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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ              1((1)-0-2)    
    Idea to Entrepreneurship  
    การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดท า
แนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 
    Introduction to entrepreneurship; business environment analysis; business opportunity 
seeking; using modern business tools to develop business models  
 
941-101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอ                2((2)-0-4) 
    Thai for Communication and Presentation 
   หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ศิลปะในการส่ือสารท้ัง 5 ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน และทักษะ
การน าเสนอ การฟังเพื่อจับใจความหลัก และการตีความในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ถ้อยค า ลีลาส านวนในการ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวันและในการท างาน การอ่านเพื่อความเข้าใจถึงค่านิยมและแนวคิด การเขียนเพื่อการสรุป
ความ การติดต่อทางราชการและธุรกิจ การพูดในท่ีประชุมชน และการน าเสนอ 
   Principles of the Thai language for communication; arts in the four communication skills:  
listening, speaking, reading, and writing; listening for main ideas and interpretation in various 
situational contexts; registers and styles of daily- life and workplace communications; reading for 
value and attitude understanding; summarizing; official and business correspondences; and public 
speaking 
 
941-160 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน            2((2)-0-4) 
   Fundamental English Listening and Speaking 
   ฝึกทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อท่ีใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน การฟังเพื่อจับใจความส าคัญ การพูด
เพื่อส่ือสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ไวยากรณ์ การพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ และส านวนภาษาท่ี
จ าเป็นส าหรับการส่ือสาร 
   Practice in listening and speaking skills based on topics used in daily-life communication; 
listening for main points; basic oral communication in various situational contexts; grammar usage; 
development of vocabulary and language functions necessary for communication 
 
 
 
 
 



 
941-161 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน            2((2)-0-4) 
   Fundamental English Reading and Writing 
   ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ทักษะการอ่านพื้นฐาน การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียด 
การพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์และกลวิธีพัฒนาค าศัพท์ การใช้ไวยากรณ์ การเขียนระดับประโยคและย่อหน้าส้ันๆ    
   Practice in reading and writing skills; basic reading skills; reading for main ideas and details; 
developing vocabulary and strategies in increasing vocabulary power; grammar usage; sentence 
and paragraph writing 
 
941-162 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                2((2)-0-4) 

  English Skills Development  
  ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การประยุกต์ใช้ทักษะในการส่ือสารและสนทนาใน

บริบทต่างๆ ในเชิงวิชาการ การอ่านและเขียนประโยค ย่อหน้าส้ันๆ การประยุกต์ใช้ทักษะในการส่ือสารในบริบท
ทางวิชาการ รวมทั้งการตั้งค าถามและตอบค าถามส้ันๆ ได้  
        Practice in using the language skills—listening, speaking, reading and writing — necessary 
for the academic purposes; reading and writing sentences and short paragraphs; applying 
communication skills in academic contexts; asking and responding to questions 
 
941-163 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ              2((2)-0-4) 

  Professional English 
  ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ การประยุกต์ใช้ทักษะใน

การส่ือสารและสนทนาในบริบทต่าง ๆ ในการท างาน การต้ังค าถามและตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การน าเสนอ
แผนภาพข้อมูล การอ่านและการเขียนในบริบทในการท างาน เช่น การเขียนอีเมล์และจดหมาย แผนภาพ แผนภูมิ
และกราฟ ในการน าเสนอข้อมูล 
      Practice in using the integrated language skills— listening, speaking, reading and writing, 
necessary for the professional purposes; applying conversation and communication skills in 
various situations; asking and responding to questions, data visualization, reading and writing in 
workplaces; emails and letters, diagrams, charts and graphs, data presentation 
 
 
 
 
 
 
 



941-225 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน               2((2)-0-4) 
 Everyday Chinese 
 ระบบเสียง ค าศัพท์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ตัวเลข ลักษณะนาม ค ากริยานุเคราะห์ และโครงสร้าง

ประโยคภาษาจีนระดับพื้นฐาน การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน จากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีก าหนดให้  
 Chinese sound systems; vocabulary for daily communication;  numbers;  noun classifiers;  

auxiliary verbs, and basic sentence structures; practice in listening, speaking, reading, and writing 
skills from given situations 
 
941-226  ภาษาจีนจากเพลง              2((2)-0-4) 
 Chinese through Songs 

 ฝึกทักษะการฟังและพูดโดยใช้เพลงภาษาจีนผ่านส่ือนวัตกรรม การน าค าศัพท์ ส านวน ไวยกรณ์ การ
ออกเสียง การแปลเพลงจากบทเพลงจีนและประยุกต์ใช้ได้กับการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้ภาษาจีน
เพื่อการส่ือสารในบริบทต่างๆ  

 Practice in listening and speaking skills through music and popular songs by using a variety 
of innovative materials and devices; vocabulary; idioms; pronunciation; Chinese song translation; 
applying communicative Chinese in various contexts 
 
941-237 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน             2((2)-0-4) 
  Everyday Japanese 
 ไวยากรณ์ญี่ปุ่นและรูปประโยคพื้นฐาน วิธีการเขียนอักษรฮิระงะนะ และคะตะกะนะ เรียนรู้ค าศัพท์
ประมาณ 300 ค า 

 Japanese grammar and basic sentence patterns; Hiragana and Katakana characters 
writing; approximate to 300 words 
 
941-246 ภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจ าวัน             2((2)-0-4) 
             Everyday French 
 หลักการออกเสียง หลักไวยากรณ์พื้นฐาน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดในชีวิตประจ าวัน การเขียนค า
และประโยคประโยคส้ันๆ การอ่านข้อความส้ันๆ จากส่ือต่าง ๆ 
 Principles of pronunciation, basic principles of grammar; listening skills development; daily life 
conversation; writing words and short sentences; reading short texts from media 
 
941-253 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน                       2((2)-0-4) 
     Everyday German 

   ไวยากรณ์ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้น ฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคใน ระดับพื้นฐาน 
   Basic grammar; listening, speaking, reading and writing at basic level 



 
941-275 ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน                  2((2)-0-4) 

  Everyday Malay 
  ระบบเสียง อักขรวิธีและการอ่านออกเสียงภาษามลายู ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับ

ต้น โครงสร้างประโยคพื้นฐานของภาษามลายู ค าศัพท์และส านวนท่ีใช้บ่อย การสนทนาในสถานการณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อ
การส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

 Malay sound system, spelling system and pronunciation; basic listening, speaking, reading 
and writing skills in Malay; basic sentence structures of Malay; frequently- used vocabulary, 
expressions and conversation in relevant situations for daily life communication 
 
941-286 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน                  2((2)-0-4) 

  Everyday Korean 
  ฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน และฝึกทักษะท้ัง 4 ด้านคือ การฟังพูด อ่าน และเขียน การฝึกสร้าง

ประโยคพื้นฐาน และการฝึกสนทนาภาษาเกาหลีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Practice of Korean pronunciation and 4  language skills:  speaking, reading, listening and 

writing; constructing basic sentences; practice of Korean in daily-life conversations 
 
941-297 ภาษาอังกฤษจากเพลง                2((2)-0-4) 

  English through Songs 
  ฝึกทักษะการฟังและพูดโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษผ่านส่ือนวัตกรรม การน าค าศัพท์ ส านวน ไวยกรณ์ การ

ออกเสียง การแปลเพลงจากบทเพลงภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้เพลงภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์ 

 Practice in listening and speaking skills by using songs and music through innovative 
devices; vocabulary; idioms; pronunciation; English song translation; English songs for benefits of 
mankind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



942-101 ความเป็นพลเมืองโลก              2((2)-0-4) 
 Global Citizenship 
 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองโลก บทบาท หน้าท่ีพลเมือง การมีส่วนร่วม การปฏิบัติตาม
หลักกฎหมายและหลักศีลธรรม การมีจิตส านึกสาธารณะ การอยู่ในสังคมประชาธิปไตยท่ามกลางความเห็นต่าง
และพหุวัฒนธรรม 
        Basic principles of global citizenship; roles and responsibilities of citizens; involvement; 
compliance with the law and morality; public mind; living in a democratic society where diverse 
opinions and multi cultures exist 
 
