3. หลักสูตรและอาจารย1ผู3สอน
3.1 หลักสูตร
จำนวนหน'วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน'วยกิต
3.1.1 โครงสร3างหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
แผนการศึกษาแบบปกติและแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
จำนวนหน'วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน'วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนHวยกิต
กลุ'มวิชาภาษาอังกฤษ
9 หน'วยกิต
กลุ'มวิชาบังคับ
15 หน'วยกิต
กลุ'มวิชาเลือก
6 หน'วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หนHวยกิต
กลุ'มวิชาแกน
48 หน'วยกิต
กลุ'มวิชาเฉพาะดJาน-บังคับ
27 หน'วยกิต
กลุ'มวิชาเฉพาะดJาน-เลือก
24 หน'วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนHวยกิต

3.1.2 รายวิชา
หลักเกณฑPการกำหนดรหัสของวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาการตลาด มีดังนี้
1. กำหนดรหัสไวJ 5 ตัว สองตัวแรกเปXนตัวอักษร สามตัวหลังเปXนตัวเลข ไดJแก' ตล. 212
2. อักษร 2 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาการตลาด
3. ตัวเลข 3 ตัวหลัง หมายถึง เลขกำกับรายวิชา โดยตัวเลขแรก หมายถึง ชั้นป\ของนักศึกษา
และตัวเลขสองหลักหลังหมายถึงเลขกำกับรายวิชา
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนHวยกิต
กลุHมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนHวยกิต)
หน'วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
อก. 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (2 – 2 – 6)
EN 001
English for Everyday Communication
อก. 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
3 (2 – 2 – 6)
EN 002
English for Social Communication

อก. 003
EN 003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication

3 (2 – 2 – 6)

กลุHมวิชาบังคับ (15หนHวยกิต)
หน'วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
ศท. 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูJ
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
การสรJางจิตวิญญาณการเปXนผูJประกอบการ
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
ทักษะการเปXนผูJนำเชิงสรJางสรรคP
3 (3 – 0 – 6)
GE 005
Creative Leadership Skills
กลุHมวิชาเลือก (6หนHวยกิต)
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
สุนทรียภาพกับชีวิต
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 หนHวยกิต
กลุHมวิชาแกน (48 หนHวยกิต)
กลุ'มวิชาบัญชี
บช. 200 การบัญชีธุรกิจ

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

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
LA 301 Taxation
กลุ'มวิชาเชิงปริมาณ
คณ. 102 คณิตศาสตรPธุรกิจ
MA 102 Business Mathematics
บธ. 207 การวิเคราะหPทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
BA 207
Statistical Analysis for Business Decisions
กลุ'มวิชาบริหารธุรกิจ
จก. 111 การจัดการองคPการและทรัพยากรมนุษยP
MG 111 Organization and Human Resource Management
กง. 212 การเงินธุรกิจ
FI 212
Business Finance
กง. 222 การบัญชีบริหาร
FI 222
Managerial Accounting
ตล. 101 หลักการตลาด
MK 101 Principles of Marketing
จก. 212 การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน
MG 212 Production and Operations Management
จก. 222 การเปXนผูJประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
MG 222 Entrepreneurship and Business Development
จก. 429 การจัดการเชิงกลยุทธP
MG 429 Strategic Management
กลุ'มวิชาภาษา
อก. 014 ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูJโลก
EN 014 English for Exploring the World

3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

3 (2 – 2 – 6)
3 (2 – 2 – 5)

3 (3 – 0 – 6)
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)

อก. 331
EN 331
อก. 332
EN 332

ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ
Practical Business English
ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ
Professional Business English

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

กลุHมวิชาเฉพาะด3าน-บังคับ (27 หนHวยกิต)
หน'วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
ตล. 316 การจัดการผลิตภัณฑPและนวัตกรรม
3 (3 – 0 – 6)
MK 316 Product and Innovation Management
ตล. 312 การจัดการช'องทางการจัดจำหน'าย
3 (3 – 0 – 6)
MK 312 Distribution Channel Management
ตล. 317 การสื่อสารแบรนดPและการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3 – 0 – 6)
MK 317 Integrated Brand and Marketing Communication
ตล. 314 พฤติกรรมผูJบริโภค
3 (3 – 0 – 6)
MK 314 Consumer Behavior
ตล. 318 การจัดการราคา
3 (3 – 0 – 6)
MK 318 Price Management
ตล. 321 การวิจัยตลาด
3 (3 – 0 – 6)
MK 321 Marketing Research
ตล. 421 สัมมนาทางการตลาด
3 (3 – 0 – 6)
MK 421 Seminar in Marketing
ตล. 433 กลยุทธPและการวางแผนการตลาด
3 (3 – 0 – 6)
MK 433 Marketing Strategy and Planning
ตล. 428 การตลาดดิจิทัล
3 (3 – 0 – 6)
MK 428 Digital Marketing
กลุHมวิชาเฉพาะด3าน-เลือก (24 หนHวยกิต)
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเฉพาะดJาน-เลือก ไม'นJอยกว'า 15 หน'วยกิต ทั้งนี้
หน'วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
ตล. 322 การบริหารลูกคJาสัมพันธP
3 (3 – 0 – 6)
MK 322 Customer Relationship Management
ตล. 335 การจัดการแบรนดP
3 (3 – 0 – 6)

MK 335
ตล. 336
MK 336
ตล. 325
MK 325
ตล. 326
MK 326
ตล. 327
MK 327
ตล. 328
MK 328
ตล. 329
MK 329
ตล. 411
MK 411

Brand Management
การขายแบบสรJางสรรคPและการจัดการดJานการขาย
Creative Selling and Sales Management
การตลาดสินคJาแฟชั่น
Fashion Marketing
การจัดการโฆษณาและบริษัทตัวแทน
Advertising and Agency Management
การจัดซื้อและการเจรจาต'อรอง
Purchasing and Negotiations
การตลาดบริการ
Services Marketing
การฝšกงานดJานการตลาด
Marketing Internship
การตลาดระหว'างประเทศและระดับโลก
International and Global Marketing

ตล. 412
MK 412
ตล. 413
MK 413
ตล. 415
MK 415
ตล. 416
MK 416
ตล. 417
MK 417
ตล. 418
MK 418
ตล. 419
MK 419
ตล. 422
MK 422

การจัดกิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธP
Event Marketing and Public Relations
การตลาดทางตรง
Direct Marketing
ประเด็นปœจจุบันทางการตลาด
Current Issues in Marketing
การตลาดกีฬา
Sports Marketing
การจัดการคJาปลีก
Retailing Management
การตลาดสำหรับการเปXนผูJประกอบการ
Entrepreneurial Marketing
การวิเคราะหPเชิงปริมาณทางการตลาด
Quantitative Analysis in Marketing
กลยุทธPการส'งเสริมการขาย
Sales Promotion Strategies

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

ตล. 423
MK 423
ตล. 425
MK 425
ตล. 426
MK 426
ตล. 434
MK 434
ตล. 429
MK 429
ตล. 430
MK 430
ตล. 431
MK 431
ตล. 432
MK 432
จก. 325
MG 325
บธ. 325
BA 325
จก. 417
MG 417

