
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจทิัล 

Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing 

 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หนวยกิต   

 

โครงสรางหลักสูตร   

แผนการศึกษาแบบปกติ  

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร               135   หนวยกิต 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

      - กลุมวิชาภาษาอังกฤษ             9  หนวยกิต 

      - กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ      21 หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต  

 - กลุมวิชาแกน                                           48 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาเฉพาะดาน-บงัคับ    27 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก    24 หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต   

 

 รายวิชาในหลักสูตร 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนวยกิต)  

                                                                                 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบตัิ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)   

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation 
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ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต  3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future   

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

ศท. 106 ความรูทางการเงินและการพัฒนาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต 

กลุมวิชาแกน ( 48 หนวยกิต)  

                                                                                     หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชาบัญช ี

บช. 200 การบัญชีธุรกิจ 3 (2 – 2 – 5) 

AC  200 Business Accounting  

 

กลุมวิชาเศรษฐศาสตร 

ศศ. 203 เศรษฐศาสตรเบื้องตน                                                                  3 (3 – 0 – 6) 

EC  203 Introduction to Economics  

 

กลุมวิชากฎหมาย 

 

กม. 102 กฎหมายธุรกิจ                                                                         3 (3 – 0 – 6) 

LA 102 Business Law   

กม. 301 การภาษีอากร 3 (3 – 0 – 6) 

LA  301 Taxation  

                                                                                    

กลุมวิชาเชงิปริมาณ 

 

คณ. 102 คณิตศาสตรธุรกิจ 3 (2 – 2 – 6) 

MA 102  Business Mathematics   

บธ. 207 การวิเคราะหทางสถิติเพื่อการตดัสินใจทางธรุกิจ  3 (2 – 2 – 5) 

BA  207 Statistical Analysis for Business Decisions  
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กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 

กง. 212 การเงินธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

FI  212 Business Finance  

กง. 222 การบัญชบีริหาร 3 (2 – 3 – 6) 

FI  222 Managerial Accounting   

ตล. 101 หลักการตลาด  3 (3 – 0 – 6) 

MK 101  Principles of Marketing   

จก. 111 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย 3 (3 – 0 – 6) 

MG 111 Organization and Human Resource Management  

จก. 212  การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน 3 (3 – 0 – 6) 

MG 212  Production and Operations Management   

จก. 222  การเปนผูประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ  3 (3 – 0 – 6) 

MG 222  Enterpreneurship and Business Development   

จก. 429  การจัดการเชิงกลยุทธ  3 (3 – 0 – 6) 

MG 429  Strategic Management   

 

กลุมวิชาภาษา   

อก. 014  ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูโลก  3 (3 – 0 – 6) 

EN 014 English for Exploring the World   

อก. 331  ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ  3 (3 – 0 – 6) 

EN 331  Practical Business English   

อก. 332 ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ  3 (3 – 0 – 6) 

EN 332  Professional Business English   

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ  (27 หนวยกิต)  

                                                                                   หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ตลด. 101 หลักการสำคัญของสื่อออนไลนและการตลาดดิจิทลั 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 101 Essentials of Social Media & Digital Marketing  

ตลด. 202 การเขาใจขอมูลเชิงลึกและพฤตกิรรมผูบริโภค  3 (3 – 0 – 6) 

DMK 202 Consumer Insights and Behavior  

ตลด. 311 การจัดการผลิตภัณฑและตราสนิคา 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 311 Product and Brand Management in Digital Platform   

ตลด. 312 การจัดการการตั้งราคาและงบประมาณ 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 312 Pricing and Budgeting Management 

 

 

http://defdocs.ucb.ac.uk/service/module/F169
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ตลด. 315 การกระจายสินคาและชองทางการตลาดดิจทิัล 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 315 Digital Distribution and Channels  

ตลด. 314 การจัดการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 314 Integrated Marketing Communication Management  

ตลด. 419  การบริหารจัดการขอมูลการตลาดดิจิทัล  3 (3 – 0 – 6) 

DMK 419  Data Management in Digital Marketing   

ตลด. 412 วิจัยการตลาดดิจิทัล 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 412 Digital Marketing Research  

ตลด. 421 สัมมนาการตลาดดิจิทัล 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 421 Seminar in Digital Marketing  

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก  (24 หนวยกิต)  

                                                                                     หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ตลด. 321 กลยุทธการตลาดดิจิทลั 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 321 Digital Marketing Strategies  

ตลด. 322 การออกแบบเนื้อหาบนการตลาดดิจิทัล 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 322 Digital Marketing Content and Design  

ตลด. 323 เคร่ืองมือและเทคนิคดานการตลาดดิจิทลั 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 323 Digital Marketing Tools and Techniques  

ตลด 325 นวัตกรรมสรางสรรคบนสื่อดิจิทลั 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 325 Creative Digital Innovation  

  ตลด. 326 การจัดการโฆษณาและสื่อโฆษณา 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 326  Advertising and Media Management  

ตลด. 327 การออกแบบแคมเปญการตลาดดิจิทัล 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 327 Digital Marketing Campaign Design  

ตลด. 328 การตลาดผานเคร่ืองมือคนหาบนอินเตอรเน็ต 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 328  Search Engine Marketing   

ตลด. 329 การตลาดแบบแรงดึงดูด  3 (3 – 0 – 6) 

DMK 329  Inbound Marketing   

ตลด. 330 การตลาดผานกลุมคนที่มีอิทธิพลบนสื่อและชองทางดจิิทัล 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 330  Influencer Marketing   

ตลด. 331 การฝกงานทางดานการตลาดดจิิทัล 3 (0 – 9 – 0) 

DMK 331 Digital Marketing Internship  

ตลด. 411 การวางแผนและวิเคราะหทางดจิิทัล  3 (3 – 0 – 6) 

DMK 411  Digital Planning and Analytics    

http://defdocs.ucb.ac.uk/service/module/F178
http://defdocs.ucb.ac.uk/service/module/057
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ตลด. 415 ประเด็นสำคัญทางการตลาดดิจทิัล 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 415 Current Issues in Digital Marketing  

ตลด. 418 การตลาดสำหรับการเปนผูประกอบการ 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 418 Entrepreneurial Marketing  

 ตลด. 423 การตลาดระหวางประเทศ 3 (3 – 0 – 6) 

 DMK 423 International Marketing  

ตลด. 501 

DMK 501 

การสรางแบรนดอินฟลูเอนเซอรและผูมีชื่อเสียง  

Celebrity & Influencer Branding 

3 (3 – 0 – 6) 

ตลด. 502 

DMK 502 

การสรางและการบริหารความสมัพันธกับผูตดิตาม 

Evangelist Acquisition and Engagement Management 

3 (3 – 0 – 6) 

ตลด. 503  การปรากฏตัวศิลปะการใชเสียงและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับ 

อินฟลูเอนเซอร  

3 (3 – 0 – 6) 

DMK 503 Appearance, Voice Work and Personality Development for 

Influencer 

 

