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หลักสูตรบริหารธุรกิ จบัณฑิ ต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สาขาวิชาการตลาด
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Marketing
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิ ชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.B.A. (Marketing)
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต
ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีความสามารถในสาขาวิชาการตลาด ตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ ภายใต้ขอบเขตของเหตุผลและความเป็ นไปได้ มีความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อ่นื และสามารถทางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปญั หา และแก้ปญั หาต่างๆ ได้บนพืน้ ฐานของการใช้ทฤษฎีความรู้
3) มีความสามารถประยุกต์ความรูท้ างวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติ
4) มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
5) มีทกั ษะในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง และสามารถติดต่อสือ่ สารกับผูอ้ ่นื ได้เป็นอย่างดี
4. หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
2) หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
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5. รายวิชาในหลักสูตร
1 หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
(1) กลุ่มวิ ชาการสื่อสารและการเรียนรูด้ ้วยตนเอง
9 หน่ วยกิ ต
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3 (3-0-6)
English for Communication
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3 (3-0-6)
English for Academic Purpose 1
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3 (3-0-6)
English for Academic Purpose 2
000160 คอมพิวเตอร์พน้ื ฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (ไม่นบั หน่วยกิต)*
*รายวิชา 000160 เป็ นรายวิชาทีน่ กั ศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองในระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการ
อบรมในหัวข้อต่าง ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด ไม่มกี ารเรียนการสอน
ในชัน้ เรียน และไม่นบั หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา
000160 ในระบบ e-testing ตามเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยกาหนด
(2) กลุ่มวิ ชาการคิ ดเชิ งวิ เคราะห์ และเชิ งวิพากษ์
6 หน่ วยกิ ต
000 130 ทักษะการรูส้ ารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Literacy Skills
000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
Creative Thinking
(3) คุณธรรมและจริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม
6 หน่ วยกิ ต
000 146 ความสุขของชีวติ
3 (3-0-6)
Happiness of Life
000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง
3 (3-0-6)
Civic Social Engagement
(4) กลุ่มวิ ชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
3 หน่ วยกิ ต
000 132 ชีวติ กับสุนทรียะ
3 (3-0-6)
Life and Aesthetics
(5) กลุ่มวิ ชาความรอบรูแ้ ละการปรับตัวในยุคโลกาภิ วฒ
ั น์
6 หน่ วยกิ ต
000 162 ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Life and Modern Technology
000 171 ชีวติ กับสุขภาพ
3 (3-0-6)
Life and Health
2 หมวดวิ ชาเฉพาะ จานวน 99 หน่ วยกิ ต
(1) วิชาแกน
จานวน 45 หน่วยกิต
**777 100
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
Introduction to law
**960 101
กฎหมายธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business Law I
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**960 102
**961 241
**962 101
**962 102
**963 217
*966 111
**966 121
*966 241
**967 201
**967 261
*967 262
**967 263
**967 303
(2) วิชาบังคับ
**963 221
*963 301
**963 321
**963 322
**963 323

ภาษีอากร 1
Taxation I
การเงินธุรกิจ I
Corporate Finance I
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้ งต้น
Preliminary Microeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้ งต้น
Preliminary Macroeconomics
หลักการตลาด
Principles of Marketing
หลักการบัญชีขนั ้ ต้น
Preliminary Principles of Accounting
การบัญชี 2
Accounting II
การบัญชีบริหาร
Management Accounting
สถิตเิ พื่อการจัดการ
Statistics for Management
หลักการจัดการ
Principles of Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management
การจัดการงานผลิตและบริการ
Production Management and Service
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
Consumer Behaviors
ภาษาอังกฤษสาหรับนักการตลาด
English for Marketer
การจัดการงานตลาด
Marketing Management
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Management
การจัดการช่องทางการจัดจาหน่าย
และการกระจายตัวสินค้า
Marketing Channels and Physical
Distribution Management

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)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จานวน 42 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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**963 324

