3. หลักสูตรและอาจารย2ผู4สอน
3.1 หลักสูตร
จำนวนหน&วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน&วยกิต
3.1.1 โครงสร4างหลักสูตร
จำนวนหน&วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน&วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนGวยกิต
กลุ&มวิชาภาษาอังกฤษ
9 หน&วยกิต
กลุ&มวิชาบังคับ
15 หน&วยกิต
กลุ&มวิชาเลือก
6 หน&วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หนGวยกิต
กลุ&มวิชาแกน
48 หน&วยกิต
กลุ&มวิชาเฉพาะดJาน-บังคับ
27 หน&วยกิต
กลุ&มวิชาเฉพาะดJาน-เลือก
24 หน&วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนGวยกิต
3.1.2 รายวิชา
หลักเกณฑPการกำหนดรหัสของวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มีดังนี้
1. กำหนดรหัสไวJ 6 ตัว สามตัวแรกเปYนตัวอักษร สามตัวหลังเปYนตัวเลข เช&น ตลด. 101
2. อักษร 3 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชา เช&น ตลด. หมายถึง สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
3. ตัวเลข 3 ตัวหลัง หมายถึง เลขกำกับรายวิชา
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนGวยกิต
กลุGมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนGวยกิต)
อก. 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
EN 001 English for Everyday Communication
อก. 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
EN 002 English for Social Communication
อก. 003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
EN 003 English for Global Communication
กลุGมวิชาบังคับ (15 หนGวยกิต)
ศท. 001 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูJ

หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
3 (2 – 2 – 6)
3 (2 – 2 – 6)
3 (2 – 2 – 6)
หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
3 (3 – 0 – 6)

GE 001 Thinking Skills for Learning
ศท. 002 พลเมืองกับสังคมพลวัต
3 (3 – 0 – 6)
GE 002 Citizenship and Social Dynamics
ศท. 003 การสรJางจิตวิญญาณการเปYนผูJประกอบการ
3 (3 – 0 – 6)
GE 003 Cultivating Entrepreneurial Mindset
ศท. 004 เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
3 (3 – 0 – 6)
GE 004 Technology and Innovation in the Future World
ศท. 005 ทักษะการเปYนผูJนำเชิงสรJางสรรคP
3 (3 – 0 – 6)
GE 005
Creative Leadership Skills
กลุGมวิชาเลือก (6หนGวยกิต)
นักศึกษาจะตJองเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต&อไปนี้
หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
ศท. 006 เอเชียกับสังคมโลก
3 (3 – 0 – 6)
GE 006 Asia and the Global Community
ศท. 007 สุนทรียภาพกับชีวิ
3 (3 – 0 – 6)
GE 007 Art of Life
ศท. 008 สุขภาพเพื่อชีวิต
3 (3 – 0 – 6)
GE 008 Health and Wellness for Life
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนGวยกิต
กลุGมวิชาแกน ( 48 หนGวยกิต)
กลุ&มวิชาบัญชี
บช. 200
การบัญชีธุรกิจ
AC 200 Business Accounting
กลุ&มวิชาเศรษฐศาสตรP
ศศ. 203
เศรษฐศาสตรPเบื้องตJน
EC 203
Introduction to Economics
กลุ&มวิชากฎหมาย
กม. 102
กฎหมายธุรกิจ
LA 102
Business Law
กม. 301
การภาษีอากร

หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
3 (2 – 2 – 5)

3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

LA 301

Taxation

กลุ&มวิชาเชิงปริมาณ
คณ. 102 คณิตศาสตรPธุรกิจ
MA 102
Business Mathematics
บธ. 207 การวิเคราะห์ทางสถิตเิ พือ9 การตัดสินใจทางธุรกิจ
BA 207 Statistical Analysis for Business Decisions
กลุม่ วิชาบริหารธุรกิจ
กง. 212
การเงินธุรกิจ
FI 212
Business Finance
กง. 222
การบัญชีบริหาร
FI 222
Managerial Accounting
ตล. 101 หลักการตลาด
MK 101 Principles of Marketing
จก. 111 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
MG 111 Organization and Human Resource Management
จก. 212 การจัดการงานผลิตและดําเนินงาน
MG 212 Production and Operations Management
จก. 222 การเป็ นผูป้ ระกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
MG 222 Enterpreneurship and Business Development
จก. 429 การจัดการเชิงกลยุทธ์
MG 429 Strategic Management
กลุม่ วิชาภาษา
อก. 014 ภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนรูโ้ ลก
EN 014
English for Exploring the World
อก. 331 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบตั ิ
EN 331
Practical Business English
อก. 332 ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ
EN 332
Professional Business English

3 (2 – 2 – 6)
3 (2 – 2 – 5)

3 (3 – 0 – 6)
3 (2 – 3 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

กลุGมวิชาเฉพาะด4าน-บังคับ (27 หนGวยกิต)
หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
ตลด. 101 หลักการสำคัญของสื่อออนไลนPและการตลาดดิจิทัล
3 (3 – 0 – 6)
DMK 101 Essentials of Social Media & Digital Marketing
ตลด. 202 การเขJาใจขJอมูลเชิงลึกและพฤติกรรมผูJบริโภค
3 (3 – 0 – 6)
DMK 202 Consumer Insights and Behavior

ตลด. 311
DMK 311
ตลด. 312
DMK 312
ตลด. 315
DMK 315
ตลด. 314
DMK 314
ตลด. 419
DMK 419
ตลด. 412
DMK 412
ตลด. 421
DMK 421

การจัดการผลิตภัณฑPและตราสินคJา
Product and Brand Management in Digital Platform
การจัดการการตั้งราคาและงบประมาณ
Pricing and Budgeting Management
การกระจายสินคJาและช&องทางการตลาดดิจิทัล
Digital Distribution and Channels
การจัดการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication Management
การบริหารจัดการขJอมูลการตลาดดิจิทัล
Data Management in Digital Marketing
วิจัยการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing Research
สัมมนาการตลาดดิจิทัล
Seminar in Digital Marketing

กลุGมวิชาเฉพาะด4าน-เลือก (24 หนGวยกิต)
ตลด. 321 กลยุทธPการตลาดดิจิทัล
DMK 321 Digital Marketing Strategies
ตลด. 322 การออกแบบเนื้อหาบนการตลาดดิจิทัล
DMK 322 Digital Marketing Content and Design
ตลด. 323 เครื่องมือและเทคนิคดJานการตลาดดิจิทัล
DMK 323 Digital Marketing Tools and Techniques
ตลด 325 นวัตกรรมสรJางสรรคPบนสื่อดิจิทัล
DMK 325 Creative Digital Innovation
ตลด. 326 การจัดการโฆษณาและสื่อโฆษณา
DMK 326 Advertising and Media Management
ตลด. 327 การออกแบบแคมเปญการตลาดดิจิทัล
DMK 327 Digital Marketing Campaign Design
ตลด. 328 การตลาดผ&านเครื่องมือคJนหาบนอินเตอรPเน็ต

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

DMK 328
ตลด. 329
DMK 329
ตลด. 330
DMK 330
ตลด. 331
DMK 331
ตลด. 411
DMK 411
ตลด. 415
DMK 415
ตลด. 418
DMK 418
ตลด. 423
DMK 423
สศ. 301
CO 301
จก. 430
MG 430

Search Engine Marketing
การตลาดแบบแรงดึงดูด
Inbound Marketing
การตลาดผ&านกลุ&มคนที่มีอิทธิพลบนสื่อและช&องทางดิจิทัล
Influencer Marketing
การฝ™กงานทางดJานการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing Internship
การวางแผนและวิเคราะหPทางดิจิทัล
Digital Planning and Analytics
ประเด็นสำคัญทางการตลาดดิจิทัล
Current Issues in Digital Marketing
การตลาดสำหรับการเปYนผูJประกอบการ
Entrepreneurial Marketing
การตลาดระหว&างประเทศ
International Marketing
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (0 – 9 – 0)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
9 (0 – 35 – 0)

