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ค าอธิบายรายวชิา 

001-101  อาเซียนศึกษา         3 (2-2-5)  
ASEAN Studies   

  ประวติัและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ความหลากหลายและเอกลกัษณ์ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน สามเสาหลกัของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลก 
การปรับและเตรียมตวัเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  

  History and evolution of ASEAN; diversity and identity of member countries; ASEAN 
charters; three pillars of ASEAN community; ASEAN in global context; adaptation and preparation 
towards ASEAN  

 
 874-194   กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติประจ าวนั           3 (3-0-6)  
  Law Relating to Occupations and Everyday Life 
  หลกัส าคญัของกฎหมาย การบงัคบัใชแ้ละปฏิบติัตามกฎหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การด าเนินชีวิตในฐานะพลเมืองของประเทศ เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมาย
อาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์รวมทั้งความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระบวนการยุติธรรม กฎหมายท่ี
จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ กฎหมาย
เก่ียวกบัสาธารณะสุขและความรับผิดชอบทางการแพทย ์กฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน 

  Principles of law; enforcement and compliance with law; laws relating to citizenship: 
public law, human rights law, criminal law, civil and commercial law; basic knowledge of judicial 
procedure; laws related to employment e.g.labor law and business law; laws related to public health 
and medical liability; information and technology law; intellectual property law; environmental law; 
laws related to ASEAN 

 
  



 

941-100    ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร               3 (3-0-6) 
  Thai for Communication 
  หลกัการใชภ้าษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ศิลปะในการส่ือสารทั้ง 4 ทกัษะ การฟัง พูด อ่าน

และเขียน การฟังเพ่ือจบัใจความหลกัและการตีความในสถานการณ์ต่างๆ การใชถ้อ้ยค า ลีลาส านวน
ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัและในการท างาน การพูดในท่ีชุมชน การอ่านเพ่ือความเขา้ใจถึง
ค่านิยมและแนวคิด การเขียนเพ่ือการสรุปความ ติดต่อทางราชการและธุรกิจ   

  Principles of the Thai language for communication; communicative skills: listening, 
speaking, reading, and writing; listening for main ideas and interpretation in various situational 
contexts; selection of words; register and styles in daily-life and workplace communication; public 
speaking; reading for value and attitude understanding; summarizing skills; official and business 
correspondence 

 941-112    การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน              3 (2-2-5) 
  Fundamental English Listening and Speaking 
  ฝึกทกัษะการฟังและการพูดในหวัขอ้ท่ีใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั การฟังเพ่ือจบัใจความ

ส าคญั การพูดเพ่ือส่ือสารขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์ต่างๆ การใชไ้วยากรณ์ การพฒันาความรู้ดา้น
ค าศพัท ์และส านวนภาษาท่ีจ 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 

 
 941-113    การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน              3 (3-0-6) 
  Fundamental English Reading and Writing 
  ฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน ทกัษะการอ่านพ้ืนฐาน การอ่านเพ่ือจบัใจความส าคญัและ

รายละเอียด การพฒันาความรู้ดา้นค าศพัทแ์ละกลวิธีพฒันาค าศพัท ์การใชไ้วยากรณ์ การเขียนระดบั
ประโยคและยอ่หนา้สั้นๆ    

  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 

 
 941-114    เสริมทักษะการฟังภาษาองักฤษ               3 (3-0-6) 
  Consolidating Listening Skills in English 
  การฝึกทกัษะดา้นการฟัง เนน้การฟังเพ่ือจบัใจความหลกัและรายละเอียดท่ีส าคัญ การฟัง

และการอนุมาน การฟังในชีวิตจริง โฆษณาทางทีวี เสียงในฟิลม์จากภาพยนตร์ ข่าวย่อ และแนะน า
การฟังเชิงวิชาการ 



 

  Practice in listening skills with an emphasis on listening for main points and important 
details; listening and making inferences; listening in real life; TV commercials; soundtracks from 
movies; news in brief, as well as introducing academic listening 

 
 941-115    การอ่านภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ               3 (3-0-6) 
  English Reading in Business Contexts 
  ทกัษะการอ่านเชิงธุรกิจ การอ่านจดหมาย จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ โฆษณา บนัทึกภายใน

องคก์ร ใบสัง่สินคา้ ประกาศ แผนภาพ แผนภูมิและกราฟ การอ่านข่าวธุรกิจ 
  Reading skills in business contexts; reading letters, electronic mails, advertisements, 

office memoranda, orders, announcements, diagrams, charts and graphs; reading business news 
 
 941-210    การเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ             3 (3-0-6)  
  English Writing for Business Communication 
  การฝึกฝนและการพฒันาทกัษะการเขียนท่ีมีรูปแบบและจุดประสงค์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการ

ส่ือสารทางธุรกิจ การเขียนจดหมายติดต่อ รายงานการประชุม การกรอกแบบฟอร์มเอกสารต่าง  ๆ 
  Practice and development of various types of writing skill for business communication: 

correspondence, minutes of meeting, filling out forms 
 
 941-216    การสนทนาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน   3 (3-0-6) 
  English Conversation for Daily Communication 
  การฝึกฝนและพฒันาทกัษะการพูดและการฟัง เพ่ือติดต่อส่ือสารในโอกาสต่างๆ การ

แนะน าตวั การนดัหมาย การตอ้นรับ การน าเสนอผลงาน การพูดในท่ีประชุม 
  Practice and development in speaking and listening skills to communicate in occasions 

such as introducing yourself, making appointments, welcoming, giving presentations, and talking at 
the meeting 

 
 941-217    การพฒันาการอ่าน                3 (3-0-6) 
  Reading Development 
  การฝึกฝนทกัษะการอ่านโดยทัว่ไป ฝึกการอ่านขอ้เขียนประเภทต่างๆ 
  Practice in general reading skills and practice in types of essays reading    
 
  



 

941-218    ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ               3 (3-0-6)  
  English for Business 
  ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเชิงธุรกิจ ทั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การใชภ้าษาใน

การถามและให้ขอ้มูลเก่ียวกบังาน การตอ้นรับและการน าสนทนาแขกในวงการธุรกิจ การพูดคุย
โทรศพัท์ การนัดหมาย การอธิบายสินคา้ การเยี่ยมชมสถานท่ีท างาน การเสนอรายงานธุรกิจ การ
เจรจาและการต่อรองทางธุรกิจ  

  Use of four English skills: Listening, Speaking, Reading, and Writing; asking questions 
and giving information about work; greeting and business conversation with guests; telephoning; 
making appointments; describing products; visiting workplace; presenting business reports; 
business discussion and negotiations 
 
941-224    ภาษาจนีพื้นฐาน                3 (3-0-6) 

  Fundamental Chinese  
  ระบบเสียง ค าศพัท์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั ตวัเลข ลกัษณะนาม ค ากริยานุเคราะห์ และ

โครงสร้างประโยคภาษาจีนระดบัพ้ืนฐาน การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน จากสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีก าหนดให ้

  Chinese sound systems, daily vocabularies, numbers, noun classifiers, auxiliary verbs, 
and basic sentence structures; practice in listening, speaking, reading, and writing skills from given 
situations   

 
 941-236  ภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐาน                3 (2-2-5) 
  Fundamental Japanese  
  ไวยากรณ์ญ่ีปุ่นและรูปประโยคพ้ืนฐาน วิธีการเขียนอกัษรฮิระงะนะ และคะตะกะนะ 

เรียนรู้ค าศพัทป์ระมาณ 300 ค า 
  Japanese grammar and basic sentence patterns; Hiragana and Katakana characters 

writing; approximate to 300 vocabularies 
 
 941-245    ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน               3 (3-0-6) 
   Fundamental French 
   หลักการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดใน

ชีวิตประจ าวนั การเขียนค าและประโยคประโยคสั้นๆ การอ่านขอ้ความสั้นๆ 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 
 



 

 941-252    ภาษาเยอรมนัพื้นฐาน                3 (3-0-6)  
  Fundamental German 
  ไวยากรณ์ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ ฝึกฟัง พูด อ่านและเขียนประโยคในระดบัพ้ืนฐาน 
  Basic grammar; listening, speaking, reading and writing at basic level 
 
 941-274    ภาษามาลายูพื้นฐาน                3 (3-0-6)  
  Fundamental Malay 
  ระบบเสียง อกัขรวิธีและการอ่านออกเสียงภาษามลายู ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษา

