
เลก็สุดเฉพาะกลุ่มรากทรี การดาํเนินการทวิภาค เซมิกรุ๊ป และฟังกช์นัถ่ายแบบ 
 

 

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

 Computer  and  Information Technology  Fundamentals    
 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ บทบาทความสําคญัของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร องคป์ระกอบและสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล การส่ือสารข้อมูลและระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบประมวลผลและระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ จริยธรรมและมิติทางสังคม
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบติัเก่ียวกบัโปรแกรมประมวลผลคาํ โปรแกรม
ตารางงานและโปรแกรมนาํเสนอ เพื่อการประยกุตใ์ชใ้นงานธุรกิจ 
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100-120 
 
มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                                        
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละสภาวะแวดลอ้ม โดยเนน้การศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลย
ภาพระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย  ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้ง
มนุษยต่์อปัจจยัทางกายภาพ โดยอาจ   มีตวัอยา่งของกิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อดุลย
ภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจต่อ  การเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีปลอดภยัและการใช้
วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ ์

 

100-123 ฟิสิกส์ทัว่ไป 3(2-2-5) 
 General  Physics      
 ศึกษาหลกัทฤษฎีและเทคนิคทางฟิสิกส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คล่ืน  แสง  ฟิสิกส์
แผนใหม่แม่เหลก็ไฟฟ้า  การพฒันาอุปกรณ์ในการจดัเกบ็ การส่ือสาร และการโตต้อบ
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์  

 

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

   Fundamentals  of   Nanotechnology  
 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาติ หลกัการวิทยาศาสตร์
พื้นฐานสาํหรับ  นาโนเทคโนโลย ี การสังเคราะห์และการข้ึนรูปนาโน  เคร่ืองมือและ
การวิเคราะห์ทางดา้น นาโนเทคโนโลยี  วสัดุนาโน  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนา
โนเทคโนโลยีทางการแพทย์ นาโนอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองจักรนาโน   การ
ประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลยี ความเป็นพิษของนาโนท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑ์จากนาโนเทคโนโลยีท่ีมีในปัจจุบนั และแนวโน้มของนาโน
เทคโนโลยใีนอนาคต 
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100-128   ชีวติกบัพลงังาน                                               3(2-2-5) 
   Life   and  Energy     
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานและการดาํรงชีวิต ความหมายของพลงังานและ
ชนิด ของพลงังานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานและรูปแบบพลงังาน
และการเปล่ียน รูปพลงังาน การแนะนาํพลงังานทดแทน หลกัการประยกุตใ์ชพ้ลงังาน
และศกัยภาพของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์
พลังงานลม พลงังานนํ้ า พลังงานใต้พิภพ พลังงานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังาน
ชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน 
 

 

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

   Life   and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยี
สมัยใหม่อ่ืนๆ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต และผลกระของ
เทคโนโลยท่ีีมีผลต่อชีวิต วฒันธรรมของมนุษย ์
 

 

 2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 Thai   Civilization  
 ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก  การตั้งถ่ินฐานและ
การสถาปนาอาํนาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพล
ของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรคพ์ื้นฐานอารย
ธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชยั  การเร่ิมก่อตวัของ
อารยธรรมไทยท่ีเด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยุธยา   เป็นตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติ
ตะวนัตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของ
โครงสร้างไทยและลกัษณะทางวฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
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100-134 อารยธรรมตะวนัตก                                                                                                          3(3-0-6) 

 Western  Civilization  
 ศึกษาวิว ัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก  โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่   ตั้ งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 จนถึงปัจจุบนั  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตวัเขา้สู่อารย
ธรรมยุคใหม่  การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวนัตกและอารยธรรมตะวนัออก  
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและ
สงัคม 
 

 

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

 Man and Art  
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกบัศิลปะ
สากล  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทาง
ศิลปกรรมในยคุต่างๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 

 

100-136  มนุษย์กบัดนตรี                                                                                                               3(3-0-6) 

 Man  and Music  
 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองคป์ระกอบของ
ดนตรี อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ดนตรีแต่ละสมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 
 

 

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  
 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา การจาํแนก
ประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทาง
ดนตรีไทยได ้
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100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  
 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวะลีลา  อตัราจงัหวะต่าง ๆ  การจบักลุ่มตวั
โน้ตตามจงัหวะระดบัเสียง  กุญแจประจาํหลกั  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  บนัไดเสียง
ต่างๆ  การฝึกอ่าน   ตวัโน้ตง่าย ๆ  และให้สามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรี
สากลได ้ 
 

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

   General Psychology  

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัดา้น ชีวิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พฒันา
ของมนุษย ์ความจาํของมนุษย ์การเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์
ของมนุษย ์ ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั  สุขภาพจิต  และพฤติกรรม
ทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม  เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคม
ปัจจุบนั ทั้งสงัคมเผชิญหนา้และสงัคมออนไลน์ และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 

 

100-141 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย                                                                                      3(3-0-6) 

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย  สกุล
กฎหมาย ท่ีสาํคญั ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกบัศาสตร์แขนงต่าง ๆ การใช้
กฎหมาย   กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  
การอุดช่องว่างของกฎหมายสิทธ์ิและการใช้สิทธ์ิตลอดจนหลกัสําคญัในกฎหมาย
ลกัษณะต่าง ๆ 
 

 

