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หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต    

สาขาวชิา การตลาด 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

ชือสถาบันการศึกษา         มหาวิทยาลยัสยาม 
คณะ/ภาควชิา              คณะบริหารธุรกิจ   ภาควิชาการตลาด 
 

หมวดท ี1.  ข้อมูลทวัไปของหลกัสูตร 
 

1. ชือหลกัสูตร 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต     สาขาวิชาการตลาด 
 Bachelor of Business Administration Program in Marketing  
    รหสัหลกัสูตร  :  25501811101042 
 

2. ชือปริญญาและสาขาวชิา   
 ชือเตม็ (ไทย)            บริหารธุรกิจบณัฑิต  (การตลาด) 
 ชือยอ่  (ไทย)            บธ.บ.  (การตลาด) 
 ชือเตม็ (องักฤษ)       Bachelor of Business Administration (Marketing) 
 ชือยอ่  (องักฤษ)        B.B.A. (Marketing)  
 

3. วชิาเอก                         
               การตลาด 
 

4.  จํานวนหน่วยกติทเีรียนตลอดหลกัสูตร   129   หน่วยกติ 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1 รูปแบบ       เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี 
5.2   ประเภทของหลกัสูตร       หลกัสูตรทางวิชาการ 
5.3   ภาษาทใีช้ ใชภ้าษาไทยในการสอนนกัศึกษาไทย และใชภ้าษาองักฤษในการสอนนกัศึกษาต่างประเทศ 
5.4   การรับเข้าศึกษา  

         รับเฉพาะนกัศึกษาไทย 
   รับเฉพาะนกัศึกษาต่างประเทศ 
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                     รับทงันกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศ 
 

 5.5  ความร่วมมือกบัสถาบันอนื     เป็นหลกัสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลยัทีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา                  

        ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ใหป้ริญญามากกวา่ 1 สาขาวิชา (ทวิปริญญา) 
                         ปริญญาร่วมกบัสถาบนั............................................................................................. 

 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 6.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562   ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยเริมใชห้ลกัสูตรภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2562   
 6.2  คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา  สาขาวิชาการตลาด พิจารณากลนักรอง
ในการประชุมครังที  2/2562   เมือวนัที  19  เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2562 
 6.3   คณะกรรมการวิชาการ   พิจารณาให้ความเห็นชอบ   ในการประชุมครังที  6/2562  เมือวนัที  7      
เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 6.4   สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครังที  ..../2562   เมือวนัที   ......   เดือน  
มิถุนายน  พ.ศ. 2562                   

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทมีีคุณภาพมาตรฐาน  
       จะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด  ในปีการศึกษา 
2564 
8. อาชีพทสีามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

8.1   นกัการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาด 
8.2   นกัการตลาดดา้นสือสารการตลาด 
8.3   นกัการตลาดดา้นการขาย 
8.4   นกัการตลาดดา้นวางแผนการตลาด 
8.5   นกัการตลาดดา้นวจิยัการตลาด 
8.6   นกัการตลาดดา้นตลาดระหวา่งประเทศ 
8.7   นกัการตลาดดา้นธุรกิจบริการ 
8.8   นกัการตลาดดา้นธุรกิจคา้ปลีก 
8.9   เจา้ของธุรกิจ/ผูป้ระกอบการ
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9. ชือ นามสกลุ  ตําแหน่งทางวชิาการ  และ คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร/ อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ลาํดับ ตําแหน่ง
วชิาการ 

ชือ-สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ 

(เรียงจาก
สูงสุดไป
ตาํสุด) 

สาขา/สถาบัน/ปีทจีบ ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)  ผลงานทางวชิาการ อาท ิ
ตํารา,งานวจิัย, บทความ

วชิาการ 
(เรียงตามหลกับรรณานุกรม) 

หลกัสูตร
ปัจจุบัน 

หลกัสูตร
ปรับปรุง 

 

1. - นายวบิูลย ์ ชินบูรพา 
 

310010093xxxx MBA 
 

บธ.บ. 

(Marketing) Western International University, USA, 
2538 
(การจดัการ) มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2531 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 9 1.เบญจวรรณ  บวรกุลภา  และ
วิบูลย  ์ชินบูรพา. (2560). กลยุทธ์
การตลาดอาหารเพือสุขภาพของ
ผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพฯ. ใน The 
2nd KU SRC Annual Conference 
การประชุมวชิาการ ครังที 2 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา. ชลบุรี: 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา. 
2.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ, วิบูลย ์ชิน
บูรพาโสภิดา ทะสังขา, พิเชษฐ์ มุ
สิกะโปดกม และสัมฤทธิ เทียนดาํ 
. (2560). ความพึงพอใจในการใช้
บริการเงินฝากของลูกคา้ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาเดอะมอลล ์ท่าพระ. 
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ใน การประชุมเสนอผลงานวิจยั
ร ะ ดั บ ช า ติ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ครังที  7;The 7th STOU National 
Research Conference. นนท บุ รี : 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 

2. ผู ้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย ์
ดา้นการตลาด 

นางสาวเบญจวรรณ  บวรกลุภา 310020055xxxx ปร.ด. 
 

บธ.ม. 
 

ทษ.บ. 
บธ.บ. 

(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2558 
(บริหารธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2541 
(บริหารธุรกิจการเกษตร) มหาวทิยาลยัแม่โจ ้2537 
(การตลาด) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2537 

12 12 1.เบญจวรรณ บวรกุลภา. (2558). 
กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ที มี ผ ล ต่ อ ย อ ด ข า ย ข อ ง
ผู ้ประกอบการและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ ชุมชน  5 ดาว  พืน ที
จงัหวดันครปฐม. วารสารสยาม
วชิาการ, 16(1), 1-16. 
2.เบญจวรรณ  บวรกุลภา  และ
วิบูลย  ์ชินบูรพา. (2560). กลยุทธ์
การตลาดอาหารเพือสุขภาพของ
ผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพฯ. ใน The 
2nd KU SRC Annual Conference 
การประชุมวชิาการ ครังที 2 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา. ชลบุรี: 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา. 
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ลาํดับ ตําแหน่ง
วชิาการ 

ชือ-สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ 

(เรียงจาก
สูงสุดไป
ตาํสุด) 

สาขา/สถาบัน/ปีทจีบ ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)  ผลงานทางวชิาการ อาท ิ
ตํารา,งานวจิัย, บทความ

วชิาการ 
(เรียงตามหลกับรรณานุกรม) 

หลกัสูตร
ปัจจุบัน 

หลกัสูตร
ปรับปรุง 

 

3. - นายธิติ  ศิริสงค ์ 310220039xxxx บธ.ม. 
บธ.บ. 

(การตลาด)  มหาวทิยาลยัสยาม  2541 
(การตลาด)  มหาวทิยาลยัสยาม  2534 

12 12 ธิติ  ศิริสงค์. (2558). การบริหาร
จัดการทรัพยากรนําสนองแนว
พระราชดาํริโดยใช้เครืองมือดัก
เก็บขยะและเพิมคุณภาพนํา. ใน 
การประชุมสัมมนาวิชาการด้าน
การพัฒนานักศึกษาระดับชาติ 
ครังที  5. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

4. - นายเอกภพ  มณีนารถ 310220085xxxx บธ.ม. 
บธ.บ. 

(การจดัการ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2546 
(การตลาด) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2540 

12 12 วราภรณ์ ลิมเปรมวฒันา และเอก
ภ พ  ม ณี น า ร ถ .  ( 2 5 6 0 ) . 
องค์ประกอบปัจจยัทางการตลาด
และพฤติกรรมการซือผลิตภณัฑท์ี
เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มของวยัรุ่น
ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสาร
สยามวชิาการ, 18(30), 72-92. 
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ลาํดับ ตําแหน่ง
วชิาการ 

ชือ-สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ 

(เรียงจาก
สูงสุดไป
ตาํสุด) 

สาขา/สถาบัน/ปีทจีบ ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)  ผลงานทางวชิาการ อาท ิ
ตํารา,งานวจิัย, บทความ

วชิาการ 
(เรียงตามหลกับรรณานุกรม) 

หลกัสูตร
ปัจจุบัน 

หลกัสูตร
ปรับปรุง 

 

5. - นางสาวมนทิรา  ตนัตระวาณิชย ์ 310010019xxxx บธ.ม. 
บธ.บ. 

(การตลาด)  มหาวทิยาลยัสยาม  2545 
(การเงิน)  มหาวทิยาลยัสยาม  2543 

12 12 สุรชัย ภัทรบรรเจิด และมนทิรา 
ตนัตระวาณิชย.์ (2560). เมือพร้อม
เพยก์็ควรจะพร้อมออม. วารสาร
นักบริหาร มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 
37(1), 27-35. 
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10.  สถานทจัีดการเรียนการสอน 
           คณะบริหารธุรกิจ    มหาวทิยาลยัสยาม   
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทจํีาเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
       11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
 การตลาดนับเป็นปัจจยัสําคญัต่อความสําเร็จของการทาํธุรกิจในปัจจุบนัการดาํเนินนโยบายดา้น
การตลาดผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคตลอดจนสภาวะแวดลอ้ม
ทางการตลาดทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในยุคโลกไร้พรมแดนนีมีการ
เปลียนแปลงทางดา้นต่างๆเนืองจากการไหลของขอ้มูลข่าวสารจาํนวนมาก ไม่วา่จะเป็นการเปลียนแปลงทาง
สังคม วฒันธรรม การเมือง เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ การเปลียนแปลงเหล่านีเองทีส่งผลให้ความตอ้งการ
และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปลียนแปลงไปและถา้นกัการตลาดไม่ศึกษาความเปลียนแปลง และไม่ปรับปรุง
แนวคิดใหท้นัต่อการเปลียนแปลงของผูบ้ริโภค กย็ากทีจะทาํการตลาดไดส้าํเร็จและตรงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคปัจจุบนันอกจากมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงในตลาดแลว้ผูบ้ริโภคยงัมีทางเลือกมากมายแต่ยงัรู้สึก
ว่าถูกยดัเยียดในสิงทียงัไม่ตรงกบัความตอ้งการของตนเอง ดงันนั แนวโนม้ของตลาดในปัจจุบนัจะเป็นการ
มุ่งเนน้การสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑข์ณะทีการแบ่งส่วนตลาดมีความสาํคญันอ้ยลงนกัการตลาดมุ่ง
การตอบสนองลูกคา้เฉพาะบุคคลมากขึน  
 
       11.2   สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

   ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กาํหนดให้มีการพฒันาความรู้
ความสามารถของบณัฑิต 5 ดา้น ได้แก่ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้าน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

   ภาควิชาการตลาดจึงเห็นควรปรับปรุงหลกัสูตร พ.ศ. 2562 ให้สอดคลอ้งกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ตลอดจนการเปลียนแปลงของความรู้ สังคม เศรษฐกิจ โดยมุ่งเนน้ให้
บณัฑิตมีคุณลกัษณะครบตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคลอ้งกบันโยบายการ
พฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลทีตอ้งการนาํประเทศไทยสู่ “ไทยแลนด ์4.0” 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1  และข้อ 11.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกยีวข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
       12.1   การพฒันาหลกัสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ภาควิชาการตลาดจาํเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรเพือรองรับกบั
การเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางการตลาด การเปลียนแปลงของเทคโนโลยทีีเขา้สู่ยคุดิจิทลั และการ
แข่งขนัในระบบการคา้เสรีทีเขา้มามีบทบาทต่อการตลาดภายในประเทศ มุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตทีมีความพร้อม
ปฏิบติังานการตลาดในยคุจิทลัทีสอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของประเทศไทยทีเขา้สู่ “ไทยแลนด ์4.0” โดย
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มีความรู้ดา้นการตลาดดิจิทลั  การจดัการการตลาด  การวางกลยุทธ์การตลาด  การวางแผนการตลาด  การ
วางแผนสือสารการตลาด  การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด   การตลาดระหว่าง
ประเทศและการตลาดโลก   การตลาดคา้ปลีก   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  รวมถึงการมี
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 
 
     12.2   ความเกยีวข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจในด้านการเรียนการสอน  การวิจัย ทํานุบํารุง
ศิลปวฒันธรรม และการบริการวิชาการแก่สังคม ดงันนัภาควิชาการตลาดจึงไดป้รับปรุงหลกัสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เพือให้บณัฑิตสาขาวิชาการตลาดมีคุณลกัษณะตามบณัฑิตทีพึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย และได้รับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทัง 5 ด้าน ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 
 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอนืทเีปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอนืของสถาบัน (ถ้ามี) 
 13.1  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีทเีปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอนื 

- หมวดวิชาศึกษาทวัไป 
- หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาแกน  ประกอบดว้ย กลุ่มวิชาพืนฐานการบญัชี  กลุ่มวิชาพืนฐาน

การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ  กลุ่มวิชาพืนฐานการตลาด  กลุ่มวิชาพืนฐานการเงินและ
การลงทุน  กลุ่มวิชาพืนฐานการจดัการและการประกอบการ   

  
 13.2    กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทเีปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอนืต้องมาเรียน 
                    -       กลุ่มวิชาเฉพาะ ไดแ้ก่  หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
   13.3 การบริหารจัดการ 

   13.3.1   มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาการตลาด เพือทาํหนา้ที
ให้  ความเห็นเกียวกบัการปรับปรุงหลกัสูตร การพิจารณาขอ้สอบ และการพิจารณาผลการเรียนอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 ครัง 
 13.3.2  มีการแต่งตังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึงมีหัวหน้าภาควิชาการตลาด  เป็น
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรโดยทาํงานประสานกบั คณบดีคณะบริหารธุรกิจ การดาํเนินงานดา้นวิชาการอยูภ่ายใต้
กฎเกณฑข์องฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลยั    
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หมวดท ี2.  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 
1. ปรัชญา  ความสําคญั  และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1  ปรัชญาของหลกัสูตร 
 ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลยัสยาม  มุ่งทีจะผลิตบณัฑิตให้มีคุณลกัษณะทีดีทงัทงัร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  มีความเขา้ใจตนเอง ผูอื้น สิงแวดล้อม ตลอดจนสังคม เป็นผูที้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ รู้จกัคิด
วิเคราะห์เพือนําไปวางแผน แกไ้ขปัญหา และตดัสินใจในการบริหารจดัการทางการตลาด เพือพฒันาให้
นกัศึกษามีศกัยภาพในการเป็นนกัการตลาดทีดี มีความสามารถในการทาํงานกบัองคก์รดา้นการตลาด  พร้อม
กบัเป็นทียอมรับในสงัคมสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์นกัศึกษา  

1.2  ความสําคญั 
 ภาควิชาการตลาด  กาํหนดเกณฑ์มาตรฐานให้นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในแนวคิดและ
ทฤษฎีการตลาดดา้นการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  การจดัการการตลาด  การจดัการผลิตภณัฑ์  การตงั
ราคาสินคา้  การส่งเสริมการตลาด  การจดัการช่องทางการตลาดแบบบูรณาการ  การวิจยัการตลาดและการ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด  โดยสามารถนาํความรู้การตลาดไปใชใ้นการวางแผนการตลาด  การกาํหนดกล
ยุทธ์การตลาด  การตัดสินใจและแก้ปัญหาทางการตลาดภายใตส้ภาพแวดลอ้มการแข่งขนัทีรุนแรงใน
ปัจจุบนั 

1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1. พฒันานกัศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพการตลาด มีความเพียร มุ่งมนั 

มานะ บากบนั ซือสตัย ์ เป็นพลเมืองทีเขม้แขง็ ยดึมนัในความถูกตอ้ง รู้คุณค่ารักษค์วามเป็นไทย 
เพือสร้างสรรคส์นัติสุขอยา่งยงัยนืในระดบัครอบครัว ชุมชน และสงัคม 

2. พฒันานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถดา้นการตลาดในการประกอบสัมมาอาชีพ มีทกัษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความพร้อมปฏิบติังานการตลาดในยคุจิทลั เพือสร้างมูลค่าเพิมใหต้นเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสงัคม 

3. พฒันานักศึกษาให้มีทกัษะศตวรรษที 21 มีความคิดริเริม คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถ
บูรณาการความรู้ต่างๆ ทีสอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของสงัคม 

4. พฒันานักศึกษาให้มีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี มีความรับผิดชอบในงานทีไดรั้บมอบหมาย สามารถ
ทาํงานร่วมกบับุคคลอืนไดเ้ป็นอยา่งดี 

5. พฒันานกัศึกษาให้สามารถคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทลั สามารถ
ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเพือการสือสารงานทางการตลาด 
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2. แผนพฒันาปรับปรุง 
 

แผนการพฒันา/เปลยีนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งชี 
1. ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
การตลาดให้มีมาตรฐานไม่ต ํา
กวา่เกณฑที์ สกอ. กาํหนด 

1.1 ประเมินคุณภาพหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเนือง 
1.2 ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
(ตามเกณฑ ์สกอ.) 

1 .1  รายงานผลการประ เมิ น
คุณภาพหลกัสูตรอยู่ในระดับดี
ขึนไป 
1.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุงได้
ดําเนินการแล้วเสร็จในเวลาที
กาํหนด 

2. พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ 
ทั ก ษ ะส อดคล้อ งกับ ค ว าม
ตอ้งการของภาคธุรกิจ 

2.1 ค้นหาความต้องการของ
ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก าร ธุ ร กิ จ แ ล ะ
อุตสาหกรรม 
2 .2  ส ร้ างค ว าม ร่ วม มื อท าง
วิชาการกับองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

2.1 รายงานผลการศึกษาความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการธุรกิจ
และอุตสาหกรรม 
2 .2  บัน ทึกความ ร่วมมือทาง
วิชาการ/กิจกรรม /โครงการที
อ ง ค์ ก ร ท า ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ภาคเอกชนใหก้ารสนบัสนุนและ
ดาํเนินการร่วม 
2.3  รายงานความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ณัฑิตในดา้นความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถในการทาํงาน โดย
เฉลียในระดบัดี 

3. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์
ให้มีประสบการณ์ด้านวิชาการ
และวิชาชีพ เพือนาํมาใช้นาํการ
ป ฏิ บั ติ ง าน ให้ มี คุ ภ าพ แล ะ
ประสิทธิภาพ 

3.1 รายงานสรุปปริมาณการเขา้
อบรม, การสัมมนา, การศึกษา
ต่อ  และการพัฒนาอาจารย์ใน
รูปแบบต่าง ๆ  
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หมวดท ี3.  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

        1.1  ระบบ    
        มหาวิทยาลยัสยามจดัการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึงปีออกเป็นสอง
ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์  และหากเห็นสมควรมหาวิทยาลยั
อาจจดัใหมี้การศึกษาภาคฤดูร้อนกไ็ด ้   
       การกาํหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ใหก้าํหนดเป็นหน่วยกิตโดยมีเกณฑต่์อไปนี 
       -  การศึกษาภาคทฤษฏี  การบรรยาย  สัมมนา  หรือการเรียนการสอนลกัษณะอืนทีเทียบเท่า ให้คิด 
1 ชวัโมงต่อสปัดาห์ หรือไม่นอ้ยกวา่ 15 ชวัโมง ต่อหนึงภาคการศึกษาปกติเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
       -  การศึกษาภาคปฏิบติั  การทดลอง  การฝึก  หรือการศึกษาทีเทียบเท่าให้คิด 2 ถึง 3 ชวัโมงต่อ
สปัดาห์  หรือตงัแต่ 30 ถึง  45  ชวัโมง ต่อหนึงภาคการศึกษาปกติเท่ากนั 1 หน่วยกิต 
 1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 
                   การศึกษาฤดูร้อน  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์  และตอ้งมีชวัโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชารวมกนัทงัหมดเทียบเคียงกนัไดก้บัการศึกษาปกติ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
    ไม่มี 
 

2.  การดําเนินการหลกัสูตร 
2.1  วนั-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

• วนั – เวลาราชการปกติ 

•  นอกวนั – เวลาราชการ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์  เวลา  17.00 – 21.00 น.  
                                                         วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ เวลา  07.30 – 17.30 น. และเวลา 18.00 – 21.00 น. 

• ภาคการศึกษาที 1  เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 
             ภาคการศึกษาที 2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
             ภาคฤดูร้อน          เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 

            2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

ประกาศนียบตัรอืนทีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า 
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2. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง (ปวส.)  หรือประกาศนียบัตรอืนที
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาวิชาทีเกียวขอ้ง ทงันีให้เป็นไปตามหลกัการเทียบโอนตามขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัสยาม วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยพิจารณาเป็นกรณี 

3. ผ่านการสอบคดัเลือกของมหาวิทยาลยัสยาม และระบบการคดัเลือกของสํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา 

4. นักศึกษาทีขอโอนจากสถาบนัอืน ตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสยาม เรืองการรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอืน 

5. การรับนักศึกษาพิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และการวดัผลตามทีมหาวิทยาลัยสยาม
กาํหนด 

2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 1. ปัญหาดา้นสงัคม เช่น การปรับตวัของนกัศึกษา 
 2. ปัญหาความรู้พืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทังทกัษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
  

2.4   กลยุทธ์ในการดําเนินงานเพอืแก้ไขปัญหา / ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 1.   จัดทําให้นักศึกษาใหม่ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมเพือการศึกษาใน
มหาวิทยาลยัก่อนการเปิดภาคการศึกษา 
 2.   จดัหลกัสูตรอบรมเสริมคณิตศาสตร์และภาษาองักฤษ และให้คาํปรึกษาแก่นักศึกษาใน
ระหวา่งภาคการศึกษา     
 3.  จดัระบบอาจารยที์ปรึกษาในการใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํสาํหรับนกัศึกษาสาขาวิชาการตลาด
โดยสามารถเขา้พบอาจารยที์ปรึกษา หรือสามารถติดต่ออาจารยที์ปรึกษาผ่านช่องทางสือสังคมออนไลน์ 
เพือให้นักศึกษาสามารถปรับตวัดา้นการเรียน  การใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั  และสําเร็จการศึกษาประกอบ
อาชีพดา้นการตลาด 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 รับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 100  คน และคาดวา่นกัศึกษาจะสาํเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
ดงันี.- 
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ชันปี 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชนัปีที 1 100 100 100 100 100 
ชนัปีที 2 -   95 95 95 95 
ชนัปีที 3 - - 95 95 95 
ชนัปีที 4 - - - 95 95 
รวม 100 195 290 385 385 

คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา - - - 95 95 
 
2.6  งบประมาณตามแผน 

 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

     
หมวด 2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าบาํรุงการศึกษา 1,965,000.00  3,665,500.00  5,276,500.00  6,798,000.00  6,798,000.00  

2. ค่าหน่วยกิต 4,455,000.00  8,687,250.00  12,696,750.00  16,483,500.00  16,483,500.00  

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

รวมทงัสิน 6,420,000.00  12,352,750.00  17,973,250.00  23,281,500.00  23,281,500.00  

หมายเหตุ  :  รายไดต่้อหวันกัศึกษาตลอดหลกัสูตร  251,750.00 บาท 
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                          2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวด 2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าใชจ่้ายดา้นการผลิตบณัฑิต (ค่าสอน) 2,850,000.00  5,557,500.00  8,122,500.00  10,545,000.00  10,545,000.00  

2. ค่าใชจ่้ายดา้นการวจิยั 300,000.00  585,000.00  855,000.00  1,110,000.00  1,110,000.00  

3. ค่าใชจ่้ายดา้นบริการวิชาการ 100,000.00  195,000.00  285,000.00  370,000.00  370,000.00  

4. ค่าใชจ่้ายดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 50,000.00  97,500.00  142,500.00  185,000.00  185,000.00  

5. เงินอุดหนุน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

6. ค่าใชจ่้ายอืนๆ (ค่าเครืองมือ อุปกรณ์)    700,000.00  1,365,000.00    1,995,000.00  2,590,000.00  2,590,000.00  

รวมทงัสิน 4,000,000.00  7,800,000.00  11,400,000.00  14,800,000.00  14,800,000.00  

หมายเหตุ  :  ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษาตลอดหลกัสูตร 160,000.00 บาท 
   

 
 

2.7  ระบบการศึกษา 
               แบบชนัเรียน 
  แบบทางไกลผา่นสือสิงพิมพเ์ป็นหลกั 
  แบบทางไกลผา่นสือแพร่ภาพและเสียงเป็นสือหลกั 
              แบบทางไกลผา่นอิเลก็ทรอนิกส์เป็นสือหลกั (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อืนๆ (ระบุ) 

 
2.8  การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 

 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยัเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัสยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพือ
การศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ  พ.ศ. 2552 และประกาศทบวงมหาวิทยาลยัเรียงหลกัเกณฑก์าร
เทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545   
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลกัสูตร 

3.1.1   จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   129  หน่วยกิต 
3.1.2   โครงสร้างหลกัสูตร 

ก.  หมวดวชิาศึกษาทวัไป    33 หน่วยกติ  
          1. ใหเ้รียนแต่ละกลุ่มวชิาตามทีกาํหนด จาํนวน 18 หน่วยกิต ดงันี.-  
                           - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  3  หน่วยกิต 
                           - กลุ่มวิชาภาษาและการสือสาร   9 หน่วยกิต 
                           - กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3 หน่วยกิต 
                           - กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 3  หน่วยกิต 

         2. เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ไดอี้กไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  
ข.  หมวดวชิาเฉพาะ                                             90           หน่วยกติ  
 กลุ่มวิชาแกน         48   หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ         27  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาชีพเลือก          15  หน่วยกิต 
ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี      6             หน่วยกติ  

 3.1.3   รายวชิาในหลกัสูตร  
  1) การกาํหนดรหัสประจาํวิชาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด   มี
ดงันี.- 

1. กาํหนดรหสัไว ้6 ตวั  
2. ตวัเลข  3  ตวัแรก  หมายถึง  กลุ่มวิชา 
3. ตวัเลข  3  ตวัหลงั หมายถึง เลขกาํกบัรายวิชา 

 101-1xx  หมายถึง   กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 101-2xx  หมายถึง   กลุ่มวิชา ภาษาและการสือสาร 
 101-3xx  หมายถึง   กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 101-4xx  หมายถึง   กลุ่มวชิา พลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
 130     หมายถึง   กลุ่มวิชาแกน 
 131     หมายถึง   ภาควิชาการบญัชี 
 132     หมายถึง   ภาควิชาการเงินและการลงทุน 
 133     หมายถึง   ภาควิชาการตลาด 
 134     หมายถึง   ภาควิชาการจดัการและการประกอบการ 
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 135     หมายถึง   ภาควิชาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 
 2)   รายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตร  มีดงันี.- 
 

ก. หมวดวชิาศึกษาทวัไป   33   หน่วยกติ  

1. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี 3 หน่วยกติ 

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

2. กลุ่มวชิาภาษาและการสือสาร ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี   9 หน่วยกติ 

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

  **@101-203 ภาษาองักฤษเพือการปรับพืน                  3(2-2-5) 
(English for Remediation) 
(@ เป็นรายวิชาไม่นบัหน่วยกิตทีนกัศึกษาตอ้งสอบผา่น (S)  
จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัได)้  

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

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

3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี  3 หน่วยกติ 

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

4. กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี            3 หน่วยกติ 

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

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

    (Civic Literacy in Thai and Global Context)    

**101-103   การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพือความเป็นผูน้าํ    3(2-2-5) 

    (Designing Your Self and Personality for Leadership)   

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

(Smart Money Management) 

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

(Community Explorer and Service Learning) 

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

   (Politics and Law in Everyday Life) 

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

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

 *101-109 มนุษยสมัพนัธ์และการพฒันาบุคลิกภาพ    3(3-0-6) 
  (Human Relations and Personality Development) 
*101-110 จิตวิทยาในชีวติประจาํวนั      3(3-0-6) 

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

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

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

(Study Skills)      

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

2. กลุ่มวชิาภาษาและการสือสาร 

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

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

**101-207 ภาษาองักฤษเพือการสอบขอ้สอบมาตรฐาน    3(2-2-5) 
                             (English for Proficiency Test) 
**101-208 การเขียนโคด้คอมพิวเตอร์สาํหรับทุกคน    3(2-2-5) 
                             (Computer Coding for Everyone) 

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

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

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

3.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

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

 **101-303   เทคโนโลยสีีเขียวเพือการพฒันาทียงัยนื    3(3-0-6)             
   (Green Technology for Sustainable Development) 
    **101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพือสร้างนวตักรรมและธุรกิจใหม่  3(3-0-6) 

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

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

*101-308   คอมพิวเตอร์สาํหรับการศึกษาและการทาํงาน   3(2-2-5) 
   (Computer for Studies and Work) 
 *101-309   ชีวิตกบัสิงแวดลอ้ม     3(3-0-6) 
   (Life and Environment) 

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

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

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

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

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

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

4.  กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

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

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

(Thai Appreciation and Unseen in Siam)  

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

   (Designing Your Dream) 

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

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

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

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

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

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

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

         1.1  130-490  เตรียมสหกิจศึกษา จาํนวน 1 หน่วยกิต  (นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาดจะตอ้งผา่น
วิชา 133-309 การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด   หรือกําลัง
ลงทะเบียนเรียนวิชา 133- 309 การวิจยัการตลาดและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด
พร้อมกบัวิชา 130-490  เตรียมสหกิจศึกษาในภาคการศึกษานนั  และมีเกรดเฉลียสะสม
ไม่ตาํกวา่ 2.00) 

         1.2  130-491  สหกิจศึกษา 1  จาํนวน  5 หน่วยกิต 

         1.3  ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก/วิชาโท จาํนวน 9 หน่วยกิตจากรายวิชาชีพเลือกขา้งตน้ หรือเลือก
เรียนจากวิชาชีพเฉพาะของหลกัสูตรอืนทีเปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวมแลว้
เป็นจาํนวน 9 หน่วยกิต 

 2.  สาํหรับนกัศึกษาทีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 2  ตอ้งลงทะเบียนดงันี.- 
         2.1  130-490  เตรียมสหกิจศึกษา  จาํนวน 1 หน่วยกิต  (นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดจะตอ้ง

ผ่านวิชา 133-309 การวิจยัการตลาดและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด  หรือกาํลงั
ลงทะเบียนเรียนวิชา 133- 309 การวิจยัการตลาดและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด
พร้อมกบัวิชา 130-490  เตรียมสหกิจศึกษาในภาคการศึกษานนั  และมีเกรดเฉลียสะสม
ไม่ตาํกวา่ 2.00) 

         2.2  130-491  สหกิจศึกษา  1  จาํนวน  5 หน่วยกิต 

         2.3  130-492  สหกิจศึกษา  2  จาํนวน  5 หน่วยกิต 
         2.4  ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก/วิชาโท จาํนวน 6 หน่วยกิตจากรายวิชาชีพเลือกขา้งตน้ หรือเลือก

เรียนจากวิชาชีพเฉพาะของหลกัสูตรอืนทีเปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวมแลว้
เป็นจาํนวน 6 หน่วยกิต 

          3.  กรณีนกัศึกษาไม่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ตอ้งลงทะเบียนดงันี.- 
         3.1  ตอ้งฝึกงานจาํนวน 320 ชวัโมง 
         3.2  ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก จาํนวน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกขา้งตน้ หรือ

เลือกเรียนจากวิชาชีพเฉพาะของหลกัสูตรอืนทีเปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวม
แลว้เป็นจาํนวน 15 หน่วยกิต   

    4. ในกรณีทีนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ต่างหลกัสูตร  ตอ้งการเลือกเรียนสาขาวิชาการตลาดเป็น
วิชาโท  นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาชีพเฉพาะ สาขาการตลาด  จาํนวน 15 หน่วยกิต โดย
กาํหนดใหเ้รียนรายวิชาต่อไปนี จาํนวน 6 หน่วยกิต  
          1.  133-301  การจดัการการตลาด 
          2.  133-302  พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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และใหเ้ลือกเรียนรายวิชาต่างๆ จากกลุ่มวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาการตลาดจาํนวน 9 หน่วยกิต  
    5. ในกรณีทีนกัศึกษาต่างคณะทีตอ้งการเลือกเรียนสาขาวิชาการตลาดเป็นวิชาโท  นกัศึกษาตอ้ง

เรียนรายวิชาในคณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน 15 หน่วยกิต โดยกาํหนดใหเ้รียนรายวิชาต่อไปนี จาํนวน 6 หน่วย
กิต  
          1.  133-302  หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
          2.  130-404  การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจสตาร์ทอพั 
และใหเ้ลือกเรียนรายวิชาต่างๆ จากกลุ่มวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชาการตลาดจาํนวน 9 หน่วยกิต  
 
ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 6  หน่วยกติ 
            นกัศึกษาจะตอ้งเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ทีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยัสยามไม่นอ้ย
กวา่ 6 หน่วยกิต 
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3.1.4  แผนการศึกษา  

แผนการศึกษา 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการตลาด  หลกัสูตร 4 ปี  

 

ปีท ี1  ภาคการศึกษาท ี1 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
101-203 ภาษาองักฤษเพือการปรับพืน (ไม่นับหน่วยกติ)* 3* 

101-101 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือการพฒันาทียงัยนื 3 
133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 3 
130-215 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3 
134-201 หลกัการจดัการ 3 
133-420 การดาํเนินงานและการจดัการแพลตฟอร์มธุรกิจขา้มพรมแดน (วิชาชีพ

เลอืก 1) 

3 

 รวม 15 

 
 

ปีท ี1  ภาคการศึกษาท ี2 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
101-204 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั 3 

101-301 ทกัษะดิจิทลัสาํหรับศตวรรษที 21 3 
101-201 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3  
130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3  
132-203 การเงินธุรกิจ 3  
131-103 การบญัชีการเงิน 1 3 
133-301 การจดัการการตลาด 3 

                                  รวม 21 
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ปีท ี2  ภาคการศึกษาท ี1 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
101-205 ภาษาองักฤษเพือการศึกษาทางวิชาการ 3  
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกาํลงักาย 3 

130-204 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือการตดัสินใจทางธุรกิจ 3 

130-302 กฎหมายธุรกิจ 3 

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

รวม 21 

 
 

ปีท ี2  ภาคการศึกษาท ี2 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทวัไป 1 3 
xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทวัไป2 3 
131-204 การบญัชีบริหาร 3  
130-404 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจสตาร์ทอพั 3  

136-301 การจดัการการผลิตและการดาํเนินงาน 3 

133-310 การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 3 

133-311 การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการและสือสังคม 3 

รวม 21 
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ปีท ี3  ภาคการศึกษาท ี1 

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

133-404 การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา 3 

xxx-xxx วชิาชีพเลือก 2 3 

รวม 21 
 

 

ปีท ี3  ภาคการศึกษาท ี2 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทวัไป 4 3 
133-413 การจดัการตราผลิตภณัฑ ์ 3 
133-416 การวางแผนการตลาด 3 

xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3 3 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก  4 (เฉพาะนักศึกษาทเีลอืกฝึกงาน) 3 
130-490 เตรียมสหกิจศึกษา   1 

รวม 15 หรือ 13 
 
 

ปีท ี3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
130-491 สหกิจศึกษา  1 5 

 หรือฝึกงาน (ไม่มีหน่วยกิต) 0 
รวม 5 หรือ 0 
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ปีท ี4  ภาคการศึกษาท ี1 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทวัไป 5 3 
130-405 การจดัการเชิงกลยทุธ์เพือการแข่งขนั 3 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 5 (เฉพาะนักศึกษาทเีลอืกฝึกงาน) 3 
xxx-xxx เลือกเสรี 3 
xxx-xxx เลือกเสรี 3 

                                  รวม 15  
 
 

  
 ปีที 3  

ภาคการศึกษาที 2 
ปีที 3  

ภาคฤดูร้อน 
ปีที 4 

ภาคการศึกษาที 1 
ปีที 4  

ภาคการศึกษาที 2 
ปีที 4 

ภาคฤดูร้อน 
แผนการ
ศึกษา 1 

เรียนตามแผน 
และลงทะเบียน 
วชิาเตรียมสหกิจ

ศึกษา 
1 หน่วยกิต 

ลงทะเบียน 
 วิชาสหกิจศึกษา 1 

 5 หน่วยกิต 

เรียนตามแผน - - 

แผนการ
ศึกษา 2 

เรียนตามแผน - เรียนตามแผนและ
ลงทะเบียน 

วชิาเตรียมสหกิจ
ศึกษา 
1 หน่วยกิต 

ลงทะเบียน 
วชิาสหกิจศึกษา 1 

 5 หน่วยกิต 

- 

แผนการ
ศึกษา 3 

เรียนตามแผน - เรียนตามแผนและ
ลงทะเบียน 

วชิาเตรียมสหกิจ
ศึกษา 
1 หน่วยกิต 

ลงทะเบียน 
 วิชาสหกิจศึกษา 1 

 5 หน่วยกิต 

ลงทะเบียน 
วชิาสหกิจศึกษา 2 

5 หน่วยกิต 
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หมายเหตุ:  
  1.  สาํหรับนกัศึกษาทีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 1  ตอ้งลงทะเบียนดงันี.- 

         1.1  130-490  เตรียมสหกิจศึกษา จาํนวน 1 หน่วยกิต  (นกัศึกษาสาขาวิชาการตลาดจะตอ้งผา่น
วิชา 133-309 การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด   หรือกําลัง
ลงทะเบียนเรียนวิชา 133- 309 การวิจยัการตลาดและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด
พร้อมกบัวิชา 130-490  เตรียมสหกิจศึกษาในภาคการศึกษานนั  และมีเกรดเฉลียสะสม
ไม่ตาํกวา่ 2.00) 

         1.2  130-491  สหกิจศึกษา 1  จาํนวน  5 หน่วยกิต 

         1.3  ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก/วิชาโท จาํนวน 9 หน่วยกิตจากรายวิชาชีพเลือกขา้งตน้ หรือเลือก
เรียนจากวิชาชีพเฉพาะของหลกัสูตรอืนทีเปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวมแลว้
เป็นจาํนวน 9 หน่วยกิต 

 2.  สาํหรับนกัศึกษาทีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 2  ตอ้งลงทะเบียนดงันี.- 
         2.1  130-490  เตรียมสหกิจศึกษา  จาํนวน 1 หน่วยกิต  (นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดจะตอ้ง

ผ่านวิชา 133-309 การวิจยัการตลาดและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด  หรือกาํลงั
ลงทะเบียนเรียนวิชา 133- 309 การวิจยัการตลาดและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด
พร้อมกบัวิชา 130-490  เตรียมสหกิจศึกษาในภาคการศึกษานนั  และมีเกรดเฉลียสะสม
ไม่ตาํกวา่ 2.00) 

         2.2  130-491  สหกิจศึกษา  1  จาํนวน  5 หน่วยกิต 

         2.3  130-492  สหกิจศึกษา  2  จาํนวน  5 หน่วยกิต 
         2.4  ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก/วิชาโท จาํนวน 6 หน่วยกิตจากรายวิชาชีพเลือกขา้งตน้ หรือเลือก

เรียนจากวิชาชีพเฉพาะของหลกัสูตรอืนทีเปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวมแลว้
เป็นจาํนวน 6 หน่วยกิต 

          3.  กรณีนกัศึกษาไม่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ตอ้งลงทะเบียนดงันี.- 
         3.1  ตอ้งฝึกงานจาํนวน 320 ชวัโมง 
         3.2  ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก จาํนวน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกขา้งตน้ หรือ

เลือกเรียนจากวิชาชีพเฉพาะของหลกัสูตรอืนทีเปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวม
แลว้เป็นจาํนวน 15 หน่วยกิต   
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3.1.5  คาํอธิบายรายวชิา  
       3.1.5.1  หมวดศึกษาทวัไป ( 33 หน่วยกติ ) 

          กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์    

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

  หลกัการแนวคิดและความสําคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการเบืองตน้ทาง

เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทนัทางการเงิน ความเชือมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ

พฒันาทียงัยืนและเป้าหมายการพฒันาทียงัยืน การดาํรงชีวิตในสังคมร่วมสมยัดว้ยการน้อมนาํปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพือการพฒันาทียงัยนืโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

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

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

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

development from project-based learning or case study 

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

   (Civic Literacy in Thai and Global Context)    

   สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็น

ปัญหาร่วมสมยัในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวฒันธรรมและกระบวนการ

ทางความคิดทีเป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม  การรู้หนา้ทีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ

ต่อตา้นการทุจริต ความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกบัสถานะการพฒันาของประเทศ บทบาทและ

หนา้ทีของบุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

    Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of countries; 

contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural diversity and global 

mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility against corruption; relationship 

between citizenship and developmental status of a country; roles and duties of individual as a Thai and 

global citizen 
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**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลกิภาพเพอืความเป็นผู้นํา         3(2-2-5) 

   (Designing Your Self and Personality for Leadership) 

 การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จกัตนเอง การกาํหนดเป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเอง การพฒันาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมนัใจในการอยูใ่นสังคม การพฒันาการพูดในที

สาธารณะ การแนะนาํตนเองเพือความประทบัใจแรกพบต่อผูอื้น การพฒันาภาวะผูน้าํ ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ 

การทาํงานเป็นทีม   

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

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

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

**101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด                    3(3-0-6)  
          (Smart Money Management) 
  การเงินกบัชีวิตประจาํวนั สิทธิและหนา้ที เป้าหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล 

นวตักรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกนัภยั สินเชือเงินกู ้การวางแผนภาษี 

การเป็นผูป้ระกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตวัก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

  Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial management; 

financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan; tax planning; 

entrepreneurship; management of investment port;  preparation for retirement and financial independence 

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

  (Community Explorer and Service Learning) 

การเรียนรู้เกียวกบัวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพือคน้หาประเด็นปัญหาและแนวทางการ

พฒันาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผูเ้รียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริม

ทกัษะการเขา้ถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทกัษะการใช้ชีวิตและทกัษะดา้นสังคม การสือสาร การ

เรียนรู้ผา่นกิจกรรมบริการ การพฒันาและการขบัเคลือนโครงการเพือการพฒันาและกิจกรรมบริการชุมชน 

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนกัวิจยัและนกัพฒันาชุมชนเพือรองรับภารกิจการพฒันาชุมชนทุกมิติอยา่ง

ยงัยนืในศตวรรษที 21  

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

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

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

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

dimensions of sustainable community development in the 21ST century  

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

  (Politics and Law in Everyday Life) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบืองตน้ กฎหมายใกลต้วัทีเกียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั 

อาทิ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และ

กฎหมายอืนๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบนัของสงัคม  

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

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

situations 

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

หลักปรัชญา คาํสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของศาสนากับการดําเนินชีวิต 
ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลกัศาสนา หลกัธรรมในการดาํรงชีวิต ความสาํคญัของศีล สมาธิ ปัญญา 
การพัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพือสร้าง
ความสาํเร็จในการทาํงานและการอยูร่่วมกบัผูอื้นอยา่งสนัติ 

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

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

  หลกัตรรกศาสตร์ ความรู้พืนฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การ
เลือกใชท้กัษะการคิดชนิดต่างๆในการแกปั้ญหาทีแตกต่างกนั การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิด
สงัเคราะห์ การคิดวิพากษ ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การคิดประยกุต ์การคิดเชิงมโนทศัน์ การคิดเชิงกลยทุธ์ 
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การคิดแกปั้ญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค ์การคิดอนาคต และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทกัษะการ
เขา้ถึงแหล่งความรู้เพือการพฒันาตนเองตลอดชีวิต 
  Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and deductive 
thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical thinking; comparative 
thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; applied thinking; conceptual thinking; 
strategic thinking; problem-solving thinking; integrative thinking; creative thinking; future thinking; and 
self-study learning; skills approaching to various resources for lifelong self development   
 

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

ต่างๆ ในสังคม การปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พฒันาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพือการปรับตวัทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผูน้าํ การฝึกพฤติกรรมที
เหมาะสมและมารยาททางสังคม การสร้างความประทบัใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหนา้และการทาํผม
เพือส่งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ การพฒันาทกัษะการพดูดว้ยการออกเสียงทีชดัเจนและ
ใชภ้าษาทีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์  
  Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal relationship 
between individual and various groups in society; appropriate adjustment to circumstances in society; 
theories of personality; individual personality development for social adjustment; individual differences; 
leadership; appropriate behavioral practice and social manners; how to create first impression; outfits, 
make up, and hair styles to improve personality and fit circumstances; speech improvement through 
correct pronunciation and proper use of language to fit circumstances 

