คําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2558
1. รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
Fundamentals of Mathematics
ศึ ก ษาหลัก พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้ว ย นิ ย าม ประพจน์ การให้
สัญลักษณ์แสดงกฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวฒั นาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์และการ
ประยุกต์ที่สามารถใช้ได้ในการดําเนินชีวิต

3(3-0-6)

100-111 สถิติเบือ้ งต้ น
Introduction to Statistics
ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล การวัด
แนวโน้ม เข้า สู่ ส่ ว นกลางและการกระจาย ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ นเบื้ อ งต้น การ
จัดลําดับและการจัดหมู่ การแจกแจงไม่ต่อเนื่ องแบบต่างๆ การแจกแจงของค่าที่ได้
จากตัวอย่างประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ การอนุ มานเชิ งสถิติ การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าตัวแปร และสัดส่ วน
การใช้ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และการถดถอยอย่างง่าย

3(3-0-6)

100-113 วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่
ให้เข้ากับ การดําเนิ นชีวิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์
และที่เกี่ยวข้องเพื่อการดํารงชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของมนุษย์

3(3-0-6)

100-116 แคลคูลสั
Calculus
วิชาบังคับก่ อน : 100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ศึกษาเรื่ องลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์ และอินทริ กรัลของฟังก์ชนั่ ค่าจริ งตัวแปรเดียว
อินทิกรัล ไม่ตรงแบบ ลําดับและอนุกรม ของจํานวนจริ งและอนุกรมกําลัง

3(3-0-6)

100-117 ความน่ าจะเป็ นและสถิติ

3(3-0-6)

Probability and Statistics
ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็ น การแจกแจงความน่าจะเป็ น
การแจกแจงที่สาํ คัญจากการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถี่
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
100-118 คณิตศาสตร์ แบบไม่ ต่อเนื่อง
Discrete Mathematics
ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิ ตศาสตร์ ความสัมพันธ์
เวียนบังเกิ ดและระเบี ยบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ บทนิ ยาม อุปนัย
ความสัมพันธ์ทวิภาคและ ไดกราฟ การปิ ดของความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์อิควิวา
เลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอันดับย่อยและการแยกจําพวกเชิงโทโพโลยี การเดินทาง
รอบแบบออยเลอร์ วัฏจักรฮามิลตันฟั งก์ชนั ถอดแบบขั้นตอนวิถีที่ส้ ันที่สุด ทรี แผ่ทวั่
เล็กสุ ดเฉพาะกลุ่มรากทรี การดําเนินการทวิภาค เซมิกรุ๊ ป และฟังก์ชนั ถ่ายแบบ

3(3-0-6)

100-119 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology Fundamentals
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร องค์ประกอบและสถาปั ตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์
ฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์แ วร์ ข้อ มู ล และการบริ ห ารข้อ มู ล การสื่ อ สารข้อ มู ล และระบบ
เครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ระบบประมวลผลและระบบ
สารสนเทศทางธุ รกิจ ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ จริ ยธรรมและมิติทางสังคม
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับโปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรม
ตารางงานและโปรแกรมนําเสนอ เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ

3(2-2-5)

100-120 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของสิ่ งมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าสิ่ งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์และดุลย
ภาพระหว่างเหล่าสิ่ งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้ง
มนุษย์ต่อปั จจัยทางกายภาพ โดยอาจ มีตวั อย่างของกิจกรรมมนุษย์ที่อาจกระทบต่อดุลย
ภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเข้าใจต่อ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใช้
วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์
100-123 ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
General Physics
ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิคทางฟิ สิ กส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง ฟิ สิ กส์
แผนใหม่แม่เหล็กไฟฟ้ า การพัฒนาอุปกรณ์ในการจัดเก็บ การสื่ อสาร และการโต้ตอบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

100-126 นาโนเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
Fundamentals of Nanotechnology
ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลักการวิทยาศาสตร์
พื้นฐานสําหรับ นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรู ปนาโน เครื่ องมือและ
การวิเคราะห์ทางด้าน นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนา
โนเทคโนโลยี ท างการแพทย์ นาโนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละเครื่ องจัก รนาโน การ
ประยุก ต์ใ ช้ นาโนเทคโนโลยี ความเป็ นพิษ ของนาโนที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ชี วิ ต และ
สิ่ งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากนาโนเทคโนโลยีที่มีในปั จจุบนั และแนวโน้มของนาโน
เทคโนโลยีในอนาคต

3(2-2-5)

100-128 ชีวติ กับพลังงาน
Life and Energy
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของพลังงานและ
ชนิด ของพลังงานที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและรู ปแบบพลังงาน
และการเปลี่ยน รู ปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน หลักการประยุกต์ใช้พลังงาน
และศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิ ตย์
พลัง งานลม พลัง งานนํ้า พลัง งานใต้พิ ภ พ พลัง งานจากคลื่ น มหาสมุ ท ร พลัง งาน
ชีวภาพ รวมถึงการส่ งเสริ มการใช้พลังงานทดแทน

3(2-2-5)

100-129 ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
Life and Modern Technology
ศึ ก ษาวิ ท ยาการและเทคโนโลยีส มัย ใหม่ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ เทคโนโลยี ท างจี โ นม เทคโนโลยี พ ลัง งาน และเทคโนโลยี
สมัย ใหม่ อื่ น ๆ รวมถึ ง แนวโน้ม เทคโนโลยีส มัย ใหม่ ใ นอนาคต และผลกระของ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
100-133 อารยธรรมไทย
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่ มแรก การตั้งถิ่นฐานและ
การสถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนื อ การรั บอิทธิ พล
ของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณที่มีส่วนสร้างสรรค์พ้ืนฐานอารย
ธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารยธรรมศรี วิชยั การเริ่ มก่อตัวของ
อารยธรรมไทยที่เด่ นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็ นต้นมา จนถึงการเข้ามาของชนชาติ
ตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสิ นทร์ การเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างไทยและลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุ่ นใหม่
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3(3-0-6)
100-134 อารยธรรมตะวันตก
Western Civilization
ศึ ก ษาวิ ว ัฒ นาการของอารยธรรมตะวัน ตก โดยเน้ น อารยธรรมยุ ค ใหม่ ตั้ง แต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงปั จจุบนั การวิเคราะห์ปัญหาซึ่ งเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่ อารย
ธรรมยุคใหม่ การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและ
สังคม
100-135 มนุษย์ กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
Man and Art
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั การแสดงออกทางศิลปะในรู ปของสถาปั ตยกรรม
จิตรกรรมและประติมากรรม ลักษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกับศิลปะ
สากล สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่มีอิทธิ พลต่อวิวฒั นาการทาง
ศิลปกรรมในยุคต่างๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ

