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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลกัสูตร 

3.1.1   จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   129  หน่วยกิต 
3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 

ก.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    33 หน่วยกติ  
          1. ใหเ้รียนแต่ละกลุ่มวชิาตามท่ีก าหนด จ านวน 18 หน่วยกิต ดงัน้ี.-  
                           - กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3  หน่วยกิต 
                           - กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร   9 หน่วยกิต 
                           - กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3 หน่วยกิต 
                           - กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 3  หน่วยกิต 

         2. เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มวชิาต่างๆ ไดอี้กไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  
ข.  หมวดวชิาเฉพาะ                                             90           หน่วยกติ  
 กลุ่มวชิาแกน         48   หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ         27  หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาชีพเลือก          15  หน่วยกิต 
ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี      6             หน่วยกติ  

 3.1.3   รายวชิาในหลกัสูตร  
  1) การก าหนดรหัสประจ าวิชาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด   มี
ดงัน้ี.- 

1. ก าหนดรหสัไว ้6 ตวั  
2. ตวัเลข  3  ตวัแรก  หมายถึง  กลุ่มวชิา 
3. ตวัเลข  3  ตวัหลงั หมายถึง เลขก ากบัรายวชิา 

 101-1xx  หมายถึง   กลุ่มวชิา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 101-2xx  หมายถึง   กลุ่มวชิา ภาษาและการส่ือสาร 
 101-3xx  หมายถึง   กลุ่มวชิา วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 101-4xx  หมายถึง   กลุ่มวชิา พลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
 130     หมายถึง   กลุ่มวชิาแกน 
 131     หมายถึง   ภาควชิาการบญัชี 
 132     หมายถึง   ภาควชิาการเงินและการลงทุน 
 133     หมายถึง   ภาควชิาการตลาด 
 134     หมายถึง   ภาควชิาการจดัการทัว่ไปและการประกอบการ 
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 135     หมายถึง   ภาควชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 
 2)   รายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร  มีดงัน้ี.- 
 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   33   หน่วยกติ  

1. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี ้ 3 หน่วยกติ 

   *101-101     หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 3(3-0-6) 
   (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

2. กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี้   9 หน่วยกติ 

   *101-201   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                    3(2-2-5) 
(Thai Language for Communication)  

  **@101-203 ภาษาองักฤษเพื่อการปรับพื้น                  3(2-2-5) 
(English for Remediation) 
(@ เป็นรายวชิาไม่นบัหน่วยกิตท่ีนกัศึกษาตอ้งสอบผา่น (S)  
จึงจะสามารถลงทะเบียนวชิา 101-204 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัได)้  

 **101-204  ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                 3(2-2-5) 
                                         (Daily Life English)  

**101-205   ภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาทางวชิาการ                   3(2-2-5) 
                           (English for Academic Study)  

3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี ้  3 หน่วยกติ 

 **101-301    ทกัษะดิจิทลัส าหรับศตวรรษท่ี 21                 3(2-2-5) 
    (Digital Literacy for 21ST Century)    

4. กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี้            3 หน่วยกติ 

**101-401   ชีวติ สุขภาวะ และการออกก าลงักาย    3(2-2-5) 
                           (Life, Well-Being and Sports)              
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และให้เลอืกเรียนรายวชิาในกลุ่มวชิาต่างๆ อกีไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกติ ดังนี ้

1. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
**101-102   ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก    3(3-0-6) 

    (Civic Literacy in Thai and Global Context)    

**101-103   การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผูน้ า    3(2-2-5) 

    (Designing Your Self and Personality for Leadership)   

**101-104   การบริหารการเงินอยา่งชาญฉลาด                 3(3-0-6) 

(Smart Money Management) 

**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม                   3(2-2-5) 

(Community Explorer and Service Learning) 

  **101-106 กฎหมายและการเมืองใกลต้วั                 3(3-0-6) 

   (Politics and Law in Everyday Life) 

101-107   ปรัชญาและศาสนากบัการครองชีวติ                3(3-0-6) 
(Philosophy, Religions and Life Style)   

101-108   หลกัตรรกศาสตร์และทกัษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ             3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

 *101-109 มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาบุคลิกภาพ    3(3-0-6) 
  (Human Relations and Personality Development) 
*101-110 จิตวทิยาในชีวิตประจ าวนั      3(3-0-6) 

(Psychology in Daily Life) 
*101-111 อาเซียนในโลกยคุใหม่      3(3-0-6) 

(ASEAN in the Modern World)   
*101-112 อารยธรรมศึกษา       3(3-0-6) 

(Civilization Studies) 
*101-113   ทกัษะการศึกษา       3(2-2-5) 

(Study Skills)      

101-114  จิตวทิยาทัว่ไป       3(3-0-6) 
 (General Psychology) 
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 101-115  สังคมวทิยาเบ้ืองตน้   3(3-0-6) 
   (Introduction to Sociology) 
 101-116  หลกัเศรษฐศาสตร์                      3(3-0-6) 
   (Principle of Economics)    

2. กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 

 *101-202  ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ     3(2-2-5) 
  (Thai Language for Presentation) 

**101-206 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ               3(2-2-5) 
                     (English for Professional Presentation) 

**101-207 ภาษาองักฤษเพื่อการสอบขอ้สอบมาตรฐาน    3(2-2-5) 
                             (English for Proficiency Test) 
**101-208 การเขียนโคด้คอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน    3(2-2-5) 
                             (Computer Coding for Everyone) 

 101-209   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)      3(2-2-5) 
101-210   ภาษาจีน 2 (Chinese 2)      3(2-2-5) 

 101-211  ภาษาญ่ีปุ่น 1 (Japanese 1)     3(2-2-5) 
 101-212  ภาษาญ่ีปุ่น 2 (Japanese 2)     3(2-2-5) 
 101-213  ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)      3(2-2-5) 

 101-214  ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)      3(2-2-5) 

3.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

   **101-302  วทิยาการขอ้มูลและจินตภาพ      3(2-2-5) 
(Data Science and Visualization)              

 **101-303   เทคโนโลยสีีเขียวเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    3(3-0-6)             
   (Green Technology for Sustainable Development) 
    **101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวตักรรมและธุรกิจใหม่  3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)   
**101-305 การเช่ือมต่อของสรรพส่ิงส าหรับทุกคน      3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone)  
**101-306 หอ้งทดลองท่ีมีชีวติเพื่อความย ัง่ยนื        3(2-2-5) 
  (Living Lab for Campus Sustainability)  
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*101-307   เทคโนโลยสีารสนเทศ      3(2-2-5) 
(Information Technology)       

*101-308   คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน   3(2-2-5) 
   (Computer for Studies and Work) 
 *101-309   ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม     3(3-0-6) 
   (Life and Environment) 

*101-310   อาหารเพื่อสุขภาพท่ีดี      3(3-0-6)  
(Healthy Diet) 

*101-311   เคมีในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6)  
(Chemistry in Daily Life) 

*101-312   คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั     3(3-0-6) 
(Mathematics in Daily Life)  

*101-313   สถิติในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6)               
 (Statistics in Daily life) 

101-314  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม     3(3-0-6)  
(Mathematics in Civilization)   

*101-315  สถิติและความน่าจะเป็น         3(3-0-6)   
   (Statistics and Probability)           
  

4.  กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

 **101-402   ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวติ     3(3-0-6) 
     (Art and Music Appreciation)        

**101-403 นิยมไทยและอศัจรรยใ์นสยาม                   3(3-0-6) 

(Thai Appreciation and Unseen in Siam)  

 **101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน                  3(2-2-5) 

   (Designing Your Dream) 

**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวติ                3(2-2-5)  
  (Yoga, Meditation and Art of Living) 
**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค ์          3(2-2-5) 
  (Creative Photography) 
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ข.  หมวดวชิาเฉพาะ  90  หน่วยกติ 
 กลุ่มวชิาแกน  (48 หน่วยกติ) หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
  130-104   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6) 
     (Business Economics)   
  130-204  วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
    (Data Analysis for Decision Making in Business)        
     130-215   ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
     (International Business) 
  130-217   ธุรกิจอจัฉริยะ            3(3-0-6) 
         (Business Intelligence) 
  130-302   กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
    (Business Law) 
  130-303  การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 
   (Taxation 1) 

    130-403   การออกแบบนวตักรรม                                                                              3(3-0-6)                                           
(Design Thinking Studio) 

  130-404   การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจสตาร์ทอพั                                               3(3-0-6) 
                               (Entrepreneurship and Startup Business)  
  130-405   การจดัการเชิงกลยทุธ์เพื่อการแข่งขนั 3(3-0-6) 
    (Strategic Management for Competitiveness) 
               131-103   การบญัชีการเงิน 1 3(3-0-6) 
   (Financial Accounting 1) 
  131-104   การบญัชีการเงิน 2 3(3-0-6) 
    (Financial Accounting 2) 
  131-204   การบญัชีบริหาร 3(3-0-6) 
                   (Managerial  Accounting) 
   132-203   การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
    (Business  Finance ) 

  133-202   หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 3(3-0-6) 
    (Principles of Marketing and Digital Marketing)  

   134-201   หลกัการจดัการ                                                                              3(3-0-6) 
                    (Principles of Management) 
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    136-301   การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน                3(3-0-6) 
   (Production and Operation Management) 

      
 กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ  (27  หน่วยกติ) หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
  133-301    การจดัการการตลาด         3(3-0-6)  
           (Marketing Management)  
               133-302    พฤติกรรมผูบ้ริโภค                                           3(3-0-6)  
         (Consumer Behavior) 
               133-308    การจดัการช่องทางการตลาดแบบบูรณาการ            3(3-0-6) 
         (Integrated Marketing Channels Management) 
               133-309    การวจิยัการตลาดและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด 3(3-0-6) 
         (Marketing Research and Data Analytics) 
               133-310    การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 3(3-0-6)  
         (International and Global Marketing) 
               133-311   การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการและส่ือสังคม    3(3-0-6)  
         (Integrated Marketing Communication and Social Media) 
               133-404    การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา                           3(3-0-6)  
         (Product and Price Management) 
               133-413   การจดัการตราผลิตภณัฑ ์                                                                3(3-0-6) 
           (Brand Management) 
               133-416   การวางแผนการตลาด                         3(3-0-6)  

(Marketing Planning) 
  
 กลุ่มวชิาชีพเลอืก  (15 หน่วยกติ ) หน่วยกิต(บรรยาย–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 130-308   การวจิยัทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
   (Business Research) 
            130-402   เศรษฐศาสตร์จุลภาควา่ดว้ยขีดความสามารถในการแข่งขนั       3(3-0-6) 
   (Microeconomics of Competitiveness) 
 133-303    การตลาดการเกษตร                                                                              3(3-0-6) 
        (Agricultural Marketing) 
              133-305    การจดัการงานขาย                                                                                3(3-0-6)  
          (Sales Management) 
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  133-401   การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย                                            3(3-0-6)  
                           (Advertising and Sale Promotion) 
 133-405    การตลาดบริการ                                                        3(3-0-6)   
        (Service Marketing) 
              133-406    การตลาดทางตรง                                                              3(3-0-6) 
        (Direct Marketing) 
        133-407   สัมมนาการตลาด                                                                                     3 (3-0-6) 
          (Seminar in Marketing)  
   133-410   การจดัการการคา้ปลีก     3(3-0-6) 
           (Retail Management) 
   133-411   การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน                                                    3(3-0-6) 
        (Logistics and Supply Chain Management) 
   133-412   การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่                                             3(3-0-6)  
          (New Product Development) 
   133-415    การจดัการกลยทุธ์การตลาด  3(3-0-6)  
         (Marketing Strategy Management) 
  133-417   การศึกษาเฉพาะดา้นการตลาด              3(0-9-3)  
    (Special Topics in Marketing) 
  133-418   การตลาดส าหรับผูป้ระกอบการ  3(3-0-6)  
     (Entrepreneurial Marketing)  
         133-419    การตลาดธุรกิจและสินคา้อุตสาหกรรม                              3(3-0-6)  
         (Business and Industrial Marketing) 
              133-420      การด าเนินงานและการจดัการแพลตฟอร์มธุรกิจขา้มพรมแดน             3(2-2-5) 
                                 (Cross-Border Planform Operation and Management) 
  130-490    เตรียมสหกิจศึกษา             1(1-0-2 ) 
     (Co-operative Education  Preparation ) 
  130-491    สหกิจศึกษา 1    5(0-30-0) 
     (Co-operative Education 1) 
 130-492    สหกิจศึกษา 2    5(0-30-0) 
    (Co-operative Education 2) 
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หมายเหตุ:  
  1.  ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนวชิาสหกิจศึกษา 1  ตอ้งลงทะเบียนดงัน้ี.- 