*101-110  จิตวทิยาในชีวติประจําวนั  (Psychology in Daily Life)      3(3-0-6) 
  แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั พฒันาการมนุษย ์บุคลิกภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเขา้ใจตนเองและผูอื้น การวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้
และการรับรู้ การจูงใจ การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ การจดัการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตวั  
  Psychological concepts and application in daily life; human development; personality and 
individual differences; understanding oneself and others; transactional analysis; learning and perception; 
motivation; EQ improvement; stress management; mental health and adjustment 
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มคอ.2 

*101-111  อาเซียนในโลกยุคใหม่  (ASEAN in the Modern World)       3(3-0-6) 
  การเปลียนแปลงครังใหญ่ของเอเชียทีมีแนวโน้มในการเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของโลก 
กลุ่มประเทศทีมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดบัสูง และมีศกัยภาพทีจะเปลียนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก 
ความทา้ทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตวัและคงอยูบ่นเสน้ทางการเป็นศูนยก์ลางของโลก พฒันาการ
ของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวฒันธรรม บทบาทของอาเซียนและ
ประเทศไทยในเวทีโลก 
  Great change of Asia to be global economic hub; countries with high economic growth, 
and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of  Asian and ASEAN countries for 
adjustment and sustainability as global centralization; progression of ASEAN and ASEAN COMMUNITY 
developments: politic, economic, socio-cultural aspects, roles of ASEAN and Thailand in global stages  
 

*101-112  อารยธรรมศึกษา  (Civilization Studies)         3(3-0-6) 
  อารยธรรมทีสาํคญั ทงัอารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออก ยคุโบราณ ยคุกลาง ยคุใหม่ การ
ส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบนั ผลงานศิลปกรรมทีโดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลงัทาง
ประวติัศาสตร์และมรดกทางวฒันธรรมของไทยและประเทศเพือนบา้นในกลุ่มอาเซียน  
 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern age; hand 
over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks of fine arts in each era; historical 
background and cultural heritage of Thailand and neighboring countries in ASEAN  

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

 คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธิผลในระดบัอุดมศึกษา ทกัษะทีจาํเป็นสาํหรับ

การเรียนรู้ในศตวรรษที 21 การใชห้อ้งสมุดและเทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค ์การทาํงานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา    

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

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

creativity thinking; team work; public mind; time management 
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มคอ.2 

101-114  จิตวทิยาทวัไป  (General Psychology)         3(3-0-6) 
  แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชา
จิตวิทยาและคุณค่าในทางปฏิบติั การสมัผสัและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล อารมณ์ พฒันาการของแต่ละช่วงวยั สติปัญญาและการวดั ความผดิปกติทางจิตและการพฒันา
สุขภาพจิต การเขา้ใจและการพฒันาตนเอง 
  Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives of the 
subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning; personalities and 
individual differences; emotions; development of each step of life; intelligences and measurement; 
psychological disorders; mental health development; self understanding and development 

101-115   สังคมวทิยาเบอืงต้น  (Introduction to Sociology)      3(3-0-6) 
  อิทธิพลของสิงแวดลอ้มทางสังคมทีมีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม 
อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผูน้าํ เจตคติในการทาํงาน มนุษย
สัมพนัธ์ทีดี ความสําคญัและวิวฒันาการของสถาบนัต่าง ๆ โดยเทียบลาํดบั ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปลียนแปลงทางประชากร 
  Influence of social environment to individuals, status and roles of people in society; 
influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes towards working; 
good human relationships; the importance and evolution of institutes by ranking; technology progress and 
population change 

101-116  หลกัเศรษฐศาสตร์  (Principle of Economics)       3(3-0-6) 
  หลกัทวัไปของเศรษฐศาสตร์ทีว่าดว้ยมูลค่า ราคาและการจดัสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค แนวความคิดเรืองอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินคา้ ภายใตท้ฤษฎีตน้ทุนและ
ปัจจยัต่าง ๆ ทีกาํหนดอุปทานของสินคา้และบริการของปัจจยัการผลิตในตลาดทีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ ปัจจยัการผลิตและการกาํหนดปัจจยัการผลิต โดยยอ่ในส่วนของตน้ทุนเชิงเปรียบเทียบ 
  General principles of economics regarding values, pricing and resource management; 
consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods reduction rules under the theory of 
cost and other factors determining demand and supply of products and services of product factors in the 
complete and incomplete competitive market; production factors and determination of production factors 
by shortening in terms of comparative cost. 
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มคอ.2 

กลุ่มวชิาภาษาและการสือสาร 

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

การใชภ้าษาไทยเพือการสือสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจบัใจความ หลกัการใชภ้าษาใน

การพดูให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเหมาะสมกบักาลเทศะ การอ่านจบัใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารที

อ่าน หลกัการใชภ้าษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ   

Thai language for communication in various situations; listening comprehension; 

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

of writing in various forms 

*101-202   ภาษาไทยเพอืการนําเสนอ  (Thai Language for Presentation)      3(2-2-5) 
การใชภ้าษาไทยนาํเสนอขอ้มูลในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การนาํเสนอขอ้มูลทางวิชาการ 

การนาํเสนอขอ้มูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนาํเสนอขอ้มูลทีมีความน่าเชือถือ 

การเลือกใชช่้องทางการสือสารอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทาํงาน 

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

**@101-203   ภาษาองักฤษเพอืการปรับพนื  (English for Remediation)                 3(2-2-5) 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

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

เงือนไข  :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตทีนักศึกษาต้องสอบผ่าน  (S) จึงจะสามารถ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-204 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั ได ้

  คาํศพัท์สํานวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขนัพืนฐาน และทักษะการสือสารทีใช้บ่อยใน

ชีวิตประจาํวนั การอ่านและการเขียนขอ้ความสันๆ การตงัคาํถามและการตอบอยา่งสัน บทสนทนาอยา่งง่าย

ในระดบัคาํ วลี และประโยคสนัๆ 

  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills frequently 

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

word, phrase, and short sentence levels 
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มคอ.2 

หมายเหตุ  : นักศึกษาทีได้คะแนนตํากว่าเกณฑ์ทีมหาวิทยาลัยกําหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา                

101-203 ภาษาองักฤษเพือการปรับพืน (English for Remediation) 

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

  คาํศพัท ์สาํนวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทกัษะในการสือสาร โดยเนน้ทีหัวขอ้

ในชีวิตประจาํวนั ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบนั 

  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills with 

emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations 

หมายเหตุ : นกัศึกษาทีไดค้ะแนนสูงกวา่เกณฑที์มหาวทิยาลยักาํหนด ใหย้กเวน้การลงทะเบียนเรียนรายวิชา    

101-204  ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั (Daily Life English) และใหไ้ดเ้กรด A ในรายวิชาดงักล่าว  

**101-205   ภาษาองักฤษเพอืการศึกษาทางวชิาการ                 3(2-2-5) 
(English for Academic Study)  
วิชาบงัคบัก่อน : 101-204  ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั (Daily Life English) 
การฝึกทกัษะทีจาํเป็นทีเกียวขอ้งเชิงวิชาการ การฟัง การพดู การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน 

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

presentation, reading, grammar, writing and vocabulary   

**101-206 ภาษาองักฤษเพอืการนําเสนอแบบมืออาชีพ         3(2-2-5) 
(English for Professional Presentation)  
หลักการพูด การเลือกใช้คาํ ประโยค คาํเชือม โวหาร การออกเสียงคาํ และการพูดใน

สถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอทางธุรกิจ และการ
สมัภาษณ์งาน 

Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and 
expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business presentation, and 
job interview 
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มคอ.2 

**101-207 ภาษาองักฤษเพอืการสอบข้อสอบมาตรฐาน                  3(2-2-5) 
(English for Proficiency Test)  

 บูรณาการทกัษะการใชภ้าษาองักฤษทงั 4 ดา้น การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนเพือ
การสอบขอ้สอบมาตราฐาน ฝึกใหน้กัศึกษาคุน้เคยกบัเนือหาและรูปแบบของขอ้สอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที
เป็นประโยชนส์าํหรับทาํขอ้สอบ 

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

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

  ความรู้พืนฐานการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาไพทอน การติดตงัไพทอน เครืองมือทีใชใ้น
การเขียนโปรแกรม การติดตงัไลบรารี การประมวลผลดว้ยคอมมานดไ์ลน์ ชนิดของขอ้มูลและตวัแปร การ
รับขอ้มูลเขา้และการแสดงผลลพัธ์ การใชง้านคาํสังทางเลือก การใชง้านคาํสังวนลูป การสร้างฟังกช์นั ไลบ
รารีทางคณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยกุตใ์ชก้บังานดา้นกราฟิก  
  Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;  Library 
installation; executing from command line; data type and variable; simple input and output; selection 
statement usage; looping statement usage; function definition; math and graphic library and graphic 
application 

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

 สัทอกัษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คาํศพัทป์ระมาณ 300 คาํ และสาํนวนต่าง ๆ 
อยา่งง่ายทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเนน้การออกเสียงทีถูกตอ้ง 

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

101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2)           3(2-2-5) 
 วิชาบงัคบัก่อน : 101-209 ภาษาจีน 1   
 การเรียบเรียงประโยคพืนฐาน การหาคาํศพัทจ์ากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนดว้ย
หวัขอ้เรืองทีเป็นทีสนใจ ศึกษาคาํศพัทเ์พิมขึนอีกประมาณ 300 คาํ 
 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese 
conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary 
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มคอ.2 

101-211 ภาษาญปุ่ีน 1  (Japanese 1)          3(2-2-5) 
 การฟัง พูด ภาษาญีปุ่นขนัพืนฐาน โครงสร้างพืนฐานของภาษาญีปุ่น ระบบการออกเสียง
ภาษาญีปุ่น คาํศพัท ์และ สาํนวนอยา่งง่าย ทกัษะการอ่านประโยคอยา่งง่ายและการเขียนดว้ยตวัอกัษรฮิราคา
นะและคาตะคานะ 
  Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese phonology; 
vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence level; writing using 
Hiragana and Katakana characters  

101-212  ภาษาญปุ่ีน 2  (Japanese 2)          3(2-2-5) 
  วิชาบงัคบัก่อน : 101-211  ภาษาญีปุ่น 1   

ทกัษะการฟังและการพดูโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ทีซบัซอ้นขึน คาํศพัท ์และ สาํนวน
อยา่งง่าย  ฝึกการอ่านคนัจิ และเขียนอนุเฉทในระดบัง่ายเกียวกบัชีวิตประจาํวนั  

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

101-213  ภาษาเกาหล ี1  (Korean 1)                      3(2-2-5) 
ตวัอกัษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพืนฐานของภาษาเกาหลี คาํศพัทที์ใช้

ในชีวิตประจาํวนั ทกัษะการฟังและการพดู เนน้ประโยคสนทนาอยา่งง่ายทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั   
Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures; vocabulary 

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

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

ทกัษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีทีซับซ้อนขึน บท
สนทนาอยา่งง่าย และ คาํศพัทที์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั ทกัษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกียวกบัชีวิตประจาํวนั
โดยใชส้าํนวนอยา่งง่าย  

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

     (Digital Literacy for 21st Century) 

ความรู้พืนฐานการใชง้านคอมพิวเตอร์ การเปลียนแปลงทางเทคโนโลย ีการจดัการสมยัใหม่
ดว้ยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภยัทางดิจิทลัเบืองตน้ ความเสียงในการใชง้านทางอินเทอร์เน็ตและ
สังคมออนไลน์ กฎหมายดิจิทลัทีเกียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัและความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัตนในสังคม
ออนไลน์ การทาํธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทลั การซือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผา่น
อินเทอร์เน็ต การสร้างความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสํานักงาน การสร้างอินโฟกราฟิก 
การตลาดดิจิทลั    
  Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern technology 
management; basic cyber security; risks and risk management of internet and social media; daily life-
related digital laws and social media responsibilities; online financial transactions; online purchase through 
e-commerce services; e-government services; digital society balancing; office application usage; info 
graphic creation; digital marketing 
 
**101-302 วทิยาการข้อมูลและจินตภาพ                   3(2-2-5) 

    (Data Science and Visualization) 

ความรู้พืนฐานดา้นวิทยาการขอ้มูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิง การใช้ประโยชน์และการ
ตระหนกัถึงความเหมาะสมในการใหข้อ้มูล การแสดงภาพขอ้มูลเพือการตดัสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
แอพลิเคชนั 
  Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of sufficient 
information given; data visualization for decision making; data analysis with applications 

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

              (Green Technology for Sustainable Development) 

แหล่งพลงังานทางเลือก พลงังานทดแทน การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน การลดของ

เสีย  ผลิตภาพสีเขียว การจดัการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วฐัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพ

รินท ์การจดัการผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

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

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

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

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)    

แนวคิด กระบวนการ และทกัษะวิธีคิดเพือการออกแบบนวตักรรมและธุรกิจใหม่ การ

สาํรวจปัญหา การระดมความคิด การวิเคราะห์เพือสาํรวจความตอ้งการทีแทจ้ริงของผูใ้ชง้าน การออกแบบ

การแกปั้ญหาทีตรงตามความตอ้งการทีแทจ้ริงของผูใ้ชง้านและตรงกบัความตอ้งการของตลาด หลกัการสร้าง

นวตักรรมตน้แบบ การคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and start up; 

customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development; product-market fit; 

prototyping; intellectual property rights protection 

**101-305 การเชือมต่อของสรรพสิงสําหรับทุกคน                    3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone) 

 ทาํความเขา้ใจการเชือมต่อของสรรพสิง องคป์ระกอบพืนฐาน การสือสารขอ้มูลภายในและ
การเชือมต่อของสรรพสิง ระบบนิเวศการเชือมต่อของสรรพสิง การประยกุตใ์ชง้าน 

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

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

    (Living Lab for Campus Sustainability) 

หลกัการของหอ้งทดลองทีมีชีวิต และการประยกุตใ์ชห้ลกัการดงักล่าวเพือแกไ้ขปัญหาหรือ

พฒันาอาคารและสิงแวดลอ้มในมหาวิทยาลยัสู่ความยงัยนื การสร้างแบบจาํลองเพือขยายผลและประยกุตใ์ช้

ในสถานทีอืนๆ และในขนาดทีใหญ่ขึนได ้การบริหารโครงการ โดยเนน้ดา้นการออกแบบและพฒันาอาคาร

สถานทีเพือประหยดัพลงังานอยา่งยงัยนื 

Principle of living lab and its application for solving problems or improving buildings and 

environment in the university campus for sustainability; building an innovative scalable model for the 

effective project based implementation and knowledge transfer; project management emphasized on 

designing and developing buildings for sustainably energy saving 

*101-307 เทคโนโลยสีารสนเทศ  (Information Technology)       3(2-2-5) 
  แนวคิดเกียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าทีการ 
ทาํงานของฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ระบบการสือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสืีอประสม 
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อินเทอร์เน็ตและการประยกุตใ์ชง้าน การสืบคน้ขอ้มูล การใชง้านโปรแกรมประมวลผลคาํ การสร้างเวบ็เพจ
เบืองตน้ 

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

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

*101-309 ชีวติกบัสิงแวดล้อม  (Life and Environment)        3(3-0-6)          
  ความสัมพนัธ์ระหว่างชีวิตกบัสิงแวดลอ้ม ความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน 
การเปลียนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิงแวดลอ้มและผลกระทบต่อมลภาวะ
และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพและพลงังาน
ทดแทน กฎหมายสิงแวดลอ้ม การดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Relationship between human and environment; significance of natural resources, energy, 
global climate change1; awareness of environmental problems and impacts: from pollutions, loss of 
biodiversity; environmental conservation; application of biotechnology and alternative energy; 
environmental laws and laws; lifestyle following philosophy of sufficiency economy 

*101-310 อาหารเพอืสุขภาพทดีี  (Healthy Diet)         3(3-0-6)
  ความสาํคญัและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลงังานจากอาหาร อาหาร
กบัโรค โภชนาการเพือการป้องกนัและการบาํบดัโรค อาหารอินทรีย ์การแปรรูปอาหาร การปนเปือนและ
การเสือมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมนัคงทางดา้นอาหาร 
ความเชือของการเสริมอาหารและผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร นวตักรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหาร
สุขภาพ  Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy; nutrition and 
diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food transformation; contamination and food 
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spoilage; quality and food safety; nutrition labels; food stability; belief of supplementary diets and dietary 
supplements products; food innovation and marketing direction of healthy diets 

*101-311 เคมีในชีวติประจําวนั  (Chemistry in Daily Life)               3(3-0-6) 
ความสาํคญัของเคมี สสารและการจาํแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีทีสาํคญัใน

ชีวิตประจาํวนั สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนตแ์ละเครืองสําอาง สารเคมีที
ก่อใหเ้กิดมะเร็ง สารเคมีทีเป็นสารพิษทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั การป้องกนัและแกพ้ิษจากสารเคมี 
  Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical compounds in 
daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents and cosmetics; carcinogenic 
compounds; toxic compounds used in daily life; chemical prevention and alleviation 

*101-312 คณติศาสตร์ในชีวติประจําวนั  (Mathematics in Daily Life)      3(3-0-6)
   ตรรกศาสตร์เบืองตน้และการให้เหตุผล เรขาคณิตกบัการนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั การ
ประยุกตใ์ชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์เพือการแปลความหมายขอ้มูลทางสถิติ การประยุกตใ์ชค้วามรู้เบืองตน้
ทางคณิตศาสตร์เพือการแกปั้ญหาและตดัสินใจในชีวิตประจาํวนั 
  Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application of 
mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for problem solving and 
decision making in daily life 

*101-313 สถิติในชีวติประจําวนั   (Statistics in Daily Life)        3(3-0-6) 
  ความรู้เบืองตน้เกียวกบัสถิติ การเก็บรวบรวมขอัมูล การบนัทึกขอ้มูลส่วนตวั บญัชีรายรับ
รายจ่ายประจาํวนั การบนัทึกขอ้มูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบืองตน้ความน่าจะเป็นอยา่งง่าย การประยกุตใ์ช้
ความรู้เบืองตน้ทางสถิติในชีวิตประจาํวนัเพือการตดัสินใจในการวางแผนการใชจ่้าย การทาํนายผลการลงทุน 
และ การพยากรณ์อากาศ 
     Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income and 
expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic statistics in daily 
life for decision making: spending planning, predictive investment, and weather forecast 

101-314 คณติศาสตร์ในอารยธรรม   (Mathematics in Civilization)      3(3-0-6) 
  หลกัเบืองตน้และพฒันาการของการเกิดขึนของตวัเลขและระบบการคิดโดยใชต้วัเลขเป็น
ฐาน การนาํเอาตวัเลขไปประยุกตใ์ห้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจาํนวนและพฒันาการ
ของความเป็นไปไดท้างสถิติเบืองตน้ ความรู้พืนฐานทางตรรกเชิงตวัเลข 
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  Fundamental principle and development of numbers and thinking system with numbers as 
the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering system and development of 
basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical numbers  

*101-315 สถิติและความน่าจะเป็น   (Statistics and Probability)       3(3-0-6) 
  ความรู้เบืองตน้เกียวกบัสถิติ ความหมายขอบเขตและการใชป้ระโยชน์ทางธุรกิจ ลกัษณะ
ของขอ้มูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบืองตน้ ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความถี 
การประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วม
และค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ การทดสอบสมมติฐาน 
  Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of business data; 
data collection; basic probability theory; random variable; frequency distribution; statistical estimation; 
variance and proportion of population; analysis of covariance and correlation coefficient; hypothesis 
testing 
 
กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์  
**101-401   ชีวติ สุขภาวะ และการออกกาํลงักาย         3(2-2-5) 

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

สุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ ยา เครืองสาํอาง สมุนไพร และผลิตภณัฑเ์สริมอาหารที
ใชใ้นชีวิตประจาํวนัใหเ้กิดความปลอดภยั การออกกาํลงักาย คุณค่าและผลของการออกกาํลงักายทีมีต่อระบบ
ต่างๆในร่างกาย การออกกาํลงักายเพือเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกกาํลงักายในลกัษณะ
ของกีฬาเพือการแข่งขนั 

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

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

(Art and Music Appreciation)    

ความ รู้ เกียวกับ สุนท รียศาสตร์  ศิลปะใน รูปแบบของสถาปัตยกรรม  จิตรกรรม 

ประติมากรรม  นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมยัต่างๆของศิลปะ แรงบนัดาลใจเบืองหลงัผลงานศิลปะ 

ความซาบซึงในศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพนัธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กบัชีวิต ศิลปะใน
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ชีวิตประจาํวนั และคุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครืองมือจรรโลงจิตใจและสร้าง

สุนทรียภาพต่อชีวิตของมนุษย ์    

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

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

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

mind 

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

(Thai Appreciation and Unseen in Siam) 

ภูมิหลงัของสังคมไทย ศิลปะและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลกัษณ์ความ

เป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาทีมีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา  คติความเชือและค่านิยม วิถี

ชีวิต ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพืนบา้น  แนวทางอนุรักษ ์ สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   

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

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

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

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

  (Designing Your Dream)  

ฝึกทกัษะตงัประเด็นหัวขอ้เรืองทีสนใจเรียนรู้จากความตอ้งการของตนเอง ตงัสมมติฐาน

และให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ คน้ควา้แสวงหาความรู้เกียวกบัสมมติฐานทีตงัไวจ้าก

แหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม 

สังเคราะห์สรุปองคค์วามรู้ นาํเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบดว้ยกระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล 

กระบวนการแกปั้ญหา และกระบวนการกลุ่ม เพือใหเ้กิดทกัษะเรียนรู้ตลอดชีวิต  

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

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

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

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

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

    (Yoga, Meditation and Art of Living) 

การฝึกโยคะเพือร่างกายและจิตใจทีดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ 

ปรัชญาโยคะ ประวติัโยคะ องคป์ระกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การ

ฝึกสมาธิเพือโยคะ การผอ่นคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ขอ้ควร

ปฏิบติัและขอ้ควรระวงัในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ทีใชใ้นการฝึกโยคะ หลกัการสุขภาพแบบองคร์วมและศิลปะ

การดาํรงชีวิต 

    Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing; yoga 

philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama; meditation for 

yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing; recommendations and 

precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; holistic health concept and art of living 

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

    (Creative Photography) 

การฝึกปฏิบติัเทคนิคการถ่ายภาพอยา่งง่ายโดยใชก้ลอ้งโทรศพัทมื์อถือและกลอ้งอืนๆ เพือ

สร้างสรรคผ์ลงานภาพถ่ายทีใชใ้นชีวิตประจาํวนัและหรือใชเ้พือการคา้ เรียนรู้การสือสารดว้ยภาพถ่าย การ

จดัองคป์ระกอบศิลป์ พืนฐานการจดัองคป์ระกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกลอ้ง สมดุล

ของภาพ แสงกบัการสร้างสรรคภ์าพถ่าย และมุมมองภาพกบัการสือความหมาย  

Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and other cameras 

to create photography in daily life or for commercial purposes; visual communication by using basic art 

composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera angle, balance, photographic creation and 

perspective 
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3.1.5.2.  หมวดวชิาเฉพาะ (90   หน่วยกติ) 
 กลุ่มวชิาแกน   (48 หน่วยกติ) 
130-104   เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ                      3 (3-0-6) 
                   (Business Economic) 
    วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

  การนําทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ทงัในระดบัจุลภาคและมหภาคมาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ เพือการ
วิเคราะห์อุปสงคข์องสินคา้และบริการ ตน้ทุนการผลิต กาํไรทางธุรกิจและกาํไรทางเศรษฐศาสตร์ในการ
กาํหนดราคาทงัในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ ตลอดจนรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ 
นโยบายการเงินและนโยบายการคลงัในระบบเศรษฐกิจ  เพือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจการลงทุน
ทางธุรกิจ 

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

 
130-204   การวเิคราะห์ข้อมูลเพอืการตัดสินใจทางธุรกจิ                3 (3-0-6) 
                   (Data Analysis for Decision Making in Business)    
                   หลกัการวิเคราะห์โดยเน้นการใชป้ระโยชน์ทางธุรกิจ ไดแ้ก่ การทดสอบขอ้มูลทีไดม้าโดยการ
แจงนับ การทดสอบและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่ายและเชิงซ้อน การควบคุมคุณภาพทางสถิติ การ
โปรแกรมเชิงเส้นตรง ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการจัดสรรงาน  โดยเน้นการสร้างตัวแบบและการ
คาํนวณหาผลลพัธ์ เพือช่วยในการตดัสินใจทางธุรกิจ 

  Data analysis to decision making in business.  Main topics are sampling and sampling 
distributions, hypothesis testing, simple linear regression and multiple regression, linear programming 
models, transportation models, assignment models.  This course emphasizes on building models and 
solving   problems for business decision making. 
 
130-215   ธุรกจิระหว่างประเทศ                                                                              3 (3-0-6) 
        (International  Business) 
 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี 
   ความรู้พืนฐานธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพแวดลอ้มธุรกิจระหว่างประเทศทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม การเมืองและกฎหมาย  เครืองมือนโยบายการคา้ การเปลียนแปลงและรูปแบบการคา้
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ระหว่างประเทศ การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ กฏเกณฑท์างการคา้ระหว่างประเทศ  การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ การเขา้สู่ตลาดต่างประเทศและการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 International dimensions of  business : international  business  environments (economic, social, 
cultural, political  and  legal); policies, rules and regulations of international trade and foreign direct  
investment; regional  economic  integration; foreign  markets  entry and  international  business  
operations. 
 
130-217   ธุรกจิอจัฉริยะ     3 (3-0-6) 
                  (Business  Intelligence) 
   วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 
 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าทีการทาํงานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการ
สือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสือประสม อินเทอร์เน็ตและการประยกุตใ์ชง้าน การฝึก
ปฏิบติัสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  การพฒันาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลกัการธุรกิจอจัฉริยะเชิงธุรกิจ 
ความตอ้งการสําหรับธุรกิจอจัฉริยะเชิงธุรกิจ การทาํงานร่วมกนัของวิธีการทางธุรกิจอจัฉริยะ วิธีการทาง
ธุรกิจอจัฉริยะ การจดัการประสิทธิภาพขนาดใหญ่ การจดัการกิจกรรมทางธุรกิจ การจดัการขอ้มูลเพือธุรกิจ
อจัฉริยะ การเกบ็ขอ้มูลเชิงวิเคราะห์ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเพือธุรกิจอจัฉริยะ 
  Components of computer system; the functions of hardware and software; data communication 
and computer networking; multimedia technology; Internet and its application; practice data retrieving; 
Business information system development, business intelligence concepts.  Requirement for business 
intelligence, articulating a business intelligence solution, business intelligence methodology, enterprise 
performance management, managing business activities, data management for business intelligence, 
analytical data storage and decision support systems for business intelligence. 
 
130-302   กฎหมายธุรกจิ   3 (3-0-6) 
    (Business Law) 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
   ความหมายและลกัษณะทวัไปของสัญญา หนีละเมิดและกฎหมายว่าดว้ยเอกเทศสัญญาทีสาํคญั ๆ 
เกียวกบัธุรกิจ เช่น ซือขาย เช่าทรัพย ์เช่าซือ ยืม คาํประกนั จาํนอง จาํนาํ ตวัแทน นายหนา้ประกนัภยั ตวัเงิน 
เช็คและความผิดเกียวกับเช็ค หุ้นส่วนและบริษทัและกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกับธุรกิจ เช่น กฎหมาย
ทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร เป็นตน้ 
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 Meaning and nature of juristic acts and contracts. Laws relating to sale, exchange, gifts, hire of 
property and hire-purchase, agency, brokerage, loan, and negotiable instruments. Laws regarding the 
organization, operation and liquidation of partnerships, limited companies and public companies, 
intellectual property, labor, and taxation.  
 
130-303   การภาษีอากร 1        3 (3-0-6) 
    (Taxation 1) 
 วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 
   ความหมาย วตัถุประสงค ์และลกัษณะการภาษี โครงสร้างของกฎหมายภาษี การจาํแนกประเภท
ภาษีอากร หลักเกณฑ์และการจัดเก็บภาษีอากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย ภาษีการรับมรดก ตามประมวล
รัษฎากร ความรับผดิชอบและจริยธรรมในการเสียภาษีใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

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

    วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 
     กลยทุธ์และกระบวนการเพือพฒันาวิธีการแกปั้ญหาและพฒันาผลิตภณัฑ ์ ตลอดจนการบริการที

สร้างสรรค์ เพือการเพิมมูลค่า กระบวนการออกแบบนวตักรรม ได้แก่ การทาํความเขา้ใจ ตีความปัญหา 
พฒันาความคิด  พฒันาตน้แบบ  และการทดสอบ 

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

      แรงจูงใจในการเป็นผูป้ระกอบการ  คุณลกัษณะเฉพาะของผูป้ระกอบการ  บริบทของการดาํเนิน
กิจกรรมการประกอบการ  การตระหนักในโอกาสทางธุรกิจ  การประเมินโอกาสทางธุรกิจ  การจดัหา
ทรัพยากร  รูปแบบทางธุรกิจ  กิจกรรมของการประกอบการ  ภาวะผูน้าํและความเป็นผูป้ระกอบการเพือ
สงัคม  และการออกจากธุรกิจและผลลพัธ์ทีได ้

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

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

   วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 
     แนวคิดพืนฐานและกระบวนการในการพัฒนากลยุทธ์  ครอบคลุมกระบวนการตังแต่การ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ  การกาํหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  การกาํหนดกลยุทธ์ทงัในระดบัองคก์าร 
ระดับหน่วยธุรกิจ  และระดับหน้าที  การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล  และการติดตาม
ประเมินผล  เพือใหอ้งคก์ารเกิดความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัอยา่งยงัยนื  

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

   กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน สมการบญัชี วงจรการบญัชี งบการเงินและการ
นาํเสนองบการเงิน หลกัและวิธีการบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชี การปรับปรุงบญัชีและการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด
กระดาษทําการ การบัญชีเกียวกับสินค้าคงเหลือการบัญชีเกียวกับภาษีมูลค่าเพิมสมุดรายวันเฉพาะ
จรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี 
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    Conceptual framework for financial reporting; accounting equation; accounting cycle; financial 
statements and presentation of financial statements; principles and procedures of accounting record; 

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

  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบนัทึกบญัชีเงินสดยอ่ย การบญัชีเกียวกบัเงินลงทุน การบญัชี
เกียวกบัตวัเงินและลูกหนี สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน การบญัชีเกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
หนีสินหมุนเวยีน หนีสินไม่หมุนเวียน ส่วนของเจา้ของ การบญัชีสาํหรับกิจการอุตสาหกรรม ระบบใบสาํคญั 
งบกระแสเงินสด   

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

 การบญัชีบริหารและแนวคิดตน้ทุน ตน้ทุนงานสงัทาํ ตน้ทุนฐานกิจกรรม ตน้ทุนช่วง การวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของตน้ทุน-ปริมาณ-กาํไรการวางแผนกาํไร งบประมาณยืดหยุ่น ตน้ทุนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์ผลต่าง การวดัผลการปฏิบติังานในองคก์รกระจายอาํนาจการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง ประเด็นสาํคญั
ต่อการตดัสินใจ 

   Managerial accounting and cost concepts; job-order costing; activity-based costing; process 
costing, cost-volume-profit relationship analysis; profit planning; flexible budgets, standard costing and 
variance analysis; performance measurement in decentralized organizations; differential analysis; key 
issues in decision making. 
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132-203    การเงินธุรกจิ                                  3 (3-0-6) 
                 (Business  Finance) 
    หลกัการ ทฤษฎี และความรู้เบืองตน้เกียวกับการเงินธุรกิจ บทบาทและหน้าทีการจดัการทาง
การเงินในการวางแผนทางการเงินในยคุเศรษฐกิจดิจิตอล โดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาธรรมาภิบาล การคาํนวณ
อตัราส่วนทางการเงิน  การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหาร
เงินสด  การบริหารลูกหนีการคา้ การบริหารสินคา้คงเหลือ การวิเคราะห์จุดคุม้ทุนและการวางแผนกาํไร  ค่า
ของเงินตามเวลา  งบจ่ายลงทุน การบริหารเงินทุนระยะสนัและระยะปานกลาง และนโยบายการจ่ายปันผล 

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

  ความสาํคญัและบทบาทของการตลาดทีมีต่อเศรษฐกิจและสังคมในยคุดิจิทลั  พฤติกรรมผูบ้ริโภค
ในยคุดิจิทลั  การแบ่งส่วนตลาด  การกาํหนดลูกคา้เป้าหมาย  ตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์ ส่วนประสมทางการตลาด 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์  การกาํหนดราคา  ช่องทางการตลาด  การส่งเสริมการตลาด  การประยุกต์ใช้เครืองมือ
ทางการตลาดทีเป็นสือดิจิทลั  การเตรียมความพร้อมในการนาํการตลาดดิจิทลัมาใชเ้ป็นกลยทุธ์ทางการตลาด  
และการติดต่อสือสารทางการตลาดผา่นสือสงัคม   

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

    ความรู้เบืองตน้เกียวกบัหน้าทีทางการจดัการ ทฤษฎี  และแนวคิดพืนฐานเกียวกบัการบริหาร
จัดการ อันประกอบไปด้วยการวางแผน  การจัดองค์กร การนําและการควบคุม และทบทวนแนวคิด
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วิวฒันาการทางการบริหารต่างๆ  รวมทงัหน้าทีการบริหารจดัการ การปฏิบติั ตลอดจนแนวคิดและวิธีการ
บริหารจดัการสมยัใหม่และร่วมสมยั 

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

 
136-301        การจัดการการผลติและการดําเนินงาน                                      3 (3-0-6) 
                        (Production and Operation Management) 
                        วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี 

      ความเป็นมา หลกัการ แนวคิด  และทฤษฎีการจดัการผลิตและดาํเนินงาน  หน้าทีในการผลิต
ตลอดจนการดาํเนินงานการผลิตสินคา้ให้มีประสิทธิภาพในดา้นต่าง ๆ เช่น การวางแผนผลิตภณัฑ์  การ
ควบคุมคุณภาพ  การเลือกทาํเลทีตงั  การวางแผนผงักระบวนการผลิต  การพยากรณ์ความตอ้งการ  การ
วางแผนกาํลงัการผลิต  การจดัลาํดบังานและตารางการผลิต  การจดัการสินคา้คงคลงัสมยัใหม่ 

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

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

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

    ความสําคัญของการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก  โอกาสและความท้าทายของ
การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก  การวิเคราะห์ลูกคา้และคู่แข่งขนัในตลาดระหว่างประเทศและ
ตลาดโลก  วิธีการเขา้สู่ตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก   การพฒันากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด       
กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์   กลยุทธ์ราคา   กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  และกลยุทธ์การจดัจาํหน่ายสําหรับตลาด
ระหวา่งประเทศและตลาดโลก 

   Importance of international and global marketing. Opportunities and challenges associated with 
international and global marketing.  Analysis of customers and competitors in international and global 
market.  International and global market entries and development of marketing mix strategies : product 
strategy, pricing strategy, promotion strategy and distribution strategy for international and global market.  
 
133-311  การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการและสือสังคม                   3 (3-0-6) 
               (Integrated Marketing Communication and Social Media) 
                 วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
             ความสําคญัและปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการพฒันาและการปฏิบติัตามโปรแกรมการสือสารทาง
การตลาดและสือสังคมทีครอบคลุมการโฆษณา  การส่งเสริมการขาย   การใช้พนักงานขาย   การ
ประชาสัมพนัธ์  การตลาดทางตรง  และการใชสื้อสังคม  การติดต่อสือสารกบัลูกคา้เป้าหมาย  การวางแผน
งบประมาณ  การเลือกสือทีเหมาะสม  การจดัสรรทรัพยากร  การประเมินและการควบคุม  
  Importance and factors affects development and implementation of communication programs in 
marketing and social media covering advertising, sales promotion, personal selling, public relations, direct 
marketing, and social media. Target group communication. budget planning, media selection, resources 
allocation, evaluation and control.  
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133-404   การจัดการผลติภณัฑ์และราคา            3 (3-0-6) 
                (Product and Price Management) 
                วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
              องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ การจัดแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  กลยุทธ์
ผลิตภณัฑ ์รวมทงัการจดัการสายผลิตภณัฑ ์การวางแผนและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ การกาํหนดนโยบายและ
กลยุทธ์ทีเกียวขอ้งกบัตราสินคา้และการกาํหนดนโยบาย การหีบห่อผลิตภณัฑ์  การประมาณการ และการ
ทดสอบตลาด 

  Product component, product classification, product life cycle, product strategy, product line 
management, new product development, brand strategy, packaging strategy, pricing strategy. estimation 
and market test.  
 
133-413    การจัดการตราผลติภัณฑ์                  3 (3-0-6) 
                 (Brand Management) 
                 วชิาบังคบัก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
    องคป์ระกอบและปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จของตราสินคา้  ชือตราสินคา้  เครืองหมายการคา้ 
ลิขสิทธิ  สัญลกัษณ์  การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ การพิจารณาเครืองมือทีใชใ้นการติดต่อสือสาร เพือสร้างการ
รับรู้ในตราสินคา้ให้เกิดขึนกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  กลยุทธ์ในการสร้างตราสินคา้ให้มีความแข็งแกร่งใน
ตลาด  การประเมินความสาํเร็จของตราสินคา้   
    Elements and factors influence the success of brand, brand name, trade mark, copyright, logo 
and packaging design.  Communication tools that create brand awareness of target group.  Strategies used 
to create strong brand.  Evaluation of brand success. 
 
133-416    การวางแผนการตลาด                                                                 3 (3-0-6) 
          (Marketing Planning) 

    วชิาบงัคบัก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
       ความสาํคญัของการวางแผนการตลาด   การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและสถานการณ์   การวิเคราะห์
การแข่งขนั  กระบวนการวางแผนทางการตลาด    การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย  การกาํหนดยอดขายตาม
ระยะเวลา  การกาํหนดงบประมาณแผนการตลาด  การกาํหนดกลยุทธ์การตลาด  การวางแผนปฏิบติัการ
ทางการตลาด   
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        Importance of marketing planning.  Industry and situation analysis.  Five forces analysis. 
Process of marketing planning. Target group identification. Sales identification on timing period.  
Marketing budget allocation on timing period.  Marketing strategies planning  and implementation. 
 
กลุ่มวชิาชีพเลอืก   (15 หน่วยกติ) 
130-308   การวจัิยทางธุรกจิ         3 (3-0-6) 
   (Business Research)  
   วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
 กระบวนการวิจยั เทคนิคต่าง ๆ ในการเก็บรวมรวมขอ้มูล การประมวลผล การวิเคราะห์ขอ้มูล การ
เขียนผลงานเพือใช้ในการออกแบบและพฒันาธุรกิจ เรียนรู้การสุ่มตวัอย่างจากกลุ่มประชากร การสร้าง
แบบสอบถาม และการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการทาํวิจยั 
 Process of research, techniques of data collection, data interpretation, and data analysis. Writing 
research papers for business design and development.  Random sampling from population, questionnaire 
design and statistical program for research.  
 
130-402   เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถในการแข่งขัน         3 (3-0-6) 

                   (Microeconomics of Competitiveness) 
                   วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

  หลกัทวัไปของขีดความสามารถในการแข่งขนัระดับประเทศ ภูมิภาคและบริษทั/หน่วยธุรกิจ 
องคป์ระกอบของการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั ความสาํคญัของการพฒันามูลค่าเชิงการแข่งขนั
ของทรัพยากรทีมีอยู ่การพฒันาสถาบนัทีเกียวขอ้งและนโยบายของรัฐบาลให้สอดคลอ้งกบัการส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขนั การส่งเสริมให้ธุรกิจและหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ มีส่วนร่วมในการพฒันา
ประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว ภายใต้หว่งโซ่มูลค่าและระบบการบริหารจัดการแบบคลสัเตอร์ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เพือนําไปสู่การพฒันาขีดความสามารถเชิงการแข่งขนัและการพฒันาดัชนีบ่งชีด้าน
ความกา้วหนา้ทางสงัคมตามเป้าหมายการพฒันาทียงัยนืของ 

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

   Importance of marketing institution and organizations.  Factors affecting agriculture and 
agriculture business.  Types of agricultural products. Cost and market price of agricultural products. 
Consumption, exporting and future market.  Using marketing mix with agriculture and agriculture 
business.  Problems and obstacles that prevent the development of agriculture market. 
 
133-305    การจัดการงานขาย                                                                                                      3 (3-0-6) 
                 (Sales Management)  
                 วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
       บทบาทและความสาํคญัของการจดัองคก์รขาย การกาํหนดโควตาและอาณาเขตในการขาย การจูง
ใจและการจ่ายค่าตอบแทนในการขาย การบริหารงานบุคคลในส่วนทีเกียวขอ้งกบัฝ่ายขาย ตลอดจนการ
ประเมินผลงานของพนกังานขาย 
       Role and importance of sales organization.  Quota and sales territory.  Motivation and sales 
incentives.  Personnel management involve with sales department and evaluation of personal selling.  
 
133-401   การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย                                                                            3 (3-0-6) 
                (Advertising and Sale Promotion) 
                วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
      ลักษณะเฉพาะของการโฆษณา  ประเภทของการโฆษณา ผลกระทบของการโฆษณาทีมีต่อ
เศรษฐกิจและสงัคม การวางแผนสือโฆษณา การประเมินผลแผนการโฆษณา  ลกัษณะเฉพาะการส่งเสริมการ
ขายในประเด็นต่างๆ เช่น การวางแผนส่งเสริมการขายเพือกาํหนดกิจกรรมต่างๆ การส่งเสริมการขาย 
ประเมินผลแผนการส่งเสริมการขาย ตลอดจนการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการโฆษณากบัการส่งเสริม
การขาย 
     Characteristics of advertising, types of advertising, impact of advertising toward economic and 
society. Advertising plan and evaluation of the plan.  Characteristics of sales promotion on topics sales 
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promotion plan, sales promotion activities, and evaluation of sales promotion plan. The relationship of 
advertising and sales promotion.  
 
133-405   การตลาดบริการ            3 (3-0-6) 
                (Service  Marketing ) 
                วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
 ลกัษณะเฉพาะของตลาด  และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคสําหรับธุรกิจบริการ  การกาํหนดส่วน
ประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการต่าง ๆ   การพฒันาและโครงสร้างของสถาบนัต่าง ๆ ทีดาํเนินการ
เกียวกับสินคา้บริการ เช่น สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษทัประกันภัย บริษทัขนส่ง กิจการโรงแรมและ
อุตสาหกรรมการท่องเทียว และอืน ๆ  การเปรียบเทียบระหวา่งตลาดผลิตภณัฑก์บัตลาดบริการ 
     Characteristics of the market and consumer behavior toward service businesses.  Identification of 
marketing mix for service businesses.  Evaluation of organizations doing service businesses such as 
financial institutions, banks, insurance companies, transportation companies, hotels, tourisms and others. 
Comparison of product marketing and service marketing.    
 
133-406   การตลาดทางตรง                                                                                                           3 (3-0-6) 
                (Direct Marketing) 
                วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
       การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย การกาํหนดราคาและเงือนไขการชําระเงิน การส่งเสริมการตลาด  
ขอบเขตขอ้จาํกัดต่าง ๆ ในการดาํเนินการตลาดทางตรง  การกาํหนดวิธีทีเกียวขอ้งกบัการตลาดทางตรง 
ไดแ้ก่  การใชจ้ดหมาย  แบบแสดงรายการสินคา้  การใชก้ารสือสารดา้นการตลาดถึงผูบ้ริโภคโดยตรง  การ
ใชสื้อสิงพิมพ ์การใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์  ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทีมีต่อการตลาดทางตรง 
   Target group identification, pricing and payment terms, and promotion. Scope and limitations of 
doing direct marketing.  Methods of direct marketing are mailing lists, catalogs, printings, electronic mail, 
etc.  Impact of environments toward direct marketing.  
 