ตลด. 504 การแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 504 Acting for Personality Development  

ตลด. 505 การฝกปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทลั 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 505 Digital Media Production Workshop  

ตลด. 506 การบริหารจัดการแบรนดเชิงกลยุทธและสื่อสารแบรนดดิจิทลั 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 506 Strategic Brand Management & Digital Brand Communication  

ตลด. 507 การฝกปฏิบัติออกแบบกราฟก 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 507 Graphics Design Workshop  

ตลด. 508 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสสำหรับธุรกิจ

ดิจิทัล 

3 (3 – 0 – 6) 

DMK 508 E- Logistics & Supply Chain Management in Digital Business  

ตลด. 509 การจัดการสินคาคงคลังและคลงัสินคาสำหรับธุรกิจดิจิทลั  3 (3 – 0 – 6) 

DMK 509 Inventory & Warehouse Management in Digital Business  

ตลด. 510 การตลาดแบบคาดการณและการตลาดแบบอัตโนมัต ิ                   3 (3 – 0 – 6) 

DMK 510 Predictive Marketing & Marketing Automation  

 สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา                 3 (3 – 0 – 6)  

 CO 301 Pre-Cooperative Education  

 จก. 430 สหกิจศึกษา  9 (0 – 35 – 0) 

 MG 430 Cooperative Education  
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หมายเหตุ    ทุกรายวิชาที่เปน 3 (3 – 0 – 6) แตละรายวิชามกิีจกรรมเสริมการเรียนในรูปแบบตางๆ เชน กรณีศึกษา  

อภิปรายกลุม โครงงาน แบงเปนการบรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมีการฝกปฏิบัติรวมกันระหวางนักศึกษา และ

อาจารยผูสอน และการศึกษาดวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห  

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หนวยกิต 

 นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

คำอธิบายรายวิชา 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนวยกิต) 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนวยกิต)                                                                                     

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจำวนั                                                                      3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

ฝกฝนการใชโครงสรางพื้นฐานและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจำวัน ประกอบดวยการพูด

แนะนำตนเองและใหขอมูลสวนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรื่องที่สนใจ เรื่องที่เปนความชอบและ

แรงผลักดันสวนตัวของแตละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟง การ

อาน และการเขียนดวยวิธีเชิงบูรณาการ 

Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give 

informative self-introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as well 

as how to express opinions about general issues. Enhance language skills-speaking, listening, reading, 

and writing—through integrated methods. 

 

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสงัคม                                                                    3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

ฝกฝนการพูดและการเขียนประโยคและสำนวนที ่ใชเปนประจำ เพื ่อการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  

การแลกเปลี่ยนขอมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดย

มุงเนนการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ ดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค 

Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, 

exchanging information, making comparisons, and explaining ideas in social and business- related 

contexts, with emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and 

creativity. 
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อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล                                                                         3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

ฝกฝนการบรรยายประสบการณโดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตความ

เปนอยู การทำงาน และประเด็นปญหาในระดับสากล โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม และ

การสื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งสำคัญตอการเปนพลเมืองโลก 

Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living 

and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural 

communication skills and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens. 

 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)  

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต                                                            3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

 ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ การคิด

สรางสรรค การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดแกปญหา เปนตน รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถ

เลือกเครื่องมือความคิดที่เหมาะสมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as 

critical thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem-

solving thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to 

their daily life, professional undertakings and lifelong learning. 

 

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลีย่นแปลงของสังคม                                               3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

 ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หนาที่และเสรีภาพของความเปนพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก

และสังคมอื่นที่มีในปจจุบันและอนาคต เชน สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน  เพื่อรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมตางๆ รวมถึงเรียนรูวิถีแหงชีวิต สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปญญา  เพื่อ

พรอมปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and 

freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities 

in current times and in the future, such as digital society, multicultural society.  To be able to live 

peacefully and happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 

4 dimensions of the environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 
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ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต                                                               3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future  

 ศึกษาบทบาท แนวคิด การรู เทาทัน รวมถึงการประยุกตใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตางๆ  

ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม ผลกระทบที่มีตอการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจน

ศึกษาการใชประโยชนและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and 

applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology 

and innovation affects our livelihood.  The course also covers information on intellectual property 

protection as a result of technology and innovation. 

 

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวติ                                                                    3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

 เรียนรู การใชชีวิตอยางมีคุณคาจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปดมุมมองใหมในเรื ่อง

สุนทรียภาพที่เกี่ยวของกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะตางๆ และกีฬา ที่มีผลตอการดำรงอยูของชีวิต สังคมและ

วัฒนธรรม 

 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, literature, images, films and other forms of art. Students will also learn how to 

depict their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other related 

tools to create value-added identity and characteristics to services, products and media. 

 

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเดน็เกิดใหมของโลก                                                  3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

 ศึกษาการพัฒนาความรวมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที ่สงผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเขาใจประเด็นสำคัญที่เกิดข้ึนใหมของประชาคมโลก 

 In this course, students will learn about international economic and political 

collaborations and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key 

global issues. 
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ศท. 106 ความรูทางการเงนิและการพฒันาอยางยั่งยืน                                                     3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอยางมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินสวนบุคคลและการ

ลงทุน รวมทั้งการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการบูรณาการองคความรูที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคม

เปนสำคัญ เพื่อใหเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไขอยางเปนรูปธรรม 

In this course, students will learn about management and effective financial decision 

making, including personal finance management and sustainable development and personal finance 

literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, in order to 

highlight key issues and offer practical solutions. 

 

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ                                    3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรางจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการ โดยเนนการคิดแบบ

เจาของ ประกอบดวยการมีความคิดสรางสรรค และการแสวงหาโอกาสในการเริ่มและดำเนินกิจการอยางมีคุณธรรม

และจริยธรรม มีภาวะผูนำที่สามารถนำและทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิผล รอบรู และกลาตัดสินใจทันตอ

เหตุการณ 

 In this course, students will study and develop important characteristics of 

entrepreneurial mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and 

explore entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics 

including leadership skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them 

to effectively work as a team and be able to make well-informed decision when required. 

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ (99 หนวยกิต) 

กลุมวิชาแกน  (48 หนวยกิต) 

                                                                                     หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชาบัญช ี

บช. 200   การบัญชีธุรกิจ                     3 (2 – 2 – 5) 

AC 200    Business Accounting 

 ศึกษาวิวัฒนาการทางการบัญชี บทบาทการบัญชีที่มีตอสังคม หลักเกณฑ การวิเคราะห การบันทึก จำแนก

ประเภทรายงานทางการเงิน และการจัดทำรายงานทางการเงิน รวมทั้งศึกษาการนำขอมูลทางบัญชีไปใชประโยชน

สำหรับธุรกิจ และขอจำกัดของขอมูลทางการบัญชี ตลอดจนจริยธรรมของวิชาชีพการบัญช ี

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. 
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กลุมวิชาเศรษฐศาสตร 

ศศ. 203   เศรษฐศาสตรเบื้องตน  3 (3 – 0 – 6) 

EC 203    Introduction to Economics  

          ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตรที ่เกี ่ยวกับปรากฎการณทางเศรษฐกิจใน   ชีวิตประจำวัน ศึกษาถึงการ

กำหนดราคาสินคา ราคาปจจัยการผลิต ทฤษฎีการผลิต รายไดประชาชาติสวนประกอบของรายไดประชาชาติ การเงิน 

การคลัง การติดตอกับตางประเทศ ตลอดจนการใชนโยบายตางๆ เพื่อทำใหเกิดความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ 

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.  