มลายูในระดบัตน้ โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานของภาษามลายู ค าศพัท์และส านวนท่ีใช้บ่อย การ
สนทนาในสถานการณ์ท่ีจ าเป็นเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 

  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 

 
 941-283    ภาษาเกาหลพืี้นฐาน               3 (2-2-5) 
  Fundamental Korean 
  การฝึกออกเสียงใหถู้กตอ้ง ชัดเจน และฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟังพูด อ่าน และเขียน 

การฝึกสร้างประโยคพ้ืนฐาน และการฝึกสนทนาภาษาเกาหลีท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
  Practice of Korean pronunciation and 4 language skills: speaking, reading, listening and 

writing; constructing basic sentences; practice of Korean conversation in daily life  
 
 941-290    การอ่านเร่ืองส้ันและนวนิยายภาษาอังกฤษ                      3 (3-0-6) 
  Reading English Short Stories and Novels  
  องคป์ระกอบของเร่ืองสั้นและนวนิยาย การวิเคราะห์และการวิจารณ์เร่ืองสั้นและนวนิยาย

ภาษาองักฤษของนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียง 
  Components of short stories and novels; analysis and literary criticism of English short 

stories and novels by well-known authors 
 
 941-291  ภาษาองักฤษผ่านส่ือทันสมยั                 3 (3-0-6) 
  English through Modern Media 
  การพฒันาและฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษ โดยผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต รายการโทรทศัน์เพ่ือ

การศึกษาและเพ่ือความบนัเทิง นิตยสาร เอกสารแผน่พบั และโฆษณาในส่ือต่างๆ การน าเสนอผลงาน
หรือโครงการ การอภิปรายกลุ่ม การโตว้าที  



 

  Development and practice of English skills through the Internet, TV programs for 
educational and entertainment purposes, magazines, brochures and advertisements; work or project 
presentations; group discussions; debates 

 
 941-292    สัทศาสตร์ภาษาองักฤษพื้นฐาน           3 (3-0-6) 
  Basic English Phonetics 
  เทคนิควิธีการออกเสียง  หน่วยเสียงและการออกเสียงภาษาองักฤษ  การลงเสียงหนกัของ

พยางคใ์นระดบัค าและประโยค การใชล้กัษณะเสียงสูงต ่าในภาษาองักฤษ การใชส้ทัอกัษร 
  Pronunciation techniques; phonemes and pronunciation; word-level and sentence-level 

stress, intonation; use of phonetic transcription 
 

941-416   ภาษาองักฤษเพ่ือการขายและการตลาด  3 (3-0-6) 
 English for Sales and Marketing 
 แนวคิดและค าศพัท์เฉพาะท่ีใชใ้นการขายและการตลาด การฟังบรรยายและบทสนทนา 
การสนทนาดา้นการขายและการตลาด การอ่านรายงาน ข่าว และบทความดา้นการขายและการตลาด 
การเขียนรายงาน 
 Study of the concepts and common terms related to sales and marketing; practice 
listening to sales and marketing related lectures and dialogues, discussing sales and marketing 
issues, and reading selected texts related to sales and marketing 
 

 942-100    กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1   1 (0-0-3) 
   Co-Curricular Activities I    
  การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เนน้ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์

เป็นกิจท่ีหน่ึง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและ
หรือระหวา่งสาขาวิชา ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

 Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits 
of society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind; teamworking 
within and/or across disciplines under the supervision of advisors 

 
 942-112    สุนทรียภาพของการด าเนินชีวติ             3 (3-0-6)   
  Aesthetics for Life 
  ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะ วฒันธรรม ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ

มนุษยใ์นสงัคมไทยและสงัคมอาเซียน 



 

  Traditions, ways of livings, arts and cultures that enchanting lifestyles of people in Thai 
and ASEAN communities  

 
 942-113    ทักษะการรู้สารสนเทศ                   3 (3-0-6) 
  Information Literacy Skills  
  ทรัพยากรสารสนเทศ การสืบคน้สารสนเทศ การประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์

และสังเคราะห์สารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ การส่ือสารและเผยแพร่
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 

  Information resources; information searching; evaluation of information resources; 
analysis and synthesis of information; information laws and ethics; communication and  
dissemination of information in different channels  

  
 942-120    กอล์ฟ               1 (0-2-1) 
  Golf 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม ทกัษะการใชอุ้ปกรณ์และวิธีเล่น การเตรียมความ

พร้อมร่างกายเพ่ือการเล่น ฝึกการเล่นในสนามแข่งขนั การนบัคะแนน การแข่งขนั ความปลอดภยัของ
นกักีฬาและผูอ่ื้น กติกา มารยาท 

  General knowledge about equipment and the golf court; skills of equipment use and 
methods of playing; warm-ups; practice of golfing in a golf course; keeping scores; the competition; 
the safety of golfers and spectators; rules, regulations, and etiquette 

 
 942-121    ลลีาศ             1 (0-2-1) 
  Social Dance 
  ฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะ การแต่งกาย มารยาท เพลงประกอบ การฝึก

ปฏิบติัเพ่ือสร้างทกัษะลีลาศตามแบบแผนจงัหวะมาตรฐานสากล 
  Rhythmic movement training; costumes; etiquettes;   songs; development of social 

dance skills   following universal standard 
 
 942-122    เทนนิส                 1 (0-2-1) 
  Tennis 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม ฝึกทกัษะ วิธีเล่น กติกา การแข่งขนั เขา้ใจและ

ปฏิบติัตามกฎกติกา และมารยาท การเตรียมความพร้อมของร่างกาย ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจเกิด
จากการเล่นเทนนิส 



 

  General knowledge about tennis equipment and courts; developing skills, methods; 
rules and regulations of the competition; playing with understanding rules and regulations, 
etiquette; warm-ups; knowledge about accidents that may happen while playing tennis  

 
 942-123    วอลเลย์บอล                 1 (0-2-1) 
  Volleyball 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม กฎ กติกา มารยาทของกีฬาวอลเลยบ์อล การ

พฒันาร่างกายของนักกีฬาวอลเลยบ์อล ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นทั้งบุคคลและทีม เทคนิคการ
แข่งขนั  

  General knowledge about equipment and the court; rules and regulations; etiquette; 
developing physical competence of volleyball players; developing skills and playing techniques for 
individuals and teams, techniques in competition 

 
 942-124   ฟุตบอล                 1 (0-2-1) 
  Soccer 
  ทกัษะเบ้ืองต้นในการเล่นฟุตบอล ระเบียบ กฎ กติกา มารยาท การพฒันาร่างกายให้

เหมาะสมเพ่ือการเล่นฟุตบอล การแข่งขนั อนัตราย วิธีป้องกนัอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการเล่นฟุตบอล การ
ปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็ 

  Basic skills of playing soccer; rules and regulations, etiquette; developing physical 
competence for soccer playing; the competition; dangers and prevention of accidents while playing 
soccer; first aid for the injured 

 
 942-125    แบดมนิตนั                   1 (0-2-1) 
  Badminton 
  ฝึกทกัษะการเล่น แบดมินตนั ทั้งประเภทเด่ียวและคู่ วิธีการพฒันาโครงสร้างของร่างกาย

เพ่ือการเล่น กฎ กติกา มารยาท วิธีการจดัการแข่งขนั ทั้งประเภทเด่ียว และ คู่ 
  Practice of badminton skills for single and double competition; ways of physical 

development for badminton playing; rules and regulations, etiquette; the arrangement of 
competition for both single and double matches 

 
 942-126   ตะกร้อ                     1 (0-2-1) 
  Takraw 
  ความรู้ทัว่ไปประวติัความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ ทกัษะเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว เทคนิค

และความสามารถพิเศษในการเล่นเฉพาะตวั และการเล่นเป็นทีม ระเบียบขอ้บงัคบัและกติกาการ



 

แข่งขนั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของการเป็นนกัตะกร้อท่ีดี การเล่นดว้ยความปลอดภยั การ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ของกีฬาตะกร้อ 

  General knowledge about history of Takraw; skills of body movements; techniques  
and individual talent; playing as a team; rules and regulations; developing physical competence for 
being a capable Takraw player; safe playing; equipment maintenance 

 
 942-127    เทเบิลเทนนิส                        1 (0-2-1) 
  Table Tennis 
  ประวติัความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส คุณค่าของกีฬาเทเบิลเทนนิส ทกัษะเบ้ืองตน้

ในการเล่นเทเบิลเทนนิส ระเบียบ กติกา มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกายและ
การบ ารุงรักษาสุขภาพ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 