100-136 มนุษย์ กบั ดนตรี
3(3-0-6)
Man and Music
ศึกษาเครื่ องดนตรี ประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล ความเข้าใจองค์ประกอบของ
ดนตรี อันเป็ นพื้นฐานต่อการฟัง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ดนตรี แต่ละสมัย รวมทั้งอัจฉริ ยะของอดีตคีตกวีบางคน
100-138 ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึกษาหลักการเกี่ ยวกับศิลปกรรมดนตรี ของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็ นมา การจําแนก
ประเภท รายละเอียดของดนตรี ไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานทาง
ดนตรี ไทยได้
100-139 ดนตรีสากล
Western Music
ศึกษาทฤษฎีดนตรี สากลทัว่ ไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะต่าง ๆ การจับกลุ่มตัว
โน้ตตามจังหวะระดับเสี ยง กุญแจประจําหลัก เครื่ องหมายแปลงเสี ยง บันไดเสี ยง
ต่างๆ การฝึ กอ่าน ตัวโน้ตง่าย ๆ และให้สามารถปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานทางดนตรี
สากลได้
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100-140 จิตวิทยาทัว่ ไป
General Psychology
ศึกษาความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับจิ ตวิทยา ปั จจัยด้าน ชี วิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม พัฒนา
ของมนุ ษย์ ความจําของมนุ ษย์ การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ์
ของมนุ ษย์ ความคิด สติปัญญา จริ ยธรรม การปรับตัว สุ ขภาพจิต และพฤติกรรม
ทางสั ง คมของแต่ ล ะบุ ค คลและกลุ่ ม เน้น การบู ร ณาการการสอนและกิ จ กรรม
ประกอบการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริ งของพฤติกรรมมนุ ษย์ในสังคม
ปั จจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหน้าและสังคมออนไลน์ และใช้สื่อการสอนที่ทนั สมัย

3(3-0-6)

100-141 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
Introduction to Laws
ศึกษาวิวฒั นาการของกฎหมาย ทฤษฎี และแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย สกุล
กฎหมาย ที่สาํ คัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์ แขนงต่าง ๆ การใช้
กฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่ างกฎหมาย การตีความกฎหมาย
การอุดช่ องว่างของกฎหมายสิ ทธิ์ และการใช้สิทธิ์ ตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมาย
ลักษณะต่าง ๆ

3(3-0-6)

100-142 หลักรัฐศาสตร์
Principles of Political Science
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล
รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองที่สาํ คัญ ตลอดจน
การเมืองระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

100-143 การเมืองและการปกครองไทย
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวฒั นาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนู ญและโครงสร้างทางการปกครอง
สถาบันนิติบญั ญัติ บริ หารและตุลาการ การปกครองส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและส่ วน
ท้องถิ่น ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
หลักการเปลี่ยนแปลง การปกครองจนถึงปั จจุบนั รวมทั้งสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

3(3-0-6)

100-144 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
ศึ ก ษาหลัก การของเศรษฐศาสตร์ จุ ล ภาคและมหภาคในเรื่ อ งปั ญ หาพื้ น ฐานทาง
เศรษฐกิจ ปั จจัยกําหนดอุปสงค์ อุปทานของสิ นค้า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ลักษณะ
สําคัญของการตลาด สิ นค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์
รายได้ในบัญชีผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การกําหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน
และการคลัง โดยสัง เขป ความสํา คัญ ของการค้า และการเงิ น ระหว่ า งประเทศใน
ดุลการชําระเงินและรายได้ประชาชาติ

3(3-0-6)

100-147 ลีลาศ
Skills in Social Dance
ศึกษาความเข้าใจและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเป็ นมา ทิศทางในการ
ลีลาศ การจับคู่ที่ถูกต้อง ความรู ้เบื้องต้นในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ ทักษะ
เกี่ ย วกับการลี ลาศแบบบอลรู มและลาติ น อเมริ กัน รวมทั้ง การรั ก ษาบุ คลิ ก ภาพที่
ถูกต้องในการลีลาศ

1(0-2-1)

100-148 มนุษย์ กบั สั งคม
Man and Society
ศึ ก ษาโครงสร้ า งและองค์ป ระกอบของสั ง คม วิ เ คราะห์ สั ง คมในรู ป แบบต่ า ง ๆ
ความสัมพันธ์และอิ ทธิ พลของมนุ ษย์กับสังคม หน้าที่ และความรั บผิดชอบตลอดจน
ปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหน้าและสังคมออนไลน์

3(3-0-6)

100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสั งคม
Politics and Economy in Society
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สําคัญ ความสัมพันธ์ แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่างๆ ของการเกิดปั ญหา รวมไปถึงผลกระทบ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริ หารจัดการเพื่อนําไปสู่ การมีส่วน
ร่ วมในการแก้ไขปั ญหาตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง
ยัง่ ยืน

3(3-0-6)

100-158 ปรัชญาทัว่ ไป
General Philosophy
ศึกษาความหมาย ความรู ้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณ
วิทยา ทั้งปรัชญาตะวันตก ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญา
เกี่ยวกับโลกและชี วิตของมนุ ษย์ และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการดําเนิ นชีวิต
อย่างเห็นคุณค่า

3(3-0-6)

100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
Study skills in Higher Education
ศึ กษาปรั ชญา ระบบการศึ กษาและหลักสู ตรของมหาวิ ทยาลัย เป้ าหมายในการศึ กษา
ระดั บอุ ดมศึ กษา การเตรี ยมตัว ก่ อนเข้าชั้ นเรี ยน วิ ธี การสร้ างทักษะการเรี ยนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เทคนิ คการสร้างความรักในการเรี ยน เทคนิ คการฟั ง เทคนิ คการอ่าน เทคนิ ค
การเขียนและการจดบันทึกความรู ้ เทคนิ คการพูดเพื่อนําเสนองาน เทคนิคการบริ หารเวลา
เทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การ
เตรี ยมตัวสอบและวิธีการทําข้อสอบ

2(1-2-3)