การค้าส่งและการค้าปลีก
3 (3-0-6)
Wholesaling and Retailing
**963 325
การจัดการการขาย
3 (3-0-6)
Sales Management
**963 326
การสือ่ สารการตลาดแบบครบวงจร
3 (3-0-6)
Integrated Marketing Communication
**963 328
การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
Service Marketing
**963 332
การวิจยั การตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Research
**963 421
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 (3-0-6)
Advertising and Sales Promotion
**963 422
การตลาดโลก
3 (3-0-6)
Global Marketing
*963 492
สัมมนาทางการตลาด
3 (3-0-6)
Seminar in Marketing
*967 464
จริยธรรมธุรกิจและสถานประกอบการทีย่ งยื
ั่ น
3 (3-0-6)
Business Ethics and Sustainable Enterprise
(3) วิชาเลือก
จานวน 12 หน่วยกิต
จากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นทีจ่ ะเปิ ดเพิม่ เติมในภายหลัง ประกอบด้วย
**963 222
การจัดซือ้
3 (3-0-6)
Purchasing
**963 223
การตลาดทางตรง
3 (3-0-6)
Direct Marketing
**963 231
การตลาดธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Marketing
**963 327
การตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
Southeast Asia Marketing
**963 329
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
3 (3-0-6)
Quantitative Analysis in Marketing
**963 402
การตลาดอินเทอร์เน็ต
3 (3-0-6)
Internet Marketing
**963 403
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)
Customer Relationship Management
**963 423
ศิลปะการขายและเทคนิคการนาเสนอ
3 (3-0-6)
Salesmanship and Presentation Techniques
**963 424
การจัดการการส่งออกและนาเข้า
3 (3-0-6)
Export and Import Management

5
963 425

การศึกษาเฉพาะบุคคล
3 (3-0-6)
Individual Study
**963 495
สหกิจศึกษาด้านการตลาด
9 (0-35-17)
Cooperative Education in Marketing
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้นักศึก ษาลงทะเบีย นเรีย นรายวิช าเลือ กเสรีท่เี ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่ น หรือ
สถาบันการศึกษาอื่น โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
6. คาอธิ บายระบบรหัสวิชา
คณะวิทยาการจัดการใช้ระบบรหัสวิชาตามระบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่ ใช้ระบบ รหัสตัวเลข จานวน
6 หลัก
ตัวเลข 3 ตัวแรก
000xxx หมายถึง
วิชาในหมวดศึกษาทัวไป
่
777xxx หมายถึง
คณะนิตศิ าสตร์
9xx
หมายถึง
คณะวิทยาการจัดการ
961
กลุ่มวิชาการเงิน
962
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
963
กลุ่มวิชาการตลาด
964
กลุ่มวิชาการท่องเทีย่ ว
965
กลุ่มวิชาการโรงแรม
966
กลุ่มวิชาการบัญชี
967
กลุ่มวิชาการจัดการ
ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง
ระดับของวิชา
ตัวเลขตัวที่ 5 หมายถึง
หมวดวิชา
ตัวเลขตัวที่ 6 หมายถึง
ลาดับทีข่ องวิชา
หมายเหตุ *
หมายถึง
รายวิชาใหม่
**
หมายถึง
รายวิชาเดิมเปลีย่ นแปลงใหม่
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7. แผนการศึกษา
แบบเลือกวิชาสหกิ จศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
000 101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
English for Communication
000 130
ทักษะการรูส้ ารสนเทศ
Information Literacy Skills
000 146
ความสุขของชีวติ
Happiness of Life
962 101
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้ งต้น
Preliminary Microeconomics
966 111
หลักการบัญชีขนั ้ ต้น
Preliminary Principles of Accounting
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
000 102
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
English for Academic Purposes I (EAP I)
000 162
ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
Life and Modern Technology
777 100
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมาย
Introduction to law
962 102
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้ งต้น
Preliminary Macroeconomics
963 217
หลักการตลาด
Principles of Marketing
966 121
การบัญชี 2
Accounting II
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15
15

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
33
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
000 103
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purposes II (EAP II)
000 155
พันธะทางสังคมของพลเมือง
Civil Social Engagement
960 101
กฎหมายธุรกิจ 1
Business Law I
963 221
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