หมายเหตุ ทุกรายวิชาที่เปYน 3 (3 – 0 – 6) แต&ละรายวิชามีกิจกรรมเสริมการเรียนในรูปแบบต&างๆ เช&น กรณีศึกษา
อภิปรายกลุ&ม โครงงาน แบ&งเปYนการบรรยาย 3 ชั่วโมงต&อสัปดาหP โดยมีการฝ™กปฏิบัติร&วมกันระหว&างนักศึกษา และ
อาจารยPผูJสอน และการศึกษาดJวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต&อสัปดาหP
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนGวยกิต
นักศึกษาจะตJองเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปšดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม&นJอยกว&า 6 หน&วยกิต

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนGวยกิต)
กลุGมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนGวยกิต)
อก. 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (2 – 2 – 6)
EN 001 English for Everyday Communication
วิชานี้มุ&งเนJนใหJผูJเรียนมีส&วนร&วมในการมีปฏิสัมพันธPแบบพื้นฐานรวมทั้งการแนะนำตัวเอง การบรรยาย
กิจวัตรประจำวัน การถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส&วนตัวและเรื่องง&ายๆ
This course aims to allow students to participate in common interactions including
introducing oneself, describing daily routines, asking and answering questions about personal details and
simple matters.
อก. 002
EN 002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
3 (2 – 2 – 6)
English for Social Communication
วิ ช านี ้ ม ุ & ง เนJ น เรื ่ อ งการใชJ ป ระโยคและสำนวนที ่ ใ ชJ บ & อ ย ๆ เกี ่ ย วกั บ การมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธP ท างดJ า นสั ง คม
การแลกเปลี่ยนขJอมูลที่เกี่ยวขJองกับบุคคลอื่น และสภาพแวดลJอมของบุคคลอื่น
This course focuses on using sentences and frequently used expressions about social
interactions, exchanging information related to other people and their environments.
อก. 003
EN 003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
3 (2 – 2 – 6)
English for Global Communication
วิชานี้เปšดโอกาสใหJผูJเรียนไดJบรรยายถึงรายละเอียดประสบการณPอย&างคล&องแคล&ว และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับชีวิตความเปYนอยู& การทำงาน และหัวขJออื่นๆ ในระดับสากลในสถานการณPที่ซับซJอนมากขึ้น
This course provides students with opportunities to fluently describe detailed experiences
and express opinions about living, working, and international topics in more complex situations.
กลุGมวิชาบังคับ (15หนGวยกิต)
ศท. 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูJ
3 (3 – 0 – 6)
GE 001
Thinking Skills for Learning
ศึ ก ษาทฤษฎี หลั ก การของการคิ ด พั ฒ นาการคิ ด อย& า งเปY น ระบบ การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษP การคิ ด สรJ า งสรรคP
การคิดวิเคราะหP การคิดสังเคราะหP การคิดแกJปŸญหาการเชื่อมโยงความคิด และสามารถเลือกเครื่องมือความคิดที่เหมาะสม
ไปประยุกตPใชJในชีวิตประจำวัน การเรียน และการทำงานไดJอย&างมีประสิทธิภาพ

This course introduces students to theory and principles of thinking. Students will learn to
develop higher order thinking skills which include systematic thinking, critical thinking, creative thinking,
analytical and synthesis thinking, connecting and problem-solving skills. Students should be able to
select appropriate thinking tools and apply appropriate thinking skills in their everyday life, study and
work effectively.

ศท. 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
3 (3 – 0 – 6)
GE 002
Citizenship and Social Dynamics
ศึกษาคุณลักษณะที่ดีของความเปYนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไดJแก& การเคารพกฎหมาย การเคารพสิทธิ
ผูJอื่น การเคารพความแตกต&าง และการรักษาอัตลักษณPความเปYนไทย รวมถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะหP และการสรJางองคPความรูJจากขJอมูลข&าวสารรอบตัวที่เกี่ยวกับดJานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหJนักศึกษารูJเท&าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยสามารถถ&ายทอดความรูJใหJแก&ผูJอื่น และแกJปŸญหา
ต&างๆ ที่มีผลกระทบต&อการดำเนินชีวิตไดJตามศักยภาพ เพื่อใหJนักศึกษาพรJอมปรับตัวใหJอยู&ร&วมกับผูJอื่นในสังคมพหุ
วัฒนธรรมไดJอย&างมีความสุข
This course introduces students to ideal characteristics and attributes of a good citizen in a
democratic society, such as being law-abiding, respecting the rights of others and understanding diversity,
including preserving and retaining Thai cultural identity. Students will also learn to develop their
analytical thinking skills and ability to synthesize the information they receive, for example, economic,
political and socio-cultural information in order for them to be able to keep abreast of changes in an
evolving world. Students should be able to share their knowledge with others as well as solve any
problems to the best of their ability. Students will learn how to prepare themselves to live happily in a
multicultural society.
ศท. 003
การสรJางจิตวิญญาณการเปYนผูJประกอบการ
3 (3 – 0 – 6)
GE 003
Cultivating Entrepreneurial Mindset
ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรJางจิตวิญญาณการเปYนผูJประกอบการ โดยเนJนการคิดแบบเจJาของ
ประกอบดJวย มีความคิดสรJางสรรคP เปYนนักแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจ มีความกลJาตัดสินใจ มีความเปYนผูJนำ รอบรูJ ทัน
ต&อเหตุการณP และสามารถทำงานเปYนทีม ศึกษาองคPความรูJในการประกอบธุรกิจอย&างมีความรับผิดชอบต&อสังคมและการ
เปYนผูJประกอบการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในยุคเศรษฐกิจสรJางสรรคP

In this course, students will study and develop important characteristics of entrepreneurial
mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship. Students will learn to
develop their creativity, explore entrepreneurial opportunities, cultivate decision-making and leadership
skills, be up-to-date with any changes and situations, and be able to work effectively as part of a team.
Students, in this creative economy, will also learn about business best practice and ethics in order to
become socially responsible entrepreneurs in accordance with the sufficiency economy philosophy.
ศท. 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
3 (3 – 0 – 6)
GE 004
Technology and Innovation in the Future World
ศึกษาบทบาทแนวคิด และการประยุกตPใชJเทคโนโลยีและนวัตกรรมดJานต&าง ๆ ที่มุ&งเนJนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในสังคมสมัยใหม& รวมทั้งผลกระทบที่มีต&อการดำเนินชีวิตและสังคม ตลอดจนศึกษาการใชJประโยชนPและการคุJมครอง
ทรัพยPสินทางปŸญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
In this course, students will explore relevant concepts related to the use of technology and
innovation to enhance the quality of life in modern society. The course also covers information on the
impacts of technology and innovation on life and society as well as how to utilize and protect relevant
intellectual property rights related to technology and innovation.
ศท. 005
ทักษะการเปYนผูJนำเชิงสรJางสรรคP
3 (3 – 0 – 6)
GE 005
Creative Leadership Skills
ศึกษาและพัฒนาทักษะความเปYนผูJนำเชิงสรJางสรรคP ลักษณะการเปYนผูJนำที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผูJนำที่
สามารถนำทีมไดJอย&างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับปŸญหาดJวยกระบวนการเชิงสรJางสรรคP ส&งผลใหJเกิดประโยชนPต&อ
ชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงานในอนาคตซึ่งจะนำไปสู&การเปYนผูJนำที่ประสบความสำเร็จในองคPกร
In this course, students will learn to develop creative leadership skills and qualities, effective
leadership characteristics and good governance. Students should be able to apply the principles of
creative problem-solving skills in their daily lives, which will enhance their opportunities to become
successful leaders in their future endeavors.
กลุGมวิชาเลือก (6หนGวยกิต)
นักศึกษาจะตJองเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต&อไปนี้
ศท. 006
เอเชียกับสังคมโลก
GE 006
Asia and the Global Community