133-407   สัมมนาการตลาด                                                                                                             3 (3-0-6) 
                 (Seminar in Marketing) 
                 วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
      วิเคราะห์และอภิปรายเกียวกบัปัญหาการตลาด การทาํรายงานเกียวกบัปัญหาทางการตลาด การ
เขียนแผนการตลาดและการจดักิจกรรมต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการตลาด  
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        Analysis and discussion of marketing problems from case study.  Writing report of marketing 
problems and solutions from case study, writing  marketing plan and organizing marketing activities.  
 
133-410   การจัดการการค้าปลกี        3 (3-0-6) 
                (Retail Management) 
                วชิาบังคบัก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
  ทฤษฎีการจดัการการคา้ปลีก ในส่วนของรูปแบบหน้าร้านของการคา้ปลีก  พฤติกรรมการซือของ
ผูบ้ริโภค  กลยทุธ์การตลาดของการคา้ปลีก  ระบบสารสนเทศและการจดัการห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจคา้ปลีก  
  Theory of retail management, store layout and buying consumer behavior.  Marketing strategy for 
retail businesses, information technology system and supply chain management in retail businesses.  
 
133-411    การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน                  3 (3-0-6) 
                 (Logistics and Supply Chain Management) 
                 วชิาบังคบัก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั  
    แนวคิดกระบวนการเคลือนยา้ยวตัถุดิบและสินคา้จากแหล่งผลิตเขา้สู่ตลาดผูบ้ริโภค  กิจกรรมการ
เคลือนยา้ยสินคา้ ไดแ้ก่ การบริการลูกคา้  ระบบสารสนเทศเพือโลจิสติกส์  การจดัการสินคา้คงคลงั  การ
จดัการวสัดุ  การขนส่ง  การคลงัสินคา้  เป็นตน้  ช่องทางการกระจายสินคา้  ศูนยก์ระจายสินคา้  การจดัการ
ซพัพลายเชน  ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  คุณภาพการบริการลูกคา้  การเพิมคุณค่าทางธุรกิจ  และการลด
ตน้ทุน 
  Concepts of raw materials and products movement from production base to consumer market.  
Activities of products movement are customer service, information technology for logistics, inventory 
management, materials handling, transportation, warehouse etc.  Distribution channels, distribution center, 
supply chain management, competitive advantages,  customer service quality, business value and cost 
reduction. 
 
133-412   การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่                    3 (3-0-6) 
                (New Product Development) 
                วชิาบังคบัก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
   การพฒันาและการแนะนาํผลิตภณัฑ์ใหม่ ความหมายของผลิตภณัฑ์ใหม่ ขนัตอนของการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ การจดัการและบริหารองคก์รเพือผลิตภณัฑ์ใหม่ การบริหารผลิตภณัฑ์ใหม่ การวดัผลการ
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ดาํเนินงานของผลิตภณัฑใ์หม่ การทดสอบตลาดในการตรวจสอบความเป็นไปไดข้องผลิตภณัฑใ์หม่ การใช้
กลยทุธ์ทางการตลาดสาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ ์ 

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

   (Marketing Strategy Management) 
   วชิาบงัคบัก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 

 แนวความคิดทางการตลาดสมยัใหม่  การกาํหนดกลยุทธ์การตลาด ไดแ้ก่ กลยทุธ์ผลิตภณัฑ์  กล
ยทุธ์ราคา  กลยุทธ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย  กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด  ตลอดจนการนาํระบบขอ้มูลทาง
การตลาดสมยัใหม่มาใชใ้นการบริหารการตลาดและการควบคุมทางการตลาด 

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

   วชิาบงัคบัก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
              หวัขอ้ทางการตลาดในปัจจุบนัทีนกัศึกษาสนใจ เรียนรู้การคิด และการวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด
ปัจจุบนั โดยอาศยัขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ  
               Current interesting topics in Marketing.  Learning and analyzing current marketing problems 
from several sources. 
 
133-418  การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ                         3 (3-0-6) 
                 (Entrepreneurial Marketing) 

วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
  ความสําคญัของการตลาดสําหรับผูป้ระกอบการ กลยุทธ์การตลาดและการวางแผนการตลาด

สําหรับผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดภายในและภายนอก พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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การแบ่งส่วนตลาด การตลาดเป้าหมาย การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์  และการกาํหนดส่วนประสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด เพือการแข่งขนัในตลาด   

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

(Business and Industrial Marketing) 
วชิาบงัคบัก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
ลกัษณะและประเภทตลาดอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตสินคา้และบริการ ตลาดรัฐบาล ตลาดภาคธุรกิจ 

สภาพแวดลอ้ม  วิธีการจดัซือ   พฤติกรรมการจดัซือ  และขนัตอนการตดัสินใจซือ  การแบ่งส่วนการตลาด 
การกาํหนดตลาดเป้าหมาย  และการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์ การกาํหนดส่วนประสมทางการตลาด การ
บริหารความสมัพนัธ์ระหวา่งธุรกิจ  การประเมินและการควบคุมทางการตลาด 

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

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

133–420  การดําเนินงานและการจัดการแพลตฟอร์มธุรกจิข้ามพรมแดน              3 (2–2–5) 
                  (Cross-Border Platform Operation  and Management) 
   วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

  เพือให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาแนวทางการดาํเนินงานแพลตฟอร์มทางดา้น e-commerce ทีเป็น
ทีรู้จกัและใชก้นัอยา่งแพร่หลาย  เพือใหน้กัศึกษาสามารถใชง้านและจดัการร้านคา้ขา้มประเทศจากมุมมองที
สูงขึน เช่น กิจกรรมการวางแผน ลกัษณะของแพลตฟอร์ม ความหลากหลายของแพลตฟอร์มและอืนๆ 
              Course plays a guiding role in the operation of various e-commerce cross-border platforms, to 
enable students to operate and manage cross-border stores from a higher perspective, such as planning 
activities, characteristics of the platform, diversification of the platform and so on. 
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130-490   เตรียมสหกจิศึกษา                                                                                                       1 (1-0-2) 
                   (Preparation of Co-Operative Education) 
    วชิาบังคบัก่อน : เป็นนักศึกษาชันปีท ี3-4 หรือเทยีบเท่า  
    หลักการปฏิบัติตนในการทํางานในองค์กร ความรู้เบืองต้นในการทํางาน  หน้าทีและความ
รับผดิชอบ ทศันคติทีเหมาะสมในการทาํงาน การนาํความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 
    Conducting  principle of working in organization, duties, and responsibilities. Appropriate 
working attitudes. Application of  theories into work. 
  
130-491   สหกจิศึกษา 1                  5 (0-30-0) 
                 (Co-Operative Education) 
                 วชิาบังคบัก่อน :  130-490   เตรียมสหกจิศึกษา 
               การปฏิบติังานเป็นเวลา 16 สปัดาห์ ในสถานประกอบการซึงเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชา
เพือใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
       Work integrated learning in business sector for 16 weeks (workplace). 
 
130-492   สหกจิศึกษา 2                  5 (0-30-0) 
                 (Co-Operative Education) 
                 วชิาบังคบัก่อน :  130-491   สหกจิศึกษา 1 
               การปฏิบติังานเป็นเวลา 16 สปัดาห์ ในสถานประกอบการซึงเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชา
เพือใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
       Work integrated learning in business sector for 16 weeks (workplace). 
 
3.1.5.3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  (6  หน่วยกติ ) 
              

               นกัศึกษาจะตอ้งเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ทีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยัสยามไม่
นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต  
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3.2  ชือ สกลุ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
       3.2.1  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  

ลาํดับ ตําแหน่ง
วชิาการ 

ชือ-สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ 

(เรียงจาก
สูงสุดไป
ตาํสุด) 

สาขา/สถาบัน/ปีทจีบ ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)  ผลงานทางวชิาการ อาท ิ
ตํารา,งานวจิัย, บทความ

วชิาการ 
(เรียงตามหลกับรรณานุกรม) 

หลกัสูตร
ปัจจุบัน 

หลกัสูตร
ปรับปรุง 

 

1. - นายวบิูลย ์ ชินบูรพา 
 

310010093xxxx MBA 
 

 บธ.บ. 

(Marketing) Western International University, USA, 
2538 
(การจดัการ) มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2531 

9 9 1.เบญจวรรณ  บวรกุลภา  และ
วิบูลย ์ชินบูรพา. (2560). กลยุทธ์
การตลาดอาหารเพือสุขภาพของ
ผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพฯ. ใน The 
2nd KU SRC Annual Conference 
การประชุมวชิาการ ครังที 2 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา. ชลบุรี: 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา. 
2.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ, วิบูลย ์ชิน
บูรพา, โสภิดา ทะสงัขา, พิเชษฐ ์มุ
สิกะโปดกม และสัมฤทธิ เทียนดาํ 
. (2560). ความพึงพอใจในการใช้
บริการเงินฝากของลูกคา้ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาเดอะมอลล ์ท่าพระ. 
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ใน การประชุมเสนอผลงานวิจยั
ร ะ ดั บ ช า ติ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ครังที  7;The 7th STOU National 
Research Conference. นนท บุ รี : 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 

2. ผู ้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย ์
ดา้นการตลาด 

นางสาวเบญจวรรณ  บวรกลุภา 310020055xxxx ปร.ด. 
 

บธ.ม. 
 

ทษ.บ. 
บธ.บ. 

(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2558 
(บริหารธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2541 
(บริหารธุรกิจการเกษตร) มหาวทิยาลยัแม่โจ ้2537 
(การตลาด) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2537 

12 12 1.เบญจวรรณ บวรกุลภา. (2558). 
กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ที มี ผ ล ต่ อ ย อ ด ข า ย ข อ ง
ผู ้ประกอบการและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ ชุมชน  5  ดาว  พืน ที
จงัหวดันครปฐม. วารสารสยาม
วชิาการ, 16(1), 1-16. 
2.เบญจวรรณ  บวรกุลภา  และ
วิบูลย ์ชินบูรพา. (2560). กลยุทธ์
การตลาดอาหารเพือสุขภาพของ
ผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพฯ. ใน The 
2nd KU SRC Annual Conference 
การประชุมวชิาการ ครังที 2 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา. ชลบุรี: 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา. 
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ลาํดับ ตําแหน่ง
วชิาการ 

ชือ-สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ 

(เรียงจาก
สูงสุดไป
ตาํสุด) 

สาขา/สถาบัน/ปีทจีบ ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)  ผลงานทางวชิาการ อาท ิ
ตํารา,งานวจิัย, บทความ

วชิาการ 
(เรียงตามหลกับรรณานุกรม) 

หลกัสูตร
ปัจจุบัน 

หลกัสูตร
ปรับปรุง 

 

3. - นายธิติ  ศิริสงค ์ 310220039xxxx บธ.ม. 
บธ.บ. 

(การตลาด)  มหาวทิยาลยัสยาม  2541 
(การตลาด)  มหาวทิยาลยัสยาม  2534 

12 12 ธิติ ศิริสงค์. (2558). การบริหาร
จัดการทรัพยากรนําสนองแนว
พระราชดาํริโดยใช้เครืองมือดัก
เก็บขยะและเพิมคุณภาพนํา. ใน 
การประชุมสัมมนาวิชาการด้าน
การพัฒนานักศึกษาระดับชาติ 
ครังที  5. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

4. - นายเอกภพ  มณีนารถ 310220085xxxx บธ.ม. 
บธ.บ. 

(การจดัการ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2546 
(การตลาด) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2540 

12 12 วราภรณ์ ลิมเปรมวฒันา และเอก
ภ พ  ม ณี น า ร ถ .  ( 2 5 6 0 ) . 
องค์ประกอบปัจจยัทางการตลาด
และพฤติกรรมการซือผลิตภณัฑท์ี
เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มของวยัรุ่น
ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสาร
สยามวชิาการ, 18(30), 72-92. 
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ลาํดับ ตําแหน่ง
วชิาการ 

ชือ-สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ 

(เรียงจาก
สูงสุดไป
ตาํสุด) 

สาขา/สถาบัน/ปีทจีบ ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)  ผลงานทางวชิาการ อาท ิ
ตํารา,งานวจิัย, บทความ

วชิาการ 
(เรียงตามหลกับรรณานุกรม) 

หลกัสูตร
ปัจจุบัน 

หลกัสูตร
ปรับปรุง 

 

5. - นางสาวมนทิรา  ตนัตระวาณิชย ์ 310010019xxxx บธ.ม. 
บธ.บ. 

(การตลาด)  มหาวทิยาลยัสยาม  2545 
(การเงิน)  มหาวทิยาลยัสยาม  2543 

12 12 สุรชัย ภัทรบรรเจิด และมนทิรา 
ตนัตระวาณิชย.์ (2560). เมือพร้อม
เพยก์็ควรจะพร้อมออม. วารสาร
นักบริหาร มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 
37(1), 27-35. 
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3.2.2  อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ลาํดับ ตําแหน่ง
วชิาการ 

ชือ-สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ 

(เรียงจาก
สูงสุดไป
ตาํสุด) 

สาขา/สถาบัน/ปีทจีบ ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)  ผลงานทางวชิาการ อาท ิ
ตํารา,งานวจิัย, บทความ

วชิาการ 
(เรียงตามหลกับรรณานุกรม) 

หลกัสูตร
ปัจจุบัน 

หลกัสูตร
ปรับปรุง 

 

1. - นายวบิูลย ์ ชินบูรพา 
 

310010093xxxx MBA 
  

บธ.บ. 

(Marketing) Western International University, USA, 
2538 
(การจดัการ) มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2531 

9 9 1.เบญจวรรณ  บวรกุลภา  และ
วิบูลย ์ชินบูรพา. (2560). กลยุทธ์
การตลาดอาหารเพือสุขภาพของ
ผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพฯ. ใน The 
2nd KU SRC Annual Conference 
การประชุมวชิาการ ครังที 2 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา. ชลบุรี: 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา. 
2.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ, วิบูลย ์ชิน
บูรพา, โสภิดา ทะสงัขา, พิเชษฐ ์มุ
สิกะโปดกม และสัมฤทธิ เทียนดาํ 
. (2560). ความพึงพอใจในการใช้
บริการเงินฝากของลูกคา้ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาเดอะมอลล ์ท่าพระ. 
ใน การประชุมเสนอผลงานวิจยั
ร ะ ดั บ ช า ติ 
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มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ครังที  7;The 7th STOU National 
Research Conference. นนท บุ รี : 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 

2. ผู ้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย ์
ดา้นการตลาด 

นางสาวเบญจวรรณ  บวรกลุภา 310020055xxxx ปร.ด. 
 

บธ.ม. 
 

ทษ.บ. 
บธ.บ. 

(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2558 
(บริหารธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2541 
(บริหารธุรกิจการเกษตร) มหาวทิยาลยัแม่โจ ้2537 
(การตลาด) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2537 

12 12 1.เบญจวรรณ บวรกุลภา. (2558). 
กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ที มี ผ ล ต่ อ ย อ ด ข า ย ข อ ง
ผู ้ประกอบการและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ ชุมชน  5  ดาว  พืน ที
จงัหวดันครปฐม. วารสารสยาม
วชิาการ, 16(1), 1-16. 
2.เบญจวรรณ  บวรกุลภา  และ
วิบูลย ์ชินบูรพา. (2560). กลยุทธ์
การตลาดอาหารเพือสุขภาพของ
ผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพฯ. ใน The 
2nd KU SRC Annual Conference 
การประชุมวชิาการ ครังที 2 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา. ชลบุรี: 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา. 
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ลาํดับ ตําแหน่ง
วชิาการ 

ชือ-สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ 

(เรียงจาก
สูงสุดไป
ตาํสุด) 

สาขา/สถาบัน/ปีทจีบ ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)  ผลงานทางวชิาการ อาท ิ
ตํารา,งานวจิัย, บทความ

วชิาการ 
(เรียงตามหลกับรรณานุกรม) 

หลกัสูตร
ปัจจุบัน 

หลกัสูตร
ปรับปรุง 

 

3. - นายธิติ  ศิริสงค ์ 310220039xxxx บธ.ม. 
บธ.บ. 

(การตลาด)  มหาวทิยาลยัสยาม  2541 
(การตลาด)  มหาวทิยาลยัสยาม  2534 

12 12 ธิติ ศิริสงค์. (2558). การบริหาร
จัดการทรัพยากรนําสนองแนว
พระราชดาํริโดยใช้เครืองมือดัก
เก็บขยะและเพิมคุณภาพนํา. ใน 
การประชุมสัมมนาวิชาการด้าน
การพัฒนานักศึกษาระดับชาติ 
ครังที  5. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

4. - นายเอกภพ  มณีนารถ 310220085xxxx บธ.ม. 
บธ.บ. 

(การจดัการ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2546 
(การตลาด) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2540 

12 12 วราภรณ์ ลิมเปรมวฒันา และเอก
ภ พ  ม ณี น า ร ถ .  ( 2 5 6 0 ) . 
องค์ประกอบปัจจยัทางการตลาด
และพฤติกรรมการซือผลิตภณัฑท์ี
เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มของวยัรุ่น
ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสาร
สยามวชิาการ, 18(30), 72-92. 
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ลาํดับ ตําแหน่ง
วชิาการ 

ชือ-สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ 

(เรียงจาก
สูงสุดไป
ตาํสุด) 

สาขา/สถาบัน/ปีทจีบ ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)  ผลงานทางวชิาการ อาท ิ
ตํารา,งานวจิัย, บทความ

วชิาการ 
(เรียงตามหลกับรรณานุกรม) 

หลกัสูตร
ปัจจุบัน 

หลกัสูตร
ปรับปรุง 

 

5. - นางสาววราภรณ์  ลิมเปรมวฒันา 
 

310200166xxxx บธ.ม. 
บธ.บ. 

 

(การตลาด)  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 2549 
(การจดัการ)  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  2545 

 

6 
 

6 วราภรณ์ ลิมเปรมวฒันา และเอก
ภ พ  ม ณี น า ร ถ .  ( 2 5 6 0 ) . 
องค์ประกอบปัจจยัทางการตลาด
และพฤติกรรมการซือผลิตภณัฑท์ี
เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มของวยัรุ่น
ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสาร
สยามวชิาการ, 18(30), 72-92. 

6. - นางสาวมนทิรา  ตนัตระวาณิชย ์ 310010019xxxx บธ.ม. 
บธ.บ. 

(การตลาด)  มหาวทิยาลยัสยาม  2545 
(การเงิน)  มหาวทิยาลยัสยาม  2543 

12 12 สุรชัย ภัทรบรรเจิด และมนทิรา 
ตนัตระวาณิชย.์ (2560). เมือพร้อม
เพยก์็ควรจะพร้อมออม. วารสาร
นักบริหาร มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 
37(1), 27-35. 
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4.  องค์ประกอบเกยีวกบัประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงาน และสหกจิศึกษา 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด   กาํหนดให้นกัศึกษาทุกคนตอ้งเรียนรายวิชาสห
กิจศึกษา หรือฝึกงาน (กรณีมีคุณสมบติัไม่ครบตามเกณฑก์ารออกปฏิบติัสหกิจศึกษา)  ซึงอยูใ่นหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาวิชาชีพเลือก  เพือใหบ้ณัฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเขา้สู่การทาํงานจริง 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   
  ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงันี.- 

1. มีทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ 
ความจาํเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยงิขึน 

2. บูรณาการความรู้ทีเรียนมาเพือนาํไปปฎิบติังาน และแกปั้ญหาทางธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. มีมนุษยสมัพนัธ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดดี้ 
4. มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร ตลอดจนสามารถปรับตวัให้เขา้กบั

สถานประกอบการได ้
5. มีความกลา้ในการแสดงออก และนาํความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได ้

  4.2  ช่วงเวลาจัดประสบการณ์ภาคสนาม 
  นกัศึกษาทีเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาตอ้งเป็นนกัศึกษาชนัปีที 3 หรือ ชนัปีที 4 และสามารถไป 
สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน ในภาคฤดูร้อน   และตอ้งไม่เรียนรายวิชาอืนใดในช่วงเวลาเดียวกนันนั 

  4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  จดัเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยมีชวัโมงปฏิบติังานสหกิจศึกษา 30 
ชวัโมง/สปัดาห์  หรือฝึกงานจาํนวน 320 ชวัโมง 
 
5.  ขอ้กาํหนดเกียวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจยั 
                            “ไม่มี”   
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หมวดท ี4. ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
                หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  มุ่งเนน้การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนกัศึกษาใหมี้
ความรู้ทฤษฎีการตลาดสมยัใหม่  มีความสามารถในการคิดริเริมสร้างสรรค ์ การวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ  
การแก้ไขปัญหาทางการตลาด  มีความพร้อมปฏิบัติงานการตลาดในยุคดิจิทัลทีสอดคล้องกับการ
เปลียนแปลงของประเทศไทยทีเขา้สู่ “ไทยแลนด์ 4.0”  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมสามารถทาํงาน
ร่วมกบัหมู่คณะ  รวมถึงมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพการตลาด   
 

คุณลกัษณะพเิศษ/คุณลกัษณะทพีงึประสงค์ กลยุทธ์กจิกรรมของนักศึกษา 
1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ
การตลาด มีความเพียร มุ่งมนั มานะ บากบนั ซือสัตย์
เป็นพลเมืองทีเขม้แข็ง ยึดมนัในความถูกตอ้ง รู้คุณค่า
รักษค์วามเป็นไทย เพือสร้างสรรคส์ันติสุขอย่างยงัยืน
ในระดบัครอบครัว ชุมชน และสงัคม 

1.  สอดแทรกเนือหาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพการตลาดในทุก
ร ายวิ ช า   เพื อ ให้ นั ก ศึ กษ าต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการซือสัตย์  ความสุจริต  
คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วน
ตน 

2.  มีความรู้  ความสามารถด้านการตลาด  ในการ
ประกอบสัมมาอาชีพ มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ความพร้อมปฏิบติังานการตลาดในยุคจิทลั เพือสร้าง
มูลค่าเพิมใหต้นเอง ครอบครัว ชุมชน สงัคม  

2.  การสอนโดยเน้นผู ้เรียน เป็นสําคัญ  นํา
นักศึกษาเขา้สู่บทเรียนด้วยการตังคาํถาม การ
บรรยายพร้อมยกตวัอย่างประกอบเพือให้เกิด
ความเขา้ใจ เปิดสอนรายวิชาใหม่ทีมีเนือหาดา้น
การตลาดดิจิทลัและการตลาดสมยัใหม่  

3.  มีทกัษะศตวรรษที 21 มีความคิดริเริม คิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ  สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ  ที
สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของสงัคม 

3.  จดัการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทาง
การตลาด  เพือให้นักศึกษาร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็น  การอภิปราย การวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ  และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา   

4.  พัฒนานักศึกษาให้มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี  มีความ
รับผิดชอบในงานทีไดรั้บมอบหมาย สามารถทาํงาน
ร่วมกบับุคคลอืนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

4.  มอบหมายให้นกัศึกษาจดักลุ่มทาํรายงานใน
รายวิช า  ซึ งต้องค้นคว้าข้อมู ล   เรียบ เรียง 
จัดพิมพ์และนําเสนอ   เพือฝึกให้นัก ศึกษา
สามารถทํางาน ร่วมกัน เป็น ทีม  มีการแบ่ง
ภาระหนา้ทีความรับผดิชอบ 

5.  พฒันานักศึกษาให้สามารถคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิ จิทัล  สามารถใช้

5.  มอบหมายให้นักศึกษาทํารายงานทีต้อง 
ค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอิน เทอร์เน็ตและ
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ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพือการสือสารงานทางการ
ตลาด 
 

นําเสนอในชัน เรียน  สําห รับทักษะการใช้
ภาษาองักฤษ นักศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษ มีการเรียนการสอนโดยฝึก
ทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน 

 
2.   การพฒันามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
หมวดวชิาศึกษาทวัไป 

 2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรม 
2) มีจริยธรรม 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนทใีช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1) กาํหนดใหเ้ป็นวฒันธรรมในองคก์ร ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเช่นการเขา้ชนั
เรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนทีให้ผูเ้รียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ 
กระตือรือร้นในการเรียนรู้รวมทงัลกัษณะอนัพึงประสงคข์องคนดีการยกยอ่งผูท้าํความดี 

3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเนน้การปฏิบติัใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจอยา่งลึกซึงถึง
คุณธรรมทีตอ้งการปลูกฝัง มีความขยนัอดทน 

4 ) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือเน้นให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึงคุณธรรมจริยธรรมทีต้องการ
ปลูกฝังบ่มเพาะใหป้รากฏในตวัผูเ้รียนอยา่งเป็นรูปธรรม 

5) จดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้นให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณี
ตวัอยา่ง เช่น พฤติกรรมดา้นคุณธรรมเช่นความซือสตัย ์ประหยดั อดออม 

6) จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพือเนน้ใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรี  
รวมทงัคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเ้รียน เช่น การการเขา้ชนัเรียนตรงเวลา การแต่งกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลยั การเขา้ร่วมกิจกรรมในชนัเรียน การส่งงานทีไดรั้บมอบหมาย 
2) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคทีเป็นไปอย่าง

สุจริต 
3) ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรทีแสดงถึงความมีวินยั ความเป็นผูน้าํ 

และผูต้ามทีดี ความรับผดิชอบ การมีจิตสาธารณะ 
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 2.2  ด้านความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) สามารถอธิบายถึงความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์ทีเรียนได ้
2) สามารถบูรณาการความรู้พืนฐานในรายวิชาต่างๆ ทีเรียนกบัการเรียนในสาขาวิชาได ้

หรือนาํไปใชเ้พือการดาํรงชีวิตได ้
2.2.2  กลยุทธ์การสอนทใีช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) จดัการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  เน้นการเรียนการสอนทีเป็น (Active 
Learning)     

2) จดักิจกรรมในลกัษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียนดา้นสังคมโลก
ผสมผสานกบัความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาทีสอน  

3) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริงทีเกียวข้องกับ
ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

4) จดับรรยายพิเศษโดยวิทยากรทีมีความเชียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพือให้มี
การเรียนรู้ทงัองคค์วามรู้ ทกัษะกระบวนการ หลกัการและทฤษฏีสู่การประยกุตใ์นชีวิตประจาํวนั 

5) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลายทังภายในและภายนอก โดยคาํนึงถึงความ
เปลียนแปลงทางดา้นวิทยาการและเทคโนโลย ีสู่การประยกุตใ์นชีวิตประจาํวนัอยา่งมีความสุข 

6) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเสนองานในรูปแบบการทํารายงาน  การ
นาํเสนองานทงัแบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) ใหมี้การประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลงัการเรียน 
 2) ประเมินโดยการทดสอบยอ่ย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 
 3) ประเมินจากการปฏิบติักิจกรรมของรายวิชาทงัในและนอกหอ้งเรียน 

4) ประเมินจากผลการการทาํแบบฝึกหดัในชนัเรียนการทาํรายงาน หรือการนาํเสนอ 
งาน ทงัเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  

2.3  ด้านทกัษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบและมีเหตุผล 
    2) แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนืองใน

รายวิชาทีเรียนได ้
3) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใชค้วามรู้ความเขา้ใจในแนวคิดหลกัการ ทฤษฎี

และกระบวนการต่างๆ ในการคิดแกปั้ญหาในสถานการณ์ทีไม่เคยคาดคิดมาก่อนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2.3.2  กลยุทธ์การสอนทใีช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการคิดเพือส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์

ดว้ยเหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จดัสถานการณ์จาํลอง 
2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชนัเรียน 
3) จดัการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง เช่นการฝึกปฏิบติั การสงัเกต การสมัภาษณ์จากผู ้

มีประสบการณ์ แลว้นาํมาสรุปเป็นสาระความรู้ และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
      4) จดัการเรียนการสอนแบบ (Problem based learning) ในลกัษณะการประเมินสภาพ
ปัญหาทีเกิด กบัชีวิตประจาํวนั โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์เพือการแกปั้ญหา 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้ 

2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแกปั้ญหา 
 3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผูเ้รียน ตงัแต่การตงัคาํถาม การสืบคน้ การคิด
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

4) ประเมินจากการจดัทาํโครงการเพือประยุกตอ์งคค์วามรู้ในรายวิชาทกัษะทีนาํมาใช้
ในสถานการณ์จริง 

2.4  ทกัษะด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) แสดงออกถึงความใส่ใจทงัต่อตนเองและผูอื้น 
   2) สามารถทาํงานเป็นกลุ่ม มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
   3) แสดงออกถึงภาวะผูน้าํและผูต้ามทีเหมาะสม 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนทใีช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ 
 1) จดักิจกรรมการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงจากการทาํงานเป็นกลุ่มและงานทีตอ้งมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล เพือฝึกทกัษะความรับผดิชอบ การยอมรับความแตกต่างของตนในสงัคม 

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบติั 
3) สอดแทรกเรืองความรับผิดชอบ การทาํงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพนัธ์ การเข้าใจ

วฒันธรรมในองคก์ร ในรายวิชาต่างๆ 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีให้โอกาสให้ผูเ้รียนได้มีปฏิสัมพนัธ์ช่วยการเรียนรู้ เช่น 

ความสาํคญัและความรับผดิชอบต่อธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
5) จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีใหโ้อกาสใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสแสดงออกในการเป็นผูน้าํ 

และผูต้ามทีดี เช่น การทาํงานเป็นกลุ่ม 
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 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

1) สงัเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทาํกิจกรรมกลุ่มของผูเ้รียน 
2) การนาํเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) การประเมินความรับผดิชอบ ในหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย 
4) การประเมิน โดยเพือนในชนัเรียน 

2.5  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) สามารถใชภ้าษาเพือการสือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงตวัเลขหรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ

ดาํรงชีวิต 
3) สามารถรู้เท่าทนัและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสารและนําเสนอ

ขอ้มูลได ้
2.5.2  กลยุทธ์การสอนทีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร 

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) จดัการเรียนการสอนทีเนน้การฝึกทกัษะการสือสารทงัการพดู การอ่าน การเขียน 

และการนาํเสนอในชนัเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 
2) จดัการเรียนการสอนทีเน้นการฝึกทกัษะการสือสารทงัการพูด การอ่าน การเขียน และ

การนาํเสนอในชนัเรียนเป็นภาษาไทย 
3) จดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดสื้บคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศทีหลากหลาย

และเหมาะสมและไดข้อ้มูลทีทนัสมยั ตรงกบัวตัถุประสงคที์ตอ้งการ 
4) จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจดัประสบการณ์ตรงให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้ณิตศาสตร์

เชิงตวัเลขสถิติพืนฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ พร้อมกบันาํเสนอดว้ยเทคโนโลยทีีเหมาะสม 
 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้สะทอ้นความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ ทกัษะการสือสารดา้น
ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ ผา่นสือเทคโนโลยแีบบต่างๆ 

2) สังเกตพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยรีะหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในชนัเรียน และการร่วม
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

3) ประเมินจากทกัษะการเขียนรายงาน การนาํเสนอ ผลงาน โดยใชเ้ทคโนโลย ี
4) ประเมินจากการทดสอบยอ่ย ทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค 
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หมวดวชิาเฉพาะ : กลุ่มวชิาแกน  และกลุ่มวิชาชีพการตลาด 
  2.1    คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

                 นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพการตลาด  มีความเพียร มุ่งมนั มานะ 
บากบนั ซือสัตย ์ และทาํหนา้ทีเป็นพลเมืองทีเขม้แขง็ ยึดมนัในความถูกตอ้ง รู้คุณค่าและรักษาความเป็น
ไทย เพือสร้างสรรค์สันติสุขอย่างยงัยืนต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะการบริหาร
จดัการดา้นการตลาดใหมี้จิตสาํนึก หนา้ที และความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม สร้างนิสยัใหเ้คารพต่อ
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆอย่างเคร่งครัด  อาจารยผ์ูส้อนในแต่ละวิชาตอ้งมุ่งเนน้และสอดแทรกเรือง
คุณธรรม จริยธรรม เพือใหน้กัศึกษามีการพฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม ครอบคลุมหวัขอ้ต่อไปนี  
       1) มีความซือสตัยสุ์จริต ความเพียร มุ่งมนั มานะ บากบนั 
      2) มีวินยั ตรงต่อเวลา เคารพกฏระเบียบขององคก์ารและสงัคม 
       3) เป็นพลเมืองทีเขม้แขง็ ยดึมนัในความถูกตอ้ง รู้คุณค่าและรักษาความเป็นไทยและมีจิต
สาธารณะ เพือสร้างสรรคส์นัติสุขอยา่งยงัยนืต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสงัคม 
      4) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
             2.1.2  กลยทุธ์การสอนทีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
    กาํหนดให้มีวฒันธรรมองคก์ร เพือเป็นการปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวินยั โดยเนน้การ
เขา้ชนัเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายทีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั นกัศึกษาตอ้งมีความ
รับผิดชอบโดยในการทาํงานกลุ่มนนัตอ้งฝึกให้รู้หนา้ทีของการเป็นผูน้าํกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มี
ความซือสัตย ์ไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นของผูอื้น เป็นตน้ นอกจากนีอาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้ง
สอดแทรกเรืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทงัมีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น การยกยอ่งนกัศึกษาทีทาํดี ทาํประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
       2.1.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 

- ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชนัเรียน การส่งงานตามกาํหนดระยะเวลา
ทีมอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

- ประเมินจากการมีวินยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
- ปริมาณการกระทาํทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย 
- ประเมินจากการทาํงานร่วมกนัของนกัศึกษาผา่นการร้องเรียนกบัอาจารยที์ปรึกษา 
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  2.2  ด้านความรู้ 
             2.2.1 ผลการเรียนรู้ ดา้นความรู้ 

           นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เกียวกบัวิชาสาขาการตลาดในการประกอบสัมมาอาชีพ มีทกัษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความพร้อมปฏิบติังานการตลาดในยคุจิทลั เพือสร้างมูลค่าเพิมให้ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สงัคม  ดงันนัมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมสิงต่อไปนี 

     1) มีความรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎี หลกัการทางวิชาการและวิชาชีพ 
     2) มีความรู้ ความเขา้ใจในองคค์วามรู้ในสาขาวิชาอืนทีเกียวขอ้ง 
     3) สามารถนาํความรู้มาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมเพือสร้างมูลค่าเพิมใหต้นเอง ชุมชน
และสงัคม 
     4) สามารถติดตามการเปลียนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนือง มีทกัษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 การทดสอบมาตรฐานนีสามารถทาํไดโ้ดยการทดสอบจากขอ้สอบของแต่ละวิชาในชนัเรียน 
ตลอดระยะเวลาทีนกัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร 
           2.2.2  กลยทุธ์การสอนทีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

            ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ เน้นหลกัการทางทฤษฎี การศึกษาคน้ควา้ การ
วางแผนการตลาด  เพือประยุกต์ใช้ในทางปฏิบติัภายใตส้ภาพแวดลอ้มจริง ทนัต่อการเปลียนแปลงทาง
เทคโนโลยี  ทงันีให้เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชาตลอดจนเนือหาสาระของรายวิชานัน ๆ ตลอดจนฝึก
ปฏิบติังานในสถานประกอบการ 
                      2.2.3  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 
            ประเมินจากผลสมัฤทธิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่าง ๆ คือ 
            1) การทดสอบยอ่ย 
          2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
         3) ประเมินจากรายงานทีนกัศึกษาจดัทาํ 
            4) ประเมินจากแผนการตลาดทีนาํเสนอ 
            5) ประเมินจากการนาํเสนอรายงานในชนัเรียน 
            6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

 
            2.3  ด้านทกัษะทางปัญญา 
   2.3.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 
          นักศึกษาสามารถพฒันาตนเองและประกอบวิชาชีพไดเ้มือจบการศึกษาแลว้  ดงันัน
นกัศึกษาจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะทางปัญญา รอบรู้ดา้นต่างๆในการสร้างอาชีพดา้นการตลาด มี
ทกัษะในศตวรรษที 21 ในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเป็นระบบและเหมาะสมต่อสถานการณ์อย่างมีเหตุผล 
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สามารถบูรณาการความรู้ดา้นต่างๆ เพือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกียวกับ
สาขาวิชาการตลาด  อาจารยต์อ้งเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เขา้ใจทีมาและสาเหตุของปัญหา วิธีการ
แกปั้ญหารวมทงัแนวคิดดว้ยตนเอง ไม่สอนในลกัษณะท่องจาํ นักศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการ
สอนเพือใหเ้กิดทกัษะทางปัญญา ดงันี 
         1)  สามารถนาํทกัษะในศตวรรณที 21 มาคิดวิเคราะห์และระบุปัญหาอย่างมีเหตุผล
และเป็นระบบ 
         2)  สามารถบูรณาการความรู้ดา้นต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
         3)  เป็นพลเมืองทีเขม้แขง็ในการแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

            2.3.2  กลยทุธ์การสอนทีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 
           1)  กรณีศึกษาทางการตลาด  
           2)  การอภิปรายกลุ่ม 
               2.3.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 
              กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา นีสามารถทาํไดโ้ดยการออก
ขอ้สอบทีให้นักศึกษาแกปั้ญหา อธิบายแนวคิดของการแกปั้ญหา และวิธีการแกปั้ญหา โดยการประยุกต์
ความรู้ทีเรียนมา หลีกเลียงขอ้สอบทีเป็นการเลือกคาํตอบทีถูกมาคาํตอบเดียวจากกลุ่มคาํตอบทีใหม้าไม่ควร
มีคาํถามเกียวกบันิยามต่าง ๆ  
              ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาํเสนอรายงานในชนัเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสมัภาษณ์ เป็นตน้   

 
 2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
 นักศึกษาตอ้งออกไปประกอบอาชีพซึงส่วนใหญ่ตอ้งเกียวขอ้งกบัคนทีไม่รู้จกัมาก่อน คน
ทีมาจากสถาบนัอืนๆ และคนทีจะมาเป็นผูบ้งัคบับญัชา หรือคนทีจะมาอยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ความสามารถที
จะปรับตวัเพือสร้างความมนัคง คุณภาพชีวิต สร้างโอกาส เพิมมูลค่าและสร้างสันติสุขอย่างยงัยืนต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ดงันันอาจารยต์อ้งสอดแทรกวิธีการทีเกียวขอ้งกบัคุณสมบติัต่างๆ 
เพือให้นักศึกษาระหว่างทีสอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ทีเกียวกับ
คุณสมบติัต่าง ๆ ดงันี 
    1)  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี สามารถสร้างโอกาส เพิมมูลค่าและทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดอ้ย่าง
สนัติสุข 
     2)  สามารถปฏิบติังานและรับผิดชอบในงานทีได้รับมอบหมายเพือสร้างความมนัคง 
คุณภาพชีวิต 
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            3) สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองค์กรภายใตบ้ริบทของ
ชุมชนและสงัคม 

            2.4.2   กลยทุธ์การสอนทีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผิดชอบ  ใช้การสอนทีกําหนดกิจกรรมให้นักศึกษาทํางานเป็นกลุ่ม  การทํางานทีต้อง
ประสานงานกับบุคคลอืน  คน้ควา้ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอืนหรือผูมี้ประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวงัในผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ ดงันี 
   1)  สามารถทาํงานกบัผูอื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
   2)  มีความรับผดิชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมาย 
   3)  สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รทีไปปฏิบติังานได้
เป็นอยา่งดี 
   4)  มีมนุษยสมัพนัธ์ทีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทวัไป 
   5)  มีภาวะผูน้าํ 
   2.4.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

- ประเมินผลจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการนาํเสนอรายงานกลุ่มใน
ชนัเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมทีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรง
ประเดน็ของขอ้มูลทีได ้

 
 2.5  ทักษะการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร  การสืบค้น การใช้งาน
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทลั 
  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทลั   
 นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั 
ดงันี 
            1)  มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการวิเคราะห์เชิงตวัเลขเพือการตดัสินใจ 
             2)  สามารถสือสารทงัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการนาํเสนอไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
            3)  สามารถสืบคน้และใชง้านผ่านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลัไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
            4)  สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคนิคและเครืองมือในการสือสารเพือสร้างสรรคน์วตักรรม
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

            2.5.2  กลยทุธ์การสอนทีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การ
สือสาร การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทลั 
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    กลยุทธ์การสอนทีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์และการสือสาร 
อาจารยผ์ูส้อนมอบหมายกรณีศึกษาทางการตลาดให้นักศึกษาวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา โดยคน้ควา้ขอ้มูล
จากอินเทอร์เน็ตผา่นระบบสารสนเทศ  นกัศึกษานาํเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาทีไดค้น้ควา้มาในชนัเรียน
โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์นาํเสนอขอ้ความ รูปภาพ ตวัเลขทางสถิติ  โดยอาจารยผ์ูส้อนและเพือนในชนั
เรียนร่วมเสนอขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
            2.5.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร การ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทลั 
              1)  ประเมินจากเทคนิคการนาํเสนอ โดยใชเ้ครืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์ และสถิติทีเกียวขอ้ง 
              2)   ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ  การอภิปราย  การคิดวิเคราะห์และ
เหตุผล 
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. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรบัผิดชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง   

หมายเหตุ  กลุม่วิชาศึกษาทั่วไปเป็นการจัดทําโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งเหมือนกันทุกคณะ (ใช้ร่วมกัน) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน              

101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก           
101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา         
101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด              

101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม              

101-106 การเมืองและกฎหมายใกล้ตัว              

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชวีิต           
101-108 หลักตรรกศาสตรแ์ละทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต            
101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ          
101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน           
101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่           
101-112 อารยธรรมศึกษา          
101-113 ทักษะการศึกษา          

101-114 จิตวิทยาทั่วไป          
101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น           
101-116 หลักเศรษฐศาสตร์             
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 
 

101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              
101-202 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ         
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น          
101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน        
101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ         
101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ        
101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน        
101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน            

101-209 ภาษาจีน 1          
101-210 ภาษาจีน 2         
101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1         
101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2         
101-213 ภาษาเกาหลี 1         
101-214 ภาษาเกาหลี 2         

 
3. กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
 

101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21            

101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ           

101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน              

101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม       
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 และธุรกิจใหม่    
 

101-305 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน         
101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน              
101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ         
101-308 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน         
101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม          
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี           
101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน           
101-312 คณิตศาสตร์ในชวีิตประจําวัน         
101-313 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล         
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม         
101-315 สถิติความน่าจะเป็น         

 
4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสนุทรยีศาสตร ์
 

101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย          
101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต          

101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม           
101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน              
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดํารงชวึิต              
101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค ์              
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา 
ทกัษะความสัมพนัธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  
การสือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 มีคุณธรรม 
1.2 มีจริยธรรม 

2.1 สามารถอธิบายถึงความรู้  
     ความเขา้ใจในศาสตร์ทีเรียนได ้
2.2 สามารถบูรณาการความรู้พืนฐาน 
     ในรายวชิาต่างๆ ทีเรียนกบัการ 
     เรียนในสาขาวชิาได ้หรือนาํไปใช ้
     เพือการดาํรงชีวติได ้

3.1 สามารถแสดงออกถึงการคิด 
     วเิคราะห์อยา่งเป็นระบบและมี 
     เหตุผล 
3.2 แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถ 
     ติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
     อยา่งต่อเนืองในรายวชิาทีเรียนได ้
3.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
และใช้ค วาม รู้ความ เข้าใจใน
แน ว คิ ดห ลัก ก าร  ทฤษ ฎี และ
กระบวนการต่ างๆ  ในการคิด
แกป้ัญหาในสถานการณ์ทีไม่เคย
คาดคิดมาก่อนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.1 แสดงออกถึงความใส่ใจทงัต่อ 
     ตนเองและผูอ้ืน 
4.2 สามารถทาํงานเป็นกลุ่ม มีความ 
     รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
4.3 แสดงออกถึงภาวะผูน้าํและ 
     ผูต้ามทีเหมาะสม 

5.1 สามารถใชภ้าษาเพือการสือสารได ้
     อยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงตวัเลข 
     หรือใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และ 
     สถิติในการดาํรงชีวติ 
5.3 สามารถรู้เท่าทนัและเลือกใช ้
     เทคโนโลยสีารสนเทศเพือการ 
     สือสารและนาํเสนอขอ้มูลได ้
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2) กลุ่มวิชาแกน/วิชาพื้นฐานเฉพาะจัดทําโดยคณะบริหารธุรกิจ 