100-164 การใช้ ห้องสมุด
Using the Library
ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการดําเนิ นงานและวิธีใช้อุปกรณ์ ต่างๆ ในห้องสมุด
ระบบการจัด หมู่ ห นั ง สื อ บัต รรายการ(โอแพ็ ค ) หนั ง สื อ อ้า งอิ ง วิ ธี ร วบรวม
บรรณานุ ก รมและเชิ ง อรรถ ตลอดจนวิธีก ารสื บค้น จากฐานข้อ มูล และทรั พ ยากร
สารสนเทศต่าง ๆ

1(0-2-1)

100-165 การคิดวิเคราะห์
Critical Thinking
ศึก ษาความหมายการคิด ปั จ จัย พื ้น ฐานของการคิด ลัก ษณะของการคิด
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสมองกับ การคิด ความสํา คัญ ของการคิด กระบวนการคิด
อุปสรรคของการคิด การป้ องกันและแก้ไขข้อบกพร่ องในการคิด ประเภทการคิด
ต่าง ๆ เน้นพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณี ศึกษา การเผชิญสถานการณ์
การคิด วิเ คราะห์เ หตุผลเชิง จริ ยธรรม เทคนิ คการคิด วิเ คราะห์เ พื่อตัด สิ น ใจอย่า ง
สมเหตุสมผลและการนําเสนอองค์ความรู ้ที่เป็ นสัมฤทธิ ผลจาก การฝึ กทักษะการ
คิดวิเคราะห์

3(3-0-6)

100-166 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
ศึ กษาประวัติ ความเป็ นมาของอาเซี ยน กลไกอาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยน วิ สั ยทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรม เขต
การค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซี ยนแถบภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงใต้
องค์ประกอบของประเทศร่ วมเจรจาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในอาเซียน

3(3-0-6)

100-167 บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
Ideal Graduate
ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ไทยและคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต อัน พึ ง ประสงค์ ข อง
มหาวิทยาลัย กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี การทํากิ จกรรมเพื่อ
ส่ ว นรวม การรู ้ จ ัก สิ ท ธิ แ ละหน้า ที่ ข องตน การเรี ย นรู ้ ป ระชาธิ ป ไตย การประกัน
คุณภาพการศึกษา คุณธรรมและจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตนห่ างไกลจากยาเสพติด
การทํานุบาํ รุ งรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ เพื่อนําองค์ความรู ้ คุณธรรม
จริ ยธรรมและค่านิ ยมอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิ ดขึ้นเป็ นคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์

2(1-2-3)

100-168 หาดใหญ่ ศึกษา
Hatyai Studies
ศึกษาประวัติศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนั ของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ความเชื่อ ที่มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของคนในท้องถิ่น รวมทั้งวิเคราะห์
วิจารณ์ สภาพปั จจุบนั และปั ญหาของอําเภอใหญ่ท้ งั ในด้านสังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต

2(1-2-3)

100-169 การคิดเชิงสร้ างสรรค์
Creative Thinking
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับความคิดเชิ งสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรู ปแบบ
ของความคิดเชิ งสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิ งสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและ
ความรู ้ เทคนิ คการคิดเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานในชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)

100-170 ความปลอดภัยในชีวติ
Safety for Life
ศึกษาความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิต
จากสิ่ งแวดล้อม อาหาร การจราจร ภัยธรรมชาติ อัคคีภยั การใช้ชีวิตทัว่ ไป ความ
ปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ ความปลอดภัยจากยาเสพติด เทคนิ ควิธีการจัดการ
กับความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยในชีวิต

2(2-0-4)

100-171 กีฬาและนันทนาการ
Sports and Recreation
ศึ ก ษาความสํ า คัญ และความจํา เป็ นของการเล่ น กี ฬ าและการเข้า ร่ วมกิ จ กรรม
นันทนาการต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การ
ประเมินสุ ขภาพของตนเอง การเลือกรู ปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึ ก
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ

1(0-2-1)

100-200 พหุวฒ
ั นธรรม
Multiculturalism
ศึกษาความหมาย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ทั้ง ตะวัน ตก และตะวัน ออก วัฒ นธรรมไทย และวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น ใต้ การ
เปลี่ ยนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริ ญก้าวหน้าของโลก ที่ มีผลกระทบต่อ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย์

3(3-0-6)

100-231 ชีวติ กับวรรณกรรม
Life and Literature
ศึกษาความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิ พลต่อชี วิต ประเภทเรื่ องสั้น นว
นิ ยาย บทกวี บทละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกับชีวิต ในคุณค่าด้านความดี ความงามและความจริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิด
เจตคติที่ดี มีโลกทัศน์ต่อชี วิตและสังคม ทั้งยังส่ งเสริ มการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน

3(3-0-6)

100-240 เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการนําไปประยุกต์ใช้
ในรู ปแบบและลักษณะต่างๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริ หารจัดการในครอบครัว
การจัดการของชุมชน การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

3(2-2-5)

100-241 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
Local Wisdom
ศึ ก ษาความหมาย ขอบเขตและความสํา คัญ ของภู มิ ปั ญ ญา ทั้ง ภู มิ ปั ญ ญาชนชาติ
ตะวันออกและ ภู มิปัญญาชนชาติ ตะวันตก ภู มิปัญญาท้องถิ่ นไทยและภู มิปัญญา
ท้อ งถิ่ น ใต้ เน้น ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ด้า นเกษตรกรรม คหกรรม อุ ต สาหกรรมและ
สิ่ งแวดล้อม องค์ความรู ้ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าต่อการดําเนินชีวิต

3(3-0-6)

100-242 สั นติศึกษา
Peace Studies
ศึกษาความหมาย แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปั ญหาความขัดแย้ง
และความรุ นแรงในครอบครัว สังคม ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ โดยอาศัย
องค์ความรู ้ ด้านรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและเกิด
พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี

3(3-0-6)

100-245 การปรับตัวทางสั งคม
Social Adjustment
วิชาบังคับ : นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ขึน้ ไป
ศึกษาหลักการ แนวคิด ในการดําเนิ นชี วิตในสังคมและระบบการทํางาน จริ ยธรรม
ในวิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทํางานร่ วมกันใน
องค์กร และระบบบริ หารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรี ยมสู่
กระบวนการสหกิจศึกษาหรื อการทํางานในอนาคต

2(1-2-3)