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาการพัฒนาบทบาททางเศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธPทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในทวีป
เอเชีย ที่มีอิทธิพลต&อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
In this course, students will explore the role and development of economics, politics, and sociocultural relations and interconnectedness of countries in Asia that influence changes in the global
community.
ศท. 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
3 (3 – 0 –6)
GE 007
Art of Life
ศึกษาการพัฒนามุมมองเรื่องสุนทรียภาพ ที่เกี่ยวขJองกับชีวิตและสังคม ทำใหJเกิดทัศนคติเชิงบวก และเขJาใจเรื่อง
ความหลากหลายทางรสนิยม มีแนวโนJมจะพัฒนามุมมองเรื่องรสนิยมและความงามใหJเปšดกวJางขึ้น ส&งผลใหJเพิ่มความรูJ
ความเขJาใจในการชมงานประเภทศิลปะ ดนตรีและวรรณกรรม
In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related to life
and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different forms of
taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to appreciate art,
music and literature.
ศท. 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
3 (3 – 0 – 6)
GE 008
Health and Wellness for Life
ศึกษาความสำคัญของการดูแลสุขภาพการประเมินสุขภาพตนเองและคนใกลJตัว การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
การส& ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และการจั ด การทางอารมณP อาหารและยาที ่ ม ี ผ ลต& อ สุ ข ภาพ การแพทยP ท างเลื อ ก
ภัยสังคม ผลกระทบสิ่งแวดลJอมต&อสุขภาพ และโรคอุบัติใหม&
In this course, students will learn about the importance of health and wellness, self- examination
and health assessment of other people, how exercise can improve physical and mental health, how to
manage and cope with stress and emotions. Other topics include food and drugs, complementary and
alternative medicine, social harms and environmental impacts on health and wellness as well as
emerging diseases.
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (99 หนGวยกิต)
กลุGมวิชาแกน (48 หนGวยกิต)
กลุ&มวิชาบัญชี
บช. 200 การบัญชีธุรกิจ
AC 200 Business Accounting

3 (2 – 2 – 5)

ศึกษาวิวัฒนาการทางการบัญชี บทบาทการบัญชีที่มีต&อสังคม หลักเกณฑP การวิเคราะหP การบันทึก จำแนก
ประเภทรายงานทางการเงิน และการจัดทำรายงานทางการเงิน รวมทั้งศึกษาการนำขJอมูลทางบัญชีไปใชJประโยชนPสำหรับ
ธุรกิจ และขJอจำกัดของขJอมูลทางการบัญชี ตลอดจนจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี
Study of the evolution of accounting, the role of accounting towards society, criteria, analysis,
record-keeping, classification of financial reports and preparation of financial data, including study of the
use of accounting data for business and limitations of accounting data, as well as ethics in the accounting
profession.
กลุ&มวิชาเศรษฐศาสตรP
ศศ. 203 เศรษฐศาสตรPเบื้องตJน
3 (3 – 0 – 6)
EC 203 Introduction to Economics
ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตรPที่เกี่ยวกับปรากฎการณPทางเศรษฐกิจใน ชีวิตประจำวัน ศึกษาถึงการกำหนด
ราคาสินคJา ราคาปŸจจัยการผลิต ทฤษฎีการผลิต รายไดJประชาชาติส&วนประกอบของรายไดJประชาชาติ การเงิน การคลัง
การติดต&อกับต&างประเทศ ตลอดจนการใชJนโยบายต&างๆ เพื่อทำใหJเกิดความเจริญกJาวหนJาทางเศรษฐกิจ
In order for students to learn and understand economic principles related to economic events
in daily life; study of pricing of goods, production factor prices, production theories, national income,
composition of national income, finance, dealing internationally, as well as the use of different policies
to stimulate economic development.
กลุ&มวิชากฎหมาย
กม. 102 กฎหมายธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
LA 102 Business Law
ศึกษาหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามหลักกฎหมายแพ&งและพาณิชยPที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ รูปแบบองคPกร
ธุรกิจ ขั้นตอนการจัดตั้งและการดำเนินงานของรูปแบบองคPกรทางธุรกิจ เอกเทศสัญญาที่สำคัญบางเรื่อง เช&น สัญญาซื้อ
ขาย สัญญาเช&าทรัพยP สัญญากูJยืม เปYนตJน รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล
Study of legal principles and practice of civil and commercial law relating to business, business
models, procedures for establishing and operating business organization models, important contracts
such as sales contracts, property contracts, loan agreements, and including laws relating to digital
markets.

กม. 301 การภาษีอากร
3 (3 – 0 – 6)
LA 301 Taxation
ศึกษาแนวคิดและความเปYนมาของภาษีอากร ลักษณะ หลักเกณฑP วิธีการประเมิน การคำนวณและการจัดเก็บ
ภาษีอากรต&าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวขJอง อันไดJแก& ภาษีเงินไดJบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดJนิติบุคคล
ภาษีเงินไดJหัก ณ ที่จ&าย ภาษีมูลค&าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป¡ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขJอง เช&น ภาษีการรับมรดก ภาษีอสังหาริมทรัพยPอนุสัญญาภาษีซJอน เปYนตJน รวมถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดง
รายการชำระภาษีประเภทต&าง ๆ
Study of concepts and history of taxation, characteristics, criteria, assessment methods,
calculation and collection of various duties and taxes under the Revenue Code and other related taxes:
personal income tax, corporate income tax, withholding tax, VAT, specific business tax, stamp duty,
customs duty, excise tax, and other related taxes such as inheritance tax, real estate tax, double taxation
agreements, including different tax submission deadlines.
กลุ&มวิชาเชิงปริมาณ
คณ. 102 คณิตศาสตรPธุรกิจ
3 (2 – 2 – 6)
MA 102 Business Mathematics
ศึกษาวิชาคัลคูลัส ฟŸงกPชัน ความชันของส&วนโคJง สูตรการหาอนุพันธPของฟŸงกPชัน การหาค&าสูงสุดและต่ำสุดของ
ฟŸงกPชันที่สัมพันธPกับทางธุรกิจ อนุพันธPบางส&วน อินทิเกรชัน และการประยุกตPในทางธุรกิจ อนุกรม และการนำเอาความรูJ
เรื่องอนุกรมไปใชJในทางธุรกิจ เพื่อใหJนักศึกษาไดJมีความรูJทางคณิตศาสตรPอย&างพอเพียงในการศึกษาธุรกิจทั้งในทางทฤษฎี
และการประยุกตP
Study of calculus, functions, gradient of curves, formulae for finding function derivatives,
maximum and minimum values of functions related to business, partial derivatives, integration and
application of integration understanding to business, series and using knowledge of series in business in
order to provide students with sufficient mathematical knowledge in business studies, both theoretical
and applied.
บธ. 207 การวิเคราะหPทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
BA 207 Statistical Analysis for Business Decisions

3 (2 – 2 – 5)

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางสถิติที่เกี่ยวกับการนำขJอมูลมาวิเคราะหPเพื่อใชJในการพยากรณPและการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ โดยศึกษาวิธีการจัดเก็บขJอมูล การวัดแนวโนJมเขJาสู&ส&วนกลาง การวัดการกระจายของขJอมูล ความน&าจะเปYน การ
ประมาณค&า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับค&าเฉลี่ยและสัดส&วน การวิเคราะหPความแปรปรวน การทดสอบ
สมมติฐานดJวยสถิติไคสแควรP การวิเคราะหPการถดถอยและสหสัมพันธP รวมถึงการวิเคราะหPอนุกรมเวลา
Study of fundamental concepts of statistics relating to data analysis for forecasting and decisionmaking in business, with study of methods of data storage, measures of central tendency, measures of
data distribution, probability, estimation, testing statistical hypotheses of mean and proportion, analysis
of variance, testing hypotheses using chi-square statistics, regression and correlation analysis, and time
series analysis.