  General background about history of table tennis; basic skills and advantages of table 
tennis playing; rules and regulations, etiquette of players and spectators; physical exercises, health 
care; equipment maintenance 

 
 942-128    เปตอง                 1 (0-2-1) 
                  Petanque 
  ประวติัความเป็นมา คุณค่า และประโยชน์ของกีฬาเปตอง ทักษะพ้ืนฐานกีฬาเปตอง 

วิธีการเล่น กฎ กติกา มารยาทในการเล่น การจดัการแข่งขนั กติกามารยาทในการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี 
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์กีฬาเปตอง 

  History of petanque; basic skills and advantages of petanque playing; rules and 
regulations, etiquette in playing petanque; the arrangement of competition; rules and regulations; 
etiquette of players and spectators; equipment maintenance 

 
 942-129    บาสเกตบอล                 1 (0-2-1) 
  Basketball 
  ประวติัความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล ทักษะเฉพาะตัวเบ้ืองต้น ระเบียบ กติกา 

มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกาย การบ ารุงรักษาสุขภาพ ความมีน ้ าใจเป็น
นกักีฬา การระวงัรักษาสวสัดิภาพความปลอดภยัในการเล่นบาสเกตบอล การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

  History of basketball; particular basic skills; rules and regulations, etiquette of players 
and spectators; physical exercises and health care; athletic spirit; safe playing; equipment 
maintenance 

 
  



 

942-207    จติวทิยาและภูมปัิญญาในการด าเนินชีวติ     3 (3-0-6)  
  Psychology and Wisdom of Living 
  ความเป็นมาของจิตวิทยา ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีต่างกนัของมนุษย ์

การคิด การใชภู้มิปัญญาและจิตวิทยาในการจดัการชีวิตอย่างรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย
และกระแสสังคมโลกในชีวิตประจ าวนั และการท างาน ด าเนินชีวิตโดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรมและจริยธรรม  

  Development of psychology; psychological factors that result in different human 
behaviors; ways of thinking; use of wisdom and psychology to cope with upcoming changes in Thai 
society and global level; self-sufficient living ; interpersonal skills for happiness in life based on 
ethics and virtue 

 
 942-208    ความเป็นพลเมือง       3 (3-0-6)  
  Citizenship 
  หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัความเป็นพลเมือง บทบาทหนา้ท่ีพลเมือง การมีส่วนร่วม การ

ปฏิบติัตามหลกักฏหมายและหลกัศีลธรรม การมีจิตส านึกสาธารณะ การอยู่ในสังคมประชาธิปไตย
ท่ามกลางความเห็นต่างและพหุวฒันธรรม 

  Basic principles of citizenship; roles and responsibilities of citizens; participation; 
legality and morality; public mind; living in a democratic society where diverse opinions and multi 
cultures exist 
 
942-220    ว่ายน า้          1 (0-2-1) 

                  Swimming 
  ประวติัความเป็นมาของการวา่ยน ้า การสุขาภิบาลและความปลอดภยัในการวา่ยน ้า ทกัษะ

การว่ายน ้าท่าต่างๆ มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกาย การบ ารุงรักษาสุขภาพ 
การดูแลรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการวา่ยน ้า 

  History of swimming; sanitation and safety in swimming; skills of swimming in 
different styles; etiquette of athletes and spectators; physical exercises and health care; maintenance 
of equipment and facilities  

 
 942-221    พลศึกษาและนันทนาการ        1 (0-2-1) 
  Physical Education and Recreation 
  ปรัชญาของพลศึกษา ความมุ่งหมายของพลศึกษาต่อการพฒันาร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ

สงัคม เรียนรู้เกมส์กีฬา การเลือกเล่นกีฬา จุดมุ่งหมายของนนัทนาการ ความจ าเป็นของนนัทนาการใน
การด ารงชีวิต เกมส์นนัทนาการ การฝึกปฏิบติัการออกก าลงักายและนนัทนาการเพ่ือสุขภาพ 



 

  Philosophy of physical education; purposes of physical education for physical, mental, 
emotional, and social development;  the study of sport games and selection of proper sports; 
purposes of recreation; necessity of recreation in human life; games of recreational activities; 
physical exercises and recreation for health 

 
942-230  การภาษอีากร        3 (3-0-6) 
   Taxation  

 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีอากร แนวคิด และบทบาทของภาษีอากร หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
จดัเกบ็ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ 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 

  
 942-300    การบริหารความมัง่คั่งส่วนบุคคล     3 (3-0-6)  
  Personal Wealth Management 
  แนวคิดพ้ืนฐานการบริหารความมัง่คัง่ส่วนบุคคล กลยุทธ์การจดัการกบัเงิน การบริหาร

หน้ีส่วนบุคคล การวางแผนการบริโภคและการใชสิ้นเช่ืออยา่งเหมาะสม รวมถึงการหารายไดจ้ากการ
ลงทุน 

  Fundamental principles of personal financial management; monetary management 
strategies; personal debt management; planning for consumption and credit; investment income 

 
 942-301   การตดัสินใจและการวางแผนในชีวติประจ าวัน     3 (3-0-6) 
  Decision Making and Planning in Daily Life 
  ความส าคญัและประเภทของการตดัสินใจ การใชข้อ้มูลเพ่ือการตดัสินใจ ค่าคาดหวงัเชิง

เงินตรา แขนงการตดัสินใจ การตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอน และการประยุกตใ์ชค้วามรู้เพ่ือการ
ตดัสินใจและการวางแผนในชีวิตประจ าวนั  

  Significance and types of decision making, use of data for decision making, expected 
monetary values; decision tree; decision under uncertainties; knowledge applications for decision 
making and planning in daily life 

 



 

942-302   การจดัการความเส่ียงในชีวติประจ าวนั      3 (3-0-6) 
  Risk Management in Daily Life 
  ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงรอบๆ ตวั กระบวนการจดัการความ

เส่ียงต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั การวิเคราะห์ความเส่ียงในชีวิตประจ าวนั การจดัการความเส่ียง
โครงการ 

  Knowledge and understanding in managing risks; daily-risk management procedures; 
analysis of daily risks of life; project risk management 

 
944-120    เศรษฐศาสตร์จุลภาค    3 (3-0-6)  
                 Microeconomics 
   อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ฟังกช์นัการผลิตและตน้ทุนการผลิต ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึง
ผกูขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
  Demand and supply; market equilibrium; elasticity of demand and supply; consumer 
behavior; production functions and cost of production; perfectly competitive market; monopoly; 
monopolistic competitive market; oligopoly  
 
944-121    เศรษฐศาสตร์มหภาค                          3 (3-0-6) 
                  Macroeconomics 
   ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค การค านวณรายได้ประชาชาติ รายได้
ประชาชาติดุลยภาพ ดัชนีราคา นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการคา้และ
การเงินระหวา่งประเทศ 
   An overview of Macroeconomics; national income calculation; national income 
equilibrium; price index; monetary policy; fiscal policy; basic knowledge of international trade and 
finance 
 

 944-204    กฎหมายธุรกจิ                                3 (3-0-6) 
                  Business Law  
   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ีส าคญัเก่ียวกบับุคคล นิติบุคคล การตั้งห้างหุ้นส่วน บริษทั
จ ากดั การเลิกกิจการ ทรัพยสิ์น นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจซ้ือขาย เช่าซ้ือ ค ้ า
ประกนั ตวัแทน นายหนา้ ตัว๋เงิน พระราชบญัญติัเก่ียวกบัเช็ค 
 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    ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัธุรกจิ                                                    3 (3-0-6) 

                  Introduction to Business 
  ลกัษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อิทธิพลของสภาพแวดลอ้ม

ทางธุรกิจ ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์การผลิต การตลาด การบญัชี การเงิน จริยธรรมทางธุรกิจ   
 Types of business; related factors; influences of business environments; business in a 
borderless world; principles of administration and management; human resource management; 
production; marketing; accounting; finance; business ethics 

 
946-113     การบัญชีการเงนิ        3 (3-0-6) 
   Financial Accounting      
  ลกัษณะและแนวความคิดขั้นพ้ืนฐานของการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การ
ปรับปรุงรายการ การปิดบญัชีและการจดัท างบการเงิน  การบญัชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้และ
กิจการผลิตสินคา้ การบญัชีภาษีมูลค่าเพ่ิม  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบกระแสเงินสด 
   Characteristics  and basic concepts of accounting;   accounting record 
process;  adjustment of  accounts; closing accounts and  financial statement preparation; accounting 
for merchandising and manufacturing operations;  value–added tax accounting; bank reconciliation 
statement; statement of cash flows 
 