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

 Principles of Political Science  
 ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์  รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล   
รัฐสภา   พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีสาํคญั ตลอดจน
การเมืองระหวา่งประเทศ 
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100-143 การเมืองและการปกครองไทย                                                                                        3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  
 ศึกษาวิวฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง  
สถาบนันิติบญัญติั   บริหารและตุลาการ   การปกครองส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาคและส่วน
ทอ้งถ่ิน   ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   
หลกัการเปล่ียนแปลง  การปกครองจนถึงปัจจุบนั   รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   
 ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ ปัจจยักาํหนดอุปสงค ์ อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ลกัษณะ
สาํคญัของการตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์
รายไดใ้นบญัชีผลิตภณัฑป์ระชาชาติ  การกาํหนดรายไดป้ระชาชาติ  นโยบายการเงิน
และการคลงัโดยสังเขป  ความสําคญัของการคา้และการเงินระหว่างประเทศใน
ดุลการชาํระเงินและรายไดป้ระชาชาติ 
 

 

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Skills in Social Dance  

 ศึกษาความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการลีลาศ ประวติัความเป็นมา ทิศทางในการ
ลีลาศ การจบัคู่ท่ีถูกตอ้ง   ความรู้เบ้ืองตน้ในการลีลาศ   มรรยาทในการลีลาศ   ทกัษะ
เก่ียวกับการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน  รวมทั้ งการรักษาบุคลิกภาพท่ี
ถูกตอ้งในการลีลาศ 
 

 

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

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม วิ เคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   
ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์ับสังคม หน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจน
ปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาสงัคม ทั้งสงัคมแบบเผชิญหนา้และสงัคมออนไลน์ 
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100-149 การเมืองและเศรษฐกจิในสังคม                                                                    3(3-0-6) 

 Politics  and  Economy  in  Society  
 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคญั ความสัมพนัธ์ แนวโน้ม
การเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่างๆ ของการเกิดปัญหา รวมไปถึงผลกระทบ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจในสงัคม ตลอดจนการบริหารจดัการเพ่ือนาํไปสู่การมีส่วน
ร่วมในการแกไ้ขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการพฒันาชุมชนและสังคมอย่าง
ย ัง่ยนื 
 

 

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

 General   Philosophy  
 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณ
วิทยา ทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญา
เก่ียวกบัโลกและชีวิตของมนุษย ์และการประยุกตป์รัชญามาใชใ้นการดาํเนินชีวิต
อย่างเห็นคุณค่า   
 

 

100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2(1-2-3) 

 Study  skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เป้าหมายในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวก่อนเข้าชั้ นเรียน วิ ธีการสร้างทักษะการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิค
การเขียนและการจดบนัทึกความรู้  เทคนิคการพดูเพื่อนาํเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  
เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ   การ
เตรียมตวัสอบและวิธีการทาํขอ้สอบ   
 

 

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

 Using  the  Library   

 ศึกษาการใชห้้องสมุดตลอดจนการดาํเนินงานและวิธีใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ในห้องสมุด  
ระบบการจัด  หมู่หนังสือ  บัตรรายการ(โอแพ็ค) หนังสืออ้างอิง  วิ ธีรวบรวม
บรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคน้จากฐานขอ้มูลและทรัพยากร
สารสนเทศต่าง ๆ    
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100-165 การคดิวเิคราะห์                                                                                                                 3(3-0-6) 

  Critical  Thinking  
 ศึกษาความหมายการค ิด   ปัจจ ยัพื ้นฐานของการค ิด   ลกัษณะของการค ิด  
ความสัมพนัธ์ระหว่างสมองกบัการคิด ความสําคญัของการคิด กระบวนการคิด 
อุปสรรคของการคิด   การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด ประเภทการคิด
ต่าง ๆ  เนน้พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา  การเผชิญสถานการณ์  
การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอย่าง
สมเหตุสมผลและการนาํเสนอองคค์วามรู้ท่ีเป็นสัมฤทธิผลจาก     การฝึกทกัษะการ
คิดวิเคราะห์   
 

 

100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 
 ASEAN  Studies   
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ 

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขต
การคา้เสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ 
องคป์ระกอบของประเทศร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมในอาเซียน 
 

 

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

 Ideal  Graduate   

 ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลยั  กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี การทาํกิจกรรมเพ่ือ
ส่วนรวม การรู้จักสิทธิและหน้าท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การประกัน
คุณภาพการศึกษา  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพติด 
การทาํนุบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ   เพื่อนาํองคค์วามรู้  คุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์ไปประยุกต์ใชใ้ห้เกิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค ์   
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100-168 หาดใหญ่ศึกษา  2(1-2-3) 
 Hatyai  Studies   
 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห์ 
วิจารณ์ สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอาํเภอใหญ่ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ 
วฒันธรรม และคุณภาพชีวิต 
 

 

100-169 การคดิเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 Creative  Thinking       
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค ์องคป์ระกอบและรูปแบบ
ของความคิดเชิงสร้างสรรค ์กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์การแสวงหาขอ้มูลและ
ความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค ์แนวทางการพฒันาทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค ์ 
การประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวิตประจาํวนั 
 

 

100-170 ความปลอดภยัในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชีวิต
จากส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วิตทัว่ไป ความ
ปลอดภยัจากการมีเพศสัมพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  เทคนิควิธีการจดัการ
กบัความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในชีวิต 
 

 

100-171 กฬีาและนันทนาการ                        1(0-2-1) 

 Sports and Recreation  
 ศึกษาความสําคัญและความจําเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการต่อ การพฒันาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ 
คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การ
ประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ  ฝึก
ทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ 
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100-200 พหุวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ทั้ งตะวันตก  และตะวันออก  วัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรมท้องถ่ินใต้ การ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญก้าวหน้าของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อ
วฒันธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย ์ 
 

 

100-231 ชีวติกบัวรรณกรรม 3(3-0-6) 
 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้ น นว
นิยาย  บทกวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกบัชีวิต ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
เจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์ต่อชีวิตและสังคม  ทั้งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้
ผูเ้รียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน 
 

 