กลุ&มวิชาบริหารธุรกิจ
กง. 212 การเงินธุรกิจ
FI 212 Business Finance

3 (3 – 0 – 6)

วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ บช. 200
ศึกษาบทบาท หนJาที่และจริยธรรมทางธุรกิจของผูJจัดการทางการเงิน การบริหารการเงินในองคPกรธุรกิจเพื่อใหJ
บรรลุเป¥าหมายองคPกร การวิเคราะหPสินทรัพยPที่สำคัญในการดำเนินงาน อาทิ เงินสด เงินทุนหมุนเวียน สินคJา ลูกหนี้
การคJา การวิเคราะหPอัตราส&วนทางการเงินเบื้องตJน การจัดหาเงินทุนจากแหล&งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การ
คำนวณตJนทุนของเงินทุน การลงทุนอย&างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน แนวคิดเกี่ยวกับมูลค&าของเงินตามระยะเวลา
Study of the roles, duties and business ethics of financial managers, financial management in
business organizations to achieve organizational goals, analysis of major operational assets such as cash,
working capital, trade receivables, basic financial ratio analysis, financing from both short-term and longterm sources, calculation of capital costs, efficient investment, as well as concepts of the value of
money over time.
กง. 222 การบัญชีบริหาร
3 (2 – 3 – 6)
FI 222 Managerial Accounting
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ บช. 200 และ กง. 212
ศึกษาการใชJประโยชนPจากขJอมูลทางบัญชีและงบการเงินเพื่อการบริหารงาน การวิเคราะหPโครงการลงทุน
การงบประมาณ แนวคิดเกี่ยวกับตJนทุน การวิเคราะหPตJนทุนและกำไรเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของฝ§ายบริหาร

Study of the use of accounting data and financial statements for management, investment
project analysis, budgeting, concepts of cost, cost and profit analysis for planning and decision-making
by management.
ตล. 101 หลักการตลาด
3 (3 – 0 – 6)
MK 101 Principles of Marketing
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ หนJาที่และบริการของตลาดชนิดต&างๆ
การจัดประเภทสินคJา การวางแผน การเลือกช&องทางการจำหน&าย นโยบายการตั้งราคา และการส&งเสริมการจำหน&าย การ
วิเคราะหPและการเลือกตลาดเป¥าหมาย สิ่งแวดลJอมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมการตลาดและ
ศึกษาความรูJเบื้องตJนเกี่ยวกับการตลาดระหว&างประเทศ
Study of concepts related to marketing, deﬁnitions, scope, importance, functions and services
of various market types, product classiﬁcation, planning, selection of distribution channels, pricing and
sales promotion policies, analysis and selection of target markets, environments inﬂuencing marketing,
as well as ﬁnding methods to control marketing and study of basic knowledge about international
marketing.

จก. 111 การจัดการองคPการและทรัพยากรมนุษยP
3 (3 – 0 – 6)
MG 111 Organization and Human Resource Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และหนJาที่หลักทางการจัดการ ไดJแก& การวางแผน การจัดองคPการ การชี้นำ การจูงใจ การ
สื่อสาร และการควบคุมธุรกิจ ตลอดจนการจัดการธุรกิจระหว&างประเทศ รวมถึงศึกษาระบบการบริหารงานบุคคล
ประกอบดJวยการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝ™กอบรมพัฒนา และการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านภายในองคPการ โดยคำนึงถึงการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดลJอมทีม่ ผี ลต&อการจัดการทัง้ ในประเทศและระหว&าง
ประเทศ
Study of concepts, theories and main functions of management: planning, organization, guidance,
motivation, communication and business control, as well as international business management,
including study of personnel management systems consisting of manpower planning, personnel

recruitment and selection, training and performance evaluation within the organization, by considering
environmental changes that affect management both domestically and abroad.
จก. 212 การจัดการงานผลิตและการดําเนินงาน
3 (3 – 0 – 6)
MG 212 Production and Operations Management
ศึกษาความรูJเบื้องตJนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินคJาและบริการ นับตั้งแต&ขั้นตอนของการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑP
การหาทำเลที่ตั้ง การจัดผังโรงงานและสำนักงาน การวางแผนกำลังการผลิต การจัดลำดับการผลิต การบริหารสินคJาคง
คลัง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินคJาและบริการ
Study of basic knowledge of the production process of goods and services, from the decisionmaking process on product selection, ﬁnding a location, plant and ofﬁce layout, planning capacity,
production scheduling, inventory management, and quality control of goods and services.
จก. 222 การเปYนผูJประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
MG 222 Entrepreneurship and Business Development
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111
ศึกษาความหมาย บทบาท ประเภท คุณลักษณะและทักษะของผูJประกอบการ วิเคราะหPและประเมินโอกาสทาง
ธุรกิจเพื่อพัฒนาการเปYนผูJประกอบการ กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจเพื่อใชJเปYนแนวทางใน
การกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจจริง ตลอดจนประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต&อธุรกิจ
Study of definitions, roles, types, characteristics and skills of entrepreneurs, analysis and
assessment of business opportunities for developing entrepreneurship, defining business operating
practices in the form of a business plan to be used as a guideline for setting the direction of actual
business operations and assessment of risks that may affect the business.
จก. 429 การจัดการเชิงกลยุทธP
3 (3 – 0 – 6)
MG 429 Strategic Management
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111 จก.212 ตล.101 และ กง.212 หรือไดJรับอนุมัติจากคณบดี
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และกระบวนการวางแผนกลยุทธP วิเคราะหPสภาวะแวดลJอมทั้งภายในและภายนอกองคPการ
ที่ส&งผลต&อการกำหนดกลยุทธP และบูรณาการศาสตรPดJานการบริหารธุรกิจต&างๆ เพื่อใชJวางแผนกลยุทธPในการสรJางความ
ไดJเปรียบทางการแข&งขัน ผ&านการใชJเกมจำลองทางธุรกิจ หรือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงทางธุรกิจมาเปYนเครื่องมือในการ
วิเคราะหP วางแผนกลยุทธPและการตัดสินใจทางธุรกิจ
Study of theories, principles and strategic planning processes, analysis of internal and external
environmental conditions of the organization affecting strategy formulation, and integration of business

management fields in order to plan strategies to gain a competitive advantage, through the use of
business simulation games or real business case studies as analytical tools, business strategy planning
and decision-making.
กลุ&มวิชาภาษา
อก. 014 ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูJโลก
3 (3 – 0 – 6)
EN 014 English for Exploring the World
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูJ และสำรวจความเปYนไปของโลก เช&น ดJานนวัตกรรม ดJานวัฒนธรรมและ
แนวความคิด โดยการอ&านและเขียนภาษาอังกฤษและการใชJเทคโนโลยีประกอบการเรียนรูJทั้งในและนอกหJองเรียน
รวมทั้งฝ™กทักษะดJานการฟŸงและพูดในสถานการณPที่หลากหลายจากการเรียนรูJดJวยตนเองในหJองปฏิบัติการทางภาษา
A competency- based English course that focuses on student- centered exploration of the
world through the use of English language and technology. Reading about a variety of topics provides
a springboard for tasks both inside and outside the classroom. Students are equipped with
knowledge about the world especially about its different cultures, peoples, and ways of thinking.
Self- study learning in a language laboratory will allow the students to improve their listening and
speaking skills in different situations.
อก. 331 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ
EN 331 Practical Business English

3 (3 – 0 – 6)

เรียนรู(และฝ-กใช(ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อติดตAอสื่อสารให(ได(ผลตามที่ต(องการ เชAน การใช(ภาษาอังกฤษเพื่อ
การขอข(อมูลการสั่งซื้อสินค(าทางจดหมายหรืออินเทอรLเน็ต และการใช(ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในองคLกร
เปOนต(น
This course will look at the English needed to achieve business communication; for
example, studying and practicing English in ordering merchandise by mail or on the Internet and
practicing the English structures that are needed when communicating within organization.
อก. 332 ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ
3 (3 – 0 – 6)
EN 332 Professional Business English
เรียนรูJและฝ™กการใชJภาษาอังกฤษธุรกิจไดJอย&างมืออาชีพ เพื่อนำไปใชJติดต&อสื่อสารทางธุรกิจในสถานการณPต&าง ๆ
เช&น การใชJภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต&อรองทางการคJา การใชJภาษาอังกฤษในการนำเสนอสินคJาและบริการ เปYนตJน

Learning and practicing business English in a professional manner for communication in a variety
of business situations, such as the use of English for trade negotiations and the presentation of goods
and services.