3. กลุ่มวิชาภาษา
100-150 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-5)
Thai Language for Communication
ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่ อสาร ในด้าน
การฟัง การพูดการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใช้ภาษา

100-151 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
English I
ศึกษาโครงสร้ างภาษาอังกฤษพื้นฐานและคําศัพท์ในชี วิตประจําวันเบื้องต้น เพื่อ
นํา ไปสู่ ก ารฝึ กฝนทัก ษะต่ า ง ๆ ในภาษาอัง กฤษ เพื่ อ ฝึ กฝนการออกเสี ย งใน
ภาษาอัง กฤษที่ ถู ก ต้อ ง นัก ศึ ก ษาสามารถโต้ต อบภาษาอัง กฤษในประโยคสั้น ๆ
สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียดและจับใจความ และสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้
เป็ นประโยค
100-152 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
English II
วิชาบังคับก่ อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาโครงสร้างในระดับกาลและคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาํ เป็ นในชีวิตที่กว้างขึ้นเพื่อ
พัฒนาความสามารถในพูดและเขียนลักษณะการบรรยาย อีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะการ
ฟังและการอ่านในสถานการณ์ที่หลากหลายยิง่ ขึ้นเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
100-154 ภาษาจีน 1
Chinese I
ศึกษาระบบเสี ยง เน้นการถ่ายเสี ยงภาษาจี นกลางด้วยอักษรจี น(pinyin)ให้ถูกต้อง
ชัดเจนตาม หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึ กทักษะ
ทั้ง 4 ด้า นคื อ การฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น ศึ ก ษาคํา ศัพ ท์ ท่ี ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา
100-155 การพัฒนาการอ่านภาษาไทย
3(2-2-5)
Reading Development in Thai
ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยที่มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ การอ่านจับ
ใจความ การอ่ า นวิ เ คราะห์ การตี ค วาม การสั ง เคราะห์ แ ละการเขี ย นตาม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ

100-157 การฝึ กพูดภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai S eech
ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึ กทักษะการ
พูดแบบต่าง ๆ ในที่ชุมชนที่ถูกต้อง การใช้ถอ้ ยคําสํานวนที่ไพเราะ ตลอดจนการ
กล้าแสดงออกด้านการพูดต่อที่ชุมชนในหัวข้อทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
100-252 ภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาการเฉพาะด้ าน
English for Academic Purpose
ศึกษาคําศัพท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการเขี ยนและการพูดในเชิ งวิชาการ เช่ น การเขียนโครงการ การสรุ ป
บทความทางวิชาการเฉพาะด้าน และแสดงความคิดเห็นทั้งในรู ปแบบการพูดและ
เขียนภาษาอังกฤษ
100-253 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชาบังคับก่ อน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึกษาตัวต่อเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับที่สูงขึ้น ใช้ภาษาให้
ถูก ต้องสอดคล้องกับเหตุ การณ์ แ ละสิ่ งแวดล้อม การค้น คําศัพ ท์จากพจนานุ กรม
ศึกษาความแตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ
(Simplified Character) ศึกษาคําศัพท์ใหม่ประมาณ 600 คํา
100-300 ภาษามลายู 1

3(2- 5)

Malay I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริ มสร้างทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด
อ่าน เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท์ และประโยคเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
100-301 ภาษามลายู 2
3(2-2-5)
Malay II
วิชาบังคับก่ อน : 100-300 ภาษามลายู 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นที่ต่อเนื่ องจาก
ภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใช้ภาษามลายูในการสื่ อสารและตามสถานการณ์ที่กาํ หนด

100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
3(2-2-5)
Japanese I
ศึกษาและฝึ กฝน การออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคา
นะ คําศัพท์พ้นื ฐาน รู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใช้เขียนประโยคในการสื่ อสาร ฝึ ก
ทัก ษะการฟั ง เพื่ อ ความเข้า ใจ โดยการถามตอบเป็ นภาษาญี่ ปุ่ นเกี่ ย วกับ กิ จ วัต ร
ประจําวัน และฝึ กการกล่าวแนะนําตัว ด้วยการพูดสนทนา ผ่านการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานในการสื่ อสาร
100-303 ภาษาญีป่ ุ่ น 2
3(2-2-5)
Japanese II
วิชาบังคับก่อน : 100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
ศึกษาและฝึ กทักษะพื้นฐานต่อเนื่อง ผ่านทักษะการฟัง การออกเสี ยงและการพูด การ
เขียนประโยค การอ่าน ข้อความพื้นฐานและคําศัพท์ที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน ศึกษาและ
ฝึ กฝนการออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิ รางะนะ และอักษรคาตะคานะ และ
ตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม
100-304 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean I
ศึกษาคําศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึ กอ่านข้อความ
ฝึ กการเขียนเป็ นรู ปประโยค
100-305 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean II
วิชาบังคับก่ อน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษารู ปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสําหรับการสื่ อสารด้วยการฟั งและ
พูดภาษาเกาหลีและเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ที่ใช้ในการทํางาน คําศัพท์ในบทเรี ยน โดยฝึ กการ
ใช้ภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น

100-306 ภาษาเขมร 1
3(2-2-5)
Khmer I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร
ศึกษาไวยากรณ์เบื้องต้นและรู ปประโยคพื้นฐาน ฝึ กออกเสี ยงตามหลักสัทศาสตร์ ฝึ ก
อ่านประโยคง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
100-307 ภาษาเขมร 2
3(2-2-5)
Khmer II
วิชาบังคับก่อน : 100-306 ภาษาเขมร 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดับที่
ยากขึ้น การฟั งเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้นๆ และ
ฝึ กการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการค้า ธุรกิจ การเดินทาง การศึกษา
100-308 ภาษาพม่ า 1
3(2-2-5)
Myanmar I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารู ป
ประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐานเน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การอ่านฝึ ก
อ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุ ปและตอบคําถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้
100-309 ภาษาพม่ า 2
3(2-2-5)
Myanmar II
วิชาบังคับก่ อน : 100-308 ภาษาพม่ า 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดับที่
ยากขึ้น การฟั งเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้นๆ และ
ฝึ กการสนทนาในทางธุรกิจ
100-310 ภาษาตากาล็อก 1
3(2-2-5)
Tagalog I
ศึกษาคําศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาตากาล็อก