942-102 การช่วยชีวิตพื้นฐาน                       1((1)-0-2) 
   Basic Life Support 
   การช่วยฟื้นคืนชีพเบ้ืองต้น โดยใช้สถานการณ์ฉุกเฉินจ าลอง 
   Practice of cardiopulmonary resuscitation (CPR) in an emergency simulated situation 
 
942-104 การคิดและการตัดสินใจ             2((2)-0-4)  
   Thinking and Decision Making                                  
   หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด ความคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ 
และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
   Principles and process of human thinking, development of cognitive attributes and 
processes, creative thinking, systematic thinking, data analysis, decision- making processes; 
knowledge-seeking processes and applications for daily-life problem solving 
 
942-105 การคิดเชิงออกแบบ               2((2)-0-4) 
   Design Thinking 
   กระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ หลักการคิดเชิงระบบ หลักการคิดเชิงออกแบบในการ
เข้าใจปัญหา กระบวนการตัดสินใจ การเข้าถึงปัญหาและการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา การสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
ธุรกิจและในชีวิตประจ าวัน 
   Human thinking processes; creative thinking; systematic thinking; need- based design  
thinking for problem solving; decision- making processes; problem accessibility and solution 
initiation; prototyping; creation of  innovations in business and daily life 
 
 
 
 



942-106 ชีวิตที่ดี               3((3)-0-6) 
   Happy and Peaceful Life 
    การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ และ
เคารพ ความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการส่ือสารในการท างาน การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้ชีวิต
ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย   
             Consciousness and mindfulness; happiness of life; self- awareness; social literacy; 
understanding and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative problem-
solving; living in diversity 
 
942-107 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาประโยชน์เพื่อนมนุษย์                  3((3)-0-6) 
            The King’s Philosophy for the Benefit of Mankind 
   ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอยา่งยั่งยืน การ
วิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

Definitions, principles, concepts, importance and goals of the philosophy of sufficiency 
economy; work principles, understanding and development of the King’ s philosophy and  
sustainable development; an analysis of application of the King’ s philosophy in the area of 
interest in the  individual, business or community sectors either local or national; integrated 
activities for the benefit of mankind 
 
942-115 แลใต้                   2((2)-0-4) 
   Southern Studies 

ศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ เรื่องเล่าต านานท่ีส าคัญ จัดให้มี
กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถ่ินหรือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ รวมท้ังผลิตสื่อเพื่อแนะน าแหล่งเรียนรู้หรือแหล่ง
ท่องเท่ียวในชุมชน 

Studies of the history, archeology, ways of living, traditions, culture, beliefs, and key legends; 
undertaking a case study either from communities-based learning resources or in national museums; 
producing media to introduce learning sources and tourist attractions in a community 
 
 
 
 
 
 
 



942-222 กีฬาเพื่อชีวิต                               1((1)-0-2) 
   Sports for Life 
   ความส าคัญของการเล่นกีฬา ชนิดของกีฬา คุณค่าของกีฬาต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การ
ประเมินสุขภาพเบ้ืองต้น การฝึกทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
   Importance of sports; types of sports; the beneficial impacts of sports on the individuals’ 
physical, mental, emotional, social and intelligent attributes; initial health assessment; basic training in 
sports and exercise 
 
942-304 ชีวิตคือการเดินทาง              2((2)-0-4) 
   Travelers Infographic 
   การเดินทางเพื่อการท่องเท่ียว การออกแบบแผนการท่องเท่ียว ปัญหาและอุปสรรคของการเดินทางท่ี
อาจจะเกิดขึ้น ข้ันตอนและระบบพิธีการทางการฑูตเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ เอกสารส าคัญในการท่องเท่ียว การ
บริหารงบประมาณเพื่อการท่องเท่ียว การเป็นนักท่องเท่ียวที่มีคุณภาพ 
   Travel and tourism; travel planning; problems and obstacles of travel; procedures and 
diplomatic formalities of traveling abroad; important travel documents; budget management for 
tourism; being a quality tourist 
 
942-305 สังคมและการเมือง               2((2)-0-4) 
   Society and Politics 
   หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมและการเมือง สถาบันทางสังคมและการเมือง กลุ่มทางสังคมและการเมือง 
อุดมการณ์และลัทธิการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเปล่ียนแปลงสังคมและการเมือง ตลอดจนการ
บริหารประเทศในสมัยใหม ่
   Basic principles of society and politics; social and political institutions; social and political 
groups; doctrine and political ideology; political participation; society and political changes; 
modern government management 
 
942-306 มนุษย์กับสังคม               2((2)-0-4) 
    Man and Society 
   พื้นฐานของมนุษย์โดยธรรมชาติ พฤติกรรม การต้ังถิ่นฐาน วัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมและการขัด
เกลาทางสังคม สถาบันทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภูมิหลังสังคมไทย การเปล่ียนแปลงทางสังคม ปัญหา
สังคมและแนวทางแก้ไข 
   Human nature; behavior; settlement; culture; social organization and socialization; 
economic, political and legal aspects of social organizations; backgrounds of Thai society; social 
changes, problems, and solutions 
 
 



942-307 รู้ทันความเสี่ยง              2((2)-0-4) 
    Risk Intelligence 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเส่ียงส่วนบุคคล แนวทางการจัดการความเส่ียง การระบุความเส่ียง การ
ประเมินความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง ความเส่ียงในยุคดิจิทัล และการจัดการความเส่ียงในยุคดิจิทัล 
   Principles of personal risk; guidelines for risk management; risk identification; risk 
assessment; risk response; digital risk; and digital risk management 
 
942-308  แคมป์ปิ้ง                2((2)-0-4) 
   Camping 
   ความรู้ท่ัวไปส าหรับนักแคมป์มือใหม่ แหล่งท่องเท่ียวหรืออุทยานแห่งชาติในประเทศไทย การวางแผน
เดินทาง เทคนิคการเลือกอุปกรณ์แคมป์ กิจกรรมกลางแจ้ง การท่องเท่ียวและการเลือกสถานท่ีกางเต้นท์ คุณค่าท่ี
ได้รับจากการต้ังแคมป์ การผลิตส่ือเพื่อแนะน าสถานท่ีหรือแหล่งท่องเท่ียวส าหรับต้ังแคมป์ 
   General knowledge for beginner campers; tourist attractions or national parks in Thailand; 
travel planning; techniques for choosing camping equipment; outdoor activities; tourism and 
camping location; the value of camping; production of media for camping recommendation 
 
942-400 การเงินในชีวิตประจ าวัน              2((2)-0-4) 
   Financial Literacy in Daily Life 
   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล การตระหนักรู้และทัศนคติการใช้สินเช่ือส่วนบุคคล วินัย
ทางการเงิน และพฤติกรรมการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
   Fundamental knowledge of financial literacy; cognition and attitude on personal loan; 
financial discipline and financial behavior for consumption and credit 
 
942-401 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต              2((2)-0-4) 
   Environment for Life 
   ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและมนุษย์ ประโยชน์ของส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์
และผลกระทบ การใช้อย่างรู้คุณค่า การจัดการส่ิงแวดล้อมตามโครงการพระราชด าริ 
   Fundamentals of humans and the environment; benefits of the environment in everyday 
life; the relationship between the environment and humans and its impact; wise use; 
environmental management according to the Royal Project initiated by His Majesty King Bhumibol 
 
 
 
 
 