กลุGมวิชาเฉพาะด4าน-บังคับ (27 หนGวยกิต)
ตลด. 101 หลักการสำคัญของสื่อออนไลนPและการตลาดดิจิทัล
3 (3 - 0 – 6)
DMK 101 Essentials of Social Media & Digital Marketing
ศึกษาและวิเคราะหPแนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาดJานการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่มีพัฒนาการมาจากการสื่อสาร
การตลาดดั ้ ง เดิ ม สู & ก ารสื ่ อ สารการตลาดแนวใหม& แ บบ 2 ทาง (Two way Marketing Communications) บนทุ ก
แพลตฟอรPม ทั้งเว็บไซตPพีซี โมบายไซตP และแอพพลิเคชั่นผ&านอุปกรณPสื่อสารที่ใชJงานติดตัว เปYนตJน รวมทั้ง วิเคราะหP
พฤติกรรมการสื่อสารของผูJส&งสารและผูJรับสารดิจิทัล เนื้อหาที่นำเสนอผ&านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่สอดคลJองกับ
ผูJบริโภค
Study and analysis of concepts, theories and philosophies of digital marketing communications
that have evolved from traditional marketing communications to new two-way marketing
communications on all platforms, websites, PCs, mobile sites and applications accessed through
personal communications devices, and including analysis of the behaviour of senders and recipients of
digital communications, content presented through digital marketing communications that is matched
to consumers.
ตลด. 202 การเขJาใจขJอมูลเชิงลึกและพฤติกรรมผูJบริโภค
3 (3 - 0 – 6)
DMK 202 Consumer Insights and Behavior
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดJานจิตวิทยา พฤติกรรมผูJบริโภค การวิเคราะหPปŸจจัยภายในและภายนอกที่มี
อิทธิพลต&อพฤติกรรมผูJบริโภคสำหรับการตลาดดิจิทัล การวิเคราะหPกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบไปดJวยการ
ตระหนักถึงปŸญหา การรวบรวมขJอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลหลังการซื้อ ตลอดจน
การศึกษาถึงการวิจัยพฤติกรรมผูJบริโภคขั้นพื้นฐานและแนวโนJมการเปลี่ยนแปลงตามบริบททางการตลาด
Study of fundamental psychological principles and theories, consumer behaviour, analysis of
internal and external factors affecting consumer behaviour for digital marketing, analysis of the
purchasing decision process consisting of awareness of problems, data collection, evaluating

alternatives, purchasing decisions and after-purchase evaluation, as well as study of basic consumer
behaviour research and trends in changes in marketing contexts.
ตลด. 311 การจัดการผลิตภัณฑPและตราสินคJา
3 (3 - 0 – 6)
DMK 311 Product and Brand Management in Digital Platform
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑPและตราสินคJา กลยุทธPการบริหารตราสินคJาใหJมีคุณค&า
การบริหารสายผลิตภัณฑP การวางตำแหน&งผลิตภัณฑP การพัฒนาผลิตภัณฑPและตราสินคJาใหม& การบริหารผลิตภัณฑPและ
ตราสินคJาในแต&ละช&วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑP บนสื่อและช&องทางการตลาดดิจิทัล สาเหตุและการหลีกเลี่ยงความลJมเหลวของ
การบริหารงานดJานผลิตภัณฑPและตราสินคJา การกำหนดกลยุทธPส&วนประสมทางการตลาดอื่นใหJสอดคลJองกับกลยุทธP
ผลิตภัณฑPและตราสินคJา การสรJางตราสินคJาใหJสามารถแข&งขันไดJในตลาดโลก ตลอดจนบทบาทของรัฐบาลที่มีต&อการ
บริหารผลิตภัณฑPและตราสินคJา และการบริหารผลิตภัณฑPและตราสินคJาอย&างมีจริยธรรม
Study of concepts and theories relating to product and brand management, valuable brand
management strategies, product line management, product positioning, new product and brand
development, product and brand management at each stage of the product life cycle on media and
digital marketing channels, causes and avoidance of product and brand management failures, defining
other marketing mix strategies consistent with product and brand strategies, creating brands able to be
competitive in global markets, as well as the role of government in product and brand management
and ethical product and brand management.
ตลด.312 การจัดการการตั้งราคาและงบประมาณ
3 (3 - 0 – 6)
DMK 312 Pricing and Budgeting Management
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการวางแผนกลยุทธPดJานราคาแบบดิจิทัล นโยบายในการตั้งราคาทั้งใน
ระดับผูJผลิตและผูJจัดจำหน&าย ตลอดจนการวิเคราะหPสภาพแวดลJอมทางการแข&งขันเพื่อสรJางความพึงพอใจสูงสุดใหJกับ
ผูJบริโภค และสรJางความไดJเปรียบทางการแข&งขัน ศึกษาวิธีการพยากรณPความตJองการทางการตลาด ตลอดจนการทำ
งบประมาณ ค&าใชJจ&ายทางการตลาดและการตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงาน
Study of concepts relating to digital pricing management and strategic planning, pricing policy
at the level of both manufacturer and distributor, as well as analysis of the competitive environment in
order to create maximum consumer satisfaction and creating a competitive advantage; study of methods
to forecast market demand, as well as budgeting, marketing costs and monitoring and evaluation of
operations.

ตลด. 315 การกระจายสินคJาและช&องทางการตลาดดิจิทัล
3 (3 - 0 – 6)
DMK 315 Digital Distribution and Channels
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคP ความสำคัญ สภาพแวดลJอมที่ส&งผลกระทบต&อช&องทางการตลาดดิจิทัล การ
วางแผนโครงสรJางของช&องทางการจัดจำหน&าย รวมทั้งการจัดการห&วงโซ&อุปทาน การพยากรณPและการบริหารคำสั่งซื้อ
การบริหารการจัดส&ง การบริหารคลังสินคJา การจัดเก็บและเคลื่อนยJายสินคJา ศูนยPกระจายสินคJา ตลอดจนศึกษาถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชJในระบบการกระจายสินคJา
Study of definitions, objectives, importance, conditions affecting digital marketing channels,
structural planning of distribution channels, and including supply chain management, forecasting and
order management, delivery management, warehouse management, storage and movement of goods,
distribution centres, as well as the study of information technology systems used in distribution systems.
ตลด. 314 การจัดการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3 - 0 – 6)
DMK 314 Integrated Marketing Communication Management
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาความรูJเบื้องตJนเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด ความสำคัญของการสื่อสารทางการตลาดกับส&วนประสม
การตลาด ความสัมพันธPระหว&างการสื่อสารทางการตลาดกับการบริหารกลยุทธPทางการตลาดดิจิทัล ส&วนประสมการ
ส&งเสริมการตลาด ซึ่งประกอบดJวยการโฆษณา การส&งเสริมการขาย การประชาสัมพันธP การขายโดยพนักงานขาย และ
การตลาดทางตรง นอกจากนี้ยังศึกษาการบริหารส&วนประสมการส&งเสริมการตลาดและการวางแผน ตลอดจนการตลาด
ดJานอื่นๆ ที่เกี่ยวขJองกับการจัดการและประเมินผลการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล
Study of basic knowledge of marketing communications, the importance of marketing
communications to marketing mix, relationship between marketing communications and the
management of digital marketing strategies, promotion mix consisting of advertising, sales promotion,
public relations, selling sales staff and direct marketing; in addition, the study of marketing mix
management and planning, and other aspects of marketing related to the management and evaluation
of digital marketing communications.
ตลด. 412 วิจัยการตลาดดิจิทัล
DMK 412 Digital Marketing Research
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ตล. 101 และ บธ. 207