100-311 ภาษาตากาล็อก 2
Tagalog II
วิชาบังคับก่อน : 100-310 ภาษาตากาล็อก 1
ศึกษาคําศัพท์ รู ปประโยคและไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น เน้นการฝึ กบทสนทนาใน
เรื่ องเฉพาะทางมากขึ้น เช่น การติดต่อธุรกิจ

3(2-2-5)

100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

English Conversation
ศึกษาการสนทนาในดับที่สูงขึ้น โดยเน้นทักษะด้านการฟั งและการพูด และศึกษา
สํานวนการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น
ต่าง ๆ
100-354 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ

3(2-2-5)

English for Business
ศึ ก ษาคํา ศัพ ท์แ ละสํา นวนทางธุ ร กิ จ เบื้ อ งต้น เช่ น โครงสร้ า งองค์ก ร การเขี ย น
กระบวนการทางธุ รกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกันในสํานักงาน
การติดต่อทางโทรศัพท์ การจัดเรี ยงกําหนดการและการนัดหมาย บันทึกข้อความ
จดหมายเวียน คําเตือน ป้ ายประกาศ
100-355 การพัฒนาทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษ
Advanced Reading Development in English
ศึกษาการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ทกั ษะการอ่านข้าม การอ่านแบบกวาด การเดา
คําศัพ ท์จ ากเนื้ อเรื่ อง การอ่ า นเพื่อ จับใจความ
เพื่อเสริ ม ทัก ษะการอ่ า นใน
ภาษาอังกฤษให้มีความเข้าใจรวดเร็ วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเพิ่มพูน
ความรู ้ดา้ นคําศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการอ่านจากเนื้อเรื่ องที่หลากหลาย

3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกนทางบริหาร
201-203 องค์ การและการจัดการ
Organization and Management
ศึกษาลักษณะขององค์การ อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีดาํ เนินงาน
ขององค์การธุรกิจ หน้าที่สาํ คัญของกระบวนการบริ หาร การวางแผน การจัดองค์การ
การจัดคนเข้าทํางาน การสัง่ การ และการควบคุม พร้อมทั้งเครื่ องมือทางการจัดการ
เบื้องต้น

3(3-0-6)

201-208 สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics
ศึ ก ษาความรู ้ เ กี่ ย วกับ ทฤษฎี แ ละวิธี ก ารสถิ ติ ต่ า งๆสํา หรั บ การเก็ บ รวบรวมและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อการตัดสิ นใจและวางแผนทางธุรกิจ การสํารวจตัวอย่าง การแจกแจง
ของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควส์
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอย และสหพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์
การถดถอยและสหพันธ์พหุ คูณ และการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการตัดสิ นใจเชิงสถิติ
และฝึ กปฏิบตั ิการโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
201-303 การจัดการการดําเนินงาน
3(3–0–6)
Operations Management
วิชาบังคับก่ อน : 201–208 สถิติธุรกิจ
ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์เชิงธุ รกิจ วัฏจักรชี วิตผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการ
ควบคุม การเลือกทําเลที่ต้ งั การวางผังโรงงาน การศึกษางาน วัสดุคงคลัง การควบคุม
คุณภาพ การจัดการงานซ่อมและบํารุ งรักษา ปั จจัยมนุษย์ที่มีผลต่อการดําเนินงาน
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่ อม
3(3-0-6)
Small Business Management
วิชาบังคับก่ อน : 201-203 องค์ การและการจัดการ
ศึ ก ษาการริ เริ่ มการจัด ตั้ง และดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ มที่ เ หมาะสมกั บ ทรั พ ยากร
สภาพแวดล้อม โดยคํานึ งถึงการจัดการด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบริ หาร
ทรั พยากรมนุ ษย์ การจัดทําโครงการที่ มีความเป็ นไปได้และเจริ ญเติ บโตอย่างยัง่ ยืน
การศึกษาโดยใช้กรณี ศึกษาธุรกิจขนาดย่อมในเขตภาคใต้

201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
วิชาบังคับก่ อน : ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้ อย 99 หน่ วยกิต
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจัดการเชิ งกลยุทธ์ในกระบวนการธุ รกิจ ความรับผิดชอบของ
องค์การธุรกิจต่อสังคม การกําหนดทิศทางขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์ก าร การกํา หนดกลยุ ท ธ์ การนํา กลยุ ท ธ์ สู่ ก ารปฏิ บ ัติ ใ น
สถานการณ์ต่างๆ การประเมินผลและควบคุมทางกลยุทธ์
3(2–2–5)
201–423 เกมจําลองทางธุรกิจ
Business Simulation Game
วิชาบังคับก่ อน :ต้ องเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3
ศึกษาและปฏิบตั ิการทางธุ รกิ จในสถานการณ์จาํ ลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย
บูรณาการความรู ้ ทางกลยุทธ์ธุรกิ จ หลักการลงทุน การเลื อกประเภทและขนาดของ
องค์กรธุรกิจ การจัดการ การเงิน การลงทุน การบัญชี การตลาด การผลิต การดําเนิ นการ
ทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบตั ิการในบทบาทของผูบ้ ริ หารองค์กรที่ตอ้ งวางแผน ตัดสิ นใจ และ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเชิ งพลวัตรของธุ รกิ จเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขัน
202-101 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บท
การบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชี คู่ การบันทึกบัญชี ตาม
วงจรบัญชี การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการซื้ อขายสิ นค้า
และกิจการให้บริ การ ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดย่อย

3(2-2-5)

202–103 การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation I
ศึกษานโยบายภาษีอากร วิธีการประเมิน หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บและรายละเอียดในการ
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิ ต ศุลกากร และอื่นๆ การ
คํา นวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสี ย ภาษี ทางธุ รกิ จ การอุ ทรณ์ ต่อพนักงาน
เจ้า หน้า ที่ ใ นเรื่ อ งภาษี อ ากรแต่ ล ะประเภท ปั ญ หาภาษี อ ากรและผลกระทบต่ อ การ
ตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หาร รวมถึงการวางแผนภาษีเบื้องต้น