การตลาดระหว'างธุรกิจ
Business-to-Business Marketing
การศึกษาเฉพาะบุคคล
Independent Study
การตลาดธุรกิจบันเทิง
Entertainment Marketing
การตลาดสำหรับนวัตกรรม
Marketing for Innovation
การตลาดสำหรับธุรกิจตJอนรับ
Marketing for Hospitality Business
การตลาดสำหรับธุรกิจเกม
Marketing for Gaming Industry
ศิลปะและการออกแบบเพื่อการสรJางแบรนดP
Art and Design in Branding
การตลาดคอนเทนตPแนวสรJางสรรคP
Creative Content Marketing
การฝšกงานดJานวิชาชีพ
Professional Internship
การฝšกงานดJานผูJประกอบการ
Entrepreneurial Internship
ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ
Business Professional Skills

สำหรับนักศึกษาที่เข3าโครงการสหกิจศึกษา
สศ. 301
เตรียมสหกิจศึกษา
CO 301
Pre-Cooperative Education
จก. 430
สหกิจศึกษา
MG 430
Cooperative Education

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

3 (3 – 0 – 6)
9 (0 – 35 – 0)

หมายเหตุ: ทุกรายวิชาที่เปXน 3 (3 – 0 – 6) แบ'งเปXนการบรรยาย 3 ชั่วโมงต'อสัปดาหP โดยมีการฝšกปฏิบัติร'วมกัน
ระหว'างนักศึกษาและอาจารยPผูJสอนและการศึกษาดJวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต'อสัปดาหP
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนHวยกิต
นักศึกษาจะตJองเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปŸดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม'นJอยกว'า 6 หน'วยกิต

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนHวยกิต)
กลุHมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนHวยกิต)
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
วิชานี้เปŸดโอกาสใหJผูJเรียนไดJบรรยายถึงรายละเอียดประสบการณPอย'างคล'องแคล'ว และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับชีวิตความเปXนอยู' 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.
กลุHมวิชาบังคับ (15หนHวยกิต)
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 งเปX น ระบบ การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษP การคิ ด สรJ า งสรรคP
การคิดวิเคราะหP การคิดสังเคราะหP การคิดแกJปœญหาการเชื่อมโยงความคิด 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
ศึกษาคุณลักษณะที่ดีของความเปXนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไดJแก' การเคารพกฎหมาย การเคารพสิทธิ
ผูJอื่น การเคารพความแตกต'าง และการรักษาอัตลักษณPความเปXนไทย รวมถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะหP และการสรJางองคPความรูJจากขJอมูลข'าวสารรอบตัวที่เกี่ยวกับดJานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหJนักศึกษารูJเท'าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยสามารถถ'ายทอดความรูJใหJแก'ผูJอื่น และแกJปœญหา
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 การสรJางจิตวิญญาณการเปXนผูJประกอบการ
3 (3 – 0 – 6)
GE 003 Cultivating Entrepreneurial Mindset
ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรJางจิตวิญญาณการเปXนผูJประกอบการ โดยเนJนการคิดแบบเจJาของ
ประกอบดJวย มีความคิดสรJางสรรคP เปXนนักแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจ มีความกลJาตัดสินใจ มีความเปXนผูJนำ รอบรูJ ทัน

ต'อเหตุการณP และสามารถทำงานเปXนทีม ศึกษาองคPความรูJในการประกอบธุรกิจอย'างมีความรับผิดชอบต'อสังคมและการ
เปXนผูJประกอบการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในยุคเศรษฐกิจสรJางสรรคP
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
ทรัพยPสินทางปœญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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
ทักษะการเปXนผูJนำเชิงสรJางสรรคP
3 (3 – 0 – 6)
GE 005
Creative Leadership Skills
ศึกษาและพัฒนาทักษะความเปXนผูJนำเชิงสรJางสรรคP ลักษณะการเปXนผูJนำที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผูJนำที่
สามารถนำทีมไดJอย'างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับปœญหาดJวยกระบวนการเชิงสรJางสรรคP ส'งผลใหJเกิดประโยชนPต'อ
ชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงานในอนาคตซึ่งจะนำไปสู'การเปXนผูJนำที่ประสบความสำเร็จในองคPกร
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.

กลุHมวิชาเลือก (6หนHวยกิต)
นักศึกษาจะตJองเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต'อไปนี้
ศท. 006 เอเชียกับสังคมโลก
3 (3 – 0 – 6)
GE 006 Asia and the Global Community
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 มีแนวโนJมจะพัฒนามุมมองเรื่องรสนิยมและความงามใหJเปŸดกวJางขึ้น 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'งเสริมสุขภาพจิต และการจัดการทางอารมณP อาหารและยาที่มีผลต'อสุขภาพ การแพทยPทางเลือก 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 หนHวยกิต)
กลุHมวิชาแกน (48 หนHวยกิต)
กลุ'มวิชาบัญชี
บช. 200 การบัญชีธุรกิจ
3 (2 – 2 – 5)
AC 200 Business Accounting
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
เพื ่ อ ใหJ น ั ก ศึ ก ษาไดJ เ รี ย นรู J แ ละเขJ า ใจหลั ก การทางเศรษฐศาสตรP ท ี ่ เ กี ่ ย วกั บ ปรากฎการณP ท างเศรษฐกิ จ ใน
ชีวิตประจำวัน ศึกษาถึงการกำหนดราคาสินคJา ราคาปœจจัยการผลิต ทฤษฎีการผลิต รายไดJประชาชาติส'วนประกอบของ
รายไดJประชาชาติ การเงิน การคลัง การติดต'อกับต'างประเทศ ตลอดจนการใชJนโยบายต'างๆ เพื่อทำใหJเกิดความ
เจริญกJาวหนJาทางเศรษฐกิจ
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 เปXนตJน 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
ศึกษาแนวคิดและความเปXนมาของภาษีอากร 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 เปXนตJน 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 ฟœงกPชัน ความชันของส'วนโคJง สูตรการหาอนุพันธPของฟœงกPชัน การหาค'าสูงสุดและต่ำสุดของ
ฟœงกPชันที่สัมพันธPกับทางธุรกิจ 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
3 (2 – 2 – 5)
BA 207 Statistical Analysis for Business Decisions
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางสถิติที่เกี่ยวกับการนำขJอมูลมาวิเคราะหPเพื่อใชJในการพยากรณPและการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ โดยศึกษาวิธีการจัดเก็บขJอมูล การวัดแนวโนJมเขJาสู'ส'วนกลาง การวัดการกระจายของขJอมูล ความน'าจะเปXน 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
3 (3 – 0 – 6)
FI 212 Business Finance
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 ทฤษฎี และหนJาที่หลักทางการจัดการ ไดJแก' การวางแผน การจัดองคPการ การชี้นำ การจูงใจ การ
สื่อสาร และการควบคุมธุรกิจ ตลอดจนการจัดการธุรกิจระหว'างประเทศ รวมถึงศึกษาระบบการบริหารงานบุคคล
ประกอบดJวยการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝšกอบรมพัฒนา 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 การเปXนผูJประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
MG 222 Entrepreneurship and Business Development
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ จก.111
ศึกษาความหมาย บทบาท ประเภท คุณลักษณะและทักษะของผูJประกอบการ วิเคราะหPและประเมินโอกาสทาง
ธุรกิจเพื่อพัฒนาการเปXนผูJประกอบการ กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจเพื่อใชJเปXนแนวทางใน
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 หรือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงทางธุรกิจมาเปXนเครื่องมือในการ
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 และสำรวจความเปXนไปของโลก เช'น ดJานนวัตกรรม ดJานวัฒนธรรมและ
แนวความคิด โดยการอ'านและเขียนภาษาอังกฤษและการใชJเทคโนโลยีประกอบการเรียนรูJทั้งในและนอกหJองเรียน
รวมทั้งฝšกทักษะดJานการฟœงและพูดในสถานการณPที่หลากหลายจากการเรียนรูJดJวยตนเองในหJองปฏิบัติการทางภาษา
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
เรียนรูJและฝšกใชJภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อติดต'อสื่อสารใหJไดJผลตามที่ตJองการ เช'น การใชJภาษาอังกฤษเพื่อการขอ
ขJอมูลการสั่งซื้อสินคJาทางจดหมายหรืออินเทอรPเน็ต และการใชJภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในองคPกร เปXนตJน