   ความรับผิดชอบในหลักสูตรที่มีผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ในหมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาแกน และกลุ่มวิชาชีพการตลาด  โดยแสดงสัญลักษณ์ ดังนี้ 
       ความรับผิดชอบหลัก                           ความรับผิดชอบรอง 

 

                                     จุดมุ่งหมาย 
         รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 
2.
4 

3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                   

กลุ่มวิชาแกน/วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                   

130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   o       o    o     
130-204 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ o     o   o o o     o   
130-215 ธุรกิจระหว่างประเทศ       o     o       
130-217 ธุรกิจอัจฉริยะ  o     o o o     o  o   
130-302 กฎหมายธุรกิจ  o     o    o  o    o   
130-303 การภาษีอากร 1               o  o    
130-403 การออกแบบนวัตกรรม                o   
130-404 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ        o   o   o   o  
130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน     o o   o o         
131-103 การบัญชีการเงิน 1              o  o    
131-104 การบัญชีการเงิน 2             o  o    
131-204 การบัญชีบริหาร              o  o    
132-203 การเงินธุรกิจ                   
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                                     จุดมุ่งหมาย 
         รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 
2.
4 

3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล                    
134-201 หลักการจัดการ             o   o   
136-301 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 
 
 

            o      

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ                   
133-301  การจัดการการตลาด                   
133-302  พฤติกรรมผู้บริโภค                  
133-308  การจัดการช่องทางการตลาดแบบบูรณาการ                  
133-309  การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การตลาด 

                  

133-310  การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก                   
133-311  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและสื่อ
สังคม 

                  

133-404  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา                  
133-413  การจัดการตราผลิตภัณฑ์                  
133-416  การวางแผนการตลาด                   
กลุ่มวิชาชีพเลือก                   
130-308  การวิจัยทางธุรกิจ                   

130-402  เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

                     

133-303  การตลาดการเกษตร                  
133-305  การจัดการงานขาย                   
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                                     จุดมุ่งหมาย 
         รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 
2.
4 

3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

133-401  การโฆษณาและส่งเสริมการขาย                   
133-405  การตลาดบริการ                  
133-406  การตลาดทางตรง                  
133-407  สัมมนาการตลาด           

 
       

133-410  การจัดการการค้าปลีก                  
133-411  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน                  
133-412  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่                  
133-415  การจัดการกลยุทธ์การตลาด                   
133-417  การศึกษาเฉพาะด้านการตลาด                   
133-418  การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ                   
133-419  การตลาดธุรกิจและสินค้าอุตสาหกรรม                  
133-420  การดําเนินงานและการจัดการแพลตฟอร์ม  

ธุรกิจข้ามพรมแดน 
 

o     o o 
o     o  o   

130-490  เตรียมสหกิจศึกษา                   
130-491  สหกิจศึกษา 1                   
130-492  สหกิจศึกษา 2                   

สรุปรวมหลักสูตร                   
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา 
ทกัษะความสัมพนัธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ
สือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1  มีความซือสัตยส์ุจริต ความเพียร  

มุ่งมนั มานะ บากบนั 
1 .2  มี วิ นั ย  ต ร งต่ อ เว ล า  เค ารพ 

กฎระเบี ยบขององค์การและ
สังคม 

1.3  เป็นพลเมืองทีเขม้แข็ง ยึดมนัใน
ความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษา
ความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
เพื อส ร้างสรรค์สัน ติ สุขอย่าง
ยงัยนืต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม 

1.4  มีจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 

2.1   มีความรู้ ความเข้าในแนวคิด 
ทฤษฎี หลกัการทางวิชาการและ
วชิาชีพ 

2.2  มีความรู้   ความเข้าใจในองค์
ค ว า ม รู้ ใ น ส า ข า วิ ช า อื น ที
เกียวขอ้ง 

2.3  สามารถนาํความรู้มาประยกุตใ์ช้
ได้อ ย่ าง เหม าะสม เพื อส ร้ าง
มูลค่าเพิมให้กับตนเอง ชุมชน
และสังคม 

2.4  สามารถติดตามการเปลียนแปลง
ทางวิชาการและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนืองและมีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวติ 

3.1   สามารถนาํทกัษะในศตวรรณที  
21  ม าคิ ดวิ เค ราะ ห์ และระ บุ
ปัญหาอย่างมี เหตุผลและเป็น
ระบบ 

3.2    สามารถบูรณาการความรู้ดา้น
ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.3   สามารถเป็นพลเมืองทีเขม้แข็ง
ในการแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.1  มีมนุษย์สัมพันธ์ที ดี  สามารถ
ส ร้างโอกาส  เพิ มมู ลค่ าและ
ทาํงานร่วมกบัผูอ้ืนไดอ้ยา่งสันติ
สุข 

4 .2   ส าม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง าน แ ล ะ
รับ ผิ ด ช อบ ใน งาน ที ได้ รั บ
มอบหมายเพือสร้างความมนัคง 
คุณภาพชีวติ 

4 .3   ส าม ารถป รับ ตัว ให้ เข้ ากับ
สถานการณ์ และวัฒนธรรม
องค์กรภายใตบ้ริบทของชุมชน
และสังคม 

5.1  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพือการ
ตดัสินใจ 

5.2  สามารถสือสารทงัการฟัง การพูด 
การอ่ าน  การ เขี ยน  และก าร
นาํเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5.3   สามารถสืบคน้และใช้งานผ่าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทลัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 5.4   สามารถประยุกต์ใชเ้ทคนิคและ
เค รืองมื อในการสื อส าร เพื อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 
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1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 1.1  นักศึกษามีสิทธิเขา้สอบในรายวิชาใดจะตอ้งมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชวัโมงทีมีการ
สอนในวิชานนั 
 1.2  สญัลกัษณ์ของการวดัผล 
        ผลการสอบของแต่ละรายวิชาจะวดัออกมาเป็นลาํดับขนั (Grade) โดยมีแตม้ประจาํ (Grade 
Point)   ดงันี  

ลาํดบัขนั ความหมาย แตม้ 
A 

 B+ 
B 

 C+ 
C 

 D+ 
D 

F 
I 

W 

                      ดีเยยีม 
                      ดีมาก 
                      ดี 
                     ค่อนขา้งดี 
                     พอใช ้
                     อ่อน 
                     อ่อนมาก 
                     ตก 
                     ไม่สมบูรณ์ 
                     ถอน 

4.00 
3.50 
3.00 
2.50 
2.00 
1.50 
1.00 
0 

 การให ้F จะกระทาํไดด้งันี 
- นกัศึกษาเขา้สอบและสอบตก หรือทุจริตในการสอบ 
- นกัศึกษาขาดสอบไม่ไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดี  
- นักศึกษาไม่มีสิทธิเขา้สอบเนืองจากได้รับการตดัสินใจว่าเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ใน

รายวิชานนั 
     1.3  นอกจากจดัลาํดบัขนัทงั 8 ดงักล่าว ในขอ้ 1.2 แลว้ ผลการศึกษาของรายวิชาหนึง ๆ อาจจะแสดงได้
ดว้ยสญัลกัษณ์ต่อไปนี 

         สญัลกัษณ์                     ความหมาย 
  W  เพิกถอนโดยไดรั้บอนุมติั (Withdraw with Permission) 
  S  การเรียนเป็นทีพอใจ (Satisfactory) 

หมวดท ี5.  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
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  U  การเรียนไม่เป็นทีพอใจ (Unsatisfactory) 
  I  การวดัผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
  P  การสอนยงัไม่สินสุด (In Progress) 
  AU  การลงทะเบียนเพือร่วมฟัง (Audit) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา 
     มีกระบวนการ ดงันี 
      2.1   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจดัประชุมและแจง้อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชาจดัทาํ มคอ.5, 
มคอ.6 ภายใน 30 วนัหลงัสินสุดภาคการศึกษา โดยจดัการทวนสอบผลสัมฤทธิของนกัศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ทีกาํหนดใน มคอ.3, มคอ.4  อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา   
     2.2   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมตรวจสอบการทวนสอบผลสัมฤทธิของนกัศึกษา เพือดู
ความสอดคลอ้งของ มคอ.5, มคอ.6 กบั มคอ.3, มคอ.4  สรุปขอ้เสนอแนะ  และการปรับปรุงรายวิชาในการ
เรียนการสอนของภาคการศึกษาถดัไป  
        
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

  ศึกษาครบตามจาํนวนหน่วยกิตทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และไดร้ะดบัแตม้คะแนนเฉลียสะสมไม่
ตาํกวา่  2.00  

  3.1  นกัศึกษาทีมีสิทธิไดรั้บปริญญาตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดงันี 
   3.1.1   เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามทีมหาวิทยาลยักาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
   3.1.2   มีแตม้ระดบัคะแนนเฉลียสะสมขนัตาํ  2.00  (จากระบบ 4  ระดบัคะแนน) 
   3.1.3   ใชเ้วลาการศึกษาไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร ทงันีไม่
นบัระยะเวลาการลาพกัการศึกษาตามความทีระบุไวใ้นขอ้ 51 แห่งมหาวิทยาลยัสยาม ว่าดว้ยการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ.2549 
   3.1.4   ไม่มีพนัธะดา้นหนีสินใด ๆ กบัมหาวิทยาลยั 
   3.1.5   มีเกียรติและศกัดิของนกัศึกษา ตามหมวดที 13 แห่งระเบียบนี 
  3.2  นกัศึกษาทีมีสิทธิแสดงความจาํนงขอสาํเร็จการศึกษา ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดงันี 
   3.2.1   เป็นนกัศึกษาภาคการศึกษาสุดทา้ยทีลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตร 
   3.2.2   ผา่นกิจกรรมภาคบงัคบั ตามเกณฑที์หลกัสูตรกาํหนด 
     3.2.3  ให้นักศึกษาทีมีคุณสมบติัครบถว้นตามทีระบุ ไวใ้นขอ้ 3.2.1 และ 3.2.2 ยืนคาํร้องแสดง
ความจาํนงขอสําเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาทีมหาวิทยาลยักาํหนด 
มิฉะนนัอาจไม่ไดรั้บการพิจารณาเสนอชือต่อสภามหาวิทยาลยัเพืออนุมติัใหป้ริญญา ในภาคการศึกษานนั 
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หมวดท ี6.  การพฒันาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1   อาจารยใ์หม่ทุกคนจะตอ้งไดรั้บการปฐมนิเทศ  เพือใหท้ราบขอ้มูล ดงันี 
        1.1.1 บทบาทหนา้ทีและความรับผดิชอบของอาจารยต์ามพนัธกิจ 
  1.1.2 สิทธิประโยชน์ของอาจารยแ์ละกฎระเบียบต่าง ๆ  
  1.1.3 หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั 
  1.1.4 มีการจดัทาํเอกสารเป็นคู่มือสาํหรับอาจารยใ์หม่ 
 1.2  มอบหมายอาจารยอ์าวโุสเป็นอาจารยพ์ีเลียง โดยมีหนา้ที ดงันี 
  1.2.1 ใหค้าํแนะนาํ และการปรึกษาเพือเรียนรู้ และปรับตนเองเขา้สู่การเป็นอาจารย ์
  1.2.2 ใหค้าํแนะนาํ และใหเ้ขา้รับการอบรมการสอนทงัภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั 
  1.2.3 ประเมิน และติดตามความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานของอาจารยใ์หม่ 
 1.3 การดาํเนินการพฒันาอาจารย ์
          อาจารยทุ์กคนไดรั้บการพฒันาในดา้นการเรียนการสอน ความรู้ทีทนัสมยั ทกัษะทีพึงมีสาํหรับการ
เป็นอาจารยใ์นหมวดวิชาเฉพาะตลอดจนถึงการวิจยั  โดยจดักิจกรรมพฒันาวิชาการส่งเสริมให้เขา้ร่วมการ
ประชุม สมัมนา และอบรมในสถาบนัอืน ๆ ดงันี 
          1.3.1  สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลยั 
          1.3.2  สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลยั 
          1.3.3  สนบัสนุนใหศึ้กษาดูงาน อบรมต่างประเทศ 
          1.3.4  สนบัสนุนใหท้าํงานวิจยั 
          1.3.5  แนะนาํทุนวิจยัต่าง ๆ ทงัภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
          1.3.6  ร่วมงานวิจยักบัอาจารยใ์นคณะต่างๆ รวมทงัภายนอกมหาวิทยาลยั และตีพิมพผ์ลงาน 
  1.3.7  สนบัสนุนการเขา้ร่วมประชุม เสนอผลงานวิจยัทงัในและต่างประเทศ 
  1.3.8  จดัตงัหวัหนา้ผูป้ระสานงานวิจยัของคณะเพือช่วยอาจารยใ์นการทาํวิจยั 
 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์  
 2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.1.1  จดัระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผูส้อน 
ผูบ้ริหารและผูเ้รียน 
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2.1.2  จดัสัมมนาเชิงปฎิบติัการ เพือทบทวนการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนประจาํปี โดย
เนน้ทีตน้แบบมาตรฐานคุณวฒิุตามรายละเอียดหลกัสูตรและคาํอธิบายรายวิชา (course description)  

2.1.3  สนับสนุนให้เขา้รับการอบรมเกียวกบัทกัษะการสอน และการประเมินผลทีทนัสมยัทงัใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ทีสอดคลอ้งกบัสิงทีควรเรียนรู้ในแต่ละดา้น 

2.1.4  จดัการอบรมเกียวกบัการออกขอ้สอบใหไ้ดม้าตรฐาน การทาํ blue print การออกขอ้สอบ การ
ประเมินผล (ตดัเกรด) อิงเกณฑ ์และอิงกลุ่ม 

2.1.5  สนบัสนุนอาจารยเ์ขา้ร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล 

2.1.6  พฒันาระบบการประเมินโดยผูร่้วมงาน 
  2.1.7  สนบัสนุนใหท้าํวิจยัในชนัเรียน 
      2.1.8  พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา 

 2.2  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอืนๆ 
2.2.1  สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้รับการอบรมทกัษะปฏิบติั 

   2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารยเ์พิมคุณวุฒิทงัดา้นวิชาการ (ศึกษาต่อ) และการเพิมคุณวุฒิตาํแหน่งวิชาการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย)์ 

  2.2.3  กาํหนดเป็นนโยบายทีอาจารยทุ์กคนควรปฏิบติัในการพฒันาตนเอง 
  2.2.4  สนบัสนุนใหอ้าจารยทุ์กคนตอ้งมีจริยธรรม คุณธรรมวิชาชีพในการฝึกปฏิบติั 
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หมวดท ี7.  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 
1. การกาํกบัมาตรฐาน  
  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด  มีการกาํกบัมาตรฐานหลกัสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรทีประกาศใชแ้ละตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ดงันี 
  1) หลกัสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษา ของ สกอ. และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  2) มีระบบการบริหารหลกัสูตร  ซึงประกอบดว้ยนโยบายและแผนการบริหารหลกัสูตร  ขนัตอนการ
ดาํเนินงาน   และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรของภาควิชา  ประกอบดว้ย คณบดี  หัวหนา้ภาควิชา  และ 
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร เพือปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเนือง 
  3) มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา เป็นผูก้าํกบัดูแลและคอยให้คาํแนะนาํ 
ตลอดจนแนวปฏิบติัใหแ้ก่อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรบริหารหลกัสูตร 
  4) มีการกาํหนดระยะเวลาการประเมินหลกัสูตรเป็นระยะๆ อยา่งต่อเนืองทุกปี 
  5) การประเมินความพึงพอใจของการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา ผ่านกระบวนการประเมินการ
สอนออนไลน์และประเมินความพึงพอใจของหลกัสูตร โดยผูมี้ส่วนเกียวขอ้งต่างๆ  เช่น  นกัศึกษา  บณัฑิตที
สาํเร็จการศึกษา   ผูใ้ชบ้ณัฑิต   และคณาจารย ์
  6) มีการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ณัฑิตเป็นประจาํทุกปี เพือนาํขอ้มูลมาปรับปรุงหลกัสูตรให้
ตรงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
   

2. บัณฑิต 
  บณัฑิตทีสาํเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด  จะมีคุณภาพบณัฑิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ   มีการวดัผลลพัธ์การเรียนรู้ในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ   มี
การพฒันาบณัฑิตให้มีคุณสมบติัและความรู้เพือให้พร้อมในการประกอบอาชีพทางการตลาด  นอกจากนี
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด  ไดจ้ดัการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษา และการ
ฝึกงาน  เพือเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์การทาํงาน  เตรียมความพร้อมแก่บณัฑิตก่อนทาํงานในสถาน
ประกอบการ  
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3. นักศึกษา 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด  กาํหนดเกณฑก์ารพิจารณารับนกัศึกษา ผา่นการ

รับสมคัรของศูนยรั์บสมคัร มหาวิทยาลยัสยาม ดงันี.-  
1.1 สําเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประโยคมธัยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 

(ปวช.) หรือประกาศนียบตัรอืนทีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า 
1.2 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส .) หรือประกาศนียบัตรอืนที

กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาทีเกียวขอ้ง ทงันีให้เป็นไปตามหลกัการเทียบโอน ตาม
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสยาม วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยพิจารณาเป็นรายกรณี 

1.3 ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสยาม และ/หรือ ระบบการคัดเลือกของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.4 นกัศึกษาทีขอโอนจากสถาบนัอืน ตามระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสยาม เรืองการรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอืน 

1.5 การรับนกัศึกษาพิการ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเณฑแ์ละการวดัผลตามทีมหาวิทยาลยัสยามกาํหนด 
 
เมือนักศึกษาผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลยั และเขา้ศึกษาในชนัปีที 1 

คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลยัได้จดัการปฐมนิเทศเพือให้นักศึกษาสามารถปรับตวั ใช้ชีวิตและศึกษา
ภายในมหาวิทยาลยัไดอ้ย่างสําเร็จ   เมือนักศึกษาขึนชนัปีที 2 และเลือกเรียนสาขาวิชาการตลาด ภาควิชา
การตลาดไดจ้ดัการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเขา้ศึกษาในสาขาวิชาการตลาด เพือให้นักศึกษา
สามารถปรับตวัดา้นการเรียนและการทาํกิจกรรม  นอกจากนีภาควิชาการตลาดมีการแต่งตงัอาจารยที์ปรึกษา
ใหแ้ก่นกัศึกษาทุกคน  โดยอาจารยที์ปรึกษาจะแจง้วนัและเวลาทีนกัศึกษาสามารถเขา้พบเพือขอรับคาํแนะนาํ 
คาํปรึกษาดา้นการวางแผนการเรียน  การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา  เพือใหน้กัศึกษาสามารถ
เรียนสาํเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา   
           
4.  อาจารย์ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  ให้ความสาํคญักบัคุณภาพของอาจารย ์ จึงมีนโยบายใน
การรับอาจารยใ์หม่ การแต่งตงัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารยใ์นการวางแผน การ
ติดตามและทบทวนหลกัสูตร การบริหารการส่งเสริมและการพฒันาอาจารย ์

ในการรับและแต่งตงัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรใหม่  หลกัสูตรฯ กาํหนดเกณฑ์การคดัเลือกโดย
พิจารณาจาก  

1. คุณวฒิุการศึกษาขนัตาํปริญญาโท สาขาการตลาด  และมีประสบการณ์การสอนอยา่งนอ้ย 1 ปี  
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2. มีการแต่งตงัคณะกรรมการสัมภาษณ์และคดัเลือกประกอบดว้ยคณบดี, รองคณบดี, ผูช่้วยคณบดี  
และหวัหนา้ภาควิชาการตลาด  

3. มีการทดสอบความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และภาษาองักฤษจากมหาวิทยาลยั  
4. ทาํสญัญาทดลองงาน ประเมินการทดลองงานอาจารยใ์หม่โดยหวัหนา้ภาควิชาและคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตร   
5. เมืออาจารยใ์หม่ผ่านการทดลองงานจะไดรั้บการบรรจุเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรโดยผ่านการ

อนุมติัของสภามหาวิทยาลยั                                    
 

5.  หลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ให้ความสําคญักบักระบวนการออกแบบหลกัสูตร โดย

กาํหนดวตัถุประสงคก์ารออกแบบหลกัสูตร สาระรายวิชาในหลกัสูตร และการปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบ
ระยะเวลาทุก 5 ปี  เพือใหห้ลกัสูตรมีคุณภาพไดม้าตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร และมีความทนัสมยั
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขอผูใ้ชบ้ณัฑิตและตลาดแรงงาน  สาขาวิชาการตลาดไดอ้อกแบบหลกัสูตรโดย
พิจารณารายวิชาและเนือหาให้มีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเปลียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม และความตอ้งการของภาคธุรกิจ  มีการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interview) จากผูป้ระกอบการ 
ผูบ้ริหารในสถานประกอบการ และศิษยเ์ก่าทีสําเร็จการศึกษาและทาํงานแลว้  เพือนาํขอ้มูลมาใชพ้ิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีรายวิชาทีทันสมัย  และสอดคล้องกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ในยุคดิจิทัล  
นอกจากนีหลกัสูตรไดมุ่้งเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 โดยเน้นกลุ่มทกัษะชีวิตและอาชีพ 
เพือใหน้กัศึกษา มีความคิดริเริม มีความรับผดิชอบ ความเป็นผูน้าํ สามารถปรับตวัและเรียนรู้ดว้ยตนเอง   
            หลกัสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  มีการวางระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน 
การกาํกบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจดัการเรียนการสอน 
โดยมีวตัถุประสงค์เพือให้อาจารย์ผูส้อนมีคุณวุฒิ  ความรู้ ประสบการณ์สอดคล้องกับรายวิชาทีสอน  
กาํหนดให้ทุกรายวิชาจดัทาํ มคอ.3 และ มคอ.4 สอดคลอ้งกบั มคอ.2  และจดัทาํภายในกรอบระยะเวลาที
กาํหนด  มีการประเมินผูเ้รียนผา่นการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาตาม มคอ.5 และ มคอ.6 ในทุก
ภาคการศึกษาผ่านการกํากับโดยคณะกรรมการหลักสูตรและสํานักประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั    
 
6. สิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  มีระบบการดาํเนินงานดา้นสิงสนบัสนุนการเรียนรู้ โดย
จดัประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา แจง้รายชือวิชาใน ตส.1 และ ตส.2 ทีเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา  เพือให้อาจารยผ์ูส้อนสํารวจและแจง้ความตอ้งการใชห้้องเรียน, สือการสอน 
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และหนงัสือ  ดาํเนินการติดต่อสาํนกัทีรับผิดชอบสิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ สาํนกัหอสมุดกลาง, สาํนกั
บริหารทรัพยากรการศึกษาและศูนยส์ารสนเทศ   เพือจดัหาทรัพยากร/สิงสนบัสนุนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้ง
กบัรายวิชาทีเปิดสอนและจาํนวนนกัศึกษาทีลงทะเบียน 
 สาขาวิชาการตลาดมีการจดัประชุมเพือออกแบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต่์อ
สิงสนับสนุนการเรียนรู้   ทาํการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยที์มีต่อสิงสนับสนุนการ
เรียนรู้  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจฯ และนําเขา้ทีประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพือหา
แนวทาง ขอ้สรุป  และแจง้ไปยงัสาํนกัทีรับผดิชอบสิงสนบัสนุนการเรียนรู้เพือทาํการแกไ้ขและปรับปรุง   

 
ทรัพยากรการเรียนการสอนทมีีอยู่เดิม 
คณะบริหารธุรกิจ  มีการวางแผนและการใชท้รัพยากรประกอบการเรียนการสอนทีมีอยู่เดิม อาทิเช่น 

อาคารเรียนและห้องเรียน รวมทงัอุปกรณ์อืน ๆ ประจาํห้องเรียน โดยผา่นคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลยั
เป็นผูจ้ดัสรร นอกจากนียงัมีหอสมุดกลางของมหาวิทยาลยั ซึงมีหนงัสือ และตาํราดา้นต่าง ๆ ดงัเช่น 

หนงัสือหมวดภาษาไทยหมวดศึกษาทวัไป 3,197   รายชือ     8,404   เล่ม 
หนงัสือภาษาองักฤษหมวดศึกษาทวัไป 1,065   รายชือ     1,813   เล่ม 
หนงัสือภาษาไทย เกียวกบับริหารธุรกิจ 5,013   รายชือ   17,190 เล่ม 
หนงัสือภาษาองักฤษ เกียวกบับริหารธุรกิจ 5,910   รายชือ    8,865   เล่ม 
หนงัสือภาษาไทย กลุ่มวิชาแกนคณะบริหารธุรกิจ 1,622   รายชือ   4,240  เล่ม 
หนงัสือภาษาองักฤษ กลุ่มวิชาแกนคณะบริหารธุรกิจ 1,175  รายชือ   2,646  เล่ม 
วารสารภาษาไทย   369 รายชือ  
วารสารภาษาองักฤษ   172 รายชือ 
โสตทศันวสัดุประเภทซีดีประกอบหนงัสือภาษาไทยทงัหมด 1,176 แผน่ 
โสตทศันวสัดุประเภทซีดีประกอบหนงัสือภาษาองักฤษทงัหมด 2,228 แผน่ 
โสตทศันวสัดุประเภทวซีีดี ดีวีดี และมลัติมีเดียทงัหมด 4,377 แผน่ 
ฐานขอ้มูลออนไลน์       4 ฐานขอ้มูล 
ฐานขอ้มูลและสารานุกรมในรูปแบบซีดีรอม      99 แผน่ 
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7.  ตัวบ่งชีผลการดําเนินงาน (Key Performance Index) 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด  กาํหนดตวับ่งชีผลการดาํเนินงานในแต่ละปีการศึกษา 
ดงันี.- 

 

ตัวบ่งชีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพือวางแผน ติดตามและทบทวนการดาํเนินงาน
หลกัสูตร 

   

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ทีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี  

  

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถา้มี) ตามแบบ มคอ. 3   และ มคอ. 4 อยา่งนอ้ย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

  

4. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิาและรายงานผลการ
ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถา้มี) ตามแบบ มคอ. 5  
มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัสินสุดภาคการศึกษาทีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

  

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วนั หลงัสินสุดปีการศึกษา 

  

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทีกาํหนดใน มคอ. 3  และ มคอ. 4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาทีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดาํเนินงานทีรายงานใน มคอ. 7 ปีทีแลว้ 

   

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํ
ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

  

9. อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการและ/หรือ
วิชาชีพอยา่งนอ้ยปีละหนึงครัง 
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ตัวบ่งชีและเป้าหมาย ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

10. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนไดรั้บการพฒันา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

  

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ทีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตร เฉลียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉลีย
ไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  

   

รวมตวับ่งชี(ขอ้)ในแต่ละปี 12 12 12 12 12 
ตวับ่งชีบงัคบั(ขอ้ที) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตวับ่งชีตอ้งผา่นรวม(ขอ้) 10 10 10 10 10 
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หมวดท ี8.  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงานของหลกัสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน (กระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การนําไปใช้ การประเมินการ
สอน และนํามาแก้ไขปรับปรุง การหาความรู้ใหม่ ๆ เพมิ ) 

  อาจารยผ์ูส้อนจะเป็นผูป้ระเมินผูเ้รียนในหัวขอ้ทีกาํหนดนกัศึกษามีความเขา้ใจหรือไม่ โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การตงัคาํถามและการตอบคาํถามของ
นกัศึกษาในชนัเรียน การทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน      ซึงวิธีการดงักล่าวจะช่วยใหอ้าจารยผ์ูส้อน
สามารถทราบไดว้า่กลยทุธ์การสอนทีใชอ้ยูป่ระสบความสาํเร็จหรือไม่ และควรปรับเปลียนอยา่งไร  

       มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นประจาํทุกเดือน  เพือแลกเปลียนเรียนรู้เทคนิค
และเครืองมือในการสอนทีทนัสมยั  รวมถึงกลยทุธ์ทีใชใ้นการสอน และขอ้เสนอแนะต่างๆ 
1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  หลงัการสอบกลางภาค  นักศึกษาทีลงทะเบียนแต่ละรายวิชาจะทาํการประเมินการสอนของ

อาจารยใ์นทุกดา้น ทงัดา้นทกัษะกลยทุธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชีแจงเป้าหมาย วตัถุประสงคร์ายวิชา 
ชีแจงเกณฑก์ารประเมินผลรายวิชารวม รวมถึงการใชสื้อการสอน 
2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
 2.1   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมเพือวางแผนการประเมินคุณภาพหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ   
และครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 2.2  คณะกรรมการดําเนินการสํารวจข้อมูลการประเมินหลักสูตรจากผูเ้รียนปัจจุบัน บัณฑิตทีจบ
การศึกษาซึงศึกษาโดยใช้หลักสูตรทีต้องการประเมิน  ผู ้ใช้บัณฑิต   อาจารย์ภายในหมวดวิชา และ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
 2.3 ประมวลผลการสาํรวจและนาํผลการประเมินคุณภาพหลกัสูตรมาปรับปรุงอยา่งต่อเนือง 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
 มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชีในหมวด  7   ขอ้ 7  โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
นอ้ย 3 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน) 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร  
 ขอ้มูลการสํารวจการประเมินหลกัสูตรทงัหมดทาํการวิเคราะห์  เพือพิจารณาผลการสํารวจ และ
นาํมาปรับปรุงหลกัสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  และนาํเสนอแก่คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา  เพือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามมติทีประชุมของคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษาต่อไป  
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* หมายเหตุ  แนบเอกสารผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
 
เอกสารแนบ 
1. ผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทุกท่าน 
2. ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิม และหลกัสูตรทีปรับปรุงใหม่ (กรณีหลกัสูตรปรับปรุง) 
3. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาตาม มคอ.1 กบัรายวิชาในหลกัสูตร (กรณีหลกัสูตรทีมีมาตรฐานคุณวฒิุ สาขา/
สาขาวิชา) 
4. คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
5. บทสรุปผูบ้ริหาร 
6. ระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัสยาม 
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางเปรียบเทยีบรายวชิา 
 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต 
สาขาวชิาการตลาด พ.ศ. 2561 

 
และ 

 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต 
สาขาวชิาการตลาด  พ.ศ. 2562 
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หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ หลกัสูตรการตลาด 
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562 

มหาวทิยาลยัสยาม 

เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด ไดใ้ชม้าตงัแต่ปี พ.ศ. 2550  ส่งผลให้เนือหาใน
บางรายวิชาไม่สอดคลอ้งและตอบสนองต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการแข่งขนัใน
ระดบัสากล  โดยเนน้การพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตให้มีความรู้ทางการตลาด เขา้ถึงองคค์วามรู้และพฒันา
องคค์วามรู้ทางวิชาชีพไดอ้ย่างต่อเนือง สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกบัวิชาทางการตลาดได้
อยา่งเหมาะสม  และตอบสนองต่อการเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางการตลาด การเปลียนแปลงดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทงัการสร้างคุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องบณัฑิตในดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผดิชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม มีความพร้อมปฏิบติังานการตลาดในยคุดิจิทลัทีสอดคลอ้งกบัการ
เปลียนแปลงของประเทศไทยทีเขา้สู่ “ไทยแลนด์ 4.0”  จึงเห็นสมควรทีจะปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของสงัคมและประเทศชาติ   
 

โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแก้ไข เมือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเดิมและเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดงันี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม 
พ.ศ. 2561 

โครงสร้างปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

1. หมวดวิชาศึกษาทวัไป 30 37 33 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 72 90 90 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน  48 48 
    2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  27 27 
    2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  15 15 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
4. การฝึกงาน  สหกิจศึกษาหรือ

ฝึกงาน 320 ชวัโมง 
สหกิจศึกษาหรือ
ฝึกงาน 320 ชวัโมง 

หน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 120 133 129 
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หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

สาขาวชิาการตลาด 
ตารางเปรียบเทยีบรายวชิา หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2561 และ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

มหาวทิยาลยัสยาม 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2561 หลกัสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สาระการแก้ไข 

1. ชือหลกัสูตร  
1.1 ชือภาษาไทย  
บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการตลาด 
1.2 ชือภาษาองักฤษ 
Bachelor of  Business Administration  Program   in  
Marketing 
2.  ชือปริญญา  

2.1  ชือภาษาไทย 
2.1.1 ชือเตม็  : บริหารธุรกิจบณัฑิต  (การตลาด) 
2.1.2 ชือยอ่ : บธ.บ.  (การตลาด) 

2.2 ชือภาษาองักฤษ 
2.2.1ชือเตม็ : Bachelor of Business Administration 
(Marketing) 
2.2.2 ชือยอ่ : B.B.A. (Marketing)  

3. จํานวนหน่วยกติทเีรียนตลอดหลกัสูตร  
จาํนวนหน่วยกิตรวม 133  หน่วยกิต 
4. อาจารย์ผู้สอน 
4.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
4.1.1 อาจารยว์บูิลย ์ชินบูรพา 
4.1.2 ผศ.ดร.เบญจวรรณ บวรกลุภา 
4.1.3 อาจารยธิ์ติ ศิริสงค ์
4.1.4 อาจารยเ์อกภพ มณีนารถ 
4.1.5 อาจารยม์นทิรา ตนัตระวาณิชย ์
5. หลกัสูตร 
  5.1 จํานวนหน่วยกติรวม 
  จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 133 หน่วยกติ  

1. ชือหลกัสูตร  
1.1 ชือภาษาไทย  
บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการตลาด 
1.2 ชือภาษาองักฤษ 
Bachelor of  Business Administration  Program   in  
Marketing 
2.  ชือปริญญา  

2.1  ชือภาษาไทย 
2.1.1 ชือเตม็  : บริหารธุรกิจบณัฑิต  (การตลาด) 
2.1.2 ชือยอ่ : บธ.บ.  (การตลาด) 

2.2 ชือภาษาองักฤษ 
2.2.1 ชือเตม็ : Bachelor of Business Administration 
(Marketing) 
2.2.2 ชือยอ่ : B.B.A. (Marketing)  

3. จํานวนหน่วยกติทเีรียนตลอดหลกัสูตร  
จาํนวนหน่วยกิตรวม 129 หน่วยกิต 
4. อาจารย์ผู้สอน 
4.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
4.1.1 อาจารยว์บูิลย ์ชินบูรพา 
4.1.2 ผศ.ดร.เบญจวรรณ บวรกลุภา 
4.1.3 อาจารยธิ์ติ ศิริสงค ์
4.1.4 อาจารยเ์อกภพ มณีนารถ 
4.1.5 อาจารยม์นทิรา ตนัตระวาณิชย ์
5. หลกัสูตร 
  5.1 จํานวนหน่วยกติรวม 
จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 129 หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จําน วนห น่ วย
กิตทีเรียนตลอด
หลักสูตร   ลดลง 
4 หน่วยกิต 
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  5.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทวัไป    37  หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ             90 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาแกน  48  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ   27  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาชีพเลือก           15  หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี          6  หน่วยกิต 
สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 320 ชวัโมง 
 
 
5.3 รายวชิา 
ก. หมวดวชิาศึกษาทวัไป    37  หน่วยกติ 
 
 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9  หน่วยกติ 
100-101 หลกัเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

               3 หน่วยกิต 
100-106 อาเซียนในโลกยคุใหม่                      3 หน่วยกิต 
 
100-102 ปรัชญาและศาสนากบัการครองชีวิต  3 หน่วยกิต 
100-103 หลกัตรรกศาสตร์และทกัษะการคิดเพือการ 
 เรียนรู้ตลอดชีวติ                               3 หน่วยกิต 
100-104 มนุษยสมัพนัธ์และการพฒันาบุคลิกภาพ  
             3 หน่วยกิต 
100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจาํวนั                   3 หน่วยกิต 
100-107 อารยธรรมศึกษา                                 3 หน่วยกิต 
100-108 ทกัษะการศึกษา                               3 หน่วยกิต 
111-101 จิตวิทยาทวัไป                               3 หน่วยกิต 
111-102 สงัคมวิทยาเบืองตน้                            3 หน่วยกิต 
111-103 หลกัเศรษฐศาสตร์                              3 หน่วยกิต     
111-106 สนัติภาพศึกษา                               3 หน่วยกิต 
111-107 ความรู้เบืองตน้ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา  

5.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทวัไป    33  หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ             90 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาแกน  48  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ   27  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาชีพเลือก       15   หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี          6  หน่วยกิต 
สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 320 ชวัโมง 
 
 
5.3 รายวชิา 
ก. หมวดวชิาศึกษาทวัไป    33  หน่วยกติ 
1) ใหเ้รียนแต่ละกลุ่มวิชาตามทีกาํหนดจาํนวน 18 หน่วยกิต 
ดงันี  
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3   หน่วยกติ 
*101-101  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
                  เพือการพฒันาทียงัยนื                         3(3-0-6) 
     (Sufficiency Economy Philosophy for 
                   Sustainable Development) 
กลุ่มวชิาภาษาและการสือสาร   9   หน่วยกติ 
*101-201  ภาษาไทยเพือการสือสาร                        3(2-2-5) 
                    (Thai Language for Communication)   
**101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวนั         3(2-2-5)
      (Daily Life English)  
**101-205 ภาษาองักฤษเพือการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5)  
     (English for Academic Study)  
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์    3   หน่วยกติ 
**101-301 ทกัษะดิจิทลัสาํหรับศตวรรษที 21         3(2-2-5) 
                   (Digital Literacy for 21st Century) 
กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์  3 หน่วยกติ 
**101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกาํลงักาย   3(2-2-5)
      (Life, Well-Being and Sports)   

- มีวิชาบงัคบั 6  
รายวชิา  18 หน่วย
กิต 
- นกัศึกษาทุกคณะ
วชิาเรียนวชิาบงัคบั
เหมือนกนัทุกวิชา 
- เปลียนชือกลุ่ม
วชิาจาก 
วชิาสุนทรียศาสตร์
และพลศึกษา   
เป็นกลุ่มวชิาพล
ศึกษา สุขศึกษา 
และสุนทรียศาสตร์ 
- เปิดโอกาสให้
นกัศึกษา ไดเ้ลือก
เรียนตามความ
สนใจ 15 หน่วย
กิต โดยนกัศึกษา
สามารถเลือก
เรียนรายวิชาใด ๆ 
กไ็ดใ้น 4 กลุ่ม
วชิาจาํนวนไม่
นอ้ยกวา่ 15 
หน่วยกิต 
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                                                            3 หน่วยกิต 
112-101 อารยธรรม                                            3 หน่วยกิต 
112-102 ความรู้เบืองตน้เกียวกบัปรัชญาและ ตรรกศาสตร์     

3 หน่วยกิต 
112-103  มนุษยก์บัวรรณกรรม                           3 หน่วยกิต 
112-104  มนุษยกบัศิลปะ                                 3 หน่วยกิต 
112-106  ไทยศึกษา                                             3 หน่วยกิต 
112-107  ศาสนาเปรียบเทียบ                              3 หน่วยกิต    
112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว                   3 หน่วยกิต 
112-109 ดนตรีปฏิบติั                                 3 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาภาษาและการสือสาร 17  หน่วยกติ 
รายวชิาภาษาไทยให้เลอืกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี  3 
หน่วยกติ 
113-108 การใชภ้าษาไทยเพือการสือสาร          3 หน่วยกิต 
113-109  การใชภ้าษาไทยเพือการนาํเสนอ        3 หน่วยกิต 
รายวชิาภาษาองักฤษ                       12 หน่วยกติ  
ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี 
114-101 ภาษาองักฤษ 1                                  2 หน่วยกิต 
114-102 ภาษาองักฤษ 2                                  2 หน่วยกิต 
114-201 ภาษาองักฤษ 3                                  2 หน่วยกิต 
114-202 ภาษาองักฤษ 4                                  2 หน่วยกิต 
 

เมือนกัศึกษาเรียนและสอบผา่นรายวิชาภาษาองักฤษ 4 แลว้
ตอ้งผา่นการทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑม์าตรฐานของ
มหาวิทยาลยั หากนกัศึกษาสอบไดค้ะแนนไม่ผา่นตาม
เกณฑที์มหาวิทยาลยักาํหนดตอ้งเรียนรายวิชา 
114-301 ภาษาองักฤษ 5                                    2 หน่วยกิต 
และ/หรือ 114-302 ภาษาองักฤษ 6                    2 หน่วยกิต 
 

หากนกัศึกษาเรียนและสอบผา่นรายวิชาภาษาองักฤษ 4 
และสอบผา่นการทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑม์าตรฐาน
ของมหาวิทยาลยัใหเ้รียนรายวิชาต่อไปนีแทน 
114-303  การใชภ้าษาองักฤษเพือวิชาชีพ           2 หน่วยกิต 

 2) และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อย
กวา่ 15 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3   หน่วยกติ 
**101-102 ความเป็นพลเมืองในสงัคมไทยและสงัคมโลก     

3(3-0-6)  
                   (Civic Literacy in Thai and Global Context)   
**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ           
                    เพือความเป็นผูน้าํ         3(2-2-5)     
                    (Designing Your Self and Personality   
                     for Leadership)   
**101-104 การบริหารการเงินอยา่งชาญฉลาด      3(3-0-6)
     (Smart Money Management)   
**101-105  เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม          

3(2-2-5)  
                    (Community Explorer and Service Learning) 
**101-106 กฎหมายและการเมืองใกลต้วั            3(3-0-6)  
     (Politics and Law in Everyday Life) 
101-107     ปรัชญาและศาสนากบัการครองชีวิต  3(3-0-6)
     (Philosophy, Religions and Life Style)  
101-108     หลกัตรรกศาสตร์และทกัษะการคิดเพือการ 

เรียนรู้ตลอดชีวติ                     3(2-2-5) 
 (Principles of Logics and Thinking Skill for       
Lifelong Learning)   

*101-109 มนุษยสมัพนัธ์และการพฒันาบุคลิกภาพ 
3(3-0-6)   

(Human Relations and Personality               
Development) 

*101-110   จิตวิทยาในชีวิตประจาํวนั                  3(3-0-6)
      (Psychology in Daily Life) 
*101-111    อาเซียนในโลกยคุใหม่      3(3-0-6)
      (ASEAN in the Modern World)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

108 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2561 หลกัสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สาระการแก้ไข 
114-304 เทคนิคการใชภ้าษาองักฤษเพือการนาํเสนอ 
 ทางวิชาชีพ                                       2  หน่วยกิต 
 
รายวชิาภาษาต่างประเทศท ี2   
จาํนวน 2 หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี 
(1) กลุ่มวิชาภาษาตะวนัออก 
 113-103    ภาษาจีน 1                                      2 หน่วยกิต 
 113-104    ภาษาจีน 2                                      2 หน่วยกิต 
 113-201    ภาษาจีน 3                                      2 หน่วยกิต    
 113-202    ภาษาจีน 4                                      2 หน่วยกิต 
 113-105    ภาษาญีปุ่น 1                                   2 หน่วยกิต 
 113-106    ภาษาญีปุ่น 2                                   2 หน่วยกิต 
 113-203    ภาษาญีปุ่น 3                                   2 หน่วยกิต 
 113-204    ภาษาญีปุ่น 4                                   2 หน่วยกิต 
113-111    ภาษาเกาหลี 1                                  2 หน่วยกิต 
113-112    ภาษาเกาหลี 2                                  2 หน่วยกิต     
113-113    ภาษาเกาหลี 3                                  2 หน่วยกิต 
113-114    ภาษาเกาหลี 4                                  2 หน่วยกิต 
(2) กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน 
102-101    ภาษาพม่า 1                                     2 หน่วยกิต 
102-102    ภาษาพม่า 2                                     2 หน่วยกิต 
102-103    ภาษาพม่า 3                                     2 หน่วยกิต 
102-104    ภาษาพม่า 4                                     2 หน่วยกิต 
102-111  ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1               2 หน่วยกิต 
102-112  ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2               2 หน่วยกิต 
102-113  ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3               2 หน่วยกิต 
102-114  ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4               2 หน่วยกิต 
102-121   ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1                  2 หน่วยกิต 
102-122   ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2                  2 หน่วยกิต 
102-123   ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3                  2 หน่วยกิต 
102-124   ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4                   2 หน่วยกิต 
 