         1.1  130-490  เตรียมสหกิจศึกษา จ านวน 1 หน่วยกิต  (นกัศึกษาสาขาวชิาการตลาดจะตอ้งผา่น
วิชา 133-309 การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด  หรือก าลัง
ลงทะเบียนเรียนวิชา 133- 309 การวิจยัการตลาดและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด
พร้อมกบัวิชา 130-490  เตรียมสหกิจศึกษาในภาคการศึกษานั้น  และมีเกรดเฉล่ียสะสม
ไม่ต ่ากวา่ 2.00) 

         1.2  130-491  สหกิจศึกษา 1  จ านวน  5 หน่วยกิต 

         1.3  ลงเรียนรายวชิาชีพเลือก/วชิาโท จ านวน 9 หน่วยกิตจากรายวิชาชีพเลือกขา้งตน้ หรือเลือก
เรียนจากวิชาชีพเฉพาะของหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวมแล้ว
เป็นจ านวน 9 หน่วยกิต 

 2.  ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนวชิาสหกิจศึกษา 2  ตอ้งลงทะเบียนดงัน้ี.- 
         2.1  130-490  เตรียมสหกิจศึกษา  จ านวน 1 หน่วยกิต  (นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดจะตอ้ง

ผ่านวิชา 133-309 การวิจยัการตลาดและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด  หรือก าลงั
ลงทะเบียนเรียนวิชา 133- 309 การวิจยัการตลาดและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด
พร้อมกบัวิชา 130-490  เตรียมสหกิจศึกษาในภาคการศึกษานั้น  และมีเกรดเฉล่ียสะสม
ไม่ต ่ากวา่ 2.00) 

         2.2  130-491  สหกิจศึกษา  1  จ  านวน  5 หน่วยกิต 

         2.3  130-492  สหกิจศึกษา  2  จ  านวน  5 หน่วยกิต 
         2.4  ลงเรียนรายวชิาชีพเลือก/วชิาโท จ านวน 6 หน่วยกิตจากรายวิชาชีพเลือกขา้งตน้ หรือเลือก

เรียนจากวิชาชีพเฉพาะของหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวมแล้ว
เป็นจ านวน 6 หน่วยกิต 

          3.  กรณีนกัศึกษาไม่เลือกเรียนวชิาสหกิจศึกษา ตอ้งลงทะเบียนดงัน้ี.- 
         3.1  ตอ้งฝึกงานจ านวน 320 ชัว่โมง 
         3.2  ลงเรียนรายวชิาชีพเลือก จ านวน 15 หน่วยกิต จากรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพเลือกขา้งตน้ หรือ

เลือกเรียนจากวิชาชีพเฉพาะของหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวม
แลว้เป็นจ านวน 15 หน่วยกิต   

    4. ในกรณีท่ีนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ต่างหลกัสูตร  ตอ้งการเลือกเรียนสาขาวิชาการตลาดเป็น
วิชาโท  นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาชีพเฉพาะ สาขาการตลาด  จ านวน 15 หน่วยกิต โดย
ก าหนดใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี จ  านวน 6 หน่วยกิต  
          1.  133-301  การจดัการการตลาด 
          2.  133-302  พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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และใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่างๆ จากกลุ่มวชิาชีพเฉพาะในสาขาวชิาการตลาดจ านวน 9 หน่วยกิต  
    5. ในกรณีท่ีนกัศึกษาต่างคณะท่ีตอ้งการเลือกเรียนสาขาวิชาการตลาดเป็นวิชาโท  นกัศึกษาตอ้ง

เรียนรายวิชาในคณะบริหารธุรกิจ  จ  านวน 15 หน่วยกิต โดยก าหนดให้เรียนรายวชิาต่อไปน้ี จ  านวน 6 หน่วย
กิต  
          1.  133-302  หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
          2.  130-404  การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจสตาร์ทอพั 
และใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่างๆ จากกลุ่มวชิาชีพเฉพาะในสาขาวชิาการตลาดจ านวน 9 หน่วยกิต  
 
ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 6  หน่วยกติ 
            นกัศึกษาจะตอ้งเลือกเรียนรายวชิาใดๆ  ท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรี ของมหาวทิยาลยัสยามไม่นอ้ย
กวา่ 6 หน่วยกิต 
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3.1.4  แผนการศึกษา  

แผนการศึกษา 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการตลาด  หลกัสูตร 4 ปี  

 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
101-203 ภาษาองักฤษเพ่ือการปรับพ้ืน (ไม่นับหน่วยกติ)* 3* 
101-101 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 3 
133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 3 
130-215 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3 
134-201 หลกัการจดัการ 3 
133-420 การด าเนินงานและการจดัการแพลตฟอร์มธุรกิจขา้มพรมแดน (วชิาชีพ

เลอืก ) 

3 

 รวม 15 

 
 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
101-204 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 3 

101-301 ทกัษะดิจิทลัส าหรับศตวรรษท่ี 21 3 
101-201 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3  
130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3  
132-203 การเงินธุรกิจ 3  
131-103 การบญัชีการเงิน 1 3 
133-301 การจดัการการตลาด 3 

                                  รวม 21 
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ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
101-205 ภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาทางวชิาการ 3  
101-401 ชีวติ สุขภาวะ และการออกก าลงักาย 3 

130-204 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 3 

130-302 กฎหมายธุรกิจ 3 

130-403 การออกแบบนวตักรรม 3  
131-104 การบญัชีการเงิน 2  3  
133-302 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 

รวม 21 

 
 

ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  3 
xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 3 
131-204 การบญัชีบริหาร 3  
130-404 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจสตาร์ทอพั 3  

136-301 การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน 3 

133-310 การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 3 

133-311 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการและส่ือสงัคม 3 

รวม 21 
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ปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  3 
130-303 การภาษีอากร 1 3 
130-217 ธุรกิจอจัฉริยะ 3 
133-308 การจดัการช่องทางการตลาดแบบบูรณาการ 3 
133-309 การวจิยัการตลาดและการวเิคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด 3 

133-404 การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา 3 

xxx-xxx วชิาชีพเลือก  3 
รวม 21 

 

 

ปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  3 
133-413 การจดัการตราผลิตภณัฑ ์ 3 
133-416 การวางแผนการตลาด 3 

xxx-xxx วชิาชีพเลือก  3 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก   (เฉพาะนกัศึกษาทีเ่ลอืกฝึกงาน) 3 
130-490 เตรียมสหกิจศึกษา   1 

รวม 15 หรือ 13 
 
 

ปีที ่3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
130-491 สหกิจศึกษา  1 5 

 หรือฝึกงาน (ไม่มีหน่วยกิต) 0 
รวม 5 หรือ 0 
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ปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  3 
130-405 การจดัการเชิงกลยทุธ์เพ่ือการแขง่ขนั 3 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก  (เฉพาะนักศึกษาทีเ่ลอืกฝึกงาน) 3 
xxx-xxx เลือกเสรี 3 
xxx-xxx เลือกเสรี 3 

                                  รวม 15  
 
 

  
 ปีท่ี 3  

ภาคการศึกษาท่ี 2 
ปีท่ี 3  

ภาคฤดูร้อน 
ปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
ปีท่ี 4  

ภาคการศึกษาท่ี 2 
ปีท่ี 4 

ภาคฤดูร้อน 
แผนการ
ศึกษา 1 

เรียนตามแผน 
และลงทะเบียน 
วชิาเตรียมสหกิจ

ศึกษา 
1 หน่วยกิต 

ลงทะเบียน 
 วชิาสหกิจศึกษา 1 

 5 หน่วยกิต 

เรียนตามแผน - - 

แผนการ
ศึกษา 2 

เรียนตามแผน - เรียนตามแผนและ
ลงทะเบียน 

วชิาเตรียมสหกิจ
ศึกษา 

1 หน่วยกิต 

ลงทะเบียน 
วชิาสหกิจศึกษา 1 

 5 หน่วยกิต 

- 

แผนการ
ศึกษา 3 

เรียนตามแผน - เรียนตามแผนและ
ลงทะเบียน 

วชิาเตรียมสหกิจ
ศึกษา 

1 หน่วยกิต 

ลงทะเบียน 
 วชิาสหกิจศึกษา 1 

 5 หน่วยกิต 

ลงทะเบียน 
วชิาสหกิจศึกษา 2 

5 หน่วยกิต 
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หมายเหตุ:  
  1.  ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนวชิาสหกิจศึกษา 1  ตอ้งลงทะเบียนดงัน้ี.- 

         1.1  130-490  เตรียมสหกิจศึกษา จ านวน 1 หน่วยกิต  (นกัศึกษาสาขาวชิาการตลาดจะตอ้งผา่น
วิชา 133-309 การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด  หรือก าลัง
ลงทะเบียนเรียนวิชา 133- 309 การวิจยัการตลาดและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด
พร้อมกบัวิชา 130-490  เตรียมสหกิจศึกษาในภาคการศึกษานั้น  และมีเกรดเฉล่ียสะสม
ไม่ต ่ากวา่ 2.00) 

         1.2  130-491  สหกิจศึกษา 1  จ านวน  5 หน่วยกิต 

         1.3  ลงเรียนรายวชิาชีพเลือก/วชิาโท จ านวน 9 หน่วยกิตจากรายวิชาชีพเลือกขา้งตน้ หรือเลือก
เรียนจากวิชาชีพเฉพาะของหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวมแล้ว
เป็นจ านวน 9 หน่วยกิต 

 2.  ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนวชิาสหกิจศึกษา 2  ตอ้งลงทะเบียนดงัน้ี.- 
         2.1  130-490  เตรียมสหกิจศึกษา  จ านวน 1 หน่วยกิต  (นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดจะตอ้ง

ผ่านวิชา 133-309 การวิจยัการตลาดและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด  หรือก าลงั
ลงทะเบียนเรียนวิชา 133- 309 การวิจยัการตลาดและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด
พร้อมกบัวิชา 130-490  เตรียมสหกิจศึกษาในภาคการศึกษานั้น  และมีเกรดเฉล่ียสะสม
ไม่ต ่ากวา่ 2.00) 

         2.2  130-491  สหกิจศึกษา  1  จ  านวน  5 หน่วยกิต 

         2.3  130-492  สหกิจศึกษา  2  จ  านวน  5 หน่วยกิต 
         2.4  ลงเรียนรายวชิาชีพเลือก/วชิาโท จ านวน 6 หน่วยกิตจากรายวิชาชีพเลือกขา้งตน้ หรือเลือก

เรียนจากวิชาชีพเฉพาะของหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวมแล้ว
เป็นจ านวน 6 หน่วยกิต 

          3.  กรณีนกัศึกษาไม่เลือกเรียนวชิาสหกิจศึกษา ตอ้งลงทะเบียนดงัน้ี.- 
         3.1  ตอ้งฝึกงานจ านวน 320 ชัว่โมง 
         3.2  ลงเรียนรายวชิาชีพเลือก จ านวน 15 หน่วยกิต จากรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพเลือกขา้งตน้ หรือ

เลือกเรียนจากวิชาชีพเฉพาะของหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวม
แลว้เป็นจ านวน 15 หน่วยกิต   
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3.1.5  ค าอธิบายรายวชิา  
       3.1.5.1  หมวดศึกษาทัว่ไป ( 33 หน่วยกติ ) 

          กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์    

*101-101   หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื         3(3-0-6) 
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

  หลกัการแนวคิดและความส าคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการเบ้ืองตน้ทาง

เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทนัทางการเงิน ความเช่ือมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืนและเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน การด ารงชีวิตในสังคมร่วมสมยัดว้ยการน้อมน าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic 

principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable development (SD), 

and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society with SEP for sustainable 

development from project-based learning or case study 

**101-102   ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก         3(3-0-6) 

   (Civic Literacy in Thai and Global Context)    

   สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็น
ปัญหาร่วมสมยัในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวฒันธรรมและกระบวนการ
ทางความคิดท่ีเป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม  การรู้หนา้ท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ต่อตา้นการทุจริต ความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกบัสถานะการพฒันาของประเทศ บทบาทและ
หนา้ท่ีของบุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
    Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of countries; 
contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural diversity and global 
mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility against corruption; relationship 
between citizenship and developmental status of a country; roles and duties of individual as a Thai and 
global citizen 
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**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพือ่ความเป็นผู้น า         3(2-2-5) 

   (Designing Your Self and Personality for Leadership) 

 การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จกัตนเอง การก าหนดเป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเอง การพฒันาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมัน่ใจในการอยูใ่นสังคม การพฒันาการพูดในท่ี

สาธารณะ การแนะน าตนเองเพื่อความประทบัใจแรกพบต่อผูอ่ื้น การพฒันาภาวะผูน้ า ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ 

การท างานเป็นทีม   

Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem improvement; 

personality development; self-confidence improvement in public; public speaking development; self-

introduction for first impression; leadership development; human relation skills; team working 

**101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด                    3(3-0-6)  
          (Smart Money Management) 
  การเงินกบัชีวิตประจ าวนั สิทธิและหนา้ท่ี เป้าหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล 

นวตักรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกนัภยั สินเช่ือเงินกู ้การวางแผนภาษี 
การเป็นผูป้ระกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตวัก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

  Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial management; 
financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan; tax planning; 
entrepreneurship; management of investment port;  preparation for retirement and financial independence 

**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม           3(2-2-5) 

  (Community Explorer and Service Learning) 

การเรียนรู้เก่ียวกบัวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อคน้หาประเด็นปัญหาและแนวทางการ

พฒันาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริม

ทกัษะการเขา้ถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทกัษะการใช้ชีวิตและทกัษะด้านสังคม การส่ือสาร การ

เรียนรู้ผา่นกิจกรรมบริการ การพฒันาและการขบัเคล่ือนโครงการเพื่อการพฒันาและกิจกรรมบริการชุมชน 

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนกัวิจยัและนกัพฒันาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพฒันาชุมชนทุกมิติอย่าง

ย ัง่ยนืในศตวรรษท่ี 21  

Learning on community context; community analysis to identify issues and development 

approaches using collaborative community based approach among learners and community members; 
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techniques and enhanced skills in approaching community engagements, community participation, social 

and life skills, communication; service learning; project development and implementation for community 

development and services; preparation for becoming community researcher and developer in variety 

dimensions of sustainable community development in the 21ST century  

**101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว          3(3-0-6) 

  (Politics and Law in Everyday Life) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบ้ืองตน้ กฎหมายใกล้ตวัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั 

อาทิ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และ

กฎหมายอ่ืนๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบนัของสังคม  

Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil Law, 

Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related to current social 

situations 

101-107  ปรัชญาและศาสนากบัการครองชีวติ           3(3-0-6) 
  (Philosophy, Religions and Life Style)   

หลักปรัชญา ค าสอนของศาสนาต่างๆและความส าคัญของศาสนากับการด าเนินชีวิต 
ความหมายและคุณค่าของชีวติตามหลกัศาสนา หลกัธรรมในการด ารงชีวิต ความส าคญัของศีล สมาธิ ปัญญา 
การพัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักค าสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง
ความส าเร็จในการท างานและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ 

Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; meanings and 
values of life in religious view; dharma for living; significances of precept, concentration, and wisdom; 
self improvement and solution of life problems through religious teachings; application for successful 
working and peaceful living with others 

101-108   หลกัตรรกศาสตร์และทกัษะการคิดเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติ       3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

  หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การ
เลือกใช้ทกัษะการคิดชนิดต่างๆในการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนั การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิด
สังเคราะห์ การคิดวพิากษ ์การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การคิดประยกุต ์การคิดเชิงมโนทศัน์ การคิดเชิงกลยทุธ์ 
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การคิดแกปั้ญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทกัษะการ
เขา้ถึงแหล่งความรู้เพื่อการพฒันาตนเองตลอดชีวติ 
  Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and deductive 
thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical thinking; comparative 
thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; applied thinking; conceptual thinking; 
strategic thinking; problem-solving thinking; integrative thinking; creative thinking; future thinking; and 
self-study learning; skills approaching to various resources for lifelong self development   
 

*101-109 มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาบุคลกิภาพ        3(3-0-6) 
(Human Relations and Personality Development) 
ความหมาย ท่ีมา และประโยชน์ของมนุษยสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและกลุ่ม

ต่างๆ ในสังคม การปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พฒันาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตวัทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผูน้ า การฝึกพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมและมารยาททางสังคม การสร้างความประทบัใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการท าผม
เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ การพฒันาทกัษะการพูดดว้ยการออกเสียงท่ีชดัเจนและ
ใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์  
  Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal relationship 
between individual and various groups in society; appropriate adjustment to circumstances in society; 
theories of personality; individual personality development for social adjustment; individual differences; 
leadership; appropriate behavioral practice and social manners; how to create first impression; outfits, 
make up, and hair styles to improve personality and fit circumstances; speech improvement through 
correct pronunciation and proper use of language to fit circumstances 

*101-110  จิตวทิยาในชีวติประจ าวนั  (Psychology in Daily Life)      3(3-0-6) 
  แนวคิดทางจิตวทิยาและการประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั พฒันาการมนุษย ์บุคลิกภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น การวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้
และการรับรู้ การจูงใจ การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ การจดัการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตวั  
  Psychological concepts and application in daily life; human development; personality and 
individual differences; understanding oneself and others; transactional analysis; learning and perception; 
motivation; EQ improvement; stress management; mental health and adjustment 
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*101-111  อาเซียนในโลกยุคใหม่  (ASEAN in the Modern World)       3(3-0-6) 
  การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของเอเชียท่ีมีแนวโน้มในการเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของโลก 
กลุ่มประเทศท่ีมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดบัสูง และมีศกัยภาพท่ีจะเปล่ียนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก 
ความทา้ทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตวัและคงอยูบ่นเส้นทางการเป็นศูนยก์ลางของโลก พฒันาการ
ของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวฒันธรรม บทบาทของอาเซียนและ
ประเทศไทยในเวทีโลก 
  Great change of Asia to be global economic hub; countries with high economic growth, 
and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of  Asian and ASEAN countries for 
adjustment and sustainability as global centralization; progression of ASEAN and ASEAN COMMUNITY 
developments: politic, economic, socio-cultural aspects, roles of ASEAN and Thailand in global stages  
 

*101-112  อารยธรรมศึกษา  (Civilization Studies)         3(3-0-6) 
  อารยธรรมท่ีส าคญั ทั้งอารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การ
ส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาให้กบัโลกในยุคปัจจุบนั ผลงานศิลปกรรมท่ีโดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทาง
ประวติัศาสตร์และมรดกทางวฒันธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มอาเซียน  
 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern age; hand 
over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks of fine arts in each era; historical 
background and cultural heritage of Thailand and neighboring countries in ASEAN  

*101-113   ทกัษะการศึกษา  (Study Skills)          3(2-2-5) 

 คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธ์ิผลในระดบัอุดมศึกษา ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การใชห้้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอยา่งมี

วจิารณญาณ ความคิดสร้างสรรค ์การท างานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา    

 Value of education; learning methods for success in higher education;  necessary learning 

skills in 21st century; use of library and information technology;  analytical thinking skill; critical thinking; 

creativity thinking; team work; public mind; time management 
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101-114  จิตวทิยาทัว่ไป  (General Psychology)         3(3-0-6) 
  แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวทิยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวชิา
จิตวทิยาและคุณค่าในทางปฏิบติั การสัมผสัและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล อารมณ์ พฒันาการของแต่ละช่วงวยั สติปัญญาและการวดั ความผดิปกติทางจิตและการพฒันา
สุขภาพจิต การเขา้ใจและการพฒันาตนเอง 
  Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives of the 
subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning; personalities and 
individual differences; emotions; development of each step of life; intelligences and measurement; 
psychological disorders; mental health development; self understanding and development 

101-115   สังคมวทิยาเบือ้งต้น  (Introduction to Sociology)      3(3-0-6) 
  อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีมีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม 
อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผูน้ า เจตคติในการท างาน มนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี ความส าคญัและวิวฒันาการของสถาบนัต่าง ๆ โดยเทียบล าดบั ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปล่ียนแปลงทางประชากร 
  Influence of social environment to individuals, status and roles of people in society; 
influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes towards working; 
good human relationships; the importance and evolution of institutes by ranking; technology progress and 
population change 

101-116  หลกัเศรษฐศาสตร์  (Principle of Economics)       3(3-0-6) 
  หลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยมูลค่า ราคาและการจดัสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค แนวความคิดเร่ืองอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินคา้ ภายใตท้ฤษฎีตน้ทุนและ
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีก าหนดอุปทานของสินคา้และบริการของปัจจยัการผลิตในตลาดท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ ปัจจยัการผลิตและการก าหนดปัจจยัการผลิต โดยยอ่ในส่วนของตน้ทุนเชิงเปรียบเทียบ 
  General principles of economics regarding values, pricing and resource management; 
consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods reduction rules under the theory of 
cost and other factors determining demand and supply of products and services of product factors in the 
complete and incomplete competitive market; production factors and determination of production factors 
by shortening in terms of comparative cost. 
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กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 

*101-201   ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร  (Thai Language for Communication)       3(2-2-5) 

การใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจบัใจความ หลกัการใชภ้าษาใน

การพูดให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเหมาะสมกบักาลเทศะ การอ่านจบัใจความ สรุปความ และวเิคราะห์สารท่ี

อ่าน หลกัการใชภ้าษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ   

Thai language for communication in various situations; listening comprehension; 

principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and analyzing messages; principles 

of writing in various forms 

*101-202   ภาษาไทยเพือ่การน าเสนอ  (Thai Language for Presentation)      3(2-2-5) 
การใชภ้าษาไทยน าเสนอขอ้มูลในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การน าเสนอขอ้มูลทางวชิาการ 