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
เรียนรูJและฝšกการใชJภาษาอังกฤษธุรกิจไดJอย'างมืออาชีพ เพื่อนำไปใชJติดต'อสื่อสารทางธุรกิจในสถานการณPต'าง ๆ
เช'น การใชJภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต'อรองทางการคJา การใชJภาษาอังกฤษในการนำเสนอสินคJาและบริการ เปXนตJน
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.
กลุHมวิชาเฉพาะด3าน-บังคับ (27 หนHวยกิต)
ตล. 316 การจัดการผลิตภัณฑPและนวัตกรรม
3 (3 – 0 – 6)
MK 316 Product and Innovation Management
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการวางแผนกลยุทธPผลิตภัณฑP การจัดประเภทผลิตภัณฑP ส'วนประสม
ผลิตภัณฑP ตราสินคJา บรรจุภัณฑP ป§ายฉลาก วงจรชีวิตผลิตภัณฑP และศึกษาถึงกระบวนการพัฒนาและการวางแผน การนำ
ผลิตภัณฑPใหม'เขJาสู'ตลาด ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑPนวัตกรรม ผลิตภัณฑPปรับปรุงใหม'หรือผลิตภัณฑPเลียนแบบ ดJวยขั้นตอน
การสรJางแนวความคิด การกลั่นกรองแนวความคิด การประเมินผลแนวความคิด การวิเคราะหPโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนา
ผลิตภัณฑPตJนแบบ การทดสอบตลาด ตลอดจนการดำเนินธุรกิจจริงใหJมีประสิทธิภาพสอดคลJองกับสถานการณPทางการ
ตลาดในปœจจุบัน และการสรJางความแตกต'างใหJกับผลิตภัณฑPรวมถึงการวางตำแหน'งใหJกับผลิตภัณฑPใหม'
Study of concepts relating to product management and strategy planning, product classification,
product mix, branding, packaging, labels, product life cycle and study of development and planning
processes, bringing new products onto the market in the form of innovative products, modified products
or me-too products, from the process of creating ideas, refining ideas, evaluating ideas, analysis of
business opportunities, development of prototypes, testing the market, as well as making real business
operations effective under current market conditions, and product differentiation, including positioning
new products.
ตล. 312 การจัดการช'องทางการจัดจำหน'าย
MK 312 Distribution Channel Management

3 (3 - 0 – 6)

วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคP ความสำคัญ สภาพแวดลJอมที่ส'งผลกระทบต'อช'องทางการจัดจำหน'าย การ
วางแผนโครงสรJางของช'องทางการจัดจำหน'าย บทบาทและประเภทของพ'อคJาคนกลาง รูปแบบใหม'ของการคJาส'งและ
การคJาปลีก รวมทั้งการตลาดเพื่อการคJา การพยากรณPและการบริหารคำสั่งซื้อ การบริหารการจัดส'ง การบริหารคลังสินคJา
การจัดเก็บและเคลื่อนยJายสินคJา ศูนยPกระจายสินคJา ตลอดจนศึกษาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชJในระบบการ
กระจายสินคJาแบบผสมผสาน (omnichannel)
Study of definitions, objectives, importance, and environmental factors that affect distribution
channels, planning distribution channel structure, the roles and types of middlemen, new forms of
wholesale and retail trade including marketing for trade, forecasting and order management, delivery
management, warehouse management, storage and movement of goods, distribution centers, and study
of information technology systems used in omnichannel distribution systems.
ตล. 317 การสื่อสารแบรนดPและการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3 - 0 – 6)
MK 317 Integrated Brand and Marketing Communication
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาความรูJเบื้องตJนเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด บูรณาการแบรนดPและการตลาดกับส'วนประสมการตลาด
ส'วนประสมการสื่อสารการตลาด การโฆษณา การส'งเสริมการขาย การประชาสัมพันธP การขายโดยพนักงานขายและ
การตลาดทางตรง นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงการบริหารส'วนประสมการสื่อสารการตลาดแบบออนไลนP การวางแผนการ
ส'งเสริมการตลาด ตลอดจนการตลาดดJานอื่นๆ ที่เกีย่ วขJองกับการจัดการและประเมินผลการสื่อสารการตลาด
Study of basic knowledge of marketing communication, brand integration and marketing with
marketing mix, marketing communications mix, advertising, sales promotion, public relations, sales
through staff and direct marketing; in addition, study of management of online marketing
communication mix, marketing promotion planning, as well as other areas of marketing related to the
management and evaluation of marketing communication.
ตล. 314 พฤติกรรมผูJบริโภค
3 (3 - 0 – 6)
MK 314 Consumer Behavior
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดJานจิตวิทยาและพฤติกรรมผูJบริโภค การวิเคราะหPปœจจัยภายในและภายนอกที่
มีอิทธิพลต'อพฤติกรรมผูJบริโภค การวิเคราะหPกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบไปดJวยการตระหนักถึงปœญหา การ
รวบรวมขJอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลหลังการซื้อ ตลอดจนการศึกษาถึงการวิจัย
พฤติกรรมผูJบริโภคขั้นพื้นฐาน การวิเคราะหPขJอมูลเชิงลึกของผูJบริโภคและทางจิตวิทยา