*101-112       อารยธรรมศึกษา                    3(3-0-6)
         (Civilization Studies) 
*101-113        ทกัษะการศึกษา                    3(2-2-5)
          (Study Skills)    
101-114           จิตวิทยาทวัไป                         3(3-0-6)
          (General Psychology)   
101-115           สงัคมวิทยาเบืองตน้                     3(3-0-6) 
          (Introduction to Sociology) 
101-116           หลกัเศรษฐศาสตร์                         3(3-0-6)
          (Principle of Economics)   
 
2. กลุ่มวชิาภาษาและการสือสาร 
101-202           ภาษาไทยเพือการนาํเสนอ             3(2-2-5)
          (Thai Language for Presentation) 
**@101-203   ภาษาองักฤษเพอืการปรับพืน      3(2-2-5)
           (English for Remediation) 
(@ เป็นรายวิชาไม่นบัหน่วยกิตทีนกัศึกษาตอ้งสอบผา่น 
(S)  จึงจะสามารถลงทะเบียนวชิา 101-204 ภาษาองักฤษใน 
  ชีวิตประจาํวนัได)้  
**101-206      ภาษาองักฤษเพอืการนาํเสนอแบบมืออาชีพ    

3(2-2-5) 
                        (English for Professional Presentation) 
**101-207      ภาษาองักฤษเพอืการสอบขอ้สอบมาตรฐาน    

3(2-2-5) 
                       (English for Proficiency Test) 
**101-208      การเขียนโคด้คอมพิวเตอร์สาํหรับทุกคน      

3(2-2-5) 
                         (Computer Coding for Everyone) 
101-209           ภาษาจีน 1 (Chinese 1)    3(2-2-5) 
101-210           ภาษาจีน 2 (Chinese 2)                3(2-2-5) 
101-211            ภาษาญีปุ่น 1 (Japanese 1)           3(2-2-5) 
101-212           ภาษาญีปุ่น 2 (Japanese 2)           3(2-2-5) 
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กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ และวทิยาศาสตร์  9  หน่วยกติ  
กาํหนดใหเ้รียนรายวิชาต่อไปนี 
121-101 เทคโนโลยสีารสนเทศ                    3 หน่วยกิต 
 
121-102  คอมพิวเตอร์สาํหรับการศึกษาและการทาํงาน 
                                                         3 หน่วยกิต 
และเลือกเรียนเพิมอีก จาํนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี  
121-103 ชีวิตกบัสิงแวดลอ้ม                           3 หน่วยกิต 
121-104 อาหารเพือสุขภาพทีดี                       3 หน่วยกิต 
121-105 เคมีในชีวิตประจาํวนั                        3 หน่วยกิต 
121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั           3 หน่วยกิต 
121-107 สถิติพนืฐานเพือการวเิคราะห์ขอ้มูล   
                                                                        3 หน่วยกิต 
120-101 มนุษยก์บัสิงแวดลอ้ม                        3 หน่วยกิต 
125-101 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม                 3 หน่วยกิต      
126-316 สถิติและความน่าจะเป็น                    3 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา  2  หน่วยกติ 
ใหเ้ลือกเรียนในรายวิชาต่อไปนี 1 รายวิชา 
129-101  พลศึกษาและนนัทนาการ                 2 หน่วยกิต 
129-102  ศิลปะและสงัคีตนิยม                        2 หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

101-213            ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)     3(2-2-5) 
101-214            ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)            3(2-2-5) 
3.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
 
**101-302 วิทยาการขอ้มูลและจินตภาพ         3(2-2-5)
     (Data Science and Visualization)              
**101-303  เทคโนโลยสีีเขียวเพือการพฒันาทียงัยนื           

3(3-0-6)  
                   (Green Technology for Sustainable 
                    Development) 
**101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพือสร้าง    
                   นวตักรรมและธุรกิจใหม่                   3(3-0-6) 
                   (Logic and Design Thinking for Innovation  
                    and Start Up)   
**101-305  การเชือมต่อของสรรพสิงสาํหรับทุกคน        

3(2-2-5)  
                    (Internet of Thing for Everyone)  
**101-306  หอ้งทดลองทีมีชีวติเพือความยงัยนื    3(2-2-5) 
       (Living Lab for Campus Sustainability)  
*101-307     เทคโนโลยสีารสนเทศ       3(2-2-5)
       (Information Technology)    
*101-308     คอมพิวเตอร์สาํหรับการศึกษาและการทาํงาน 

3(2-2-5)  
                     (Computer for Studies and Work) 
*101-309      ชีวิตกบัสิงแวดลอ้ม                     3(3-0-6)
        (Life and Environment) 
*101-310      อาหารเพือสุขภาพทีดี      3(3-0-6)
        (Healthy Diet) 
*101-311       เคมีในชีวิตประจาํวนั       3(3-0-6)
         (Chemistry in Daily Life) 
*101-312       คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั         3(3-0-6)
         (Mathematics in Daily Life)  
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ข. หมวดวชิาเฉพาะ            90  หน่วยกติ 
กลุ่มวชิาแกน  48  หน่วยกติ 
130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                        3 หน่วยกิต 
130-204 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือการตดัสินใจทางธุรกิจ 
                                       3 หน่วยกิต  
130-215 ธุรกิจระหวา่งประเทศ                    3 หน่วยกิต 
130-217 ธุรกิจอจัฉริยะ                                3 หน่วยกิต 
130-302 กฎหมายธุรกิจ                                3 หน่วยกิต 
130-303  การภาษีอากร 1                             3 หน่วยกิต 
130-403 การออกแบบนวตักรรม                 3 หน่วยกิต          
130-404 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจสตาร์ทอพั    

              3 หน่วยกิต 

*101-313        สถิติในชีวิตประจาํวนั                    3(3-0-6)     
          (Statistics in Daily life) 
101-314           คณิตศาสตร์ในอารยธรรม       3(3-0-6)
           (Mathematics in Civilization)   
101-315          สถิติและความน่าจะเป็น                3(3-0-6)     

(Statistics and Probability)           
 
4.  กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
**101-402      ศิลปะและดนตรีเพือสุนทรียภาพแห่งชีวิต       

3(3-0-6)   
                        (Art and Music Appreciation)     
**101-403      นิยมไทยและอศัจรรยใ์นสยาม      3(3-0-6)
          (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
**101-404       การตามหาและออกแบบความฝัน  3(2-2-5)
           (Designing Your Dream) 
**101-405       โยคะ สมาธิ และศิลปะการดาํเนินชีวิต       

3(2-2-5)  
                         (Yoga, Meditation and Art of Living) 
**101-406         การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค ์        3(2-2-5)     

(Creative Photography) 
ข. หมวดวชิาเฉพาะ            90  หน่วยกติ 
กลุ่มวชิาแกน  48  หน่วยกติ 
130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                           3 หน่วยกิต 
130-204 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือการตดัสินใจทางธุรกิจ 
                                           3 หน่วยกิต  
130-215 ธุรกิจระหวา่งประเทศ                       3 หน่วยกิต 
130-217 ธุรกิจอจัฉริยะ                                   3 หน่วยกิต 
130-302 กฎหมายธุรกิจ                                   3 หน่วยกิต 
130-303  การภาษีอากร 1                                3 หน่วยกิต 
130-403 การออกแบบนวตักรรม                     3 หน่วยกิต      
130-404 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจสตาร์ทอพั    

                   3 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. กลุ่มวชิาชีพ
เฉพาะ ลดจาํนวน
หน่วยกิตลง จาก
เดิม 36 หน่วยกิต 
เหลือ 27 หน่วย
กิต  
1.1 เพิมรายวิชา
ใหม่ ไดแ้ก่ 
1. 133-308 การ
จดัการช่องทาง
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130-405 การจดัการเชิงกลยทุธ์เพือการแข่งขนั  3 หน่วยกิต 

   131-103 การบญัชีการเงิน 1                              3 หน่วยกิต 
131-104 การบญัชีการเงิน 2                              3 หน่วยกิต 
131-204 การบญัชีบริหาร                                  3 หน่วยกิต 
132-203 การเงินธุรกิจ                                       3 หน่วยกิต 
133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั     3 หน่วยกิต 
 134-201 หลกัการจดัการ                                   3 หน่วยกิต 
 136-301  การจดัการการผลิตและการดาํเนินงาน  3 หน่วยกิต       

                                                               
กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ                          27    หน่วยกติ 
133-301 การจดัการการตลาด                            3 หน่วยกิต 
133-302 พฤติกรรมผูบ้ริโภค                              3 หน่วยกิต 
133-308 การจดัการช่องทางการตลาดแบบบูรณาการ 
                3 หน่วยกิต 
133-309 การวิจยัการตลาดและการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง 
การตลาด                3 หน่วยกิต 
133-310 การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 
             3 หน่วยกิต 
133-311 การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการและสือสงัคม 
                                                              3 หน่วยกิต 
133-404 การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา             3 หน่วยกิต 
133-413 การจดัการตราผลิตภณัฑ ์                     3 หน่วยกิต 
133-416 การวางแผนการตลาด                           3 หน่วยกิต  
 
กลุ่มวชิาชีพเลอืก                              15   หน่วยกติ 
ใหเ้ลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี 
130-308 การวิจยัทางธุรกิจ                                3 หน่วยกิต 
130-402 เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถใน
การแข่งขนั                                                          3 หน่วยกิต 
133-303 การตลาดการเกษตร                         3 หน่วยกิต 
133-305 การจดัการงานขาย                            3 หน่วยกิต 
133-401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  3 หน่วยกิต 

130-405 การจดัการเชิงกลยทุธ์เพือการแข่งขนั  3 หน่วยกิต 
   131-103 การบญัชีการเงิน 1                              3 หน่วยกิต 

131-104 การบญัชีการเงิน 2                              3 หน่วยกิต 
131-204 การบญัชีบริหาร                                  3 หน่วยกิต 
132-203 การเงินธุรกิจ                                       3 หน่วยกิต 
133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั     3 หน่วยกิต 
 134-201 หลกัการจดัการ                                   3 หน่วยกิต 
 136-301  การจดัการการผลิตและการดาํเนินงาน  3 หน่วยกิต       

                                               
กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ                          27    หน่วยกติ 
133-301 การจดัการการตลาด                            3 หน่วยกิต 
133-302 พฤติกรรมผูบ้ริโภค                              3 หน่วยกิต 
133-308 การจดัการช่องทางการตลาดแบบบูรณาการ 
                3 หน่วยกิต 
133-309 การวิจยัการตลาดและการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง 
การตลาด                3 หน่วยกิต 
133-310 การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 
             3 หน่วยกิต 
133-311 การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการและสือสงัคม 
                                                              3 หน่วยกิต 
133-404 การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา             3 หน่วยกิต 
133-413 การจดัการตราผลิตภณัฑ ์                     3 หน่วยกิต 
133-416 การวางแผนการตลาด                           3 หน่วยกิต  
 
กลุ่มวชิาชีพเลอืก                              15   หน่วยกติ 
ใหเ้ลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี 
130-308 การวิจยัทางธุรกิจ                               3 หน่วยกิต 
130-402 เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถใน
การแข่งขนั                                                          3 หน่วยกิต 
133-303 การตลาดการเกษตร                         3 หน่วยกิต 
133-305 การจดัการงานขาย                            3 หน่วยกิต 
133-401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  3 หน่วยกิต 

การตลาดแบบ
บูรณาการ 
2. 133-309 การ
วจิยัการตลาดและ
การวเิคราะห์
ขอ้มูลทางการ 
ตลาด 
3. 133-310 
การตลาดระหวา่ง
ประเทศและการ
ตลาดโลก 
4. 133-311  
การสือสาร
การตลาดเชิง
บูรณาการและสือ
สังคม 
 
1.2  ปรับยา้ย
รายวชิาจากกลุ่ม
วชิาชีพเลือก มา
กลุ่มวิชาชีพ
เฉพาะไดแ้ก่ 
133-413 การ
จดัการตรา
ผลิตภณัฑ ์
 
1.3  ปรับยา้ยจาก
กลุ่มวิชาชีพ
เฉพาะไปกลุ่ม
วชิาชีพเลือก 
ไดแ้ก่   
1. 133-405  
การตลาดบริการ 
2  133-411   
การจดัการโล 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2561 หลกัสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สาระการแก้ไข 
133-405 การตลาดบริการ                                 3 หน่วยกิต     
133-406 การตลาดทางตรง                               3 หน่วยกิต     
133-407 สมัมนาการตลาด                                3 หน่วยกิต     
133-410 การจดัการการคา้ปลีก                         3 หน่วยกิต 
133-411 การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน   3  หน่วยกิต      

133-412 การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่                    3 หน่วยกิต    
133-415 การจดัการกลยทุธ์การตลาด    3 หน่วกิต 
133-417 การศึกษาเฉพาะดา้นการตลาด   3 หน่วยกิต 
133-418 การตลาดสาํหรับผูป้ระกอบการ           3 หน่วยกิต 
133-419  การตลาดธุรกิจและสินคา้อุตสาหกรรม   3 หน่วยกิต  

 
 
130-490  เตรียมสหกิจศึกษา   1 หน่วยกิต 
130-491 สหกิจศึกษา   5 หน่วยกิต 
หมายเหตุ    
1. สําหรับนักศึกษาที เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาต้อง
ลงทะเบียนดงันี.- 
1.1  130-490  เตรียมสหกิจศึกษา  (นักศึกษาสาขาวิชา

การตลาดจะต้องผ่ านวิช า  133-309  การวิ จัย
การตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด  
หรือกาํลงัลงทะเบียนเรียนวิชา 133- 309 การวิจยั
การตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
พร้อมกบัวิชา 130-490  เตรียมสหกิจศึกษาในภาค
การศึกษานัน   และมีเกรดเฉลียสะสมไม่ตํากว่า 
2.00) 

    1.2  130-491  สหกิจศึกษา 
 1.3  ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก/วิชาโท จาํนวน 9 หน่วย   กิ

ตจากรายวิชาชีพเลือกขา้งตน้ หรือเลือกเรียนจาก
วิชาชีพเฉพาะของหลกัสูตรอืนทีเปิดสอนในคณะ
บริหารธุรกิจ โดยรวมแลว้เป็นจาํนวน 9 หน่วยกิต 

2.  กรณีนักศึกษาไม่ เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ต้อง
ลงทะเบียนดงันี.- 

133-405 การตลาดบริการ                                 3 หน่วยกิต     
133-406 การตลาดทางตรง                               3 หน่วยกิต     
133-407 สมัมนาการตลาด                                3 หน่วยกิต     
133-410 การจดัการการคา้ปลีก                         3 หน่วยกิต 
133-411 การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน   3  หน่วยกิต      

133-412 การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่                    3 หน่วยกิต    
133-415 การจดัการกลยทุธ์การตลาด    3 หน่วกิต 
133-417 การศึกษาเฉพาะดา้นการตลาด   3 หน่วยกิต 
133-418 การตลาดสาํหรับผูป้ระกอบการ           3 หน่วยกิต 
133-419  การตลาดธุรกิจและสินคา้อุตสาหกรรม   3 หน่วยกิต  
133-420  การดาํเนินงานและการจดัการแพลตฟอร์มธุรกิจขา้ม 
                พรมแดน                                                  3 หน่วยกิต 

130-490  เตรียมสหกิจศึกษา   1 หน่วยกิต 
130-491 สหกิจศึกษา   5 หน่วยกิต 
หมายเหตุ    
1. สําหรับนักศึกษาที เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาต้อง
ลงทะเบียนดงันี.- 
1.1  130-490  เตรียมสหกิจศึกษา  (นักศึกษาสาขาวิชา

การตลาดจะต้องผ่ านวิช า  133-309  การวิ จัย
การตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด  
หรือกาํลงัลงทะเบียนเรียนวิชา 133- 309 การวิจยั
การตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
พร้อมกบัวิชา 130-490  เตรียมสหกิจศึกษาในภาค
การศึกษานัน   และมีเกรดเฉลียสะสมไม่ตํากว่า 
2.00) 

    1.2  130-491  สหกิจศึกษา 
 1.3  ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก/วิชาโท จาํนวน 9 หน่วย   กิ

ตจากรายวิชาชีพเลือกขา้งตน้ หรือเลือกเรียนจาก
วิชาชีพเฉพาะของหลกัสูตรอืนทีเปิดสอนในคณะ
บริหารธุรกิจ โดยรวมแลว้เป็นจาํนวน 9 หน่วยกิต 

2.  กรณีนักศึกษาไม่ เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ต้อง
ลงทะเบียนดงันี.- 

จิสติกส์             
และซพัพลายเชน 
3. 130-490  
เตรียมสหกิจ
ศึกษา 
4. 130-491  
สหกิจศึกษา 
 
1.4  ปรับราย
วชิาชีพเฉพาะ
ออก ไดแ้ก่ 
1. 133-304  การ
จดัการช่องทาง
การตลาด 
2. 133-402  การ
วจิยัการตลาด 
3. 133-403  
การตลาดระหวา่ง
ประเทศ 
4. 133-408   
การสือสาร
การตลาดเชิง
บูรณาการ 
 
2. กลุ่มวชิาชีพ
เลอืก  เพิมจาํนวน
หน่วยกิต จากเดิม 
12 หน่วยกิต เป็น 
15 หน่วยกิต โดย 
 
1.1  เพิมรายวชิา
ใหม่ ไดแ้ก่ 
1. 130-402 
เศรษฐศาสตร์
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2561 หลกัสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สาระการแก้ไข 
2.1  ตอ้งฝึกงานจาํนวน 320 ชวัโมง 
2.2  ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก จาํนวน 15 หน่วยกิต จาก

รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกข้างต้น หรือเลือก
เรียนจากวิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรอืนทีเปิด
สอนในคณะบริหารธุรกิจ  โดยรวมแล้วเป็น
จาํนวน 15 หน่วยกิต   

3. ในกรณีทีนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ต่างหลกัสูตร หรือ
ต่างคณะ ตอ้งการเลือกเรียนสาขาวิชาการตลาดเป็นวิชาโท  
นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาชีพเฉพาะ สาขา
การตลาด   จํานวน  15 หน่วยกิต  โดยกําหนดให้ เรียน
รายวิชาต่อไปนี จาํนวน 6 หน่วยกิต  
      1.  133-301  การจดัการการตลาด 
      2.  133-302  พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
และใหเ้ลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชา
การตลาดจาํนวน 9 หน่วยกิต          
4. ในกรณีนักศึกษาต่างคณะทีต้องการเลือกเรียนสาขาวิชา
การตลาดเป็นวิชาโท   นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาในคณะ
บริหารธุรกิจ  จาํนวน 15 หน่วยกิต โดยกาํหนดใหเ้รียนรายวิชา
ต่อไปนี จาํนวน 6 หน่วยกิต  
         1.  133-302  หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
         2.  130-404  การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจสตาร์ทอพั 
และใหเ้ลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวชิาชีพเฉพาะในสาขาการตลาด
จาํนวน 9 หน่วยกิต  

 
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี                           6   หน่วยกติ 
นกัศึกษาจะตอ้งเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ทีเปิดสอนในระดบั
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัสยาม ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

2.1  ตอ้งฝึกงานจาํนวน 320 ชวัโมง 
2.2  ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก จาํนวน 15 หน่วยกิต จาก

รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกข้างต้น หรือเลือก
เรียนจากวิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรอืนทีเปิด
สอนในคณะบริหารธุรกิจ  โดยรวมแล้วเป็น
จาํนวน 15 หน่วยกิต   

3. ในกรณีทีนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ต่างหลกัสูตร หรือ
ต่างคณะ ตอ้งการเลือกเรียนสาขาวิชาการตลาดเป็นวิชาโท  
นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาชีพเฉพาะ สาขา
การตลาด   จํานวน  15 หน่วยกิต  โดยกําหนดให้ เรียน
รายวิชาต่อไปนี จาํนวน 6 หน่วยกิต  
      1.  133-301  การจดัการการตลาด 
      2.  133-302  พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
และใหเ้ลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชา
การตลาดจาํนวน 9 หน่วยกิต          
4. ในกรณีนักศึกษาต่างคณะทีต้องการเลือกเรียนสาขาวิชา
การตลาดเป็นวิชาโท   นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาในคณะ
บริหารธุรกิจ  จาํนวน 15 หน่วยกิต โดยกาํหนดใหเ้รียนรายวิชา
ต่อไปนี จาํนวน 6 หน่วยกิต  
         1.  133-302  หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
         2.  130-404  การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจสตาร์ทอพั 
และใหเ้ลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวชิาชีพเฉพาะในสาขาการตลาด
จาํนวน 9 หน่วยกิต  

 
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี                           6   หน่วยกติ 
นกัศึกษาจะตอ้งเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ทีเปิดสอนในระดบั
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัสยาม ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

จุลภาควา่ดว้ยขีด
ความสามารถใน
การแข่งขนั 
2. 133-417 
การศึกษาเฉพาะ
ดา้นการตลาด 
3. 133-418 
การตลาดสาํหรับ
ผูป้ระกอบการ 
4. 133-419 
การตลาดธุรกิจ
และสินคา้
อุตสาหกรรม 
 
5. 133-420  
การดาํเนินงาน
และการจดัการ
แพลตฟอร์ม
ธุรกิจขา้ม
พรมแดน 
                 
1.2  ปรับรายวชิา
จากวิชาชีพเลือก
ออก ไดแ้ก่  
1. 133-306 
การตลาดสินคา้
อุตสาหกรรม 
2. 133-414 
การตลาดธุรกิจ 
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แผนการศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาการการตลาด หลกัสูตร 4 ปี  
 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2561 หลกัสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ปีที 1 ภาคการศึกษาที 1 ปีที 1 ภาคการศึกษาที 1 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
3 101-203 ภาษาองักฤษเพือการปรับพืน (ไม่นับ

หน่วยกติ)* 

3* 

114-101 ภาษาองักฤษ 1 2 101-101 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ
การพฒันาทียงัยนื 

3 

130-104 
130-215 

 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
ธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 

3 
3 

133-202 
130-215 

หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

3 
3 

131-103 การบญัชีการเงิน 1 3 134-201 หลกัการจดัการ 3 
133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 3 133-420 การดาํเนินงานและการจดัการ 3 
134-201 หลกัการจดัการ 3  แพลตฟอร์มธุรกิจขา้มพรมแดน (วิชาชีพ

เลอืก 1) 

 

 รวม 20  รวม 15 
 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2561 หลกัสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ปีที 1 ภาคการศึกษาที 2 ปีที 1 ภาคการศึกษาที 2 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx ภาษาต่างประเทศที 2 2 101-204 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั 3 
114-102 ภาษาองักฤษ 2 2 101-301 ทกัษะดิจิทลัสาํหรับศตวรรษที 21 3 
xxx-xxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ (ใหล้ง 121-101 
เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

3 
 

101-201 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3 

xxx-xxx 
 

130-302 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
กฏหมายธุรกิจ 

3 
 
3 

130-104 
 

132-203 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 
การเงินธุรกิจ 

3 
 
3 

132-203 การเงินธุรกิจ 3 131-103 การบญัชีการเงิน 1 3 
131-104 การบญัชีการเงิน 2 3 131-301 การจดัการการตลาด 3 

 รวม 19  รวม 21 
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หลกัสูตรเดมิ พ.ศ.2561 หลกัสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ปีที 2 ภาคการศึกษาที 1 ปีที 2 ภาคการศึกษาที 1 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 

xxx-xxx 
 
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพล
ศึกษา 

 
3 101-205 

 
ภาษาองักฤษเพือการศึกษาทางวิชาการ 

 
3 

114-201 
113-108 

ภาษาองักฤษ 3 
การใชภ้าษาไทยเพือการสือสาร 
หรือ 113-109 การใชภ้าษาไทยเพือ
การนาํเสนอ 

2 
3 

101-401 
130-204 

 
 

ชีวิต สุขภาวะ และการออกกาํลงักาย 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือการตดัสินใจทางธุรกิจ 

3 
3 

130-204 
 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือการ
ตดัสินใจทางธุรกิจ 

 
3 130-302 

 
กฏหมายธุรกิจ 

 
3 

131-204 การบญัชีบริหาร 3 130-403 การออกแบบนวตักรรม 3 

130-403 การออกแบบนวตักรรม 3 131-104 การบญัชีการเงิน 2 3 

133-301 การจดัการการตลาด 2 133-302 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3 

 รวม 19  รวม 21 
 
 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ.2561 หลกัสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ปีที 2 ภาคการศึกษาที 2 ปีที 2 ภาคการศึกษาที 2 

   ชือวิชา รหสัวชิา หน่วยกิต 
xxx-xxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ 

3 xxx-xxx 
 

เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทวัไป 1 3 

114-202 ภาษาองักฤษ 4 2 xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทวัไป 2 3 

130-303 

130-404 

136-301 

 

133-302 

การภาษีอากร 1 

ผูป้ระกอบการและธุรกิจสตาร์ทอพั 

การจดัการการผลิตและการ

ดาํเนินงาน 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3 
3 
3 
 
3 

131-204 

130-404 

136-301 

 

133-310 

การบญัชีบริหาร 

การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจสตาร์ทอพั 

การจดัการการผลิตและการดาํเนินงาน 

 

การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 

3 
3 
3 
 
3 

133-311 การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการ
และสือสังคม 

3 133-311 
 

การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการและสือ
สังคม 

3 

 รวม 20  รวม 21 
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หลกัสูตรเดมิ พ.ศ.2561 หลกัสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ปีที 3 ภาคการศึกษาที 1 ปีที 3 ภาคการศึกษาที 1 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx 
114-301 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ 
ภาษาองักฤษ 5 หรือ 114-303 การ
ใชภ้าษาองักฤษเพือวชิาชีพ 

3 
2 

xxx-xxx 
130-303 

 
 

เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทวัไป 3 
การภาษีอากร 1 

3 
3 

130-217 ธุรกิจอจัฉริยะ 3 130-217 ธุรกิจอจัฉริยะ 3 
133-308 การจดัการช่องทางการตลาดแบบ

บูรณาการ 
3 133-308 การจดัการช่องทางการตลาดแบบบูรณา

การ 
3 

133-309 การวจิยัการตลาดและการวเิคราะห์
ขอ้มูลทางการตลาด 

3 133-309 การวจิยัการตลาดและการวเิคราะห์ขอ้มูล
ทางการตลาด 

3 

133-310 การตลาดระหวา่งประเทศและการ
ตลาดโลก 

3 133-404 
 

การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา 3 

133-413 การจดัการตราผลิตภณัฑ ์ 3 xxx-xxx วชิาชีพเลือก 2 3 
      
 รวม 20  รวม 21 

 
 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ.2561 หลกัสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ปีที 3 ภาคการศึกษาที 2 ปีที 3 ภาคการศึกษาที 2 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
114-302 ภาษาองักฤษ 6 หรือ 114-304 

เทคนิคการใชภ้าษาองักฤษเพือการ
นาํเสนอทางวิชาชีพ 

2 xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทวัไป 4 3 

xxx-xxx 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

3 133-413 การจดัการตราผลิตภณัฑ ์ 3 

133-404 การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา 3 133-416 การวางแผนการตลาด 3 

133-416 การวางแผนการตลาด 3 xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3 3 
133-xxx วชิาชีพเลือก 3  xxx-xxx วชิาชีพเลือก  4 (เฉพาะนักศึกษาทเีลอืก

ฝึกงาน) 
3 

133-xxx วชิาชีพเลือก หรือ 130-490 เตรียม
สหกิจศึกษา 

3 หรือ 1 130-490 เตรียมสหกิจศึกษา   1 

 รวม 17 หรือ 15  รวม 15 หรือ 13 
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หลกัสูตรเดมิ พ.ศ.2561 หลกัสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ปีที 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีที 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
130-491 สหกิจศึกษา  5 130-491 สหกิจศึกษา  1 5 
หรือ  การฝึกงาน 0  หรือฝึกงาน (ไม่มีหน่วยกิต) 0 

 รวม 5 หรือ 0  รวม 5 หรือ 0 
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หลกัสูตรเดมิ พ.ศ.2561 หลกัสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ปีที 4 ภาคการศึกษาที 1 ปีที 4 ภาคการศึกษาที 1 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
130-405 การจดัการเชิงกลยทุธ์เพือการ

แข่งขนั 
3 xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทวัไป 5 3 

133-xxx วชิาชีพเลือก  3 130-405 การจดัการเชิงกลยทุธ์เพือการแข่งขนั 3 
133-xxx วชิาชีพเลือก  3  xxx-xxx วชิาชีพเลือก 5 (เฉพาะนักศึกษาทเีลอืก

ฝึกงาน) 

3 

133-xxx วชิาชีพเลือก (เฉพาะนกัศึกษาเลือก
ฝึกงาน) 

3  xxx-xxx เลือกเสรี 3 

xxx-xxx เลือกเสรี 3 xxx-xxx เลือกเสรี 3 
xxx-xxx เลือกเสรี 3    

 รวม 18  รวม 15 
 หรือ     

130-491 
สหกิจศึกษา* หรือฝึกงาน (ไม่มี
หน่วยกิต) 5 หรือ 0    

 รวม 5 หรือ 0    
 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ.2561 หลกัสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ปีที 4 ภาคการศึกษาที 2 ปีที 4 ภาคการศึกษาที 2 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
130-405 การจดัการเชิงกลยทุธ์เพือการ

แข่งขนั 
3  ไม่มี  

133-xxx วชิาชีพเลือก  3    
133-xxx วชิาชีพเลือก  3     
133-xxx วชิาชีพเลือก (เฉพาะนกัศึกษาเลือก

ฝึกงาน) 
3     

xxx-xxx เลือกเสรี 3    
xxx-xxx เลือกเสรี 3    

 รวม 18  รวม  
หมายเหตุ  
*ในกรณีทีนกัศึกษายงัไม่ไดล้งทะเบียนรายวิชา 130-491 สหกิจ
ศึกษา ในปีที 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้นักศึกษาลงทะเบียน
รายวชิา 130-491 สหกิจศึกษา ในปีที 4 ภาคการศึกษาที 1 
**ในกรณีทีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนรายวชิา 130-491 สหกิจศึกษา 
ใน ปี ที  4   ภาคการศึกษาที  1  เรียบ ร้อยแล้ว  ให้นัก ศึกษ า
ลงทะเบียนรายวชิาในปีที 4 ภาคการศึกษาที 2 ตามทีกาํหนด 

หมายเหตุ  
*ในกรณีทีนกัศึกษายงัไม่ไดล้งทะเบียนรายวิชา 130-491 สหกิจศึกษา 
หรือฝึกงานในปีที 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้นักศึกษาลงทะเบียน
รายวชิา 130-491 สหกิจศึกษา หรือฝึกงานในปีที 4 ภาคการศึกษาที 1 
**ในกรณีทีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนรายวชิา 130-491 สหกิจศึกษา  หรือ
ฝึกงานในปีที  4  ภาคการศึกษาที  1 เรียบร้อยแล้ว  ให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวชิาในปีที 4 ภาคการศึกษาที 2 ตามทีกาํหนด 
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6. คาํอธิบายรายวชิา 
 

ตารางเปรียบเทยีบคาํอธิบายรายวชิาหมวดวชิาศึกษาทวัไป 
ฉบับเดิม พ.ศ. 2561 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ของมหาวทิยาลยัสยาม 
 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 

1. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

100-101    หลกัเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกจิ 

                พอเพยีง                            3(3-0-6)   

 (Principles of Economics and Philosophy of 
                Sufficiency Economy) 

หลักทัวไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรร
ทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เพือให้เกิด อรรถประโยชน์
สู ง สุ ด  ประกอบด้วยด้านมหภาคว่าด้วยรายได้
ประชาชาติ พฤติกรรมโดยรวมของการบริโภค การออม 
การลงทุน ระดับรายได้ ระดับราคา งบประมาณของ
รัฐบาล การเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจ ระหว่าง
ประเทศ และดา้นจุลภาควา่ดว้ยพฤติกรรมของผูด้าํเนิน
กิจกรรมต่างๆ ทฤษฎีการเลือกของผูบ้ริโภค ทฤษฎี
ต้นทุน  และโครงสร้างของตลาด  ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงว่าดว้ยการดาํเนินการตามสายกลาง โดยมิให้มี
การใชจ่้ายเกินตวั ทงัในระดบับุคคล ระดบัธุรกิจ และ
ระดับประเทศ  เพือป้องกันภาวะหลอมละลาย ทาง
เศรษฐกิจ  และเพื อให้ เกิดความ เจริญ เติบโตและ
พฒันาการอยา่งยงัยนื 

*101-101   หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพอื 

                  การพฒันาทยีงัยนื                 3(3-0-6)          
(Sufficiency Economy Philosophy for 

                       Sustainable Development) 

หลักการแนวคิดและความสําคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลกัการเบืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์
และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชือมโยงระหว่าง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาทียงัยนืและ
เป้าหมายการพฒันาทียงัยืน การดาํรงชีวิตในสังคมร่วม
สมยัดว้ยการนอ้มนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ
การพฒันาทียงัยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือ
กรณีศึกษา 

เปลียนรหสัและชือ
วชิา 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 

100-102  ปรัชญาและศาสนากบัการครองชีวติ    3(3-0-6) 

             (Philosophy, Religions and Life Style) 

หลกัปรัชญา คาํสอนของศาสนาต่างๆและความสําคญั
ของศาสนากบัการดาํเนินชีวิต ความหมายและคุณค่า
ของชีวิตตามหลกัศาสนา หลกัธรรมในการดาํรงชีวิต 
ความสําคญัของศีล สมาธิ ปัญญา การพฒันาตนและ
การแกปั้ญหาชีวิตโดยใชห้ลกัคาํสอนทางศาสนาต่างๆ 
รวมถึงการประยุกต์ใช้เพือสร้างความสําเร็จในการ
ทาํงานและการอยูร่่วมกบัผูอื้นอยา่งสันติ 

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

หลกัปรัชญา คาํสอนของศาสนาต่างๆ และความสําคญั
ของศาสนากับการดาํเนินชีวิต ความหมายและคุณค่า
ของชีวิตตามหลกัศาสนา หลกัธรรมในการดาํรงชีวิต 
ความสําคญัของศีล สมาธิ ปัญญา การพฒันาตนและ
การแกปั้ญหาชีวิตโดยใชห้ลกัคาํสอนทางศาสนาต่างๆ 
รวมถึงการประยุกต์ใช้เพือสร้างความสําเร็จในการ
ทาํงานและการอยูร่่วมกบัผูอื้นอยา่งสันติ 

เปลียนรหสัวชิา 
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100-103   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพือการ   
เรียนรู้ตลอดชีวติ            3(2-2-5) 

               (Principles of Logics and Thinking Skill for 

               Lifelong Learning)   

หลกัตรรกศาสตร์ ความรู้พืนฐานของกระบวนการคิด 
การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทกัษะการคิด
ชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาทีแตกต่างกนั เช่น การคิด
วิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิด
วิพากษ ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การคิดประยกุต ์การ
คิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา 
การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต 
และการ เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข้าถึง
แหล่งความรู้เพิอการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง 

101-108    หลกัตรรกศาสตร์และทกัษะการคดิเพอื 

                  การเรียนรู้ตลอดชีวติ                     3(2-2-5) 

                  (Principles of Logics and Thinking Skill for  

                     Lifelong Learning)   

หลกัตรรกศาสตร์ ความรู้พืนฐานของกระบวนการคิด 
การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทกัษะการคิด
ชนิดต่างๆในการแกปั้ญหาทีแตกต่างกัน เช่น การคิด
วิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิด
วิพากษ ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การคิดประยกุต ์การ
คิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา 
การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต 
และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รวมถึงทกัษะการเขา้ถึงแหล่ง
ความรู้เพิอการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง 

เปลียนรหสัวชิา 

100-104    มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาบุคลกิภาพ   
3(3-0-6)     Human Relations and Personality 

                      Development) 

ความหมาย ทีมา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม 
การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มในสังคม 
ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พฒันาการทางบุคลิกภาพของ
บุคคลเพือการปรับตวัทางสังคม ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล ภาวะผูน้ํา และการฝึกพฤติกรรมทีเหมาะสม 
ตลอดจนมารยาททางสังคม 

*101-109    มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาบุคลกิภาพ   
3(3-0-6)    (Human Relations and Personality 

                      Development) 

ความหมาย ทีมา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสังคม 
การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม 
ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพของ
บุคคลเพือการปรับตวัทางสังคม ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล ภาวะผูน้ํา การฝึกพฤติกรรมทีเหมาะสมและ
มารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ 
การแต่งกายการแต่งหน้าและการทําผมเพือส่งเสริม
บุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์  การพัฒนา
ทกัษะการพูดดว้ยการออกเสียงทีชดัเจนและใชภ้าษาที
ถกูตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์  

เปลียนรหสัวชิา 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 

100-105   จิตวทิยาในชีวิตประจําวนั               3(3-0-6) 

                 (Psychology in Daily Life)   

ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพือประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั การพฒันาทักษะทางจิต-สังคม ความ
เขา้ใจตนเองและผูอื้น การวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล การรับรู้ การอธิบายสาเหตุแห่งพฤติกรรมและ
การจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  การพัฒนาความฉลาดทาง

*101-110   จิตวิทยาในชีวิตประจําวนั            3(3-0-6) 

                  (Psychology in Daily Life)  

แน ว คิ ด ท าง จิ ต วิ ท ย าแ ล ะ ก ารป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจาํวนั พฒันาการมนุษย ์บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การเขา้ใจตนเองและผูอื้น การ
วิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการ
รับรู้ การจูงใจ การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ การ
จดัการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตวั 

เปลียนรหสัวชิา 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 
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อารมณ์ การจดัการกบัความเครียดและความขดัแยง้ทาง
จิต สุขภาพจิตและการปรับตวั 

100-106  อาเซียนในโลกยุคใหม่                3(3-0-6) 

                 (ASEAN in the Modern World)  

การเปลียนแปลงของโลกในปัจจุบัน การจัดระเบียบ
โลกใหม่ ความสําคญัของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต่้อ
โลกปัจจุบนั ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ปัจจยั
ที มีผลต่ออาเซี ยน  อาทิ  ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม สภาพการณ์
และปัญหาของอาเซียนในปัจจุบนั ความสัมพนัธ์ภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทของอาเซียนต่อไทยและ
ประชาคมโลก บทบาทของชาติมหาอาํนาจต่ออาเซียน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัอาเซียน 

*101-111    อาเซียนในโลกยุคใหม่            3(3-0-6)
   (ASEAN in the Modern World)  

การเปลียนแปลงครังใหญ่ของเอเชียทีมีแนวโนม้ในการ
เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่มประเทศทีมีอตัรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจระดบัสูง และมีศกัยภาพทีจะ
เปลียนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก ความท้าทายของ
เอเชียและอาเซียนในการปรับตวัและคงอยูบ่นเส้นทาง
การเป็นศูนยก์ลางของโลก พฒันาการของอาเซียนและ
ประชาคมอาเซียน ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วฒันธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยในเวที
โลก 

เปลียนรหสัวชิา  
ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 

100-107 อารยธรรมศึกษา                         3(3-0-6) 

                (Civilization Studies)  
อารยธรรมและวิวฒันาการของอารยธรรมโลก อารย
ธรรมไทย ปัจจยัทีกาํหนดลกัษณะสังคมและวฒันธรรม
ไทย  ความ รู้ เรืองธรรมชาติและประยุกตวิทยาใน
สังคมไทย  สังคม  เศรษฐกิจ  การปกครอง  ศาสนา 
พิ ธี ก ร รม  ก ารล ะ เล่ น พื น บ้ าน  ส ถ าปั ต ยก รรม 
ประติมากรรม  จิตรกรรม  นาฏศิลป์  ดุ ริยางคศิลป์ 
การศึกษา ค่านิยมของไทย รวมทงัแนวโน้มของสังคม
และวฒันธรรม 

*101-112      อารยธรรมศึกษา                          3(3-0-6) 

                     (Civilization Studies)  
อารยธรรมทีสํ าคัญ  ทังอารยธรรมตะวันตกและ
ตะวนัออก ยคุโบราณ ยคุกลาง ยคุใหม่ การส่งต่อมรดก
ทางภู มิ ปัญญ าให้ กับ โลกในยุค ปั จ จุบัน  ผลงาน
ศิลปกรรม ที โดด เด่ น ใน แต่ ล ะยุค  ภู มิ ห ลังท าง
ประวติัศาสตร์และมรดกทางวฒันธรรมของไทยและ
ประเทศเพือนบา้นในกลุ่มอาเซียน 

เปลียนรหสัวชิา 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 

100-108 ทกัษะการศึกษา                            3(2-2-5) 
                (Study Skills)            

คุณค่าของการศึกษา และวิธีการศึกษาทีสัมฤทธิผลโดย
วิเคราะห์เจตคติ  และคุณค่าของตนเอง  ของชีวิต  และ
ความสัมพันธ์กับการศึกษาระบบอุดมศึกษา  ศึกษา
ทกัษะทีจาํเป็นสําหรับการศึกษา อาทิ การใชห้้องสมุด  
การสืบคน้ขอ้มูลจากเทคโนโลยสีารสนเทศ  การสือสาร
ใหม่  และทีเป็นปัจจุบนั  ศึกษาปัญหา และอุปสรรคใน
การศึกษา  การนําเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้เพือ
ปรับปรุงทักษะการวิเคราะห์หลักการคิดเชิงวิพากษ ์ 
และวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์  การทาํงานเป็นทีม  การ
บริหารเวลาในการศึกษา  การบริหารความขดัแยง้ทาง

*101-113    ทกัษะการศึกษา                              3(2-2-5)  
                   (Study Skills)            
คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธิผลใน
ระดบัอุดมศึกษา ทักษะทีจาํเป็นสําหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที  21  การใช้ห้ อ งส มุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ทักษะการคิดวิเคราะห์  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค ์การทาํงานเป็นทีม จิต
สาธารณะ การบริหารเวลา   

เปลียนรหสัวชิา 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 
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การศึกษา  ทักษะการอ่าน ฟัง การจดบันทึก การจับ
ประเด็น  การจัดทาํรายงาน และการนําเสนอ รวมทัง
ทกัษะการใช้ชีวิตทีสําคญั ไดแ้ก่ ทกัษะในการบริหาร
การเงินส่วนบุคคล   และทักษะการเป็นพลเมืองใน
สังคมประชาธิปไตย ฯลฯ 

111-101    จิตวิทยาทวัไป                             3(3-0-6)  
                  (General Psychology)  
แนวทางการศึกษา และความเป็นมาของจิตวิทยา 
ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชาจิตวิทยา 
และคุณค่าในทางปฏิบัติ  การสัมผัสและการรับ รู้ 
แรงจูงใจ  การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อารมณ์  พัฒนาการของแต่ละช่วงวยั 
สติปัญญา และการวดั ความผิดปกติทางจิตและการ
พฒันาสุขภาพจิต การเขา้ใจและการพฒันาตนเอง 

101-114   จิตวทิยาทวัไป                                 3(3-0-6)  
                 (General Psychology)  

แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา 
ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชาจิตวิทยา
และคุณค่าในทางปฏิบัติ  การสัมผัสและการรับ รู้ 
แรงจูงใจ  การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อารมณ์  พัฒนาการของแต่ละช่วงวยั 
สติปัญญาและการวดั ความผิดปกติทางจิตและการ
พฒันาสุขภาพจิต การเขา้ใจและการพฒันาตนเอง 

 

เปลียนรหสัวชิา 

111-102    สังคมวทิยาเบืองต้น                      3(3-0-6) 

                 (Introduction to Sociology)  

อิท ธิพลของสิ งแวดล้อมทางสั งคมที มี ต่อบุคคล 
สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพล
ของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม 
และความเป็นผูน้ํา เจตคติในการทาํงาน การมีมนุษย
สัมพนัธ์ทีดี  พิจารณาความสําคญัและวิวฒันาการของ
สถาบันต่ าง  ๆ  โดย เที ยบลําดับ  ความ เจ ริญ ท าง
เทคโนโลย ีและความเปลียนแปลงทางประชากร 