100-240   เศรษฐกจิพอเพยีง        3(2-2-5) 

 Sufficiency  Economy             

   ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนาํไปประยุกตใ์ช้
ในรูปแบบและลกัษณะต่างๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจดัการในครอบครัว  
การจดัการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอ่ม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 
  

 

100-241   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  
 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปัญญา ทั้ งภูมิปัญญาชนชาติ
ตะวนัออกและ ภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินใต้  เน้นภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม องคค์วามรู้ภูมิปัญญาดา้นภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยุกตใ์ชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินใหเ้กิดคุณค่าต่อการดาํเนินชีวิต 
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100-242   สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    
 ศึกษาความหมาย แนวคิดสาํคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความขดัแยง้
และความรุนแรงในครอบครัว  สังคม ชุมชน  ชาติ และระหว่างประเทศ  โดยอาศยั
องคค์วามรู้ ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและเกิด
พฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ไดโ้ดยสนัติวิธี 
 

 

100-244 เตรียมสหกจิศึกษา 2(1-2-3) 

 Cooperative  Education  Preparation    

 วชิาบังคบั : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  
จริยธรรมในวิชาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิคการเตรียมตวัสมคัร
งาน  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ  การพฒันาบุคลิกภาพ  
การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การ
ทาํงานร่วมกนัในองคก์ร และระบบบริหารงานอยา่งมีคุณภาพในสถานประกอบการ 
ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ  อนัเป็น
พื้นฐานของการเตรียมตวัเพื่อการทาํงานในสงัคมอยา่งมีความสุข   
 

 

3.  กลุ่มวชิาภาษา 
100-150 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร                                                                        3(2-2-5) 

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดา้น
การฟัง  การพดูการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใชภ้าษา  
 

 

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

 English I  

 ศึกษาโครงสร้างภาษาองักฤษพื้นฐานและคาํศพัท์ในชีวิตประจาํวนัเบ้ืองตน้ เพื่อ
นําไปสู่การฝึกฝนทักษะต่าง  ๆ  ในภาษาอังกฤษ  เพื่อฝึกฝนการออกเสียงใน
ภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง นักศึกษาสามารถโต้ตอบภาษาอังกฤษในประโยคสั้ น ๆ 
สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียดและจบัใจความ และสามารถเขียนภาษาองักฤษได้
เป็นประโยค 
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100-152 ภาษาองักฤษ 2                                                                                                                 3(2-2-5) 

 English  II   
 วชิาบังคบัก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาโครงสร้างในระดบักาลและคาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีจาํเป็นในชีวิตท่ีกวา้งข้ึนเพื่อ
พฒันาความสามารถในพดูและเขียนลกัษณะการบรรยาย อีกทั้งเพื่อพฒันาทกัษะการ
ฟังและการอ่านในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิง่ข้ึนเพื่อการส่ือสาร 
 

 

100-154   ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

                Chinese I  
                ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรจีน(pinyin)ให้ถูกตอ้ง

ชดัเจนตาม  หลกัสทัอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค   ฝึกทกัษะ
ทั้ ง  4  ด้านคือ  การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  ศึกษาคําศัพท์ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัประมาณ 600 คาํ 
 

 

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

 Reading  Development in Thai  
 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การอ่านจบั

ใจความ  การอ่านวิ เคราะห์   การตีความ  การสัง เคราะห์และการเขียนตาม
วตัถุประสงคต่์าง ๆ  
 

 

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

 Thai  Speech    

 ศึกษาการใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด  การเขียน  โดยเนน้ฝึกทกัษะการ
พูดแบบต่าง ๆ ในท่ีชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยคาํสํานวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการ
กลา้แสดงออกดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิต 
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100-252   ภาษาองักฤษเพือ่วชิาการเฉพาะด้าน 3(2-2-5) 

                English for Academic Purpose   
 ศึกษาคาํศพัทท์างวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพฒันา

ทกัษะด้านการเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุป
บทความทางวิชาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการพูดและ
เขียนภาษาองักฤษ 
 

 

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

                 Chinese II    

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

                ศึกษาตวัต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใชภ้าษาให้
ถูกตอ้งสอดคลอ้งกับเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม การคน้คาํศพัท์จากพจนานุกรม 
ศึกษาความแตกต่างของอกัษรจีนแบบตวัเต็ม (Traditional Character) และตวัย่อ
(Simplified Character) ศึกษาคาํศพัทใ์หม่ประมาณ 600 คาํ 

 

   
100-300   ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay I     

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง พดู 
อ่าน เขียน ภาษามลายจูากคาํศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั   
 

 

100-301 ภาษามลายู  2 3(2-2-5) 

 Malay II     

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-300 ภาษามลายู 1   
 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายใูนระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจาก

ภาษามลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีกาํหนด 
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100-302   ภาษาญีปุ่่น 1   3(2-2-5) 

 Japanese I    

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคา
นะ คาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนาํมาใชเ้ขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝึก
ทักษะการฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกับกิจวตัร
ประจาํวนั  และฝึกการกล่าวแนะนาํตวั ดว้ยการพูดสนทนา ผ่านการพฒันาทกัษะ
พื้นฐานในการส่ือสาร  

 

   
100-303   ภาษาญีปุ่่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese II    

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-302  ภาษาญีปุ่่น 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพดู การ
เขียนประโยค การอ่าน ขอ้ความพื้นฐานและคาํศพัทท่ี์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั ศึกษาและ
ฝึกฝนการออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ และ
ตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติม  

 

   

100-304 ภาษาเกาหล ี1  3(2-2-5) 

 Korean I   
 ศึกษาคาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั   โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านขอ้ความ 
ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค 

 

   
100-305 ภาษาเกาหล ี2  3(2-2-5) 