Study of basic principles and theories of consumer psychology and behavior, analysis of
internal and external factors affecting consumer behavior, analysis of purchasing decision processes, also
including awareness of problems, data collection, evaluation of alternatives, purchasing decisions, and
after-purchase evaluation, as well as study of basic consumer behavior research and analysis of
consumer and psychological insight.
ตล. 318 การจัดการราคา
3 (3 - 0 – 6)
MK 318 Price Management
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการวางแผนกลยุทธPดJานราคา นโยบายในการตั้งราคาทั้งในระดับผูJผลิตและ
ผูJจัดจำหน'าย ตลอดจนการวิเคราะหPสภาพแวดลJอมทางการแข'งขันเพื่อสรJางความพึงพอใจสูงสุดใหJกับผูJบริโภค และสรJาง
ความไดJเปรียบทางการแข'งขัน ความสามารถในการทำกำไรเชิงการตลาด
Study of concepts related to management and planning of pricing strategies, 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 build a competitive advantage and ability in
marketing profitability.
ตล. 321 การวิจัยตลาด
3 (3 - 2 – 6)
MK 321 Marketing Research
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101 และ บธ. 207
ศึกษากระบวนการวิจัยการตลาด การออกแบบวิธีการวิจัยใหJเหมาะกับสถานการณPและทรัพยากรที่มีอยู' การสุ'ม
ตัวอย'าง การวิเคราะหPขJอมูล การสรJางแบบเก็บขJอมูล วิธีการเก็บขJอมูล การใชJสถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปในการ
ประมวลผล การนำเสนอผลการวิจัย และการประยุกตPใชJผลงานวิจัยกับการวางแผนการตลาด
Study of marketing research processes, 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 marketing planning.
ตล. 421 สัมมนาทางการตลาด
MK 421 Seminar in Marketing
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJวิชาเฉพาะดJาน-บังคับ อย'างนJอย 2 วิชา

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาการดำเนินงานทางดJานการตลาดขององคPกรธุรกิจจริง ทั้งที่เปXนองคPกรในประเทศและต'างประเทศ เพื่อใหJ
ทราบถึงความสำเร็จและความลJมเหลว ตลอดจนปœญหาต'างๆ และแนวทางแกJไขขององคPกร นอกจากนี้ ยังเรียนรูJและ
ฝšกฝนการนำเอาความรูJที่เรียนมาประยุกตPใชJ เพื่อปรับปรุงแกJไข โดยใชJวิธีการระดมสมองและการอภิปรายกลุ'ม เพื่อเตรียม
ความพรJอมก'อนการปฏิบัติงานกับองคPกรภายนอกในอนาคต
Study of 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 practice in applying knowledge for revision through
brainstorming and group discussion in preparation for working with external organizations in the future.

ตล. 433 กลยุทธPและการวางแผนการตลาด
3 (3 – 0 – 6)
MK 433 Marketing Strategy and Planning
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJวิชาเฉพาะดJาน-บังคับอย'างนJอย 2 วิชา
ศึกษาการกำหนดนโยบายทางการตลาด โดยเนJนการใชJกรณีศึกษา และการนำไปประยุกตPใชJจริงในเชิงธุรกิจ
เพื่อใหJนักศึกษาสามารถแกJไขปœญหาและวางแผนไดJอย'างมีหลักการ รวมทั้งศึกษาถึงความสำเร็จและลJมเหลวของการใชJ
นโยบายทางการตลาดในหลากหลายรูปแบบ อาทิ นโยบายดJานการแบ'งส'วนตลาด การกำหนดกลุ'มเป§าหมายทางการ
ตลาด การกำหนดตำแหน'งผลิตภัณฑP และนโยบายดJานส'วนประสมทางการตลาด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผน และ
การควบคุมการดำเนินงานทางการตลาดภายใตJหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต'อสังคม
Study of marketing policy formulation focusing on the use of case studies and applying them
for real business purposes so that students are able to use principle for problem-solving and planning,
including study of successes and failures in the use of various forms marketing policies, such as market
segmentation policies, defining marketing target groups, product positioning and marketing mix policies,
and including plan implementation and control of marketing operations according to principles of
ethics and social responsibility.
ตล. 428 การตลาดดิจิทัล
3 (3 – 0 – 6)
MK 428 Digital Marketing
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJวิชาเฉพาะดJาน-บังคับอย'างนJอย 2 วิชา
ศึกษาหลักการที่เกี่ยวกับการตลาดผ'านสื่อดิจิทัล และผ'านเครือข'ายอินเทอรPเน็ต วิเคราะหPรูปแบบการพาณิชยP
อิเล็กทรอนิกสP และวิเคราะหPความสัมพันธPระหว'างสมาชิกต'าง ๆ ในโครงสรJางธุรกิจดิจิทัล ตลอดจนศึกษาถึงทฤษฎี
เกี่ยวกับส'วนประสมทางการตลาดดิจิทัล เพื่อนำมาประยุกตPใชJในองคPกรธุรกิจหรืออำนวยความสะดวกในการประกอบ

ธุรกิจ พรJอมทั้งศึกษาหลักการวิเคราะหPพฤติกรรมของผูJบริโภค อันจะเปXนประโยชนPต'อการสรJางความสัมพันธPทาง
การตลาด และศึกษาถึงการทำธุรกรรม การซื้อขายสินคJาผ'านสื่ออิเล็กทรอนิกสPประเภทต'าง ๆ
Study of principles relating to digital media and Internet marketing, analysis of forms of
electronic commerce and the relationships between different members in the digital business structure,
as well as study of theories of digital marketing mix to be applied to business organizations or to
facilitate business operations, and including study of principles of consumer behavior analysis useful for
creating marketing relationships, and study of sales transactions over various types of digital media.
กลุHมวิชาเฉพาะด3าน-เลือก (24 หนHวยกิต)
ตล. 418 การตลาดสำหรับการเปXนผูJประกอบการ
3 (3 - 0 – 6)
MK 418 Entrepreneurial Marketing
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาบทบาทและการจัดการทางการตลาดสำหรับการเปXนผูJประกอบการ ศึกษาและวางแผนทางการตลาดเพื่อ
ดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาปœจจัยสิ่งแวดลJอมภายในและภายนอกองคPกรที่ส'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 running a business by consideration of internal and external environmental factors affecting an
organization’s business operations, planning marketing strategies for entrepreneurs such as market
segmentation, defining target markets, market positioning, product policy, packaging, brand building,
setting prices and distribution channels and promotional marketing.
ตล. 322 การบริหารลูกคJาสัมพันธP
3 (3 - 0 – 6)
MK 322 Customer Relationship Management
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาคำนิยามและขั้นตอนของการบริหารลูกคJาสัมพันธP กลยุทธPในการรักษาลูกคJาเดิมและสรJางลูกคJาใหม'
บทบาทและหนJาที่ของผูJบริหาร พนักงาน เทคโนโลยี และขJอมูลข'าว สารที่มีต'อการบริหารลูกคJาสัมพันธP ตลอดจนการนำ
เทคนิคการบริหารลูกคJาสัมพันธPไปใชJในการสรJางความสามารถในการแข'งขัน และความพึงพอใจใหJกับผูJบริโภค นอกจากนี้
ยังศึกษาถึงประ โยชนPและขJอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการบริหารลูกคJาสัมพันธPโดยใชJกรณีศึกษาขององคPกรธุรกิจต'าง ๆ
Study of definitions and procedures of customer relationship management, strategies to
maintain and expand the existing customer base, the roles and duties of managers, staff, technology