942-402 การจัดการชุมชนยั่งยืน              2((2)-0-4) 
   Sustainable of Community Management 
   การจัดการชุมชน สถานการณ์ การพัฒนา และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาชุมชน ความเปราะบาง
ของชุมชน การพึ่งพาตนเอง และการจัดการท่ีเหมาะสมเพื่อชุมชนท่ียั่งยืน 
   Community management; situation, development, and impact in community 
development; the vulnerability of communities; self-reliance; and appropriate management for a 
sustainable community 
 
943-100 สุนทรียภาพของการด าเนินชีวิต             1((1)-0-2) 
    Aesthetics for Life 
   ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ท่ีส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมไทย
และสังคมอาเซียน 
   Traditions, ways of living, arts and cultures that enhance lifestyles of people in Thai and 
ASEAN communities 
 
943-101 การเดินทางของกีต้าร์              2((2)-0-4) 
   Guitar Journey 
   ความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับกีต้าร์ วัฒนธรรมกีต้าร์ในสังคมโลก การเดินทางของกีต้าร์ การเป็นส่ื อน าพา
วัฒนธรรม การผสานกับวัฒนธรรมดนตรีในพื้นท่ีต่างๆของกีต้าร์ สุนทรียภาพในการฟังและการบรรเลง 
ความส าคัญของดนตรีต่อชีวิตตนเองและผู้อื่น 
   Story of guitar; guitar’s culture around the world; travelling of guitar; guitar as the media 
convey to culture; the culture mixing on guitars; aesthetics of listening and playing; the importance 
of music to self and others 
 
943-102 ร้องเพลงเพลินใจ              2((2)-0-4) 
   Singing for Pleasure 
   การร้องเพลงท่ีเหมาะสมกับตนเอง ซาบซึ้งในเสน่ห์ของเสียงและวรรณกรรมค าร้อง วัฒนธรรมการร้อง
เพลงในสังคมโลก เข้าใจดนตรีประกอบการร้อง การร้องเพื่อการเข้าสังคมและการผ่อนคลาย ความส าคัญของการ
ร้องเพลงต่อชีวิตตนเองและผู้อื่น 
   Singing appropriate for one’s self; aesthetics of the lyrics and sentimental voices; singing 
culture around the world; understanding the backing- track for singing; singing for society and 
relaxation; the importance of songs to one’s self and others 
 
 
 



943-103 ดนตรีไทยกับคนรุ่นใหม่              2((2)-0-4) 
   Thai Classical Music for New Generation 
   การรู้จักความเป็นไทยผ่านดนตรีไทย เรียนรู้ปรัชญา แนวคิด ความเช่ือและภูมิปัญญาไทยผ่านดนตรี 
บทบาทดนตรีไทยในบริบทร่วมสมัย รู้ จักตัวตนผ่านดนตรีพื้นถิ่น การปรับใช้ดนตรีไทยในชีวิตประจ าวัน 
ความส าคัญและคุณค่าของดนตรีไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
   Learning Thai culture through Thai classical music; learning philosophy, concepts, beliefs 
and Thai wisdom through music; Thai classical music in contemporary perspectives 
 
943-104 การรับรู้ชีวิตและธรรมชาติ                          2((2)-0-4) 

Perception of Life and Nature 
แนวคิดในการด าเนินชีวิตของสังคมโลกยุคสมัยต่างๆ การค้นพบและการเข้าใจธรรมชาติท่ีส่งผลต่อวิธีคิด

และการด าเนินชีวิต ความเช่ือและศาสนา  การคิดและการใช้ชีวิตของบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงโลก แนวคิดท่ีส่งผลต่อ
ความเจริญรุ่งเรืองและล่มสลายของกลุ่มคน  เพื่อน ามาปรับใช้ในการท าความเข้าใจซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกัน
ท่ามกลางความหลากหลายภายใต้กฎของธรรมชาติ  

Important philosophies in different eras,  discovering and understanding nature 
influencing individuals’ thinking and living,  beliefs and religion;  lifestyle factors; behavioral factors 
affecting prosperity and collapse; adaption and coexistence either among diversity or under 
natural conditions 
 
943-105 สีสันของบุคลิกภาพ                                   1((1)-0-2)  
   Colorful  Personality 

การสร้างบุคลิกภาพด้วยรสนิยมทางสุนทรียภาพด้านต่าง ๆ รสนิยมทางดนตรี ภาพยนตร์ แฟช่ัน งาน
ศิลปะ กิจกรรมนันทนาการ และไลฟ์สไตล์ 

Personality design for aesthetics; choices and preferences for music, movies, fashion, arts, 
recreational activities and lifestyles 
 
943-200 วรรณกรรมในบทเพลง              2((2)-0-4)  
   Literature in Songs 
   วรรณกรรมค าร้องท่ีมีความหมายเกี่ยวกับความรักและสันติ วัฒนธรรมในค าร้องของเพลงในแต่ละยุค
สมัย การศึกษาค าร้องและฉันทลักษณ์จากบทเพลงท่ีทรงคุณค่า เพลงสมัยนิยม และเพลงท่ีประทับใจ ความซาบซึ้ง
ในคุณค่าของค าประพันธ์ในบทเพลง การสร้างสรรค์วรรณกรรมค าร้อง 
   Lyrics related to love and peace; cultural aspects of the lyrics in each era; studies of 
wording and forms of valuable lyrics, pop songs and impressive songs; aesthetics of lyrics; 
composing simple lyrics 
 



943-201 ศิลปะการเต้นพื้นเมืองในสังคมโลก            2((2)-0-4) 
    Folk Dance in the World Culture 
   ความส าคัญ ประโยชน์ คุณค่า ของศิลปะการเต้นพื้นเมืองในสังคมโลก ทักษะและความรู้พื้นฐานของ
ศิลปะการเต้นพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่นในสังคมโลก ประยุกต์ใช้วิธีการเต้นในชีวิตประจ าวัน สุนทรียภาพแห่งการ
เต้นพื้นเมือง 
   Importance, benefits and value of folk dance; basic knowledge and skills of folk dancing 
in world cultures; applications of folk dancing in daily life; appreciation of aesthetics of folk dance 
 
943-202 นาฏกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ             2((2)-0-4) 
    Dramatic Work for Personality Development 
   ประโยชน์ คุณค่า ความรู้พื้นฐาน ทักษะและวิธีการในการเคล่ือนไหวร่างกายเพื่อส่งเสริมพัฒนา
บุคลิกภาพให้  ดูดี สุนทรียภาพของนาฏกรรมรูปแบบต่างๆ เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านนาฏกรรม 
   Benefits, values, basic knowledge, skills and methods of physical movements for 
personality development; aesthetics of dramatic work; learning cultural aspects through dramatic 
work 
 
943-203 ศิลปะการต่อสู้แบบไทย              2((2)-0-4) 
   Thai Martial Art 
   ความรู้พื้นฐานในศิลปะการต่อสู้แบบไทย ดาบไทย กระบี่กระบอง ประโยชน์และคุณค่าของ
ศิลปะการแสดงต่อสู้แบบไทยในการด าเนินชีวิต ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   Fundamental knowledge of Thai martial art, Thai sword and Krabi-Krabong; appreciation 
of benefits and values of Thai martial art; its applications to improve life quality 
 
946-146 การคิดเชิงตรรกะ                2((2)-0-4) 
   Logical Thinking 
   แนวคิดเชิงตรรกะ การคิดแยกแยะและหาเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแก้ไขปัญหาและการ
ตัดสินใจ ฝึกการคิดแก้ปัญหาเชิงตรรกะในชีวิตประจ าวันผ่านหลักการโปรแกรมอย่างง่าย 
   Logical thinking; identifiable and reasonable thinking; a systematic way of thinking; 
problem solving and decision making; a practice use of logical thinking in everyday life through 
simple programming 
 

 
 
 
 



946-149 ก้าวทันโลกดิจิทัล               2((2)-0-4) 
   Digital Modernization 
   เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ การประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมส าหรับการใช้สารสนเทศ และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 
   Modern digital technology; social media usage; information evaluation; information 
analysis and synthesis; digital usage for security; laws and ethics for information usage; the 
application of digital technology in the organization 
 