Consumer Behaviors
966 241
967 201
967 303

การบัญชีบริหาร
Management Accounting
สถิตเิ พื่อการจัดการ
Statistics for Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
000 169
การคิดเชิงสร้างสรรค์
Creative Thinking
000 132
ชีวติ กับสุนทรียะ
Life and Aesthetics
961 241
การเงินธุรกิจ 1
Corporate Finance I
963 301
ภาษาอังกฤษสาหรับนักการตลาด
English for Marketer
963 321
การจัดการงานตลาด
Marketing Management
967 261
หลักการจัดการ
Principles of Management
967 262
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21
54

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)
21
75
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
000 171
ชีวติ กับสุขภาพ
Life and Health
963 322
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Management
963 323
การจัดการช่องทางการจัดจาหน่ายและการกระจายตัวสินค้า
Marketing Channels and Physical Distribution Management
963 422
การตลาดโลก
Global Marketing
967 263
การจัดการงานผลิตและบริการ
Production Management and Service
xxx xxx
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
960 102
ภาษีอากร 1
Taxation I
963 324
การค้าส่งและการค้าปลีก
Wholesaling and Retailing
963 325
การจัดการการขาย
Sales Management
963 326
การสือ่ สารการตลาดแบบครบวงจร
Integrated Marketing Communication
967 464
จริยธรรมธุรกิจและสถานประกอบการทีย่ งยื
ั่ น
Business Ethics and Corporate Governance
xxx xxx
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
93

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
111
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
963 328
การตลาดบริการ
Service Marketing
963 332
การวิจยั ตลาด
Marketing Research
963 421
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
Advertising and Sales Promotion
963 492
สัมมนาทางการตลาด
Seminar in Marketing
xxx xxx
วิชาเลือก
Major Electives
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
963 495
สหกิจศึกษาด้านการตลาด
Cooperative Education in Marketing
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15
126

9(0-35-17)
9
135
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แบบไม่เลือกวิ ชาสหกิ จศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
000 101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
English for Communication
000 130
ทักษะการรูส้ ารสนเทศ
Information Literacy Skills
000 146
ความสุขของชีวติ
Happiness of Life
962 101
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้ งต้น
Preliminary Microeconomics
966 111
หลักการบัญชีขนั ้ ต้น
Preliminary Principles of Accounting
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
000 102
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
English for Academic Purposes I (EAP I)
000 162
ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
Life and Modern Technology
777 100
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมาย
Introduction to law
962 102
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้ งต้น
Preliminary Macroeconomics
963 217
หลักการตลาด
Principles of Marketing
966 121
การบัญชี 2
Accounting II
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15
15

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
33
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
000 103
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purposes II (EAP II)
000 155
พันธะทางสังคมของพลเมือง
Civil Social Engagement
960 101
กฎหมายธุรกิจ 1
Business Law I
963 221
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

Consumer Behaviors
966 241
967 201
967 303

การบัญชีบริหาร
Management Accounting
สถิตเิ พื่อการจัดการ
Statistics for Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
000 169
การคิดเชิงสร้างสรรค์
Creative Thinking
000 132
ชีวติ กับสุนทรียะ
Life and Aesthetics
961 241
การเงินธุรกิจ 1
Corporate Finance I
963 301
ภาษาอังกฤษสาหรับนักการตลาด
English for Marketer
963 321
การจัดการงานตลาด
Marketing Management
967 261
หลักการจัดการ
Principles of Management
967 262
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21
54

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)
21
75

12

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
000 171
ชีวติ กับสุขภาพ
Life and Health
963 322
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Management
963 323
การจัดการช่องทางการจัดจาหน่ายและการกระจายตัวสินค้า
Marketing Channels and Physical Distribution Management
963 422
การตลาดโลก
Global Marketing
967 263
การจัดการงานผลิตและบริการ
Production Management and Service
xxx xxx
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
960 102
ภาษีอากร 1
Taxation I
963 324
การค้าส่งและการค้าปลีก
Wholesaling and Retailing
963 325
การจัดการการขาย
Sales Management
963 326
การสือ่ สารการตลาดแบบครบวงจร
Integrated Marketing Communication
967 464
จริยธรรมธุรกิจและสถานประกอบการทีย่ งยื
ั่ น
Business Ethics and Corporate Governance
xxx xxx
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

18
93

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
111

13
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
963 328
963 332
963 421
963 492
xxx xxx
xxx xxx