and news about customer relations management, as well as use of customer relations management
techniques to build competitiveness and customer satisfaction; in addition, study of benefits and
errors arising from customer relations management using case studies from a variety of business
organizations.
ตล. 335 การจัดการแบรนดP
3 (3 - 0 – 6)
MK 335 Brand Management
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาองคPประกอบและปœจจัยที่มีอิทธิพลต'อความสำเร็จของการสรJางอัตลักษณPของแบรนดP และกลยุทธPการ
พัฒนาแบรนดP การออกแบบบรรจุภัณฑPและพิจารณาถึงรูปแบบของเครื่องมือที่ใชJในการติดต'อสื่อสาร เพื่อสรJางการรับรูJใน
แบรนดPใหJเกิดขึ้นกับกลุ'มลูกคJาเป§าหมาย ตลอดจนกลยุทธPและกลวิธีในการสรJางแบรนดP ใหJมีความแข็งแกร'งและปรับ
แบรนดPใหJเปXนที่ยอมรับในระดับสากล
Study of elements and factors that influence the success of brand identity creation and brand
development strategies, packaging design and consideration of the form of tools used for
communication in order to create brand awareness among target customer groups, as well as strategies
and approaches for building strong brands and adjusting brands to receive international acceptance.
ตล. 336 การขายแบบสรJางสรรคPและการจัดการดJานการขาย
3 (3 - 0 – 6)
MK 336 Creative Selling and Sales Management
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาความรูJเบื้องตJนเกี่ยวกับเทคนิคการขาย และการบริหารการขาย ซึ่งรวมถึงการวางแผนการขาย การ
พยากรณPยอดขาย การจัดองคPการฝ©ายขาย รวมทั้งการบริหารพนักงานขาย อันประกอบไปดJวยการสรรหา การคัดเลือก
การฝšกอบรม การใหJผลตอบแทน การจูงใจ การบริหารเวลา การจัดการอาณาเขตการขาย การประเมินผล และการ
ควบคุมพนักงานขาย ตลอดจนการเสริมสรJางจรรยาบรรณเพื่อใหJเปXนนักขายที่ดี
Study of basic knowledge of selling techniques and sales management consisting of sales
planning, sales forecasting, sales organization management, and including sales force management
consisting of recruitment, selection, training, compensation, motivation, time management, sales
territory management, evaluation and control of sales staff, as well as enhancing the code of conduct
for good salespeople.
ตล. 325 การตลาดสินคJาแฟชั่น
MK 325 Fashion Marketing

3 (3 - 0 – 6)

วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101 หรือไดJรับอนุมัติจากคณบดี
ศึกษาประวัติที่เกี่ยวขJองกับแฟชั่นเครื่องแต'งกาย เครื่องประดับ และอุปกรณPพกพา สภาพแวดลJอมทาง
การตลาด แนวโนJมของอุตสาหกรรม และศัพทPเทคนิคต'าง ๆ ตลอดจนศึกษาถึงกลยุทธPการแข'งขันทางการตลาด ดJาน
ผลิตภัณฑP ราคา ช'องทางการจัดจำหน'าย และการส'งเสริมการตลาดของสินคJาแฟชั่น
Study of the history of fashion clothing, accessories, and gadgets, marketing environment,
industry trends, and technical terms, as well as study of marketing competition strategies in terms of
products, price, distribution channels and marketing promotion of fashion products.
ตล. 326 การจัดการโฆษณาและบริษัทตัวแทน
3 (3 - 0 – 6)
MK 326 Advertising and Agency Management
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาประวัติ ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการโฆษณา บทบาทหนJาที่ของฝ©ายบริหารงานโฆษณา
ของบริษัทผูJโฆษณา และบริษัทตัวแทนโฆษณา นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการสรJางสรรคPชิ้นงานโฆษณา องคPประกอบของ
ชิ้นงานโฆษณา ประเภทสิ่งพิมพP การกระจายเสียงและการแพร'ภาพ การจัดการเกี่ยวกับสื่อโฆษณา การวางแผนการ
รณรงคPการโฆษณา การประเมินประสิทธิภาพการโฆษณา ตลอดจนกฎหมายขJอบังคับที่เกี่ยวขJองกับการโฆษณาและ
หน'วยงานที่สนับสนุนการผลิตชิ้นงานโฆษณา
Study of the history, definitions, importance and types of advertising, the role of companies’
advertising management department and advertising agencies; in addition, the study of the creation of
advertisements, composition of advertisements, types of printed media, broadcasting, advertising media
management, advertising campaign planning, evaluating advertising effectiveness, as well as laws and
regulations relating to advertising and agencies supporting advertising production.
ตล. 327 การจัดซื้อและการเจรจาต'อรอง
3 (3 - 0 – 6)
MK 327 Purchasing and Negotiations
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาความหมาย ความสำคัญและหลักการของการจัดซื้อ ขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวขJองกับการจัดซื้อ การ
วางแผนการจัดหา และการเคลื่อนยJายวัตถุดิบที่ส'งผลต'อนโยบายการจัดซื้อ การสำรวจขJอมูลของผูJจัดจำหน'าย ขJอมูล
ผลิตภัณฑP และขJอมูลตลาดอื่นๆ ที่จำเปXนต'อนโยบายการสั่งซื้อเครื่องมือและกลยุทธPของการจัดซื้อ การจัดการเอกสาร
สัญญาการจัดซื้อ ตลอดจนศึกษาถึงเทคนิคการเจรจาต'อรองทางธุรกิจเพื่อนำไปประยุกตPใชJในการจัดซื้อและการดำเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ
Study of definitions, importance and principles of purchasing, steps and procedures related to
purchasing, procurement planning and movement of raw materials that affect purchasing policy,

surveying distributor data, product data and other market data necessary for purchasing order policy,
tools and strategies, managing purchasing contract documents, and study of business negotiation
techniques to be applied to purchasing and other business activities.

ตล. 328 การตลาดบริการ
3 (3 - 0 – 6)
MK 328 Services Marketing
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาการตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการต'าง ๆ รวมทั้งทฤษฎีและแนวความคิดของการตลาดบริการสมัยใหม'
ตลอดจนประเภทของธุรกิจบริการ การกำหนดลูกคJาเป§าหมาย และพฤติกรรมความตJองการของลูกคJา นอกจากนี้ ยัง
ศึกษาถึงการวิเคราะหPสถานการณP และกำหนดกลยุทธPของตลาดบริการ อาทิ การวางตำแหน'งบริการ การสรJางความ
แตกต'างของบริการ เปXนตJน รวม ตลอดถึงการศึกษาเรื่องของคุณภาพในการใหJบริการ และการสรJางความสัมพันธPที่ดีกับ
ลูกคJา เพื่อความสำเร็จของธุรกิจบริการ
Study of marketing relevant to a variety of service businesses, including theories and concepts
of modern services marketing, as well as types of service businesses, defining target customers and
customer demand behavior; in addition, study of situation analysis and strategy formulation of the
service market such as service positioning, service differentiation, including study of quality of service
and establishing good customer relations for the success of service businesses.
ตล. 329 การฝšกงานดJานการตลาด
3 (0 – 9 - 0)
MK 329 Marketing Internship
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJวิชาเฉพาะดJาน-บังคับ อย'างนJอย 2 วิชา หรือไดJรับอนุมัติจากคณบดี
ศึกษาหลักการและแนวคิดทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจ โดยการฝšกภาคปฏิบัติจริงเพื่อประโยชนPในการ
วางแผนงาน การคJนหาปœญหา การวิเคราะหP และการหาแนวทางการแกJไขปœญหาที่เกิดขึ้น นักศึกษาจะตJองฝšกปฏิบัติงาน
ดJานการตลาดในสถานประกอบการธุรกิจหรือในโครงการฝšกงานของมหาวิทยาลัยภายใตJการดูแลของคณาจารยPที่ปรึกษา
โครงการเปXนระยะเวลาไม'นJอยกว'า 200 ชั่วโมง และนักศึกษาตJองจัดทำรายงานสรุปผลการฝšกปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดการ
ฝšกงาน
Study of marketing principles and concepts in business operations through real practical training
in work planning, locating problems, analysis and approaches to problem-solving; students must take a