101-115   สังคมวทิยาเบืองต้น                       3(3-0-6) 

                  (Introduction to Sociology)  

อิท ธิพลของสิ งแวดล้อมทางสั งคมที มี ต่อ บุคคล 
สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพล
ของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม 
และความเป็นผูน้าํ เจตคติในการทาํงาน มนุษยสัมพนัธ์
ทีดี ความสําคญัและวิวฒันาการของสถาบนัต่าง ๆ โดย
เทียบลําดับ  ความเจริญทางเทคโนโลยี และความ
เปลียนแปลงทางประชากร 

เปลียนรหสัวชิา 

111-103  หลกัเศรษฐศาสตร์                           3(3-0-6) 

                (Principle of Economics)   

หลกัทวัไปของเศรษฐศาสตร์ทีว่าดว้ยมูลค่า ราคาและ
การจัดสรรท รัพยากร  พฤติกรรมของผู ้บ ริโภค 
แนวความคิดเรืองอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎ
การลดของสินคา้ ภายใตท้ฤษฎีตน้ทุนและปัจจยัต่างๆ 
ทีกาํหนดอุปทานของสินคา้และบริการของปัจจยัการ
ผลิต  ในตลาดทีมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์ ปัจจยัการผลิตและการกาํหนดปัจจยัการผลิต
โดยยอ่ในส่วนของตน้ทุนเชิงเปรียบเทียบ 

101-116     หลกัเศรษฐศาสตร์                         3(3-0-6) 

                   (Principle of Economics)   

หลกัทวัไปของเศรษฐศาสตร์ทีว่าดว้ยมูลค่า ราคาและ
การจัดสรรท รัพยากร  พฤติกรรมของผู ้บ ริโภค 
แนวความคิดเรืองอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎ
การลดของสินคา้ ภายใตท้ฤษฎีตน้ทุนและปัจจยัต่างๆ 
ทีกาํหนดอุปทานของสินคา้และบริการของปัจจยัการ
ผลิตในตลาดทีมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์ ปัจจยัการผลิตและการกาํหนดปัจจยัการผลิต
โดยยอ่ในส่วนของตน้ทุนเชิงเปรียบเทียบ 

เปลียนรหสัวชิา 
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111-106     สันติภาพศึกษา                     2(2-0-4) 

                  (Peace Studies)        
ความแตกต่างระหวา่งแนวความคิดพืนฐานทางปรัชญา 
กระบวนการสือสารของมนุษยแ์ละระดบัภาษาทีใช ้เพือ
สร้างความเขา้ใจทีตรงกนั ทฤษฎีและแนวความคิดของ
การเมืองและเศรษฐกิจในระบบต่างๆ สาเหตุแห่งความ
ขดัแยง้ทางการเมือง เศรษฐกิจ และศาสนา อนันาํไปสู่
ความขดัแยง้ทางอาวุธและสงคราม ทีเกิดขึนทงัในอดีต
และปัจจุบัน  วิเคราะห์ถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาข้อ
ขัดแยง้โดยสันติวิธีและปราศจากความรุนแรงทังใน
ระดบัปัจเจกบุคคล ครอบครัว องคก์ร สังคม รวมทงัใน
ระดบัชาติและในระดบัโลกวิธีการในการลดกาํลงัอาวุธ 
การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและสิทธิ
มนุษยชน  บทบาทของสหประชาชาติและองคก์รต่าง ๆ 
ในการผดุงรักษาสันติภาพของโลก 

ไม่ม ี ยกเลิก 

111-107    ความรู้เบืองต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
2(2-0-4)   (Introduction to Intellectual Property) 

ความสําคัญของการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาทีมีต่อการส่งเสริมความคิดริเริมของมนุษย์
ตลอดจนการพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และพฒันาการดา้นศิลปะและวรรณกรรม
ความเกียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคล  ธุรกิจ  
และองคก์รประเภทต่าง ๆ หลกักฎหมายไทยทีเกียวขอ้ง
กับทรัพย์สินทางปัญญา ทังลิขสิทธิ  สิทธิบัตร และ
เครืองหมายการคา้ รวมทงัสนธิสัญญาระหวา่งประเทศ
ทีเกียวข้องกับลิขสิทธิและเครืองหมายการค้า  เช่น 
สนธิสัญญา WTO  TRIP’s  และ  Patient Cooperation Treaty  

บทบาทของ WIPO  ในการส่งเสริมการปกป้องทรัพยสิ์น
ทางปัญญาระหว่างประเทศตลอดจนการบริหารให้
เป็นไปตามสนธิสัญญาระหวา่งประเทศทีเกียวขอ้ง 

การเรียนการสอนจะเน้นกรณีศึกษา ดา้นการประยุกต์
หลกัการทางทรัพยสิ์นทางปัญญาทีเกียวขอ้งกบัปัญหา
ในทางเทคโนโลย ีธุรกิจ ชีววศิวกรรมและคอมพิวเตอร์ 

 

 

ไม่ม ี ยกเลิก 
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112-101     อารยธรรม                                 3(3-0-6) 

                  (Civilizations)           

ประวติัความเป็นมาของอารยธรรม  และวิวฒันาการ
ของมนุษยชาติโดยสั งเขป  อารยธรรมแม่บททัง
ตะวนัตกและตะวนัออก ซึงไดทิ้งมรดกใหก้บัโลกในยคุ
ปัจจุบนั อารยธรรมยคุฟืนฟูศิลปะวิทยาการ การปฏิรูป
ศ าส น า  แ ล ะก ารป ฏิ วั ติ ท างภู มิ ปั ญ ญ า  ศึ ก ษ า
ป ร ะ วั ติ ศ าส ต ร์ ไท ยตั ง แ ต่ ส มั ย สุ โ ข ทั ย จ น ถึ ง
รัตนโกสินทร์ ในดา้นการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม และความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ 

ไม่ม ี ยกเลิก 

112-102   ความ รู้ เบื องต้น เกียวกับป รัชญ าและ   
ตรรกศาสตร์                              3(3-0-6) 

     (Fundamental of Philosophy and Logic) 

พืนฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริย
ศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ทงัปรัชญาตะวนัตกและปรัชญา
ตะวันออกตังแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน  ศึกษา
ลักษณะความคิด  กระบวนการของความคิดอย่างมี
เหตุผล ทงัแบบนิรนยัอุปนยัโดยวธีิการทางวิทยาศาสตร์ 
เพือสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม
ปัจจุบนั 

ไม่ม ี ยกเลิก 

112-103    มนุษย์กบัวรรณกรรม                      3(3-0-6) 

                  (Man and Literature)   

ความหมาย กาํเนิด และรูปแบบต่าง ๆ ของวรรณคดี  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ  การแสดงออกทาง
ศิลปะในรูปของวรรณกรรม วิเคราะห์ความคิด จิตใจ 
ปรัชญา อุดมการณ์ และค่านิยมของมนุษย ์อนัปรากฏ
ในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ คือ บทกวี นวนิยาย เรือง
สัน ความเรียงและบทความทีมีค่าชีให้เห็นปัญหาของ
มนุษย์ในภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติและสั งคม
ตลอดจนมรดกอารยธรรมอันมีอิทธิพลต่อนักเขียน
เหล่านนั 

ไม่ม ี ยกเลิก 

112-104     มนุษยกบัศิลปะ                            3(3-0-6) 

                   (Man and Arts)       
ความหมายของสุนทรียศาสตร์ ทรรศนะของปรัชญาเมธี 
และศิลปินกลุ่มสาํคญั ๆ เกียวกบั “ความงาม” มรดกทาง

ไม่ม ี ยกเลิก 
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อารยธรรมทีมีต่อศิลปะและดนตรีในยคุสมยัทีสาํคญั ๆ 
ตงัแต่ยคุโบราณจนถึงยคุปัจจุบนั ความซาบซึงในคุณค่า
ของศิลปะและดนตรีทงัของไทยและสากล รู้จกัผลงาน
อนัยงิใหญ่ทีมาจากแรงบนัดาลใจของศิลปินในสาขา
ต่างๆ  ใหมี้ความรู้เบืองตน้เกียวกบัเครืองดนตรีไทย 
และสากล ชีใหเ้ห็นถึงประโยชน์ทีสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติ ประจาํวนัได ้

112-106    ไทยศึกษา                                    3(3-0-6) 

                  (Thai Studies)        
ความเป็นมาของชุมชนไทย  ปัจจัยทีกาํหนดลกัษณะ
สังคมและวฒันธรรมไทย ความรู้เรืองธรรมชาติและ
ประยุกตวิทยาในสังคมไทย  สังคม  เศรษฐกิจ  การ
ปกครอง  ศาสนา  พิ ธีกรรม   การละเล่นพื นบ้าน 
สถาปัตยกรรม  ประติมากรรม จิตรกรรม  นาฏศิลป์ 
ดุ ริยางค์ ศิล ป์  การศึกษาค่ านิ ยมของไทย  รวมทัง
แนวโนม้สังคมและวฒันธรรม 

ไม่มี ยกเลิก 

112-107   ศาสนาเปรียบเทยีบ                       3(3-0-6) 

                (Comparative Religions)   

ศาสนาทีสําคญั ๆ ต่าง ๆ เช่น ศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) 
ยิว ชินโต  เต๋า เชน พุทธ ขงจือ คริสต์ อิสลาม บาไฮ 
โดยนาํศาสนาต่าง ๆ ดงักล่าวมาเปรียบเทียบในหัวขอ้ที
สําคัญ  ๆ เช่น เปรียบเทียบเรืองกาลเวลาและสถานที 
เปรียบเทียบศาสนาโบราณและสมยัปัจจุบนั ศาสนาฝ่าย
เทวนิยมกับอเทวนิยม  การสร้างและการสลายโลก 
ศรัทธาและฐานะของมนุษย์ ชีวิต  อุปนิสัยและการ
ปฏิบัติแห่งศาสดา สังคมในสมัยนัน ๆ อภินิหาร วิธี
ประกาศศาสนา นกัพรต คาํสอนเรืองความหวงัให้ผูม้า
โปรด และเปรียบเทียบหลกัความดีอนัสูงสุด 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิก 

112-108     การวางแผนชีวติครอบครัว        2(2-0-4) 

                  (Family Life Planning)   

ความรู้เขา้ใจในความสําคญัของความแตกต่างเกียวกบั
เพศศึกษา  ตระหนกัในพฒันาการของสัมพนัธภาพ และ
นํ าไป สู่ แน วคิด ที ถู กต้อ งด้าน ชี วิตสั งคม  ความ
รับผิดชอบต่อตนเองในการดาํเนินชีวิตภายใตส้ภาวะ
สิงแวดล้อมที เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว  เน้นการ

ไม่มี ยกเลิก 
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เตรียมการวางแผนชีวิตครอบครัวทีมีคุณภาพในอนาคต 
รวมทงัการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางดา้น
วฒันธรรมและดา้นสังคม 

112-109    ดนตรีปฏิบัต ิ                            2(1-2-3) 

                   (Music Practice)        

ประวัติ  ลักษณะ  และชนิดของศิลปะและดนตรี 
เสียงดนตรีประเภทต่าง ๆ การตอบสนองอารมณ์ต่อ
ดนตรี คุณค่าของศิลปะ  และดนตรีกับการดาํรงชีวิต
ลักษณะของเครืองดนตรีชนิดต่าง ๆ ทังเครืองดนตรี
ไทยและสากล  ฝึกทักษะในการปฏิบัติเครืองดนตรี
อยา่งนอ้ย 1 ชนิด การฝึกซ้อมเบืองตน้ทีถูกตอ้งทงัแบบ
เดียวและแบบผสมวง การอ่านโนต้ดนตรี ทกัษะในการ
ฟังเพือให้ซาบซึงถึงคุณประโยชน์ทีได้รับจากการ
ฝึกซอ้มและการเล่นดนตรี 

ไม่ม ี ยกเลิก 

 **101-102     ความเป็นพลเมอืงในสังคมไทยและสังคม 
                    โลก                                            3(3-0-6)      
       (Civic Literacy in Thai and Global  
                    Context)   

สภาพการณ์ทางการเมื อง  เศรษฐกิจ  สั งคม  และ
วฒันธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็นปัญหาร่วม
สมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทาง
ความคิดทีเป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม การรู้
หน้าทีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริต  ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็น
พลเมืองกบัสถานะการพฒันาของประเทศ บทบาทและ
หนา้ทีของบุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

เปิดใหม่ 

 **101-103      การออกแบบตนเองและบุคลกิภาพ 

เพอืความเป็นผู้นํา            3(2-2-5)              
(Designing Your Self and Personality for 

                       Leadership) 

การวิ เคราะห์ตน เอง  การรู้จักตน เอง  การกําหนด
เป้าหมายในชีวติ การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 
การพฒันาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมนัใจในการ
อยู่ในสังคม  การพัฒนาการพูดในทีสาธารณะ  การ

เปิดใหม่ 
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แนะนาํตนเองเพือความประทบัใจแรกพบต่อผูอื้น การ
พฒันาภาวะผูน้าํ ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ การทาํงานเป็น
ทีม   

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

                   (Smart Money Management)        
การเงินกับชีวิตประจาํวนั สิทธิและหน้าที เป้าหมาย
การเงิน  การบริหารการเงินส่วนบุคคล  นวัตกรรม
ทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การ
ประกันภัย สินเชือเงินกู้ การวางแผนภาษี  การเป็น
ผูป้ระกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียม
ตวัก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

เปิดใหม่เพือพฒันา 
Financial Literacy 

 **101-105    เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 

                                                                          3(2-2-5) 
                   (Community Explorer and Service Learning)   
การเรียนรู้เกียวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพือ
คน้หาประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาโดยให้
ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผูเ้รียน
และสมาชิกชุมชน  เทคนิคและการเสริมทักษะการ
เขา้ถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทกัษะการใชชี้วิต
และทักษะด้านสังคม  การสือสาร  การเรียน รู้ผ่าน
กิจกรรมบริการ การพฒันาและการขบัเคลือนโครงการ
เพือการพฒันาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นนักวิจยัและนักพฒันาชุมชนเพือ
รองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยงัยืนใน
ศตวรรษที 21 

 

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

     (Politics and Law in Everyday Life) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบืองตน้ กฎหมาย
ใกลต้วัทีเกียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั อาทิ กฎหมายแพ่ง 
กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอืนๆ  ตาม
สถานการณ์ปัจจุบนัของสังคม 
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2. กลุ่มวชิาภาษาและการสือสาร 

113-108    การใช้ภาษาไทยเพอืการสือสาร   3(2-2-5) 
                 (Thai Usage for Communication)   

โครงสร้างทางไวยากรณ์ทังภาษาพูดภาษาเขียน และ
การสือสาร ความแตกต่างระหวา่งภาษาเขียนและภาษา
พูด ภาษาทางการและไม่เป็นทางการสํานวนโวหาร คาํ
ราชาศัพท์ หลักการอ้างอิง การสือสารทางโทรศัพท ์
หลกัการเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายสมคัรงาน 
การเขียนประวติัของตนเอง การบันทึกและการสรุป
ความ  การเขียนโต้ตอบหนังสือทางธุรกิจ การเขียน
เรียงความ ฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทยทงัการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน 

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

การใช้ภาษาไทยเพือการสือสารในสถานการณ์ต่างๆ 
การฟังจบัใจความ หลกัการใชภ้าษาในการพูดให้บรรลุ
วตัถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับ
ใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารทีอ่าน หลกัการใช้
ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ   

เปลียนรหัสและชือ
วชิา 

แ ก้ ค ํ า อ ธิ บ า ย
รายวชิา 

113-109   การใช้ภาษาไทยเพอืการนําเสนอ    3(2-2-5) 
                (Thai Usage for Presentation)  

หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คาํ ประโยค คาํเชือม 
สาํนวนโวหาร การออกเสียงคาํทีถูกตอ้ง และการพดูใน
สถานการณ์ ต่างๆ  การแสดงความคิดเห็นและการ
นาํเสนอ อาทิ การนาํเสนอเชิงวิชาการ การนาํเสนอเชิง
ธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพือให้ได้งาน ตลอดจนการ
เขียนโครงการ การเลือกช่องทางการสือสาร และการ
อ่านขอ้มูลเชิงสถิติ 

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

การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ 
อาทิ การนาํเสนอขอ้มูลทางวิชาการ การนาํเสนอขอ้มูล
ทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ 
การนําเสนอข้อมูลทีมีความน่าเชือถือ  การเลือกใช้
ช่องทางการสือสารอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทาํงาน 

เปลียนรหัสและชือ
วชิา 

แ ก้ ค ํ า อ ธิ บ า ย
รายวชิา 

114-101    ภาษาองักฤษ 1 (English 1)             2(1-2-3) 

ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษพืนฐาน 
ฝึกการฟังในระดบัประโยค การพูดเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั เช่น การทกัทาย การเชือเชิญ การแนะนาํ 
การแสดงความยินดีหรือเสียใจและอืนๆเน้นการออก
เสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษา  ฝึกทักษะการอ่าน
ขอ้ความในระดับประโยคและย่อหน้า โดยใช้ความรู้
ดา้นไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคมาประกอบ 
ศึกษาการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนตอบ
คาํถามโดยใชป้ระโยคทีถกูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 

ไม่มี ยกเลิก 

114-102    ภาษาองักฤษ 2 (English 2)          2(1-2-3) 

ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษเพิมเติม 
ศึกษาวฒันธรรม วิธีการแสดงออกของเจ้าของภาษา 

ไม่มี ยกเลิก 
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ปัญหาและความแตกต่างของการใช้ภาษาองักฤษเพือ
นาํไปสู่ทกัษะการพูด โดยการใช้วจันภาษาและอวจัน
ภาษาทีดี ฝึกทกัษะการอ่านขนัตน้ ประกอบดว้ยการจบั
ใจความและรายละเอียดต่างๆ  ความสัมพันธ์ของ
ประโยคหลกัและประโยคขยาย ฝึกการอ่านในระดับ
เรืองรวมทงัการเขียนตอบคาํถามโดยใชป้ระโยค ศพัท์
และสาํนวนอืนๆ ทีถกูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 

114-201    ภาษาองักฤษ 3 (English 3)         2(1-2-3) 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษใน
ระดบัทียากขึน ฝึกการฟังและสนทนาภาษาองักฤษใน
สถานการณ์ต่างๆ ทีมีระดบัความยากมากขึน เช่น การ
พูดทางโทรศพัท์ การสัมภาษณ์ การเล่าเรืองและอืนๆ 
ฝึกการอ่านในระดบัเรืองทีมีความยาวเพิมขึน ศึกษาการ
เขียน อนุเฉทและขอ้ความต่างๆโดยเน้นความถูกตอ้ง
ตามหลกัไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทกัษะตามแนวทางการ
ทดสอบมาตรฐาน 

ไม่มี ยกเลิก 

114-202    ภาษาองักฤษ 4 (English 4)             2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษใน
ระดบัทีใชใ้นการติดต่อสือสารไดดี้ ฝึกทกัษะการเขียน
ยอ่ความ การจดบนัทึก การจบัใจความจากขอ้ความหรือ
บทความทีอ่านหรือฟังจากผูส้อนหรือเทปบนัทึกเสียง 
ฝึกสนทนาภาษาองักฤษในหัวเรืองทีกาํหนดหรือตาม
ความสนใจ โดยสามารถใชส้ํานวนทีถูกตอ้งตามความ
นิยมและหลักไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนว
ทางการทดสอบมาตรฐาน  

ไม่มี ยกเลิก 

114-301    ภาษาองักฤษ 5 (English 5)       2(1-2-3) 

ฝึกทักษะการฟั ง  พูด  อ่ านและเขียนภาษาอังกฤษ
ตลอดจนทบทวนและฝึกฝนทักษะ ทังสีทกัษะเพือให้
เป็นไปตามแนวทางการทดสอบตามมาตรฐานของ
มหาวทิยาลยั 

ไม่มี ยกเลิก 

114-302    ภาษาองักฤษ 6 (English 6)     2(1-2-3) 

ฝึกทักษะการฟั ง  พูด  อ่ านและเขียนภาษาอังกฤษ
ตลอดจนทบทวนและฝึกฝนทกัษะ ในระดบัทียากขีน
ทงัสีทกัษะเพือให้เป็นไปตามแนวทางการทดสอบตาม
มาตรฐานของมหาวทิยาลยั  

ไม่มี ยกเลิก 
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114-303    การใช้ภาษาองักฤษเพอืวชิาชีพ  2(1-2-3) 

                 (English Usage for Profession)                          
โครงสร้างทางไวยากรณ์ทังภาษาพูดและภาษาเขียน 
โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการสือสาร ความแตกต่าง
ระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและไม่
เป็นทางการ หลักการพืนฐาน  ในการแปลอย่างเป็น
ระบบ ศพัท์เทคนิคและศพัท์เฉพาะของสาขาวิชา ทัง
การแปลภาษาองักฤษเป็นไทย และไทยเป็นองักฤษ 

ไม่มี ยกเลิก 

114-304     เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพือการนําเสนอ
ทางวชิาชีพ                             2(1-2-3) 

   (English Presentation Techniques for  

                  Profession) 

หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คาํ ประโยค คาํเชือม 
โวหาร  การออกเสียงคําทีถูกต้อง  และการพูด  ใน
สถานการณ์ ต่างๆ  การแสดงความคิดเห็นและการ
นาํเสนอ อาทิ การนาํเสนอเชิงวิชาการ การนาํเสนอเชิง
ธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพือใหไ้ดง้าน 

ไม่มี ยกเลิก 

113-103    ภาษาจีน 1 (Chinese 1)       2(1-2-3) 

สัทอกัษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คาํศพัท์ที
ใชใ้นชีวิตประจาํวนัประมาณ 300 คาํ และสาํนวนต่าง ๆ 
อย่างง่าย ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที
ถกูตอ้ง 

101-209   ภาษาจีน 1  (Chinese 1)          3(2-2-5) 
สัทอกัษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คาํศพัท์
ประมาณ 300 คาํ และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่ายทีใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออก
เสียงทีถกูตอ้ง 

เปลียนรหสัวชิา 

เพิมหน่วยกิต 

113-104    ภาษาจีน 2  (Chinese 2)                2(1-2-3) 

ฝึกเรียบเรียงประโยคพืนฐาน  การหาคําศัพท์จาก
พจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนดว้ยหัวขอ้เรืองที
เป็นทีสนใจ ศึกษาคาํศพัท์เพิมขึนอีกประมาณ 300 คาํ
    

101-210   ภาษาจีน 2  (Chinese 2)           3(2-2-5) 
การเรียบเรียงประโยคพืนฐาน  การหาคําศัพท์จาก
พจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนดว้ยหัวขอ้เรืองที
เป็นทีสนใจ ศึกษาคาํศพัทเ์พิมขึนอีกประมาณ 300 คาํ 

เปลียนรหสัวชิา 

เพิมหน่วยกิต 

113-201    ภาษาจีน 3 (Chinese 3)       2(1-2-3) 

ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อน สนทนาภาษาจีนด้วย
หัวข้อเรืองที เป็นทีสนใจ  ศึกษาคําศัพท์ เพิมขึนอีก
ประมาณ 300 คาํ  

ไม่มี ยกเลิก 

113-202    ภาษาจีน 4 (Chinese 4)        2(1-2-3) 

ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อนอืนๆ มากขึน ศึกษาความ
ไม่มี ยกเลิก 
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แตกต่างระหว่างตัวอักษรเต็ม  และตัวอักษรย่อจีน 
สนทนาภาษาจีนด้วยหัวขอ้เรืองทีเป็นทีสนใจ ศึกษา
คาํศพัทเ์พิมขึนอีกประมาณ 300 คาํ  
   

113-105  ภาษาญีปุ่น 1 (Japanese 1)      2(1-2-3) 

การฟัง พูด ภาษาญีปุ่นขนัพืนฐาน วิเคราะห์โครงสร้าง
พืนฐานของภาษาญีปุ่นและไวยากรณ์ ศึกษาระบบเสียง
และโครงสร้างพืนฐานของภาษาญี ปุ่น ฝึกทักษะการ
อ่านประโยคอยา่งง่าย และการเขียนดว้ยตวัอกัษรฮิราคา
นะและคาตะคานะ 

101-211 ภาษาญีปุ่น 1 (Japanese 1)     3(2-2-5) 
การฟัง พูด ภาษาญีปุ่นขนัพืนฐาน โครงสร้างพืนฐาน
ของภาษาญีปุ่น ระบบการออกเสียงภาษาญีปุ่น คาํศพัท ์
และ สํานวนอยา่งง่าย ทกัษะการอ่านประโยคอย่างง่าย
และการเขียนดว้ยตวัอกัษรฮิราคานะและคาตะคานะ 

เปลียนรหสัวชิา 

เพิมหน่วยกิต 

ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวชิา 

113-106   ภาษาญีปุ่น 2 (Japanese 2)     2(1-2-3)  
ฝึกทกัษะการฟังและการพดูโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์
ทีซับซ้อนขึน และคาํศพัท์ใหม่ ฝึกการอ่านคนัจิ และ
เขียนบทความในชีวิตประจาํวนัและใช้สํานวนต่างๆ 
อยา่งง่าย 

101-212 ภาษาญีปุ่น 2  (Japanese 2)       3(2-2-5) 
ทกัษะการฟังและการพูดโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ที
ซับซ้อนขึน คาํศพัท์และสํานวนอย่างง่าย  ฝึกการอ่าน
คัน จิ  แ ล ะ เขี ยน อ นุ เฉ ท ใน ระดั บ ง่ า ย เกี ย ว กั บ
ชีวติประจาํวนั 

เปลียนรหสัวชิา 

เพิมหน่วยกิต 

ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวชิา 

113-203   ภาษาญีปุ่น 3 (Japanese 3)      2(1-2-3) 

ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ 
เพิมเติม  ศึกษาไวยากรณ์ ทีมีความซับซ้อนมากขึน 
พฒันาการอ่านคนัจิจากทีไดศึ้กษามาก่อนหนา้นี 

ไม่มี ยกเลิก 

113-204   ภาษาญีปุ่น 4 (Japanese 4)      2(1-2-3) 

พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาญี ปุ่น  เรียน รู้
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของญีปุ่น พฒันาทักษะ
การอ่าน  การเขียนแบบคันจิ เรียนรู้ค ําศัพท์เพิมเติม 
ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ทีความซับซ้อนมาก
ยงิขึน 

ไม่มี ยกเลิก 

113-111   ภาษาเกาหล ี1 (Korean 1)     2(1-2-3)           
ตวัอกัษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้าง
พืนฐานของภาษาเกาหลี คาํศพัท์ทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
ฝึกทกัษะการฟังและการพูด เนน้ประโยคสนทนาอยา่ง
ง่ายทีใชใ้นชีวติประจาํวนั   

101-213   ภาษาเกาหล ี1  (Korean 1)        3(2-2-5) 
ตวัอกัษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้าง
พืนฐานของภาษาเกาหลี คาํศพัท์ทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
ทกัษะการฟังและการพดู เนน้ประโยคสนทนาอยา่งง่าย
ทีใชใ้นชีวติประจาํวนั   

เปลียนรหสัวชิา 

เพิมหน่วยกิต 

113-112    ภาษาเกาหล ี2 (Korean 2)       2(1-2-3) 

ฝึกทกัษะการฟังและการพดูโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์
ของภาษาเกาหลีทีซบัซอ้นขึน เนน้ประโยคสนทนาและ
คาํศพัท์ทีใช้ในชีวิตประจาํวนั ฝึกทักษะการอ่านและ

101-214   ภาษาเกาหล ี2  (Korean 2)          3(2-2-5)      
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์
ของภาษาเกาหลีทีซบัซอ้นขึน บทสนทนาอยา่งง่าย และ 
คาํศพัท์ทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั ทกัษะการอ่านและเขียน

เปลียนรหสัวชิา 

เพิมหน่วยกิต 

ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวชิา 
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เขียนบทความในชีวิตประจาํวนัและใช้สํานวนต่าง ๆ 
อยา่งง่าย 

อนุเฉทเกียวกบัชีวติประจาํวนัโดยใชส้าํนวนอยา่งง่าย 

113-113   ภาษาเกาหล ี3 (Korean 3)      2(1-2-3) 

ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ 
เพิมเติม  ศึกษาไวยากรณ์ ทีมีความซับซ้อนมากขึน 
พฒันาทกัษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพือสือสาร
ในสถานการณ์ต่างๆ ดว้ยภาษาทีเหมาะสม และศึกษา
คาํศพัทเ์พิมเติม 

ไม่มี ยกเลิก 

113-114     ภาษาเกาหล ี4 (Korean 4)        2(1-2-3) 

พฒันาความสามารถในการพูด เรียนรู้ขนบธรรมเนียม
และประเพ ณี ของเกาห ลี  พัฒนาทักษะการอ่ าน 
พัฒนาการอ่านและการเขียน  เรียนคําศัพท์เพิมเติม 
เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์  เพือทําความเข้าใจภาษา
เกาหลีทีไดเ้รียนก่อนหนา้นีและวธีิการใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ไม่มี ยกเลิก 

102-101   ภาษาพม่า 1 (Burmese 1)      2(1-2-3) 

ตัวอักษร  ระบบเสียง และรูปแบบประโยค  เรียนรู้
โครงส ร้างพืนฐานของภาษาพม่ าค ําศัพท์ ที ใช้ใน
ชีวิตประจําว ัน  ฝึกทักษะการฟังและการพูด  เน้น
ประโยคสนทนาอยา่งง่ายทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั   

ไม่มี ยกเลิก 

102-102  ภาษาพม่า 2 (Burmese 2)            2(1-2-3) 
ฝึกทกัษะการฟังและการพดูโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์
ของภาษาพม่าทีซับซ้อนขึน เน้นประโยคสนทนาและ
คาํศพัท์ทีใช้ในชีวิตประจาํวนั ฝึกทักษะการอ่านและ
เขียนบทความในชีวิตประจาํวนัและใช้สํานวนต่างๆ 
อยา่งง่าย 

ไม่มี ยกเลิก 

102-103    ภาษาพม่า 3 (Burmese 3)          2(1-2-3) 

ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่างๆ 
เพิม เติม  ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาพม่ า ที มีความ
ซบัซอ้นมากขึน พฒันาทกัษะการสนทนา การอ่าน และ
เขียนเพือสือสารในสถานการณ์ ต่างๆ  ด้วยภาษาที
เหมาะสม และศึกษาคาํศพัทเ์พิมเติม 

ไม่มี ยกเลิก 

102-104    ภาษาพม่า 4 (Burmese 4)          2(1-2-3) 

พฒันาทกัษะการพูด แนวคิดของวฒันธรรม ความเชือ 
และประเพณีของพม่า พัฒนาการอ่านและการเขียน

ไม่มี ยกเลิก 
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ตัวอักษร  เรียนคําศัพท์ เพิม เติม  เข้าใจโครงส ร้าง
ไวยากรณ์ เพือทาํความเขา้ใจภาษาพม่าทีไดเ้รียนก่อน
หนา้นีและวธีิการใชอ้ยา่งถกูตอ้ง 

102-111   ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซีย 1           2(1-2-3) 

                  (Bahasa Indonesia 1)   

ตวัอกัษร ระบบเสียง โครงสร้างพืนฐานของภาษาบาฮา
ซาอินโดนีเซีย คาํศพัท์ทีใชใ้นชีวิตประจาํวนัประมาณ 
300 คาํ และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟัง
และการพูด  เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายทีใช้ใน
ชีวติประจาํวนั   

ไม่มี ยกเลิก 

102-112     ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซีย 2             2(1-2-3) 

                  (Bahasa Indonesia 2)   

ฝึกทกัษะการฟังและการพดูโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์
ของภาษาบาฮาซาอินโดนี เซีย  ทีซับซ้อนขึน  เน้น
ประโยคสนทนาและคาํศพัท์ทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั ฝึก
ทกัษะการอ่านและเขียนบทความในชีวิตประจาํวนัและ
ใชส้าํนวนต่างๆ อยา่งง่าย 

ไม่มี ยกเลิก 

102-113    ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซีย 3           2(1-2-3) 

                   (Bahasa Indonesia 3)   

ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ 
เพิมเติม ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 
ทีมีความซับซ้อนมากขึน พฒันาทกัษะการสนทนา การ
อ่าน และเขียนเพือสือสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วย
ภาษาทีเหมาะสม และศึกษาคาํศพัทเ์พิมเติม 

ไม่มี ยกเลิก 

102-114      ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซีย 4        2(1-2-3) 

                   (Bahasa Indonesia 4)   

พฒันาทกัษะการพูด แนวคิดของวฒันธรรม ความเชือ 
และประเพณีของอินโดนีเซียพฒันาการอ่านและการ
เขียนตวัอกัษร เรียนคาํศพัท์เพิมเติม เขา้ใจโครงสร้าง
ไวยากรณ์ เพือทาํความเขา้ใจภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียที
ไดเ้รียนก่อนหนา้นีและวธีิการใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ไม่มี ยกเลิก 

102-121    ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1              2(1-2-3) 

                   (Bahasa Malaysia 1)   

ตวัอกัษร ระบบเสียง โครงสร้างพืนฐานของภาษาบาฮา

ไม่มี ยกเลิก 
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ซามาเลเซีย คาํศพัทที์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัประมาณ 300 
คาํ และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟังและ
การพู ด  เน้ น ป ระโยคสนทน าอย่าง ง่ าย ที ใช้ ใน
ชีวติประจาํวนั 

102-122 ภาษาบาฮาซามาเล เซี ย  2         2(1-2-3 )   
(Bahasa Malaysia 2)   

ฝึกทกัษะการฟังและการพดูโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์
ของภาษาบาฮาซามาเลเซีย ทีซับซ้อนขึน เน้นประโยค
สนทนาและคาํศพัทที์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั ฝึกทกัษะการ
อ่านและเขียนบทความในชีวิตประจาํวนัและใชส้าํนวน
ต่างๆ อยา่งง่าย 

ไม่มี ยกเลิก 

102-123     ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3           2(1-2-3) 

                  (Bahasa Malaysia 3)   

ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ 
เพิมเติม ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซามาเลเซียทีมี
ความซับซ้อนมากขึน พัฒนาทักษะการสนทนา การ
อ่าน และเขียนเพือสือสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วย
ภาษาทีเหมาะสม และศึกษาคาํศพัทเ์พิมเติม 

ไม่มี ยกเลิก 

102-124    ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4         2(1-2-3) 

                   (Bahasa Malaysia 4)   

พฒันาทกัษะการพูด แนวคิดของวฒันธรรม ความเชือ 
และประเพณีของมาเลเซีย พฒันาการอ่านและการเขียน
ตัวอักษร  เรียนคําศัพท์ เพิม เติม  เข้าใจโครงส ร้าง
ไวยากรณ์ เพือทาํความเขา้ใจภาษาบาฮาซามาเลเซียทีได้
เรียนก่อนหนา้นีและวธีิการใชอ้ยา่งถกูตอ้ง 

ไม่มี ยกเลิก 

 **101-203  ภาษาอังกฤษเพือการปรับพืน   3(2-2-5)
    (English for Remediation)  

ก าร วั ด ผ ล  :   ผ่ าน  ( Satisfactory - S) แ ล ะ  ไ ม่ ผ่ าน 
(Unsatisfactory - U) 

เงือนไข :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตทีนักศึกษาตอ้ง
สอบผ่าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวนัได้ คําศัพท์
สาํนวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขนัพืนฐาน และทกัษะ
การสือสารทีใชบ่้อยในชีวิตประจาํวนั การอ่านและการ

เปิดใหม่ 
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เขียนขอ้ความสันๆ การตงัคาํถามและการตอบอยา่งสัน 
บทสนทนาอยา่งง่ายในระดบัคาํ วลี และประโยคสันๆ 

หมายเหตุ  : นักศึกษาทีได้คะแนนตํากว่าเกณฑ์ ที
มหาวิทยาลยักาํหนด ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-
2 0 3  ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ เพื อ ก ารป รั บ พื น  (English for 

Remediation) 
 **101-204      ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5)  

(Daily Life English)       

คาํศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์  และ 
ทกัษะในการสือสาร โดยเนน้ทีหัวขอ้ในชีวิตประจาํวนั 
ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบนั 

หมายเหตุ  : นักศึกษาทีได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ ที
มหาวิทยาลัยกาํหนด ให้ยกเวน้การลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 101-204 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั (Daily 

Life English) และใหไ้ดเ้กรด A ในรายวชิาดงักล่าว 

เปิดใหม่ 

 **101-205     ภาษาองักฤษเพอืการศึกษาทางวชิาการ 

                                                                                       3(2-2-5) 
                        (English for Academic Study)  

การฝึกทกัษะทีจาํเป็นทีเกียวขอ้งเชิงวชิาการ การฟัง การ
พดู การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน และคาํศพัท ์

เปิดใหม่ 

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

หลกัการพูด การเลือกใช้คาํ ประโยค คาํเชือม โวหาร 
การออกเสียงคาํ และการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การ
แสดงความคิดเห็นและการนําเสนอเชิงวิชาการ การ
นาํเสนอทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์งาน 

เปิดใหม่ 

 **101-207  ภาษาอังกฤษเพือการสอบข้อสอบมาตรฐาน 
                                             3(2-2-5) 
                  (English for Proficiency Test)  

บูรณาการทกัษะการใชภ้าษาองักฤษทงั 4 ดา้น การฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียนเพือการสอบข้อสอบ
มาตราฐาน ฝึกใหน้กัศึกษาคุน้เคยกบัเนือหาและรูปแบบ
ของขอ้สอบ TOEFL ฝึกเทคนิคทีเป็นประโยชน์สําหรับ
ทาํขอ้สอบ 

เปิดใหม่ 
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 **101-208  การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน   
3(2-2-5)     

                    (Computer Coding for Everyone) 

ความรู้พืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 
การติดตงัไพทอน เครืองมือทีใชใ้นการเขียนโปรแกรม 
การติดตงัไลบรารี การประมวลผลดว้ยคอมมานด์ไลน์ 
ชนิดของขอ้มูลและตวัแปร การรับขอ้มูลเขา้และการ
แสดงผลลัพธ์ การใช้งานคาํสังทางเลือก การใช้งาน
คาํสังวนลูป การสร้างฟังกช์นั ไลบรารีทางคณิตศาสตร์
และกราฟฟิก และการประยกุตใ์ชก้บังานดา้นกราฟิก  

เปิดใหม่ 

3. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปลียนชือกลุ่มวิชา 

121-101   เทคโนโลยสีารสนเทศ                     3(2-2-5) 
                  (Information Technology)  

แนวคิดเกียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร์ หนา้ทีการทาํงานของฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ระบบการสือสารขอ้มูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสือประสม อินเทอร์เน็ตและ
การประยกุตใ์ชง้าน ตลอดจนการฝึกปฏิบติัสืบคน้ขอ้มูล
ทางอินเทอร์เน็ต ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ โปรแกรม
ประมวลผลคาํ และการสร้างเวบ็เพจเบืองตน้ 

*101-307     เทคโนโลยสีารสนเทศ                3(2-2-5) 
                    (Information Technology)   

แนวคิดเกียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร์ หนา้ทีการทาํงานของฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ระบบการสือสารขอ้มูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสือประสม อินเทอร์เน็ตและ
การประยุกต์ใช้งาน  การสืบค้นข้อมูล  การใช้งาน
โปรแกรมประมวลผลคาํ การสร้างเวบ็เพจเบืองตน้ 

เปลียนรหสัวชิา 

ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวชิา 

121-102  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน 
              3(2-2-5) 
 (Computer for Studies and Works)       

หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ  ประเภทของ
แฟ้มขอ้มูลและสารสนเทศ อลักอริทึมและการแกโ้จทย์
ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ  จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีส ารสน เทศ  อาชีพและวุ ฒิ บัตรด้าน
คอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมตาราง
ทาํงาน และโปรแกรมนาํเสนองาน 

*101-308  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการ 
ทาํงาน                                  3(2-2-5)  

                    (Computer for Studies and Works)        

หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ  ประเภทของ
แฟ้มขอ้มูล อลักอริทึมและการแกโ้จทยปั์ญหา ธุรกรรม
อิ เล็กทรอนิกส์  กฎหมายเทคโนโลยีสารสน เทศ 
จริยธรรม  อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ และ
แนวโน้มของ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้งาน
โปรแกรมตารางทาํงาน  โปรแกรมนาํเสนองาน 

เปลียนรหสัวชิา 

ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวชิา 

121-103    ชีวติกบัสิงแวดล้อม                      3(3-0-6)      
                   (Life and Environment)  

ความสัมพนัธ์ระหว่างชีวิตกบัสิงแวดลอ้มโดยชีให้เห็น
ถึงความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน การ

*101-309      ชีวติกบัสิงแวดล้อม                   3(3-0-6)       
                     (Life and Environment)  

ความสัมพนัธ์ระหว่างชีวิตกบัสิงแวดลอ้ม ความสําคญั
ของทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน การเปลียนแปลงของ

เปลียนรหสัวชิา 

ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวชิา 
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เปลียนแปลงของโลกและภูมิอากาศ ตลอดจนตระหนกั
ถึ ง ปั ญ ห าและผลกระทบ ใน เรื อ งมลภ าวะของ
สิงแวดลอ้ม การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
การอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพและ
พลงังานทดแทน กฎหมายสิงแวดลอ้ม ตลอดจนการ
ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โลกและภู มิ อ ากาศ  การตระหนัก ถึ งปัญหาของ
สิงแวดลอ้มและผลกระทบต่อมลภาวะและการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม 
การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพและพลงังานทดแทน กฎหมาย
สิงแวดลอ้ม การดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

121-104    อาหารเพอืสุขภาพทดี ี                  3(3-0-6) 
    (Food for Good Health)  

ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ  การ
เปลียนแปลงของสารอาหารในกระบวนการผลิต 
ขอ้เท็จจริงและความเชือเกียวกบัอาหารเพือสุขภาพและ
ผลิตภัณฑ์ เส ริมอาหาร  อาหารกับโรค  และแนว
โภชนาการเพื อการบําบัด  ฉลากโภชนาการและ
กฎหมายที เกียวข้องกับการควบ คุม คุณภาพทาง
โภชนาการของอาหาร 

*101-310     อาหารเพอืสุขภาพทดี ี                 3(3-0-6) 

                    (Healthy Diet)   

ความสํ าคัญ และบทบาทของอาห ารต่ อ สุ ขภาพ 
โภชนาการและพลังงานจากอาหาร  อาหารกับโรค 
โภชนาการเพือการป้องกนัและการบาํบัดโรค อาหาร
อินทรีย ์การแปรรูปอาหาร การปนเปือนและการเสือม
เสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร 
ฉลากโภชนาการ ความมนัคงทางดา้นอาหาร ความเชือ
ของการเส ริมอาหารและผลิตภัณฑ์ เส ริมอาหาร 
นวตักรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ 

เปลียนรหสัวชิา 

เ ป ลี ย น ชื อ
ภาษาองักฤษ 

ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวชิา 

121-105  เคมใีนชีวติประจําวนั                  3(3-0-6) 
                 (Chemistry in daily life)   

ความสําคญัของเคมี สสารและการจาํแนกสสาร โลหะ
และสารประกอบทางเคมีทีสาํคญัในชีวติประจาํวนั อาทิ 
แกว้ กระดาษ สารพอลิเมอร์ พลาสติก สีจากธรรมชาติ
และสีสังเคราะห์  ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และ
เครืองสําอาง สารเคมีทีก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีทีเป็น
สารพิษทีใช้ในชีวิตประจาํวนั การป้องกันและแกพิ้ษ
จากสารเคมี 

*101-311     เคมใีนชีวติประจําวนั                  3(3-0-6) 

                    (Chemistry in Daily Life)   

ความสําคญัของเคมี สสารและการจาํแนกสสาร โลหะ
และสารประกอบทางเคมีทีสําคญัในชีวิตประจาํวนั สี
จากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดี
เทอเจนต์และเครืองสําอาง สารเคมีทีก่อให้เกิดมะเร็ง 
สารเคมีทีเป็นสารพิษทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั การป้องกนั
และแกพิ้ษจากสารเคมี 

เปลียนรหสัวชิา 

ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวชิา 

121-106  คณิตศาสตร์ในชีวติประจําวนั       3(3-0-6) 
                (Mathematics in Daily Life)  

ความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์กับตวัเลขและสัญลกัษณ์คณิตศาสตร์กับ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์กบัการแกปั้ญหาและตดัสินใจ 
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การประยุกต์ทฤษฎี
กราฟเบืองตน้ การสร้างตวัแบบและการแก้ปัญหาตวั
แบบการประยกุตใ์ชค้ณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั 

 
 

*101-312    คณิตศาสตร์ในชีวติประจําวนั    3(3-0-6) 

                   (Mathematics in Daily Life)  

ตรรกศาสตร์เบืองตน้และการให้เหตุผล เรขาคณิตกบั
การนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั การประยุกต์ใช้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์เพือการแปลความหมายขอ้มูลทางสถิติ 
การประยกุตใ์ชค้วามรู้เบืองตน้ทางคณิตศาสตร์เพือการ
แกปั้ญหาและตดัสินใจในชีวติประจาํวนั 

เปลียนรหสัวชิา 

ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวชิา 
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121-107 สถิตพินืฐานเพอืการวเิคราะห์ข้อมูล  3(3-0-6) 
 (Basic Statistics for Data Analysis) 

ความรู้พืนฐานทางสถิติ ได้แก่ ความหมาย ขอบเขต 
ลกัษณะของขอ้มูล วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติเชิง
พรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบืองต้น ตัวแปรสุ่ม 
การแจกแจงแบบทวินาม การแจกแจงแบบปัวซอง การ
แจงแจงแบบปกติการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์  และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย  การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

*101-313     สถิตใินชีวติประจําวนั                3(3-0-6) 

      (Statistics in Daily Life) 

ความรู้เบืองต้นเกียวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล 
การบนัทึกขอ้มูลส่วนตวั บญัชีรายรับรายจ่ายประจาํวนั 
การบนัทึกขอ้มูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบืองตน้ความ
น่าจะเป็นอย่างง่าย การประยุกต์ใชค้วามรู้เบืองตน้ทาง
สถิติในชีวิตประจําว ันเพือการตัดสินใจในการวาง
แผนการใช้จ่าย  การทํานายผลการลงทุน  และ การ
พยากรณ์อากาศ 

เปลียนรหัสวิชาและ
ชือวชิา 
ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวชิา 

120-101  มนุษย์กบัสิงแวดล้อม                    3(3-0-6) 
                 (Man and Environment)  

ค ว าม สั ม พัน ธ์ ร ะห ว่ า งม นุ ษ ย์กับ สิ งแ วด ล้อ ม  
ความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ ์ 
ปัญหาเรืองมลภาวะของสิงแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ  การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  การเปลียนแปลง
ของโลกและภูมิอากาศ  ปัญหาของการเพิมประชากร  
การอนุรักษ์ป่าไม ้ ตน้นาํ  ลาํธาร  การใชผ้ืนดินและนาํ
เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การพฒันาพืนดินและนาํที
เสือมโทรมให้กลับคงสภาพที ดี   โดยวิ ธีการทาง
ธรรมชาติ  รวมถึงการป้องกันการทาํลายสิงแวดลอ้ม
และธรรมชาติให้อยู่ในสภาพสมดุลกับการดาํรงชีวิต
มนุษยอ์ย่างมีความสุข  โดยการทาํให้สิงแวดลอ้มและ
ธรรมชาติดีขึน 

ไม่มี ยกเลิก 

125-101    คณิตศาสตร์ในอารยธรรม           3(3-0-6) 

                   (Mathematics in Civilization)  

หลกัเบืองตน้ และพฒันาการของการเกิดขึนของตวัเลข 
และระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน  การนําเอา
ตวัเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ 
ศึกษาระบบการนับจาํนวนและพัฒนาการของความ
เป็นไปได้ทางสถิติเบืองต้น เพือให้มีความรู้พืนฐาน
ทางตรรกเชิงตวัเลข อนัจะนาํไปสู่การศึกษาทฤษฏีทาง
คณิตศาสตร์ชนัสูงต่อไป 

 
 
 

101-314    คณิตศาสตร์ในอารยธรรม          3(3-0-6) 

                   (Mathematics in Civilization)  

หลกัเบืองตน้ และพฒันาการของการเกิดขึนของตวัเลข 
และระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน  การนําเอา
ตวัเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ 
ศึกษาระบบการนับจาํนวนและพัฒนาการของความ
เป็นไปได้ทางสถิติเบืองต้น เพือให้มีความรู้พืนฐาน
ทางตรรกเชิงตวัเลข อนัจะนาํไปสู่การศึกษาทฤษฏีทาง
คณิตศาสตร์ชนัสูงต่อไป 

เปลียนรหสัวชิา 
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126-316  สถิตแิละความน่าจะเป็น                3(3-0-6) 
                 (Statistics and Probability)   

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัสถิติ ความหมายขอบเขตและ
การใชป้ระโยชน์ทางธุรกิจ ลกัษณะของขอ้มูลทางธุรกิจ 
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ทฤษฏีความน่าจะเป็น
เบืองตน้ ตวัแปรสุ่ม การแจกแจง แบบทวินาม แบบปัว
ซอง และแบบปกติ การแจกแจงของค่าทีไดจ้ากตวัอยา่ง 
การประมาณค่าเฉลีย ค่าความแปรปรวนและสัดส่วน
ของประชากร การหาค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ การทาํสอบสมมติฐานสาํหรับ
หนึงและสองประชากร 

*101-315      สถิตแิละความน่าจะเป็น             3(3-0-6) 

                     (Statistics and Probability)   

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัสถิติ ความหมายขอบเขตและ
การใชป้ระโยชน์ทางธุรกิจ ลกัษณะของขอ้มูลทางธุรกิจ 
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ทฤษฏีความน่าจะเป็น
เบืองตน้ ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความถี การประมาณ
ค่าทางสถิ ติ  ค่ าความแปรปรวนและสัดส่วนของ
ประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ การทดสอบสมมติฐาน 

เปลียนรหสัวชิา 

ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวชิา 

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

ความรู้พืนฐานการใชง้านคอมพิวเตอร์ การเปลียนแปลง
ทางเทคโนโลย ีการจดัการสมยัใหม่ดว้ยเทคโนโลย ีการ
รักษาความปลอดภยัทางดิจิทลัเบืองตน้ ความเสียงใน
การใช้งานทางอิน เทอ ร์ เน็ ตและสั งคมออนไลน์ 
กฎหมายดิจิทลัทีเกียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัและความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบติัตนในสังคมออนไลน์ การทาํ
ธุรกรรมทางการเงินทางดิ จิทัล  การซือสินค้าทาง
อินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผา่นอินเทอร์เน็ต 
การสร้างความสมดุลดา้นดิจิทลั การใชง้านโปรแกรม
สาํนกังาน การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทลั    

เปิดใหม่ 

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

ความรู้พืนฐานด้านวิทยาการขอ้มูล อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิง การใช้ประโยชน์และการตระหนักถึงความ
เหมาะสมในการให้ขอ้มูล การแสดงภาพขอ้มูลเพือการ
ตดัสินใจ ฝึกการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยแอพลิเคชนั 

 

เปิดใหม่ 

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

(Green Technology for Sustainable  
Develoment)  

แหล่งพลงังานทางเลือก พลงังานทดแทน การอนุรักษ์

เปิดใหม่ 
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และการจดัการพลงังาน การลดของเสีย ผลิตภาพสีเขียว 
การจดัการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วฐัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์
คาร์บอน เครดิต  คาร์บอนฟุ ตพ รินท์  การจัดการ
ผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

 **101-304  ตรรกะและการออกแบบความคดิเพอืสร้าง 
นวตักรรมและธุรกจิใหม่              3(3-0-6)     

                    ( Logic and Design Thinking for Innovation   

and Start Up)    

แนวคิด กระบวนการ และทกัษะวิธีคิดเพือการออกแบบ
นวตักรรมและธุรกิจใหม่ การสํารวจปัญหา การระดม
ความคิด การวเิคราะห์เพือสาํรวจความตอ้งการทีแทจ้ริง
ของผูใ้ชง้าน การออกแบบการแกปั้ญหาทีตรงตามความ
ตอ้งการทีแทจ้ริงของผูใ้ชง้านและตรงกบัความตอ้งการ
ของตลาด  หลักการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ  การ
คุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

เปิดใหม่ 

 **101-305  การเชือมต่อของสรรพสิงสําหรับทุกคน   
3(2-2-5)       

                     (Internet of Thing for Everyone) 

ทาํความเขา้ใจการเชือมต่อของสรรพสิง องค์ประกอบ
พืนฐาน การสือสารขอ้มูลภายในและการเชือมต่อของ
สรรพสิง ระบบนิเวศการเชือมต่อของสรรพสิง การ
ประยกุตใ์ชง้าน 

เปิดใหม่ 

 **101-306  ห้องทดลองทมีชีีวติเพอืความยงัยนื     
                                                                       3(2-2-5)  
                    (Living Lab for Campus Sustainability) 

หลกัการของห้องทดลองทีมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
หลกัการดงักล่าวเพือแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาอาคารและ
สิงแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความยงัยืน  การสร้าง
แบบจาํลองเพือขยายผลและประยกุตใ์ชใ้นสถานทีอืนๆ 
และในขนาดทีใหญ่ขึนได้ การบริหารโครงการ โดย
เน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานทีเพือ
ประหยดัพลงังานอยา่งยงัยนื 

 

 

เปิดใหม่ 
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4. กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 4. กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   เปลียนชือกลุ่มวิชา 

129-101   พลศึกษาและนันทนาการ               2(1-2-3) 
                (Physical Education and Recreation)  

ความรู้เบืองต้นเกียวกับพลศึกษา นันทนาการที มี
ความสําคญัและความจาํเป็นต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต
ในสังคมปัจจุบัน  รวมถึงศึกษาชนิดของกีฬาและ
นนัทนาการ  ความตอ้งการนนัทนาการในวยัต่าง ๆ การ
จัดการและการบริหารนันทนาการและให้เลือกพล
ศึกษา 1 ชนิดกีฬา เพือศึกษากฎ  กติกา มารยาท  และ
ทกัษะพืนฐาน รวมทงัฝึกทกัษะการออกกาํลงักายเพือ
สุขภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายที
ถกูตอ้ง 

ไม่มี ยกเลิก 

129-102 ศิลปะและสังคตีนิยม                       2(1-2-3) 
                 (Art and Music Appreciation)  

ความหมายและพัฒนาการของศิลปะและดนตรี 
หลักการทางสุนทรียศาสตร์ และลักษณะสําคัญของ
ศิลปะและดนตรีแต่ละแบบ ปลูกฝังความเขา้ใจการเห็น
คุณค่าและความชืนชมในศิลปะและดนตรี ศึกษาผลงาน
ศิลปะชินสําคญัในด้านต่างๆตงัแต่สมัยโบราณจนถึง
ปัจจุบันแรงบันดาลใจของศิลปิน  เบื องหลังการ
สร้างสรรคผ์ลงานเหล่านนั โดยเนน้ถึงคุณค่าของศิลปะ
และดนตรีในฐานะ เป็นเครืองมือในการจรรโลงจิตใจ
มนุษย ์

ไม่มี ยกเลิก 

 **101-401  ชีวติ สุขภาวะ และการออกกาํลงักาย  
                                                                          3(2-2-5) 
                    (Life, Well-Being and Sports)           

 สุขภาวะดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา 
และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริมสุขภาพ อาหารการ
กิน  การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ยา เครืองสําอาง 
ส มุ น ไพ ร  แล ะผ ลิ ตภัณ ฑ์ เส ริ ม อ าห าร ที ใช้ ใน
ชีวิตประจาํวนัให้เกิดความปลอดภยั การออกกาํลงักาย 
คุณค่าและผลของการออกกาํลงักายทีมีต่อระบบต่างๆ
ในร่างกาย การออกกาํลงักายเพือเสริมสร้างสมรรถภาพ
ของร่างกาย และการออกกาํลงักายในลกัษณะของกีฬา

เปิดใหม่ 
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เพือการแข่งขนั 
 **101-402    ศิลปะและดนตรีเพอืสุนทรียภาพแห่งชีวิต 

                                                                          3(3-0-6)    
                      (Art and Music Appreciation)            
ความรู้เกียวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของ
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม นาฎศิลป์ และ
ดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจ
เบืองหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึงในศิลปะ การ
ประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวนั  และ
คุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็น
เครืองมือจรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิต
ของมนุษย ์    

เปิดใหม่  

 **101-403     นิยมไทยและอศัจรรย์ในสยาม    3(3-0-6)
        (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 

ภู มิ ห ลั งข อ งสั งคม ไท ย  ศิ ลป ะและวัฒ น ธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
มรดกทางภูมิปัญญาทีมีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่า
แก่การศึกษา คติความเชือและค่านิยม วิถีชีวิต ดนตรี 
นาฏศิลป์ และการละเล่นพืนบา้น  แนวทางอนุรักษ ์สืบ
ทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   

เปิดใหม่  

 **101-404  การตามหาและออกแบบความฝัน  3(2-2-5) 
                    (Designing Your Dream)            
ฝึกทกัษะตงัประเด็นหัวขอ้เรืองทีสนใจเรียนรู้จากความ
ตอ้งการของตนเอง ตงัสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้
ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ คน้ควา้แสวงหาความรู้
เกียวกบัสมมติฐานทีตงัไวจ้ากแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย 
ออกแบบวางแผนรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ นาํเสนอ
แน ว คิ ด อ ย่ า ง เป็ น ระบ บ ด้ ว ยก ระบ วน ก าร คิ ด 
กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการแกปั้ญหา และ
กระบวนการกลุ่ม เพือใหเ้กิดทกัษะเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 

 

เปิดใหม่ 
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 **101-405  โยคะ สมาธิ และศิลปะการดาํเนินชีวติ 

                                                                       3(2-2-5) 
                    (Yoga, Meditation and Art of Living)    
การฝึกโยคะเพือร่างกายและจิตใจทีดี เพือศึกษาเกียวกบั
ความหมายของโยคะ  ประโยชน์ของการฝึกโยคะ 
ปรัชญาโยคะ ประวติัโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการ
ของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การ
ฝึกสมาธิเพือโยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การ
เตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ขอ้ควร
ปฏิบติัและขอ้ควรระวงัในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ทีใชใ้น
การฝึกโยคะ หลกัการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะ
การดาํรงชีวติ 

เปิดใหม่ 

 **101-406     การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์      3(2-2-5) 
                      (Creative Photography)      
การฝึกปฏิบติัเทคนิคการถ่ายภาพอยา่งง่ายโดยใชก้ลอ้ง
โทรศพัท์มือถือและกลอ้งอืนๆ เพือสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพถ่ายทีใช้ในชีวิตประจาํวนัและหรือใช้เพือการคา้ 
เรียนรู้การสือสารดว้ยภาพถ่าย การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 
พืนฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง 
ความกลมกลืน มุมกลอ้ง สมดุลของภาพ แสงกับการ
ส ร้างสรรค์ภาพถ่ าย  และมุมมองภาพกับการสือ
ความหมาย 
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130-104   เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ                                    3(3-0-6) 130-104   เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ                                   3(3-0-6) 
                (Business Economics)                 (Business Economics) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี

 การนาํทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ทงัในระดบัจุลภาคและมห
ภาคมาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ เพือการวิเคราะห์อุปสงค์ของ
สินคา้และบริการ ตน้ทุนการผลิต กาํไรทางธุรกิจและกาํไรทาง
เศรษฐศาสตร์ในการกาํหนดราคาทงัในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และ
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลอดจนรายได้ประชาชาติดุลยภาพ 
นโยบายการเงินและนโยบายการคลังในระบบเศรษฐกิจ เพือ
นาํไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจการลงทุนทางธุรกิจ 
 

 การนาํทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ทงัในระดบัจุลภาคและมห
ภาคมาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ เพือการวิเคราะห์อุปสงค์ของ
สินคา้และบริการ ตน้ทุนการผลิต กาํไรทางธุรกิจและกาํไรทาง
เศรษฐศาสตร์ในการกาํหนดราคาทังในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์
และตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ตลอดจนรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ 
นโยบายการเงินและนโยบายการคลงัในระบบเศรษฐกิจ เพือ
นาํไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจการลงทุนทางธุรกิจ 
 

130-204   การวเิคราะห์ข้อมูลเพอืการตดัสินใจทางธุรกจิ 
                                                                                   3 (3-0-6) 
                (Data Analysis for Decision Making in Business)    
วชิาบังคบัก่อน: ไม่ม ี

130-204   การวเิคราะห์ข้อมูลเพอืการตดัสินใจทางธุรกจิ 
                                                                                      3 (3-0-6) 
                (Data Analysis for Decision Making in Business)    
วชิาบังคบัก่อน: ไม่ม ี

หลกัการวิเคราะห์โดยเน้นการใชป้ระโยชน์ทางธุรกิจ 
ไดแ้ก่ การทดสอบขอ้มูลทีไดม้าโดยการแจงนบั การทดสอบและ
สหสัมพนัธ์เชิงเส้นอย่างง่ายและเชิงซ้อน การควบคุมคุณภาพ
ทางสถิติ การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ตวัแบบการขนส่ง ตวัแบบ
การจัดสรรงาน โดยเน้นการสร้างตัวแบบและการคาํนวณหา
ผลลพัธ์ เพือช่วยในการตดัสินใจทางธุรกิจ 

หลกัการวิเคราะห์โดยเน้นการใชป้ระโยชน์ทางธุรกิจ 
ไดแ้ก่ การทดสอบขอ้มูลทีไดม้าโดยการแจงนบั การทดสอบและ
สหสัมพนัธ์เชิงเส้นอย่างง่ายและเชิงซ้อน การควบคุมคุณภาพ
ทางสถิติ การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ตวัแบบการขนส่ง ตวัแบบ
การจัดสรรงาน โดยเน้นการสร้างตวัแบบและการคาํนวณหา
ผลลพัธ์ เพือช่วยในการตดัสินใจทางธุรกิจ 

130-215     ธุรกจิระหว่างประเทศ                            3 (3-0-6) 130-215     ธุรกจิระหว่างประเทศ                              3 (3-0-6) 

                   (International  Business)                    (International  Business) 
วชิาบังคบัก่อน: ไม่ม ี วชิาบังคบัก่อน: ไม่ม ี
        ความรู้พืนฐานธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพแวดลอ้ม
ธุรกิจระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม 
การ เมื อ งและกฎหมาย   เค รือ งมื อน โยบ ายการค้า  การ
เปลียนแปลงและรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ  การลงทุน
ทางตรงระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ทางการคา้ระหว่างประเทศ  
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเขา้สู่ตลาดต่างประเทศและการ

        ความรู้พืนฐานธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพแวดลอ้ม
ธุรกิจระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม 
การ เมื อ งและกฎหมาย   เค รือ งมื อน โยบ ายการค้า  การ
เปลียนแปลงและรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ  การลงทุน
ทางตรงระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ทางการคา้ระหว่างประเทศ  
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเขา้สู่ตลาดต่างประเทศและการ
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ดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ ดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ 
130-217      ธุรกจิอจัฉริยะ 3 (3-0-6) 130-217     ธุรกจิอจัฉริยะ 3 (3-0-6) 
                    (Business Intelligence) 

  วชิาบังคบัก่อน : 121-101  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

                   (Business Intelligence) 

  วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี
 การพฒันาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลกัการธุรกิจ
อจัฉริยะเชิงธุรกิจ ความตอ้งการสําหรับธุรกิจอจัฉริยะเชิงธุรกิจ 
การทาํงานร่วมกนัของวิธีการทางธุรกิจอจัฉริยะ วิธีการทางธุรกิจ
อจัฉริยะ การจดัการประสิทธิภาพขนาดใหญ่ การจดัการกิจกรรม
ทางธุรกิจ การจดัการขอ้มูลเพือธุรกิจอจัฉริยะ การเก็บขอ้มูลเชิง
วเิคราะห์ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเพือธุรกิจอจัฉริยะ 

 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หนา้ทีการทาํงาน
ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ระบบการสือสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสือประสม อินเทอร์เน็ตและ
การประยกุตใ์ชง้าน การฝึกปฏิบติัสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  
การพฒันาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลกัการธุรกิจอจัฉริยะเชิง
ธุรกิจ ความตอ้งการสําหรับธุรกิจอจัฉริยะเชิงธุรกิจ การทาํงาน
ร่วมกนัของวิธีการทางธุรกิจอจัฉริยะ วิธีการทางธุรกิจอจัฉริยะ 
การจดัการประสิทธิภาพขนาดใหญ่ การจดัการกิจกรรมทางธุรกิจ 
การจดัการขอ้มูลเพือธุรกิจอจัฉริยะ การเก็บขอ้มูลเชิงวิเคราะห์ 
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเพือธุรกิจอจัฉริยะ 

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

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

วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี
กลยุทธ์และกระบวนการเพือพฒันาวิธีการแกปั้ญหา

และพฒันาผลิตภณัฑ์ตลอดจนการบริการทีสร้างสรรค ์เพือการ
เพิมมูลค่า กระบวนการออกแบบนวตักรรม ไดแ้ก่ การทาํความ
เขา้ใจ ตีความปัญหา พฒันาความคิด พฒันาตน้แบบ และการ
ทดสอบ 

กลยุทธ์และกระบวนการเพือพฒันาวิธีการแกปั้ญหา
และพฒันาผลิตภณัฑ์ตลอดจนการบริการทีสร้างสรรค ์เพือการ
เพิมมูลค่า กระบวนการออกแบบนวตักรรม ไดแ้ก่ การทาํความ
เขา้ใจ ตีความปัญหา พฒันาความคิด พฒันาตน้แบบ และการ
ทดสอบ 

130-404     การเป็นผู้ประกอบการและธุรกจิสตาร์ทอพั  3(3-0-6) 
                  (Entrepreneurship and Startup Business) 
 วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี

แรงจูงใจในการเป็นผู ้ประกอบการ  คุณลักษณะ
เฉพาะของผูป้ระกอบการ บริบทของการดาํเนินกิจกรรมการ
ประกอบการ การตระหนักในโอกาสทางธุรกิจ การประเมิน
โอกาสทางธุรกิจ การจดัหาทรัพยากร รูปแบบทางธุรกิจ กิจกรรม
ของการประกอบการ ภาวะผูน้าํและความเป็นผูป้ระกอบการเพือ
สังคม และการออกจากธุรกิจและผลลพัธ์ทีได ้

 

130-404    การเป็นผู้ประกอบการและธุรกจิสตาร์ทอพั   3(3-0-6) 
                 (Entrepreneurship and Startup Business) 
 วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี

แรงจูงใจในการเป็นผู ้ประกอบการ  คุณลักษณะ
เฉพาะของผูป้ระกอบการ บริบทของการดาํเนินกิจกรรมการ
ประกอบการ การตระหนักในโอกาสทางธุรกิจ การประเมิน
โอกาสทางธุรกิจ การจดัหาทรัพยากร รูปแบบทางธุรกิจ กิจกรรม
ของการประกอบการ ภาวะผูน้าํและความเป็นผูป้ระกอบการเพือ
สังคม และการออกจากธุรกิจและผลลพัธ์ทีได ้
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130-302       กฎหมายธุรกจิ                                       3 (3-0-6) 130-302      กฎหมายธุรกจิ                                       3 (3-0-6) 
                    ( Business Law )                     ( Business Law ) 
 วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี  วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี
            ความหมายและลกัษณะทวัไปของสัญญา หนีละเมิดและ
กฎหมายว่าดว้ยเอกเทศสัญญาทีสําคญัๆ เกียวกบัธุรกิจ เช่น ซือ
ขาย เช่าทรัพย์ เช่าซือ  ยืม  คําประกัน  จํานอง จํานํา ตัวแทน 
นายหนา้ประกนัภยั ตวัเงิน เช็คและความผิดเกียวกบัเช็ค หุน้ส่วน
และบริษทัและกฎหมายอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจ เช่น กฎหมาย
ทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร 
เป็นตน้ 

            ความหมายและลกัษณะทวัไปของสัญญา หนีละเมิดและ
กฎหมายว่าดว้ยเอกเทศสัญญาทีสําคญัๆ เกียวกบัธุรกิจ เช่น ซือ
ขาย เช่าทรัพย์ เช่าซือ  ยืม  คําประกัน  จํานอง จํานํา ตัวแทน 
นายหนา้ประกนัภยั ตวัเงิน เช็คและความผิดเกียวกบัเชค็ หุน้ส่วน
และบริษทัและกฎหมายอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจ เช่น กฎหมาย
ทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร 
เป็นตน้ 

130-303       การภาษีอากร 1                    3(3-0-6) 130-303       การภาษีอากร 1                    3(3-0-6) 
                    (Taxation 1)                      (Taxation 1) 
วชิาบังคบัก่อน: ไม่ม ี วชิาบังคบัก่อน: ไม่ม ี
            ความหมาย  วัต ถุป ระส งค์  และลักษณ ะการภาษี 
โครงสร้างของกฎหมายภาษี  การจําแนกประเภทภาษีอากร 
หลักเกณฑ์และการจัดเก็บภาษีอากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
อากรแสตมป์  ภาษีเงินได้หัก ณ  ทีจ่าย ภาษีการรับมรดก ตาม
ประมวลรัษฎากร ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการเสียภาษี
ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

            ความหมาย  วัต ถุป ระส งค์  และลักษณ ะการภาษี 
โครงสร้างของกฎหมายภาษี  การจําแนกประเภทภาษีอากร 
หลักเกณฑ์และการจัดเก็บภาษีอากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย ภาษีการรับมรดก ตาม
ประมวลรัษฎากร ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการเสียภาษี
ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

130-405     การจัดการเชิงกลยุทธ์เพอืการแข่งขัน     3 (3-0-6) 130-405    การจัดการเชิงกลยุทธ์เพอืการแข่งขัน      3 (3-0-6) 
                  (Strategic Management for Competitiveness)                  (Strategic Management for Competitiveness) 
 วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี  วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี
           แนวคิดพืนฐานและกระบวนการในการพฒันากลยุทธ์ 
ครอบคลุมกระบวนการตงัแต่การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ การกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ การกาํหนดกลยุทธ์ทงัใน
ระดับองค์การ ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที การนํากล
ยทุธ์สู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล และการติดตามประเมินผล 
เพือใหอ้งคก์ารเกิดความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัอยา่งยงัยนื  

           แนวคิดพืนฐานและกระบวนการในการพฒันากลยุทธ์ 
ครอบคลุมกระบวนการตงัแต่การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ การกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ การกาํหนดกลยุทธ์ทงัใน
ระดับองค์การ ระดับหน่วยธุรกิจ และระดบัหน้าที การนํากล
ยทุธ์สู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล และการติดตามประเมินผล 
เพือใหอ้งคก์ารเกิดความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัอยา่งยงัยนื  
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131-103     การบัญชีการเงนิ 1                      (3-0-6) 131-103     การบัญชีการเงนิ 1                    (3-0-6) 
                  (Financial Accounting 1)                    (Financial Accounting 1)  
วชิาบังคบัก่อน: ไม่ม ี วชิาบังคบัก่อน: ไม่ม ี

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน สมการ
บญัชี วงจรการบญัชี งบการเงินและการนาํเสนองบการเงิน หลกั
และวิธีการบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชี การปรับปรุงบญัชีและการ
แก้ไขข้อผิดพลาด  กระดาษทําการ  การบัญชีเกียวกับสินค้า
คงเหลือ การบัญชีเกียวกับภาษีมูลค่าเพิม สมุดรายวนัเฉพาะ 
จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน สมการ
บญัชี วงจรการบญัชี งบการเงินและการนาํเสนองบการเงิน หลกั
และวิธีการบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชี การปรับปรุงบญัชีและการ
แก้ไขข้อผิดพลาด  กระดาษทําการ  การบัญชีเกียวกับสินค้า
คงเหลือ การบัญชีเกียวกับภาษีมูลค่าเพิม สมุดรายวนัเฉพาะ 
จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 

131-104     การบัญชีการเงนิ 2         3(3-0-6) 131-104     การบัญชีการเงนิ 2         3(3-0-6) 
                  (Financial Accounting 2)                   (Financial Accounting 2) 
วชิาบังคบัก่อน: 131-103  การบัญชีการเงนิ 1 วชิาบังคบัก่อน: 131-103  การบัญชีการเงนิ 1 
             ง บ ก ร ะ ท บ ย อ ด เ งิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร 
การบัญ ชี เกียวกับ เงินสดย่อย  เงินลงทุน  ตัวเงิน รับ  ลูกหนี 
สิ น ท รั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น  ที ดิ น  อ าค า ร แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  หนีสินหมุนเวียน 
ห นี สิ น ไ ม่ ห มุ น เ วี ย น  ส่ ว น ข อ ง เ จ้ า ข อ ง 
การบัญ ชีสํ าห รับ กิ จการ อุตส าหกรรม  ระบบใบสํ าคัญ  
งบกระแสเงินสด   

             ง บ ก ร ะ ท บ ย อ ด เ งิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร 
การบัญ ชีเกียวกับ เงินสดย่อย  เงินลงทุน  ตัวเงิน รับ  ลูกหนี 
สิ น ท รั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น  ที ดิ น  อ าค า ร แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  หนีสินหมุนเวียน 
ห นี สิ น ไ ม่ ห มุ น เ วี ย น  ส่ ว น ข อ ง เ จ้ า ข อ ง 
การบัญ ชีสํ าห รับ กิ จการ อุตส าหกรรม  ระบบใบสํ าคัญ  
งบกระแสเงินสด   

131-204      การบัญชีบริหาร                                       3(3-0-6) 
                    (Managerial  Accounting) 
วชิาบังคบัก่อน : 131-103 การบัญชีการเงนิ 1 

การบญัชีบริหารและแนวคิดตน้ทุน ตน้ทุนงานสังทาํ 
ตน้ทุนฐานกิจกรรม ตน้ทุนช่วง การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ต้นทุน-ปริมาณ-กาํไร การวางแผนกาํไร งบประมาณยืดหยุ่น 
ต้น ทุนมาตรฐานและการวิ เคราะห์ผลต่าง  การวัดผลการ
ปฏิบติังานในองค์กรกระจายอาํนาจ การวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง 
ประเดน็สาํคญัต่อการตดัสินใจ 

131-204      การบัญชีบริหาร                                      3(3-0-6) 
                   (Managerial  Accounting) 
วชิาบังคบัก่อน : 131-103 การบัญชีการเงนิ 1 

การบญัชีบริหารและแนวคิดตน้ทุน ตน้ทุนงานสังทาํ 
ตน้ทุนฐานกิจกรรม ตน้ทุนช่วง การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ต้นทุน-ปริมาณ-กาํไร การวางแผนกาํไร งบประมาณยืดหยุ่น 
ต้นทุนมาตรฐานและการวิ เคราะห์ผลต่าง  การวัดผลการ
ปฏิบติังานในองค์กรกระจายอาํนาจ การวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง 
ประเดน็สาํคญัต่อการตดัสินใจ 

132-203     การเงนิธุรกจิ                                            3 (3-0-6) 
                  (Business  Finance) 

132-203       การเงนิธุรกจิ                                          3 (3-0-6) 
                     (Business  Finance) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี
 หลกัการ ทฤษฎี และความรู้เบืองตน้เกียวกบัการเงิน
ธุรกิจ บทบาทและหนา้ทีการจดัการทาง   การเงินในการวางแผน
ทางการเงินในยคุเศรษฐกิจดิจิตอล โดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาธรร

 หลกัการ ทฤษฎี และความรู้เบืองตน้เกียวกบัการเงิน
ธุรกิจ บทบาทและหนา้ทีการจดัการทาง   การเงินในการวางแผน
ทางการเงินในยคุเศรษฐกิจดิจิตอล โดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาธรร
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มาภิบาล การคาํนวณอตัราส่วนทางการเงิน  การวางแผนและการ
พยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหาร
เงินสด และหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด การบริหาร
ลูกหนีการคา้ การบริหารสินคา้คงเหลือ การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน
และการวางแผนกาํไร  ค่าของเงินตามเวลา  งบจ่ายลงทุน การ
บริหารเงินทุนระยะสันและระยะปานกลาง และการจัดการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
 

มาภิบาล การคาํนวณอตัราส่วนทางการเงิน  การวางแผนและการ
พยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหาร
เงินสด และหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด การบริหาร
ลูกหนีการคา้ การบริหารสินคา้คงเหลือ การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน
และการวางแผนกาํไร  ค่าของเงินตามเวลา  งบจ่ายลงทุน การ
บริหารเงินทุนระยะสันและระยะปานกลาง และการจัดการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
 

133-202    หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทัล         3 (3-0-6) 133-202    หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทัล          3 (3-0-6) 
                 (Principles of Marketing and Digital Marketing)                   (Principles of Marketing and Digital Marketing) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี

ความสําคญัและบทบาทของการตลาดทีมีต่อเศรษฐกิจ
และสังคมในยคุดิจิทลั  พฤติกรรมผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลั  การแบ่ง
ส่วนตลาด  การกาํหนดลูกคา้เป้าหมาย  ตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์ ส่วน
ประสมทางการตลาด  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์   การกําหนดราคา  
ช่องทางการตลาด   การส่งเสริมการตลาด   การประยุกต์ใช้
เครืองมือทางการตลาดทีเป็นสือดิจิทลั  การเตรียมความพร้อมใน
การนาํการตลาดดิจิทลัมาใชเ้ป็นกลยุทธ์ทางการตลาด  และการ
ติดต่อสือสารทางการตลาดผา่นสือสังคม   
 

ความสาํคญัและบทบาทของการตลาดทีมีต่อเศรษฐกิจ
และสังคมในยคุดิจิทลั  พฤติกรรมผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลั  การแบ่ง
ส่วนตลาด  การกาํหนดลูกคา้เป้าหมาย  ตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์ ส่วน
ประสมทางการตลาด  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์   การกําหนดราคา  
ช่องทางการตลาด   การส่งเสริมการตลาด   การประยุกต์ใช้
เครืองมือทางการตลาดทีเป็นสือดิจิทลั  การเตรียมความพร้อมใน
การนาํการตลาดดิจิทลัมาใชเ้ป็นกลยุทธ์ทางการตลาด  และการ
ติดต่อสือสารทางการตลาดผา่นสือสังคม   
 

134-201       หลกัการจัดการ                                     3 (3-0-6)         134-201      หลกัการจัดการ                                        3 (3-0-6)       
                    (Principles of Management)                     (Principles of Management) 
วชิาบังคบัก่อน: ไม่ม ี วชิาบังคบัก่อน: ไม่ม ี
 ความรู้เบืองตน้เกียวกับหน้าทีทางการจัดการ ทฤษฎี
และแนวคิดพืนฐานเกียวกบัการบริหารจดัการ อนัประกอบไป
ด้วยการวางแผน  การจัดองค์กร การนําและการควบคุม และ
ทบทวนแนวคิดวิวฒันาการทางการบริหารต่างๆ รวมทงัหน้าที
การบริหารจดัการ การปฏิบติั ตลอดจนแนวคิดและวธีิการบริหาร
จดัการสมยัใหม่และร่วมสมยั 
 
 
 
 
 

 ความรู้เบืองตน้เกียวกบัหน้าทีทางการจัดการ ทฤษฎี
และแนวคิดพืนฐานเกียวกบัการบริหารจดัการ อนัประกอบไป
ด้วยการวางแผน การจัดองค์กร การนําและการควบคุม และ
ทบทวนแนวคิดวิวฒันาการทางการบริหารต่างๆ รวมทงัหน้าที
การบริหารจดัการ การปฏิบติั ตลอดจนแนวคิดและวธีิการบริหาร
จดัการสมยัใหม่และร่วมสมยั 
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136-301      การจัดการการผลติและการดาํเนินงาน    3 (3-0-6) 136-301      การจัดการการผลติและการดาํเนินงาน    3 (3-0-6) 
                    (Production and Operation Management)                    (Production and Operation Management) 
วชิาบังคบัก่อน: ไม่ม ี วชิาบังคบัก่อน: ไม่ม ี
            ความเป็นมา หลกัการ แนวคิดและทฤษฎี การจดัการผลิต 
แ ล ะ ดํ า เ นิ น ง า น  ห น้ า ที ใ น ก า ร ผ ลิ ต 
ตลอดจนการดําเนินงานการผลิตสินค้าให้ มีประสิทธิภาพ 
ในดา้นต่าง ๆ เช่น การวางแผนผลิตภณัฑ์ การควบคุมคุณภาพ 
ก าร เลื อ กทํ า เล ที ตั ง  ก ารวางแผน ผังก ระบ วน ก ารผ ลิ ต 
การพยากรณ์ ความต้อ งการ  การวางแผนกําลังก ารผ ลิ ต 
ก า ร จั ด ลํ า ดั บ ง า น แ ล ะ ต า ร า ง ก า ร ผ ลิ ต 
การจดัการสินคา้คงคลงัสมยัใหม่ 
 

            ความเป็นมา หลกัการ แนวคิดและทฤษฎี การจดัการผลิต 
แ ล ะ ดํ า เ นิ น ง า น  ห น้ า ที ใ น ก า ร ผ ลิ ต 
ตลอดจนการดําเนินงานการผลิตสินค้าให้ มีประสิทธิภาพ 
ในดา้นต่าง ๆ เช่น การวางแผนผลิตภณัฑ์ การควบคุมคุณภาพ 
ก าร เลื อ กทํ า เล ที ตั ง  ก ารวางแผนผังก ระบ วน การผ ลิ ต 
การพยากรณ์ ความต้องการ  การวางแผนกําลังการผ ลิต 
ก า ร จั ด ลํ า ดั บ ง า น แ ล ะ ต า ร า ง ก า ร ผ ลิ ต 
การจดัการสินคา้คงคลงัสมยัใหม่ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

วชิาเอกในระดบัปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกจิ สาขาวชิาการตลาด 

 
กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ.2561 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
133-301    การจัดการการตลาด                                       3 (3-0-6) 
                  (Marketing Management) 
วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                 แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด  สภาพแวดลอ้มทาง
การตลาด   การวิเคราะห์การแข่งขันในตลาด   การวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค  การแบ่งส่วนทางการตลาด  ตลาดเป้าหมาย  
การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์ การกาํหนดกลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์ กล
ยทุธ์ราคา  กลยทุธ์การจดัจาํหน่าย  กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  
การปฏิบติัการและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด 

 

133-301    การจัดการการตลาด                                         3 (3-0-6) 
                 (Marketing Management) 
วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด   สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด  การวิเคราะห์การแข่งขนัในตลาด  การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค  การแบ่งส่วนทางการตลาด  ตลาดเป้าหมาย  การกาํหนด
ตาํแหน่งผลิตภณัฑ์  การกาํหนดกลยทุธ์ผลิตภณัฑ์  กลยุทธ์ราคา  กล
ยุทธ์การจดัจาํหน่าย  กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  การปฏิบติัการ
และการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด 

 
133-302     พฤตกิรรมผู้บริโภค                                   3 (3-0-6) 
                  (Consumer Behavior) 
วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
             หลกัและการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจ
ซือสินคา้ โดยพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ทีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจ  การจูงใจส่วนบุคคล  ทฤษฎีของการเรียนรู้ ทศันคติและ
ค่านิยม รวมทงัอิทธิพลทางสังคมและวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

133-302    พฤตกิรรมผู้บริโภค                                      3 (3-0-6) 
                  (Consumer Behavior) 
วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
             หลกัและการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซือ
สินค้า โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ  ทีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจ  การจูงใจส่วนบุคคล  ทฤษฎีของการเรียนรู้ ทศันคติและ
ค่านิยม รวมทงัอิทธิพลทางสังคมและวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ 
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133-308     การจัดการช่องทางการตลาดแบบบูรณาการ   (3-0-6) 
                      (Integrated Marketing Channels Management) 
 วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
          แนวคิดการจดัการช่องทางการตลาด  หนา้ทีงานของสมาชิก
ช่องทางการตลาด การออกแบบช่องทางการตลาด  การคดัเลือก 
สมาชิกช่องทางการตลาด  การจูงใจสมาชิกช่องทางการตลาด  
การจดัการโลจิสติกส์กบัการจดัการช่องทางการตลาด  ช่องทาง
การตลาด  Omni Channel ทีบริษทันาํมาใช้สือสารกบัลูกคา้ผ่าน
หลากหลายช่องทางการตลาด โดยเชือมโยงช่องทางการตลาด
ต่างๆ ให้เป็นหนึงเดียวในรูปแบบการขายผ่านหน้าร้านและการ
ขายออนไลน์ผา่นเวป็ไซต,์ โมบายแอพพลิเคชนั, สือสังคม 

 

133-308     การจัดการช่องทางการตลาดแบบบูรณาการ   (3-0-6) 
                      (Integrated Marketing Channels Management) 
วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
           แนวคิดการจดัการช่องทางการตลาด  หน้าทีงานของสมาชิก
ช่องทางการตลาด  การออกแบบช่องทางการตลาด   การคัดเลือก
สมาชิกช่องทางการตลาด  การจูงใจสมาชิกช่องทางการตลาด  การ
จดัการโลจิสติกส์กบัการจดัการช่องทางการตลาด  ช่องทางการตลาด  
Omni Channel ทีบริษัทนํามาใช้สือสารกับลูกค้าผ่านหลากหลาย
ช่องทางการตลาด โดยเชือมโยงช่องทางการตลาดต่างๆ ให้เป็นหนึง
เดียวในรูปแบบการขายผ่านหน้าร้านและการขายออนไลน์ผ่านเวป็
ไซต,์ โมบายแอพพลิเคชนั, สือสังคม 

133-309  การวจิัยการตลาดและการวเิคราะห์ข้อมูลทางการตลาด 
                                                                                        3 (3-0-6) 
                (Marketing Research and Data Analytics) 

  วิชาบังคับก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทัล และ  
133-302 พฤตกิรรม ผู้บริโภค 

                 ค ว าม สํ าคั ญ ข อ งก าร วิ จั ย ต ล าด ที มี ต่ อ ธุ ร กิ จ  
กระบวนการวิจัยตลาด เครืองมือใช้ในการวิจัยตลาด  การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยตลาด   การวิจัยตลาดเฉพาะกรณี   การ
ประมวลผลข้อมูล  การเลือกใช้สถิติในงานวิจัยการวิเคราะห์
ขอ้มูลและการเขียนรายงานการวิจยั  การนาํผลงานวิจยัไปปรับใช้
ในการจดัการและการตดัสินใจทางการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

133-309  การวจิัยการตลาดและการวเิคราะห์ข้อมูลทางการตลาด 
                                                                                               3 (3-0-6) 
                (Marketing Research and Data Analytics) 
 วิชาบังคับก่อน : 133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล และ   

133-302 พฤตกิรรม ผู้บริโภค 
                ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร วิ จั ย ต ล า ด ที มี ต่ อ ธุ ร กิ จ  
กระบวนการวิจัยตลาด  เครืองมือใช้ในการวิจัยตลาด   การเขียน
ข้อ เสนอโครงการวิจัยตลาด    การวิจัยตลาดเฉพาะกรณี   การ
ประมวลผลขอ้มูล  การเลือกใช้สถิติในงานวิจยัการวิเคราะห์ขอ้มูล
และการเขียนรายงานการวิจยั  การนําผลงานวิจยัไปปรับใช้ในการ
จดัการและการตดัสินใจทางการตลาด 
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133-310  การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก   3 (3-0-6) 
                (International and Global Marketing) 
วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                ความสําคัญของการตลาดระหว่างประเทศและการ
ตลาดโลก โอกาสและความทา้ทายของการตลาดระหวา่งประเทศ
และการตลาดโลก   การวิเคราะห์ลูกค้าและคู่แข่งขันในตลาด
ระหวา่งประเทศและตลาดโลก  วิธีการเขา้สู่ตลาดระหวา่งประเทศ
และตลาดโลก   การพฒันากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด       กล
ยทุธ์ผลิตภณัฑ ์  กลยทุธ์ราคา   กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด  และ
กลยุท ธ์การจัดจําหน่ายสําหรับตลาดระหว่างประเทศและ
ตลาดโลก 