 946-140    เทคโนโลยสีารสนเทศ                3 (3-0-6) 
  Information Technology 
  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยั เครือข่ายสารสนเทศ แหล่งข้อมูลสารสนเทศ การ

ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ส่ือสังคมออนไลน์ การ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในองคก์ร  

  Modern information technology; information network; information sources; 
information processing; security of information; social media; application of information 
technology in organizations 

 



 

946-160  หลกัการตลาด       3 (3-0-6) 
   Principles of Marketing  
  ความหมาย ความส าคัญของการตลาด แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการตลาด 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด 
การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ส่วนประสมทางการตลาด 
 Definitions and importance of marketing; basic concepts of marketing; environments 
influencing marketing; basic knowledge of consumer behaviors; market segmentation; targeting; 
positioning; marketing mix 

 
 946-201 การจดัการธุรกจิขนาดย่อม 3 (3-0-6) 

  Small Business Management 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจขนาดย่อม กลยุทธ์การตลาด การเงิน การ

จดัการทรัพยากรมนุษย ์การผลิตและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การแกปั้ญหาในธุรกิจขนาดย่อม โอกาส
ของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ จริยธรรมส าหรับการจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 
     Concept and theories of the management of small and family owned businesses, 
marketing; finance; human resource management; production; strategic planning, problem solving 
in small business,  opportunities for domestic and overseas joint ventures, and ethics in small 
business management 

  
 946-209   หลกัการจดัการ                                                   3 (3-0-6) 

                 Principles of Management 
  แนวคิด บทบาท และวิวฒันาการทางการจดัการ ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์าร

สภาพแวดลอ้มทางการจดัการ การตดัสินใจทางการจดัการ หนา้ท่ีทางการจดัการ การวางแผน การจดั
องคก์าร การสัง่การ การควบคุม  และความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการกลยทุธ์ 
 Concepts, roles and evolution of management; social responsibility of an organization; 
managerial environment; managerial decision making; management functions; planning; 
organizational management; leading; controlling; an overview of strategic management 

 
946-213  การบัญชีบริหาร                  3 (3-0-6) 
                Managerial Accounting  
                 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 946-113 การบัญชีการเงิน 
    Prerequisites: 946-113 Financial Accounting  
   บทบาทของการบญัชีบริหาร แนวคิดพ้ืนฐานและการแยกประเภทตน้ทุน การค านวณ
ตน้ทุนผลิตภณัฑ ์  การค านวณตน้ทุนรวมและตน้ทุนผนัแปร การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตน้ทุน 



 

ปริมาณและก าไร การวิเคราะห์ตน้ทุนเพ่ือการตดัสินใจ ตน้ทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การ
จัดท างบประมาณ งบประมาณการลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน และ การก าหนดราคาขาย  
   Roles of accounting on management;  cost concepts and classifications;  product 
costing; full costing  and  variable costing;  cost-volume-profit analysis; analysis of costs for 
decision making;  standard costing and variance analysis; budget preparation; capital 
budgeting; responsibility accounting; performance evaluation; pricing 

 
946-260   พฤตกิรรมผู้บริโภค       3 (3-0-6) 
   Consumer Behavior 
    รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 946-160 หลกัการตลาด    
   Prerequisite: 946-160  Principles of Marketing 
  ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารการตลาด  พฤติกรรมผูบ้ริโภค การวิเคราะห์เก่ียวกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ทฤษฎี ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภายนอก กิจกรรมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  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 

 
946-262  การจดัการการตลาด       3 (3-0-6) 
   Marketing Management 
   รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 946-260 พฤตกิรรมผู้บริโภค  
   Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior 
  แนวคิด ทฤษฎีในการบริหารการตลาด การจัดการทางการตลาด การวิ เคราะห์
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดา้นการบริหารงาน ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา 
ช่องทางการจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด การปฏิบติัการ การควบคุมการด าเนินงานของธุรกิจ 
การบริหารงานของธุรกิจ การค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 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 

 
  



 

946-263     การจดัการห่วงโซ่อุปทานและโลจสิตกิส์     3 (3-0-6) 
  Supply Chain and Logistic Management      
 ทฤษฎีในเร่ืองของการจดัการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์   กระบวนการขนส่ง  การ

จดัซ้ือวตัถุดิบ การส่งมอบผลิตภณัฑ ์การจดัการสินคา้คงคลงั การบริหารคลงัสินคา้ การบรรจุหีบห่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานดา้นโลจิสติกส์  การน ากลยุทธ์โลจิสติกส์และการจดัการโซ่อุปทานไป
ปฏิบติั  การวางแผนการจดัการเก่ียวกบัโลจิสติกส์และการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
               Theories about logistics and supply chain management; transportation process; raw 

material purchasing; product delivery; inventory management; warehouse management; packaging; 
logistics information technology; implementation of logistics strategies and supply chain 
management; logistics planning and supply chain management  

 
946-265    ประเดน็ส าคัญทางการตลาด  3 (x-y-z) 

Current Issues in Marketing  
รายวชิาบังคับเรียนก่อน : ตามความเห็นชอบของสาขาวชิา 
Prerequisite: As  required  by  the  program 
หัวขอ้วิชาใหม่ด้านการตลาด ทฤษฎีใหม่ท่ีร่วมสมยั การประยุกต์แนวทาง กลยุทธ์การ

ด าเนินงานทางการตลาด ตามท่ีสาขาเห็นชอบ 
A  new  course  about  contemporary marketing theories,  the selection of key topics and 

issues with the department’s assent to examine how to apply marketing approaches and strategies  
 

946-268    การตลาดชุมชนเพ่ือเศรษฐกจิพอเพยีง     3 (3-0-6) 
            Community Marketing for Sustainable Economy 

   แนวคิดการตลาดชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการตลาดชุมชน
เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง ความสมดุลระหว่างการตอบสนองความตอ้งการกบัรายไดข้องกิจการ การ
สร้างพฤติกรรมการซ้ือและการใหค้วามรู้ การพฒันาผลิตภณัฑบ์นความคุม้ค่า การจดัการส่วนประสม
ทางการตลาดอยา่งสมดุล การประเมินผลการตลาดชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง 

   Concept of community marketing for sustainable economy; environment influencing 
marketing management; balancing between demand response and the income of business; building 
the buying behavior and the knowledge of sufficiency economy; product development on 
sufficiency economy; managing the marketing mix and evaluation on community marketing for 
sustainable economy 

 



 

946-269    การตลาดในองค์การที่ไม่หวงัผลก าไร     3 (3-0-6) 
  Marketing for the Non-Profit Organizations 

   แนวความคิดทางการตลาดส าหรับองค์กรท่ีไม่มุ่งหวงัก าไร รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ
รวมถึงหน่วยงานเอกชนซ่ึงไม่ไดมุ่้งหวงัก าไรตอบแทน โดยการเรียนรู้ โอกาสทางการตลาด ตลาด
เป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด การจดัการองคก์ร การวางแผน การด าเนินงาน และการควบคุม
ทางการตลาดส าหรับองค์การท่ีไม่มุ่งหวงัก าไร และการประยุกต์หลกัการตลาดและการด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดสมยัใหม่ส าหรับองคก์ารท่ีไม่มุ่งหวงัก าไร 
   Marketing concept for non-profit organization includes government organization; 
privatization, and company which operate a social marketing program; A major topic to be studied 
includes market opportunities, target market, marketing mix strategy marketing plan and 
implementation, marketing control which especially applied for non-profit organization 

 
946-290   การเงนิธุรกจิ      3 (3-0-6)  
   Business Finance 
   รายวชิาบังคับเรียนก่อน :  946-111 หลกัการบัญชี 1 หรือ 946-113 การบัญชีการเงนิ 
   Prerequisites :  946-111 Principles of Accounting I or 946-113 Financial Accounting  
   จุดมุ่งหมายและหนา้ท่ีการบริหารทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา ผลตอบแทนและ
ความเส่ียง การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารเงินสดและหลกัทรัพย์ตามความ
ต้องการของตลาด การบริหารลูกหน้ี การบริหารสินค้า การจัดการเงินทุนระยะสั้ นและระยะยาว 
โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล 
 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; dividend 
policy  

