
 

 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการตลาด 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
 

1.   หมวดศึกษาทัว่ไป 

1.1  กลุ่มคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์                                                                           3(3-0-6) 
 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การให้สัญลกัษณ์

แสดงกฎเกณฑ์การอา้งเหตุผล  วิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ท่ี
สามารถใชไ้ดใ้นการด าเนินชีวติ 

 

   
100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ  การรวบรวมและการเสนอข้อมูล  การวดั

แนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   การจดัล าดบั
และการจดัหมู่  การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ  การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอย่าง
ประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 
การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับค่าเฉล่ีย  ค่าตัวแปร  และสัดส่วน  การใช้ไคสแควร์  
สหสัมพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

   
100-113 วทิยาศาสตร์ทัว่ไป                                                                                                        3(3-0-6) 

 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้

กับการด าเนินชีวิต  เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

 

   

100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 

 Probability  and  Statistics  
 ศึกษาสถิติพรรณนาแนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นการแจก

แจงท่ีส าคญัจากการสุ่มตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพนัธ์  การแจกแจงไคสแควร์  และการวิเคราะห์ความถ่ี  
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 



 

 

 

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

 Fundamentals of  Computer  and  Information Technology                                                                                               
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอร์ฟแวร์  การพฒันาโปรแกรมการ

จดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
การประยุกต์ใช้งานเวิร์ด  องค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าขอ้มูลเขา้
และแสดงผล หน่วยความจ าส ารอง ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยุกต ์ การประมวลผล
ขอ้มูล ผงังาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

   
100-120 

 
มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                                                
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพ
ระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อ
ปัจจัยทางกายภาพ โดยอาจ มีตัวอย่างของกิจกรรมมนุษย์ท่ีอาจกระทบต่อดุลยภาพของ
ธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีปลอดภยัและการใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อ
การอนุรักษ ์และการจดัการองคก์รสีเขียว 

 

   

100-128 ชีวติกบัพลงังาน                                               3(3-0-6) 
 Life   and  Energy     
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและการด ารงชีวิต ความหมายของพลงังานและชนิด            

ของพลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและรูปแบบพลงังานและการ
เปล่ียนรูปพลงังาน การแนะน าพลงังานทดแทน หลกัการประยุกตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพ
ของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่าง  ๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังาน
น ้ า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการ
ใชพ้ลงังานทดแทน 

 

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

 Life   and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโน เทคโนโลยีพลงังาน และเทคโนโลยีสมยัใหม่อ่ืนๆ 
รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อชีวิต 
วฒันธรรมของมนุษย ์
 
 

 



 

 

 

100-174 วทิยาศาสตร์และสภาวะโลกร้อน 3(3-0-6) 
 Science and Global Warming   
 ศึกษาความหมายของสภาวะโลกร้อน ปัจจยัท่ีท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน ผลกระทบของ

ภาวะโลกร้อนต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลก การสร้างความตระหนกัและจิตส านึกท่ีดี
ต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการป้องกนัและ แกไ้ขปัญหาสภาวะโลกร้อนอยา่งย ัง่ยนื 

 

   
100-175     หลกัฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

 Principles of Physics  
 ศึกษาหลกัการต่าง ๆ ทางฟิสิกส์เวกเตอร์ ความสมดุลของแรง กฎการเคล่ือนท่ีกลศาสตร

กลศาสตร์ของไหลไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 

                                                                                                                                   
1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 Thai   Civilization  

 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้ งแต่เร่ิมแรก  การตั้ งถ่ินฐานและ                 
การสถาปนาอ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย  
อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ี
เด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยุธยา   เป็นตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะทาง
วฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 

 
 
 
 
 
 

   
100-134 อารยธรรมตะวนัตก 3(3-0-6) 

 Western  Civilization  

 ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเนน้อารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 
15 จนถึงปัจจุบัน  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่                          
การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก  ผลกระทบต่อ                          
การเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมใน
ยคุต่าง  ๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  

 

   

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

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองค์ประกอบของดนตรี 
อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละ
สมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวบีางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย  3(2-2-5) 

 Thai Music  
 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา การจ าแนกประเภท 

รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้
 

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology    

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัด้านชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พฒันาของ
มนุษย ์ความจ าของมนุษย ์การเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์ของมนุษย ์ 
ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละ
บุคคลและกลุ่ม  เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหน้าและ
สังคมออนไลน์ และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย  สกุลกฎหมาย           
ท่ีส าคัญ ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ การใช้กฎหมาย   
กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  การอุดช่องวา่ง
ของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญัในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ 

 

   

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

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวธีิการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล     รัฐสภา   
พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญั ตลอดจนการเมือง
ระหวา่งประเทศ 

 

   

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

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาววิฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง  สถาบนั
นิติบญัญติั  บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน   
ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลกัการ
เปล่ียนแปลง การปกครองจนถึงปัจจุบนั   รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

 

   

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ปัจจยัก าหนดอุปสงค์  อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ลกัษณะส าคญัของ
การตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชี
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ  การก าหนดรายได้ประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลัง
โดยสังเขป  ความส าคญัของการคา้และการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงินและ
รายไดป้ระชาชาติ 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance        

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับองค์ประกอบสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย              
ความเป็นมาของลีลาศ ฝึกทกัษะพื้นฐานของลีลาศจงัหวะต่าง ๆ  

 

   

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

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม   วิ เคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   
ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม   หน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปัญหา
และวธีิการแกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหนา้และสังคมออนไลน์ 

 

   

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

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ความสัมพนัธ์ แนวโน้ม          
การเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา รวมไปถึงผลกระทบทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหารจดัการเพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่งย ัง่ยนื 

 

   

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

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา                      
ทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเก่ียวกบัโลก
และชีวิตของมนุษย ์และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า 

 

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

 Study  Skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เป้าหมายในการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจด
บนัทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อน าเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วธีิการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ   การเตรียมตวัสอบและวิธีการท า
ขอ้สอบ 
 

 



 

 

 