 Korean II   

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-304 ภาษาเกาหล ี1   
 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชป้ระโยคสนทนาสาํหรับการส่ือสารดว้ยการฟังและ

พดูภาษาเกาหลีและเรียนรู้คาํศพัทท่ี์ใชใ้นการทาํงาน คาํศพัทใ์นบทเรียน โดยฝึกการ
ใชภ้าษาบูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  
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100-306 ภาษาเขมร  1 3(2-2-5) 
 Khmer  I   

 ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร 
ศึกษาไวยากรณ์เบ้ืองตน้และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลกัสัทศาสตร์ ฝึก
อ่านประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 

 

100-307 ภาษาเขมร  2 3(2-2-5) 

 Khmer  II  

 วชิาบังคบัก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบัท่ี
ยากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนย่อหนา้และบทอ่านสั้นๆ และ
ฝึกการสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจ การเดินทาง การศึกษา  
 

 

100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

 Myanmar  I    
 ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูป

ประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานเนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั การอ่านฝึก
อ่านขอ้ความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคาํถามได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้
 

 

100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 

 Myanmar  II    
 วชิาบังคบัก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบัท่ี
ยากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนย่อหนา้และบทอ่านสั้นๆ และ
ฝึกการสนทนาในทางธุรกิจ  
 

 

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog  I     

3(2-2-5) 

 ศึกษาคาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาลอ็ก  
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100-311 ภาษาตากาลอ็ก 2 3(2-2-5) 

 Tagalog  II      

 วชิาบังคบัก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1  

 ศึกษาคาํศพัท ์รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เนน้การฝึกบทสนทนาใน
เร่ืองเฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    

 

100-353 การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

 English  Conversation  

 ศึกษาการสนทนาในดบัท่ีสูงข้ึน โดยเน้นทกัษะดา้นการฟังและการพูด และศึกษา
สาํนวนการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น
ต่าง ๆ 
 

 

100-354 ภาษาองักฤษสําหรับธุรกจิ  3(2-2-5) 

   English for Business    

 ศึกษาคาํศัพท์และสํานวนทางธุรกิจเบ้ืองต้น เช่น โครงสร้างองค์กร การเขียน
กระบวนการทางธุรกิจ การอ่านขอ้มูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกนัในสาํนกังาน 
การติดต่อทางโทรศพัท์ การจดัเรียงกาํหนดการและการนัดหมาย บนัทึกขอ้ความ 
จดหมายเวียน คาํเตือน ป้ายประกาศ  
 

 

100-355 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ                                                                            3(2-2-5) 

 Advanced  Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การเดา
คาํศัพท์จากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพื่อจับใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านใน
ภาษาองักฤษให้มีความเขา้ใจรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากน้ีนักศึกษายงัสามารถเพิ่มพูน
ความรู้ดา้นคาํศพัทภ์าษาองักฤษผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 

 

 
 
 

 
 
 



 83 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 
2.1  กลุ่มวชิาแกนทางบริหาร 
201-203 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)  
 Organization and Management  
 ศึกษาลกัษณะขององคก์าร อาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ โครงสร้างและวิธีดาํเนินงาน

ขององคก์ารธุรกิจ หนา้ท่ีสาํคญัของกระบวนการบริหาร การวางแผน การจดัองคก์าร 
การจดัคนเขา้ทาํงาน การสัง่การ และการควบคุม พร้อมทั้งเคร่ืองมือทางการจดัการ
เบ้ืองตน้ 

 

 

201-208 สถิติธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Business Statistics  
 ศึกษาความรู้เก่ียวกับทฤษฎีและวิธีการสถิติต่างๆสําหรับการเก็บรวบรวมและการ

วิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อการตดัสินใจและวางแผนทางธุรกิจ การสาํรวจตวัอยา่ง การแจกแจง
ของตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควส์ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอย และสหพนัธ์อยา่งง่าย การวิเคราะห์
การถดถอยและสหพนัธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการตดัสินใจเชิงสถิติ
และฝึกปฏิบติัการโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
 

 

201-303 การจัดการการดําเนินงาน 3(3–0–6) 
 Operations Management  
 วชิาบังคบัก่อน  :  201–208  สถิติธุรกจิ  
 ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์เชิงธุรกิจ วฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์การวางแผนและการ

ควบคุม การเลือกทาํเลท่ีตั้ง การวางผงัโรงงาน การศึกษางาน วสัดุคงคลงั การควบคุม
คุณภาพ การจดัการงานซ่อมและบาํรุงรักษา ปัจจยัมนุษยท่ี์มีผลต่อการดาํเนินงาน 

 

   
201-310 การจัดการธุรกจิขนาดย่อม 3(3-0-6) 
 Small Business Management  
 วชิาบังคบัก่อน  :  201-203  องค์การและการจัดการ  
 ศึกษาการริเ ร่ิมการจัดตั้ งและดําเนินธุรกิจขนาดย่อมท่ีเหมาะสมกับทรัพยากร 

สภาพแวดลอ้ม       โดยคาํนึงถึงการจดัการดา้นการผลิต การตลาด การเงิน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  ์การจดัทาํโครงการท่ีมีความเป็นไปได้และเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน 
การศึกษาโดยใชก้รณีศึกษาธุรกิจขนาดยอ่มในเขตภาคใต ้
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201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)  
 Strategic Management  
 วชิาบังคบัก่อน  :  ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย  99 หน่วยกติ  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจดัการเชิงกลยทุธ์ในกระบวนการธุรกิจ ความรับผิดชอบของ

องคก์ารธุรกิจต่อสังคม การกาํหนดทิศทางขององคก์าร การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ การกําหนดกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่างๆ  การประเมินผลและควบคุมทางกลยทุธ์ 
 

 