การน าเสนอขอ้มูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วเิคราะห์และวจิารณ์ การน าเสนอขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

การเลือกใชช่้องทางการส่ือสารอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการท างาน 

        Using Thai language to present information in various situations such as academic 
presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; presentation reliable 
information by using the right and effective communication channel for learning and work 

**@101-203   ภาษาองักฤษเพือ่การปรับพืน้  (English for Remediation)                 3(2-2-5) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

การวดัผล :  ผา่น (Satisfactory - S) และ ไม่ผา่น (Unsatisfactory - U) 

เง่ือนไข :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตท่ีนักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถ

ลงทะเบียนเรียนรายวชิา 101-204 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั ได ้

  ค าศพัท์ส านวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และทกัษะการส่ือสารท่ีใช้บ่อยใน

ชีวิตประจ าวนั การอ่านและการเขียนขอ้ความสั้นๆ การตั้งค  าถามและการตอบอยา่งสั้น บทสนทนาอยา่งง่าย

ในระดบัค า วลี และประโยคสั้นๆ 

  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills frequently 

used in everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer and simple dialogues at 

word, phrase, and short sentence levels 
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หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีได้คะแนนต ่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา                

101-203 ภาษาองักฤษเพื่อการปรับพื้น (English for Remediation) 

**101-204   ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   (Daily Life English)             3(2-2-5) 

  ค าศพัท์ ส านวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทกัษะในการส่ือสาร โดยเนน้ท่ีหัวขอ้

ในชีวติประจ าวนั ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบนั 

  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills with 

emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations 

หมายเหตุ : นกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนสูงกวา่เกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด ใหย้กเวน้การลงทะเบียนเรียนรายวชิา    

101-204  ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั (Daily Life English) และใหไ้ดเ้กรด A ในรายวชิาดงักล่าว  

**101-205   ภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาทางวชิาการ                 3(2-2-5) 
(English for Academic Study)  
วชิาบงัคบัก่อน : 101-204  ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั (Daily Life English) 
การฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งเชิงวชิาการ การฟัง การพดู การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน 

และค าศพัท ์
  Practice essential skills in relation to academic study; listening comprehension, oral 

presentation, reading, grammar, writing and vocabulary   

**101-206 ภาษาองักฤษเพือ่การน าเสนอแบบมืออาชีพ         3(2-2-5) 
(English for Professional Presentation)  
หลักการพูด การเลือกใช้ค  า ประโยค ค าเช่ือม โวหาร การออกเสียงค า และการพูดใน

สถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการน าเสนอเชิงวิชาการ การน าเสนอทางธุรกิจ และการ
สัมภาษณ์งาน 

Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and 
expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business presentation, and 
job interview 
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**101-207 ภาษาองักฤษเพือ่การสอบข้อสอบมาตรฐาน                  3(2-2-5) 
(English for Proficiency Test)  

 บูรณาการทกัษะการใชภ้าษาองักฤษทั้ง 4 ดา้น การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนเพื่อ
การสอบขอ้สอบมาตราฐาน ฝึกใหน้กัศึกษาคุน้เคยกบัเน้ือหาและรูปแบบของขอ้สอบ TOEFL ฝึกเทคนิคท่ี
เป็นประโยชน์ส าหรับท าขอ้สอบ 

Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading and 
writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination; practice useful 
examination techniques 

**101-208 การเขียนโค้ดคอมพวิเตอร์ส าหรับทุกคน                   3(2-2-5) 
(Computer Coding for Everyone) 

  ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดตั้งไพทอน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเขียนโปรแกรม การติดตั้งไลบราร่ี การประมวลผลดว้ยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของขอ้มูลและตวัแปร การ
รับขอ้มูลเขา้และการแสดงผลลพัธ์ การใชง้านค าสั่งทางเลือก การใชง้านค าสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชนั ไลบ
ราร่ีทางคณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยกุตใ์ชก้บังานดา้นกราฟิก  
  Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;  Library 
installation; executing from command line; data type and variable; simple input and output; selection 
statement usage; looping statement usage; function definition; math and graphic library and graphic 
application 

101-209  ภาษาจีน 1  (Chinese 1)         3(2-2-5) 

 สัทอกัษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin ค าศพัทป์ระมาณ 300 ค า และส านวนต่าง ๆ 
อยา่งง่ายท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเนน้การออกเสียงท่ีถูกตอ้ง 

 Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and simple 
expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on correct pronunciation 

101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2)           3(2-2-5) 
 วชิาบงัคบัก่อน : 101-209 ภาษาจีน 1   
 การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาค าศพัทจ์ากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนดว้ย
หวัขอ้เร่ืองท่ีเป็นท่ีสนใจ ศึกษาค าศพัทเ์พิ่มข้ึนอีกประมาณ 300 ค า 
 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese 
conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary 
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101-211 ภาษาญีปุ่่น 1  (Japanese 1)          3(2-2-5) 
 การฟัง พูด ภาษาญ่ีปุ่นขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญ่ีปุ่น ระบบการออกเสียง
ภาษาญ่ีปุ่น ค าศพัท ์และ ส านวนอยา่งง่าย ทกัษะการอ่านประโยคอยา่งง่ายและการเขียนดว้ยตวัอกัษรฮิราคา
นะและคาตะคานะ 
  Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese phonology; 
vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence level; writing using 
Hiragana and Katakana characters  

101-212  ภาษาญีปุ่่น 2  (Japanese 2)          3(2-2-5) 
  วชิาบงัคบัก่อน : 101-211  ภาษาญ่ีปุ่น 1   

ทกัษะการฟังและการพดูโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซบัซอ้นข้ึน ค าศพัท ์และ ส านวน
อยา่งง่าย  ฝึกการอ่านคนัจิ และเขียนอนุเฉทในระดบัง่ายเก่ียวกบัชีวติประจ าวนั  

Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple 
expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life  

101-213  ภาษาเกาหล ี1  (Korean 1)                      3(2-2-5) 
ตวัอกัษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี ค าศพัทท่ี์ใช้

ในชีวติประจ าวนั ทกัษะการฟังและการพดู เนน้ประโยคสนทนาอยา่งง่ายท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั   
Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures; vocabulary 

for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for daily communication 

101-214  ภาษาเกาหล ี2  (Korean 2)                      3(2-2-5) 
  วชิาบงัคบัก่อน : 101-213 ภาษาเกาหลี 1  

ทกัษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีท่ีซับซ้อนข้ึน บท
สนทนาอยา่งง่าย และ ค าศพัท์ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั ทกัษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั
โดยใชส้ านวนอยา่งง่าย  

Listening and speaking with more complex Korean structures; simple conversation and 
vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about everyday life using simple 
expressions 
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กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
**101-301    ทกัษะดิจิทลัส าหรับศตวรรษที ่21          3(2-2-5) 

     (Digital Literacy for 21st Century) 

ความรู้พื้นฐานการใชง้านคอมพิวเตอร์ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีการจดัการสมยัใหม่
ดว้ยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภยัทางดิจิทลัเบ้ืองตน้ ความเส่ียงในการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและ
สังคมออนไลน์ กฎหมายดิจิทลัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัและความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัตนในสังคม
ออนไลน์ การท าธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทลั การซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผา่น
อินเทอร์เน็ต การสร้างความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมส านักงาน การสร้างอินโฟกราฟิก 
การตลาดดิจิทลั    
  Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern technology 
management; basic cyber security; risks and risk management of internet and social media; daily life-
related digital laws and social media responsibilities; online financial transactions; online purchase through 
e-commerce services; e-government services; digital society balancing; office application usage; info 
graphic creation; digital marketing 
 
**101-302 วทิยาการข้อมูลและจินตภาพ                   3(2-2-5) 

    (Data Science and Visualization) 

ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการขอ้มูล อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง การใช้ประโยชน์และการ
ตระหนกัถึงความเหมาะสมในการใหข้อ้มูล การแสดงภาพขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ ฝึกการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย
แอพลิเคชนั 
  Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of sufficient 
information given; data visualization for decision making; data analysis with applications 

**101-303 เทคโนโลยสีีเขียวเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื                  3(3-0-6) 

              (Green Technology for Sustainable Development) 

แหล่งพลงังานทางเลือก พลงังานทดแทน การอนุรักษ์และการจดัการพลงังาน การลดของ

เสีย  ผลิตภาพสีเขียว การจดัการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วฐัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพ

ร้ินท ์การจดัการผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and management; 

waste reduction; green productivity; green supply-chain management; product life cycle; carbon  credit; 

carbon footprint; management of environmental impacts using modern technologies 
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**101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพือ่สร้างนวตักรรมและธุรกจิใหม่               3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)    

แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวตักรรมและธุรกิจใหม่ การ

ส ารวจปัญหา การระดมความคิด การวิเคราะห์เพื่อส ารวจความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูใ้ช้งาน การออกแบบ

การแกปั้ญหาท่ีตรงตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูใ้ชง้านและตรงกบัความตอ้งการของตลาด หลกัการสร้าง

นวตักรรมตน้แบบ การคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and start up; 
customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development; product-market fit; 

prototyping; intellectual property rights protection 

**101-305 การเช่ือมต่อของสรรพส่ิงส าหรับทุกคน                    3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone) 

 ท าความเขา้ใจการเช่ือมต่อของสรรพส่ิง องคป์ระกอบพื้นฐาน การส่ือสารขอ้มูลภายในและ
การเช่ือมต่อของสรรพส่ิง ระบบนิเวศการเช่ือมต่อของสรรพส่ิง การประยกุตใ์ชง้าน 

Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and connectivity of 
IoTs; ecosystem; application of IoTs 

**101-306 ห้องทดลองทีม่ีชีวติเพือ่ความยัง่ยนื                      3(2-2-5) 

    (Living Lab for Campus Sustainability) 

หลกัการของหอ้งทดลองท่ีมีชีวิต และการประยกุตใ์ชห้ลกัการดงักล่าวเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือ
พฒันาอาคารและส่ิงแวดลอ้มในมหาวิทยาลยัสู่ความย ัง่ยนื การสร้างแบบจ าลองเพื่อขยายผลและประยุกตใ์ช้
ในสถานท่ีอ่ืนๆ และในขนาดท่ีใหญ่ข้ึนได ้การบริหารโครงการ โดยเนน้ดา้นการออกแบบและพฒันาอาคาร
สถานท่ีเพื่อประหยดัพลงังานอยา่งย ัง่ยนื 

Principle of living lab and its application for solving problems or improving buildings and 
environment in the university campus for sustainability; building an innovative scalable model for the 
effective project based implementation and knowledge transfer; project management emphasized on 
designing and developing buildings for sustainably energy saving 

*101-307 เทคโนโลยสีารสนเทศ  (Information Technology)       3(2-2-5) 
  แนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าท่ีการ 
ท างานของฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ระบบการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส่ือประสม 
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อินเทอร์เน็ตและการประยุกตใ์ชง้าน การสืบคน้ขอ้มูล การใชง้านโปรแกรมประมวลผลค า การสร้างเวบ็เพจ
เบ้ืองตน้ 

Concept of computer technology; components of computer system; the functions of 
hardware and software; data communication and computer networking; multimedia technology; internet 
and application; data retrieving; word processing implementation; developing basic Webpage 

*101-308  คอมพวิเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน         3(2-2-5) 
  (Computer for Studies and Works)       
  หลกัการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มขอ้มูล อลักอริทึมและการแกโ้จทย์
ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้าน
คอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางท างาน  โปรแกรม
น าเสนองาน 
  Principles of data and information management; types of data files; algorithm and 
problem solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and certification; trends of 
information technology; spreadsheet implementation; software presentation  