 
946-300  การจดัการทรัพยากรมนุษย์         3 (3-0-6) 
          Human Resource Management 
  ความหมายและบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน
ก าลงัคนการบริหารงานบุคคล การสรรหาและการคดัเลือก การฝึกอบรมพนกังาน การจ่ายค่าตอบแทน
และสวสัดิการ  การสร้างขวญัก าลงัใจ  การประเมินผลการปฏิบตังาน การเล่ือนต าแหน่ง การสับเปล่ียน 
การยา้ยงาน การลงโทษ การเลิกจา้ง การเจรจาต่อรอง  แรงงานสมัพนัธ์ 
 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    การจดัการการขาย 3 (3-0-6)  

Sales Management   
บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารงานขาย  การจัดองค์กรการขาย การแสวงหา การคัดเลือก

พนกังานขาย การฝึกอบรมพนกังานขาย ศิลปะการขาย การเจรจาต่อรองในการเสนอขายกบัลูกคา้
หรือพนกังานจดัซ้ือ  การวิเคราะห์คู่เจรจา  กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง เทคนิคและเคร่ืองมือในการ
โนม้นา้วคู่เจรจา ค่าตอบแทนพนกังานขาย การจูงใจพนกังานขาย การวิเคราะห์ การประเมินผลงาน 
การวางแผนการขาย การพยากรณ์การขาย การบริหารเวลา  การแบ่งเขตการขาย ลูกคา้ การเสนอขาย 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมของผูบ้ริหารงานขาย 

Roles and duties of sales managers; sales organizating; recruitment and selection of sales 
officers; sales training; the art of sales; strategies of sales negotiation with customers or business 
purchasers; the analysis of dialogue partners; bargaining strategies; techniques and tools for 
motivation; compensations for sales officers; incentives for sales careers; the analysis and 
evaluation of sales performance; sales planning; sales forecasts; time management; sales 
segmentation, customers, sales offerring; social responsibility of sales executives  

 
             946-361    การตลาดโลก        3 (3-0-6) 

Global  Marketing 
ลกัษณะและบทบาทของตลาดโลกท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต แนวทางการเขา้สู่

ตลาดโลก การแข่งขนัในตลาดโลก พฤติกรรมของตลาด การแบ่งส่วนของตลาดโลก รูปแบบการ
บริโภคของตลาดโลก แนวความคิดดา้นการตลาดแบบไร้พรมแดน  กลยุทธ์ตลาดโลกและการตลาด
ระหวา่งประเทศ  การส่งออก  การน าเขา้  และการลงทุนในต่างประเทศ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ท่ีมี
ผลต่อการด าเนินงานดา้นการตลาดระหว่างประเทศ  ประเด็นปัญหาการตลาดระหว่างประเทศท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและแนวโนม้ในอนาคต  
     Characteristics and roles of global market which affect business in the future; global 
market entry strategies; competitions in global market; marketing behaviors; global market 
segmentation, modes of consumption in global market; concepts of global marketing; global and 
international marketing strategies; exportation,  importation, and international investment; the 
analysis of factors affecting international marketing; international issues concerning business ethics 
and future trends 
 
 



 

946-362   การส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ 3 (3-0-6) 
Integrated Marketing Communication 
ความหมาย ความส าคญัของการส่ือสารทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารงาน

การส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ ประเภทของการส่ือสารทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ การ
เลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดประเภทต่าง ๆ  

Definition, importance of marketing communication; strategic planning; integrated 
marketing communication management; types of marketing communication, selecting marketing 
communication tools 

 
946-363    การวจิยัตลาด 3 (2-2-5) 

Marketing Research 
รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 946-260 พฤตกิรรมผู้บริโภค และ 947-118 สถิตธุิรกจิ 1 
Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior and  947-118 Business Statistics I 
ความหมาย ความส าคญัของการวิจัยตลาด กระบวนการวิจยัตลาด การระบุปัญหาทาง

การตลาด การออกแบบงานวิจยั ประเภทของงานวิจยั แหล่งขอ้มูลและวิธีการส ารวจขอ้มูล การสร้าง
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล การเก็บขอ้มูลภาคสนาม การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานการวิจยั                        
การน าเสนอผลการวิจยัเพ่ือประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา การตดัสินใจทางการตลาด 
 Definitions and importance of marketing research, process of marketing research, 
specifying marketing problems, research design, types of research, data resources and                     
data survey methods, creating data collection tools,  field data collection; data analysis, research 
report writing, presentation about the application of research findings for problem-solving and 
marketing   decision-making 

 
946-364    การฝึกงานทางการตลาด                     ไม่น้อยกว่า 230 ช่ัวโมง 

Job Training in Marketing 
เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปี 3  
For third-year students 

  ฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาของนกัศึกษา เพ่ือใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังาน
จริง 

  Job training relating to maketing for on-the-job experiences in the workplace 
 
 
 
 



 

946-366    การตลาดบริการ 3 (3-0-6) 
Service Marketing 
ความหมายและความส าคญัของการตลาดบริการ แนวความคิดทางการตลาดสมยัใหม่กบั

ตลาดบริการ พฤติกรรมการซ้ือ ความคาดหวงัของผูบ้ริโภค การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการตลาด
บริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ 

Definitions and significance of service marketing; concepts of modern marketing and 
service marketing, buying behaviors and consumer expectations; service market segmentation; 
service marketing mix 

 
946-367    การตลาดเพ่ือธุรกจิค้าปลกี 3 (3-0-6)  

Retail Marketing  
หลกัการจดัการการคา้ปลีก  สถาบนัการคา้ปลีก  มีความเขา้ใจเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคและ

การแข่งขนั  กลยุทธ์การตลาดคา้ปลีกท่ีมีประสิทธิภาพ  การเลือกท าเลท่ีตั้งร้านคา้ปลีก    การเขา้ใจ
เร่ืองห่วงโซ่อุปทานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการคา้ปลีก  การจดัการกลุ่มสินคา้  
ระบบการจดัซ้ือ  การก าหนดแบรนดร้์านคา้ปลีก  การก าหนดราคาขายปลีก  การจดัโปรแกรมส่งเสริม
การตลาด  การบริหารร้านค้า  การออกแบบร้านค้า  และจัดวางผงัร้านค้าเพ่ือน าเสนอสินค้า                           
การใหบ้ริการ  และเทคนิคการขายปลีก  การคา้ปลีกระหวา่งประเทศ และการคา้ปลีกอิเลก็ทรอนิกส์ 

Principles of retailing; retail institution; consumer behavior and competition; efficient 
retail marketing strategies; retail location; supply chains and information technology for managing 
retail systems, product management, procurement systems, retail branding, retail pricing, retail 
market promotion, retail store management, retail store design, store layout; service and techniques 
for retailing; international retailing, electronic retailing 

 
946-369      การตลาดสีเขียว       3 (3-0-6) 

                                 Green Marketing 
     ความหมายและความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มและการตลาด วตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบ

ในการด าเนินงานการตลาดโดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้มและความพึงพอใจระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
วิเคราะห์กลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  Meaning and importance of the environment and marketing objectives and elements of 
marketing taking into account the environment and satisfaction among producer and consumers 
analysis of marketing strategies application to preserve natural resources and environment 



 

946-400   การจดัการเชิงกลยุทธ์       3 (3-0-6) 
  Strategic Management 
  เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4  
  Condition: For fourth-year students 

 แนวคิด บทบาท และวิวฒันาการของการจดัการกลยุทธ์ กระบวนการจดัการกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ การตดัสินใจ
เลือกกลยทุธ์ การประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ การควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ 
 Concepts, roles and evolution of strategic management; strategic management process; 
situational analysis; setting of strategic direction; strategy formulation; strategy implementation; 
application of strategies to situations; strategy evaluation and control 

 
946-460    การจดัการผลติภัณฑ์และการตั้งราคา  3 (3-0-6) 
              Product Management  and Pricing 

ความส าคญัของผลิตภณัฑ ์ ราคา  ท่ีมีต่อการบริหารการตลาด  ประเภทของผลิตภณัฑ ์กล
ยทุธ์ นโยบายในการบริหารผลิตภณัฑ ์ กระบวนการในการตั้งราคา  กลยทุธ์การตั้งราคา  การวิเคราะห์
ราคา  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อการบริหารผลิตภณัฑ ์ ราคา  วิธีการ  
กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

The importance of products and pricing for marketing management; types of products; 
product management strategy and policy, pricing process, pricing strategies, price analysis,                        
the analysis of internal and external environments which determine product management models, 
prices, methods, marketing strategies for problem solving 