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

 Critical  Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด  ปัจจยัพื้นฐานของการคิด  ลกัษณะของการคิด  ความสัมพนัธ์
ระหว่างสมองกบัการคิด ความส าคญัของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด   
การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด ประเภทการคิดต่าง ๆ  เน ้นพฒันา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา  การเผชิญสถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผล
เชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการน าเสนอ
องค์ความรู้ท่ีเป็นสัมฤทธิผลจากการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

 

   
100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 

 ASEAN  Studies   
 ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพ
เศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของประเทศ
ร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมในอาเซียน 

 

   

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

 Ideal  Graduate  
ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั    
กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จกั
สิทธิและหน้าท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การประกนัคุณภาพการศึกษา  คุณธรรม
และจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรม
ของชุมชนและชาติ   เพื่อน าองค์ความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์          
ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  

 

   

100-168 หาดใหญ่ศึกษา  2(1-2-3) 
 Hatyai  Studies   

 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวติของคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ 

สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอ าเภอใหญ่ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และ
คุณภาพชีวติ 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 Creative  Thinking       

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ 
เทคนิคการคิดเ ชิงสร้างสรรค์  แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์                        
การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวติประจ าวนั 

 

   

100-170 ความปลอดภัยในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชีวิตจาก
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วิตทัว่ไป ความปลอดภยัจาก
การมีเพศสัมพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  เทคนิควิธีการจดัการกบัความเส่ียงดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัในชีวติ 

 

   

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

 
 
 

 

Sports and Recreation 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของกีฬาและนนัทนาการ กฎ กติกา หลกัการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง 
การเป็นผูน้ าทางกีฬาและนนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม การฝึกทกัษะกีฬาพื้นฐานต่าง ๆ 

 
 
 

   

100-172 ความเป็นพลเมืองของสังคมไทย 3(3-0-6) 

 Being Thai Citizen  

 ศึกษาบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย   
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม ท่ีเป็นท่ีสนใจของสังคมไทยและสังคมโลก  การมีส่วนร่วมทาง
สังคม   การปลูกฝังจิตส านึกการต่อตา้นการทุจริต  ต่อตา้นพฤติกรรมท่ีเอาเปรียบสังคม  
การเคารพสิทธิ ทศันคติท่ีเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั  และการปลูกฝังจิตส านึก                
การมีระเบียบวินัยในตนเอง  ความสุจริต  เป็นต้น  รวมทั้งการสร้างนิสัยการเป็นผูน้ า
ในทางสร้างสรรคข์องสังคมไทย 

 

  
 
 
 
 

 



 

 

 

100-173 สารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า           1(0-2-1)                   

 Information for Study Skills        

 ศึกษาความส าคัญของสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสืบค้น การใช้ห้องสมุด การรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอผล
การศึกษาคน้ควา้ คุณธรรมจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ 

 

   

100-200 พหุวฒันธรรม     3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม                   
ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและกระแสความเจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิต
ของมนุษย ์

 

   
100-231 ชีวติกบัวรรณกรรม 3(3-0-6) 

 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย   
บทกว ี บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบั
ชีวติ ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์
ต่อชีวิตและสังคม  ทั้งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนรักวรรณกรรมและรัก               
การอ่าน 

 

   

100-240 เศรษฐกจิพอเพยีง        3(3-0-6) 

 Sufficiency  Economy             

 ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบและลกัษณะต่าง ๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจดัการในครอบครัว  การ
จัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-241 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวนัออก
และภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาท้องถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต ้ เน้นภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม องค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดคุณค่าต่อการ
ด าเนินชีวติ 

 
 
 
 

 
   

100-242 สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดส าคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความขดัแยง้และ
ความรุนแรงในครอบครัว  สังคม ชุมชน  ชาติ และระหวา่งประเทศ  โดยอาศยัองคค์วามรู้                 
ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการ
จดัการความขดัแยง้ดว้ยวธีิการเจรจาต่อรอง กระบวนการสันติวธีิ 

 

   

100-245 การปรับตัวทางสังคม 2(1-2-3) 

 Social  Adjustment    

 วชิาบังคับ : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท างาน  จริยธรรมใน

วิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การใช้ภาษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การท างานร่วมกนัใน
องค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรียมสู่
กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการท างานในอนาคต 

 

  

1.3  กลุ่มวชิาภาษา  

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

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดา้นการฟัง  
การพดูการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใชภ้าษา   

 

  
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 English I  

 ศึกษาการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลในประโยคและส านวนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัใน
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนตวัและครอบครัว การซ้ือสินคา้ การท างาน เป็นตน้ 
จากการฟังบทสนทนาในชีวิตประจ าวนั ประกาศแบบสั้น  สามารถเขียนขอ้มูลสั้น ๆ เพื่อ
บรรยายความตอ้งการของตนเอง  เช่น การฝากขอ้ความทางโทรศพัท์ เขียนบนัทึกสั้ น ๆ  
เป็นตน้  

 
 
 
 
 

   

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

 English  II   

 วชิาบังคับก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว ท่ีท างานและสถานศึกษา การใช้เวลาว่าง สามารถ
น าบทเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้  บรรยายประสบการณ์ 
เหตุการณ์ และความใฝ่ฝันของตนเอง รวมทั้งให้เหตุผลหรืออธิบายความคิดเห็นและ
แผนการของตนเองได ้

 

   
100-154 ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

 Chinese I  

 ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอกัษรจีน(pinyin)ให้ถูกตอ้งชัดเจน
ตาม  หลกัสัทอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ 
การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้นชีวติประจ าวนัประมาณ 600 ค า 

 

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

 Reading  Development in Thai   
 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การอ่านจบัใจความ                  

การอ่าน วเิคราะห์  การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียนตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  
 

 

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

 Thai  Speech     
 ศึกษาการใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะการพูดแบบ

ต่าง  ๆในท่ีชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลา้แสดงออก
ดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต 
 

 

   



 

 

 

100-252 ภาษาองักฤษเพือ่วชิาการเฉพาะด้าน 3(2-2-5) 

 English for Academic Purpose   

 ศึกษาค าศพัทท์างวชิาการเฉพาะวชิาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพฒันาทกัษะ
ด้านการเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุปบทความทาง
วชิาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการพดูและเขียนภาษาองักฤษ 

 

   