 

กลุมวิชากฎหมาย 

กม. 102   กฎหมายธุรกิจ  3 (3 – 0 – 6) 

LA 102    Business Law  

 ศึกษาหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ รูปแบบ

องคกรธุรกิจ ขั้นตอนการจัดตั้งและการดำเนินงานของรูปแบบองคกรทางธุรกิจ เอกเทศสัญญาที่สำคัญบางเรื่อง เชน 

สัญญาซื้อขาย สัญญาเชาทรัพย สัญญากูยืม เปนตน รวมถึงกฎหมายเก่ียวกับการตลาดดิจิทัล 

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  

ศึกษาแนวคิดและความเปนมาของภาษีอากร ลักษณะ หลักเกณฑ วิธีการประเมิน การคำนวณและการ

จัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อันไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินได

นิติบุคคล ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และ

ภาษีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เชน ภาษีการรับมรดก ภาษีอสังหาริมทรัพยอนุสัญญาภาษีซอน เปนตน รวมถึงกำหนดเวลายื่น

แบบแสดงรายการชำระภาษีประเภทตาง 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. 
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กลุมวิชาเชงิปริมาณ 

คณ. 102   คณิตศาสตรธุรกิจ 3 (2 – 2 – 6) 

MA 102    Business Mathematics   

 ศึกษาวิชาคัลคูลัส ฟงกชัน ความชันของสวนโคง สูตรการหาอนุพันธของฟงกชัน การหาคาสูงสุดและต่ำสุด

ของฟงกชันที่สัมพันธกับทางธุรกิจ อนุพันธบางสวน อินทิเกรชัน และการประยุกตในทางธุรกิจ อนุกรม และการนำเอา

ความรูเรื่องอนุกรมไปใชในทางธุรกิจ เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูทางคณิตศาสตรอยางพอเพียงในการศึกษาธุรกิจทั้ง

ในทางทฤษฎีและการประยุกต 

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   การวิเคราะหทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 (2 – 2 – 5) 

BA 207    Statistical Analysis for Business Decisions   

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางสถิติที่เก่ียวกับการนำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อใชในการพยากรณและการตัดสินใจทาง

ธุรกิจ โดยศึกษาวิธีการจัดเก็บขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล ความนาจะเปน การ

ประมาณคา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับคาเฉลี่ยและสัดสวน การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบ

สมมติฐานดวยสถิติไคสแควร การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ รวมถึงการวิเคราะหอนุกรมเวลา 

Study of fundamental concepts of statistics relating to data analysis for forecasting and 

decision-making 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.   

 

กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 

กง. 212   การเงินธุรกิจ      3 (3 – 0 – 6) 

FI  212    Business Finance  

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 200  

ศึกษาบทบาท หนาที่และจริยธรรมทางธุรกิจของผูจัดการทางการเงิน การบริหารการเงินในองคกรธุรกิจ

เพื่อใหบรรลุเปาหมายองคกร การวิเคราะหสินทรัพยที่สำคัญในการดำเนินงาน อาทิ เงินสด เงินทุนหมุนเวียน สินคา 

ลูกหนี้การคา การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเบื้องตน การจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

การคำนวณตนทุนของเงินทุน การลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน แนวคิดเก่ียวกับมูลคาของเงินตามระยะเวลา  

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 
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cash, working capital, trade receivables, basic financial ratio analysis, financing from both short-term 

and long-term 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   

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 200 และ กง. 212  

ศึกษาการใชประโยชนจากขอมูลทางบัญชีและงบการเงินเพื่อการบริหารงาน การวิเคราะหโครงการลงทุน 

การงบประมาณ แนวคิดเก่ียวกับตนทุน การวิเคราะหตนทุนและกำไรเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของฝายบริหาร 

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 หนาที่และบริการของตลาดชนิด

ตางๆ  การจัดประเภทสินคา การวางแผน การเลือกชองทางการจำหนาย นโยบายการตั้งราคา และการสงเสริมการ

จำหนาย การวิเคราะหและการเลือกตลาดเปาหมาย สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการ

ควบคุมการตลาดและศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับการตลาดระหวางประเทศ 

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   การจัดการองคการและทรัพยากรมนษุย 3 (3 – 0 – 6) 

MG 111   Organization and Human Resource Management  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และหนาที่หลักทางการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การชี้นำ การจูงใจ 

การสื่อสาร และการควบคุมธุรกิจ ตลอดจนการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึงศึกษาระบบการบริหารงานบุคคล 

ประกอบดวยการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรมพัฒนา และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานภายในองคการ  โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีผลตอการจัดการทั้งในประเทศและ

ระหวางประเทศ 

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, 
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personnel recruitment and selection, training and performance evaluation within the organization, 

by considering environmental changes that affect management both domestically and abroad.  

 

จก. 212    การจัดการงานผลิตและการดำเนนิงาน                       3 (3 – 0 – 6) 

MG 212    Production and Operations Management  

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินคาและบริการ นับตั้งแตขั้นตอนของการตัดสินใจเลือก

ผลิตภัณฑ การหาทำเลที่ตั้ง การจัดผังโรงงานและสำนักงาน การวางแผนกำลังการผลิต การจัดลำดับการผลิต การ

บริหารสินคาคงคลัง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินคาและบริการ 

Study of basic knowledge of the production process of goods and services, from the decision-

making 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    การเปนผูประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

MG 222    Entrepreneurship and Business Development  

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111  

ศึกษาความหมาย บทบาท ประเภท คุณลักษณะและทักษะของผูประกอบการ วิเคราะหและประเมินโอกาส

ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาการเปนผูประกอบการ กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจเพื่อใชเปน

แนวทางในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจจริง ตลอดจนประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบตอธุรกิจ 

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    การจดัการเชิงกลยุทธ 3 (3 – 0 – 6) 

MG 429    Strategic Management  

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111 จก.212 ตล.101 และ กง.212 หรือไดรับอนุมัติจากคณบด ี

          ศึกษาทฤษฎี หลักการ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ วิเคราะหสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

องคการที่สงผลตอการกำหนดกลยุทธ และบูรณาการศาสตรดานการบริหารธุรกิจตางๆ เพื่อใชวางแผนกลยุทธในการ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ผานการใชเกมจำลองทางธุรกิจ หรือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงทางธุรกิจมาเปน

เคร่ืองมือในการวิเคราะห วางแผนกลยุทธและการตัดสินใจทางธุรกิจ 

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.   
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กลุมวิชาภาษา 

อก. 014   ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูโลก                                                               3 (3 – 0 – 6)  

EN 014    English for Exploring the World  

          พัฒนาความสามารถในการเรียนรู และสำรวจความเปนไปของโลก เชน ดานนวัตกรรม ดานวัฒนธรรมและ

แนวความคิด โดยการอานและเขียนภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีประกอบการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน 

รวมทั้งฝกทักษะดานการฟงและพูดในสถานการณที่หลากหลายจากการเรียนรูดวยตนเองในหองปฏิบัติการทางภาษา 

           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                                                                      3 (3 – 0 – 6) 

 

 

 

 

 

EN 331    Practical Business English    

          เรียนรูและฝกใชภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อติดตอสื่อสารใหไดผลตามที่ตองการ เชน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

ขอขอมูลการสั่งซื้อสินคาทางจดหมายหรืออินเทอรเน็ต และการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในองคกร เปนตน 

         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   

         เรียนรูและฝกการใชภาษาอังกฤษธุรกิจไดอยางมืออาชีพ เพื่อนำไปใชติดตอสื่อสารทางธุรกิจในสถานการณ 

ตาง ๆ เชน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาตอรองทางการคา การใชภาษาอังกฤษในการนำเสนอสินคาและบริการ 

เปนตน 

         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. 
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กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (27 หนวยกิต) 

                                                                                   หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)  

ตลด. 101    หลักการสำคัญของสื่อออนไลนและการตลาดดิจิทัล                                             3 (3 - 0 – 6) 

DMK 101    Essentials of Social Media & Digital Marketing 

 ศึกษาและวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาดานการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่มีพัฒนาการมาจากการ

สื่อสารการตลาดดั้งเดิม สูการสื่อสารการตลาดแนวใหมแบบ 2 ทาง (Two way Marketing Communications) บน

ทุกแพลตฟอรม ทั้งเว็บไซตพีซี โมบายไซต และแอพพลิเคชั่นผานอุปกรณสื ่อสารที่ใชงานติดตัว เปนตน รวมทั้ง 

วิเคราะหพฤติกรรมการสื่อสารของผูสงสารและผูรับสารดิจิทัล เนื้อหาที่นำเสนอผานการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่

สอดคลองกับผูบริโภค 

 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    การเขาใจขอมูลเชิงลึกและพฤติกรรมผูบริโภค     3 (3 - 0 – 6) 

DMK 202    Consumer Insights and Behavior 

วิชาบังคับกอน :  สอบได ตล. 101 

 ศึกษาหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานจิตวิทยา พฤติกรรมผูบริโภค  การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก

ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคสำหรับการตลาดดิจิทัล การวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบไปดวยการ

ตระหนักถึงปญหา การรวบรวมขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื ้อ และการประเมินผลหลังการซื้อ  

ตลอดจนการศึกษาถึงการวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคข้ันพื้นฐานและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตามบริบททางการตลาด 

 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.   

 

 

 

 

 

 

 

http://defdocs.ucb.ac.uk/service/module/F169
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ตลด. 311   การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา      3 (3 - 0 – 6) 

DMK 311   Product and Brand Management in Digital Platform  

วิชาบังคับกอน :  สอบได ตล. 101 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา กลยุทธการบริหารตราสินคาใหมี

คุณคา การบริหารสายผลิตภัณฑ การวางตำแหนงผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑและตราสินคาใหม การบริหาร

ผลิตภัณฑและตราสินคาในแตละชวงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ บนสื่อและชองทางการตลาดดิจิทัล สาเหตุและการหลีกเลี่ยง

ความลมเหลวของการบริหารงานดานผลิตภัณฑและตราสินคา  การกำหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาดอื่นให

สอดคลองกับกลยุทธผลิตภัณฑและตราสินคา การสรางตราสินคาใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก ตลอดจนบทบาท

ของรัฐบาลที่มีตอการบริหารผลิตภัณฑและตราสินคา และการบริหารผลิตภัณฑและตราสินคาอยางมีจริยธรรม 

 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 

วิชาบังคับกอน :  สอบได ตล. 101 

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารและการวางแผนกลยุทธดานราคาแบบดิจิทัล นโยบายในการตั้งราคาทั้งใน

ระดับผูผลิตและผูจัดจำหนาย ตลอดจนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับ

ผูบริโภค และสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ศึกษาวิธีการพยากรณความตองการทางการตลาด ตลอดจนการทำ

งบประมาณ คาใชจายทางการตลาดและการตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงาน 

 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. 
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ตลด. 315    การกระจายสินคาและชองทางการตลาดดิจิทัล     3 (3 - 0 – 6) 

DMK 315    Digital Distribution and Channels 

วิชาบังคับกอน :  สอบได ตล. 101 

 ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค ความสำคัญ สภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอชองทางการตลาดดิจิทัล การ

วางแผนโครงสรางของชองทางการจัดจำหนาย รวมทั้งการจัดการหวงโซอุปทาน การพยากรณและการบริหารคำสั่งซื้อ 

การบริหารการจัดสง การบริหารคลังสินคา การจัดเก็บและเคลื่อนยายสินคา ศูนยกระจายสินคา ตลอดจนศึกษาถึง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในระบบการกระจายสินคา 

 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  

วิชาบังคับกอน :  สอบได ตล. 101 

 ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด ความสำคัญของการสื่อสารทางการตลาดกับสวน

ประสมการตลาด  ความสัมพนัธระหวางการสื่อสารทางการตลาดกับการบริหารกลยุทธทางการตลาดดิจิทัล สวนประ

สมการสงเสริมการตลาด  ซึ่งประกอบดวยการโฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงาน

ขาย  และการตลาดทางตรง  นอกจากนี้ยังศึกษาการบริหารสวนประสมการสงเสริมการตลาดและการวางแผน 

ตลอดจนการตลาดดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการและประเมินผลการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล 

 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.  
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ตลด. 412 วิจัยการตลาดดิจิทัล                   3 (3 - 0 – 6) 

DMK 412 Digital Marketing Research 

วิชาบังคับกอน :  สอบได ตล. 101 และ บธ. 207  

 ศึกษากระบวนการวิจัยการตลาดดิจิทัล การออกแบบวิธีการวิจัยใหเหมาะกับสถานการณและทรัพยากรที่มี

อยู  การสุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล การสรางแบบเก็บขอมูล วิธีการเก็บขอมูล การใชสถิติและโปรแกรมสำเร็จรูป

ในการประมวลผล การนำเสนอผลการวิจัย และการประยุกตใชผลงานวิจัยกับการวางแผนการตลาดดิจิทัล  

 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 การบริหารจัดการขอมูลการตลาดดิจิทัล                 3 (3 - 0 – 6) 