 
946-461    การจดัการช่องทางการกระจายสินค้า 3 (3-0-6) 

Distribution Channel Management 
ทฤษฎีและความส าคญัของช่องทางการกระจายสินคา้ บทบาทช่องทางการการกระจาย

สินค้า  การผสมผสานความรู้ของช่องทางการจัดจ าหน่ายกับส่วนประสมการตลาดอ่ืนๆ  การ
ออกแบบช่องทางให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน การบริหารช่องทางภายใตส้ถานการณ์ท่ี
เปล่ียนไป การบริหารขอ้โตแ้ยง้ การพฒันาความสมัพนัธ์เชิงบวก การสร้างคุณค่าในระยะยาว 

Theories and significance of distribution channels; roles of distribution channels;                        
combining the knowledge of distribution channels with other marketing mix; the design of 
distribution channels for competitive advantage; managing distribution channels under  changeable 
circumstances; argument management; positive relation development;  creating long-term value  

 



 

946-462    สัมมนาทางการตลาด 3 (1-4-4) 
Seminar in Marketing 
เง่ือนไข : ผ่านวชิาชีพบังคับมาแล้วไม่ต า่กว่า  15  หน่วยกติ 
Pass Professional Core Course not less than 15 credits 

กระบวนการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาทางการตลาดในรูปของกรณีศึกษา  บทความท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัทางการตลาด ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทฤษฎีทางการตลาดใหส้อดคลอ้ง
กบัปัญหา สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบนั  

Analytical process for marketing problem-solving in case studies; articles about current 
marketing issues; applying knowledge and marketing theories for solving current marketing 
situations and problems 

 
946-463    การศึกษาค้นคว้าอสิระทางการตลาด   3 (0-9-0) 

Independent Study in Marketing 
เง่ือนไข : ผ่านวชิาชีพบังคับมาแล้วไม่ต า่กว่า  15  หน่วยกติ 
Pass Professional Core Course not less than 15 credits 
การก าหนดหวัขอ้ ประเด็นท่ีนกัศึกษาสนใจ เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ อาศยัองคค์วามรู้ เทคนิค

วิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาดในการคิดหาแนวทางการแกปั้ญหา รูปแบบการด าเนินงานทางการตลาด  
การน าเสนอเป็นรายงานประกอบการศึกษาในหวัขอ้หรือปัญหานั้น ๆ  

Choosing a marketing topic of students’ personal interest; 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 

 
946-467    การจดัการผลติภัณฑ์ใหม่ 3 (3-0-6)  

New Product Management 
แนวคิดของการจดัการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ การบริหารงานและเทคนิคในการ

วิเคราะห์ท่ีจ าเป็นในการออกแบบและบริหารสินค้าและบริการใหม่ การวิเคราะห์ตลาดท่ีจะเข้า                      
การพฒันาแนวคิดในการเขา้สู่ตลาด การปรับแนวคิดตามความตอ้งการและความปรารถนาของลูกคา้ 
การเลือกแนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์  การพฒันาส่วนประสมทางการตลาดส าหรับผลิตภณัฑใ์หม่ 
วิธีการทดสอบตลาด วิธีการบริหารวงจรผลิตภณัฑจ์ากเร่ิมตน้จนถึงจุดอ่ิมตวั 

Concepts about the management and development of new products and services;  
administration and technical analysis needed for design and managing new products and services;                     
market entry analysis; developing market entry approaches; conceptual adjustment to customer 
needs and consumer desires; choosing product concepts; marketing mix development for new 
products; market testing; product lifecycle management from introduction to maturity 



 

 946-468    การตลาดเชิงสัมพนัธภาพ 3 (3-0-6)  
Relationship Marketing 
ความหมาย  ความส าคญัของการตลาดเชิงสัมพนัธภาพ ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริโภคกบั

ผูบ้ริโภค ความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจกบัธุรกิจ ความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจกบัผูบ้ริโภค การพฒันา
และสร้างสรรคก์ลยทุธ์ท่ีใชเ้พ่ือการรักษาความสมัพนัธ์ใหค้งอยูอ่ยา่งถาวร  

The definition and importance of relationship marketing; the consumer-to-consumer 
relationship; business-to-business relationship; consumer-to-business relationship, the development 
and formulation of strategies for sustainable relationship 

 
946-469     การตลาดเพ่ือสังคม 3 (3-0-6) 

 Social Marketing 
 การจดัการการตลาดบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบของ

การตลาดแบบดั้งเดิมต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาอย่างย ัง่ยืนและ               
การสร้างความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ผู ้บริโภคท่ีให้ความส าคัญต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม  กลยทุธ์การการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม  การน าหลกัการตลาดไปประยุกตใ์ชก้บั
งานขององคก์รท่ีมิไดมี้เป้าหมายมุ่งหวงัผลก าไรและการรณรงคกิ์จกรรมทางสงัคม 

    Marketing management based on social and environmental responsibility; the impacts of 
traditional marketing toward social and environmental changes; sustainable development; social 
and environmental responsibilities in business; the customers who give importance to social and 
environmental responsibilities; environmental marketing strategies; marketing principles for                     
non-profit organizations and social campaigns 

 

947-101  วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม  3 (3-0-6) 
  Science, Technology, and Society 
  ความกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม การเปล่ียนแปลงทาง

สังคม  ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ 
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพฒันาสังคม การป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาสงัคมท่ีเกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  Advancement of science, technology and innovations; social changes; ecosystems and 
environment; impacts of science and technology on health, environment, and society; science and 
technology in social development; prevention and solutions to social problems arisen from science 
and technology impacts 

  
  



 

947-117    คณิตศาสตร์ทั่วไป               3 (3-0-6) 
  General Mathematics      
    เซต  ตรรกศาสตร์  ฟังก์ชันกบัปัญหาในชีวิตจริง คณิตศาสตร์กับศิลปะ สมการและ
อสมการตวัแปรเดียว เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น ล าดบัและอนุกรม  การประยุกตค์ณิตศาสตร์
ในชีวิตประจ าวนั 
  Sets, logic, functions in real-life problems; mathematics and arts; equations and 
inequality of one variable; matrix and linear equations system; sequences and series; applications of 
mathematics in daily life 
 
947-118   สถิตธุิรกจิ 1        3 (3-0-6) 
            Business Statistics I 
  การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ 
การเก็บรวบรวมและการน าเสนอขอ้มูล การวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย ความ
น่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ
ทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปร การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และ
น าเสนอขอ้มูล 
  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 
 
947-211 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ      3 (3-0-6) 
   Quantitative Analysis 
  การโปรแกรมเชิงเสน้ การตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอนและภายใตค้วามเส่ียง การ
วางแผนโครงการและการวิเคราะห์วิถีวิกฤต ทฤษฎีเกมส์ ปัญหาการขนส่ง และการวิเคราะห์มาร์คอฟ 
 Linear programming; decision making under uncertainties and risks; project planning 
and critical path analysis; game theory; transportation problems; markov analysis 

 

 948-260      ความคิดสร้างสรรค์ และการส่ือสารในวชิาชีพการตลาด 3 (3-0-6) 
Creativity and Communication in Marketing Professional   
แนวคิด ทฤษฎีการน าเสนองานเชิงธุรกิจ กระบวนการ วิธีการ หลกัการออกแบบกลยุทธ์

การส่ือสารและการน าเสนอขอ้ความเพ่ือโนม้นา้วและสร้างการยอมรับให้กบักลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ รูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละสถานการณ์ กระบวนการในการเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค ์และทกัษะในการส่ือสารเพ่ือความส าเร็จในวิชาชีพการตลาด  



 

Concepts and theories for business presentation; process, methods, principles of 
strategic design; effective ways of promotion, including to persuade, to achieve acceptance among 
particular target groups; the ways to organize an activity for a specific situation;  processes to 
enhance creativity and communication skills for successful marketing careers 

 
948-261      การตลาดระหว่างประเทศ  3 (3-0-6) 

International Marketing 
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีด าเนินธุรกิจการตลาดระหว่างประเทศ   ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

ธุรกิจระหวา่งประเทศ แนวความคิดดา้นการตลาดแบบไร้พรมแดน  กลยทุธ์การตลาดระหวา่งประเทศ  
การส่งออก  การน าเข้า  และการลงทุนในต่างประเทศ การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินงานดา้นการตลาดระหว่างประเทศ  ประเด็นปัญหาการตลาดระหว่างประเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

Concepts, theories  and business procedures in international marketing; factors affecting 
international business, globel marketing, strategies of international marketing, exportation, 
importation, overseas investment; international marketing impact analysis; business ethics  for 
international marketing  

 
             948-263   การวเิคราะห์ทางธุรกจิ       3 (3-0-6) 

  Business Analytics 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ  การอ่านและอธิบายขอ้มูลสารสนเทศ  ระบบธุรกิจอฉัริยะ 

การใชข้อ้มูลในอดีตร่วมกบัโมเดลทางคณิตศาสตร์หรือร่วมกบัการใชเ้ทคนิคการจดัท าเหมืองขอ้มูล 
วิเคราะห์หาโอกาสและความเส่ียง แนวโนม้ทางการตลาด การพยากรณ์ยอดขาย ผลตอบแทน การน า
ขอ้มูลขนาดใหญ่มาใชเ้พ่ือประกอบการตดัสินใจ 

  Analyzing business data; read and describe information technology, business intelligence; 
using historical data with mathematical models, or with the use of data mining techniques; analyze 
the opportunities and risks; market trends sales forecasting; return; using big data for the decision 
making. 