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

 Chinese II    

 วชิาบังคับก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง
สอดคล้องกับเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม การค้นค าศพัท์จากพจนานุกรม ศึกษาความ
แตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ(Simplified 
Character) ศึกษาค าศพัทใ์หม่ประมาณ 600 ค า 

 

   

100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษามลายจูากค าศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั   
 

 

   

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay  II  

 วชิาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจากภาษา
มลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 
 

 

100-302 ภาษาญีปุ่่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ 
ค าศพัท์พื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใช้เขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะ
การฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั  และฝึก
การกล่าวแนะน าตวัดว้ยการพดูสนทนา ผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร  

 

   



 

 

 

100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคับก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพูด การเขียน
ประโยค การอ่าน ข้อความพื้นฐานและค าศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ศึกษาและฝึกฝน               
การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิ
เพิ่มเติม  

 

   

100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 

 Korean I    

 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั   โดยสนทนาตอบโต้ด้วยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านข้อความ ฝึก              
การเขียนเป็นรูปประโยค 

 

   

100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 

 Korean II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาส าหรับการส่ือสารดว้ยการฟังและพูด
ภาษาเกาหลีและเรียนรู้ค าศพัท์ท่ีใชใ้นการท างาน ค าศพัทใ์นบทเรียน โดยฝึกการใช้ภาษา
บูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 

 

100-306 ภาษาเขมร  1 3(2-2-5) 
 Khmer  I   

 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษา
ไวยากรณ์เบ้ืองต้นและรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ฝึกอ่าน
ประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 

   

100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคับก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจการเดินทาง การศึกษา  

 



 

 

 

100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 
 Myanmar  I    

 
 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูปประโยค
และไวยากรณ์พื้นฐานเน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั การอ่านฝึกอ่านขอ้ความ      
สั้น ๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้

 
 

 

   

100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 

 Myanmar  II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ในทางธุรกิจ  

 

   

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 3(2-2-5) 
 Tagalog  I      

 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาล็อก 
 

 

100-311 ภาษาตากาลอ็ก 2 3(2-2-5) 

 Tagalog  II      

 วชิาบังคับก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 
ศึกษาค าศพัท์ รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เน้นการฝึกบทสนทนาในเร่ือง
เฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    

 

   

100-353 การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

 English  Conversation  

 ศึกษาการสนทนาในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเน้นทกัษะด้านการฟังและการพูด และศึกษา
ส านวนการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

 

  
 
 
 
 

 



 

 

 

100-354 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ  3(2-2-5) 

 English for Business    

 ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียนกระบวนการ
ทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกันในส านักงาน การติดต่อทาง
โทรศพัท ์การจดัเรียงก าหนดการและการนดัหมาย บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวียน ค าเตือน 
ป้ายประกาศ   

 

   

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

 Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การเดาค าศพัท์
จากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพื่อจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านในภาษาองักฤษให้มีความ
เขา้ใจรวดเร็วยิง่ข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถเพิ่มพูนความรู้ดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษ
ผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 
 

 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 
2.1  กลุ่มวชิาแกนทางบริหาร 
201-203 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)  
 Organization and Management  
 ศึกษาลกัษณะขององคก์าร อ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โครงสร้างและวธีิด าเนินงาน

ขององคก์ารธุรกิจ หนา้ท่ีส าคญัของกระบวนการบริหาร การวางแผน การจดัองคก์าร 
การจดัคนเขา้ท างาน การสั่งการ และการควบคุม พร้อมทั้งเคร่ืองมือทางการจดัการ
เบ้ืองตน้ 

 

   
201-208 สถิติธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Business Statistics  
 ศึกษาความรู้เก่ียวกับทฤษฎีและวิธีการสถิติต่างๆส าหรับการเก็บรวบรวมและการ

วเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อการตดัสินใจและวางแผนทางธุรกิจ การส ารวจตวัอยา่ง การแจกแจง
ของตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควส์ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอย และสหพนัธ์อยา่งง่าย การวิเคราะห์
การถดถอยและสหพนัธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการตดัสินใจเชิงสถิติ
และฝึกปฏิบติัการโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 
 

 

   



 

 

 

201-303 การจัดการการด าเนินงาน 3(3–0–6) 
 Operations Management  
 วชิาบังคับก่อน  :  201–208  สถิติธุรกจิ  
 ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์เชิงธุรกิจ วฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ การวางแผนและการ

ควบคุม การเลือกท าเลท่ีตั้ ง การวางผงัโรงงาน การศึกษางาน วสัดุคงคลัง การควบคุม
คุณภาพ การจดัการงานซ่อมและบ ารุงรักษา ปัจจยัมนุษยท่ี์มีผลต่อการด าเนินงาน 

 

   
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)  
 Strategic Management  
 วชิาบังคับก่อน  :  ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย  99 หน่วยกติ  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจดัการเชิงกลยุทธ์ในกระบวนการธุรกิจ ความรับผิดชอบของ

องคก์ารธุรกิจต่อสังคม การก าหนดทิศทางขององคก์าร การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่างๆ  การประเมินผลและควบคุมทางกลยทุธ์ 

 

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

การบญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่   การบนัทึกบญัชีตาม
วงจรบญัชี  การจดัท างบทดลอง กระดาษท าการ งบการเงินส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้
และกิจการใหบ้ริการ ระบบใบส าคญั และระบบเงินสดยอ่ย 
 

 

202–103 การภาษีอากร 1  3(3-0-6) 
 Taxation I  
 ศึกษานโยบายภาษีอากร วธีิการประเมิน หลกัเกณฑใ์นการจดัเก็บและรายละเอียดในการ

ปฏิบติัเก่ียวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต ศุลกากร และอ่ืนๆ การ
ค านวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ การอุทรณ์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีในเร่ืองภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาภาษีอากรและผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร รวมถึงการวางแผนภาษีเบ้ืองตน้  
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 

202-205 การเงินธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Business Finance  
 ศึกษาขอบเขต บทบาทและหน้าท่ีของผูบ้ริหารการเงิน เป้าหมายและความส าคญัของ

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

 

202-316 การบัญชีเพือ่การจัดการ 3(2-2-5) 
 Managerial  Accounting  
 วชิาบังคับก่อน  :  202-101  หลกัการบัญชี   
 ศึกษาถึงการวิเคราะห์งบการเงินและการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีอ่ืนๆท่ีส าคญัเพื่อการ