947-102 รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            2((2)-0-4) 
   Science and Technology Literacy 
   กระแสการเปล่ียนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม การวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
รู้เท่าทัน 
   Current trends in science and technology; practical use in everyday life; impacts of 
science and technology on modern society and the environment; analytical approaches to 
science and technology 
 
947-200 ชีวิตและสุขภาพ              2((2)-0-4) 
    Life and Health 
   ความหมาย องค์ประกอบ และความส าคัญของชีวิตและสุขภาพ การดูแลสุขภาพองค์รวม ภาวะเส่ียง
และปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อชีวิตกับสุขภาพ สุขภาพจิต ส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาพ โภชนาการเพื่อสุขภาพ หลักการออก
ก าลังกาย การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   Definitions, key components, and importance of life and health; holistic health care; risks 
and important factors influencing life and health; mental health; health environment; nutrition; 
exercise principles;  first aid; and  physical fitness testing 
 
947-201 วิทยาศาสตร์รักษ์โลก              2((2)-0-4) 
   Green Science 
   การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ปัญหาและผลกระทบส่ิงแวดล้อมจาก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวคิดสีเขียว นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
   Science knowledge development; modern technology; cause and effects from science 
and technology; green concept; eco-friendly innovation 
 
 



947-216 ชีวิตกับการค านวณ               2((2)-0-4) 
    Life with Calculations 
   การให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในทางสถิติ คณิตศาสตร์กับการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน  
   Logical reasoning; mathematical application in statistics; mathematics with problem 
solving and decision making in daily life 
 
948-140 ทักษะการใช้ดิจิทัล               2((2)-0-4) 
    Digital Literacy  
   การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมประมวลค า การใช้โปรแกรมตารางค านวณ 
การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน การสร้างส่ือดิจิทัล การสืบค้นสารสนเทศและการท างานร่วมกันแบบออนไลน์  
   Computer usage; internet usage; word processing program usage; spreadsheet program 
usage; presentation program usage; digital media creation; information search; online 
collaboration 
 
996-111 ตรังศึกษา                 2((2)-0-4) 
    Trang Study                                        
   สภาพพื้นท่ีของจังหวัดตรังและพื้นท่ีใกล้เคียงทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วิถีชีวิตของชุมชนท่ีสะท้อนถึงเอกลักษณ์และการด าเนินชีวิตของ
คนในสังคม รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต 
   Trang province and its neighboring areas; Trang geography, history, economy, society, 
culture and architecture, local wisdom, and communities ways of living reflecting its identity and 
the people’s way of life; trends in urban development 
 
996-122 การรับรู้สุนทรียศาสตร์              1((1)-0-2)  
    Art Appreciation 
   ศาสตร์ความงามของงานศิลปะทุกแขนง ท้ัง ทัศนศิลป์ โสตศิลป์ และโสตทัศนศิลป์ ในประเด็นของ
ประวัติศาสตร์ แหล่งท่ีมาวิธีการรับรู้ และประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ในระดับการร าลึก ระดับความคุ้นเคย 
และระดับความซาบซึ้ง 
   Aesthetic sciences of arts; visual art, audio art and audio- visual art; history of arts; origin 
of perceptions; aesthetic experiences in cognitive, familiar and appreciative levels 
 
 
 
 



996-123 ความซาบซ้ึงทางดนตรี               2((2)-0-4) 
   Music Appreciation 
   การรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ประวัติ แนวคิด อารมณ์ความรู้สึกในเพลงประเภทต่างๆ และรับฟังอย่างมี
ความสุข เช่น ไทยลูกทุ่ง ไทยเดิม สุนทราภรณ์ คลาสสิค ร็อค โพรเกรซซีฟร็อค นิวเอจ และเวิร์ดมิวสิค เป็นต้น 
   Appreciation and perception of history, theme, emotion of music genres; happily listening 
of different types of music:  Thai folk, Thai traditional, Soontaraporn, classical, rock, progressive 
rock, new age, and word music 
 
996-124 สเก็ตภาพเมือง               2((2)-0-4) 
   Urban Sketching 
   การสเก็ตภาพด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศของสภาพแวดล้อมรอบตัว เช่น คน รถ ต้นไม้ 
อาคาร บ้านเรือนองค์ประกอบต่าง ๆ ของเมือง และการสเก็ตภาพทัศนียภาพของเมือง 
   Practice in sketching city surroundings such as people, car, tree, building, city elements 
and cityscape   
 
996-132 การรบัรู้ธรรมชาต ิ              2((2)-0-4) 

   Nature Perception 
   เรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติด้วยประสบการณ์จริง จ าแนกประเภทป่า ระบบนิเวศ สภาพภูมิประเทศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การเดินศึกษาธรรมชาติ การเตรียมตัว การอ่านแผนท่ี การใช้เข็มทิศ อุปกรณ์น าทางและทัศน
ศึกษาธรรมชาติ 
   Learning and direct experiencing with nature; classifications of forests; ecosystems; topography; 
biodiversity; nature trails with tracking; planning; map reading; application of compass and navigator; and 
natural field trips 
 

รายวิชาแกน วิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือก หลักสูตรการตลาด 
942-230  การภาษีอากร                        3((3)-0-6) 
              Taxation 
      ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภาษีอากร แนวคิด และบทบาทของภาษีอากร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากร
แสตมป์ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต 
  General knowledge about taxation; concepts and roles of taxation; principles and 
methods of taxation according to revenue codes, personal income tax, corporate tax, value-added 
tax, specific business tax, stamp duty, customs duty, excise duty 
 



944-122 หลักเศรษฐศาสตร์                      3((3)-0-6) 
    Principles of Economics 
  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุป

สงค์และอุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ต้นทุนการผลิตและฟังก์ช่ันการผลิต โครงสร้างตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ การ
ค านวณรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติดุลยภาพ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศ 

   An overview of economics; laws of demand and supply; market equilibrium; elasticity 
of demand and supply; consumer behavior; cost and production functions; economic market 
structures; national income calculation; equilibrium level of national income; monetary policy; 
fiscal policy; international trade and finance 

 
944-204 กฎหมายธุรกิจ                                          3((3)-0-6) 
 Business Law  
     กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ีส าคัญเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล การต้ังห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด การเลิก
กิจการ ทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจซื้อขาย เช่าซื้อ ค้ าประกัน ตัวแทน นายหน้า ต๋ัว
เงิน พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเช็ค 
 Important civil and commercial laws; law juristic entities; limited partnership 
establishment; limited companies; dissolution; property; legal transactions and contracts; specific 
contracts in relation to business transactions:  hire purchases; sureties; agency; brokers; drafts and 
the Act of Cheques 
 
946-100 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจ        3((3)-0-6) 
            Introduction to Business 
    พลวัตของธุรกิจ ธุรกิจกับการด าเนินชีวิต ลักษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ในสภาวการณ์
ปัจจุบัน อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน  หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การตลาด การบัญชี การเงิน จริยธรรมทางธุรกิจ  
    Dynamic of business; business and daily life; current types of business; influences of 
business environments; business in a borderless world; principles of administration and 
management; human resource management; production; marketing; accounting; finance; business 
ethics 
 
 

 



946-160 หลักการตลาด                        3((2)-2-5) 

            Principles of Marketing  
            ความหมาย ความส าคัญของการตลาด แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด ส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพล
ทางการตลาด ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนด
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด การตลาดบริการ จริยธรรมทางการตลาด 
             Definitions and importance of marketing; basic concepts of marketing; environments 
influencing marketing; basic knowledge of consumer behaviors; market segmentation; targeting; 
positioning; marketing mix; service marketing; marketing ethics 
 