 
948-300   เกมทางการจัดการ 3  (3-0-6)  

Management Games 
ความหมายและความส าคญัของเกม ประโยชนใ์นการน าไปใชเ้พ่ือการบริหารจดัการ                   

การออกแบบเกม การน าเกมไปประยกุตใ์ช ้  การเลือกใชเ้กมท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์และผูเ้ล่น
ประเภทต่างๆ  



 

Definition and importance of games; utility of games in management; game design; 
applying games in practical ways; the selection of games for specific situations and different kinds              
of players  

 
              948-301   โพลล์   3 (3-0-6)  

Poll Methodology   
ความหมายและความส าคญัของโพล หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโพล หลกัการใน

การจดัท าโพล ไดแ้ก่  การวางแผนการส ารวจ  การออกแบบส ารวจ การสร้างแบบส ารวจ การเกบ็
รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การรายงานขอ้มูล  

Definition and significance of polls; principles and theories about polls; principles of 
conducting polls: survey planning, survey design, instrument design, data collection,                           
data analysis, and presenting information  

 
948-361       การจดัการตราสินค้า 3 (3-0-6) 

Brand Management 
ความหมายและความส าคญัของแบรนด์  องค์ประกอบของแบรนด ์เอกลกัษณ์ของแบ

รนด์ การสร้างความเขม้แข็งของแบรนด์ การสร้างคุณค่าของแบรนด์ ศึกษากระบวนการและการ
วิเคราะห์คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของสินคา้เพ่ือใหต้ดัสินใจเก่ียวกบัแบรนด์ การวางแผนสร้างแบรนด์ใน
เศรษฐกิจยคุใหม่ กลยทุธ์ในการสร้างความจงรักภกัดีต่อแบรนด ์ทบทวนการก าหนดต าแหน่งแบรนด์
ในตลาดท่ีมีการแข่งขันจากภายในและต่างประเทศ  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจพฒันา
เปล่ียนแปลงแบรนดเ์พ่ือสามารถวิเคราะห์วางแผนและก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Definitions and significance of brands; brand components; brand identity, building                 
the strength of brands, adding brand value;  the analysis of a product and relavant processes to make          
a decision about branding; planning for brand building in a modern economy; brand loyalty 
strategies; revising brand positioning to increase competitiveness in local and international markets; 
factors influencing decisions about brand development and changes of brands or brand conceptions 
for analytical planning and formulating proper marketing strategies 

 
948-362    การตลาดเอเชีย 3 (3-0-6) 

Marketing for Asian Countries 
ลกัษณะและบทบาทของตลาดเอเชีย อิทธิพลของตลาดเอเชียต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต  

แนวทางการเขา้สู่ตลาดเอเชีย  รูปแบบการแข่งขนัในตลาดเอเชีย พฤติกรรมของตลาด และการแบ่ง
ส่วนของตลาด รูปแบบการบริโภคของตลาดโลก กลยทุธ์การตลาดท่ีใชใ้นตลาดเอเชียในปัจจุบนั และ
แนวโนม้ในอนาคต  



 

Characteristics and roles of Asian marketing; the influences of Asian marketing on future 
business; methods of Asian market entry; competitions in the Asian markets; marketing behaviors 
and marketing segmentation; consumption modes of the world market; Asian marketing strategies 
in present and future trends  

              
948-364    ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบทางการตลาด 3 (3-0-6) 

Creativity  and  Design in Marketing 
หลกัการและเทคนิคของการออกแบบทางการตลาด การจดัองค์ประกอบจิตวิทยาของ

มนุษยใ์นการอ่านและรับรู้งานออกแบบ การออกแบบสัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายการคา้และบรรจุภณัฑ ์                       
การออกแบบกราฟิกส าหรับองค์กรและการจัดวางเคร่ืองหมายการค้าบนตัวผลิตภัณฑ์  การใช้
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการแสดงแบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ส าหรับ                     
การออกแบบส่ือทางการตลาด  

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    การตลาดดจิิตอล 3 (3-0-6) 

Digital  Marketing 
แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ือดิจิตอลท่ีผูบ้ริโภค

เลือกใช้ กระบวนการท่ีผูบ้ริโภคมีการโต้ตอบกบับริษทัหรือผูบ้ริโภครายอ่ืน ๆ ผ่านส่ือดิจิตอล                      
การเก็บข้อมูลผูบ้ริโภคผ่านปฏิสัมพนัธ์บนโลกดิจิตอล  กลยุทธ์ในการน าข้อมูลท่ีเกิดข้ึนจาก
ปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้ริโภคกบัส่ือดิจิตอลมาวิเคราะห์หาแนวทางในการท าการตลาดท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าการตลาดยคุดิจิตอล 

Concepts that consumers can interact with digital media on consumer choices,                      
consumer-to-business interaction or consumer-to-consumer interaction via digital media;                               
the collection of consumer-related data on digital  media; strategies of  using data from consumers’ 
interaction with digital media for analysis to identify effective marketing operation models which 
meet specific consumer demands and boost efficiency of digital  marketing  

 
948-367   การตลาดส าหรับธุรกจิโรงแรม 3 (3-0-6) 
         Marketing for Hotel Business  

  แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการตลาดส าหรับธุรกิจโรงแรม ลกัษณะและปัญหาเฉพาะดา้นทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจโรงแรม ทกัษะดา้นการตลาดเชิงกลยทุธ์ส าหรับธุรกิจโรงแรม 



 

Concepts and theories of marketing for hotel business; specific marketing aspects and 
problem of marketing for hotel business; marketing managerial methods for hotel business 
 
948-368   การตลาดส าหรับธุรกจิทัวร์น าเที่ยว 3 (3-0-6) 
         Marketing for Tour Company  

  แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการตลาดส าหรับธุรกิจทวัร์น าเท่ียว ลกัษณะและปัญหาเฉพาะดา้น
ทางการตลาดส าหรับธุรกิจทวัร์น าเท่ียว ทกัษะดา้นการตลาดเชิงกลยทุธ์ส าหรับธุรกิจทวัร์น าเท่ียว 

Concepts and theories of marketing for tour Company; specific marketing aspects and 
problem of marketing for tour company; marketing managerial methods for tour company 

 
948-369   การตลาดส าหรับธุรกจิไมซ์ 3 (3-0-6) 
         Marketing for MICE  

  แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการตลาดส าหรับธุรกิจไมซ์ ลกัษณะและปัญหาเฉพาะดา้นทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจไมซ ์ทกัษะดา้นการตลาดเชิงกลยทุธ์ส าหรับธุรกิจไมซ์ 

Concepts and theories of marketing for MICE; specific marketing aspects and problem of 
marketing for MICE; marketing managerial methods for MICE 

 
948-460    สหกจิศึกษา 9 (0-36-0)  

Cooperative Education 
เง่ือนไข  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
For fourth-year students 
ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาของนกัศึกษา โดยมีขั้นตอนการสมคัร 

และคดัเลือก มีการมอบหมายภาระงานท่ีชดัเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบขององค์กร
เสมือนเป็นพนกังาน มีการน าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาบูรณาการเพ่ือประยุกตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมภายใตค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ โดย
มีระยะเวลาปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 4 เดือน และท าการประเมินผลร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องสถาน
ประกอบการ 
 Internship at a workplace in accordance with the field of study through the processes of 
job application and selection; handling of work responsibilities and obeying of organizational rules; 
application of the internship knowledge to assigned work; searching for additional knowledge and 
related disciplines under the supervision of advisors; working at least four months during internship 
and being co-assessed by the Department of Human Resources of the workplace 