วางแผน การควบคุม และการตดัสินใจ รวมถึงการบริหารและการจดัการงบกระแสเงิน
สด แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุนระบบตน้ทุน การควบคุมตน้ทุน และความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตน้ทุน จ านวนการผลิตและก าไร การจดัท างบประมาณ การน าขอ้มูลการบญัชีตน้ทุนไป
ใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจในระยะสั้นและระยะยาว การบญัชีตามความรับผิดชอบ
รวมถึงการควบคุมการด าเนินงานของกิจการภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอน และภายใต้
ความเส่ียง 
 

 

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

หลกัและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใชใ้นดา้นธุรกิจ ไดแ้ก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์
และธุรกิจ  เช่น อุปสงค์และอุปทานส าหรับตลาดต่าง ๆ การส ารวจตลาด การวางแผน
การผลิต  การวเิคราะห์ตน้ทุน  การก าหนดราคา การวเิคราะห์นโยบายการให้สินเช่ือและ
การตดัสินใจในการลงทุน  การวเิคราะห์กรณีต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

 

   

203-201  หลกัการตลาด  3(3-0-6) 
 Principles of Marketing  
 ศึกษาแนวคิดทางการตลาด   ความหมาย   ขอบเขต   ความส าคญั  หนา้ท่ีของตลาด 

สถาบนัทางการตลาด  แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค   การวิเคราะห์และการ
เลือกตลาดเป้าหมาย ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาด  และส่วนประสมการตลาด 
 

 

   



 

 

 

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

สารสนเทศขององค์การธุรกิจ การบริหารองค์การธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสอดคลอ้งระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศกบักลยุทธ์ธุรกิจ การจดัการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันา
ระบบสารสนเทศ การประยกุตร์ะบบสารสนเทศสมยัใหม่ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบ
วางแผนทรัพยากรขององค์การ ระบบจดัการลูกค้าสัมพนัธ์ ระบบการจดัการความรู้ 
ระบบการจดัการความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ และฝึกปฏิบติัดว้ยระบบ
สารสนเทศขององคก์ารธุรกิจ 

 

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

ทรัพยเ์ช่าช้ือ จ านอง จ าน า ค  ้าประกนั และกฎหมายเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วน บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชน
จ ากดั  รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  เช่น  สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ สมาคมการคา้ หอการคา้ 
ตลอดจนพระราชบญัญติัต่าง ๆ   เช่น  ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ คุม้ครองผูบ้ริโภค และ
ส่งเสริมการลงทุน 

 

 
2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ   

2.2.1 วชิาเอกการจัดการการตลาด  
203-300 พฤติกรรมผู้บริโภค  3(3-0-6) 
 Consumer Behavior  
 วชิาบังคับก่อน : 203-201  หลกัการตลาด  
 ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  การจูงใจ     

การรับรู้   การเรียนรู้ บุคลิกภาพ ทศันคติ  รูปแบบการด าเนินชีวิต ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง  
ชั้นทางสังคม วฒันธรรม สิทธิของผูบ้ริโภค จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการตลาด 

 

   

203-301 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 
 Sales Management  
 วชิาบังคับก่อน : 203-201  หลกัการตลาด  
 ศึกษาความส าคญัของการจดัองคก์ารขายหนา้ท่ีของพนกังานขายการจดัการการขาย การ

วางแผนการขาย การคัดเลือก การฝึกอบรมพนักงานขาย การจ่ายค่าตอบแทน                  
การมอบหมายงานอาณาเขต การขายโควตา การวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติของ
พนกังานขาย การประเมินผล การควบคุมและ การปฏิบติังาน 

 



 

 

 

203-305    การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 
 Customer Relationship Management  
 วชิาบังคับก่อน : 203-201  หลกัการตลาด  
 ศึกษาถึงความหมาย ประเภทต่าง ๆ ลกัษณะโดยทัว่ไปรวมถึงของการน าเอาแนวคิดการ

บริหารลูกค้าสัมพนัธ์เพื่อน าไปใช้กับการด าเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ การจัดการ
ฐานขอ้มูลลูกคา้ การติดตามการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมลูกคา้ รวมถึงการวางแผนการ
บริหารลูกคา้สัมพนัธ์  โดยค านึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของการตลาดท่ีมี
ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

   

203-308      การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
 Integrated Marketing Communication  
 วชิาบังคับก่อน : 203-300  พฤติกรรมผู้บริโภค    
 ศึกษาแนวคิด หลักการ เป้าหมาย และกระบวนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ               

การส่ือสารการตลาดกบัการสร้างแบรนด์ พฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการส่ือสารการตลาด 
กลยุทธ์และการวางแผนการส่ือสารการตลาด ฐานข้อมูลกับการส่ือสารการตลาด 
เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ การวดัประสิทธิผลของการส่ือสาร
การตลาด และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารการตลาด 
 

 

  203-310     การวจัิยการตลาด 3(2-2-5) 
 Marketing  Research  
 วชิาบังคับก่อน : 201-208 สถิติธุรกจิ  
 ศึกษาความส าคญัของการวิจยัตลาด  ขั้นตอนของกระบวนการวิจยัตลาด การออกแบบ

การวิจยั  การจดัท าโครงร่างการวิจยั การก าหนดวตัถุประสงค์และสมมติฐาน  การสุ่ม
ตวัอย่าง  และการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจยั                 
การน าเสนอผลการวจิยั และฝึกปฏิบติัการโปรแกรมส าเร็จรูป 
 

 

203-311     การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
 Marketing Management  
 วชิาบังคับก่อน : 203-201 หลกัการตลาด  
 ศึกษาความหมายความส าคญัของการบริหารการตลาด บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ ริหาร

การตลาด การจดัองคก์ารการตลาด การวิเคราะห์โอกาสของการตลาด โครงสร้างตลาด
และพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค การวดัและการพยากรณ์ยอดขาย การแบ่งส่วนตลาด 
การก าหนดตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ ์การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การปฏิบติัตามแผน 
และการควบคุมทางการตลาด โดยค านึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของ
การตลาดท่ีมีต่อเศรษฐกิจและสังคม 

 



 

 

 

203-315    การจัดการผลติภัณฑ์และตราสินค้า 3(3-0-6) 