202-205 การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
ศึกษาขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของผูบ้ ริ หารการเงิ น เป้ าหมายและความสําคัญของ
การจัด การทางการเงิ น ของธุ ร กิ จ รู ป แบบของธุ ร กิ จ และภาษี อ ากร การอ่ า นและ
ตีความหมายงบการเงินขั้นต้น เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงิน หลักเบื้องต้นในการ
จัด การทางการเงิ น ของธุ ร กิ จ ทั้ง ในด้า นการจัด หาและจัด สรรเงิ น เพื่ อ ใช้ใ นการ
ดําเนิ นงาน การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน รวมทั้งการวางแผนและควบคุมทางการเงินถึง
สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
202-316 การบัญชีเพือ่ การจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Accounting
วิชาบังคับก่ อน : 202-101 หลักการบัญชี
ศึกษาถึงการวิเคราะห์ งบการเงิ นและการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี อื่นๆที่สําคัญเพื่อการ
วางแผน การควบคุม และการตัดสิ นใจ รวมถึงการบริ หารและการจัดการงบกระแสเงิน
สด แนวคิดเกี่ ยวกับต้นทุนระบบต้นทุน การควบคุมต้นทุน และความสัมพันธ์ระหว่าง
ต้นทุน จํานวนการผลิตและกําไร การจัดทํางบประมาณ การนําข้อมูลการบัญชีตน้ ทุนไป
ใช้ประโยชน์ในการตัดสิ นใจในระยะสั้นและระยะยาว การบัญชี ตามความรับผิดชอบ
รวมถึงการควบคุมการดําเนิ นงานของกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่ นอน และภายใต้
ความเสี่ ยง
203-101 เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Economics
ศึกษาความรู ้ เกี่ ยวกับเศรษฐศาสตร์ จุลภาค และเศรษฐศาสตร์ มหภาค วิธีการประยุกต์
หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ ได้แก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์
และธุ รกิ จ เช่น อุปสงค์และอุปทานสําหรับตลาดต่าง ๆ การสํารวจตลาด การวางแผน
การผลิต การวิเคราะห์ตน้ ทุน การกําหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเชื่อและ
การตัดสิ นใจในการลงทุน การวิเคราะห์กรณี ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

203-201 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ศึกษาแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ หน้าที่ของตลาด สถาบัน
ทางการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์และการเลือกตลาด
เป้ าหมาย สิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิ พลต่อการตลาด และส่ วนประสมการตลาด
204–300 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3(2–2–5)
Management Information Systems
ศึ ก ษาองค์ก ารธุ ร กิ จ ดิ จิ ท ัล เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ การบริ หารธุ ร กิ จ ระบบ
สารสนเทศขององค์การธุ รกิ จ การบริ ห ารองค์การธุ รกิ จและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิ งกลยุทธ์ กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิ จ การจัดการทรั พยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การประยุกต์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
วางแผนทรั พยากรขององค์การ ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบการจัดการความรู ้
ระบบการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยระบบ
สารสนเทศขององค์การธุรกิจ
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึ กษาหน้าที่ ทางการจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์การ การจัดการทรั พยากรมนุ ษย์
เชิ งกลยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการ
ฝึ กอบรม การพัฒนาอาชีพ การจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการ การจูงใจบํารุ งขวัญ การ
ประเมินผลงาน การเปลี่ยนแปลงตําแหน่ ง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ และ
แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์
301-209 กฎหมายธุรกิจ
3(3–0–6)
Business Laws
ศึกษาความหมายและลักษณะทัว่ ไปของนิ ติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับ ชื้อขาย เช่า
ทรัพย์เช่าชื้อ จํานอง จํานํา คํ้าประกัน และกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั จํากัด บริ ษทั มหาชน
จํากัด รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ สมาคมการค้า หอการค้า
ตลอดจนพระราชบัญญัติต่าง ๆ เช่น ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้า คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และ
ส่ งเสริ มการลงทุน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
203-300 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
วิชาบังคับก่ อน : 203-201 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค การจูงใจ การ
รับรู ้ การเรี ยนรู ้ บุคลิกภาพ ทัศนคติ รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต ครอบครัว กลุ่มอ้างอิ ง
ชั้นทางสังคม วัฒนธรรม สิ ทธิของผูบ้ ริ โภค จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางการตลาด
203-301

การจัดการการขาย
3(3-0-6)
Sales Management
วิชาบังคับก่ อน : 203-201 หลักการตลาด
ศึกษาความสําคัญของการจัดองค์การขายหน้าที่ของพนักงานขายการจัดการการขาย
การวางแผนการขาย การคัดเลือก การฝึ กอบรมพนักงานขาย การจ่ายค่าตอบแทน การ
มอบหมายงานอาณาเขต การขายโควตา การวิเคราะห์แนวทางการปฏิบตั ิของพนักงาน
ขาย การประเมินผล การควบคุมและ การปฏิบตั ิงาน

203-302 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Marketing
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ การพาณิ ช ย์ (Commerce) ผ่า นสื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ การ
ดําเนินการปฏิบตั ิทางการตลาดอิเล็กทรอนิ กส์ แนวคิดเกี่ยวกับร้านค้าเสมือนจริ งสําหรับ
ตลาดผลิตภัณฑ์และบริ การ เครื่ องมือการตลาดสําหรับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิด
รวม การใช้อินเทอร์ เน็ต การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องการออกแบบ
เว็บไซต์กบั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค การใช้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
กฎหมายพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยยึดหลักคุณธรรมของนักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

203-308 การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication
วิชาบังคับก่อน : 203-300 พฤติกรรมผู้บริโภค
ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ แบบจําลองการ
สื่ อสารการตลาด กลยุทธ์และการวางแผนการสื่ อสารการตลาด การใช้เครื่ องมือการ
สื่ อสารการตลาดแบบประสมประสาน และการประเมินผลและการควบคุมการสื่ อสาร
และการรณรงค์ทางการตลาด แนวโน้มและพัฒนาการการสื่ อสารการตลาด รวมทั้ง
กฎหมาย และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารการตลาด
203-309 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณสํ าหรับการตลาด
Quantitative Analysis in Marketing
ศึกษาการใช้ตวั แบบวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ วิเคราะห์การวางแผน การตัดสิ นใจปัญหา
การตลาด เช่น โปรแกรมเชิงเส้นตรง ตัวแบบการขนส่ ง การมอบหมายงาน ตัวแบบ
แถวคอย การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน ตัวแบบมาร์คอฟ

3(2-2-5)