การตลาดบริการ
Service Marketing
การวิจยั ตลาด
Marketing Research
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
Advertising and Sales Promotion
สัมมนาทางการตลาด
Seminar in Marketing
วิชาเลือก
Major Electives
วิชาเลือก
Major Electives
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
129

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
xxx xxx
xxx xxx

วิชาเลือก
Major Electives
วิชาเลือก
Major Electives
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
135
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คาอธิ บายรายวิ ชา
000 101

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การพัฒนาทักษะการฟงั พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การสือ่ สารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
Development of listening, speaking, reading and writing English language skills, communication in
social settings.
000 102

ภาษาอังกฤษทางวิ ชาการ 1
3(3-0-6)
English for Academic Purposes I (EAP I)
เงื่อนไขของรายวิชา: 000 101 หรือเทียบเท่า
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขัน้ พืน้ ฐานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและทางวิชาการ และส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ
Development of basic English language skills to help achieve personal and academic goals and to
promote life-long learning.
000 103

ภาษาอังกฤษทางวิ ชาการ 2
3(3-0-6)
English for Academic Purposes I (EAP II)
เงื่อนไขของรายวิชา: 000 102 หรือเทียบเท่า
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขัน้ สูง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและทางวิชาการ และส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ
Development of advanced English language skills to help achieve personal and academic goals and
to promote life-long learning.
000 130

ทักษะการรูส้ ารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy Skills
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดและความสาคัญของสารสนเทศ กระบวนการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดา้ นสารสนเทศ การสืบค้น
สารสนเทศ การคัด เลือกแหล่ งสารสนเทศ การประเมินคุ ณค่า ของสารสนเทศ การวิเคราะห์แ ละสัง เคราะห์สารสนเทศ
การเรียบเรียงและนาเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
Concept and important of information, processes development of information literacy skill, information
searching, selecting sources of information, evaluation of information values, information analysis and synthesis,
information composition and presentation in various formats.
ชีวิตกับสุนทรียะ
3(3-0-6)
Life and Aesthetics
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของสุ นทรียะกับชีวติ สุนทรียะในธรรมชาติ สุนทรียะในบุคคล สุนทรียะในศิลปะ
และวัฒนธรรม คุณค่าของสุนทรียะกับชีวติ สุนทรียพัฒนา
Meaning and importance of life and aesthetics, aesthetics, aesthetics in the nature, aesthetics in
human being, aesthetics in arts and cultures, values of aesthetics and life, aesthetics development
000 132
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ความสุขของชีวิต
3(3-0-6)
Happiness of Life
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดและความสาคัญของความสุขของชีวิต มิติและระดับความสุขของชีวิต ศิลปะการดาเนิ นชีวิตที่มี
ความสุข คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวติ อย่างมีความสุข การสร้างความสุขของชีวติ
Concepts and importance of happiness of life, dimensions and levels of happiness of life, the art of
happy lifestyle, virtue and ethics for happy living, creating happiness of life.
000 146

000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง
3(3-0-6)
Civic Social Engagement
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิด หลักการและองค์ความรู้เ กี่ย วกับ พัน ธะทางสังคมของพลเมือ ง วิธีก ารสร้า งและการถ่ า ยทอด
อุดมการณ์ ทางสังคมของพลเมือง กรบวนการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตสานั กทางศีลธรรมของพลเมือง รูปแบบการ
พัฒนาและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมอย่างสันติวธิ ตี ามบรรทัดฐานและภาระรับผิดชอบทางสังคมของพลเมือง เพื่อการ
พัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยุตธิ รรมและสันติสขุ
Concept, principles and body of knowledge of civic social engagement, means for forming and
socializing of social ideology, development process for public mind and moral conscientiousness of citizens,
development models and behavior of peaceful participation according to social norms and social norm and
social accountability for self-development, community and social development, community and social
development with justice and peaceful living together in society.
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(3-0-6)
Life and Modern Technology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชวี ภาพ
เทคโนโลยีทางจีโนม และเทคโนโลยีสมัยใหม่อ่นื ๆ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต ผลกระทบของการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีต่อชีวติ สังคมและธรรมชาติ
Modern science and technology, information and communication technology, nanotechnology,
biotechnology, genomic technology, and other modern technologies; trends of technology development in the
future; impacts of technological development on life, society, and the nature.
000 162