*101-309 ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม  (Life and Environment)        3(3-0-6)          
  ความสัมพนัธ์ระหว่างชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน 
การเปล่ียนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนกัถึงปัญหาของส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบต่อมลภาวะ
และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพและพลงังาน
ทดแทน กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม การด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Relationship between human and environment; significance of natural resources, energy, 
global climate change1; awareness of environmental problems and impacts: from pollutions, loss of 
biodiversity; environmental conservation; application of biotechnology and alternative energy; 
environmental laws and laws; lifestyle following philosophy of sufficiency economy 

*101-310 อาหารเพือ่สุขภาพทีด่ี  (Healthy Diet)         3(3-0-6)
  ความส าคญัและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลงังานจากอาหาร อาหาร
กบัโรค โภชนาการเพื่อการป้องกนัและการบ าบดัโรค อาหารอินทรีย ์การแปรรูปอาหาร การปนเป้ือนและ
การเส่ือมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมัน่คงทางดา้นอาหาร 
ความเช่ือของการเสริมอาหารและผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร นวตักรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหาร
สุขภาพ  Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy; nutrition and 
diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food transformation; contamination and food 
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spoilage; quality and food safety; nutrition labels; food stability; belief of supplementary diets and dietary 
supplements products; food innovation and marketing direction of healthy diets 

*101-311 เคมีในชีวติประจ าวนั  (Chemistry in Daily Life)               3(3-0-6) 
ความส าคญัของเคมี สสารและการจ าแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีท่ีส าคญัใน

ชีวิตประจ าวนั สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเคร่ืองส าอาง สารเคมีท่ี
ก่อใหเ้กิดมะเร็ง สารเคมีท่ีเป็นสารพิษท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั การป้องกนัและแกพ้ิษจากสารเคมี 
  Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical compounds in 
daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents and cosmetics; carcinogenic 
compounds; toxic compounds used in daily life; chemical prevention and alleviation 

*101-312 คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวนั  (Mathematics in Daily Life)      3(3-0-6)
   ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้และการให้เหตุผล เรขาคณิตกบัการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแปลความหมายขอ้มูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบ้ืองตน้
ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแกปั้ญหาและตดัสินใจในชีวติประจ าวนั 
  Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application of 
mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for problem solving and 
decision making in daily life 

*101-313 สถิติในชีวติประจ าวนั   (Statistics in Daily Life)        3(3-0-6) 
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถิติ การเก็บรวบรวมขอัมูล การบนัทึกขอ้มูลส่วนตวั บญัชีรายรับ
รายจ่ายประจ าวนั การบนัทึกขอ้มูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบ้ืองตน้ความน่าจะเป็นอยา่งง่าย การประยกุตใ์ช้
ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติในชีวติประจ าวนัเพื่อการตดัสินใจในการวางแผนการใชจ่้าย การท านายผลการลงทุน 
และ การพยากรณ์อากาศ 
     Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income and 
expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic statistics in daily 
life for decision making: spending planning, predictive investment, and weather forecast 

101-314 คณติศาสตร์ในอารยธรรม   (Mathematics in Civilization)      3(3-0-6) 
  หลกัเบ้ืองตน้และพฒันาการของการเกิดข้ึนของตวัเลขและระบบการคิดโดยใชต้วัเลขเป็น
ฐาน การน าเอาตวัเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนบัจ านวนและพฒันาการ
ของความเป็นไปไดท้างสถิติเบ้ืองตน้ ความรู้พื้นฐานทางตรรกเชิงตวัเลข 
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  Fundamental principle and development of numbers and thinking system with numbers as 
the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering system and development of 
basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical numbers  

*101-315 สถิติและความน่าจะเป็น   (Statistics and Probability)       3(3-0-6) 
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลกัษณะ
ของขอ้มูลทางธุรกิจ วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความถ่ี 
การประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วม
และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ การทดสอบสมมติฐาน 
  Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of business data; 
data collection; basic probability theory; random variable; frequency distribution; statistical estimation; 
variance and proportion of population; analysis of covariance and correlation coefficient; hypothesis 
testing 
 
กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์  
**101-401   ชีวติ สุขภาวะ และการออกก าลงักาย         3(2-2-5) 

(Life, Well-Being and Sports)           
  สุขภาวะดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริม

สุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ ยา เคร่ืองส าอาง สมุนไพร และผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ี
ใชใ้นชีวติประจ าวนัให้เกิดความปลอดภยั การออกก าลงักาย คุณค่าและผลของการออกก าลงักายท่ีมีต่อระบบ
ต่างๆในร่างกาย การออกก าลงักายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกก าลงักายในลกัษณะ
ของกีฬาเพื่อการแข่งขนั 

 Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage life; health 
promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, medication, cosmetic, herbs; food, 
nutrition and dietary supplements; value and effect of physical exercises on various systems of body; 
personal sports and game sports practices 

**101-402   ศิลปะและดนตรีเพือ่สุนทรียภาพแห่งชีวติ          3(3-0-6) 

(Art and Music Appreciation)    

ความ รู้ เก่ี ยวกับ สุนท รียศาสตร์ ศิลปะใน รูปแบบของสถาปัตยกรรม  จิตรกรรม 

ประติมากรรม  นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมยัต่างๆของศิลปะ แรงบนัดาลใจเบ้ืองหลงัผลงานศิลปะ 

ความซาบซ้ึงในศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพนัธ์ระหวา่งศิลปะ ดนตรี กบัชีวติ ศิลปะใน
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ชีวิตประจ าวนั และคุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเคร่ืองมือจรรโลงจิตใจและสร้าง

สุนทรียภาพต่อชีวติของมนุษย ์    

 Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, dances and 

music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; aesthetic evaluation; 

relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of arts as a tool to sustain the human 

mind 

**101-403 นิยมไทยและอศัจรรย์ในสยาม           3(3-0-6) 

(Thai Appreciation and Unseen in Siam) 

ภูมิหลงัของสังคมไทย ศิลปะและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลกัษณ์ความ

เป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา  คติความเช่ือและค่านิยม วิถี

ชีวติ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบา้น  แนวทางอนุรักษ ์ สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   

Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition; identity of 

Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways of life; music; Thai 

dances and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of Thainess 

**101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน                    3(2-2-5) 

  (Designing Your Dream)  

ฝึกทกัษะตั้งประเด็นหัวขอ้เร่ืองท่ีสนใจเรียนรู้จากความตอ้งการของตนเอง ตั้งสมมติฐาน

และให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ คน้ควา้แสวงหาความรู้เก่ียวกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวจ้าก

แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม 

สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ น าเสนอแนวคิดอยา่งเป็นระบบดว้ยกระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล 

กระบวนการแกปั้ญหา และกระบวนการกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดทกัษะเรียนรู้ตลอดชีวติ  

Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and ideas; 

hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; reviewing of information in 

relation to formulated hypothesis from various tools; data collection and data analysis planning; practicing 

systematic process of thinking, data gathering, problem-solving, and group working for the presentation of 

ideas in order to enhance lifelong learning skills 
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**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวติ                 3(2-2-5)  

    (Yoga, Meditation and Art of Living) 

การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจท่ีดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ 
ปรัชญาโยคะ ประวติัโยคะ องคป์ระกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การ
ฝึกสมาธิเพื่อโยคะ การผอ่นคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ขอ้ควร
ปฏิบติัและขอ้ควรระวงัในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฝึกโยคะ หลกัการสุขภาพแบบองคร์วมและศิลปะ
การด ารงชีวติ 
    Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing; yoga 
philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama; meditation for 
yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing; recommendations and 
precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; holistic health concept and art of living 

**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์                3(2-2-5) 

    (Creative Photography) 

การฝึกปฏิบติัเทคนิคการถ่ายภาพอยา่งง่ายโดยใชก้ลอ้งโทรศพัท์มือถือและกลอ้งอ่ืนๆ เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัและหรือใชเ้พื่อการคา้ เรียนรู้การส่ือสารดว้ยภาพถ่าย การ
จดัองคป์ระกอบศิลป์ พื้นฐานการจดัองคป์ระกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกลอ้ง สมดุล
ของภาพ แสงกบัการสร้างสรรคภ์าพถ่าย และมุมมองภาพกบัการส่ือความหมาย  

Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and other cameras 
to create photography in daily life or for commercial purposes; visual communication by using basic art 
composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera angle, balance, photographic creation and 
perspective 
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3.1.5.2.  หมวดวชิาเฉพาะ (90   หน่วยกติ) 
 กลุ่มวชิาแกน   (48 หน่วยกติ) 
130-104   เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ                      3 (3-0-6) 
                   (Business Economic) 
    วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

  การน าทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ทั้งในระดบัจุลภาคและมหภาคมาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ เพื่อการ
วิเคราะห์อุปสงค์ของสินคา้และบริการ ต้นทุนการผลิต ก าไรทางธุรกิจและก าไรทางเศรษฐศาสตร์ในการ
ก าหนดราคาทั้งในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ ตลอดจนรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ 
นโยบายการเงินและนโยบายการคลงัในระบบเศรษฐกิจ  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจการลงทุน
ทางธุรกิจ 

  Introduce economic theory in both micro and macro levels that can be applied in business. 
Emphasizes topics to be beneficial for business decision making and investment, namely, demand analysis 
of goods and services, cost of production, economic profit and business earnings, price determination in 
perfect and imperfect competitive markets, national income, monetary policy, and fiscal policy. 

 
130-204   การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การตัดสินใจทางธุรกจิ                3 (3-0-6) 
                   (Data Analysis for Decision Making in Business)    
                   หลกัการวิเคราะห์โดยเน้นการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ไดแ้ก่ การทดสอบขอ้มูลท่ีไดม้าโดยการ
แจงนับ การทดสอบและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่ายและเชิงซ้อน การควบคุมคุณภาพทางสถิติ การ
โปรแกรมเชิงเส้นตรง ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการจัดสรรงาน โดยเน้นการสร้างตัวแบบและการ
ค านวณหาผลลพัธ์ เพื่อช่วยในการตดัสินใจทางธุรกิจ 

  Data analysis to decision making in business.  Main topics are sampling and sampling 
distributions, hypothesis testing, simple linear regression and multiple regression, linear programming 
models, transportation models, assignment models.  This course emphasizes on building models and 
solving   problems for business decision making. 
 
130-215   ธุรกจิระหว่างประเทศ                                                                              3 (3-0-6) 
        (International  Business) 
 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
   ความรู้พื้นฐานธุรกิจระหวา่งประเทศ และสภาพแวดลอ้มธุรกิจระหวา่งประเทศทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม การเมืองและกฎหมาย  เคร่ืองมือนโยบายการค้า การเปล่ียนแปลงและรูปแบบการค้า
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ระหวา่งประเทศ การลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศ กฏเกณฑ์ทางการคา้ระหวา่งประเทศ  การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ การเขา้สู่ตลาดต่างประเทศและการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 International dimensions of  business : international  business  environments (economic, social, 
cultural, political  and  legal); policies, rules and regulations of international trade and foreign direct  
investment; regional  economic  integration; foreign  markets  entry and  international  business  
operations. 
 