203-310

การวิจัยการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Research
วิชาบังคับก่ อน : 201-208 สถิติธุรกิจ
ศึกษาความสําคัญของการวิจยั ตลาด ขั้นตอนของกระบวนการวิจยั ตลาด การออกแบบ
การวิจยั การจัดทําโครงร่ างการวิจยั การกําหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การสุ่ ม
ตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงานการวิจยั การ
นําเสนอผลการวิจยั และฝึ กปฏิบตั ิการโปรแกรมสําเร็ จรู ป

203-311

การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
วิชาบังคับก่ อน : 203-201 หลักการตลาด
ศึ ก ษาความหมายความสําคัญของการบริ หารการตลาด บทบาทหน้าที่ ของผูบ้ ริ ห าร
การตลาด การจัดองค์การการตลาด การวิเคราะห์โอกาสของการตลาด โครงสร้างตลาด
และพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค การวัดและการพยากรณ์ยอดขาย การแบ่งส่ วนตลาด
การกําหนดตลาดเป้ าหมาย การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด การปฏิบตั ิตามแผน
และการควบคุ ม ทางการตลาด โดยคํา นึ ง ถึ ง จรรยาบรรณและความรั บ ผิด ชอบของ
การตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม

203-313

ความคิดสร้ างสรรค์ และการสื่ อสารในวิชาชีพการตลาด
3(2-2-5)
Creativity and Communication in Marketing Profession
วิชาบังคับก่ อน : 203-201 หลักการตลาด
ศึกษา หลักการ และกระบวนการ พร้อมทั้งปฎิบตั ิ ในการเสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์
ทักษะในการสื่ อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสําเร็ จในวิชาชีพ เทคนิคการสื่ อสาร
รู ปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมสําหรับแต่ละสถานการณ์ ตลอดจนเรี ยนรู ้จากแนวปฎิบตั ิที่
เป็ นเลิศของนักการตลาดที่ ประสบความสําเร็ จ

203-400

การจัดการการจัดจําหน่ าย
Distribution Management
วิชาบังคับก่ อน : 203-201 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิดการจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย บทบาท ความสําคัญ จรรยาบรรณ และ
สภาพแวดล้อมของการจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย สถาบันคนกลาง การบริ หารคน
กลาง โครงสร้างช่องทางการจัดจําหน่ายทางตรงและทางอ้อม ช่องทางการจัดจําหน่าย
ธุรกิจบริ การ การขายตรง การจัดจําหน่ายอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยการกําหนดช่องทางการ
จัดจําหน่าย การจัดการการกระจายสิ นค้า การขนส่ ง คลังสิ นค้า สิ นค้าคงคลัง และการ
จัดการการจัดซื้อ

3(3-0-6)

203-401 การจัดการผลิตภัณฑ์ และราคา
Product and Pricing Management
วิชาบังคับก่ อน : 203-201 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิดและการจัดการผลิตภัณฑ์การจัดการส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ วงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ รวมทั้งการตัดสิ นใจเกี่ยวกับราคา การพิจารณาปัจจัยที่มี
อิทธิพล การกําหนดราคา การกําหนดกลยุทธ์ราคา และเทคนิคหรื อยุทธวิธีในการ
กําหนดราคา

3(3-0-6)

203-406

สั มมนาทางการตลาด
3(1-4-4)
Seminar in Marketing
วิชาบังคับก่ อน : สํ าหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
ศึกษาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนิ นงานทางด้านการตลาดบนพื้นฐานคุณธรรม
จริ ย ธรรมของบุ ค คล และองค์ก รธุ ร กิ จ
หลัก การวิ ธี ก ารบริ ห ารส่ ว นประสม
การตลาด การวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบนั ทางการตลาด การวิเคราะห์กรณี ศึกษา

แนวทางแก้ปัญหาขององค์กรธุรกิจ และนําเสนอเพื่อการตัดสิ นใจทางการตลาด รวมถึง
การจัดสัมมนาทางการตลาด
3(1-4-4)
203- 407 โครงงานทางการตลาด
Marketing Project
วิชาบังคับก่ อน : 203-310 การวิจัยการตลาด สํ าหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็น ปัญหา หัวข้อน่าสนใจด้านการตลาดของธุรกิจหรื อ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นในปั จจุบนั หรื อแนวโน้มในอนาคต การศึกษาเน้นการค้นคว้า
การวิจยั ทางการตลาด การวางแผนทางการตลาด การจัดกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งเน้น
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการตลาด และการจัดทํารายงานทางวิชาการ
2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก
203-303 การสร้ างแบรนด์
3(3-0-6)
Brand Building
วิชาบังคับก่อน : 203-201 หลักการตลาด
ศึกษากระบวนการสร้างแบรนด์ และขั้นตอนในการสร้างแบรนด์ กลยุทธ์การตลาดที่
สนับสนุนต่อการสร้างแบรนด์ และกลยุทธ์การตลาดที่มีผลกระทบต่อการสร้างแบรนด์
ตลอดจนการวัดและประเมินแบรนด์ในด้านผูบ้ ริ โภค และด้านการเงิน
203-304 การตลาดเพือ่ สั งคม
3(3-0-6)
Social Marketing
ศึกษาถึงหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่ งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ธุ รกิจ
เพื่อสังคม (SE) และตลาดเพื่อสังคม แนวคิดทางการตลาดเพื่อสังคม และกระบวนการ
ในการวางแผนการตัดสิ นใจทางการตลาด และการปฏิบตั ิตามแผน เพื่อให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
3(3-0-6)
203-305 การจัดการลูกค้ าสั มพันธ์
Customer Relationship Management
วิชาบังคับก่ อน : 203-201 หลักการตลาด
ศึกษาถึงความหมาย ประเภทต่าง ๆ ลักษณะโดยทัว่ ไปรวมถึงของการนําเอาแนวคิดการ
บริ ห ารลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ เ พื่ อ นํา ไปใช้กับ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ประเภทต่ า ง ๆ การจัด การ
ฐานข้อมูลลูกค้า การติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกค้า รวมถึงการวางแผนการ
บริ หารลูกค้าสัมพันธ์ โดยคํานึ งถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของการตลาดที่มี