201–423 เกมจําลองทางธุรกจิ 3(2–2–5) 

 Business Simulation Game  
 วชิาบังคบัก่อน :ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่3  
 ศึกษาและปฏิบติัการทางธุรกิจในสถานการณ์จาํลองดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย

บูรณาการความรู้ทางกลยุทธ์ธุรกิจ หลกัการลงทุน การเลือกประเภทและขนาดของ
องคก์รธุรกิจ การจดัการ การเงิน การลงทุน การบญัชี การตลาด การผลิต การดาํเนินการ 
ทรัพยากรมนุษย ์ปฏิบติัการในบทบาทของผูบ้ริหารองคก์รท่ีตอ้งวางแผน ตดัสินใจ และ
ปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มเชิงพลวตัรของธุรกิจเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั 
 

 

202-101 หลกัการบัญชี 3(2-2-5) 
 Principles of Accounting  
 ศึกษาความหมาย วตัถุประสงคข์องการบญัชี ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี แม่บท

การบญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่   การบนัทึกบญัชีตาม
วงจรบญัชี  การจดัทาํงบทดลอง กระดาษทาํการ งบการเงินสาํหรับกิจการซ้ือขายสินคา้
และกิจการใหบ้ริการ ระบบใบสาํคญั และระบบเงินสดยอ่ย 
 

 

202–103 การภาษีอากร 1  3(3-0-6) 
 Taxation I  
 ศึกษานโยบายภาษีอากร วิธีการประเมิน หลกัเกณฑใ์นการจดัเกบ็และรายละเอียดในการ

ปฏิบติัเก่ียวกบัการภาษีอากรทางดา้นสรรพากร สรรพสามิต ศุลกากร และอ่ืนๆ การ
คาํนวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ การอุทรณ์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีในเร่ืองภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาภาษีอากรและผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร รวมถึงการวางแผนภาษีเบ้ืองตน้    
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202-205 การเงินธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Business Finance  
 ศึกษาขอบเขต บทบาทและหน้าท่ีของผูบ้ริหารการเงิน เป้าหมายและความสําคญัของ

การจัดการทางการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจและภาษีอากร การอ่านและ
ตีความหมายงบการเงินขั้นตน้ เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงิน หลกัเบ้ืองตน้ในการ
จัดการทางการเงินของธุรกิจ  ทั้ งในด้านการจัดหาและจัดสรรเงินเพื่อใช้ในการ
ดาํเนินงาน การจดัการเก่ียวกบัทรัพยสิ์น รวมทั้งการวางแผนและควบคุมทางการเงินถึง
สถาบนัการเงินและตลาดการเงิน 
 

 

202-316 การบัญชีเพือ่การจัดการ 3(2-2-5) 
 Managerial  Accounting  
 วชิาบังคบัก่อน  :  202-101  หลกัการบัญชี   
 ศึกษาถึงการวิเคราะห์งบการเงินและการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีอ่ืนๆท่ีสําคญัเพื่อการ

วางแผน การควบคุม และการตดัสินใจ รวมถึงการบริหารและการจดัการงบกระแสเงิน
สด แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุนระบบตน้ทุน การควบคุมตน้ทุน และความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตน้ทุน จาํนวนการผลิตและกาํไร การจดัทาํงบประมาณ การนาํขอ้มูลการบญัชีตน้ทุนไป
ใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจในระยะสั้นและระยะยาว การบญัชีตามความรับผิดชอบ
รวมถึงการควบคุมการดาํเนินงานของกิจการภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอน และภายใต้
ความเส่ียง 
 

 

203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 3(3-0-6)  
 Business Economics  
 ศึกษาความรู้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค วิธีการประยุกต ์

หลกัและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใชใ้นดา้นธุรกิจ ไดแ้ก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์
และธุรกิจ  เช่น อุปสงคแ์ละอุปทานสําหรับตลาดต่าง ๆ การสาํรวจตลาด การวางแผน
การผลิต  การวิเคราะห์ตน้ทุน  การกาํหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการใหสิ้นเช่ือและ
การตดัสินใจในการลงทุน  การวิเคราะห์กรณีต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
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203-201  หลกัการตลาด  3(3-0-6) 
 Principles of Marketing  
 ศึกษาแนวคิดทางการตลาด   ความหมาย   ขอบเขต   ความสาํคญั  หนา้ท่ีของตลาด สถาบนั

ทางการตลาด  แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค   การวิเคราะห์และการเลือกตลาด
เป้าหมาย ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาด  และส่วนประสมการตลาด 
 

 

204–300 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 3(2–2–5) 
 Management Information Systems  
 ศึกษาองค์การธุรกิจดิจิทัล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการบริหารธุรกิจ  ระบบ

สารสนเทศขององค์การธุรกิจ การบริหารองค์การธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสอดคลอ้งระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ การจดัการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันา
ระบบสารสนเทศ การประยกุตร์ะบบสารสนเทศสมยัใหม่ พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ระบบ
วางแผนทรัพยากรขององค์การ ระบบจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ ระบบการจดัการความรู้ 
ระบบการจดัการความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ และฝึกปฏิบติัดว้ยระบบ
สารสนเทศขององคก์ารธุรกิจ 
 

 

205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management  
 ศึกษาหน้าท่ีทางการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ  การจดัการทรัพยากรมนุษย ์  

เชิงกลยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหา การคดัเลือก การพฒันาและการ
ฝึกอบรม การพฒันาอาชีพ การจ่ายผลตอบแทนและสวสัดิการ การจูงใจบาํรุงขวญั การ
ประเมินผลงาน การเปล่ียนแปลงตาํแหน่ง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพนัธ์ และ
แนวโนม้การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
 

 