3 (3 - 0 – 6)

ศึกษากระบวนการวิจัยการตลาดดิจิทัล การออกแบบวิธีการวิจัยใหJเหมาะกับสถานการณPและทรัพยากรที่มีอยู&
การสุ&มตัวอย&าง การวิเคราะหPขJอมูล การสรJางแบบเก็บขJอมูล วิธีการเก็บขJอมูล การใชJสถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปในการ
ประมวลผล การนำเสนอผลการวิจัย และการประยุกตPใชJผลงานวิจัยกับการวางแผนการตลาดดิจิทัล
Study of the process of digital marketing research, designing research methods suitable for
existing conditions and resources, sampling, data analysis, data collection design, data collection
methods, use of statistics and off-the-shelf software in data processing, presentation of research results,
and the application of research to digital marketing planning.
ตลด. 419 การบริหารจัดการขJอมูลการตลาดดิจิทัล
3 (3 - 0 – 6)
DMK 419 Data Management in Digital Marketing
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ตล. 101
ศึกษากระบวนการบริหารจัดการขJอมูลในการทำการตลาดบนช&องทางและสื่อดิจิทัล การออกแบบวิธีการเก็บ
ขJอมูล การจำแนกขJอมูล การวิเคราะหPขJอมูลและการประยุกตPใชJเครื่องมือและขJอมูลต&างๆ ที่หลากหลายไดJภายใน
แพลตฟอรPมเดียวกัน รวมถึง การประเมินคุณภาพของขJอมูลที่มีอยู& ระดับความน&าเชื่อถือและความสอดคลJองเพื่อนำไป
สรJางกลยุทธPหรือแผนการตลาดและการตัดสินใจทางการตลาดดิจิทัลไดJอย&างมีประสิทธิภาพ
Study of the process of data management in marketing through digital channels and media,
design of data collection methods, data classification, data analysis and application using a variety of
tools and data in different ways available within a single platform, including quality evaluation of existing
data, levels of reliability and consistency, in order to create effective marketing and planning strategies
and digital marketing decisions.
ตลด. 421 สัมมนาการตลาดดิจิทัล
3 (3 – 0 – 6)
DMK 421 Seminar in Digital Marketing
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาการดำเนินงานทางดJานการตลาดแบบดิจิทัลขององคPกรธุรกิจจริง ทั้งที่เปYนองคPกรในประเทศและ
ต&างประเทศ เพื่อใหJทราบถึงความสำเร็จและความลJมเหลว ตลอดจนปŸญหาต&างๆ และแนวทางแกJไขขององคPกร นอกจากนี้
ยังเรียนรูJและฝ™กฝน การนำเอาความรูJที่เรียนมาประยุกตPใชJ เพื่อปรับปรุงแกJไข โดยใชJวิธีการระดมสมองและการอภิปราย
กลุ&ม เพื่อเตรียมความพรJอมก&อนการปฏิบัติงานกับองคPกรภายนอกในอนาคต
Study of digital marketing operations of real business organizations, both domestic and foreign,
in order to understand successes and failures, as well as the various problems and solutions of those
organizations; in addition, learning and application of knowledge for revision through brainstorming and
group discussion in preparation for working with external organizations in the future.

กลุGมวิชาเฉพาะด4าน-เลือก (24 หนGวยกิต)
ตลด. 321 กลยุทธPการตลาดดิจิทัล
3 (3 - 0 – 6)
DMK 321 Digital Marketing Strategies
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ตล. 101
ศึกษากลยุทธPที่มีความสำคัญต&อความสำเร็จของธุรกิจ การวิเคราะหPการพัฒนาและประยุกตPใชJกลยุทธPการตลาด
ในธุรกิจจริง เพื่อสรJางทักษะและประสบการณPในการพัฒนากลยุทธPการตลาดที่เหมาะสมในสถานการณPต&างๆ การศึกษา
กระบวนการในการกำหนดกลยุทธPการตลาดดิจิทัล การดำเนินกลยุทธPในทางปฏิบัติรวมทั้งการตรวจสอบและประเมินผล
โดยใชJกรณีศึกษาเปYนเครื่องมือในการประมวลความรูJและเทคนิคเพื่อกำหนดกลยุทธPการตลาดดิจิทัลไดJอย&างเหมาะสม
ภายใตJหลักจริยธรรมทางวิชาชีพการตลาด
Study of strategies important to business success, analysis of development and application to
marketing strategies in real businesses to build skills and experience in developing appropriate marketing
strategies for different situations; study of the process of formulating digital marketing strategies, the
implementation of strategies, including monitoring and evaluation using case studies as tools for
processing knowledge and techniques in order to formulate appropriate digital marketing strategies in
accordance with professional marketing ethics.
ตลด. 322 การออกแบบเนื้อหาบนการตลาดดิจิทัล
3 (3 - 0 – 6)
DMK 322 Digital Marketing Content and Design
ศึกษาการสรJางแผนกลยุทธPการตลาดดJวยเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) และการวัดผลความสำเร็จ พัฒนา
และรวบรวมเนื้อหาชิ้นงานเพื่อใหJเกิดการส&งต&อเนื้อหา (Viral Content) ใชJประโยชนPจากการทำโฆษณาบนสื่อสังคม
ออนไลนP เพื่อใหJเกิดการกระจายเผยแพร&ไปยังช&องทางสื่อสังคมและเว็บไซตP วิธีสรJางสรรคPแคมเปญขยายกลุ&มเป¥าหมาย
บนสื่อสังคมเพื่อเพิ่มยอดขายและการรับรูJในตัวแบรนดPสินคJาดJวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสP
The study of creating strategic marketing plans using digital content and measuring success,
content development and compilation to create viral content, utilizing online social media advertising
to be distributed across social media channels and websites, methods of creating campaigns to expand
target audience on social media in order to increase sales and brand awareness through electronic tools.
ตลด. 323 เครื่องมือและเทคนิคดJานการตลาดดิจิทัล
DMK 323 Digital Marketing Tools and Techniques

3 (3 - 0 – 6)

ศึกษาแนวความคิดสำคัญของกลยุทธPการสื่อสารการตลาดดิจิทัลในหลากหลายรูปแบบ วิเคราะหPปŸจจัยสู&
ความสำเร็จของแคมเปญการสื่อสาร การตลาดแบบพันธมิตร แนวทางตัวอย&างแคมเปญจากกรณีศึกษาสำคัญ และเรียนรูJ
วิธีการใชJงานการตลาดดิจิทัล เพื่อประโยชนPในการผสมผสานกับแผนงานอื่นๆ บนแคมเปญการตลาดดิจิทัล
Study of key concepts of digital marketing communication strategies in a variety of formats,
analysis of factors for the success of communication campaigns, affiliate marketing, sample campaign
guidelines from important case studies, and learning methods of using digital marketing for integration
with other plans in a digital marketing campaign.