 Product and Brand Management   
 วชิาบังคับก่อน : 203-201 หลกัการตลาด  
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ กลยุทธ์การบริหาร

ตราสินคา้ให้มีคุณค่า การบริหารสายผลิตภณัฑ์ การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ การพฒันา
ผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ใหม่ การบริหารผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ ในแต่ละช่วงวงจร
ชีวิตผลิตภณัฑ์ การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดอ่ืนให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์
ผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ การสร้างตราสินคา้ให้สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก ปัจจยั
สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการบริหารผลิตภัณฑ์และตราสินค้า ตลอดจนการบริหาร
ผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้อยา่งมีจริยธรรม  

 

203-316    การจัดการราคาและการตัดสินใจทางการตลาด 3(2-2-5) 

 Pricing Management and  Marketing Decision-Making  
 วชิาบังคับก่อน : 203-201 หลกัการตลาด  
 ศึกษาแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบันโยบายราคา กลยุทธ์การก าหนดราคา การตดัสินใจ

เปล่ียนแปลงราคาของผลิตภณัฑ์ประเภทต่างๆ การใชร้าคาเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริม
การตลาด การก าหนดราคาให้สอดคล้องกบัส่วนประสมทางการตลาดอ่ืน การศึกษา
ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลกระทบต่อการท าก าไรของกิจการ และการประยุกตใ์ชเ้ทคนิค
การวิ เคราะห์เชิงปริมาณเข้ามาช่วยในการตัดสินใจทางด้านการตลาดเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจ 

 

   
203-317     การตลาดดิจิทลั 3(2-2-5) 
  Digital Marketing  
  ศึกษาความส าคญัของการตลาดดิจิทลั การเตรียมความพร้อมในการน าการตลาดดิจิทลั

มาใชเ้ป็นกลยทุธ์ทางการตลาด การด าเนินกลยทุธ์ทางการตลาดผา่นทางส่ือออนไลน์เพื่อ
สร้างประสบการณ์แก่ลูกคา้ วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ท่ีมีต่อเวบ็ไซต ์และ
ส่ือโซเชียลมีเดีย รู้จกัและเขา้ใจคุณสมบติัของเคร่ืองมือดิจิทลั การใชเ้คร่ืองมือดิจิทลัเพื่อ
การตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม แน้วโน้มการตลาดดิจิทลั ตลอดจนจริยธรรมการท าตลาด
ดิจิทลั 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

203-400    การจัดการการจัดจ าหน่าย 3(3-0-6) 
 Distribution Management  
 วชิาบังคับก่อน : 203-201 หลกัการตลาด  
 ศึกษาแนวคิดการจดัการช่องทางการจดัจ าหน่าย บทบาท ความส าคญั จรรยาบรรณ และ

สภาพแวดลอ้มของการจดัการช่องทางการจดัจ าหน่าย สถาบนัคนกลาง การบริหารคน 
กลาง โครงสร้างช่องทางการจดัจ าหน่ายทางตรงและทางออ้ม ช่องทางการจดัจ าหน่าย
ธุรกิจบริการ การขายตรง การจดัจ าหน่ายอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจยัการก าหนดช่องทางการ 
จดัจ าหน่าย การจดัการการกระจายสินคา้ การขนส่ง คลงัสินคา้ สินคา้คงคลงั และการ
จดัการการจดัซ้ือ 

 

203-406   สัมมนาทางการตลาด 3(1-4-4) 
 Seminar in Marketing  
 วชิาบังคับก่อน :  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่4  
 ศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานทางดา้นการตลาดบนพื้นฐานคุณธรรม

จริยธรรมของบุคคล และองค์กรธุรกิจ หลกัการวิธีการบริหารส่วนประสมการตลาด    
การวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันทางการตลาด  การวิเคราะห์กรณีศึกษา แนวทาง
แกปั้ญหาขององค์กรธุรกิจ และน าเสนอเพื่อการตดัสินใจทางการตลาด  รวมถึงการจดั
สัมมนาทางการตลาด   

 

   
203- 407   โครงงานทางการตลาด 3(1-4-4) 
 Marketing Project  
 วชิาบังคับก่อน : 203-310 การวจัิยการตลาด  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่4  
 ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับประเด็น ปัญหา หัวขอ้น่าสนใจด้านการตลาดของธุรกิจหรือ    

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือแนวโน้มในอนาคต การศึกษาเน้นการ
คน้ควา้ การวิจยัทางการตลาด การวางแผนทางการตลาด การจดักิจกรรมทางการตลาด 
ซ่ึงเนน้การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีทางการตลาด และการจดัท ารายงานทางวิชาการ 

 

 

2.2.2 วชิาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลกีสมัยใหม่  
208-201 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 

 Sales Management  
 วชิาบังคับก่อน : 203-201  หลกัการตลาด  
 ศึกษาความส าคญัของการจดัองคก์ารขายหนา้ท่ีของพนกังานขายการจดัการการขาย  

การวางแผนการขาย การคัดเลือก การฝึกอบรมพนักงานขาย การจ่ายค่าตอบแทน                  
การมอบหมายงานอาณาเขต การขายโควตา การวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติของ
พนกังานขาย การประเมินผล การควบคุมและ การปฏิบติังาน 

 

   



 

 

 

208-202 การจัดการการค้าปลกีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 Modern Retailing Management  
 ศึกษาแนวคิดการจดัการการคา้ปลีกสมยัใหม่  บทบาทและหน้าท่ีการคา้ปลีกสมยัใหม่  

สถาบนัการคา้ปลีกสมยัใหม่ การด าเนินกิจการการคา้ปลีกสมยัใหม่และส่ิงแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค การเลือกท าเลท่ีตั้งและการออกแบบร้านคา้ การ
จดัองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์  การบริหารสินคา้ การบริหารการเงินและ
บญัชี การขายและการบริการ การส่ือสารการตลาด การบริหารความสัมพนัธ์และ
ประสบการณ์ลูกคา้ จรรยาบรรณในการด าเนินงานการคา้ปลีก  

 

   
208-300  กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดในธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
 Marketing Communication Strategies in  Modern Retail Businness   
 ศึกษาสภาพแวดลอ้มและการแข่งขนัทางการตลาด การก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและ

ต าแหน่งการตลาดของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ การก าหนดกลยุทธ์ด้านการส่ือสารทาง
การตลาดให้เหมาะสมกบัสภาพการแข่งขนัและพฤติกรรมของลูกคา้ทั้งภายนอกและ
ภายใน ประกอบดว้ย  การโฆษณา การส่งเสริมการขายการประชาสัมพนัธ์  การตลาด
ทางตรง การน าเสนอโดยใชบุ้คคล เพื่อสนบัสนุนธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่  

 

   
208-301 การจัดการการซ้ือส าหรับธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Purchasing Management for Modern Retail Businness  
 ศึกษาแนวคิดและนโยบายเก่ียวกับการจัดซ้ือผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม ่                

เพื่อการสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ของธุรกิจ กระบวนการจดัซ้ือ/จดัหา เพื่อการ
ประกอบธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ การประเมินผล และการควบคุมคุณภาพการจดัซ้ือ/
จดัหาโดยค านึงถึงสินค้าคงคลัง และการสร้างก าไรแก่ร้านค้าเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งกบัการบริหารส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์

 

   
208-315   การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Logistics Management for  Modern Retail Business  
 ศึกษาความสัมพนัธ์ของเครือข่ายการไหลเวียนสินค้า บทบาทของการจดัส่งในการ

ให้บริการลูกค้า การก าหนดวิธีการจดัส่งสินค้าท่ีเหมาะสม การก าหนดเส้นทางการ
ขนส่งและพาหนะ ลกัษณะ ระบบ ประเภทของการขนส่ง การบรรจุภณัฑ์เพื่อการจดัส่ง
สินคา้ หลกัการเลือกใช้บริการขนส่ง อตัราค่าระวางขนส่งในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ใน
ดา้นตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนแปรผนั ตน้ทุนด าเนินงานและการแข่งขนั การดูแลจดัเก็บสินคา้
ท่ีจดัส่ง 

 

   



 

 

 

208-316  การจัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Supply Chain Management for Modern Retail Business  
 ศึกษาการจดัการกลุ่มผลิตภณัฑ์ การคดัเลือกสินคา้ การส่งเสริมการขาย การน าเสนอ

สินคา้ใหม่อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ศึกษาเก่ียวกบั
การบริหารสินค้าแก่ผูบ้ริโภคอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด ทั้ งในแง่คุณภาพเวลาและ
ค่าใช้จ่ายครอบคลุมการบริหารจดัการอุปทาน โดยเร่ิมจากการบริหารวตัถุดิบ จนเป็น
สินคา้ส าเร็จรูปถึงมือผูบ้ริโภค เนน้การประสานงานการจดัการท าแผนการผลิตร่วมกนั
ระหวา่งคู่คา้เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค การบริหารการสั่งซ้ือ การ
ส่งมอบ และการกระจายสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

 

208-317    การจัดการสินค้าส าหรับธุรกิจค้าปลกีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 Merchandising Management for Modern Retail Business  
 ศึกษาการจัดหาผลิตภัณฑ์ซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการของผู ้บริโภคในธุรกิจ                            

คา้ปลีกปลีกสมยัใหม่ลกัษณะต่าง ๆ กิจกรรมในการจดัซ้ือ เช่น การหาแหล่งผลิตภณัฑ ์
การเจรจาต่อรอง ขั้นตอนการจดัซ้ือจากในและต่างประเทศ กลยุทธ์และวิธีด าเนินการ
ส าหรับผูจ้ดัซ้ือ การวางแผนสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะร้านคา้ปลีก การวิเคราะห์ก าไร 
การบริหารสินคา้คงคลงั ความสัมพนัธ์ในระบบการไหลเวียนสินคา้ของฝ่ายจดัซ้ือและ
ฝ่ายอ่ืน ๆ เช่น  ฝ่ายจดัแสดงสินคา้ การตลาด การเงินและผูข้าย 

 

208-318    เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 Information Technologies for Modern Retail  Business  
 ศึกษาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ โดยเน้นการน าเทคโนโลยีมาใช้สนบัสนุน

การจดัการให้มีประสิทธิภาพ การใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจคา้ปลีกปลีก
สมยัใหม่ในดา้นการวางแผน การด าเนินงาน และการควบคุม ตลอดจนการน าขอ้มูลการ
ขายมาใชว้จิยัตลาดและพฤติกรรมของลูกคา้เพื่อการตดัสินใจในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

 

208-319    วจัิยส าหรับธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
 Research for Modern Retail Business  
 ศึกษาความหมาย  บทบาท  ความส าคัญ  และประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ  

จรรยาบรรณของนักวิจยั  ประเภทของการวิจยัทางธุรกิจ  ขั้นตอนการวิจยั  การเลือก
ปัญหาการวิจยั การก าหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งค  าถามในการวิจยั  ประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่ง  ตวัแปรและเทคนิคการตั้งสมมติฐาน  การเลือกรูปแบบการวจิยั   เคร่ืองมือ และ
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีสอดคลอ้งกบัการวิจยัแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ขอ้มูล  
การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเตรียมข้อมูล และประมวลผลข้อมูลการเขียนเค้า
โครงการวจิยั การเขียนรายงานการวจิยั การประเมินผลการวจิยั 

 



 

 

 

  
208-400 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน 3(2-2-5) 
 Merchandising Display and Store Decorations  
 ศึกษาหลกัการและสร้างทกัษะในการออกแบบและตกแต่งสถาปัตยกรรม ส่ิงประดบั

ตกแต่ง สินคา้เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภคทั้ง
ทางกายภาพและจิตใจ และต่อยอดขายและภาพพจน์ของร้าน การจดัตกแต่งทั้งภายใน
และภายนอกร้าน การใช้แสง สี และเสียง เส้นและองค์ประกอบในการตกแต่ง การจดั
แสดงสามมิติ การจดัวางผงัภายในร้าน การจดัแสดงสินคา้เพื่อการขายและการส่งเสริม
การขาย รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยใีนการออกแบบและตกแต่ง 

 

   
208-405 สัมมนาการจัดการธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่  3(1-4-4) 
 Seminar  in  Modern Retail  Business  
 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในปัจจุบนั เช่น 