DMK 419 Data Management in Digital Marketing 

วิชาบังคับกอน :  สอบได ตล. 101 

 ศึกษากระบวนการบริหารจัดการขอมูลในการทำการตลาดบนชองทางและสื่อดิจิทัล การออกแบบวิธีการ

เก็บขอมูล การจำแนกขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการประยุกตใชเคร่ืองมือและขอมูลตางๆ ที่หลากหลายไดภายใน

แพลตฟอรมเดียวกัน รวมถึง การประเมินคุณภาพของขอมูลที่มีอยู ระดับความนาเชื่อถือและความสอดคลองเพื่อนำไป

สรางกลยุทธหรือแผนการตลาดและการตัดสินใจทางการตลาดดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 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  

วิชาบังคับกอน :  สอบได ตล. 101 

 ศึกษาการดำเนินงานทางดานการตลาดแบบดิจิทัลขององคกรธุรกิจจริง ทั้งที่เปนองคกรในประเทศและ

ตางประเทศ เพื่อใหทราบถึงความสำเร็จและความลมเหลว ตลอดจนปญหาตางๆ และแนวทางแกไขขององคกร 

นอกจากนี้ ยังเรียนรูและฝกฝน การนำเอาความรูที่เรียนมาประยุกตใช เพื่อปรับปรุงแกไข โดยใชวิธีการระดมสมอง

และการอภิปรายกลุม เพื่อเตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติงานกับองคกรภายนอกในอนาคต 

 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 
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brainstorming and group discussion in preparation for working with external organizations in the 

future.  

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก (24 หนวยกิต) 

                                                                                 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ตลด. 321    กลยุทธการตลาดดิจิทัล             3 (3 - 0 – 6) 

DMK 321    Digital Marketing Strategies 

วิชาบังคับกอน :  สอบได ตล. 101 

 ศึกษากลยุทธที่มีความสำคัญตอความสำเร็จของธุรกิจ การวิเคราะหการพัฒนาและประยุกตใชกลยุทธ

การตลาดในธุรกิจจริง เพื่อสรางทักษะและประสบการณในการพัฒนากลยุทธการตลาดที่เหมาะสมในสถานการณตางๆ  

การศึกษากระบวนการในการกำหนดกลยุทธการตลาดดจิิทัล การดำเนินกลยุทธในทางปฏิบัติรวมทั้งการตรวจสอบและ

ประเมินผลโดยใชกรณีศึกษาเปนเครื่องมือในการประมวลความรูและเทคนิคเพื่อกำหนดกลยุทธการตลาดดิจิทัลได

อยางเหมาะสม ภายใตหลักจริยธรรมทางวิชาชีพการตลาด 

 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 

 ศึกษาการสรางแผนกลยุทธการตลาดดวยเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) และการวัดผลความสำเร็จ 

พัฒนาและรวบรวมเนื้อหาชิ้นงานเพื่อใหเกิดการสงตอเนือ้หา (Viral Content) ใชประโยชนจากการทำโฆษณาบนสื่อ

สังคมออนไลน เพื่อใหเกิดการกระจายเผยแพรไปยังชองทางสื่อสังคมและเว็บไซต  วิธีสรางสรรคแคมเปญขยาย

กลุมเปาหมายบนสื่อสังคมเพื่อเพิ่มยอดขายและการรับรูในตัวแบรนดสินคาดวยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส  

 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. 
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ตลด. 323    เคร่ืองมือและเทคนิคดานการตลาดดิจิทัล           3 (3 - 0 – 6) 

DMK 323    Digital Marketing Tools and Techniques      

 ศึกษาแนวความคิดสำคัญของกลยุทธการสื่อสารการตลาดดิจิทัลในหลากหลายรูปแบบ วิเคราะหปจจัยสู

ความสำเร็จของแคมเปญการสื่อสาร การตลาดแบบพันธมิตร แนวทางตัวอยางแคมเปญจากกรณีศึกษาสำคัญ และ

เรียนรูวิธีการใชงานการตลาดดิจิทัล เพื่อประโยชนในการผสมผสานกับแผนงานอ่ืนๆ 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    นวัตกรรมสรางสรรคบนสื่อดิจิทัล           3 (3 - 0 – 6) 

DMK 325    Creative Digital Innovation 

 ศึกษาบทบาทการทำงานสรางสรรคบนสื่อดิจิทัล เพื่อใชในการวางแผนสื่อดิจิทัลรวมกับสื่อโฆษณาแบบ

ผสมผสานอ่ืนๆ เรียนรูทักษะที่จำเปนเพื่อผลิตงานสรางสรรคบนสือ่ดิจิทัล เรียนรูบทบาทความคิดสรางสรรคที่ใชในการ

ผลิตงานโฆษณาบนสื่อดิจิทัล และนำเทคโนโลยีที่รองรับมาใชงานเพื่อเปนสวนหนึ่งของแคมเปญดิจิทัล  

 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 บทบาทหนาที่ของฝายบริหารงาน

โฆษณา ศึกษาถึงการสรางสรรคชิ้นงานโฆษณา องคประกอบของชิ้นงานโฆษณา ประเภทสิ่งพิมพ การกระจายเสียง

และการแพรภาพ  การจัดการเกี่ยวกับสื่อโฆษณา การวางแผนการรณรงคการโฆษณา การประเมินประสิทธิภาพการ

โฆษณา ตลอดจนกฎหมายขอบังคับที่เก่ียวของกับการโฆษณาและหนวยงานที่สนับสนุนการผลิตชิ้นงานโฆษณา 

 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. 

 

 

 

 

http://defdocs.ucb.ac.uk/service/module/F178
http://defdocs.ucb.ac.uk/service/module/057
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ตลด. 327    การออกแบบแคมเปญการตลาดดิจิทัล           3 (3 - 0 – 6) 

DMK 327    Digital Marketing Campaign Design 

 ศึกษาองคประกอบสำคัญของการทำแคมเปญสื่อสารการตลาดดิจิทัล รวมไปถึงการจำแนกกลุมผูรับสารที่มี

คุณคา วางแผนชองทางสื่อสาร วัดและประเมินผล วางแผนงบประมาณ และประเมินผลความสำเร็จของแคมเปญการ

สื่อสารดิจิทัล รวมไปถึงการวางแผนใชกิจกรรมเชิงยุทธวิธีที่เหมาะสมผานสื่อกลางตางๆ 

 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    การตลาดผานเคร่ืองมือคนหาบนอินเตอรเน็ต             3 (3 - 0 – 6) 

DMK 328    Search Engine Marketing  

 ศึกษาแนวคิด กระบวนการ การทำการตลาดดวยเครื่องมือคนหา (Search Engine) ทั้งวิธีการ Search 

Engine Marketing (SEM)  แบบ Pay Per Click (PPC) และ Search Engine Optimization (SEO) ดวยคำคนหา 