ตลด. 325 นวัตกรรมสรJางสรรคPบนสื่อดิจิทัล
3 (3 - 0 – 6)
DMK 325 Creative Digital Innovation
ศึกษาบทบาทการทำงานสรJางสรรคPบนสื่อดิจิทัล เพื่อใชJในการวางแผนสื่อดิจิทัลร&วมกับสื่อโฆษณาแบบ
ผสมผสานอื่นๆ เรียนรูJทักษะที่จำเปYนเพื่อผลิตงานสรJางสรรคPบนสื่อดิจิทัล เรียนรูJบทบาทความคิดสรJางสรรคPที่ใชJในการ
ผลิตงานโฆษณาบนสื่อดิจิทัล และนำเทคโนโลยีที่รองรับมาใชJงานเพื่อเปYนส&วนหนึ่งของแคมเปญดิจิทัล
Study of the role of creative work in digital media for use in digital media planning, together
with other integrated advertising media; learning the skills necessary to produce creative work on digital
media, the role of creativity in the production of advertising on digital media and the use of supported
technology as part of digital campaigns.
ตลด. 326 การจัดการโฆษณาและสื่อโฆษณา
3 (3 - 0 – 6)
DMK 326 Advertising and Media Management
ศึกษาประวัติ ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการโฆษณา บทบาทหนJาที่ของฝ§ายบริหารงานโฆษณา
ศึกษาถึงการสรJางสรรคPชิ้นงานโฆษณา องคPประกอบของชิ้นงานโฆษณา ประเภทสิ่งพิมพP การกระจายเสียงและการแพร&
ภาพ การจัดการเกี่ยวกับสื่อโฆษณา การวางแผนการรณรงคPการโฆษณา การประเมินประสิทธิภาพการโฆษณา ตลอดจน
กฎหมายขJอบังคับที่เกี่ยวขJองกับการโฆษณาและหน&วยงานที่สนับสนุนการผลิตชิ้นงานโฆษณา
Study of the history, definition, significance and types of advertising, the role of advertising
management, the creation of advertisements, the elements of advertisements, types of printed media,
broadcasting, advertising media management, advertising campaign planning, evaluating advertising
effectiveness, as well as laws and regulations related to advertising and agencies supporting the
production of advertising.

ตลด. 327 การออกแบบแคมเปญการตลาดดิจิทัล
3 (3 - 0 – 6)
DMK 327 Digital Marketing Campaign Design
ศึกษาองคPประกอบสำคัญของการทำแคมเปญสื่อสารการตลาดดิจิทัล รวมไปถึงการจำแนกกลุ&มผูJรับสารที่มี
คุณค&า วางแผนช&องทางสื่อสาร วัดและประเมินผล วางแผนงบประมาณ และประเมินผลความสำเร็จของแคมเปญการ
สื่อสารดิจิทัล รวมไปถึงการวางแผนใชJกิจกรรมเชิงยุทธวิธีที่เหมาะสมผ&านสื่อกลางต&างๆ
Study of the key elements of digital marketing communication campaigns including the
classification of valuable recipients, planning communication channels, measurement and evaluation,
budget planning and evaluating the success of digital communication campaigns, including the planning
of appropriate tactical activities through various media.
ตลด. 328 การตลาดผ&านเครื่องมือคJนหาบนอินเตอรPเน็ต
3 (3 - 0 – 6)
DMK 328 Search Engine Marketing
ศึกษาแนวคิด กระบวนการ การทำการตลาดดJวยเครื่องมือคJนหา (Search Engine) ทั้งวิธีการ Search Engine
Marketing (SEM) แบบ Pay Per Click (PPC) และ Search Engine Optimization (SEO) ดJวยคำคJนหา (Keyword) ที่
เกี่ยวขJองกับสินคJาและบริการ เพื่อสามารถวางกลยุทธPการตลาดโดยใชJเครื่องมือสืบคJน ปรับปรุง Click Through Rate
(CTR) ตลอดจน กำหนดตัววัดผลที่ถูกตJองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงกับเป¥าหมายและวัตถุประสงคPการทำการตลาด
บนสื่อและรูปแบบดิจิทัล
Study of concepts and processes of Search Engine Marketing (SEM), both Pay Per Click (PPC)
and Search Engine Optimization (SEO) methods, with keywords related to products and services in order
to be able to formulate marketing strategies using search tools, improving Click Through Rate (CTR), as
well as setting correct, appropriate and effective measurements to meet marketing goals and objectives
on media and digital formats.
ตลด. 329 การตลาดแบบแรงดึงดูด
3 (3 - 0 – 6)
DMK 329 Inbound Marketing
ศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการการทำการตลาดดJวยการตลาดในรูปแบบแรงดึงดูด เขJาใจเทคนิค
สำหรับการสรJางกลยุทธPที่ใชJการตลาดแบบดึงดูด (Pull Strategy) ในรูปแบบที่หลากหลายแบบบูรณาการ เช&น การตลาด
เนื้อหา บล็อก เว็บไซตP เครื่องมือสืบคJน จดหมายข&าว และรายการบนแพลตฟอรPมโซเชียลมีเดีย เพื่อดึงดูดลูกคJาสู&
ผลิตภัณฑP และบริการผ&านเนื้อหาการตลาดบนสื่อสังคมออนไลนP โดยสามารถนำเสนอขJอมูล เนื้อหา สาระสำคัญที่มีคุณค&า
ตรงกับกลุ&มลูกคJาเป¥าหมาย สามารถสรJางความสัมพันธPและความผูกพันต&อตราสินคJา บริการและองคPกรธุรกิจ ตลอดจน

ระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่สามารถสนับสนุนการตลาดแบบแรงดึงดูด เครื่องมือ กลยุทธPในการเปลี่ยนผูJติดตามไปสู&
ลูกคJาเป¥าหมายและการเชื่อมต&อระบบการตลาดอัตโนมัติเขJากับระบบการจัดการลูกคJาสัมพันธP (CRM) ในองคPกรธุรกิจ
Study of concepts, principles and marketing processes of inbound marketing, understanding
techniques for creating strategies using pull strategy in a variety of integrated formats, such as content
marketing, blogs, websites, search engines, newsletters, and content on social media platforms in order
to attract customers to products and services through content marketing on social media to enable
presentation of important information and content of direct value to target groups of customers, building
relationships and ties to brands, services and business organizations, as well as automatic marketing
systems that can support inbound marketing, tools, strategies to convert subscribers into target
customers, and connecting automatic marketing systems to customer relationship management (CRM)
systems in business organizations.
ตลด. 330 การตลาดผ&านกลุ&มคนที่มีอิทธิพลบนสื่อและช&องทางดิจิทัล
3 (3 - 0 – 6)
DMK 330 Influencer Marketing
ศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการการทำการตลาดดJวยการบริหารจัดการสื่อสารผ&านกลุ&มคนที่มีอิทธิพล
บนสื่อสังคมออนไลนPและช&องทางดิจิทัล การจำแนกกลุ&มผูJมีอิทธิพลในแต&ละระดับ การระบุแพลตฟอรPมหลักของผูJมี
อิทธิพล บทบาทของผูJมีอิทธิพลบนสื่อและช&องทางดิจิทัลต&อแบรนดPและประเภทสินคJา การบริหารจัดการและวางแผน
รูปแบบสื่อ เนื้อหา ขJอความในการสื่อสารผ&านผูJมีอิทธิพลใหJบรรลุเป¥าหมายธุรกิจและวัตถุประสงคPทางการตลาดอย&างมี
ประสิทธิภาพ
Study of concepts, principles and processes of marketing by communication management
through influencers on social media and digital channels, classification of levels of influencers, identifying
the main platforms of influencers, the roles of influencers on media and digital channels towards brands
and types of goods, management and planning of media formats, content, communicating messages
through influencers to meet business targets and marketing objectives effectively.