marketing internship in a business establishment or in the university internship program under the
supervision of a program advisor for a period of not less than 200 hours and must complete a summary
report upon completion of the internship.
ตล. 411 การตลาดระหว'างประเทศและระดับโลก
3 (3 - 0 – 6)
MK 411 International and Global Marketing
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาความสำคัญของการตลาดระหว'างประเทศและระดับโลก สภาพรวมการคJาโลก การรวมกลุ'มทางเศรษฐกิจ
ของประเทศต'าง ๆ สภาวะแวดลJอมในต'างประเทศ โครงสรJางและการดำเนินงานขององคPกรระหว'างประเทศ การวิจัย
ตลาดระหว'างประเทศ กลยุทธPการตลาดระหว'างประเทศ อันประกอบดJวย กลยุทธPผลิตภัณฑPและราคาสำหรับตลาด
ระหว'างประเทศ การเขJาสู'ตลาดต'างประเทศ การส'งเสริมการตลาดระหว'างประเทศ การวางแผนและการใชJส'วนประสม
การตลาด ตลอดจนศึกษาถึงนโยบายการส'งเสริมการคJาต'างประเทศทั้งของภาครัฐบาลและภาคเอกชน
Study of the importance of international and global marketing, an overview of global trade,
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, gaining access to 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.
ตล. 412 การจัดกิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธP
3 (3 - 0 – 6)
MK 412 Event Marketing and Public Relations
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธPที่เกี่ยวขJองกับการสรJางภาพลักษณP
ชื่อเสียง และความสัมพันธPระหว'างองคPกรกับสาธารณะ ตลอดจนศึกษาถึงกลยุทธPในการส'งเสริมการตลาดกับการจัด
กิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธPเพื่อใหJเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร
Study of principles of marketing activities and public relations related to building image and
reputation, and the relationship between organizations and the public, as well as study of strategies for
marketing promotions and marketing and public relations activities for effective integrated marketing
communications.
ตล. 413 การตลาดทางตรง
MK 413 Direct Marketing
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101

3 (3 - 0 – 6)

ศึกษาหลักการของการตลาดทางตรง ความแตกต'างระหว'างการทำตลาดทางตรงกับการตลาดแบบดั้งเดิม วิธีการ
สรJางฐานขJอมูลลูกคJาจากแหล'งภายในและภายนอก การกำหนดกลุ'มลูกคJาเป§าหมาย การเลือกวิธีการตลาดทางตรงที่
เหมาะสมกับทรัพยากรและสถานการณP ตลอดจนศึกษาถึงการออกแบบเครื่องมือที่ใชJในการตลาดทางตรงต'างๆ กลยุทธP
และการวางแผนการใชJการตลาดทางตรงเพื่อเขJาถึงกลุ'มลูกคJา รวมทั้งการประเมินผลกลยุทธPที่ใชJ
Study of principles of direct marketing, differences between direct marketing and traditional
marketing, methods of creating customer databases from internal and external sources, defining target
customer groups, selecting methods of direct marketing appropriate to resources and conditions, as well
as study of designing tools for use in various forms of direct marketing, strategies and planning the use
of direct marketing to reach target customers, including evaluation of the strategies used.
ตล. 415 ประเด็นปœจจุบันทางการตลาด
3 (3 - 0 – 6)
MK 415 Current Issues in Marketing
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาหัวขJอ แนวคิด วิธีการ รวมถึงกลยุทธPทางการตลาดสมัยใหม'ในแวดวงธุรกิจ หรือเครื่องมือเฉพาะซึ่งเปXน
พัฒนาการทางการตลาดใหม'ๆ ที่ทันสมัย หรือกำลังเปXนที่สนใจ หรือเปXนแนวโนJมที่สำคัญในอนาคต เพื่อประโยชนPในการ
พัฒนาความคิด และการทำงานของนักศึกษา
Study of topics, concepts and methods, including modern 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.

ตล. 416 การตลาดกีฬา
MK 416 Sports Marketing
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101

3 (3 - 0 – 6)

ศึกษาหลักการ แนวคิด วิวัฒนาการของการตลาดกีฬา สภาวะแวดลJอมที่มีอิทธิพลต'อการวางแผนการตลาดโดย
ใชJกีฬาเปXนสื่อเขJาถึงผูJบริโภค การเก็บรวบรวมขJอมูลและการวิเคราะหPพฤติกรรมผูJบริโภค การกำหนดลูกคJากลุ'มเป§าหมาย
การพัฒนาผลิตภัณฑP การบริหารราคา การจัดจำหน'าย การส'งเสริมการตลาด ตลอดจนการหาผูJสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวขJองกับตลาดกีฬา
Study of principles, concepts and evolution of sports marketing, environmental factors that
influence marketing planning by using sport as a medium to reach consumers, data collection and
analysis, consumer behavior, definition of target customers, product development, price management,
distribution, marketing promotions, and identifying sponsors to support activities related to the sports
market.
ตล. 417 การจัดการคJาปลีก
3 (3 - 0 – 6)
MK 417 Retailing Management
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษารูปแบบของธุรกิจคJาปลีกประเภทต'าง ๆ พฤติกรรมการซื้อของลูกคJา การทำธุรกิจคJาปลีกแบบหลากหลาย
ช'องทาง การสรJางกลยุทธPทางการตลาดของธุรกิจคJาปลีก อาทิ การเลือกแหล'งและทำเลที่ตั้ง การบริหารระบบห'วงโซ'
อุปทานและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารลูกคJาสัมพันธP นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงการวางแผนและการจัดซื้อสินคJา การ
คัดเลือกผลิตภัณฑPเขJารJาน ส'วนประสมการสื่อสารทางการตลาดคJาปลีก การบริหารกิจการรJาน การออกแบบและการ
ตกแต'งรJานคJา ตลอดจนการใหJบริการและการอำนวยความสะดวกแก'ลูกคJาในธุรกิจคJาปลีก
Study of various types of retailing business, customer purchasing behavior, running a multichannel retail business, creating marketing strategies for retail businesses such as selection of sources
and location, supply chain management and information technology, customer relations management;
in addition, study of product planning and purchasing, product selection for stores, retail marketing
communication mix, store management, store design and decoration, as well as provision of customer
services and convenience in retail businesses.
ตล. 419 การวิเคราะหPเชิงปริมาณทางการตลาด
3 (3 - 0 – 6)
MK 419 Quantitative Analysis in Marketing
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหPเชิงปริมาณในรูปแบบต'างๆ ที่เหมาะสมกับงานดJานการตลาด โดยเนJนการนำแนวคิด
ทางทฤษฎีที่เกี่ยวขJองกับการวิเคราะหPเชิงปริมาณไปใชJในการตัดสินใจและวางแผนดJานการตลาด เช'น การใชJสมการ
ถดถอยเชิงเสJน การวิเคราะหPการแบ'งแยก การวิเคราะหPอนุกรมของเวลา ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบการจำลองสถานการณP
การวิเคราะหPการตัดสินใจ การหาจุดคุJมทุน และการวิเคราะหPความเปXนไปไดJของโครงการ

Study of various forms of quantitative analysis suitable for the marketing field, focusing on
theoretical concepts of quantitative analysis in marketing decision-making and planning, such as the use
of linear regression, discriminant analysis, time series analysis, queuing theory, model simulations,
decision-making analysis, determining break-even points and project feasibility analysis.

