
 

 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการตลาด 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

ค าอธิบายรายวชิาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
กลุ่มวชิารู้คิด 
 

100-400 การคิดเชิงค านวณ  
Computational Thinking 

3(2-2-5) 

 ศึกษาทกัษะการคิดเชิงค านวณในการคิดวิเคราะห์ แกปั้ญหาอยา่งเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ทกัษะในการคน้หาขอ้มูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จดัการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และน าสารสนเทศไปใชใ้นการแกปั้ญหา ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยา่ง
ปลอดภยั รู้เท่าทนั มีความรับผดิชอบ มีจริยธรรม 
 

 

100-401 การออกแบบการคิดเพือ่การวางแผนชีวติและอาชีพ 
Design Thinking for Life and Career Planning 

3(2-2-5) 

 ศึกษาความส าคญัของการคิดและการตดัสินใจ การออกแบบการคิด เพื่อการวางแผนชีวิต
อย่างมีภูมิคุ้มกัน การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู ้อ่ืน การพัฒนาความฉลาดร่วม             
การตั้งเป้าหมายชีวิตและอาชีพท่ีสอดคล้องกบัคุณลักษณะส่วนตน การยอมรับความ
ผดิหวงัเพื่อสร้างคุณค่าในการด าเนินชีวิต ฝึกปฏิบติัการออกแบบการคิดเพื่อการวางแผน
ชีวติและอาชีพ 
 

 

100-402 ภูมิปัญญาไทยกบัการสร้างสรรค์ท้องถิ่นภาคใต้ 
Thai Wisdom and Local Creativity in Southern Thailand 

3(3-0-6) 

 ศึกษาประวติัความเป็นมา ความเช่ือ สังคม ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภาษาถ่ิน และ              
อตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินของภูมิปัญญาไทยภาคใต ้ วิธีการสร้างสรรคห์รือการออกแบบต่าง ๆ 
ของทอ้งถ่ินภาคใต ้เช่น งานหัตถกรรม การออกแบบผลิตภณัฑ์ การตกแต่งประดบั
ประดา รวมถึงการดดัแปลงวสัดุ เพือ่แกปั้ญหาในการด ารงชีวิตประจ าวนั โดยการสังเกต
จากส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั และเก็บขอ้มูลดว้ยเทคนิคต่าง ๆ และน าไปประยุกตใ์ช้กบัการ
ด ารงชีวติจนประสบความส าเร็จในอาชีพ 
 
 
 

 



 

 

 

100-403 การคิดอย่างเป็นระบบ  
Systematic Thinking 

3(2-2-5) 

 ศึกษาปัจจัยพื้นฐานทางด้านชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม การคิดเพื่อการพฒันา
พฤติกรรม องค์ประกอบและล าดับขั้นตอนการคิดอย่างเป็นระบบ การพฒันาทกัษะ           
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเชิงสถิติเพื่อการ
ตดัสินใจ ตลอดจนแกไ้ขปัญหาอยา่งชาญฉลาด การฝึกปฏิบติัเพื่อพฒันาทกัษะการคิด 
 

 

100-404 พลงัชีวติแห่งการคิดเชิงบวก  
Power of Positive Thinking  

3(2-2-5) 

 ศึกษาความส าคญัของการคิดเชิงบวก องคป์ระกอบหลกัของการคิดเชิงบวกและเชิงลบ
ต่อการพฒันา การสร้างแรงบนัดาลใจ ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า 
พลงัของการคิดเชิงบวกส าหรับคนหนุ่มสาว ฝึกปฏิบติัการพฒันาการคิดเชิงบวก และ  
การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

 

100-405 การคิดสร้างสรรค์เพือ่การจัดการคุณค่า  
Creative Thinking for Value Management 

3(2-2-5) 

 ศึกษาเก่ียวกบัสมองและเชาวน์ปัญญาท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้วิวฒันาการแนวคิดยุคใหม่ 
การพฒันาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม 
องคป์ระกอบของการคิดสร้างสรรค ์คุณลกัษณะของผูมี้ความคิดสร้างสรรค ์ การประเมิน
เพื่อการจดัการคุณค่าอยา่งสร้างสรรค ์ฝึกปฏิบติัการพฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค์ 
 

 

100-406 ศิลปะกบัวทิยาศาสตร์ 
Arts and Sciences 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบติังานศิลปะตามหลกักระบวนการทฤษฎีศิลป์  การถ่ายทอดจากส่ิงท่ี
เห็นด้วยเทคนิคทางด้านศิลปะ เช่น การวาด การป้ัน การพิมพ์ เป็นต้น เพื่อน ามา
ประยุกตใ์ช้ในหลกัการดา้นวิทยาศาสตร์สมยัใหม่ และแสดงความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่ง
ศิลปกรรมศาสตร์และวทิยาศาสตร์ได ้
 

 

100-407 ดูหนังฟังเพลง  
Movie and Music Studies 

3(2-2-5) 

 ศึกษาแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในหนงั และดนตรี ประกอบภาพยนตร์ ฝึกปฏิบติัวิเคราะห์เพลง
ประกอบจากการฟังและดูหนงั เรียนรู้จากงานศิลปะ ผา่นภาพ แสง เสียง 
 
 

 



 

 

 

100-408 ดนตรีสากล 
Western Music 

3(2-2-5) 

 ศึกษาทฤษฎี หลกัการและวิธีการร้องเพลง เล่นดนตรี ท่ีถูกตอ้งโดยการปฏิบติั เพื่อการ
น ามาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั รวมถึงการเรียนรู้ถึงกฎหมายลิขสิทธ์ิของเสียงหรือ
ดนตรี 
 

 

100-409 การออกก าลงัเพือ่สุขภาพ 
Exercise for Health 

3(3-0-6)    

 ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวธีิการจดักิจกรรมการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ วิเคราะห์และ
ดดัแปลงกิจกรรมกีฬาและเกมต่าง ๆ ทั้งในร่มและกลางแจง้ให้เหมาะสมกบัสภาพของ  
แต่ละบุคคล ความรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักายท่ีถูกวิธี หลกัการทัว่ไปในการออกก าลงั
กายและการเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกบั เพศ วยั สภาพร่างกาย สภาพความเจบ็ป่วย 
                      

 

 

กลุ่มวชิารู้ธรรม 
 

 

100-420 การพฒันาเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมทีย่ั่งยนื  
Development of Sustainable Economy, Society, and Environment 

3(3-0-6)    

 
ศึกษาเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ความสัมพนัธ์เชิงระบบระหว่างส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม ความหลากหลายทางชีวภาพ
และแนวทางการอนุรักษ์ แนวคิดศาสตร์พระราชา ทุนทางสังคม กิจการเพื่อสังคม 
เศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน การท่องเท่ียวโดยชุมชน และการประยุกตใ์ชใ้นบริบท
สังคมไทยและสังคมโลก 

 

 

100-421 พลเมืองโลกในยุคดิจิทลั   
Digital and Global Citizen     

3(3-0-6)    

 ศึกษาความหมาย บทบาท สิทธิและหนา้ท่ีของพลเมืองดี สิทธิมนุษยชน แนวปฏิบติัตาม
กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายในชีวิตประจ าวนั การมีส่วนร่วมในการป้องกนั แกไ้ข
ปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และระดบั
โลก ตลอดจนการมีทกัษะความรู้ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะพลเมืองท่ีดีของ
สังคมยุคดิจิทลั ความปลอดภยัในโลกดิจิทลั  ความเป็นส่วนตวั สิทธิของพลเมืองดิจิทลั 
เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางการเมือง โอกาสในการเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-422 การปรับตัวทางสังคม  
Social Adjustment 

3(3-0-6)    

 ***ส าหรับนักศึกษาสหกจิศึกษา  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท างาน  จริยธรรมใน

วิชาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน มารยาททางสังคม การพฒันาบุคลิกภาพ   
การใชภ้าษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การท างาน
ร่วมกนัในองค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการ
เตรียมสู่กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการท างานในอนาคต 
 

 

100-423 สุนทรียภาพกบัชีวติ  
Aesthetics and Life 

3(3-0-6)    

 ศึกษาการสร้างความเขา้ใจ การเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์สุนทรียภาพ และการรับรู้
พื้นฐานสุนทรียศาสตร์ของศิลปะ โดยอาศยัหลกัการพื้นฐานของสุนทรียศาสตร์แขนง
ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ความซาบซ้ึงในคุณค่าดา้นความงามและดา้นอ่ืน ๆ ของศิลปกรรม 
ภาษาของศิลปะ จนสามารถเขา้ใจศิลปะ มองเห็นตนเอง หยัง่เห็นความสัมพนัธ์เชิงคุณค่า
และความหมายของชีวติในการด ารงอยูเ่พื่อการสร้างสรรค ์
 

 

100-424 ความสมดุลของชีวติ 
Life Wellness 

3(3-0-6)    

 ศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม  ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ             
จิตวิญญาณ การใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข การจดัการความเครียด การบริหารเวลา   
การบริหารการเงิน การออม การลงทุน การสร้างความมัน่คงทางอารมณ์ และการเผชิญ
กบัโรคซึมเศร้า ตลอดจนการเขา้ใจตนเองและการปรับตวัเม่ือเผชิญกบัปัญหาทางดา้น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม  

 

 
 

กลุ่มวชิารู้ส าเร็จ 
 

100-440 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร   
English for Communication 

3(2-2-5) 

 
 
 
 

ศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนภาษาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะอย่างบูรณาการ เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถท่ีเพียงพอส าหรับการโตต้อบกบัผูท่ี้พดูภาษาองักฤษเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีคุน้เคย
และสามารถเช่ือมโยงไปสู่หวัขอ้ท่ีสนใจส่วนบุคคล เช่น การท างาน ท่องเท่ียว เวลาวา่ง 
เป็นตน้ 
 
 

 



 

 

 