 



 

948-461    การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ    3 (3-0-6) 
Marketing for Entrepreneurs 
ลกัษณะและปัญหาเฉพาะดา้นการตลาดของผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบธุรกิจขนาดย่อม    

วิธีบริหารและการด าเนินงานดา้นการตลาดส าหรับการพฒันาธุรกิจขนาดย่อม   ทกัษะดา้นการตลาด
เชิงกลยุทธ์ส าหรับการเป็นผู ้ประกอบการท่ีดี   แนวทางการด า เนินธุรกิจให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป ภายใตห้ลกัจริยธรรมวิชาชีพ 

Specific marketing aspects and problems of entrepreneurs and small business owners; 
marketing managerial methods for small business development; skills in strategic marketing for 
competent entrepreneurs; business administration in changing environments under professional 
ethics  

 
948-462    การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกจิใหม่ 3 (3-0-6)  

Entrepreneurship and New Venture Creation  
แนวคิดเก่ียวกบัผูป้ระกอบการ ลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการและการพฒันาความเป็น

ผูป้ระกอบการ ทศันคติและแรงจูงใจของผูป้ระกอบการ คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จ ทกัษะและทรัพยากรท่ีจ าเป็นของผูป้ระกอบการ  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและ
ประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิจยัทางการตลาด ขั้นตอนการเร่ิมธุรกิจใหม่และการจดัท าแผนธุรกิจ 
การหาแหล่งเงินทุน กฎหมายเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งธุรกิจใหม่ ปัญหาและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบัการ
ด าเนินธุรกิจ 

Concepts of entrepreneurship; characteristics of entrepreneurship and entrepreneurship 
development; attitudes and motivation of entrepreneurs; qualifications of successful entrepreneurs; 
skills and resources required for being an entrepreneur; business environment and opportunities 
analysis, marketing research; starting a business process and business plan; financial sourcing, new 
business legal issues; problems and risks in business operation  

 
             948-466       การจดัการการเจริญเตบิโตของกจิการ     3 (3-0-6) 
       Managing a Growing Business 

     การบริหารโอกาสและความทา้ทายของการเจริญเติบโตของการประกอบการ และธุรกิจ
ภายใตห้ลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัขอ้จ ากดัของทรัพยากร ภายใตก้ารปรับระบบทั้งหมดของ กิจการเพ่ือ
ต่อสู้กบัขอ้จ ากดัท่ีมีอยู่และเอาชนะให้ไดก้ารใช้วิธีการประเมินค่าเขตแดนในการตรวจสอบ การ
บริหารจดัการขอ้จ ากดัของกิจการ กรอบแนวคิด ทกัษะการวิเคราะห์และเทคนิค การกระตุน้และ
เคร่ืองมือในการตดัสินใจในการท าใหก้ารประกอบการธุรกิจเจริญเติบโตข้ึน 



 

Management of opportunities and involvement of challenges for entrepreneurship and 
business growth by being the ultimate resource constrainer, stretching all systems in a company to 
the limit and often beyond; using a boundary-spanning approach to investigate management at the 
limit; frameworks, analytical skills and techniques, heuristics, and decision-making tools that can be 
used in growing entrepreneurial businesses 
 
948-467      การจดัการธุรกจิแฟรนไชส์      3 (3-0-6) 

    Franchise Management 
    ศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทของธุรกิจ แฟรนไชส์ ขอ้ดีและ

ขอ้เสียของการท าธุรกิจแฟรนไชส์ กฎเกณฑ์ เง่ือนไข การตลาดและการจดัการ การจดัหาเงินทุน
ส าหรับการท าธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจ การติดต่อ และกระบวนการในการ
สร้างสรรคโ์อกาสทางธุรกิจโดยผา่นระบบแฟรนไชส์ 

    Study and understand about the business franchise; type of business, franchise 
advantages and disadvantages of doing business franchise rules on market conditions and 
management; financing for the business; to analyze the possibility of doing business contacts and 
processes to create business opportunities through franchising system 
 
948-468   การตลาดแหล่งท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
         Destination Marketing  

  แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการตลาดแหล่งท่องเท่ียว ลกัษณะและปัญหาเฉพาะด้านทาง
การตลาดแหล่งท่องเท่ียว ทกัษะดา้นการตลาดเชิงกลยทุธ์ส าหรับแหล่งท่องเท่ียว 

Concepts and theories of destination marketing; specific marketing aspects and problem of 
destination marketing; marketing managerial methods for destination marketing 

 
948-469   การตลาดอาเซียน 3 (3-0-6) 

Marketing for ASEAN Countries 
ลกัษณะและบทบาทของตลาดอาเซียน อิทธิพลของตลาดอาเซียนต่อการด าเนินธุรกิจใน

อนาคต  แนวทางการเขา้สู่ตลาดอาเซียน  รูปแบบการแข่งขนัในตลาดอาเซียน พฤติกรรมของตลาด 
และการแบ่งส่วนของตลาด รูปแบบการบริโภคของตลาดโลก กลยุทธ์การตลาดท่ีใชใ้นตลาดอาเซียน
ในปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต  

Characteristics and roles of ASEAN marketing; the influences of ASEAN marketing on 
future business; methods of ASEAN market entry; competitions in the ASEAN markets; marketing 
behaviors and marketing segmentation; consumption modes of the world market; ASEAN 
marketing strategies in present and future trends 



 

            996-110      ตรังศึกษา              3 (3-0-6) 
  Trang Study       
  สภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดตรังและพ้ืนท่ีใกล้เคียงทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ วิถีชีวิตของชุมชนท่ีสะทอ้นถึง
เอกลกัษณ์และการด าเนินชีวิตของคนในสงัคม รวมถึงแนวโนม้การพฒันาในอนาคต  

  Trang province and neighboring areas; Trang geography, history, economy, society, 
culture and architecture; local wisdom and community lifestyle that reflect the identity and lives of 
people; trends in urban development  
 
996-120 การรับรู้สุนทรียศาสตร์       3 (3-0-6) 
 Art Appreciation    

  ศาสตร์ความงามของงานศิลปะทุกแขนง ทั้ง ทศันศิลป์ โสตศิลป์ และโสตทศันศิลป์ ใน
ประเด็นของประวติัศาสตร์ แหล่งท่ีมาวิธีการรับรู้ และประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ในระดบัการ
ร าลึก ระดบัความคุน้เคย และระดบัความซาบซ้ึง 

  Aesthetic sciences of all forms of art: visual art, audio art and audio-visual art; history 
of arts; origin of perceptions; aesthetic experiences in cognitive, familiar and appreciative levels  

 
 996-121  ความซาบซ้ึงทางดนตรี 3 (3-0-6) 
  Music Appreciation      
  การรับรู้และเขา้ใจเก่ียวกบั ประวติั แนวคิด อารมณ์ความรู้สึกในเพลงประเภทต่างๆ และ

รับฟังอย่างมีความสุข เช่น ไทยลูกทุ่ง ไทยเดิม สุนทราภรณ์ คลาสสิค ร็อค โพรเกรซซีฟร็อค นิวเอจ 
และเวิร์ดมิวสิค เป็นตน้  

  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 

 
 996-130  ส่ิงแวดล้อมภาคใต้               3 (3-0-6) 
  Environment in the South 
  นิยาม ประเภท ความส าคญั ความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้มโดยเนน้ส่ิงแวดลอ้มในภาคใต ้ 

ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม คุณลกัษณะของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบและการจดัการ
อยา่งย ัง่ยืน 

  Definitions, types, significance and relations  of environment focusing on ones in 
southern areas; environmental factors; characteristics of natural resources;  environmental  
problems; impacts and  sustainable management 



 

 
996-131 การรับรู้ธรรมชาต ิ              3 (2-2-5)  

  Perception of Nature        
  เรียนรู้ สัมผสัและเคารพธรรมชาติ การจ าแนกประเภทป่า ระบบนิเวศ สภาพภูมิประเทศ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ การเดินศึกษาธรรมชาติ การเตรียมตวั การอ่านแผนท่ี การใช้เข็มทิศ 
อุปกรณ์น าทาง  

  Knowledge and respect of nature; classification of forests; ecosystems; topography; 
biodiversity; nature trail; preparation; map reading; compass and navigation equipment   

 
 

 