ต่อเศรษฐกิจและสังคม
203-312 การเงินการธนาคาร
3(3-0-6)
Money and Banking
ศึกษาวิวฒั นาการของเงินตราในประเทศ นโยบายการเงินทฤษฎีและปฏิบตั ิ โครงสร้าง
ตลาดเงิน ตลาดทุน ทฤษฎีเงินเฟ้ อ เงินฝื ด ระดับราคา การพัฒนาเครดิต ตลอดจน
บทบาทหน้าที่ของธนาคารพาณิ ชย์ธนาคารกลางในการควบคุมปริ มาณเงินและระบบ
การเงินระหว่างประเทศ
203-314 การตลาดเพือ่ การส่ งออก
3(3-0-6)
Export Marketing
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการตลาดเพื่อการส่ งออก ประโยชน์ของการจัดการส่ งออก
ต่อระบบเศรษฐกิ จส่ วนรวม ลักษณะของตลาดต่างประเทศ ความต้องการของตลาด
แยกตามกลุ่ ม การเลื อ กและการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์บ รรจุ ภ ัณ ฑ์เ พื่ อ การส่ ง ออก การ
วิเคราะห์ช่องทางการจําหน่ายและการเลือกช่องทางจําหน่ายต่างประเทศ เทคนิคการหา
ตลาดต่ า งประเทศ การคิ ด ต้น ทุ น และการกํา หนดราคาสนค้า เพื่ อ การส่ ง ออก การ
ส่ งเสริ มการตลาดสิ น ค้า เพื่อการส่ งออกในตลาดต่ างประเทศ การส่ งเสริ ม และการ
พัฒนาการส่ งออกของภาครัฐบาลและภาคเอกชน
203-402 การจัดการการค้ าส่ งและค้ าปลีก
3(3-0-6)
Wholesaling and Retailing Management
ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของผูค้ า้ ส่ งและผูค้ า้ ปลี กต่อธุ รกิ จ เศรษฐกิ จและสังคม การ
ดําเนินงานของผูค้ า้ ส่ งในการซื้อและการจัดจําหน่ายสิ นค้า กลยุทธ์การค้าส่ ง การจัดการ
สิ นค้า การควบคุมสิ นค้าคงคลัง และการให้บริ การแก่ผคู ้ า้ ปลีก หลักการจัดการร้านค้า
ปลีก การจัดรู ปองค์กร การเลือกทําเลที่ต้ งั การจัดร้านค้าและสิ นค้า การจัดซื้ อ เครดิ ต
การค้า การกําหนดราคา การใช้ตราและเครื่ องหมายการค้าสิ นค้าเฮาส์แบรนด์ กลยุทธ์
และเทคนิคต่างๆ ในการค้าปลีก
3(3-0-6)
203-403 การตลาดสิ นค้ าเกษตรกรรม
Agricultural Marketing
ศึกษาตลาดและการตลาด ความสําคัญ การตลาดสิ นค้าเกษตรกรรมและอุ ตสากรรม
เกษตร โครงสร้ างการตลาด หน้าที่ ทางการตลาด ราคาสิ น ค้าเกษตรกรรม ช่ องทาง
การตลาด ส่ วนเหลื่อมการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเกษตร กล

ยุท ธ์ ท างการตลาดในการจัด การทางการตลาด บทบาทรั ฐ บาลในการส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุ นแนวทางแก้ปัญหาทางการตลาดของผลิ ตผลการเกษตร คุณธรรมและ
จริ ยธรรมในระบบตลาดสิ นค้าเกษตรกรรม
203-404 การตลาดบริการ
Service Marketing
วิชาบังคับก่ อน : 203-201 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิดการบริ การ ลักษณะของบริ การ ความแตกต่างของสิ นค้ากับบริ การ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในธุรกิจบริ การ กลยุทธ์การตลาดสําหรับการบริ การ การเลือกตลาด
เป้ าหมาย การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และการบริ หารส่ วนประสมทางการตลาด
ของธุรกิจบริ การ

3(3-0-6)

203-405 การตลาดระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
วิชาบังคับก่อน : 203-201 หลักการตลาด
ศึ ก ษาแนวคิ ด และแนวโน้ ม ของการตลาดระหว่ า งประเทศ สภาพแวดล้อ ม ทาง
เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย ข้อกําหนด การจัดการระบบข้อมูล การจัด
โปรแกรมผลิตภัณฑ์ราคา ช่องทางการจําหน่าย การส่ งเสริ ม การตลาด กลยุทธ์การเข้า
สู่ ตลาด การขยายตลาดในต่างประเทศ กลยุทธ์การส่ งออก การส่ งสิ นค้าเข้า การ
วางแผน การจัดองค์การ การควบคุม การบริ หาร การตลาดระหว่างประเทศ
204-309 คอมพิวเตอร์ เพือ่ การจัดการเอกสารและงานเลขานุการ
Computer for Document Management and Secretarial
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานสารบรรณงานจัดเก็บ
เอกสารงานวางแผนงานนัด หมายการนํา เสนอข้อมู ลงานติ ด ต่ อสื่ อ สารและการใช้
อินเทอร์เน็ตงานเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

3(2-2-5)

201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิด ที่มาของจริ ยธรรม ความสําคัญของจริ ยธรรมทางธุ รกิจ เหตุผลที่องค์กร
ธุ รกิ จต้องมีจริ ยธรรม จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ การสร้างจริ ยธรรมในองค์กรธุ รกิ จ โดย
เน้นจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร และจริ ยธรรมของพนักงาน ตลอดจนความรั บผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจ ด้วยการใช้กรณี ตวั อย่างประกอบ

205-404 สั มมนาคุณธรรมจริยธรรม
Seminar in Morals and Ethics
ตระหนักในคุณธรรม จริ ยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและ
สัง คม เข้า ใจภาวะความเป็ นผูน้ ํา และผูต้ าม สามารถทํา งานเป็ นที มและแก้ไ ขข้อ
ขัด แย้ง รู ้ จ ัก เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผูอ้ ื่ น เคารพกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม รู ้จกั การใช้เหตุผล มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
2.4 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
203-479 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 100-245 การปรับตัวทางสั งคม
การปฏิ บตั ิ งานจริ งในธุ รกิ จประเภทต่างๆโดยที่ การปฏิ บตั ิงานและการทํารายงาน
จะต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของผูบ้ ริ หารแต่ละสถานประกอบ
203-499 ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
Internship
การให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิ บตั ิ งานตามความเป็ นจริ งนอกสถานศึกษา โดยการ
ประสานงานระหว่างสถาบันกับหน่ วยงานต่าง ๆ ที่จะสามารถรับนักศึกษา ภายใต้
การควบคุมดูแล ติดตามและประเมินผล

3(1-4-4)

9(0-40-9)

2(0-40-0)