301-209 กฎหมายธุรกจิ 3(3–0–6) 
 Business  Laws  
 ศึกษาความหมายและลกัษณะทัว่ไปของนิติกรรม สัญญา หน้ี และเอกเทศสัญญาเก่ียวกบั ช้ือขาย เช่า

ทรัพยเ์ช่าช้ือ จาํนอง จาํนาํ คํ้าประกนั และกฎหมายเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วน บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชน
จาํกดั  รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  เช่น  สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ สมาคมการคา้ หอการคา้ 
ตลอดจนพระราชบญัญติัต่าง ๆ   เช่น  ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ คุม้ครองผูบ้ริโภค และ
ส่งเสริมการลงทุน 
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2.2   กลุ่มวชิาเอกบังคบั   
203-300 พฤติกรรมผู้บริโภค  3(3-0-6) 
 Consumer Behavior  
 วชิาบังคบัก่อน : 203-201  หลกัการตลาด  
 ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  การจูงใจ  การ

รับรู้   การเรียนรู้ บุคลิกภาพ ทศันคติ  รูปแบบการดาํเนินชีวิต ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง  
ชั้นทางสงัคม วฒันธรรม สิทธิของผูบ้ริโภค จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการตลาด 
 

 

203-301   การจัดการการขาย 3(3-0-6) 
 Sales Management  
 วชิาบังคบัก่อน : 203-201  หลกัการตลาด  
 ศึกษาความสาํคญัของการจดัองคก์ารขายหนา้ท่ีของพนกังานขายการจดัการการขาย  

การวางแผนการขาย การคดัเลือก การฝึกอบรมพนกังานขาย การจ่ายค่าตอบแทน การ
มอบหมายงานอาณาเขต การขายโควตา การวิเคราะห์แนวทางการปฏิบติัของพนกังาน
ขาย การประเมินผล การควบคุมและ การปฏิบติังาน  
 

 

203-302    การตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electronic Marketing   
 ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการพาณิชย์ (Commerce) ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การ

ดาํเนินการปฏิบติัทางการตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ แนวคิดเก่ียวกบัร้านคา้เสมือนจริงสาํหรับ
ตลาดผลิตภณัฑแ์ละบริการ เคร่ืองมือการตลาดสาํหรับการตลาดอิเลก็ทรอนิกส์  แนวคิด
รวม การใชอิ้นเทอร์เน็ต การใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองการออกแบบ
เวบ็ไซตก์บัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค การใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
กฎหมายพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์โดยยดึหลกัคุณธรรมของนกัการตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ 
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203-308    การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
 Integrated Marketing Communication  
 วชิาบังคบัก่อน : 203-300  พฤติกรรมผู้บริโภค    
 ศึกษาแนวคิด หลกัการ กระบวนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ แบบจาํลองการ

ส่ือสารการตลาด กลยุทธ์และการวางแผนการส่ือสารการตลาด การใชเ้คร่ืองมือการ

ส่ือสารการตลาดแบบประสมประสาน และการประเมินผลและการควบคุมการส่ือสาร

และการรณรงคท์างการตลาด แนวโน้มและพฒันาการการส่ือสารการตลาด รวมทั้ง

กฎหมาย และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารการตลาด 

 

203-309 การวเิคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการตลาด 3(2-2-5) 
 Quantitative Analysis in Marketing  
 ศึกษาการใชต้วัแบบวิธีการทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์การวางแผน การตดัสินใจปัญหา  

การตลาด เช่น โปรแกรมเชิงเสน้ตรง  ตวัแบบการขนส่ง การมอบหมายงาน ตวัแบบ
แถวคอย การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน ตวัแบบมาร์คอฟ  
 

 

203-310     การวจัิยการตลาด 3(2-2-5) 
 Marketing  Research  
 วชิาบังคบัก่อน : 201-208 สถิติธุรกจิ  
 ศึกษาความสาํคญัของการวิจยัตลาด  ขั้นตอนของกระบวนการวิจยัตลาด การออกแบบ

การวิจยั  การจดัทาํโครงร่างการวิจยั การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน  การสุ่ม
ตวัอยา่ง  และการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานการวิจยั  การ
นาํเสนอผลการวิจยั และฝึกปฏิบติัการโปรแกรมสาํเร็จรูป 
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203-311     การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
 Marketing Management  
 วชิาบังคบัก่อน : 203-201 หลกัการตลาด  
 ศึกษาความหมายความสําคญัของการบริหารการตลาด บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหาร

การตลาด การจดัองคก์ารการตลาด การวิเคราะห์โอกาสของการตลาด โครงสร้างตลาด
และพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค การวดัและการพยากรณ์ยอดขาย การแบ่งส่วนตลาด 
การกาํหนดตลาดเป้าหมาย การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์การวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การปฏิบติัตามแผน 
และการควบคุมทางการตลาด โดยคาํนึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของ
การตลาดท่ีมีต่อเศรษฐกิจและสงัคม 
 

 

203-313     ความคดิสร้างสรรค์และการส่ือสารในวชิาชีพการตลาด 3(2-2-5) 
 Creativity and Communication in Marketing Profession  
 วชิาบังคบัก่อน : 203-201 หลกัการตลาด  
 ศึกษา หลกัการ และกระบวนการ พร้อมทั้งปฎิบติั ในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์ 

ทกัษะในการส่ือสาร การพฒันาบุคลิกภาพเพื่อความสาํเร็จในวิชาชีพ เทคนิคการส่ือสาร
รูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมสาํหรับแต่ละสถานการณ์  ตลอดจนเรียนรู้จากแนวปฎิบติัท่ี
เป็นเลิศของนกัการตลาดท่ี ประสบความสาํเร็จ  
 

 