946-201 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม                      3((2)-2-5)       
 Small Business Management  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม การวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันและความ
เหมาะสมตามสถานการณ์ทางการตลาด การออกแบบกลยุทธ์การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
ผลิตและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์และการตัดสินใจในธุรกิจขนาดย่อม การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ โอกาสของธุรกิจท้ังในและต่างประเทศ การจัดการความเส่ียงส าหรับธุรกิจขนาดย่อม 
จรรยาบรรณและจริยธรรมส าหรับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม 
 Concept and theories of the management of small businesses, analysis of the current 
situations and appropriateness according to the market situation; marketing strategy design; 
finance; human resource management; production; strategic planning, problem solving in small 
business, building relationships with business stakeholders  opportunities for domestic and 
overseas joint ventures, risk management for small business and ethics in small business 
management 
 
946-209 หลักการจัดการ                             3((3)-0-6) 
  Principles of Management 
 แนวคิด บทบาท และ วิวัฒนาการทางการจัดการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางการจัดการ 
สภาพแวดล้อมทางการจัดการ การตัดสินใจทางการจัดการ หน้าท่ีทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ 
การช้ีแนะ การควบคุม การบริหารกลุ่มและความขัดแย้ง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ์ และการ
จัดการในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ  
            Concepts, roles and evolution of management; social responsibility and management 
ethics; organization’s environment;  managerial decision making; management functions; planning; 
organizing; leading; group management and conflict; controlling; an overview of strategic 
management; management in the international context 

 



946-214 การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ              3((3)-0-6) 
             Accounting for Entrepreneurs 
             ลักษณะและแนวความคิดขั้นพื้นฐานของการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดท างบการเงิน และ
การอ่านงบการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ แนวคิดและการจ าแนกประเภทของต้นทุน การค านวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและก าไร การใช้ข้อมูลต้นทุน
เพื่อการตัดสินใจ การจัดท างบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมก าไร 
             Characteristics and basic concepts of accounting; accounting recording process; financial 
statements preparation; reading financial statements for business decision making; cost concepts 
and classifications; product costing; product pricing; cost- volume- profit relationships analysis; 
selecting relevant cost information for decision making; budgeting for profit planning and control 
 
946-260 พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยุทธ์ทางดิจิทัล                          3((2)-2-5) 

Consumer Behavior and Digital Strategy  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 946-160 หลักการตลาด     
Prerequisite: 946-160 Principles of Marketing  
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ทฤษฎีปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยภายนอก กิจกรรมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการ
สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ปัจจัยด้านโลกดิจิทัลท่ีท าให้นิยามสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค
เปล่ียนแปลง พฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัลคือชุมชนเสมือนจริง กรณีศึกษาและงานวิจัยท่ีปรากฏในโลก ดิจิทัลมา
ตัดสินใจสร้างกลยุทธ์ 
 Relationship in marketing management; consumer behavior; analysis of consumer 
purchase behavior in decision process; theories and factors influencing consumer behavior; 
individual factors; external factors; marketing activities influencing consumer behavior; 
participation of consumers in the new product creation and dissemination; digital world factors 
influencing a change in definitions of society and consumer behavior; digital consumer behavior 
in a virtual community; case studies and research related to the digital world in making decision 
on strategy development 
 
 
 
 
 
 



946-262 การจัดการการตลาด              3((2)-2-5) 
Marketing Management  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 946-260 พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ทางดิจิทัล  
Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior and Digital Strategy 
แนวคิด ทฤษฎีในการบริหารการตลาด การจัดการทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านการบริหารงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่ายการส่งเสริมทาง
การตลาด การปฏิบัติการการควบคุมการด าเนินงานของธุรกิจ การบริหารงานของธุรกิจ การค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 Concepts and theories of marketing administration; marketing management; analysis of 
business contexts; strategic planning in marketing, administration, products, prices, and channels 
of distribution; marketing promotion; operational control in business; business administration; 
social responsibility 
 
946-265 ประเด็นส าคัญทางการตลาด              3((2)-2-5) 
 Current Issues in Marketing  
 หัวข้อวิชาใหม่ด้านการตลาด ทฤษฎีใหม่ท่ีร่วมสมัย การประยุกต์แนวทาง กลยุทธ์ การด าเนินงานทาง
การตลาด ตามท่ีสาขาเห็นชอบ  
 Current issues on marketing; contemporary markting- related theories, applications of 
marketing approaches, strategies, and work performance 

946-290 การเงินธุรกิจ                          3((3)-0-6) 
            Business Finance 

               รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 946-114 หลักการบัญชี  หรือ 946-113 การบัญชีการเงิน หรือ                                
946-214 การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ 

             Prerequisites: 946-114 Principles of Accounting or 946-113 Financial Accounting or   
             946-214 Accounting for Entrepreneurs 
              จุดมุ่งหมายและหน้าท่ีการบริหารทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความเส่ียง การ
วางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาด การบริหาร
ลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ การจัดหาเงินทุนระยะส้ันและระยะยาว โครงสร้างเงินทุนและการแบ่งปัน
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น 

   Objectives and functions of financial management; time value of money; return and risk; 
planning and financial analysis; cash and marketable securities management; receivable management; 
inventory management; short- term and long- term financing management; capital structure; 
distributions to shareholders 



 
946-300 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                3((2)-2-5) 
            Human Resource Management 
            ความหมายและบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลังคนการ
บริหารงานบุคคล การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ การสร้าง
ขวัญก าลังใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนต าแหน่ง การสับเปล่ียน การย้ายงาน การลงโทษ การเลิกจ้าง 
การเจรจาต่อรอง แรงงานสัมพันธ ์
             Definitions and roles of human resource management; job analysis; manpower planning; 
personnel administration; recruitment and selection; training; compensation and welfare; building up 
motivation and morale; performance appraisal; promotion; job rotation; relocation; punishment; 
layout; negotiation; labor relations 
 
946-360 การจัดการการขาย               3((2)-2-5) 
 Sales Management   
 การเปล่ียนแปลงโลกแห่งการจัดการการขาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ กลยุทธ์องค์กรและ
หน้าท่ีการขาย โครงสร้างองค์กรการขาย การปรับใช้หน่วยงานขาย และการคาดการณ์ การสรรหาพนักงานขาย 
การคัดเลือกและต าแหน่งพนักงานขาย การฝึกอบรมพนักงานขาย การสร้างแรงจูงใจและการชดเชยการขายส่วน
บุคคล การจัดการพนักงานขาย การใช้เครื่องมือการส่ือสารทางการตลาดบนโซเชียลมีเดียในการจัดการขาย 
   Changing World of Sales Management; Introduction to Sales Management; 
Organizational Strategies and the Sales Function; Salesforce Deployment, and Forecasting; 
Recruitment of Sales Personnel; Selection and Placement of Sales Personnel; Training of Sales 
Personnel;  Motivating and Compensating Sales Personal; Managing Sales Personnel; Using social 
media marketing communication  
 
946-362 การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ            3((2)-2-5) 
 Integrated Marketing Communication  
 ความหมาย ความส าคัญของการส่ือสารทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารงาน การส่ือสาร
ทางการตลาดเชิงบูรณาการ ประเภทของการส่ือสารทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ การเลือกใช้เครื่องมือการส่ือสาร
ทางการตลาดประเภทต่าง ๆ ท่ีบูรณาการคุณลักษณะของแต่ละเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับผู้รับสารเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ Definition, importance of marketing communication; strategic planning; integrated 
marketing communication management; types of marketing communication, selection of different 
types of marketing communication tools effectively integrating the characteristics of each tool 
with the target audience 
  