รูปแบบคา้ปลีกสมยัใหม่ และนวตักรรมธุรกิจคา้ปลีกในรูปแบบอ่ืน  ๆ พฤติกรรมลูกคา้
และตลาด กรณีศึกษาการอภิปราย การฝึกงานและการปฏิบติัการในดา้นการด าเนินงาน
และการบริหารธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่  

 

   
208-406 โครงงานทางธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ 3(1-4-4) 
 Modern Retail Business Project  
 วชิาบังคับก่อน : ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่4  
 ศึกษา ค้นควา้ และปฏิบติัจริง ถึงขั้นตอนและกิจกรรมด าเนินงานของธุรกิจค้าปลีก

สมยัใหม่โดยน าทฤษฎีมาประยกุตใ์ช ้และน าเสนอโครงงาน 
 

 
2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก 
        2.3.1  กลุ่มวชิาการจัดการการตลาด 

201–423 เกมจ าลองทางธุรกจิ 3(2–2–5) 

 Business Simulation Game  
 ศึกษาและปฏิบติัการทางธุรกิจในสถานการณ์จ าลองดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยบูรณา

การความรู้ทางกลยุทธ์ธุรกิจ หลกัการลงทุน การเลือกประเภทและขนาดขององค์กรธุรกิจ 
การจดัการ การเงิน การลงทุน การบญัชี การตลาด การผลิต การด าเนินการ ทรัพยากร
มนุษย ์ปฏิบติัการในบทบาทของผูบ้ริหารองค์กรท่ีตอ้งวางแผน ตดัสินใจ และปรับตวัให้
เขา้กบัสภาพแวดลอ้มเชิงพลวตัรของธุรกิจเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
 
 

 



 

 

 

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

สังคม (SE) และตลาดเพื่อสังคม  แนวคิดทางการตลาดเพื่อสังคม และกระบวนการในการ
วางแผนการตัดสินใจทางการตลาด และการปฏิบัติตามแผน เพื่อให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกบั การเปล่ียนแปลงของสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน 

 

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

ทกัษะในการส่ือสาร การพฒันาบุคลิกภาพเพื่อความส าเร็จในวิชาชีพ เทคนิคการส่ือสาร
รูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละสถานการณ์  ตลอดจนเรียนรู้จากแนวปฎิบติัท่ีเป็น
เลิศของนกัการตลาดท่ี ประสบความส าเร็จ  

 

   
203-318 การจัดการตลาดส าหรับธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6) 
 Marketing Management  Small Business  
 วชิาบังคับก่อน  :  203-201 หลกัการตลาด  
 ศึกษาการริ เ ร่ิมการจัดตั้ งและด า เ นินธุรกิจขนาดย่อม ท่ี เหมาะสมกับทรัพยากร 

สภาพแวดล้อม    โดยค านึงถึงการจดัการด้านการตลาด ควบคู่กับการเงิน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์และการผลิต การจดัท าโครงการท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละเจริญเติบโตอยา่ง
ย ัง่ยนื การศึกษาโดยใชก้รณีศึกษาธุรกิจขนาดยอ่มในเขตภาคใต ้

 

   

203-319 การตลาดส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Marketing  
 ศึกษาการจดัการทางการตลาดส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ วางแผนทางการตลาดเพื่อ

ด าเนินธุรกิจ โดยพิจารณาปัจจยัส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์รท่ีส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจ พร้อมทั้งปรับแนวทางการด าเนินธุรกิจให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนไป ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับผูป้ระกอบการ พร้อมทั้งมีจริยธรรมทาง
การตลาดส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ 
 

 

  
 
 

 



 

 

 

203-320 การเขียนแผนการตลาด 3(2-2-5) 

 Writing a Marketing Plan  
 ศึกษาความหมาย ความส าคญั และคุณลกัษณะท่ีดีของแผนการตลาด กระบวนการวางแผน

การตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ การก าหนดวตัถุประสงค์ การก าหนดกลยุทธ์
การตลาด การก าหนดโปรแกรมการตลาด การก าหนดงบประมาณ การเขียนบทสรุป
ผูบ้ริหารให้น่าสนใจและการน าเสนอแผนการตลาด แบบมืออาชีพ การน าไปใช้และการ
ควบคุม ฝึกทกัษะการเขียนการตลาดใหป้ระสบความส าเร็จ 

 

   

203-403    การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 3(3-0-6) 
 Agricultural Marketing  
 ศึกษาตลาดและการตลาด ความส าคญั การตลาดสินคา้เกษตรกรรมและอุตสากรรมเกษตร 

โครงสร้างการตลาด หนา้ท่ีทางการตลาด ราคาสินคา้เกษตรกรรม ช่องทางการตลาด ส่วน
เหล่ือมการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจเกษตร กลยุทธ์ทางการตลาด
ในการจดัการทางการตลาด บทบาทรัฐบาลในการส่งเสริมและสนบัสนุนแนวทางแกปั้ญหา
ทางการตลาดของผลิตผลการเกษตร คุณธรรมและจริยธรรมในระบบตลาดสินค้า
เกษตรกรรม 

 

   
203-404    การตลาดบริการ 3(3-0-6) 
 Service Marketing  
 วชิาบังคับก่อน : 203-201 หลกัการตลาด  
 ศึกษาแนวคิดการบริการ ลกัษณะของบริการ ความแตกต่างของสินคา้กบับริการ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในธุรกิจบริการ กลยุทธ์การตลาดส าหรับการบริการ การเลือกตลาด
เป้าหมาย การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และการบริหารส่วนประสมทางการตลาดของ
ธุรกิจบริการ 

 

   
203-405 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Marketing  
 วชิาบังคับก่อน :  203-201 หลกัการตลาด  
 ศึ กษ าแนว คิ ด  วิ ว ัฒน า ก า ร  ป ระ เ ภท  แล ะแนวโน้ม ของก า รตล าด ระหว่ า ง

ประเทศ  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ กลุ่มการคา้โลก การเมือง  สังคมและวฒันธรรม  
การแบ่งกลุ่ม การวางต าแหน่ง และการก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดในตลาดระหวา่ง
ประเทศ กลยุทธ์การเขา้สู่ตลาดระหว่างประเทศ การจดัโปรแกรมผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ในตลาดระหว่างประเทศ ตลอดจนจริยธรรม
ในการท าการตลาดระหวา่งประเทศ 
 
 

 



 

 

 