100-441 ภาษาองักฤษเพือ่การท างาน  
English for Work 

3(2-2-5) 

 
 
 
 
 

ศึกษาภาษาองักฤษส าหรับการท างาน ไดแ้ก่ ภาษาท่ีใชใ้นการสมคัรงาน เช่น การอ่าน
โฆษณาสมคัรงาน การกรอกใบสมคัรงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงานและขอ้มูลส่วน
บุคคล การเตรียมภาษาส าหรับการสอบสัมภาษณ์งาน ภาษาและการส่ือสาร ในส านกังาน 
การประชุม การใชโ้ทรศพัท ์และการน าเสนอในการท างาน 
 

 

100-442 ส่ิงแวดล้อมกบัการด าเนินชีวติ  
Environment and Lifestyle  

3(3-0-6)    

 ศึกษาความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม ปัญหา ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนิน
ชีวิต การเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยา และ ภยัพิบติั 
จิตส านึกและจริยธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การรักษาดุลยภาพของส่ิงแวดลอ้ม และใชน้วตักรรมเพื่อการแกปั้ญหา 
 

 

100-443 นวตักรรมกบัการเป็นผู้ประกอบการ  
Innovation and Entrepreneurship 

3(3-0-6)    

 ศึกษาการพฒันาองค์การ ความเป็นผูป้ระกอบการ การคิดเชิงนวตักรรม ตลอดจนการ
เปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในองค์การให้คิดนอกกรอบ บริหารจัดการส่ิงใหม่ ๆ                 
การส่ือสารท่ีซบัซ้อนและการเป็นแรงงานแห่งโลกอนาคตท่ีผสมผสานสร้างความแปลก
ใหม่ในการจดัการ อนัจะส่งผลต่อการด าเนินงานในองคก์ารกระบวนการการสร้างธุรกิจ
ท่ีมุ่งเนน้นวตักรรมแบบยัง่ยนื 
 

 

100-444 ทกัษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยดีิจิทลั     
Digital Literacy  

3(3-0-6)    

 ศึกษาความเขา้ใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั การส่ือสารในยุคดิจิทลั การท าธุรกรรม
ออนไลน์ สังคมออนไลน์ การเรียนรู้และการสืบคน้จากส่ือดิจิทลั การวิเคราะห์และรู้เท่า
ทนัส่ือ น าเสนอในรูปแบบดิจิทลั ผลกระทบ ความปลอดภยั คุณธรรมจริยธรรม และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อและเทคโนโลยดิีจิทลั 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-445 นวตักรรมดนตรีเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ  
Music Innovation for Economic Development 

3(3-0-6)    

 ศึกษาการออกแบบนวตักรรมเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั และเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ และการน าดนตรีไปประกอบอาชีพ 
 

 

100-446 ภาษาไทยส าหรับอุดมศึกษา  
Thai for Higher Education 

3(2-2-5) 

 ศึกษาการใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟังบรรยายทางวิชาการ             
จบัใจความ สรุปความ และน าเสนอดว้ยการพูดหรือเขียน ศึกษาคน้ควา้ความรู้จาก        
การอ่านส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ น าเสนอดว้ยการพูดและ         
การเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม และมารยาทในการส่ือสาร 
 

 

100-447 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน  
Remedial English 

0(2-2-5) 

 **ส าหรับนกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติดิษยะศริน  

 ศึกษารายวิชาปรับพื้นฐานภาษาองักฤษในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
ไวยากรณ์ และค าศพัท์ ให้นกัศึกษามีศกัยภาพในการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเฉพาะ
ดา้นท่ีตอ้งใชท้กัษะท่ีสูงข้ึน หรือหลกัสูตรท่ีเรียนภาษาองักฤษ 
 

 

100-448 ภาษาต่างประเทศ  
Foreign Languages 

3(2-2-5) 

 ศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ ภาษามลาย ูภาษาจีน เพื่อใชใ้นการส่ือสาร           
เบ้ืองตน้ทั้ง  4 ทกัษะ ไดแ้ก่ การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ในหวัขอ้เก่ียวกบัชีวิต         
ประจ าวนั เช่น การทกัทาย กิจกรรมยามวา่ง การซ้ือส่ิงของ เป็นตน้ 

 

 
 

 

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาแกนทางบริหาร 
201-203 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)  
 Organization and Management  
 ศึกษาลกัษณะขององค์การ อ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีด าเนินงาน

ขององค์การธุรกิจ หน้าท่ีส าคญัของกระบวนการบริหาร การวางแผน การจดัองค์การ 
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 

 

 
กลุ่มวชิาเอกบังคับ   

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 บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหาร

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 ารายงานทางวชิาการ 

 

 

วชิาเอกการจัดการธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่  
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
จดัองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 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 
 

 
กลุ่มวชิาเอกเลอืก 
        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 
 

 

 



 

 

 

 กลุ่มวชิาการจัดการการธุรกิจค้าปลกีสมัยใหม่ 

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 และวิธีการพยากรณ์

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 
 

   
 

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 

 

 