946-363 การวิจัยการตลาด              3((2)-2-5) 
 Marketing Research  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 946-260พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ทางดิจิทัล และ 947-118สถิติธุรกิจ 1 
 Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior and Digital Strategy947-118 Business Statistics I 
   ความหมาย ความส าคัญของการวิจัยตลาด กระบวนการวิจัยทางการตลาดท้ังในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
และการท าวิจัยแบบผสม การท าความเข้าใจข้อมูลทางการตลาดผ่านแหล่งข้อมูลหลายประเภท การสร้างและ
น าเสนอโครงการวิจัยทางการตลาดท่ีมีคุณภาพ การประเมินโครงการวิจัยทางการตลาด 
 Definitions and importance of marketing research; process of marketing research in either 
qualitative or quantitative, and mixed research; understanding of marketing data through a variety 
of data sources; creation and presentation of a research project, evaluation of a research project 
 
946-365 ชุดวิชาการตลาดผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจ          6((4)-4-10) 
 Module: Entrepreneurial Marketing and Business Creation    
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ การค้นหาตลาดใหม่ การตลาด
เพื่อธุรกิจขนาดย่อมและการสร้างธุรกิจใหม่หรือธุรกิจสตาร์อัพ การสร้างความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กร 
การออกแบบกลยุทธ์การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การผลิตและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์และการตัดสินใจในธุรกิจ การแปรรูปธุรกิจเพื่อตอบสนองการแข่งขัน การบริหารธุรกิจด้วยนวัตกรรมและ
การจัดการแบบอะไจล์ การออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่หรือธุรกิจขนาดย่อมแบบมนุษย์เป็นศูนย์กลาง การหาแหล่ง
ทุนและการบริหารทุน การบริหารความเส่ียงส าหรับธุรกิจใหม่ การจัดการการเปล่ียนแปลง และจรรยาบรรณ
ทางการตลาดและการประกอบธุรกิจ 
 Concepts and theories of the management of entrepreneurial marketing; new market 
opportunity identification; marketing for small businesses and new venture or startup; 
organizational innovativeness acceleration; marketing strategy design; finance; human resource 
management; production; strategic planning, problem solving in small business,  business 
transformation for competition response.  Innovation and agile driven business management. 
human centric business model design.  business fundraising and funding management.  new 
venture risk management. change management and ethic in marketing and business 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



946-366 การตลาดบริการ                        3((2)-2-5) 
 Service Marketing  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดบริการ พฤติกรรมการซื้อ ความคาดหวังของผู้บริโภค การก าหนด
กลุ่มเป้าหมายของการตลาดบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ การออกแบบกลยุทธ์การตลาดบริการ การ
วิเคราะห์และการตัดสินใจในธุรกิจบริการ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจบริการ 
จรรยาบรรณและจริยธรรมส าหรับการจัดการธุรกิจบริการ   
 Concepts and theories of service marketing; buying behaviors; consumer expectations; 
service market segmentation; service marketing mix; service marketing strategy design; analysis 
and decision making in service business; building relationships with service business stakeholders; 
code of conduct and ethics for service business management   
 

946-367 การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่                              3((2)-2-5)
 Modern Retail Management  

 บทบาทและความส าคัญของการค้าปลีกในระบบธุรกิจสมัยใหม่ ประเภทของร้านค้าปลีกและการ
เปล่ียนแปลงของการค้าปลีก การจัดการร้านค้าปลีก การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับการค้าปลีก 
นวัตกรรมในธุรกิจค้าปลีก กลยุทธ์การต้ังราคาและจัดการก าไรในธุรกิจค้าปลีก ระบบบัญชีและการจัดการทาง
การเงินส าหรับธุรกิจค้าปลีก การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจค้าปลีก การส่งเสริม
การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้าปลีก การจัดการผลการด าเนินงาน การค้าปลีก
ระหว่างประเทศ กฎหมายและจรรยาบรรณในการค้าปลีก 

 Importance and roles of retailing n modern business; type of retailing and change in 
retailing; retail shop management; retailing strategic planning; innovation in retailing; pricing and 
profitability in retail business; accounting and financing in retail business; reationship management 
in retail business; retail marketing promotion; human resource management; digital technolofy in 
retail business; performance management; International retailing; legal and ehthics issue in 
retailing. 
 
 
 
 
 
 
 
 



946-369 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม             3((2)-2-5) 
 Green Marketing   
 แนวความคิดทางการตลาดเพื่อส่ิงแวดล้อม วิเคราะห์และระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาทางการตลาดท่ี
เปล่ียนแปลง ความส าคัญต่อการปรับส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับการต่ืนตัวของผู้บริโภค การจัดการ
ทางการตลาดเพื่อการอนุรักษ์และรักษาส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม ตลอดจนแนวทางการแก้ไขโดยใช้
เครื่องมือทางการตลาดเพื่ออกแบบกลยุทธ์ที่เหมาะสม บนฐานของจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
 Concepts about green marketing; analyzing and brainstorming marketing issue in 
transition; importance of marketing mix optimization relevance to consumer responsiveness; 
marketing management for environmental and social conservatory; problem tackling by 
employing appropriate marketing strategies based on good business governance and ethics. 
 

946-400 การจัดการเชิงกลยุทธ์              3((2)-2-5)         
Strategic Management 
เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
Requirements : For fourth-year students 
ความส าคัญของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การก าหนดทิศทางขององค์การ 

การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการ
ประเมินผลกลยุทธ์ เครื่องมือทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

Importance of strategic decision making; strategic management processes; strategic direction; 
environmental scanning; strategy formulation; strategy implementation; strategy evaluation and 
control; strategic management tools and techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



946-460 การจัดการผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม                     3((2)-2-5) 
 Product Management and Innovation 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 946-160 หลักการตลาด    
 Prerequisite: 946-160 Principles of Marketing  
 นโยบายและกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การบริหารบรรจุภัณฑ์ การบริหารสายผลิตภัณฑ์ การ
วางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแบรนด์ใหม่ ผลิตภัณฑ์สีเขียว นวัตกรรม การบริหารผลิตภัณฑ์ใน
แต่ละช่วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ สาเหตุและการหลีกเล่ียงความล้มเหลวของการบริหารงานด้านผลิตภัณฑ์ ความ
สอดคล้องของกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดอื่น ๆ กับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การสร้างบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์ ฉลาก บทบาทของรัฐบาลท่ีมีต่อการบริหารผลิตภัณฑ์และแบรนด์ การบริหารผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์อย่างมีจริยธรรม 
 Policies and strategies in product management; packaging management strategies; 
product line management; product positioning; product and new brand development; green 
product; innovation; product life cycle management; causes and avoidance of product 
management failures; alignment of other marketing mix strategies with product strategies; 
designing packaging in accordance with products; labeling; roles of the government in product 
and brand management; ethical product and packaging management 
 
946-461 การจัดการช่องทางการตลาดแบบบูรณาการ            3((2)-2-5) 
 Omni-Channel Management          
 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับช่องทางการตลาด ระบบนิเทวศ์ของช่องทางการตลาดแบบออมนิ-ชาแนล อ านาจ
ของช่องทางการตลาด ความสัมพันธ์ของช่องทางการตลาด ความขัดแย้งช่องทางการตลาด โครงสร้างและกลยุทธ์
การค้าปลีก โครงสร้างและกลยุทธ์การค้าส่ง โครงสร้างและกลยุทธ์แฟรนไชส์  การวิเคราะห์ผู้ใช้ปลายทาง การ
แบ่งกลุ่มและเป้าหมายในช่องทางการตลาด กลยุทธ์แบบช่องทางการตลาดแบบออมนิ-ชาแนล และการจัดการห่วง
โซ่อุปทานท่ีเกี่ยวข้อง 
 Channel basics; the Omni- Channel ecosystem; channel power; channel relationships; 
marketing channel conflicts;  retailing structures and strategies;  wholesaling structures and 
strategies;  franchising structures and strategies; end- user analysis; segmentation and targeting; 
Omni-Channel strategy; and related supply chain management 
 