133-310  การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก     3 (3-0-6) 
                (International and Global Marketing) 
วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                ความสําคัญของการตลาดระหว่างประเทศและการ
ตลาดโลก โอกาสและความทา้ทายของการตลาดระหวา่งประเทศและ
การตลาดโลก  การวิเคราะห์ลูกค้าและคู่แข่งขันในตลาดระหว่าง
ประเทศและตลาดโลก   วิธีการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศและ
ตลาดโลก   การพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด       กลยุทธ์
ผลิตภณัฑ ์  กลยทุธ์ราคา   กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด  และกลยทุธ์
การจดัจาํหน่ายสาํหรับตลาดระหวา่งประเทศและตลาดโลก 

133-311   การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการและสือสังคม   3 (3-0-6) 
                   (Integrated Marketing Communication and Social 

Media) 
 วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
             ความสําคัญและปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการพฒันาและ
การปฏิบติัตามโปรแกรมการสือสารทางการตลาดและสือสังคมที
ครอบคลุมการโฆษณา  การส่งเสริมการขาย  การใชพ้นกังานขาย  
การประชาสัมพนัธ์  การตลาดทางตรง  และการใชสื้อสังคม  การ
ติดต่อสือสารกบัลูกคา้เป้าหมาย  การวางแผนงบประมาณ  การ
เลือกสือทีเหมาะสม  การจดัสรรทรัพยากร  การประเมินและการ
ควบคุม 

133-311   การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการและสือสังคม   3 (3-0-6) 
                    (Integrated Marketing Communication and Social 

Media) 
 วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
             ความสําคญัและปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการพฒันาและการ
ปฏิบัติตามโปรแกรมการสือสารทางการตลาดและสือสังคมที
ครอบคลุมการโฆษณา  การส่งเสริมการขาย  การใช้พนักงานขาย  
การประชาสัมพนัธ์  การตลาดทางตรง  และการใช้สือสังคม  การ
ติดต่อสือสารกบัลูกคา้เป้าหมาย  การวางแผนงบประมาณ  การเลือก
สือทีเหมาะสม  การจดัสรรทรัพยากร  การประเมินและการควบคุม 

133-404   การจัดการผลิตภัณ ฑ์ และราคา              3 (3-0-6)   
(Product and Price Management) 

 วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                  องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ การจดัแบ่งประเภทของ
ผลิตภณัฑ์ วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์  กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ รวมทังการ
จดัการสายผลิตภณัฑ์ การวางแผนและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ การ
กาํหนดนโยบายและกลยุทธ์ทีเกียวข้องกับตราสินค้าและการ
กาํหนดนโยบาย การหีบห่อผลิตภณัฑ ์ การประมาณการ และการ
ทดสอบตลาด 
 
 
 

133 -404   การจั ด ก ารผลิตภั ณ ฑ์ และราค า              3 (3-0-6)   
(Product and Price Management) 

 วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                  องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์  การจัดแบ่งประเภทของ
ผลิตภณัฑ์ วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์  กลยทุธ์ผลิตภณัฑ์ รวมทงัการจดัการ
สายผลิตภณัฑ์ การวางแผนและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ การกาํหนด
นโยบายและกลยทุธ์ทีเกียวขอ้งกบัตราสินคา้และการกาํหนดนโยบาย 
การหีบห่อผลิตภณัฑ ์ การประมาณการ และการทดสอบตลาด 
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133-413      การจัดการตราผลติภัณฑ์                          3 (3-0-6) 
                   (Brand Management) 
 วชิาบังคบัก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                  องคป์ระกอบและปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จของ
ตราสินคา้  ชือตราสินคา้  เครืองหมายการคา้ ลิขสิทธิ  สัญลกัษณ์  
การออกแบบบรรจุภัณฑ์   การพิจารณาเครืองมือทีใช้ในการ
ติดต่อสือสาร เพือสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ให้เกิดขึนกบักลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมาย  กลยทุธ์ในการสร้างตราสินคา้ใหมี้ความแขง็แกร่ง
ในตลาด  การประเมินความสาํเร็จของตราสินคา้   

133-413     การจัดการตราผลติภัณฑ์                              3 (3-0-6) 
                   (Brand Management) 
 วชิาบังคบัก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                  องคป์ระกอบและปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จของตรา
สินคา้  ชือตราสินคา้  เครืองหมายการคา้ ลิขสิทธิ  สัญลกัษณ์  การ
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์ การพิจารณาเครืองมือทีใชใ้นการติดต่อสือสาร 
เพือสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ให้เกิดขึนกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  กล
ยทุธ์ในการสร้างตราสินคา้ให้มีความแขง็แกร่งในตลาด  การประเมิน
ความสาํเร็จของตราสินคา้   

133-416     การวางแผนการตลาด                                     3 (3-0-6)   
                   (Marketing Planning) 
วชิาบังคบัก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                   ความสําคญัของการวางแผนการตลาด   การวิเคราะห์
อุตสาหกรรมและสถานการณ์    การวิ เคราะห์การแข่งขัน  
กระบวนการวางแผนทางการตลาด   การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย  
การกําหนดยอดขายตามระยะเวลา  การกําหนดงบประมาณ
แผนการตลาด   การกําหนดกลยุทธ์การตลาด   การวางแผน
ปฏิบติัการทางการตลาด   
 

133-416     การวางแผนการตลาด                                      3 (3-0-6)        
                   (Marketing Planning) 
วชิาบังคบัก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                   ความสําคัญของการวางแผนการตลาด    การวิเคราะห์
อุ ตส าห กรรมและสถ านการณ์    การวิ เค ร าะ ห์ ก ารแข่ งขัน  
กระบวนการวางแผนทางการตลาด   การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย  การ
กาํหนดยอดขายตามระยะเวลา  การกาํหนดงบประมาณแผนการตลาด  
การกาํหนดกลยทุธ์การตลาด  การวางแผนปฏิบติัการทางการตลาด   
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130-308      การวจิัยทางธุรกจิ                                       3 (3-0-6) 
                   (Business Research) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี
                   กระบวนการวิจัย เทคนิคต่าง ๆ ในการเก็บรวมรวม
ขอ้มูล การประมวลผล การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนผลงานเพือใช้
ในการออกแบบและพฒันาธุรกิจ เรียนรู้การสุ่มตวัอย่างจากกลุ่ม
ประชากร การสร้างแบบสอบถาม และการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติในการทาํวจิยั 

130-308       การวจิัยทางธุรกจิ                                          3 (3-0-6) 
                    (Business Research) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี
                    กระบวนการวิจยั เทคนิคต่าง ๆ ในการเก็บรวมรวมขอ้มูล 
การประมวลผล การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนผลงานเพือใช้ในการ
ออกแบบและพฒันาธุรกิจ เรียนรู้การสุ่มตวัอย่างจากกลุ่มประชากร 
การสร้างแบบสอบถาม และการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการ
ทาํวจิยั 

130-402 เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน                                                  3 (3-0-6) 

             (Microeconomics of Competitiveness) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี

                 หลักทัวไปของขีดความส ามารถในการแข่ งขัน
ระดบัประเทศ ภูมิภาคและบริษทั/หน่วยธุรกิจ องค์ประกอบของ
การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขัน ความสําคญัของการ
พฒันามูลค่าเชิงการแข่งขนัของทรัพยากรทีมีอยู ่การพฒันาสถาบนั
ทีเกียวขอ้งและนโยบายของรัฐบาลใหส้อดคลอ้งกบัการส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขนั การส่งเสริมใหธุ้รกิจและหน่วยงานใน
รูปแบบต่างๆ มีส่วนร่วมในการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตใน
ระยะยาว  ภายใต้ห่วงโซ่มูลค่าและระบบการบริหารจัดการ
แบบคลัสเตอร์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพือนําไปสู่การพฒันาขีด
ความสามารถเชิ งการแข่งขันและการพัฒนาดัชนี บ่ งชีด้าน
ความกา้วหนา้ทางสังคมตามเป้าหมายการพฒันาทียงัยนื 

130 -402  เศ รษ ฐศ าสต ร์ จุ ลภ าค ว่ าด้ วยขี ด ความส าม ารถ ใน 
การแข่งขัน                                                     3 (3-0-6) 

              (Microeconomics of Competitiveness) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี

        ห ลัก ทั ว ไป ข อ ง ขี ด ค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารแ ข่ งขัน
ระดบัประเทศ ภูมิภาคและบริษทั/หน่วยธุรกิจ องค์ประกอบของการ
พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั ความสาํคญัของการพฒันามูลค่า
เชิงการแข่งขนัของทรัพยากรทีมีอยู ่การพฒันาสถาบนัทีเกียวขอ้งและ
นโยบายของรัฐบาลให้สอดคลอ้งกบัการส่งเสริมขีดความสามารถใน
การแข่งขนั การส่งเสริมใหธุ้รกิจและหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ มีส่วน
ร่วมในการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว ภายใตห่้วงโซ่
มูลค่าและระบบการบริหารจดัการแบบคลสัเตอร์ในอุตสาหกรรมต่างๆ 
เพือนาํไปสู่การพฒันาขีดความสามารถเชิงการแข่งขนัและการพฒันา
ดชันีบ่งชีดา้นความกา้วหนา้ทางสังคมตามเป้าหมายการพฒันาทียงัยนื 

133-303      การตลาดการเกษตร                            3 (3-0-6) 
                   (Agricultural Marketing) 
วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                    ความสําคัญของสถาบันและองค์กรทางการตลาด  
ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเกษตรและธุรกิจเกษตร  ลกัษณะของสินคา้
ทางการเกษตร การกําหนดต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร การ
บริโภค การส่งออก การตลาดซือขายล่วงหน้า การใชส่้วนประสม
ทางการตลาดกบัการเกษตรและธุรกิจเกษตร ปัญหาและอุปสรรค
ในการพฒันาตลาดเกษตร 

133-303      การตลาดการเกษตร                            3 (3-0-6) 
                   (Agricultural Marketing) 
วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                   ความสําคญัของสถาบนัและองคก์รทางการตลาด  ปัจจยัที
มีอิทธิพลต่อการเกษตรและธุรกิจเกษตร  ลักษณะของสินค้าทาง
การเกษตร การกาํหนดตน้ทุนและราคาสินคา้เกษตร การบริโภค การ
ส่งออก การตลาดซือขายล่วงหนา้ การใชส่้วนประสมทางการตลาดกบั
การเกษตรและธุรกิจเกษตร ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาตลาด
เกษตร 
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133-305     การจัดการงานขาย                                         3 (3-0-6)   
(Sales Management) 

วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                   บทบาทและความสําคัญของการจัดองค์กรขาย การ
กําหนดโควตาและอาณาเขตในการขาย  การจูงใจและการจ่าย
ค่าตอบแทนในการขาย การบริหารงานบุคคลในส่วนทีเกียวขอ้งกบั
ฝ่ายขาย ตลอดจนการประเมินผลงานของพนกังานขาย 

133-305     การจัดการงานขาย                                         3 (3-0-6)   
(Sales Management) 

วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                   บทบาทและความสาํคญัของการจดัองคก์รขาย การกาํหนด
โควตาและอาณาเขตในการขาย การจูงใจและการจ่ายค่าตอบแทนใน
การขาย การบริหารงานบุคคลในส่วนทีเกียวขอ้งกบัฝ่ายขาย ตลอดจน
การประเมินผลงานของพนกังานขาย 

133-401     การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย               3 (3-0-6)    
(Advertising and Sale Promotion) 

 วิชาบังคับก่อน  : 133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล
        ลักษณะเฉพาะของการโฆษณา   ประเภทของการ
โฆษณา ผลกระทบของการโฆษณาทีมีต่อเศรษฐกิจและสังคม การ
ว างแ ผน สื อ โฆ ษณ า  ก ารป ระ เมิ น ผ ล แผน ก าร โฆ ษณ า  
ลักษณะเฉพาะการส่งเสริมการขายในประเด็นต่างๆ  เช่น  การ
วางแผนส่งเสริมการขายเพือกาํหนดกิจกรรมต่างๆ การส่งเสริมการ
ขาย ประเมินผลแผนการส่งเสริมการขาย ตลอดจนการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการโฆษณากบัการส่งเสริมการขาย 
 

133-401     การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย               3 (3-0-6)   
(Advertising and Sale Promotion) 

 วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั  
                   ลกัษณะเฉพาะของการโฆษณา  ประเภทของการโฆษณา 
ผลกระทบของการโฆษณาทีมีต่อเศรษฐกิจและสังคม การวางแผนสือ
โฆษณา การประเมินผลแผนการโฆษณา  ลกัษณะเฉพาะการส่งเสริม
การขายในประเด็นต่างๆ เช่น การวางแผนส่งเสริมการขายเพือกาํหนด
กิจกรรมต่างๆ การส่งเสริมการขาย ประเมินผลแผนการส่งเสริมการ
ขาย ตลอดจนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณากับการ
ส่งเสริมการขาย 
 

133-405      การตลาดบริการ                                             3 (3-0-6)   
(Marketing for Service) 

 วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                  ลกัษณะเฉพาะของตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
สาํหรับธุรกิจบริการ  การกาํหนดส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับ
ธุรกิจบริการต่าง ๆ   การพฒันาและโครงสร้างของสถาบนัต่าง ๆ ที
ดาํเนินการเกียวกับสินค้าบริการ เช่น สถาบันการเงิน ธนาคาร 
บริษทัประกนัภยั บริษทัขนส่ง กิจการโรงแรมและอุตสาหกรรม
การท่องเทียว และอืน ๆ  การเปรียบเทียบระหว่างตลาดผลิตภณัฑ์
กบัตลาดบริการ 
 
 
 
 
 
 

133-405      การตลาดบริการ                                             3 (3-0-6)        
                   (Marketing for Service) 
 วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                  ลักษณะเฉพาะของตลาดและพฤติกรรมของผู ้บริโภค
สําหรับธุรกิจบริการ  การกาํหนดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการต่าง ๆ   การพฒันาและโครงสร้างของสถาบันต่าง ๆ ที
ดาํเนินการเกียวกบัสินคา้บริการ เช่น สถาบนัการเงิน ธนาคาร บริษทั
ประกนัภยั บริษทัขนส่ง กิจการโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเทียว 
และอืน ๆ  การเปรียบเทียบระหวา่งตลาดผลิตภณัฑก์บัตลาดบริการ 
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133-406      การตลาดทางตรง                                         3 (3-0-6)   
( Direct Marketing) 

วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                 การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย การกาํหนดราคาและเงือนไข
การชาํระเงิน การส่งเสริมการตลาด  ขอบเขตขอ้จาํกดัต่าง ๆ ในการ
ดาํเนินการตลาดทางตรง  การกาํหนดวิธีทีเกียวขอ้งกบัการตลาด
ทางตรง ไดแ้ก่  การใชจ้ดหมาย  แบบแสดงรายการสินคา้  การใช้
การสือสารดา้นการตลาดถึงผูบ้ริโภคโดยตรง  การใชสื้อสิงพิมพ ์
การใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์  ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทีมี
ต่อการตลาดทางตรง 
 

133-406      การตลาดทางตรง                                         3 (3-0-6)   
( Direct Marketing) 

วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                 การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย การกาํหนดราคาและเงือนไขการ
ชําระเงิน  การส่งเสริมการตลาด   ขอบเขตข้อจํากัดต่าง ๆ  ในการ
ดาํเนินการตลาดทางตรง  การกาํหนดวธีิทีเกียวขอ้งกบัการตลาดทาง 
ตรง ไดแ้ก่  การใชจ้ดหมาย  แบบแสดงรายการสินคา้  การใชก้ารสือ 
สารด้านการตลาดถึงผูบ้ริโภคโดยตรง  การใช้สือสิงพิมพ์ การใช้
เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์   ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทีมีต่อ
การตลาดทางตรง 

133-407     สัมมนาการตลาด                                            3 (3-0-6)     
                   (Seminar in Marketing) 
วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                   วิเคราะห์และอภิปรายเกียวกบัปัญหาการตลาด การทาํ
รายงานเกียวกบัปัญหาทางการตลาด การเขียนแผนการตลาดและ
การจดักิจกรรมต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการตลาด 
 

133-407     สัมมนาการตลาด                                            3 (3-0-6)           
                   (Seminar in Marketing) 
วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                   วิเคราะห์และอภิปรายเกียวกับปัญหาการตลาด การทํา
รายงานเกียวกบัปัญหาทางการตลาด การเขียนแผนการตลาดและการ
จดักิจกรรมต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการตลาด 
 

 133-410      การจัดการการค้าปลกี                              3 (3-0-6) 
                   (Retail Management) 
วชิาบังคบัก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                   ทฤษฎีการจดัการการคา้ปลีก ในส่วนของรูปแบบหน้า
ร้านของการค้าปลีก  พฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค  กลยุทธ์
การตลาดของการคา้ปลีก  ระบบสารสนเทศและการจดัการห่วงโซ่
อุปทานในธุรกิจคา้ปลีก     

133-410      การจัดการการค้าปลกี                              3 (3-0-6) 
                   (Retail Management) 
วชิาบังคบัก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                   ทฤษฎีการจดัการการคา้ปลีก ในส่วนของรูปแบบหนา้ร้าน
ของการคา้ปลีก  พฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค  กลยทุธ์การตลาดของ
การคา้ปลีก  ระบบสารสนเทศและการจดัการห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจ
คา้ปลีก     
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133-411      การจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน          3 (3-0-6) 
                   (Logistics and Supply Chain Management) 
 วชิาบังคบัก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั  
                   แนวคิดกระบวนการเคลือนยา้ยวตัถุดิบและสินคา้จาก
แหล่งผลิตเขา้สู่ตลาดผูบ้ริโภค  กิจกรรมการเคลือนยา้ยสินคา้ ไดแ้ก่ 
การบริการลูกค้า  ระบบสารสนเทศเพือโลจิสติกส์  การจัดการ
สินคา้คงคลงั  การจดัการวสัดุ  การขนส่ง  การคลงัสินคา้  เป็นตน้  
ช่องทางการกระจายสินค้า  ศูนย์กระจายสินค้า  การจัดการซัพ
พลายเชน  ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  คุณภาพการบริการ
ลกูคา้  การเพิมคุณค่าทางธุรกิจ  และการลดตน้ทุน 
 

133-411      การจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน          3 (3-0-6) 
                   (Logistics and Supply Chain Management) 
 วชิาบังคบัก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั  
                   แนวคิดกระบวนการเคลือนยา้ยวตัถุดิบและสินค้าจาก
แหล่งผลิตเขา้สู่ตลาดผูบ้ริโภค  กิจกรรมการเคลือนยา้ยสินคา้ ไดแ้ก่ 
การบริการลูกคา้  ระบบสารสนเทศเพือโลจิสติกส์  การจดัการสินคา้คง
คลงั  การจดัการวสัดุ  การขนส่ง  การคลงัสินคา้  เป็นตน้  ช่องทางการ
กระจายสินค้า  ศูนยก์ระจายสินค้า  การจัดการซัพพลายเชน  ความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  คุณภาพการบริการลูกคา้  การเพิมคุณค่าทาง
ธุรกิจ  และการลดตน้ทุน 
 

133-412      การพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่                            3 (3-0-6) 
                    (New Product Development) 
วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                    การพฒันาและการแนะนาํผลิตภณัฑ์ใหม่ ความหมาย
ของผลิตภัณฑ์ใหม่ ขันตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การ
จัดการและบริหารองค์กรเพือพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริหาร
ผลิตภณัฑ์ใหม่ การวดัผลการดาํเนินงานของผลิตภณัฑ์ใหม่ การ
ทดสอบตลาดในการตรวจสอบความเป็นไปไดข้องผลิตภณัฑ์ใหม่ 
การใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์ใหม่ตลอดวงจรชีวิต
ของผลิตภณัฑ ์

133-412      การพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่                            3 (3-0-6) 
                    (New Product Development) 
วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                    การพฒันาและการแนะนาํผลิตภณัฑใ์หม่ ความหมายของ 
ผลิตภณัฑใ์หม่ ขนัตอนของการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ การจดัการและ 
บริหารองคก์รเพือพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ การบริหารผลิตภณัฑใ์หม่ การ 
วดัผลการดาํเนินงานของผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบตลาดในการ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่  การใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดสาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่ตลอดวงจรชีวติของผลิตภณัฑ ์

133-415      การจัดการกลยุทธ์การตลาด                           3 (3-0-6) 
                   (Marketing Strategy Management) 
วชิาบังคบัก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                  แนวความคิดทางการตลาดสมัยใหม่  การกาํหนดกล
ยทุธ์การตลาด ไดแ้ก่ กลยทุธ์ผลิตภณัฑ์  กลยทุธ์ราคา  กลยทุธ์ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย  กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด  ตลอดจนการนาํ
ระบบขอ้มูลทางการตลาดสมยัใหม่มาใชใ้นการบริหารการตลาด
และการควบคุมทางการตลาด 
 
 
 
 
 

133-415      การจัดการกลยุทธ์การตลาด                           3 (3-0-6) 
                   (Marketing Strategy Management) 
วชิาบังคบัก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                  แนวความคิดทางการตลาดสมัยใหม่  การกาํหนดกลยุทธ์
การตลาด ไดแ้ก่ กลยทุธ์ผลิตภณัฑ์  กลยุทธ์ราคา  กลยทุธ์ช่องทางการ
จัดจาํหน่าย  กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  ตลอดจนการนําระบบ
ขอ้มูลทางการตลาดสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารการตลาดและการ
ควบคุมทางการตลาด 
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133-417      การศึกษาเฉพาะด้านการตลาด                        3 (0-9-3) 
                   (Special Topics in Marketing) 
วชิาบังคบัก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                  หัวขอ้ทางการตลาดในปัจจุบนัทีนกัศึกษาสนใจ เรียนรู้
การคิด และการวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดปัจจุบัน โดยอาศยั
ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ 

133-417      การศึกษาเฉพาะด้านการตลาด                          3 (0-9-3) 
                   (Special Topics in Marketing) 
วชิาบังคบัก่อน: 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                  หัวขอ้ทางการตลาดในปัจจุบนัทีนกัศึกษาสนใจ เรียนรู้การ
คิด และการวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดปัจจุบนั โดยอาศยัขอ้มูลจาก
แหล่งต่างๆ 

133-418      การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ                   3 (3-0-6) 
                   (Entrepreneurial Marketing) 
วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                    ความสําคญัของการตลาดสําหรับผูป้ระกอบการ กล
ยทุธ์การตลาดและการวางแผนการตลาดสาํหรับผูป้ระกอบการ การ
วิ เคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดภายในและภายนอก 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การตลาดเป้าหมาย การ
กําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์  และการกําหนดส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการตลาด  และการ
ส่งเสริมการตลาด เพือการแข่งขนัในตลาด   

133-418      การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ                    3 (3-0-6) 
                   (Entrepreneurial Marketing) 
วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 

         ความสําคญัของการตลาดสําหรับผูป้ระกอบการ กลยุทธ์
การตลาดและการวางแผนการตลาดสําหรับผู ้ประกอบการ  การ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดภายในและภายนอก พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การตลาดเป้าหมาย การกาํหนดตาํแหน่ง
ผลิตภณัฑ ์ และการกาํหนดส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ 
ราคา  ช่องทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด เพือการแข่งขนัใน
ตลาด   

133-419       การตลาดธุรกจิและสินค้าอุตสาหกรรม          3 (3-0-6) 
                    (Business and Industrial Marketing) 
วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                  ลกัษณะและประเภทตลาดอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ผูผ้ลิต
สินคา้และบริการ ตลาดรัฐบาล ตลาดภาคธุรกิจ สภาพแวดลอ้ม 
วิธีการจดัซือ พฤติกรรมการจัดซือ และขนัตอนการตดัสินใจซือ 
การแบ่งส่วนการตลาด การกาํหนดตลาดเป้าหมาย และการกาํหนด
ตาํแหน่งผลิตภัณฑ์ การกาํหนดส่วนประสมทางการตลาด การ
บริหารความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจ  การประเมินและการควบคุม
ทางการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

133-419       การตลาดธุรกจิและสินค้าอุตสาหกรรม           3 (3-0-6) 
                    (Business and Industrial Marketing) 
วชิาบังคบัก่อน : 133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั 
                  ลกัษณะและประเภทตลาดอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตสินคา้ 
และบริการ ตลาดรัฐบาล ตลาดภาคธุรกิจ สภาพแวดลอ้ม วธีิการจดัซือ 
พฤติกรรมการจดัซือ และขนัตอนการตดัสินใจซือ การแบ่งส่วนการ 
ตลาด การกาํหนดตลาดเป้าหมาย และการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์
การกําหนดส่วนประสมทางการตลาด  การบริหารความสัมพันธ์
ระหวา่งธุรกิจ  การประเมินและการควบคุมทางการตลาด 
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ไม่มี 133-420     การดาํเนินงานและการจัดการแพลตฟอร์มธุรกจิข้าม 
                  พรมแดน                                                               3 (2-2-5) 
                   (Cross-Border Platform Operation and Management) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี

  เพือให้นักศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาแนวทางการดาํเนินงาน
แพลตฟอร์มทางด้าน  e-commerce ที เป็น ที รู้จักและใช้กันอย่าง
แพร่หลาย  เพือให้นักศึกษาสามารถใช้งานและจัดการร้านค้าข้าม
ประเทศจากมุมมองทีสูงขึน เช่น กิจกรรมการวางแผน ลกัษณะของ
แพลตฟอร์ม ความหลากหลายของแพลตฟอร์มและอืนๆ 
 

130-490      เตรียมสหกจิศึกษา                                  1 (1-0-2) 
                   (Co-operative Education Preparation) 
วชิาบังคบัก่อน :  เป็นนักศึกษาชันปีท ี3 - 4 หรือเทยีบเท่า 
     หลักการปฏิบัติตนในการทํางานในองค์กร  ความรู้
เบืองต้นในการทํางาน  หน้าทีและความรับผิดชอบ  ทัศนคติที
เหมาะสมในการทํางาน  การนําความ รู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังาน 

130-490      เตรียมสหกจิศึกษา                                   1 (1-0-2) 
                   (Co-operative Education Preparation) 
วชิาบังคบัก่อน :  เป็นนักศึกษาชันปีท ี3 - 4 หรือเทยีบเท่า 
          หลกัการปฏิบติัตนในการทาํงานในองค์กร ความรู้เบืองตน้
ในการทาํงาน หน้าทีและความรับผิดชอบ ทศันคติทีเหมาะสมในการ
ทาํงาน การนาํความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 

130-491       สหกจิศึกษา 1                                               5 (0-30-0) 
                    (Co-operative Education 1) 
 วชิาบังคบัก่อน : 130-490 เตรียมสหกจิศึกษา 
                    การป ฏิบั ติ งาน เป็ น เวลา  16  สั ปด าห์  ในสถาน
ประกอบการซึงเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชาเพือให้
นกัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

130-491       สหกจิศึกษา 1                                                    5 (0-30-0) 
                    (Co-operative Education 1) 
 วชิาบังคบัก่อน : 130-490 เตรียมสหกจิศึกษา 
                    การปฏิบติังานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการ
ซึงเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชาเพือให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

130-492       สหกจิศึกษา 2                                               5 (0-30-0) 
                     (Co-operative Education 2) 
 วชิาบังคบัก่อน : 130-491 สหกจิศึกษา 1 
                    การป ฏิบั ติ งาน เป็ น เวลา  16  สั ปด าห์  ในสถาน
ประกอบการซึงเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชาเพือให้
นกัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

 130-492       สหกจิศึกษา 2                                               5 (0-30-0) 
                     (Co-operative Education 2) 
 วชิาบังคบัก่อน : 130-491 สหกจิศึกษา 1 

            ก ารป ฏิ บั ติ ง าน เป็ น เวล า  1 6  สั ป ด า ห์  ใน ส ถ าน
ประกอบการซึงเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชาเพือใหน้กัศึกษา
ไดมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
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ภาคผนวก ข 
 

หนังสือรับรองให้ความเห็นชอบหลกัสูตรของ 
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
ประวตัอิาจารย์และผลงานของอาจารย์ประจาํหลกัสูตร 
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อาจารย์วบูิลย์  ชินบูรพา 

_________________________________________________________________________________ 
 
ประวตัิการศึกษา : 

-  Master of Business Administration in Marketing  พ .ศ . 2 5 3 8   Western International University, 
USA 

 -  บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการจดัการ  พ.ศ. 2531  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 
ประวตัิการทาํงานและประสบการณ์ 
 -  หวัหนา้ภาควิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัสยาม 
 -  อาจารยส์อนระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัสยาม 
 -  คณะกรรมการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัสยาม 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัสยาม 
 -  รองประธานอนุกรรมการดา้นการวิจยัและนวตักรรม  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัสยาม 
 -  อนุกรรมการดา้นการบริหารและการจดัการ 

- ผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา 

 -  ผูช่้วยผูจ้ดัการส่งออก  บริษทั เอซาลอน จาํกดั 
 -  ผูช่้วยผูจ้ดัการส่งออก  บริษทั มหานครมิทอล จาํกดั 
            -  พนกังาน บริษทั อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
 
หนังสือ/ตํารา 

-  เอกสารประกอบการสอนวิชา 133-304  การจดัการช่องทางการตลาด 
-  เอกสารประกอบการสอนวิชา 133-407  สมัมนาการตลาด 

 -  เอกสารประกอบการสอนวิชา 133-409  การจดัการซพัพลายเชน 
 -  เอกสารประกอบการสอนวิชา 133-416  การวางแผนการตลาด 
 
ผลงานวจัิย  
 -   
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บทความวจัิย/บทความวชิาการ  
- เบญจวรรณ บวรกุลภา และวิบูลย ์ชินบูรพา. (2560). กลยทุธ์การตลาดอาหารเพือสุขภาพของผูสู้งอายุ

ใ น เข ต ก รุ ง เท พ ฯ .  ใ น  The 2 nd KU SRC Annual Conference ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร  ค รั ง ที  2 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. ชลบุรี:มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. 
 -รุ่งโรจน์ สงสระบุญ, วิบูลย ์ชินบูรพา, โสภิดา ทะสังขา, พิเชษฐ ์มุสิกะโปดกม และสัมฤทธิ เทียนดาํ . 
(2560). ความพึงพอใจในการใชบ้ริการเงินฝากของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ. ใน การ
ประชุมเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ครังที 7;The 7th STOU National Research 
Conference. นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
 
รายวชิาทสีอน 
 1.  133-201  หลกัการตลาด   
 2.  133-301  การจดัการการตลาด 
 3.  133-304  การจดัการช่องทางการตลาด 
 4. 133-401  การโฆษณาและส่งเสริมการขาย 
             5.  133-403  การตลาดระหวา่งประเทศ 
             6.  133-407  สมัมนาการตลาด 
             7.  133-409  การจดัการซพัพลายเชน 
             8.  133-410  การจดัการการคา้ปลีก 
             9.  133-411  การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 
           10.  133-416  การวางแผนการตลาด 
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ผศ.ดร. เบญจวรรณ  บวรกลุภา  

_________________________________________________________________________________ 
 
ประวตัิการศึกษา 

              -  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด)มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ พ.ศ. 2558                            

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บธ.ม) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน พ.ศ 2541 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) การตลาด มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- บริหารธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้(ทษ.บ) จ.เชียงใหม่  พ.ศ. 2537 
       

          ประวตักิารทาํงานและประสบการณ์ 
             - อาจารยป์ระจาํภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
    - ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและวิชาการ  เน็ตสเตบ็เทรนนิงเซ็นเตอร์   
           - ผูจ้ดัการสาขา บริษทั  สยามเอน็จิเนียริงแอนดเ์ฮฟวีอินดสัทรี จาํกดั    
           - ฝ่ายการตลาดและขาย บริษทัป.ชยัเจริญ  
           - เจา้หนา้ทีฝ่ายการตลาด/นกัวิชาการ สถาบนัฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ 
           - ฝ่ายการตลาด เจา้หนา้ทีการตลาด บริษทั ธรรมนิติกรุ๊ป จาํกดั  
 
ผลงานวจัิย/บทความวจัิย/บทความวชิาการ: 

-เบญจวรรณ  บวรกุลภา. (2558). กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที มีผลต่อยอดขายของ
ผูป้ระกอบการและการจดัการผลิตภณัฑชุ์มชน 5 ดาว พืนทีจงัหวดันครปฐม. วารสารสยามวิชาการ, 16(1), 1-
16. 

-เบญจวรรณ บวรกุลภา และวิบูลย  ์ชินบูรพา. (2560). กลยุทธ์การตลาดอาหารเพือสุขภาพของ
ผู ้สู งอายุใน เขตกรุงเทพฯ . ใน  The 2nd KU SRC Annual Conference การประชุมวิชาการ  ครังที  2 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. ชลบุรี:มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. 

 
  ตําราและเอกสารประกอบการสอน 

- เบญจวรรณ อุชุพงศอ์มร. (2553). การวิจยัการตลาด. กรุงเทพฯ : ศูนยส่์งเสริมวิชาการ. 
- เบญจวรรณ บวรกุลภา. (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดสินคา้เกษตร. ภาควิชา

การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม.   
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- เบญจวรรณ  อุชุพงศ์อมร. (2548). เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานขาย.ภาควิชา
การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม.   

 
ประสบการณ์การสอนในรายวชิาต่าง ๆ  

- การจดัการงานขาย    - พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
- หลกัการตลาด    - การจดัการตลาด 
- การวิจยัการตลาด    - การวจิยัธุรกิจ 
- การตลาดสินคา้เกษตร    - การตลาดสินคา้อุตสาหกรรม  
- การจดัการเชิงกลยทุธ์    - หลกัธรรมาภิบาล 
- กลยทุธ์การคา้ปลีก ( MBA)  - การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ( MBA) 

 
ด้านการฝึกอบรม  

- ฝึกอบรมหลกัสูตร คณาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา มีค่าเท่า 3 หน่วยกิตทวิภาค 2553 
- ฝึกอบรมหลกัสูตร การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 2554 
- ฝึกอบรม นกัวจิยัการตลาด ของสมาคมวิจยัการตลาดแห่งประเทศไทย 2555  
- ฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสนั เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ มหาวิทยาลยัมหิดล 2555 
- ฝึกอบรมหลกัสูตร พฒันานกัวิจยั มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช     
- ฝึกอบรมหลกัสูตร บริหารการคา้ปลีก ทีมวิทยากรแมค็โคร  ( 13 กนัยายน 2559) 
- ฝึกอบรมหลกัสูตรประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร มหาวิทยาลยัสยาม 2560 
- จิตวิทยาและเทคนิคการสอนสาํหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 มหาวทิยาลยัสยาม 28 มิถุนายน 2560 

          
ด้านการฝึกอบรมและพฒันาจริยธรรมคุณธรรม  

-     ธรรมศึกษาชนัตรี พ.ศ. 2547   
- ธรรมศึกษาชนัโท  พ.ศ 2548  
- ธรรมศึกษาชนัเอก พ.ศ. 2549 
- เขา้อบรมและผา่นการสอบในหลกัสูตรครูสมาธิ (รุ่นที 5) สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขา 35

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  หลกัสูตรวิทตัสาสมาธิ สาขา 35 ปี พ.ศ. 2558  
- อบรมและผา่นการสอบอุตมสาสมาธิ  สาขา 35  พ.ศ. 2558  
- อบรมและผา่นการสอบญาสาสมาธิ สาขา 35 พ.ศ. 2559 
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ผลงานให้คาํปรึกษาและพฒันานักศึกษา 
     -    รางวลัชมเชย 2 ทีม "นวตักรรมสู่ธุรกิจ Startup" 31 ตุลาคม 2016  
     -    ชนะเขา้รอบแข่งขนัประกวดโครงงานวิจยัการตลาดระดบัประเทศ คดัเลือกเขา้รอบ 10 ทีม เพือเขา้ร่วม 

ฝึกอบรมเป็นนกัวจิยัการตลาดรุ่นเยาวข์องสมาคมวิจยัการตลาด  
        -    รองชนะเลิศแข่งขนัโครงการแมค็โครมิตรแทโ้ชห่วย นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมชนะในระดบั

มหาวิทยาลยั 2555 
     -    ใหค้าํปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา โดยไดรั้บเกียติบตัรวา่ เป็นอาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษาไดอ้ยา่งดียงิ

ตลอดระยะเวลา5-10 ปี ไดรั้บเกียติบตัรปีพ.ศ  2557  
     -    ไดรั้บโล่ห์เกียติคุณดา้นคุณธรรมจริยธรรมมอบใหค้ณะบริหารธุรกิจในการนาํนกัศึกษาไปร่วมเป็นจิต

อาสาในการเป็นธรรมบริกร ระหวา่งปี 2547-2550  
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อาจารย์ ธิติ  ศิริสงค์  

_________________________________________________________________________________ 
 
ประวตัิการศึกษา : 
 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาการตลาด  พ.ศ. 2541  มหาวิทยาลยัสยาม  
 - บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการตลาด  พ.ศ. 2534   มหาวิทยาลยัสยาม   
  
ประวตัิการทาํงานและประสบการณ์ 
                -   ผูอ้าํนวยการสาํนกักิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัสยาม  
 -  อาจารยป์ระจาํ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

-  อาจารยส์อนระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัสยาม 
            -  อาจารยแ์ผนกกิจกรรม สาํนกักิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัสยาม  โดยไดรั้บรางวลัในการพานกัศึกษา

เขา้แข่งขนัในโครงการต่อไปนี.- 
1. โครงการแข่งขนับริษทัธุรกิจจาํลอง 2010 รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัที 2 จดัโดยกรมธุรกิจการคา้   
กระทรวงพาณิชย ์

            2. โครงการแมค็โครร่วมพฒันาร้านคา้ปลีกทอ้งถิน รางวลัชนะเลิศ ปี 2010 และปี 2011จดัโดย  บริษทั 
สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
3. โครงการ SIFE NATION EXPOSITION 2011 รางวลัชนะเลิศกลุ่มที 4 จดัโดย SIFE THAILAND     
มูลนิธิปิดทองหลงัพระ  

            4.โครงการ HSBC ยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ 2011 รางวลั ECO BUSINESS INNOVATION  AWARD 
2011  จดัโดย ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิงคอร์ปอเรชนั จาํกดั  

               5.โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท  MUANG THAI SMILE CLUB รางวัลรองชนะเลิศ  จัดโดย                       
บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั  

 -  หวัหนา้ฝ่ายการตลาด บริษทั การ์เดน้ทซิ์ตี โฮลดิงส์ จาํกดั 
  -  ผูจ้ดัการโชวรู์ม บริษทั สยามนิสสนักลการ จาํกดั  
 
หนังสือ/ตํารา 
 - 
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ผลงานวจัิย  
     -   

 
บทความวจัิย/บทความวชิาการ  
  -ธิติ ศิริสงค.์ (2558). การบริหารจดัการทรัพยากรนาํสนองแนวพระราชดาํริโดยใชเ้ครืองมือดกัเก็บขยะ
และเพิมคุณภาพนํา. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการดา้นการพฒันานักศึกษาระดบัชาติ ครังที 5. กรุงเทพฯ: 
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
 
รายวชิาทสีอน 
 1. 133-201  หลกัการตลาด 
 2. 133-404  การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา  

3. 130-305  จริยธรรมทางธุรกิจ 
4. 130-401  การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
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อาจารย์เอกภพ มณนีารถ 

_________________________________________________________________________________ 
 
ประวตัิการศึกษา : 
 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 - บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการตลาด พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตัิการทาํงานและประสบการณ์ 
 - กรรมการบริหารหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัสยาม 

- อาจารยส์อนระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 
 - ประธานอนุกรรมการดา้นการบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะบริหารธุรกิจ 
 - อนุกรรมการดา้นการบริหารและการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 
 - ทีปรึกษา บริษทั อาร์.เอน็.โปรเกรส อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 
 - ทีปรึกษาและบรรยายพิเศษ บริษทั นิคอนไทย เซลส์ แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 
 - ทีปรึกษา บริษทั นิชาวา่ จาํกดั 

- ผูจ้ดัการส่วนงาน Foods Procurement บริษทั เดอะมอลล ์กรุ๊ป จาํกดั 
 - ผูช่้วยบริหาร ฝ่ายพฒันาธุรกิจโรงแรมและการท่องเทียว บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 
 - ผูช่้วยบริหาร ฝ่ายตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
 
หนังสือ/ตํารา 
 -  
ผลงานวจัิย 

- 
                
บทความวจัิย 
              -วราภรณ์  ลิมเปรมวฒันา และเอกภพ  มณีนารถ. (2560). องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดและ
พฤติกรรมการซือผลิตภณัฑที์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสยามวิชาการ, 
18(30), 72-92. 
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รายวชิาทสีอน 
 1. 133 – 201 หลกัการตลาด 
 2. 133 – 301 การจดัการการตลาด 
 3. 133 – 306 การตลาดสินคา้อุตสาหกรรม 
 4. 133 – 404 การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา 
 5. 133 – 405 การตลาดบริการ 
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อาจารย์วราภรณ์  ลมิเปรมวฒันา 

_________________________________________________________________________________ 
 
ประวตัิการศึกษา : 
 -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาการจดัการการตลาด  พ.ศ. 2549   มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
 -  บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการจดัการทวัไป  พ.ศ. 2545  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
 
ประวตัิการทาํงานและประสบการณ์ 
 - อาจารยป์ระจาํ ภาควิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 
 -  อาจารยส์อนระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัสยาม 
 -  คณะกรรมการแนะแนวและรับสมคัรนกัศึกษา มหาวิทยาลยัสยาม 
 -  คณะกรรมการตลาดนดัหลกัสูตรอุดมศึกษา ครังที 15 - 22 มหาวิทยาลยัสยาม 
 -  คณะกรรมการจดัสอบเขา้ศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ระบบรับตรง มหาวิทยาลยัสยาม 
 -  ผูด้าํเนินรายการในการประชุมวชิาการ ม.อ. ภูเกต็วิจยั ครังที 3 ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยา

เขตภูเกต็ วนัที 17-19 พฤศจิกายน 2553 
 
หนังสือ/ตํารา 
                -    
 
ผลงานวจัิย  
               - 
 

 บทความวจัิย/บทความวชิาการ  
              -วราภรณ์  ลิมเปรมวฒันา และเอกภพ  มณีนารถ. (2560). องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดและ
พฤติกรรมการซือผลิตภณัฑที์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสยามวิชาการ, 
18(30), 72-92. 
 
รายวชิาทสีอน 

1. 133-201 หลกัการตลาด 
2. 133-305 การจดัการงานขาย 
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3. 133-408 การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
4. 133-402 การวิจยัตลาด 
5. 130-308 การวิจยัธุรกิจ 
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อาจารย์มนทริา  ตันตระวาณชิย์ 

_________________________________________________________________________________ 

 
ประวตัิการศึกษา : 
 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาการตลาด  พ.ศ. 2545  มหาวิทยาลยัสยาม  
 - บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการตลาด  พ.ศ. 2543   มหาวิทยาลยัสยาม   
  
ประวตัิการทาํงานและประสบการณ์ 

-  อาจารยส์อนระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัสยาม 
        
หนังสือ/ตํารา 
 - 
 
ผลงานวจัิย  

     -   
 
บทความวจัิย/บทความวชิาการ  
            -สุรชยั ภทัรบรรเจิด และมนทิรา ตนัตระวาณิชย.์ (2560). เมือพร้อมเพยก์็ควรจะพร้อมออม. วารสารนกั
บริหาร มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 37(1), 27-35. 
  
รายวชิาทสีอน 
 1. 133-201  หลกัการตลาด 
 2. 133-302  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  

3. 133-403  การตลาดระหวา่งประเทศ 
4. 133-410  การจดัการการคา้ปลีก 
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ภาคผนวก ง 
ระเบียบมหาวทิยาลยัสยามว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2549 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวทิยาลยัสยาม 

เรือง 
นโยบาย หลกัเกณฑ์ วธีิการและเงอืนไขเกยีวกบั 

การรับนักศึกษาพกิารเข้าศึกษา 
พ.ศ. 2561 
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