203-400    การจัดการการจัดจําหน่าย 3(3-0-6) 
 Distribution Management  
 วชิาบังคบัก่อน : 203-201 หลกัการตลาด  
 ศึกษาแนวคิดการจดัการช่องทางการจดัจาํหน่าย บทบาท ความสาํคญั จรรยาบรรณ และ

สภาพแวดลอ้มของการจดัการช่องทางการจดัจาํหน่าย สถาบนัคนกลาง การบริหารคน 
กลาง โครงสร้างช่องทางการจดัจาํหน่ายทางตรงและทางออ้ม ช่องทางการจดัจาํหน่าย
ธุรกิจบริการ การขายตรง การจดัจาํหน่ายอิเลก็ทรอนิกส์ ปัจจยัการกาํหนดช่องทางการ 
จดัจาํหน่าย การจดัการการกระจายสินคา้ การขนส่ง คลงัสินคา้ สินคา้คงคลงั และการ
จดัการการจดัซ้ือ 
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203-401    การจัดการผลติภัณฑ์และราคา   3(3-0-6) 

 Product and Pricing Management  
 วชิาบังคบัก่อน : 203-201 หลกัการตลาด  
 ศึกษาแนวคิดและการจดัการผลิตภณัฑก์ารจดัการส่วนประสมผลิตภณัฑ ์การพฒันา

ผลิตภณัฑใ์หม่ การสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์วงจร
ชีวิตผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์รวมทั้งการตดัสินใจเก่ียวกบัราคา การพิจารณาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพล การกาํหนดราคา  การกาํหนดกลยทุธ์ราคา  และเทคนิคหรือยทุธวิธีในการ
กาํหนดราคา 
 

 

203-406   สัมมนาทางการตลาด 3(1-4-4) 
 Seminar in Marketing  
 วชิาบังคบัก่อน :  สําหรับนักศึกษาช้ันปีที ่4  
 ศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานทางดา้นการตลาดบนพ้ืนฐานคุณธรรม

จริยธรรมของบุคคล และองค์กรธุรกิจ    หลักการวิธีการบริหารส่วนประสม
การตลาด    การวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบนัทางการตลาด  การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
แนวทางแกปั้ญหาขององคก์รธุรกิจ และนาํเสนอเพื่อการตดัสินใจทางการตลาด  รวมถึง
การจดัสมัมนาทางการตลาด   
 

 

203- 407   โครงงานทางการตลาด 3(1-4-4) 
 Marketing Project  
 วชิาบังคบัก่อน : 203-310    การวจัิยการตลาด  สําหรับนักศึกษาช้ันปีที ่4  
 ศึกษาวเิคราะห์เก่ียวกบัประเดน็ ปัญหา หวัขอ้น่าสนใจดา้นการตลาดของธุรกิจหรือ กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือแนวโนม้ในอนาคต การศึกษาเนน้การคน้ควา้ 
การวิจยัทางการตลาด การวางแผนทางการตลาด การจดักิจกรรมทางการตลาด ซ่ึงเนน้
การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีทางการตลาด และการจดัทาํรายงานทางวิชาการ 
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2.4  กลุ่มวชิาเอกเลอืก 
203-303 การสร้างแบรนด์ 3(3-0-6) 
 Brand Building  
 วชิาบังคบัก่อน : 203-201  หลกัการตลาด  
 ศึกษากระบวนการสร้างแบรนด์ และขั้นตอนในการสร้างแบรนด์ กลยุทธ์การตลาดท่ี

สนบัสนุนต่อการสร้างแบรนด ์และกลยทุธ์การตลาดท่ีมีผลกระทบต่อการสร้างแบรนด ์  
ตลอดจนการวดัและประเมินแบรนดใ์นดา้นผูบ้ริโภค และดา้นการเงิน 
 

 

203-304 การตลาดเพือ่สังคม 3(3-0-6) 
 Social  Marketing  
 ศึกษาถึงหลกัการความรับผิดชอบต่อสังคมและ ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร  (CSR) ธุรกิจ

เพื่อสังคม (SE) และตลาดเพื่อสังคม  แนวคิดทางการตลาดเพ่ือสังคม และกระบวนการ
ในการวางแผนการตดัสินใจทางการตลาด และการปฏิบติัตามแผน เพื่อให้สอดคลอ้ง
และเหมาะสมกบั การเปล่ียนแปลงของสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน 
 

 

203-305    การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 
 Customer Relationship Management  
 วชิาบังคบัก่อน : 203-201  หลกัการตลาด  
 ศึกษาถึงความหมาย ประเภทต่าง ๆ ลกัษณะโดยทัว่ไปรวมถึงของการนาํเอาแนวคิดการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อนําไปใช้กับการดําเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ การจัดการ
ฐานขอ้มูลลูกคา้ การติดตามการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมลูกคา้ รวมถึงการวางแผนการ
บริหารลูกคา้สัมพนัธ์  โดยคาํนึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของการตลาดท่ีมี
ต่อเศรษฐกิจและสงัคม 
 

 

203-312    การเงินการธนาคาร 3(3-0-6) 
 Money and Banking  
 ศึกษาวิวฒันาการของเงินตราในประเทศ  นโยบายการเงินทฤษฎีและปฏิบติั โครงสร้าง

ตลาดเงิน ตลาดทุน ทฤษฎีเงินเฟ้อ เงินฝืด ระดบัราคา การพฒันาเครดิต ตลอดจน
บทบาทหน้าท่ีของธนาคารพาณิชยธ์นาคารกลางในการควบคุมปริมาณเงินและระบบ
การเงินระหวา่งประเทศ 
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203-314    การตลาดเพือ่การส่งออก 3(3-0-6) 
 Export  Marketing  
 ศึกษาเก่ียวกบัความหมายของการตลาดเพ่ือการส่งออก ประโยชน์ของการจดัการส่งออก