 
 
 
 
 
 



946-462 สัมมนาทางการตลาด              3((1)-4-4) 
 Seminar in Marketing 
 เง่ือนไข : ผ่านวิชาชีพบังคับมาแล้วไม่ต่ ากว่า  15  หน่วยกิต 
 Requirements : Pass Professional Core Course not less than 15 credits 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีทางการตลาดเพื่อการออกแบบกล
ยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์และการตัดสินใจทางการตลาด การแก้ไขปัญหาทางการตลาดในรูปของกรณีศึกษา   
 Analysis of the current situations; application of marketing knowledge and theories to 
design marketing strategies; marketing analysis and decision making; solving marketing problems 
in the form of a case study 
 
946-463 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการตลาด 1               3(0-9-0)
 Independent Study in Marketing I 
 เง่ือนไข : ผ่านวิชาชีพบังคับมาแล้วไม่ต่ ากว่า  15  หน่วยกิต 
 Requirements : Pass Professional Core Course not less than 15 credits 
 การค้นคว้าและก าหนดประเด็นส าคัญทางการตลาดท่ีเกิดขึ้นจริงในพื้นท่ี  ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์และ
ออกแบบโครงการวิจัยท่ีทันสมัยทางการตลาด  การจัดท าโครงร่างงานวิจัยทางการตลาดด้วยระเบียบวิธีวิจัยท่ี
ทันสมัยในการตลาด  การน าเสนอโครงร่างงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการตลาดท่ีสนับสนุนธุรกิจรูปแบบใหม่ เช่น 
ธุรกิจสตาร์ทอัพ ธุรกิจนวัตกรรม ธุรกิจทางการเงินรูปแบบใหม่ ฯลฯ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 
 Literature review and topic proposition in marketing supporting start- up business, 
innovation- driven business, fin- tech etc.  in area base.  ,current research method in marketing, 
marketing research design in marketing 4.0, research proposal development in marketing; research 
proposal presentation under advisory of instructor  
 
946-464 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการตลาด 2                3(0-9-0) 
 Independent Study in Marketing II 
 เง่ือนไข : ผ่านวิชาชีพบังคับมาแล้วไม่ต่ ากว่า  15  หน่วยกิต และรายวิชา 946-463  การศึกษา

ค้นคว้าอิสระทางการตลาด 1 
 Requirements:  Obtaining not less than 15 credits of professional core courses and 

946-463 Independent Study in Marketing I 
 การก าหนดหัวข้อ ประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพในสถานการณ์จริง อาศัยองค์ความรู้ 
เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลทาง การตลาดในการคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา รูปแบบการด าเนินงานทางการตลาด  
การน าเสนอเป็นรายงานประกอบการศึกษาในหัวข้อหรือปัญหานั้น ๆ 



 Choosing a marketing topic of students’  personal interest in real situation; knowledge 
application in technical analysis of marketing data for problem-solving; marketing operation forms; 
presenting a report about a study of a particular topic or problem 
 
946-465 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการตลาด                      1(0-2-1) 
 Pre-Cooperative Education in Marketing 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการสหกิจศึกษา การปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
ชีวิตการท างาน ท้ังด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับคนท างาน การคิดแก้ปัญหา การส่ือสาร 
การท างานเป็นทีม และการปรับทัศนคติให้พร้อมรับวิถีชีวิตวัยท างาน 
   Fundamental knowledge of cooperative education types and procedures; work- life 
adaptability in terms of knowledge application and skills required for work completion; problem-
solving; communication skills; teamwork; and attitude adjustments for work-life readiness 
 
946-467 การจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่             3((2)-2-5) 
 New Product Management 
 แนวคิดของการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่บนวิถีของความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและสังคม การบริหารงานและเทคนิคในการวิเคราะห์ท่ีจ าเป็นใน การออกแบบและบริหารสินค้าและ
บริการใหม่การวิเคราะห์ ตลาดท่ีจะเข้าการพัฒนาแนวคิดในการเข้าสู่ตลาด การปรับแนวคิดตามความต้องการและ
ความปรารถนาของลูกค้า การเลือกแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีการทดสอบตลาด วิธีการบริหารวงจรผลิตภัณฑ์จากเริ่มต้นจนถึงจุดอิ่มตัว 
 Concepts of new product and service management development based on sustainability 
, stakeholder and mankind and society concern ; administration; analytical techniques in designing 
and managing new products and services; entry market analysis; entry market development; 
concept adjustment to customer need or desire; product concept selection; marketing mix 
 
946-468 การตลาดเชิงสัมพันธภาพ             3((2)-2-5) 
 Relationship Marketing  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดเชิงสัมพันธภาพ การออกแบบกลยุทธ์การตลาดเชิงสัมพันธภาพ 
การตัดสินใจทางการตลาด ข้อมูลสารสนเทศทางการตลาด ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาและ
สร้างสรรค์กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อการรักษาความสัมพันธ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 Concepts and theories of relationship marketing; design of relationship marketing 
strategy; marketing decisions; data marketing;  relations with stakeholders; developing and creating 
strategies used to sustain relationships 

 
 



946-469 การตลาดเพื่อความยั่งยืน             3((2)-2-5) 
 Sustainable Marketing  
 การบริหารการตลาดด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคมส่วนรวม การวิเคราะห์
ปัญหาจากผลกระทบเชิงลบของการด าเนินธุรกิจและการตลาด การพัฒนากลยุทธ์โดยน าความรับผิดชอบของธุรกิจ
ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นพื้นฐานและเป้าหมายส าคัญในการแข่งขันทางการตลาด การค านึงถึง
คุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เพื่อความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และสังคมส่วนรวมบนฐาน
ของจรรยาบรรณ 
 Marketing administration based on economics; social and environmental responsibility; 
problem analysis from negative impact from marketing and business operation; social 
responsibility and sustainable development-led strategy formulation as a marketing competition; 
concerning of stakeholders for building sustainability of economics; ecosystem and society with 
ethical implementation 
 
947-118 สถิติธุรกิจ 1        3((2)-2-5) 
   Business Statistics I 
             การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมและ
การน าเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น
ของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
 Statistical analysis of business problems; definitions, scopes, and benefits of statistics; data 
collection and presentation; measures of central tendency; measures of dispersion; probability; 
probability distribution of random variables; estimation; hypothesis testing; test of association; use of 
statistical package for data and presentation analysis 

947-311 สถิติเพื่อการวิจัย               3((3)-0-6) 
 Statistics for Research  

  ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมและการน าเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้า
สู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์
และน าเสนอข้อมูล 
 Definition, scopes, and benefits of statistics; collection and presentation of data; 
measures of central tendency; measures of dispersion; estimation; hypothesis testing; Chi-square 
testing; analysis of variance; regression and correlation analysis; use of a statistical package for 
data analysis and presentation 



948-260 ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด            3((2)-2-5) 
 Creativity and Communication in Marketing Professional 
 แนวคิด ทฤษฎีการน าเสนองานเชิงธุรกิจ กระบวนการ วิธีการ หลักการออกแบบกลยุทธ์การส่ือสารและ
การน าเสนอข้อความเพื่อโน้มน้าวและสร้างการยอมรับให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบกิจกรรมท่ี
เหมาะสมส าหรับแต่ละสถานการณ์ กระบวนการในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการส่ือสารเพื่อ
ความส าเร็จในวิชาชีพการตลาดท่ีไม่ขัดแย้งกับจริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 Concepts and theories for business presentation; process, methods, principles of strategic 
design; effective strategies for persuative promotion and gaining acceptance  of particular target 
groups; the way to organize an activity for a specific situation; processes to enhance creativity and 
communication skills for successful marketing career and not conflict to ethics in marketing and 
stakeholder responsibility 
 