208-402 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม                                                                       3(1-4-4) 
 Seminar in Morals and Ethics  
 ศึกษาและตระหนกัในคุณธรรม จริยธรรม มีวนิยั ตรงต่อเวลา และรับผดิชอบต่อตนเองและ

สังคม เขา้ใจภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ รู้จกั
การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของ
องคก์ารและสังคม รู้จกัการใชเ้หตุและผล มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 

 

2.3.2  กลุ่มวชิาการจัดการการธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ 

201–423 เกมจ าลองทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Business Simulation Game  
 ศึกษาและปฏิบติัการทางธุรกิจในสถานการณ์จ าลองดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยบูรณา

การความรู้ทางกลยุทธ์ธุรกิจ หลกัการลงทุน การเลือกประเภทและขนาดขององค์กรธุรกิจ 
การจดัการ การเงิน การลงทุน การบญัชี การตลาด การผลิต การด าเนินการ ทรัพยากร
มนุษย ์ปฏิบติัการในบทบาทของผูบ้ริหารองค์กรท่ีตอ้งวางแผน ตดัสินใจ และปรับตวัให้
เขา้กบัสภาพแวดลอ้มเชิงพลวตัรของธุรกิจเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

 

   
203-320 การเขียนแผนการตลาด 3(2-2-5) 

 Writing a Marketing Plan  

 ศึกษาความหมาย ความส าคญั และคุณลกัษณะท่ีดีของแผนการตลาด กระบวนการวางแผน

การตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ การก าหนดวตัถุประสงค์ การก าหนดกลยุทธ์

การตลาด การก าหนดโปรแกรมการตลาด การก าหนดงบประมาณ การเขียนบทสรุป

ผูบ้ริหารให้น่าสนใจและการน าเสนอแผนการตลาด แบบมืออาชีพ การน าไปใช้และการ

ควบคุม ฝึกทกัษะการเขียนการตลาดใหป้ระสบความส าเร็จ 

 

203-405 การตลาดระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 

 International Marketing  

 วชิาบังคับก่อน :  203-201 หลกัการตลาด  

 ศึ กษ า แนว คิ ด  วิ ว ัฒน า ก า ร  ป ระ เ ภท  แล ะแนวโน้ม ของก า รตล าด ระหว่ า ง

ประเทศ  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ กลุ่มการคา้โลก การเมือง  สังคมและวฒันธรรม  

การแบ่งกลุ่ม การวางต าแหน่ง และการก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดในตลาดระหวา่ง

ประเทศ กลยุทธ์การเขา้สู่ตลาดระหว่างประเทศ การจดัโปรแกรมผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ในตลาดระหว่างประเทศ ตลอดจนจริยธรรม

ในการท าการตลาดระหวา่งประเทศ 

 



 

 

 

208-307 การป้องกนัความสูญเสียและการจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 Loss  Prevention  and  Safety  Management  
 ศึกษาความสูญเสียและอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจ รวมทั้งวธีิการและเคร่ืองมือ 

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั 
 

   
208-308 การจัดการคุณภาพงานบริการ 3(3-0-6) 

 Service Quality Management  
 ศึกษาแนวคิดและมาตรฐานการให้บริการ แนวทางในการตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพงานบริการ การพฒันางานบริการ บุคลิกภาพ 
ทกัษะ และการสร้างจิตวญิญาณการบริการ 

 

   
208-311 การพยากรณ์ยอดขาย 3(3-0-6) 

 Sales Forecasting  
 ศึกษาหลกั ทฤษฎี และความส าคญัของการพยากรณ์การขาย เทคนิค และวิ ธีการพยากรณ์

ประเภทของขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความถูกตอ้ง แม่นย  าของการพยากรณ์ รวมทั้งการน าผลของ     การพยากรณ์ไปเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงและพฒันาแผนการตลาด 

 

   

208-312 การจัดการสินค้าแฟช่ัน 3(3-0-6) 

 Fashion Merchandising  

 ศึกษาการติดตามความต้องการของผู ้บ ริโภค ท่ี มี ต่อ สินค้าแฟชั่น  การ ติดตาม                       
การคิดค้นพัฒนาสินค้าใหม่และแนวโน้มของแฟชั่นใหม่ ๆ  การบริหารสินค้าและ                 
การจดัตกแต่ง การพฒันาพนกังานเพื่อการขายและการใหบ้ริการลูกคา้ 

 

   

208-320 การจัดการตราสินค้าส าหรับธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 Branding in Modern Retail  Business  

 ศึกษาวิธีการบริหารผลิตภณัฑ์และตรายี่ห้อในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ ปัจจยัและวิธีการ
พฒันาผลิตภณัฑ์และตรายี่ห้อของร้านคา้ปลีก การจดัหาผูผ้ลิตและการบริหารการผลิต     
การจดัส่งสินคา้ การก าหนดราคาและการส่งเสริมการตลาดส าหรับตรายีห่อ้ของร้าน 
 
 
 
 

 



 

 

 

208-402 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม                                                                       3(1-4-4) 
 Seminar in Morals and Ethics  
 ศึกษาและตระหนกัในคุณธรรม จริยธรรม มีวนิยั ตรงต่อเวลา และรับผดิชอบต่อตนเองและ

สังคม เขา้ใจภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ รู้จกั
การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของ
องคก์ารและสังคม รู้จกัการใชเ้หตุและผล มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 

   
208-403 การด าเนินงานธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

 Modern Retail  Business Operations  
 ศึกษาการปฏิบติัตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่โดยใช้

ทฤษฎีและการฝึกปฏิบติัจากการศึกษาวชิาต่าง ๆ ท่ีเรียนมาในการด าเนินโครงการจ าลอง 
 

   
2.4  กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
203-479 สหกจิศึกษา 9(0-40-9) 
 Cooperative Education  
 วชิาบังคับก่อน : 100-245  การปรับตัวทางสังคม  
 ศึกษาการปฏิบติังานจริงในธุรกิจประเภทต่างๆโดยท่ีการปฏิบติังานและการท ารายงาน

จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูบ้ริหารแต่ละสถานประกอบ 
 

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

ประสานงานระหว่างสถาบนักบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะสามารถรับนกัศึกษา ภายใตก้าร
ควบคุมดูแล ติดตามและประเมินผล 

 

 