ตลด. 331 การฝ™กงานทางดJานการตลาดดิจิทัล
DMK 331 Digital Marketing Internship
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJวิชาเฉพาะดJาน-บังคับอย&างนJอย 2 วิชา

3 (0 – 9 – 0)

ศึกษาจิตวิญญาณของผูJประกอบการ ความคิดสรJางสรรคP การแสวงหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจโดยใชJสื่อดิจิทัล
การวางแผนการตลาดดิจิทัล การปฏิบัติงานจริง การบริหารธุรกิจดิจิทัลอย&างเปYนระบบ และหาแนวทางในการแกJปŸญหา
ดJานการตลาดที่เกี่ยวขJอง โดยนักศึกษาจะตJองฝ™กงานในโครงการฝ™กงานของมหาวิทยาลัย ภายใตJการดูแลของคณาจารยPที่
ปรึกษาโครงการ หรือฝ™กงานในองคPการต&างๆ เปYนจำนวนไม&นJอยกว&า 200 ชั่วโมง และนักศึกษาตJองจัดทำรายงานสรุปผล
การฝ™กงานเมื่อสิ้นสุดการฝ™กงาน
Study of entrepreneurial spirit, creativity, seeking out business investment opportunities using
digital media, digital marketing planning, actual work, systematic digital business management and
seeking solutions to related marketing problems, with students training in the university internship
program under the supervision of the program advisor or training in an organization for not less than 200
hours and students must complete a summary report upon completion of the internship.
ตลด. 411 การวางแผนและวิเคราะหPทางดิจิทัล
3 (3 - 0 – 6)
DMK 411 Digital Planning and Analytics
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ และเครื่องมือในการบริหารการตลาดโดยมุ&งพัฒนา ทักษะและประสบการณP
ในการจัดทำแผนการตลาด เนื้อหาวิชาครอบคลุมการวิเคราะหPสภาพแวดลJอมที่มีผลต&อกิจกรรมทางการตลาด โดยเฉพาะ
อย&างยิ่งพฤติกรรมผูJบริโภค การแข&งขันและปŸจจัยอื่นๆ การกำหนดกลยุทธP การพัฒนาส&วนประสมทางการตลาด รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติตามแผน และการควบคุมการดำเนินงานทางการตลาดดิจิทัลภายใตJหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต&อสังคม
Study of theories, concepts, processes and tools in marketing management with the aim of
developing skills and experience in making marketing plans; the course covers analysis of environment
conditions affecting marketing activities, especially consumer behavior, competition and other factors,
strategy formulation, marketing mix development, and including guidelines for plan implementation and
control of digital marketing operations in accordance with ethics and social responsibility.
ตลด. 415 ประเด็นสำคัญทางการตลาดดิจิทัล
3 (3 - 0 – 6)
DMK 415 Current Issues in Digital Marketing
ศึกษาหัวขJอ แนวคิด วิธีการ รวมถึงกลยุทธPทางการตลาดดิจิทัลสมัยใหม&ในแวดวงธุรกิจ หรือเครื่องมือเฉพาะซึ่ง
เปYนพัฒนาการทางการตลาดใหม&ๆที่ทันสมัย หรือกำลังเปYนที่สนใจ หรือเปYนแนวโนJมที่สำคัญในอนาคต เพื่อประโยชนPใน
การพัฒนาความคิด และการทำงานของนักศึกษา
Study of topics, concepts, methods, including modern digital marketing strategies in the
business field or specialized tools which are the latest marketing developments, or are of current

interest, or are important trends for the future, in order to be of value to the development of students’
thinking and work.

ตลด. 418 การตลาดสำหรับการเปYนผูJประกอบการ
3 (3 - 0 – 6)
DMK 418 Entrepreneurial Marketing
ศึกษาบทบาทและการจัดการทางการตลาดสำหรับการเปYนผูJประกอบการ ศึกษาและวางแผนทางการตลาดเพื่อ
ดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาปŸจจัยสิ่งแวดลJอมภายในและภายนอกองคPกรที่ส&งผลกระทบต&อการดำเนินธุรกิจ วางแผนกลยุทธP
ทางการตลาดสำหรับผูJประกอบการ อาทิ การแบ&งส&วนตลาด การกำหนดตลาดเป¥าหมาย การวางตำแหน&งทางการตลาด
นโยบายดJานผลิตภัณฑP บรรจุภัณฑP การสรJางตราสินคJา กำหนดราคาและช&องทางการจัดจำหน&าย และการส&งเสริม
การตลาด
Study of roles and marketing management for entrepreneurship, study and marketing planning
for operating a business by considering internal and external environmental factors that affect
organizations’ business operations, planning marketing strategies for entrepreneurs such as market
segmentation, defining the target market, market positioning, product policy, packaging, brand building,
setting prices and distribution channels, and promotional marketing.
ตลด. 423 การตลาดระหว&างประเทศ
3 (3 - 0 – 6)
DMK 423 International Marketing
ศึกษาความสำคัญของการตลาดระหว&างประเทศและระดับโลก การรวมกลุ&มทางเศรษฐกิจของประเทศต&าง ๆ
สภาวะแวดลJอมในต&างประเทศ โครงสรJางและการดำเนินงานขององคPกรระหว&างประเทศ การวิจัยตลาดระหว&างประเทศ
กลยุทธPการตลาดระหว&างประเทศ อันประกอบดJวย กลยุทธPผลิตภัณฑPและราคาสำหรับตลาดระหว&างประเทศ การเขJาสู&
ตลาดต&างประเทศ การส&งเสริมการตลาดระหว&างประเทศ การวางแผนและการใชJส&วนประสมการตลาด ตลอดจนศึกษาถึง
นโยบายการส&งเสริมการคJาต&างประเทศทั้งของภาครัฐบาลและภาคเอกชน
Study of the importance of international and global marketing, economic groupings of different
countries, local conditions in other countries, structure and operation of international organizations,
International market research, international marketing strategies consisting of product and pricing
strategies for international markets, entering foreign markets, international marketing promotion,
planning and use of marketing mix, as well as study of policies for promotion of international trade in
both state and private sectors.
สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา

3 (3 – 0 – 6)

CO 301 Pre-Cooperative Education
ศึกษาแนวคิดและความเขJาใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเปYนการเตรียมความพรJอมและทักษะดJานต&างๆ
อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขJารับการสัมภาษณPงาน การพัฒนาทักษะใน
การสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเปYนทีม สรJางสรรคPการทำงานดJวยกิจกรรม 5 ส วัฒนธรรมองคPกร เทคนิคการคิดอย&าง
สรJ า งสรรคP เทคนิ คการเขี ยนรายงาน และการนำเสนอ ทั กษะการเปY นผู J ประกอบการ คุ ณธรรมจริ ยธรรม รวมถึ ง
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ขJอควรปฏิบัติในระหว&างการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในสถานประกอบการ
Study of concepts and understanding of the cooperative education system, and the preparation
of various skills such as writing job application letters, selecting a workplace, job interview techniques,
developing communication skills, personality, team work, creating work through 5 S activities,
organizational culture, creative thinking techniques, report writing and presentation techniques,
entrepreneurial skills, ethics and professional codes of conduct, conduct while working, and safety in
the workplace.
จก. 430 สหกิจศึกษา
9 (0 – 35 - 0)
MG 430 Cooperative Education
วิชาบังคับก&อน : สอบไดJ สศ. 301 และวิชาเฉพาะดJาน-บังคับ อย&างนJอย 3 วิชา
ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการธุรกิจในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสรJาง
ใหJนักศึกษามีความพรJอมดJานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอย&างมีหลักการและเปYนระบบ นักศึกษาจะตJองมีชั่วโมง
การทำงานอย&างเต็มเวลารวมแลJวไม&นJอยกว&า 16 สัปดาหP หรือ 1 ภาคการศึกษา รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานจาก
อาจารยPที่ปรึกษาร&วมกับสถานประกอบการ นักศึกษาตJองจัดบันทึกความกJาวหนJาในการปฏิบัติงานในระหว&างการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
Study of real-life work systems as an employee in a business to enhance students’ professional
readiness through basic principled and structured practice; students must work full-time for not less
than 16 weeks or 1 semester, including work evaluation by their advisor and workplace; students must
record their progress at work during the internship and both complete a report and make a presentation
on their performace at the end of the internship.
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนGวยกิต
นักศึกษาจะตJองเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปšดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม&นJอยกว&า 6 หน&วยกิต