948-261 การตลาดระหว่างประเทศ             3((2)-2-5) 
 International Marketing 
 แนวความคิด วิธีการด าเนินธุรกิจด้านการตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึง การน าเข้าและส่งออก การ
ลงทุนในต่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ รวมท้ังปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานเหล่านั้น การ
ท าความเข้าใจส่ิงท่ีผู้บริโภคต้องการในตลาดต่างประเทศและน าความต้องการเหล่านี้มาพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีเหมาะสม เพื่อเช่ือมโยงระหว่างส่ิงแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การหาโอกาสทางธุรกิจ
ในตลาดระหว่างประเทศ และการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ 
 Concepts and business process related to international marketing including import – 
export; foreign investment, strategic marketing for globalization, factors affecting international 
business process; understanding of international consumers and creating appropriate marketing 
strategies in order to link international business environment, international market opportunity 
search, and development of international marketing strategies 
 
948-263 การวิเคราะห์ทางการตลาด              3((2)-2-5) 
 Marketing Analytics  

ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการตลาด แนวคิดการตลาดท่ีขับเคล่ือนด้วยข้อมูล เครื่องมือในการ
ค้นหาข้อเท็จจริงทางการตลาดเชิงลึกจากข้อมูลเชิงประจักษ์ การแบ่งส่วน การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวาง
ต าแหน่งทางการตลาดด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการความพึงพอใจ การวิเคราะห์วงจรชีวิตของลูกค้า การ
ท านายพฤติกรรมผู้บริโภค การค้นหาทางเลือกของลูกค้า การตัดสินใจการออพติไมซ์ทางการตลาด การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการตลาด และจรรยาบรรณในการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลทางธุรกิจ 
 Principles of marketing analytics; concept of data driven marketing; tools for marketing 
fact and insight investigation from empirical data; segmentation; targeting and positioning using 
data analytics;  satisfaction management; customer life cycle management; consumer behavior 



forecasting; customer choice identification; marketing decision optimization; marketing activities 
efficiency analysis; ethics in employing business data and analytics 
 
948-360 กลยุทธ์และการจัดการราคา              3((2)-2-5) 
 Price Strategy and Management 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 946-160 หลักการตลาด    
 Prerequisite: 946-160 Principles of Marketing 
 นโยบายราคา กลยุทธ์การก าหนดราคา การ ตัดสินใจเปล่ียนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ 
การใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาด การก าหนดราคาให้สอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาดอื่น 
ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลกระทบต่อการท าก าไรของกิจการ เศรษฐศาสตร์กับราคา การวิเคราะห์ต้นทุน การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

Price policy; price strategies; price adjusting, and using price as a tool in marketing 
promotion; the relevance of price setting to another marketing mix; marketing factors affecting 
firm profits; price in economics; cost analysis; break even analysis 
 
948-361 การจัดการแบรนด์เชิงกลยุทธ์             3((2)-2-5) 
 Strategic Brand Management  
 ความหมาย ความส าคัญ บทบาทและประโยชน์ของแบรนด์ ความเช่ือมโยงระหว่างการตลาดและการ
จัดการแบรนด์  ภาพลักษณ์ของแบรนด์ กลยุทธ์ของแบรนด์ สถาปัตยกรรมและการออกแบบแบรนด์ แบรนด์อิควิต้ี
และตัวแบบแบรนด์อิควิต้ีท่ีมีลูกค้าเป็นพื้นฐาน แหล่งท่ีมาของแบรนด์อิควิต้ี บุคลิกภาพของแบรนด์ การวาง
ต าแหน่งของแบรนด์ ส่วนประกอบของแบรนด์ การส่ือสารแบรนด์แบบบูรณาการ พลวัตของแบรนด์การจัดการแบ
รนด์ตามกาลเวลา การปกป้องแบรนด์ตามบริบทของจรรยาบรรณและกฎหมาย 
 Definitions and significance of brands; brand components; brand identity; relevant of 
brand and marketing; brand image.  brand strategy; brand architecture and design; brand equity 
and consumer based brand equity modeling; source of brand equity.  brand personality; brand 
positioning; brand component; integrated brand communication; brand dynamic; brand life cycle 
management; legal and ethical brand protection 
 
 
 
 
 
 
 
 



948-364 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบทางการตลาด          3((2)-2-5) 
 Creativity and Design in Marketing 
 หลักการและเทคนิคของการออกแบบทางการตลาด การจัดองค์ประกอบจิตวิทยาของมนุษยในการอ่าน
และรับรู้งานออกแบบ การออกแบบสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟฟิกส าหรับ
องค์กรและการจัดวางเครื่องหมายการค้าบนตัวผลิตภัณฑ์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการแสดงแบบ 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ส าหรับการออกแบบส่ือทางการตลาด 
 Principles and techniques of marketing design; human psychological components in 
reading and perceiving works of design, the design of logos, trademarks, packaging; graphic design 
for organizations; positioning trademarks on products; computer- aided design and model 
presentation; using computer programs for marketing media design 
 
948-366 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล              3((2)-2-5) 
 Digital Marketing Strategy 
 ศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับการน าแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด
เพื่อตอบสนองตลาดผู้บริโภคและตลาดธุรกิจในยุคดิจิทัล เข้าใจประเด็นและความท้าทายของเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การแข่งขันทางการตลาด การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน การก าหนดและ
ประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และการออกแบบตัวช้ีวัดในการประเมินความส าเร็จของกลยุทธ์การตลาด
ดิจิทัล 
 Studying and understanding concept of digital technology for proposing consumer centric 
marketing strategy in digital era; understanding issue and challenge of digital technology in 
marketing competition; applying and implementing digital technology for building 
competitiveness; proposing and applying digital marketing strategy; designing successful 
performance measurement of digital marketing strategy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



948-460 สหกิจศึกษาทางการตลาด              6(0-40-0)  
 Cooperative Education in Marketing  
 เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 Requirements : For fourth-year students  
 ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราวเต็มเวลาในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของนักศึกษา เช่ือมโยงความรู้จากทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงในรูปแบบงานประจ าหรือโครงงานไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง รายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์นิเทศและพี่เล้ียงไม่ช้ากว่าสัปดาห์ท่ี 10 น าเสนอ
โครงงาน/ผลการศึกษาท่ีเกิดจากการท างานในท่ีประชุมก่อนส้ินสุดเวลาปฏิบัติงาน  มีอาจารย์นิเทศและพี่เล้ียงใน
สถานประกอบการคอยให้ค าปรึกษาแนะน าตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานและร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ 
 On the job training as a temporary full- time employee in the position appropriate for 
knowledge and competences; connecting theoretical knowledge and actual practice, either as 
the full time staff or in the form of project, in consecutive 16 weeks; reporting the work or project 
progress to the university supervisor and the field supervisor within the first 10th week; presenting 
the project/ study results derived from the work practice before work completion; obtaining 
constantly supervision and advice from  the university supervisor and the field supervisor on a 
systematic basis 
 
948-461 การเป็นผู้ประกอบการและการแปรรูปธุรกิจ           3((2)-2-5) 
 Entrepreneurship and Business Transformation 
 การสร้างธุรกิจใหม่ การค้นหาตลาดใหม่ การสร้างความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กร การแปรรูป
ธุรกิจเพื่อตอบสนองการแข่งขัน การบริหารธุรกิจด้วยนวัตกรรมและการจัดการแบบอะไจล์ การออกแบบโมเดล
ธุรกิจแบบมนุษย์เป็นศูนย์กลาง การจัดการการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ การหาแหล่งทุน การบริหารความเส่ียง
ส าหรับธุรกิจใหม่ การจัดการการเปล่ียนแปลง และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
 New business venture; new marketing identification; organizational innovativeness 
acceleration; business transformation for competition response; innovation and agile driven 
business management; human centric business model design; entreprenuerial marketing; business 
fundraising; new venture risk management; change management and ethic in business    
 
 
 
 