130-217   ธุรกจิอจัฉริยะ     3 (3-0-6) 
                  (Business  Intelligence) 
   วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าท่ีการท างานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการ
ส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส่ือประสม อินเทอร์เน็ตและการประยุกตใ์ช้งาน การฝึก
ปฏิบติัสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  การพฒันาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลกัการธุรกิจอจัฉริยะเชิงธุรกิจ 
ความตอ้งการส าหรับธุรกิจอจัฉริยะเชิงธุรกิจ การท างานร่วมกนัของวิธีการทางธุรกิจอจัฉริยะ วิธีการทาง
ธุรกิจอจัฉริยะ การจดัการประสิทธิภาพขนาดใหญ่ การจดัการกิจกรรมทางธุรกิจ การจดัการขอ้มูลเพื่อธุรกิจ
อจัฉริยะ การเก็บขอ้มูลเชิงวเิคราะห์ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเพื่อธุรกิจอจัฉริยะ 
  Components of computer system; the functions of hardware and software; data communication 
and computer networking; multimedia technology; Internet and its application; practice data retrieving; 
Business information system development, business intelligence concepts.  Requirement for business 
intelligence, articulating a business intelligence solution, business intelligence methodology, enterprise 
performance management, managing business activities, data management for business intelligence, 
analytical data storage and decision support systems for business intelligence. 
 
130-302   กฎหมายธุรกจิ   3 (3-0-6) 
    (Business Law) 
 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
   ความหมายและลกัษณะทัว่ไปของสัญญา หน้ีละเมิดและกฎหมายว่าดว้ยเอกเทศสัญญาท่ีส าคญั ๆ 
เก่ียวกบัธุรกิจ เช่น ซ้ือขาย เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ ยืม ค ้าประกนั จ านอง จ าน า ตวัแทน นายหนา้ประกนัภยั ตัว๋เงิน 
เช็คและความผิดเก่ียวกับเช็ค หุ้นส่วนและบริษัทและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ เช่น กฎหมาย
ทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร เป็นตน้ 
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 Meaning and nature of juristic acts and contracts. Laws relating to sale, exchange, gifts, hire of 
property and hire-purchase, agency, brokerage, loan, and negotiable instruments. Laws regarding the 
organization, operation and liquidation of partnerships, limited companies and public companies, 
intellectual property, labor, and taxation.  
 
130-303   การภาษีอากร 1        3 (3-0-6) 
    (Taxation 1) 
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
   ความหมาย วตัถุประสงค์ และลกัษณะการภาษี โครงสร้างของกฎหมายภาษี การจ าแนกประเภท
ภาษีอากร หลักเกณฑ์และการจดัเก็บภาษีอากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีการรับมรดก ตามประมวล
รัษฎากร ความรับผดิชอบและจริยธรรมในการเสียภาษีใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

The definition, objective and characteristic of taxation; the structure of taxation; classification of 
tax law; principles and procedures in practice about personal income tax, corporate income tax, value 
added tax, specific business tax, stamp duty, withholding tax, inheritance tax; the responsibilities and 
ethics in deal with tax payment. 
 
130-403       การออกแบบนวตักรรม      3 (3-0-6) 
                    (Design Thinking Studio)  

    วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
     กลยทุธ์และกระบวนการเพื่อพฒันาวธีิการแกปั้ญหาและพฒันาผลิตภณัฑ์  ตลอดจนการบริการท่ี

สร้างสรรค์ เพื่อการเพิ่มมูลค่า กระบวนการออกแบบนวตักรรม ได้แก่ การท าความเข้าใจ ตีความปัญหา 
พฒันาความคิด  พฒันาตน้แบบ  และการทดสอบ 

     Strategies and procedure to solve problem creatively and develop product and services that 
value added. Design process that create innovation through interpret, define, ideate, prototyping and 
experiment. 
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130-404       การเป็นผู้ประกอบการและธุรกจิสตาร์ทอพั                               3 (3-0-6) 
    (Entrepreneurship and Startup Business) 
    วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

      แรงจูงใจในการเป็นผูป้ระกอบการ  คุณลกัษณะเฉพาะของผูป้ระกอบการ  บริบทของการด าเนิน
กิจกรรมการประกอบการ  การตระหนักในโอกาสทางธุรกิจ  การประเมินโอกาสทางธุรกิจ  การจดัหา
ทรัพยากร  รูปแบบทางธุรกิจ  กิจกรรมของการประกอบการ  ภาวะผูน้ าและความเป็นผูป้ระกอบการเพื่อ
สังคม  และการออกจากธุรกิจและผลลพัธ์ท่ีได ้

     Entrepreneurial motivation, entrepreneurial characteristics, contexts of entrepreneurial activity, 
opportunity recognition, opportunity assessment, acquiring resources, business models, entrepreneurial 
activities, leadership and social entrepreneurship, exits and outcomes.  

 
130-405      การจัดการเชิงกลยุทธ์เพือ่การแข่งขัน   3 (3-0-6) 
                      (Strategic Management for Competitiveness)  

   วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
     แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการในการพัฒนากลยุทธ์  ครอบคลุมกระบวนการตั้ งแต่การ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ  การก าหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  การก าหนดกลยุทธ์ทั้งในระดบัองค์การ 
ระดับหน่วยธุรกิจ  และระดับหน้าท่ี  การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล  และการติดตาม
ประเมินผล  เพื่อใหอ้งคก์ารเกิดความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื  

    Basic concepts and processes in strategy development. The process begin analysis of business 
environment, vision, mission, corporate strategy, business strategy, functional strategy, implementation 
strategic into practice effectively and evaluation. Strategic management that provide a strong and 
sustainable competitive advantage. 
 
131-103    การบัญชีการเงิน 1 3 (3-0-6) 
   (Financial Accounting 1) 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

   กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน สมการบญัชี วงจรการบัญชี งบการเงินและการ
น าเสนองบการเงิน หลกัและวิธีการบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชี การปรับปรุงบญัชีและการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด
กระดาษท าการ การบัญชีเก่ียวกับสินค้าคงเหลือการบัญชีเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่มสมุดรายวนัเฉพาะ
จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 
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    Conceptual framework for financial reporting; accounting equation; accounting cycle; financial 
statements and presentation of financial statements; principles and procedures of accounting record; 

adjusting entries and correction of errors; worksheet; accounting for inventory; accounting for value added 
tax; special journal; accounting professional ethics. 
 
131-104    การบัญชีการเงิน 2  3 (3-0-6) 
    (Financial Accounting 2) 
    วชิาบังคับก่อน : 131-103 การบัญชีการเงิน 1 

  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบนัทึกบญัชีเงินสดยอ่ย การบญัชีเก่ียวกบัเงินลงทุน การบญัชี
เก่ียวกบัตัว๋เงินและลูกหน้ี สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน การบญัชีเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
หน้ีสินหมุนเวยีน หน้ีสินไม่หมุนเวยีน ส่วนของเจา้ของ การบญัชีส าหรับกิจการอุตสาหกรรม ระบบใบส าคญั 
งบกระแสเงินสด   

   Bank reconciliation statement; the petty cash account; accounting for investment, notes 
receivables, accounts receivable, estimating the allowance of bad debts, non-current assets, depreciation, 
accounting for natural resources, intangible assets, current liabilities, non current liabilities, owner’s 
equity; accounting for manufacturing firms; the voucher system; statement of cash flows. 
 
131-204    การบัญชีบริหาร               3 (3-0-6) 
     (Managerial  Accounting) 
    วชิาบังคับก่อน : 131-103 การบัญชีการเงิน 1 

 การบญัชีบริหารและแนวคิดตน้ทุน ตน้ทุนงานสั่งท า ตน้ทุนฐานกิจกรรม ตน้ทุนช่วง การวเิคราะห์
ความสัมพนัธ์ของตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไรการวางแผนก าไร งบประมาณยืดหยุ่น ตน้ทุนมาตรฐานและการ
วเิคราะห์ผลต่าง การวดัผลการปฏิบติังานในองคก์รกระจายอ านาจการวเิคราะห์ส่วนแตกต่าง ประเด็นส าคญั
ต่อการตดัสินใจ 

   Managerial accounting and cost concepts; job-order costing; activity-based costing; process 
costing, cost-volume-profit relationship analysis; profit planning; flexible budgets, standard costing and 
variance analysis; performance measurement in decentralized organizations; differential analysis; key 
issues in decision making. 
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132-203    การเงินธุรกจิ                                  3 (3-0-6) 
                 (Business  Finance) 
    หลักการ ทฤษฎี และความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการเงินธุรกิจ บทบาทและหน้าท่ีการจดัการทาง
การเงินในการวางแผนทางการเงินในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล โดยค านึงถึงหลกัปรัชญาธรรมาภิบาล การค านวณ
อตัราส่วนทางการเงิน  การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหาร
เงินสด  การบริหารลูกหน้ีการคา้ การบริหารสินคา้คงเหลือ การวเิคราะห์จุดคุม้ทุนและการวางแผนก าไร  ค่า
ของเงินตามเวลา  งบจ่ายลงทุน การบริหารเงินทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง และนโยบายการจ่ายปันผล 

Principles of business finance.  The role and task of financial management in financial planning in 
digital economy regarding to good governance philosophy. Financial ratios. Financial planning and 
forecasting. Working capital management. Cash management. Account  receivable management. Inventory 
management. Break-even analysis and profit planning . Time value of money. Capital budgeting . Short-
term  and  long-term  financing. Dividend policies. 
 
133-202    หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั       3 (3-0-6) 
                   (Principles of Marketing and Digital Marketing) 
                   วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

  ความส าคญัและบทบาทของการตลาดท่ีมีต่อเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทลั  พฤติกรรมผูบ้ริโภค
ในยคุดิจิทลั  การแบ่งส่วนตลาด  การก าหนดลูกคา้เป้าหมาย  ต าแหน่งผลิตภณัฑ์  ส่วนประสมทางการตลาด 
ได้แก่ ผลิตภณัฑ์  การก าหนดราคา  ช่องทางการตลาด  การส่งเสริมการตลาด  การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ
ทางการตลาดท่ีเป็นส่ือดิจิทลั  การเตรียมความพร้อมในการน าการตลาดดิจิทลัมาใชเ้ป็นกลยทุธ์ทางการตลาด  
และการติดต่อส่ือสารทางการตลาดผา่นส่ือสังคม   

  Importance and role of marketing towards economy and society in the digital era.  Consumer 
behavior in the digital era, market segmentation, target group, product positioning. Marketing mix of 
product, price, place, promotion.  Application of digital media as a marketing tool, preparation of using 
digital marketing as a marketing strategy and marketing communication through social media. 
 
134-201     หลกัการจัดการ   3 (3-0-6) 
      (Principles of Management)                 
      วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหน้าท่ีทางการจดัการ ทฤษฎี  และแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการบริหาร
จัดการ อันประกอบไปด้วยการวางแผน การจัดองค์กร การน าและการควบคุม และทบทวนแนวคิด
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วิวฒันาการทางการบริหารต่างๆ  รวมทั้งหน้าท่ีการบริหารจดัการ การปฏิบติั ตลอดจนแนวคิดและวิธีการ
บริหารจดัการสมยัใหม่และร่วมสมยั 

    Introduction to the management function. Theory and fundamental  concepts of management 
including planning, organization, leadership, and control. This class overview the evolution of 
management thought, function, and practice thoroughly that defines the  current management approaches 
and emerging management concepts.  