ตล. 422 กลยุทธPการส'งเสริมการขาย
3 (3 - 0 – 6)
MK 422 Sales Promotion Strategies
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หนJาที่และวัตถุประสงคPของการส'งเสริมการขาย ทั้งการส'งเสริมการขายที่มุ'งสู'
ผูJบริโภค การส'งเสริมการขายที่มุ'งสู'คนกลาง การส'งเสริมการขายที่มุ'งสู'พนักงานขาย และการส'งเสริมการขายโดยรJานคJา
ปลีก ขั้นตอนของการวางแผนจะครอบคลุมถึงการวิเคราะหPสถานการณP การวางแผนการส'งเสริมการขาย การทดสอบ
แผนการส'งเสริมการขาย การปฏิบัติการตามแผน และการประเมินผลกลยุทธPการส'งเสริมการขาย
Study of definitions, importance, duties and objectives of sales promotions, including sales
promotions aimed at consumers, middlemen, sales staff and sales promotion by retailers, the planning
process covering situation analysis, sales promotion planning, testing of promotional plans, plan
implementation and evaluation of sales promotion strategies.
ตล. 423 การตลาดระหว'างธุรกิจ
3 (3 - 0 – 6)
MK 423 Business-to-Business Marketing
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาหลักการ ความสำคัญ ประเภทของตลาดระหว'างธุรกิจ พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อ การ
บริหารความสัมพันธPระหว'างธุรกิจ เทคนิคการเจรจาต'อรอง การวิเคราะหP การวางแผน การกำหนดส'วนประสมทาง
การตลาด และการประยุกตPใชJระบบพาณิชยPอิเล็กทรอนิกสP ตลอดจนการประเมินผลและการควบคุมตลาดระหว'างธุรกิจ
Study of principles, importance, types of business-to-business marketing, purchasing
decision-making behavior and processes, management of business-to-business relations, negotiation
techniques, analysis, planning, determining marketing mix, and the application of e-commerce systems,
as well as evaluation and control of business-to-business markets.
ตล. 425
MK 425

การศึกษาเฉพาะบุคคล
Independent Study

3 (0 – 6 - 6)

วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาหัวขJอหรือปœญหาที่นักศึกษาสนใจ และเกี่ยวขJองกับวิชาเอกทางดJานการตลาด โดยหัวขJอหรือปœญหาที่
นักศึกษาสนใจนั้นตJองไดJรับการอนุมัติจากอาจารยPที่ปรึกษา ซึ่งนักศึกษาตJองคJนควJา รวบรวมขJอมูล จัดทำโครงการ และ
นำเสนอผลงานในหัวขJอหรือปœญหานั้น ๆ
Study of topics or problems of students’ own interest related to major subjects in the
marketing field, and approved by the student’s advisor; students must carry out research, collect data,
organize a project and present the results on that topic or problem.
ตล. 426 การตลาดธุรกิจบันเทิง
3 (3 - 0 – 6)
MK 426 Entertainment Marketing
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101 หรือไดJรับอนุมัติจากคณบดี
ศึกษาหลักการ บทบาท หนJาที่ และการกำหนดเป§าหมายทางการตลาด ส'วนประสมทางการตลาด และการวิจัย
ตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจบันเทิง อาทิ ภาพยนตรP ดนตรี กีฬา สวนสนุก ท'องเที่ยว และสถานบันเทิง เปXนตJน ตลอดจนกลยุทธP
ทางการตลาดที่เกี่ยวกับการขาย การส'งเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธP และการตลาดทางตรง ที่มีผลต'อ
ความสำเร็จของธุรกิจบันเทิง
Study of principles, roles, responsibilities and defining marketing targets, marketing mix, and
marketing research related to the entertainment industry such as films, music, amusement parks,
tourism and entertainment venues, as well as marketing strategies related to sales, sales promotion,
advertising, public relations and direct marketing, that affect the success of entertainment businesses.
ตล. 434 การตลาดสำหรับนวัตกรรม
3 (3 - 0 – 6)
MK 434 Marketing for Innovation
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาแนวคิด หลักการ ความสำคัญ และวิธีการนำเทคโนโลยีชั้นสูงไปประยุกตP ใชJในการวางแผนการตลาด การ
พัฒนาผลิตภัณฑPใหม' เพื่อใหJสอดคลJองกับความตJองการของตลาดในปœจจุบันและเพื่อเปXนแนวทางในการตัดสินใจทาง
การตลาดของผูJบริหาร รวมทั้งยังศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส'งผลกระทบต'อการกำหนดกลยุทธPทาง
การตลาดขององคPกร
Study of concepts, principles, importance and methods of the application of advanced
technology in marketing planning, new product development to meet current market demand and
provide guidance for executives’ marketing decisions, including study of technological changes that
affect an organization’s formulation of marketing strategy.

ตล. 429 การตลาดสำหรับธุรกิจตJอนรับ
3 (3 - 0 – 6)
MK 429 Marketing for Hospitality Business
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาภาพรวมของธุรกิจตJอนรับและบริการ อันประกอบดJวยธุรกิจโรงแรม ท'องเที่ยว สายการบิน รJานอาหาร
สปา เปXนตJน ศึกษาระบบการบริหารจัดการ ปœจจัยสิ่งแวดลJอมภายในและภายนอกองคPกร ที่ส'งผลกระทบต'อการจัดการ
และการดำเนินธุรกิจตJอนรับและบริการ ตลอดจนศึกษาการวางแผน การจัดโครงสรJางองคPกร การสั่งการ การประสานงาน
การควบคุม ภาวะความเปXนผูJนำและการสรJางแรงจูงใจ การบริหารทรัพยากรมนุษยP การตลาด และการใหJบริการนัก
เดินทาง นักท'องเที่ยว และแขกผูJมาเยือน ตลอดจนการศึกษาถึงการเขียนแผนการตลาดของธุรกิจตJอนรับและบริการ
Study of an overview of hospitality and service businesses, consisting of hotel, tourism, airline,
restaurant and spa businesses; study of management systems, environmental factors, internal and
external to the organization, that affect management and operations of hospitality and service
businesses; as well as study of planning, organizational structure, command, coordination, control,
leadership and building motivation, human resource management, marketing and providing service to
travelers, tourists and guests, and study of writing marketing plans for hospitality and service businesses.
ตล. 430 การตลาดสำหรับธุรกิจเกม
3 (3 - 0 – 6)
MK 430 Marketing for Gaming Industry
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ ตล. 101
ศึกษาภาพรวมของธุรกิจเกมประเภทต'างๆ เพื่อทำความเขJาใจถึงการคิดหัวขJอเกมเพื่อตอบสนองกลุ'มเป§าหมาย
การทำการสื่อสารทางการตลาดเพื่อโปรโมท ศึกษาถึงช'องทางการจัดจำหน'ายเกมทั้งทางหนJารJานหรือบนรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสP ศึกษาการจัดกิจกรรมอีเวนทPเพื่อสรJางการรับรูJในการเปŸดตัวเกม
Study of an overview of various types of games business to understand thinking of games titles
in order to respond to target groups, marketing communications to promote games; study of
distribution channels both in-store and electronic and event organization to build awareness of games
launches.