(Keyword) ที่เกี่ยวของกับสินคาและบริการ เพื่อสามารถวางกลยุทธการตลาดโดยใชเครื่องมือสืบคน ปรับปรุง Click 

Through Rate (CTR) ตลอดจน กำหนดตัววัดผลที ่ถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงกับเปาหมายและ

วัตถุประสงคการทำการตลาดบนสื่อและรูปแบบดิจิทัล  

 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 และกระบวนการการทำการตลาดดวยการตลาดในรูปแบบแรงดึงดูด เขาใจเทคนิค

สำหรับการสรางกลยุทธที ่ใชการตลาดแบบดึงดูด (Pull Strategy) ในรูปแบบที่หลากหลายแบบบูรณาการ เชน 

การตลาดเนื้อหา บล็อก เว็บไซต เครื่องมือสืบคน จดหมายขาว และรายการบนแพลตฟอรมโซเชียลมีเดีย เพื่อดึงดูด

ลูกคาสู ผลิตภัณฑ และบริการผานเนื ้อหาการตลาดบนสื ่อสังคมออนไลน โดยสามารถนำเสนอขอมูล เนื ้อหา 

สาระสำคัญที่มีคุณคาตรงกับกลุมลูกคาเปาหมาย สามารถสรางความสัมพันธและความผูกพันตอตราสินคา บริการและ

องคกรธุรกิจ ตลอดจนระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่สามารถสนับสนุนการตลาดแบบแรงดึงดูด เครื่องมือ กลยุทธใน

การเปลี่ยนผูติดตามไปสูลูกคาเปาหมายและการเชื่อมตอระบบการตลาดอัตโนมัติเขากับระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ 

(CRM) ในองคกรธุรกิจ  

 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 
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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    การตลาดผานกลุมคนที่มีอิทธิพลบนสื่อและชองทางดิจิทัล            3 (3 - 0 – 6) 

DMK 330    Influencer Marketing  

 ศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการการทำการตลาดดวยการบริหารจัดการสื่อสารผานกลุมคนที่มี

อิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลนและชองทางดิจิทัล การจำแนกกลุมผูมีอิทธิพลในแตละระดับ การระบุแพลตฟอรมหลัก

ของผูมีอิทธิพล บทบาทของผูมีอิทธิพลบนสื่อและชองทางดิจิทัลตอแบรนดและประเภทสินคา การบริหารจัดการและ

วางแผนรูปแบบสื่อ เนื้อหา ขอความในการสื่อสารผานผูมีอิทธิพลใหบรรลุเปาหมายธุรกิจและวัตถุประสงคทางการ

ตลาดอยางมีประสิทธิภาพ 

 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    การฝกงานทางดานการตลาดดิจิทัล                3 (0 – 9 – 0) 

DMK 331    Digital Marketing Internship 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาเฉพาะดาน-บังคับอยางนอย 2 วิชา 

 ศึกษาจิตวิญญาณของผูประกอบการ ความคิดสรางสรรค การแสวงหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจโดยใชสื่อ

ดิจิทัล การวางแผนการตลาดดิจิทัล การปฏิบัติงานจริง การบริหารธุรกิจดิจิทัลอยางเปนระบบ และหาแนวทางในการ

แกปญหาดานการตลาดที่เกี่ยวของ โดยนักศึกษาจะตองฝกงานในโครงการฝกงานของมหาวิทยาลัย ภายใตการดูแล

ของคณาจารยที่ปรึกษาโครงการ หรือฝกงานในองคการตางๆ เปนจำนวนไมนอยกวา 200 ชั่วโมง และนักศึกษาตอง

จัดทำรายงานสรุปผลการฝกงานเมื่อสิ้นสุดการฝกงาน 

 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 
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less than 200 hours and students must complete a summary report upon completion of the 

internship. 

 

ตลด. 411    การวางแผนและวิเคราะหทางดิจิทัล      3 (3 - 0 – 6) 

DMK 411    Digital Planning and Analytics 

วิชาบังคับกอน :  สอบได ตล. 101 

 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ และเครื ่องมือในการบริหารการตลาดโดยมุ งพัฒนา ทักษะและ

ประสบการณในการจัดทำแผนการตลาด เนื้อหาวิชาครอบคลุมการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลตอกิจกรรมทาง

การตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมผูบริโภค  การแขงขันและปจจัยอื่นๆ การกำหนดกลยุทธ การพัฒนาสวน

ประสมทางการตลาด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผน และการควบคุมการดำเนินงานทางการตลาดดิจิทัลภายใต

หลักจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

 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 

 ศึกษาหัวขอ แนวคิด วิธีการ รวมถึงกลยุทธทางการตลาดดิจิทัลสมัยใหมในแวดวงธุรกิจ หรือเคร่ืองมือเฉพาะ

ซึ่งเปนพัฒนาการทางการตลาดใหมๆที่ทันสมัย หรือกำลังเปนที่สนใจ หรือเปนแนวโนมที่สำคัญในอนาคต เพื่อ

ประโยชนในการพัฒนาความคิด 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.  
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ตลด. 418    การตลาดสำหรับการเปนผูประกอบการ                3 (3 - 0 – 6) 

DMK 418    Entrepreneurial Marketing 

 ศึกษาบทบาทและการจัดการทางการตลาดสำหรับการเปนผูประกอบการ ศึกษาและวางแผนทางการตลาด

เพื่อดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาปจจัยสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกองคกรที่สงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ 

วางแผนกลยุทธทางการตลาดสำหรับผูประกอบการ อาทิ การแบงสวนตลาด การกำหนดตลาดเปาหมาย การวาง

ตำแหนงทางการตลาด นโยบายดานผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ การสรางตราสินคา กำหนดราคาและชองทางการจัด

จำหนาย และการสงเสริมการตลาด  

 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    การตลาดระหวางประเทศ       3 (3 - 0 – 6) 

DMK 423    International Marketing 

 ศึกษาความสำคัญของการตลาดระหวางประเทศและระดับโลก การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศ   

ตาง ๆ สภาวะแวดลอมในตางประเทศ โครงสรางและการดำเนินงานขององคกรระหวางประเทศ การวิจัยตลาด

ระหวางประเทศ กลยุทธการตลาดระหวางประเทศ อันประกอบดวย กลยุทธผลิตภัณฑและราคาสำหรับตลาดระหวาง

ประเทศ การเขาสู ตลาดตางประเทศ การสงเสริมการตลาดระหวางประเทศ การวางแผนและการใชสวนประสม

การตลาด ตลอดจนศึกษาถึงนโยบายการสงเสริมการคาตางประเทศทั้งของภาครัฐบาลและภาคเอกชน 

 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.  
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ตลด. 501  การสรางแบรนดอินฟลูเอนเซอรและผูมีชื่อเสียง 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 501   Celebrity & Influencer Branding 

 ศึกษาทำความเขาใจหลักการและองคประกอบในการสรางแบรนดบุคคล การสรางเอกลักษณใหกับ

ตัวตนและการนำเสนอภาพลักษณใหเกิดการรับรูและเกิดการจดจำที่ดีตอตัวตนในโลกธุรกิจ รวมถึงกลยุทธการสื่อสาร