 
136-301        การจัดการการผลติและการด าเนินงาน                                      3 (3-0-6) 
                        (Production and Operation Management) 
                        วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

      ความเป็นมา หลกัการ แนวคิด  และทฤษฎีการจดัการผลิตและด าเนินงาน   หน้าท่ีในการผลิต
ตลอดจนการด าเนินงานการผลิตสินคา้ให้มีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนผลิตภณัฑ์  การ
ควบคุมคุณภาพ  การเลือกท าเลท่ีตั้ง  การวางแผนผงักระบวนการผลิต   การพยากรณ์ความต้องการ  การ
วางแผนก าลงัการผลิต  การจดัล าดบังานและตารางการผลิต  การจดัการสินคา้คงคลงัสมยัใหม่ 

      The evolution, principles, concepts and theories of production and operation management. 
Functions and operations of effective production such as product planning, location selection, production 
planning and control, forecasting of demand, prioritization, production scheduling, and modern inventory 
management. 
 
กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ   (27 หน่วยกติ) 
133-301   การจัดการการตลาด         3 (3-0-6) 
                (Marketing  Management) 
                วชิาบังคับก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
              แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด  สภาพแวดลอ้มทางการตลาด  การวิเคราะห์การแข่งขนัในตลาด  
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  การแบ่งส่วนทางการตลาด  ตลาดเป้าหมาย  การก าหนดต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์  การก าหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์  กลยุทธ์ราคา  กลยุทธ์การจดัจ าหน่าย  กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด  การปฏิบติัการและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด 
   Concept and theory of marketing,  marketing environments. Analysis of market competition and 
consumer behavior. Market segmentation, target market and product positioning.  Product strategy, price 
strategy, distribution strategy and promotion strategy.  Implementation and marketing activities control.   
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133-302   พฤติกรรมผู้บริโภค          3 (3-0-6)  
                 (Consumer Behavior) 
                 วชิาบังคับก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
               หลกัและการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ โดยพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมี
อิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ  การจูงใจส่วนบุคคล  ทฤษฎีของการเรียนรู้ ทศันคติและค่านิยม รวมทั้ง
อิทธิพลทางสังคมและวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ 
     Principles and analysis of consumer behavior in buying decision.  Consider the various factors 
that affect buying decision process.  Personal motivation, learning theories, attitude, values and influence 
of social and cultural traditions.     
  
133-308    การจัดการช่องทางการตลาดแบบบูรณาการ           3 (3-0-6) 
                  (Integrated Marketing Channels Management) 
                 วชิาบังคับก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
               แนวคิดการจดัการช่องทางการตลาด  หน้าท่ีงานของสมาชิกช่องทางการตลาด การออกแบบ
ช่องทางการตลาด  การคดัเลือกสมาชิกช่องทางการตลาด  การจูงใจสมาชิกช่องทางการตลาด  การจดัการโลจิ
สติกส์กบัการจดัการช่องทางการตลาด  ช่องทางการตลาด  Omni Channel ท่ีบริษทัน ามาใช้ส่ือสารกบัลูกคา้
ผา่นหลากหลายช่องทางการตลาด โดยเช่ือมโยงช่องทางการตลาดต่างๆ ให้เป็นหน่ึงเดียวในรูปแบบการขาย
ผา่นหนา้ร้าน และการขายออนไลน์ผา่นเวป็ไซต,์ โมบายแอพพลิเคชัน่,ส่ือสังคม   
    Concept of marketing channel management. Distribution tasks of wholesalers and retailers. 
Marketing channel design. Selection of channel members. Motivation of channel members. Logistics 
management and marketing channel management.  Omni Channel that companies integrate various 
channels to communicate with customers through physical location and online via websites, mobile apps 
and social media.  

 
133-309    การวจัิยการตลาดและการวเิคราะห์ข้อมูลทางการตลาด          3 (3-0-6) 
                 (Marketing Research and Data Analytics) 
                   วชิาบังคับก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั  และ 133-302 พฤติกรรมผู้บริโภค 
               ความส าคญัของการวิจยัตลาดท่ีมีต่อธุรกิจ  กระบวนการวิจยัตลาด เคร่ืองมือใช้ในการวิจยัตลาด  
การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัตลาด   การวิจยัตลาดเฉพาะกรณี  การประมวลผลขอ้มูล  การเลือกใชส้ถิติใน
งานวิจยัการวิเคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงานการวิจยั  การน าผลงานวจิยัไปปรับใชใ้นการจดัการและการ
ตดัสินใจทางการตลาด 
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  Importance of market research that affects the businesses.  Market research process, research 
tools, research proposal writing, research on individual case, data manipulation including statistical 
method selection and data analysis, writing report, empirical result adjustment for management and 
marketing decision. 
 
133-310    การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก                         3 (3-0-6) 

(International and Global Marketing) 
วชิาบังคับก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 

    ความส าคัญของการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก โอกาสและความท้าทายของ
การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก  การวิเคราะห์ลูกคา้และคู่แข่งขนัในตลาดระหวา่งประเทศและ
ตลาดโลก  วิธีการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก   การพฒันากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด       
กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์   กลยุทธ์ราคา   กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  และกลยุทธ์การจดัจ าหน่ายส าหรับตลาด
ระหวา่งประเทศและตลาดโลก 

   Importance of international and global marketing. Opportunities and challenges associated with 
international and global marketing.  Analysis of customers and competitors in international and global 
market.  International and global market entries and development of marketing mix strategies : product 
strategy, pricing strategy, promotion strategy and distribution strategy for international and global market.  
 
133-311  การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการและส่ือสังคม                   3 (3-0-6) 
               (Integrated Marketing Communication and Social Media) 
                 วชิาบังคับก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
             ความส าคญัและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาและการปฏิบติัตามโปรแกรมการส่ือสารทาง
การตลาดและส่ือสังคมท่ีครอบคลุมการโฆษณา  การส่งเสริมการขาย  การใช้พนักงานขาย  การ
ประชาสัมพนัธ์  การตลาดทางตรง  และการใช้ส่ือสังคม  การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้เป้าหมาย  การวางแผน
งบประมาณ  การเลือกส่ือท่ีเหมาะสม  การจดัสรรทรัพยากร  การประเมินและการควบคุม  
  Importance and factors affects development and implementation of communication programs in 
marketing and social media covering advertising, sales promotion, personal selling, public relations, direct 
marketing, and social media. Target group communication. budget planning, media selection, resources 
allocation, evaluation and control.  
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133-404   การจัดการผลติภัณฑ์และราคา            3 (3-0-6) 
                (Product and Price Management) 
                วชิาบังคับก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
              องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ การจดัแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  กลยุทธ์
ผลิตภณัฑ์ รวมทั้งการจดัการสายผลิตภณัฑ์ การวางแผนและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ การก าหนดนโยบายและ
กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้และการก าหนดนโยบาย การหีบห่อผลิตภณัฑ์  การประมาณการ และการ
ทดสอบตลาด 

  Product component, product classification, product life cycle, product strategy, product line 
management, new product development, brand strategy, packaging strategy, pricing strategy. estimation 
and market test.  
 
133-413    การจัดการตราผลิตภัณฑ์                  3 (3-0-6) 
                 (Brand Management) 
                 วชิาบังคับก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
    องคป์ระกอบและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของตราสินคา้  ช่ือตราสินคา้  เคร่ืองหมายการคา้ 
ลิขสิทธ์ิ  สัญลกัษณ์  การออกแบบบรรจุภณัฑ์  การพิจารณาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร เพื่อสร้างการ
รับรู้ในตราสินคา้ให้เกิดข้ึนกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  กลยุทธ์ในการสร้างตราสินคา้ให้มีความแข็งแกร่งใน
ตลาด  การประเมินความส าเร็จของตราสินคา้   
    Elements and factors influence the success of brand, brand name, trade mark, copyright, logo 
and packaging design.  Communication tools that create brand awareness of target group.  Strategies used 
to create strong brand.  Evaluation of brand success. 
 
133-416    การวางแผนการตลาด                                                                 3 (3-0-6) 
          (Marketing Planning) 

    วชิาบังคับก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
       ความส าคญัของการวางแผนการตลาด   การวเิคราะห์อุตสาหกรรมและสถานการณ์   การวเิคราะห์
การแข่งขัน  กระบวนการวางแผนทางการตลาด   การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  การก าหนดยอดขายตาม
ระยะเวลา  การก าหนดงบประมาณแผนการตลาด  การก าหนดกลยุทธ์การตลาด  การวางแผนปฏิบติัการ
ทางการตลาด   
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        Importance of marketing planning.  Industry and situation analysis.  Five forces analysis. 
Process of marketing planning. Target group identification. Sales identification on timing period.  
Marketing budget allocation on timing period.  Marketing strategies planning  and implementation. 
 
กลุ่มวชิาชีพเลอืก   (15 หน่วยกติ) 
130-308   การวจัิยทางธุรกจิ         3 (3-0-6) 
   (Business Research)  
   วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กระบวนการวิจยั เทคนิคต่าง ๆ ในการเก็บรวมรวมขอ้มูล การประมวลผล การวิเคราะห์ขอ้มูล การ
เขียนผลงานเพื่อใช้ในการออกแบบและพฒันาธุรกิจ เรียนรู้การสุ่มตวัอย่างจากกลุ่มประชากร การสร้าง
แบบสอบถาม และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการท าวจิยั 
 Process of research, techniques of data collection, data interpretation, and data analysis. Writing 
research papers for business design and development.  Random sampling from population, questionnaire 
design and statistical program for research.  
 
130-402   เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถในการแข่งขัน         3 (3-0-6) 
                   (Microeconomics of Competitiveness) 
                   วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

  หลักทั่วไปของขีดความสามารถในการแข่งขนัระดับประเทศ ภูมิภาคและบริษัท/หน่วยธุรกิจ 
องคป์ระกอบของการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั ความส าคญัของการพฒันามูลค่าเชิงการแข่งขนั
ของทรัพยากรท่ีมีอยู ่การพฒันาสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายของรัฐบาลให้สอดคลอ้งกบัการส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขนั การส่งเสริมให้ธุรกิจและหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ มีส่วนร่วมในการพฒันา
ประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว ภายใต้หว่งโซ่มูลค่าและระบบการบริหารจดัการแบบคลัสเตอร์ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อน าไปสู่การพฒันาขีดความสามารถเชิงการแข่งขนัและการพฒันาดัชนีบ่งช้ีด้าน
ความกา้วหนา้ทางสังคมตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของ 

             The principle of competitiveness for a nation, region and firm/business unit the determinants of 
competitiveness, the importance of adding competitive value to the existing endowment, the development 
of related institution and public policy in supporting the capacity building of competitiveness, promoting 
firms and other organizational entities to participate in creating a long-term productivity under the cluster 
management model in different industries in order to lend to development of competitiveness and Social 
Progress Index according to United Nations’ Sustainable 
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133-303   การตลาดการเกษตร           3 (3-0-6) 
                 (Agricultural Marketing) 
                 วชิาบังคับก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
 ความส าคญัของสถาบนัและองคก์รทางการตลาด  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกษตรและธุรกิจเกษตร  
ลกัษณะของสินคา้ทางการเกษตร การก าหนดตน้ทุนและราคาสินคา้เกษตร การบริโภค การส่งออก การตลาด
ซ้ือขายล่วงหนา้ การใชส่้วนประสมทางการตลาดกบัการเกษตรและธุรกิจเกษตร ปัญหาและอุปสรรคในการ
พฒันาตลาดเกษตร 

   Importance of marketing institution and organizations.  Factors affecting agriculture and 
agriculture business.  Types of agricultural products. Cost and market price of agricultural products. 
Consumption, exporting and future market.  Using marketing mix with agriculture and agriculture 
business.  Problems and obstacles that prevent the development of agriculture market. 
 