ตล.431 ศิลปะและการออกแบบเพื่อการสรJางแบรนดP
3 (3 - 0 – 6)
MK431 Art and Design in Branding
ศึกษาทฤษฎีดJานศิลปะและหลักการออกแบบ เช'น การใชJสีหรือการจัดองคPประกอบ เพื่อใชJในดJานการสรJาง
แบรนดP เช'น การออกแบบบรรจุภัณฑP โลโกJ พื้นที่ใหJบริการ และสื่อออนไลนP เพื่อสรJางความน'าสนใจและส'งผลดJาน
จิตวิทยาต'อกลุ'มเป§าหมาย

Study of theories of art and principles of design such as use of color or texture for branding
purposes such as packaging design, logos, service areas and online media to create interest and make a
psychological impact on target groups.
ตล.432 การตลาดคอนเทนตPแนวสรJางสรรคP
3 (3 - 0 – 6)
MK432 Creative Content Marketing
ศึกษาถึงวิธีการขายอย'างสรJางสรรคPและการออกแบบเนื้อหาสำหรับสื่อดJานการตลาดในรูปแบบของขJอมูล
รูปภาพ กราฟฟŸกหรือวีดิโอ เพื่อกระตุJนความสนใจ การบอกต'อ และเพิ่มยอดขายใหJกับธุรกิจ
Study of creative sales methods and content design for marketing media in the form of
information, pictures, graphics or video to stimulate interest and word of mouth recommendations, and
increase sales for the business.
จก. 417
MG 417

ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ
3 (3 – 0 – 6)
Business Professional Skills
ศึกษาและฝšกฝนทักษะต'างๆ ที่จำเปXนต'อการเสริมสรJางบุคลิกภาพของความเปXนนักธุรกิจมืออาชีพ อาทิ การ
พัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก มนุษยสัมพันธP มารยาททางสังคม การพูดในที่ชุมชน การติดต'อสื่อสารทางธุรกิจ
และ เทคนิคการนำเสนออย'างมืออาชีพ
The study and practice of various skills necessary to enhance the personality of business
professionals, such as internal and external personality development, human relations, social etiquette,
speaking in the community, business communications and professional presentation techniques.
จก. 325
การฝšกงานดJานวิชาชีพ
3 (0 – 9 – 0)
MG 325 Professional Internship
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJวิชาเฉพาะดJาน-บังคับ อย'างนJอย 2 วิชา หรือไดJรับอนุมัติจากคณบดี
ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการ และศึกษาแนวทางในการแกJปœญหาต'างๆ ในการดำเนินธุรกิจ
เพื่อเสริมสรJางใหJนักศึกษามีความพรJอมดJานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอย'างมีหลักการและเปXนระบบ โดย
นักศึกษาจะตJองฝšกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหรือองคPการต'างๆ เปXนเวลาไม'นJอยกว'า 200 ชั่วโมง นักศึกษาตJอง
จัดทำบันทึกความกJาวหนJาในการปฏิบัติงานในระหว'างการฝšกปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและ
นำเสนอผลการฝšกปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการฝšกปฏิบัติงาน
Study of real-life work systems in the workplace and study of approaches to problem-solving in
business operations to enhance students’ professional readiness through basic principled and
structured practice; students must undertake real training in a workplace or other organization of not

less than 200 hours; students must record their progress at work during the internship and on
completion must complete a report and make a presentation on their performance.

บธ. 325 การฝšกงานดJานผูJประกอบการ
3 (0 – 9 - 0)
BA 325 Entrepreneurial Internship
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJวิชาเฉพาะดJาน-บังคับ อย'างนJอย 2 วิชา หรือไดJรับอนุมัติจากคณบดี
ศึกษาจิตวิญญาณของผูJประกอบการ ความคิดสรJางสรรคP การแสวงหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม'ๆ การจัดตั้ง
องคPการ การวางแผน การปฏิบัติงานจริง การบริหารธุรกิจอย'างเปXนระบบ และหาแนวทางในการแกJปœญหา โดยนักศึกษา
จะตJองฝšกงานในโครงการฝšกงานของมหาวิทยาลัย ภายใตJการดูแลของคณาจารยPที่ปรึกษาโครงการ หรือฝšกงานในองคPการ
ต'างๆ เปXนจำนวนไม'นJอยกว'า 200 ชั่วโมง และนักศึกษาตJองจัดทำรายงานสรุปผลการฝšกงานเมื่อสิ้นสุดการฝšกงาน
Study of entrepreneurial spirit, creative thinking, seeking out new business investment
opportunities, setting up an organization, planning, actual implementation, systematic business
management and ﬁnding approaches to problem-solving, 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 on completion of the internship.
สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา
3 (3 – 0 – 6)
CO 301 Pre-Cooperative Education
ศึกษาแนวคิดและความเขJาใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเปXนการเตรียมความพรJอมและทักษะดJานต'างๆ
อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขJารับการสัมภาษณPงาน การพัฒนาทักษะใน
การสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเปXนทีม สรJางสรรคPการทำงานดJวยกิจกรรม 5 ส วัฒนธรรมองคPกร เทคนิคการคิดอย'าง
สรJ า งสรรคP เทคนิ ค การเขี ย นรายงานและการนำเสนอ ทั ก ษะการเปX น ผู J ป ระกอบการ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม 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 Co-operative Education
วิชาบังคับก'อน: สอบไดJ สศ. 301 และวิชาเฉพาะดJาน-บังคับ อย'างนJอย 3 วิชา
ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการธุรกิจในฐานะพนักงานของสถานประกอบการเพื่อเสริมสรJางใหJ
นักศึกษามีความพรJอมดJานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอย'างมีหลักการและเปXนระบบ นักศึกษาจะตJองมีชั่วโมง
การทำงานอย'างเต็มเวลารวมแลJวไม'นJอยกว'า 16 สัปดาหP หรือ 1 ภาคการศึกษา รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานจาก
อาจารยPที่ปรึกษาร'วมกับสถานประกอบการ นักศึกษาตJองจัดทำบันทึกความกJาวหนJาในการปฏิบัติงานในระหว'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 performance at the end of the internship.

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนHวยกิต
นักศึกษาจะตJองเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปŸดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม'นJอยกว'า 6 หน'วยกิต