และการสรางการรับรูใหแกแบรนดบุคคลในวงกวาง ผานชองทางการสื่อสารดิจทิัลและสื่อสังคมออนไลน ผานเทคนิค

การสื่อสารการตลาด ไดแก การสรางและกำหนดตัวตน การสื่อสารดวยการเลาเรื่อง จากทักษะ ประสบการณ และ

บุคลิกภาพ หรือจากวิธีการพูด การปฏิบัติ และ แนวคิดตางๆ ที่ทำใหเกิดเอกลักษณแตกตางจากผูอื่น เพื่อสรางการ

จดจำและไดรับการสนับสนุนเพื่อใหธุรกิจมีขอไดเปรียบทางการแขงขัน 

 This course will makes students understand the principles and elements of personal 

branding. Creating an identity and presenting an image to create awareness and create a good 

recognition for business as well as communication strategies and widening personal brand awareness 

through digital communication channels and social media. The course also introduces the marketing 

communication techniques such as creating and defining personal identity communicating through 

storytelling which derive from skills, experiences, and personality, or from the way of speaking, 

practice, and ideas that make one's identity different from others in order to create recognition and 

enhancing the businesses competitive advantages. 

 

ตลด. 502  การสรางและการบริหารความสัมพันธกับผูติดตาม 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 502 Evangelist Acquisition and Engagement Management 

 ศึกษากลยุทธทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดในการรวมกลุมมวลชนเพื่อสรางลูกคาระดับสาวก 

การวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของกลุมลูกคาเปาหมายในฐานะที่เปนผูติดตาม การสังเคราะหขอมูลเพื่อสรางแผนการ

บริหารจัดการผูติดตามในแพลตฟอรมสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ รวมถึงเทคนิคการสรางผูติดตาม การ

รักษาฐานผูติดตามใหคงอยู ตลอดจนหลักการการบริหารจัดการและปองกันความเสี่ยงสำหรับภาวะวิกฤติที่มีผลตอ

ความสัมพันธและผลกระทบตอองคกรแบรนด และสินคาหรือบริการ  

 This course teaches students the marketing strategies and marketing communications in 

mass gatherings to create disciple-level customers. Insightful analysis of prospects as a follower and 

synthesis of data to create a follower management plan across digital and social media platforms, 

including follower-building techniques. Maintaining your follower base as well as management and 

risk prevention principles for crises affecting relationships and impact on organizations, brands, and 

goods or services. 
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ตลด. 503  การปรากฏตัว ศิลปะการใชเสียงและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับอินฟลูเอนเซอร 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 503 Appearance, Voice Work and Personality Development for Influencer 

 ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและศิลปะในการปรากฏตัว การวางตัวของอินฟลูเอนเซอรในการนำเสนอตัวตน 

แบรนด สินคาหรือบริการ ในการปรากฏตัวในกิจกรรมการสื่อสารและการโฆษณา รวมถึงกิจกรรมการประชาสมัพันธ

ตอสาธารณะ เทคนิคการสรางภาวะผูนำ การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการออกเสียง การใชเสียงในการสื่อสาร เพื่อ

ดำเนินรายการ กิจกรรมสนับสนุนและสงเสริมการตลาดและการขายรวมถึงการ ฝกปฏิบัติการแสดงข้ันพื้นฐานและการ

พัฒนาบุคลิกภาพที่จำเปนเพื่อสรางเสนหและแรงดึงดูดใจใหเกิดการติดตามจากกลุมเปาหมายเพื่อผลลัพธทางธุรกิจ 

 Study the technique and art of appearance for influencers posing in presenting a person, 

brand, product, or service. Understand the principle of how to appear in communication and 

advertising activities including public relations activities and leadership building techniques for 

personality development. Learn the art of pronunciation using voice in communications to carry out 

the transaction activities to support and promote marketing and sales. Practicing the basic acting and 

personality development necessary to create charismatic and attractive follow-ups from your target 

audience for business results. 

 

ตลด. 504  การแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 504 Acting for Personality Development 

 ศึกษาและฝกฝนทักษะพื้นฐานของการแสดง เนนการสำรวจตนเองเพื่อเรียนรูและเขาใจวัตถุดิบพื้นฐาน

ของนักแสดง ไดแก รางกาย เสียง ประสาทสัมผัส อารมณความรูสึก จินตนาการ เหตุผล และแรงจูงใจที่กอใหเกิดการ

กระทำเพื่อใหเกิดความมั่นใจในศักยภาพการแสดงออกของตนเอง และสามารถจะนำไปใชในการปรับปรุงบุคลิกภาพ 

ประยุกตใชกับสายงานที่เก่ียวของหรือในชีวิตประจำวัน 

 A practical study of Basic Acting to improve personality. Focusing on self-exploration to 

understand actor’s materials; body, voice, senses, emotions, imagination, rational motivation that 

causes action. The adaptation of Acting in daily life. 

 

ตลด. 505  การฝกปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัล 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 505 Digital Media Production Workshop 

 ศึกษาเทคนิคและวิธีการสื่อสารผานภาพเคลื่อนไหว การออกแบบภาพ การจัดแสง การจัดองคประกอบ

ภาพ การใชเครื่องมือและอุปกรณประกอบ ฝกปฏิบัติการออกแบบภาพและการถายทำสื่อดานภาพเคลื่อนไหวอยางมี

ศิลปะ รวมถึงการดำเนินการผลิตงานภาพเคลื่อนไหวเพื่อเผยแพรผานสื่อดิจิทัล 

 The course aims to introduce techniques and the principle of visual communication 

through moving image, design image, lighting design, composition, how to use various tools and 

props, practice image design and creating the production artfully, including practicing the production 

for publishing through digital media. 
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ตลด. 506  การบริหารจัดการแบรนดเชิงกลยุทธและสื่อสารแบรนดดิจิทัล 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 506 Strategic Brand Management & Digital Brand Communication  

 ศึกษาหลักการและแนวคิดของกลยุทธการสรางแบรนดและการสื่อสารแบรนดบนสื่อดิจิทัล หลักการ

บริหารแบรนดเชิงกลยุทธในมิติของเจาของแบรนด เขาใจองคประกอบของกลยุทธการสรางแบรนด การสรางแบรนด

โมเดล อันประกอบดวย วิสัยทัศนของแบรนด คุณคาของแบรนด คุณลักษณะแบรนด บุคลิกภาพแบรนด การกําหนด

ตําแหนงแบรนด รวมถึงการกำหนดกลยุทธและสรางแผนงานการสื่อสารแบรนดดวยสื่อดิจิทัล 

 This course will makes students understand the principles and concepts of strategic 

brand management and brand communication on digital media. Understand the elements of a brand 

strategy, brand model which consists of brand vision, brand value, brand attribute, brand personality, 

brand positioning including formulating strategies and creating a brand communication roadmap on 

digital media from the assigned case studies. 