133-305    การจัดการงานขาย                                                                                                      3 (3-0-6) 
                 (Sales Management)  
                 วชิาบังคับก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
       บทบาทและความส าคญัของการจดัองคก์รขาย การก าหนดโควตาและอาณาเขตในการขาย การจูง
ใจและการจ่ายค่าตอบแทนในการขาย การบริหารงานบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายขาย ตลอดจนการ
ประเมินผลงานของพนกังานขาย 
       Role and importance of sales organization.  Quota and sales territory.  Motivation and sales 
incentives.  Personnel management involve with sales department and evaluation of personal selling.  
 
133-401   การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย                                                                            3 (3-0-6) 
                (Advertising and Sale Promotion) 
                วชิาบังคับก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
      ลักษณะเฉพาะของการโฆษณา  ประเภทของการโฆษณา ผลกระทบของการโฆษณาท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจและสังคม การวางแผนส่ือโฆษณา การประเมินผลแผนการโฆษณา  ลกัษณะเฉพาะการส่งเสริมการ
ขายในประเด็นต่างๆ เช่น การวางแผนส่งเสริมการขายเพื่อก าหนดกิจกรรมต่างๆ การส่งเสริมการขาย 
ประเมินผลแผนการส่งเสริมการขาย ตลอดจนการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการโฆษณากบัการส่งเสริม
การขาย 
     Characteristics of advertising, types of advertising, impact of advertising toward economic and 
society. Advertising plan and evaluation of the plan.  Characteristics of sales promotion on topics sales 
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promotion plan, sales promotion activities, and evaluation of sales promotion plan. The relationship of 
advertising and sales promotion.  
 
133-405   การตลาดบริการ            3 (3-0-6) 
                (Service  Marketing ) 
                วชิาบังคับก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
 ลักษณะเฉพาะของตลาด และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส าหรับธุรกิจบริการ  การก าหนดส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการต่าง ๆ   การพฒันาและโครงสร้างของสถาบนัต่าง ๆ ท่ีด าเนินการ
เก่ียวกับสินค้าบริการ เช่น สถาบนัการเงิน ธนาคาร บริษัทประกันภยั บริษทัขนส่ง กิจการโรงแรมและ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และอ่ืน ๆ  การเปรียบเทียบระหวา่งตลาดผลิตภณัฑก์บัตลาดบริการ 
     Characteristics of the market and consumer behavior toward service businesses.  Identification of 
marketing mix for service businesses.  Evaluation of organizations doing service businesses such as 
financial institutions, banks, insurance companies, transportation companies, hotels, tourisms and others. 
Comparison of product marketing and service marketing.    
 
133-406   การตลาดทางตรง                                                                                                           3 (3-0-6) 
                (Direct Marketing) 
                วชิาบังคับก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
       การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดราคาและเง่ือนไขการช าระเงิน การส่งเสริมการตลาด  
ขอบเขตข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการด าเนินการตลาดทางตรง  การก าหนดวิธีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดทางตรง 
ไดแ้ก่  การใชจ้ดหมาย  แบบแสดงรายการสินคา้  การใช้การส่ือสารดา้นการตลาดถึงผูบ้ริโภคโดยตรง  การ
ใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์การใชเ้คร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์  ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อการตลาดทางตรง 
   Target group identification, pricing and payment terms, and promotion. Scope and limitations of 
doing direct marketing.  Methods of direct marketing are mailing lists, catalogs, printings, electronic mail, 
etc.  Impact of environments toward direct marketing.  
 
133-407   สัมมนาการตลาด                                                                                                             3 (3-0-6) 
                 (Seminar in Marketing) 
                 วชิาบังคับก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
      วิเคราะห์และอภิปรายเก่ียวกบัปัญหาการตลาด การท ารายงานเก่ียวกบัปัญหาทางการตลาด การ
เขียนแผนการตลาดและการจดักิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาด  
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        Analysis and discussion of marketing problems from case study.  Writing report of marketing 
problems and solutions from case study, writing  marketing plan and organizing marketing activities.  
 
133-410   การจัดการการค้าปลกี        3 (3-0-6) 
                (Retail Management) 
                วชิาบังคับก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
  ทฤษฎีการจดัการการคา้ปลีก ในส่วนของรูปแบบหน้าร้านของการคา้ปลีก  พฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค  กลยทุธ์การตลาดของการคา้ปลีก  ระบบสารสนเทศและการจดัการห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจคา้ปลีก  
  Theory of retail management, store layout and buying consumer behavior.  Marketing strategy for 
retail businesses, information technology system and supply chain management in retail businesses.  
 
133-411    การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน                  3 (3-0-6) 
                 (Logistics and Supply Chain Management) 
                 วชิาบังคับก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั  
    แนวคิดกระบวนการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบและสินคา้จากแหล่งผลิตเขา้สู่ตลาดผูบ้ริโภค  กิจกรรมการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้ ได้แก่ การบริการลูกคา้  ระบบสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์  การจดัการสินคา้คงคลงั  การ
จดัการวสัดุ  การขนส่ง  การคลงัสินคา้  เป็นตน้  ช่องทางการกระจายสินคา้  ศูนยก์ระจายสินคา้  การจดัการ
ซพัพลายเชน  ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  คุณภาพการบริการลูกคา้  การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ  และการลด
ตน้ทุน 
  Concepts of raw materials and products movement from production base to consumer market.  
Activities of products movement are customer service, information technology for logistics, inventory 
management, materials handling, transportation, warehouse etc.  Distribution channels, distribution center, 
supply chain management, competitive advantages,  customer service quality, business value and cost 
reduction. 
 
133-412   การพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่                    3 (3-0-6) 
                (New Product Development) 
                วชิาบังคับก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
   การพฒันาและการแนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่ ความหมายของผลิตภณัฑ์ใหม่ ขั้นตอนของการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ การจดัการและบริหารองค์กรเพื่อผลิตภณัฑ์ใหม่ การบริหารผลิตภณัฑ์ใหม่ การวดัผลการ
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ด าเนินงานของผลิตภณัฑ์ใหม่ การทดสอบตลาดในการตรวจสอบความเป็นไปไดข้องผลิตภณัฑ์ใหม่ การใช้
กลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับผลิตภณัฑใ์หม่ตลอดวงจรชีวติของผลิตภณัฑ ์  

  Development and introduction of new products.  Definition of new products and stages of new 
product development. Management and administrative organization for new products. New products 
management. Measurement of new products performance. Market test of new products feasibility.  
Marketing strategy for the life cycle of new products. 
 
133-415   การจัดการกลยุทธ์การตลาด                  3 (3-0-6)  

   (Marketing Strategy Management) 
   วชิาบังคับก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 

 แนวความคิดทางการตลาดสมยัใหม่  การก าหนดกลยุทธ์การตลาด ไดแ้ก่ กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์  กล
ยุทธ์ราคา  กลยุทธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย  กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  ตลอดจนการน าระบบขอ้มูลทาง
การตลาดสมยัใหม่มาใชใ้นการบริหารการตลาดและการควบคุมทางการตลาด 

    New concepts of marketing management. Identification of marketing strategy : product 
strategy, price strategy, distribution strategy and promotion strategy. Implementation of new marketing 
information system with marketing management and marketing control. 
 
133-417   การศึกษาเฉพาะด้านการตลาด                     3 (0-9-3) 
                   (Special Topics in Marketing) 

   วชิาบังคับก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
              หวัขอ้ทางการตลาดในปัจจุบนัท่ีนกัศึกษาสนใจ เรียนรู้การคิด และการวเิคราะห์ปัญหาทางการตลาด
ปัจจุบนั โดยอาศยัขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ  
               Current interesting topics in Marketing.  Learning and analyzing current marketing problems 
from several sources. 
 
133-418  การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ                         3 (3-0-6) 
                 (Entrepreneurial Marketing) 

วชิาบังคับก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
  ความส าคญัของการตลาดส าหรับผูป้ระกอบการ กลยุทธ์การตลาดและการวางแผนการตลาด

ส าหรับผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดภายในและภายนอก พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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การแบ่งส่วนตลาด การตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์  และการก าหนดส่วนประสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด เพื่อการแข่งขนัในตลาด   

  Importance of marketing for entrepreneur. Marketing strategies, marketing planning for 
entrepreneurs. Internal and external marketing environments, consumer behavior, segmentation, target 
marketing, product positioning and marketing mix of product, price, place and promotion for competition 
in the market. 
 
133-419  การตลาดธุรกจิและสินค้าอุตสาหกรรม                 3 (3-0-6)  

(Business and Industrial Marketing) 
วชิาบังคับก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
ลกัษณะและประเภทตลาดอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตสินคา้และบริการ ตลาดรัฐบาล ตลาดภาคธุรกิจ 

สภาพแวดลอ้ม  วิธีการจดัซ้ือ   พฤติกรรมการจดัซ้ือ  และขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ  การแบ่งส่วนการตลาด 
การก าหนดตลาดเป้าหมาย  และการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์  การก าหนดส่วนประสมทางการตลาด การ
บริหารความสัมพนัธ์ระหวา่งธุรกิจ  การประเมินและการควบคุมทางการตลาด 

Characteristics and types of industrial markets such as manufacturers of goods and services, 
governmental markets and business markets.  Environments, purchasing method, purchasing behavior and 
procedure of purchasing.  Market segmentation, targeting, product positioning, marketing mix. 

Relationship management of business markets.   Evaluation and control of business markets. 
 

133–420  การด าเนินงานและการจัดการแพลตฟอร์มธุรกจิข้ามพรมแดน              3 (2–2–5) 
                  (Cross-Border Platform Operation  and Management) 
   วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

  เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาแนวทางการด าเนินงานแพลตฟอร์มทางดา้น e-commerce ท่ีเป็น
ท่ีรู้จกัและใชก้นัอยา่งแพร่หลาย  เพื่อให้นกัศึกษาสามารถใชง้านและจดัการร้านคา้ขา้มประเทศจากมุมมองท่ี
สูงข้ึน เช่น กิจกรรมการวางแผน ลกัษณะของแพลตฟอร์ม ความหลากหลายของแพลตฟอร์มและอ่ืนๆ 
              Course plays a guiding role in the operation of various e-commerce cross-border platforms, to 
enable students to operate and manage cross-border stores from a higher perspective, such as planning 
activities, characteristics of the platform, diversification of the platform and so on. 
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130-490   เตรียมสหกจิศึกษา                                                                                                       1 (1-0-2) 
                   (Preparation of Co-Operative Education) 
    วชิาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาช้ันปีที ่3-4 หรือเทยีบเท่า  
    หลักการปฏิบัติตนในการท างานในองค์กร ความรู้เบ้ืองต้นในการท างาน หน้าท่ีและความ
รับผดิชอบ ทศันคติท่ีเหมาะสมในการท างาน การน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 
    Conducting  principle of working in organization, duties, and responsibilities. Appropriate 
working attitudes. Application of  theories into work. 
  
130-491   สหกจิศึกษา 1                  5 (0-30-0) 
                 (Co-Operative Education) 
                 วชิาบังคับก่อน :  130-490   เตรียมสหกจิศึกษา 
               การปฏิบติังานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการซ่ึงเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควชิา
เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
       Work integrated learning in business sector for 16 weeks (workplace). 
 
130-492   สหกจิศึกษา 2                  5 (0-30-0) 
                 (Co-Operative Education) 
                 วชิาบังคับก่อน :  130-491   สหกจิศึกษา 1 
               การปฏิบติังานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการซ่ึงเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควชิา
เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
       Work integrated learning in business sector for 16 weeks (workplace). 
 
3.1.5.3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  (6  หน่วยกติ ) 
              

               นกัศึกษาจะตอ้งเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยัสยามไม่
นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต  