ต่อระบบเศรษฐกิจส่วนรวม  ลกัษณะของตลาดต่างประเทศ  ความตอ้งการของตลาด
แยกตามกลุ่มการเลือกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก  การ
วิเคราะห์ช่องทางการจาํหน่ายและการเลือกช่องทางจาํหน่ายต่างประเทศ  เทคนิคการหา
ตลาดต่างประเทศ  การคิดต้นทุนและการกําหนดราคาสนคา้เพื่อการส่งออก  การ
ส่งเสริมการตลาดสินคา้เพื่อการส่งออกในตลาดต่างประเทศ  การส่งเสริมและการ
พฒันาการส่งออกของภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
 

 

203-402    การจัดการการค้าส่งและค้าปลกี 3(3-0-6) 
 Wholesaling and Retailing Management  
 ศึกษาบทบาทและหน้าท่ีของผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกต่อธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม การ

ดาํเนินงานของผูค้า้ส่งในการซ้ือและการจดัจาํหน่ายสินคา้ กลยทุธ์การคา้ส่ง  การจดัการ
สินคา้ การควบคุมสินคา้คงคลงั และการให้บริการแก่ผูค้า้ปลีก หลกัการจดัการร้านคา้
ปลีก การจดัรูปองคก์ร การเลือกทาํเลท่ีตั้ง การจดัร้านคา้และสินคา้ การจดัซ้ือ เครดิต
การคา้  การกาํหนดราคา การใชต้ราและเคร่ืองหมายการคา้สินคา้เฮาส์แบรนด ์ กลยทุธ์
และเทคนิคต่างๆ ในการคา้ปลีก 
 

 

203-403    การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 3(3-0-6) 
 Agricultural Marketing  
 ศึกษาตลาดและการตลาด ความสําคญั การตลาดสินคา้เกษตรกรรมและอุตสากรรม

เกษตร โครงสร้างการตลาด หน้าท่ีทางการตลาด ราคาสินคา้เกษตรกรรม ช่องทาง
การตลาด ส่วนเหล่ือมการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจเกษตร กล
ยุทธ์ทางการตลาดในการจัดการทางการตลาด บทบาทรัฐบาลในการส่งเสริมและ
สนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาทางการตลาดของผลิตผลการเกษตร คุณธรรมและ
จริยธรรมในระบบตลาดสินคา้เกษตรกรรม 
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203-404    การตลาดบริการ 3(3-0-6) 
 Service Marketing  
 วชิาบังคบัก่อน : 203-201 หลกัการตลาด  
 ศึกษาแนวคิดการบริการ ลกัษณะของบริการ ความแตกต่างของสินคา้กบับริการ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในธุรกิจบริการ กลยทุธ์การตลาดสาํหรับการบริการ การเลือกตลาด
เป้าหมาย การสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ และการบริหารส่วนประสมทางการตลาด
ของธุรกิจบริการ 
 

 

203-405 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Marketing  
 วชิาบังคบัก่อน :  203-201 หลกัการตลาด  
 ศึกษาแนวคิดและแนวโน้มของการตลาดระหว่างประเทศ  สภาพแวดล้อม  ทาง

เศรษฐกิจสังคม   วฒันธรรม  กฎหมาย  ขอ้กาํหนด  การจดัการระบบขอ้มูล  การจดั
โปรแกรมผลิตภณัฑร์าคา   ช่องทางการจาํหน่าย  การส่งเสริม  การตลาด  กลยทุธ์การเขา้
สู่ตลาด   การขยายตลาดในต่างประเทศ กลยุทธ์การส่งออก  การส่งสินคา้เขา้ การ
วางแผน การจดัองคก์าร การควบคุม การบริหาร การตลาดระหวา่งประเทศ 
 

 

204-309 คอมพวิเตอร์เพือ่การจัดการเอกสารและงานเลขานุการ 3(2-2-5) 
 Computer for Document Management and Secretarial  
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการนาํเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชใ้นงานสารบรรณงานจดัเก็บ

เอกสารงานวางแผนงานนัดหมายการนําเสนอขอ้มูลงานติดต่อส่ือสารและการใช้
อินเทอร์เน็ตงานเอกสารเพ่ือการประชาสมัพนัธ์  
 

 

201-308 จริยธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Business Ethics  
 ศึกษาแนวคิด ท่ีมาของจริยธรรม ความสําคญัของจริยธรรมทางธุรกิจ เหตุผลท่ีองคก์ร

ธุรกิจตอ้งมีจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างจริยธรรมในองคก์รธุรกิจ โดย
เน้นจริยธรรมของผูบ้ริหาร และจริยธรรมของพนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของธุรกิจ ดว้ยการใชก้รณีตวัอยา่งประกอบ 
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205-404 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม 3(1-4-4) 
 Seminar in Morals and Ethics  
 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม เขา้ใจภาวะความเป็นผูน้ําและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและแก้ไขขอ้
ขดัแยง้ รู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์ารและสังคม รู้จกัการใชเ้หตุผล มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
 

 

2.4  กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
203-479 สหกจิศึกษา 9(0-40-9) 
 Cooperative Education  
 วชิาบังคบัก่อน : 100-244 เตรียมสหกจิศึกษาและต้องเป็นนักศึกษาปี 3 ขึน้ไป  
 การปฏิบติังานจริงในธุรกิจประเภทต่างๆโดยท่ีการปฏิบติังานและการทาํรายงาน

จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูบ้ริหารแต่ละสถานประกอบ 
 

   
203-499 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 2(0-40-0) 
 Internship   
 การให้นักศึกษาไดท้ดลองปฏิบติังานตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษา โดยการ

ประสานงานระหว่างสถาบนักบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะสามารถรับนักศึกษา ภายใต้
การควบคุมดูแล ติดตามและประเมินผล 

 

  

   

   

   

 
 
 