 

ตลด. 507  การฝกปฏิบัติออกแบบกราฟก 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 507 Graphics Design Workshop 

 ศึกษาหลักการออกแบบกราฟก ทฤษฎีสี องคประกอบภาพ รูปแบบและสไตลของการออกแบบกราฟก 

และการฝกปฏิบัติการประยุกตใชหลักการออกแบบกราฟกเพื่อการผลิตงานดานนิเทศศาสตร เชน งานออกแบบ

ภาพประกอบสำหรับการสื่อสารในสื่อดิจิทัล การออกแบบตัวอักษร และงานอินโฟกราฟก 

 The course aims to introduce the principle of graphic design, color theory, composition, 

form and style of graphic design, and the practice in graphic design to produce works for 

communication arts, including illustration de-sign for digital communication, typography, and 

infographic. 

 

ตลด. 508  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสสำหรับธุรกิจดิจิทัล 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 508 E- Logistics & Supply Chain Management in Digital Business 

 ศึกษาเครื่องมือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ ซึ่งใชในการจัดการโลจิ

สติกสและโซอุปทาน เชน การจัดซื้อ การพยากรณอุปสงค การจัดการสินคาคงคลัง การผลิต การบรรจุภัณฑ การขนสง

และการกระจายสินคา การใหบริการลูกคาและอื่นๆ รวมถึงการนําเอาเครื่องมือเครื่องมือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางๆ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  

 Study of various e- commerce tools and the main information technology used in the 

management of logistics and supply chains, such as in procurement, demand forecasting, inventory 

management, production, packaging, transportation and distribution, customer service and others, 

global logistics and supply chain management, including the application of different e-commerce 

tools and information technology to logistics and supply chain management. 
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ตลด. 509  การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคาสำหรับธุรกิจดิจิทัล 3 (3 – 0 – 6) 

DMK 509   Inventory & Warehouse Management in Digital Business 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนและเนื้อหาของการจัดการสินคาคงคลัง ครอบคลุมถึงนโยบายและ

วัตถุประสงคของการจัดการสินคาคงคลัง ตนทุนของสินคาคงคลัง ประเภทของสินคาคงคลัง ระบบการควบคุมสินคาคง

คลัง การกําหนดปริมาณของสินคาคงคลัง การพยากรณความตองการ การวางแผนความตองการวัสด ุกลยุทธในการ

ควบคุมสินคาคงคลัง นอกจากนี ้ยังศึกษาถึงกิจกรรมหลักของคลังสินคา การออกแบบคลังสินคา วัตถุประสงคและพนัธ

กิจของการจัดการ คลังสินคา กลยุทธการเลือกทําเลที่ตั้งของคลังสินคา ประเภทของคลังสินคา และประโยชนของ

คลังสินคา 

 Study of basic principles and content of inventory management covering policies and 

purposes of inventory management, inventory costs, inventory types, inventory control systems, 

determining inventory quantity, demand forecasting, materials requirements planning, strategies for 

inventory control; in addition, study of primary warehouse activities, warehouse design, objectives 

and mission of warehouse management, strategies for selection of warehouse location, types and 

benefits of warehouses. 

 

ตลด. 510  การตลาดแบบคาดการณและการตลาดแบบอัตโนมัติ     3 (3 – 0 – 6) 

DMK 510  Predictive Marketing & Marketing Automation 

 ศึกษาการตลาดแบบคาดการณพฤติกรรมของกลุมเปาหมายไดลวงหนา โดยใชประโยชนจากขอมูลที่มี

อยู เพื ่อวางกลยุทธและแผนการตลาดที ่สามารถตอบสนองความตองการของกลุ มเปาหมายใหไดอยางดีที ่สุด 

นอกจากนี้ ยังสามารถวิเคราะหขอมูลแนวโนมทางการตลาดในมิติของความตองการและพฤติกรรมผูบริโภความีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยางไร รวมถึงการใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีที ่ติดตามผูบริโภคเพื่อทำนาย ทดสอบกลยุทธทาง

การตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงศึกษาการตลาดแบบอัตโนมัติดวยการใชซอฟตแวรหรือเทคโนโลยีมาเปน

เครื่องมือเพื่อทำกิจกรรมทางการตลาดโดยอัตโนมัติ ชวยวิเคราะหพฤติกรรมของลูกคา เขาใจถึงความตองการของ

ลูกคาไดตรงจุด เชน การตลาด ผานอีเมล การโพสตโซเชียลมีเดีย และแคมเปญโฆษณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มอบ

ประสบการณที่เปนสวนตัว ใหกับลูกคาดวยการใชเทคโนโลยีการตลาดอัตโนมัติชวยใหการทำงานนั้นงายและรวดเร็ว

ข้ึน 

 This course will makes students understand the predictive marketing of the target 

audience’s behavior in advance. Utilizing the advantage of the available information to formulate 

marketing strategies and plans that can best meet the needs of the target groups, they can also 

analyze data on marketing trends in the dimension of demand and consumer behavior that has 

changed. This includes using technology and tools which be able to track consumers to make 

predictions effectively as well as the evaluation of  marketing strategies. This course also aims to 

introduce the marketing automation by using software or technology as a tool to automate marketing 

activities. The analysis of customer behavior to understand the needs of customers on the spot, such 
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as email marketing, social media posting. and advertising campaigns to increase a personalized 

experience to customers by using marketing automation technology to make work easier and faster. 

 

สศ. 301    เตรียมสหกิจศึกษา        3 (3 – 0 – 6)  

CO 301    Pre-Cooperative Education     

 ศึกษาแนวคิดและความเขาใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมและทักษะดานตางๆ 

อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขารับการสัมภาษณงาน การพัฒนาทักษะ

ในการสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเปนทีม สรางสรรคการทำงานดวยกิจกรรม 5 ส วัฒนธรรมองคกร เทคนิคการคิด

อยางสรางสรรค เทคนิคการเขียนรายงาน และการนำเสนอ ทักษะการเปนผูประกอบการ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึง

จรรยาบรรณในวิชาชีพ ขอควรปฏิบัติในระหวางการปฏิบัติงาน 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  

วิชาบังคับกอน : สอบได สศ. 301 และวิชาเฉพาะดาน-บังคับ อยางนอย 3 วิชา  

            ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการธุรกิจในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ  เพื่อ

เสริมสรางใหนักศึกษามีความพรอมดานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอยางมีหลักการและเปนระบบ นักศึกษา

จะตองมีชั ่วโมงการทำงานอยางเต็มเวลารวมแลวไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือ 1 ภาคการศึกษา รวมถึงมีการ

ประเมินผลการทำงานจากอาจารยที่ปรึกษารวมกับสถานประกอบการ นักศึกษาตองจัดบันทึกความกาวหนาในการ

ปฏิบัติงานในระหวางการปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการ

ปฏิบัติงาน 

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  หนวยกิต 

นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

 