000 169

การคิ ดเชิ งสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Thinking
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความคิดเชิงสร้างสรรค์องค์ประกอบและรูปแบบของความคิดเชิงสร้างสรรค์
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาทัก ษะ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์ใข้ในชีวติ ประจาวัน แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานในชีวติ ประจาวัน
Concept and theory of creative thinking, component and form of creative thinking process
of creative thinking, knowledge and information seeking, creative thinking techniques, developmental
process of creative thinking, application in daily life, producing creative work in daily life.
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000 171 ชีวิตกับสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดเกีย่ วกับสุขภาพองค์รวม องค์ประกอบของสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ
ระบบบริหารสุขภาพ โรคทีม่ ากับความเจริญ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การดูแลตนเองขณะเจ็บปว่ ย
Concept of holistic health, component of health, assessment of health status, health care system.
**777 100

ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Law
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ศึกษาแนวหลักเกณฑ์พน้ื ฐานของกฎหมายโดยทัวไป
่ การแยกประเภทของกฎหมาย ขอบเขตทีก่ ฎหมาย
บังคับใช้ ศัพท์กฎหมายทีค่ วรรู้ หลักสาคัญในการกระทาผิดทางอาญา และกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ของครอบครัว ทัง้ นี้
เพื่อให้รจู้ กั สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพอันพึงได้รบั ตามกฎหมาย
The study of the concepts, types, and scope of law. The course covers the general principles of
criminal law; civil law, family law, basic rights, and the liberty of the person.
**960 101 กฎหมายธุรกิ จ 1
3(3-0-6)
Business Law I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ 3 เรื่องเอกเทศสัญญาที่สาคัญและจาเป็ นในการประกอบธุรกิจ
ได้แก่ สัญญา ซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น ให้จานา จานอง จ้างแรงงาน จ้างทาของ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ห้างหุน้ ส่วนบริษทั
Civil and Commercial Law ( Book 3) relating to certain specific contracts that are necessary for
business such as purchase and sale contracts, exchanges, gifts, pledges, mortgages, hire of services, hire of
work carriages, promissory notes, partnerships and companies.
**960 102 ภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับภาษีอากร แนวคิดและบทบาทของภาษีอากรในส่วนทีเ่ กีย่ วเนื่องกับนโยบายการคลัง
ของรัฐ หลักเกณฑ์ วิธกี ารประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากรและภาษีทเ่ี กีย่ วข้องอันได้แก่
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่ าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภาษี
ศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป์
General knowledge of taxation, concepts and role of taxation as a part of government fiscal
policy, principles and methods of tax assessments according to Revenue Code, a study of personal income
tax, corporate income tax, value added tax, excise tax, specific business tax, withholding tax, custom duties
and other relating tax.
**961 241 การเงิ นธุรกิ จ 1
Corporate Finance I
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 111

3 (3-0-6)
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ภาพรวมของการเงินธุรกิจ บทบาทและหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การการเงิน แนวคิดพืน้ ฐานของการเงินธุรกิจ
ค่าเวลาของเงิน การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การวิเคราะห์งบการเงินและงบกระแสเงินสด การวางแผนการเงินและการ
จัดการเงินทุนหมุนเวียน แหล่งเงินทุนและตลาดการเงิน การวิเคราะห์งบลงทุน การประมาณการกระแสเงินสดในงบ
ลงทุนและการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน
An overview of business finance; role and functions of financial manager; fundamental
concepts for business finance, time value of money and asset valuation, financial statement and cash flow
statement analysis, financial planning and working capital management, sources of fund and financial market,
the analyses of capital budgeting and the estimation of relevant cash flow and break-even point analysis.
**962 101

เศรษฐศาสตร์จลุ ภาคเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Preliminary to Microeconomics
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ลักษณะของเศรษฐศาสตร์จุลภาค แนวคิดและวิธกี ารศึกษา และคาศัพท์ทค่ี วรรู้ ระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎี
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค อุปสงค์และอุปทาน ฟงั ก์ชนั การผลิต ฟงั ก์ชนั ต้นทุน โครงสร้างการตลาด ทัง้ ตลาดผลผลิตและตลาด
ปจั จัย
Characteristics of microeconomics; economic concepts, methodology and terminology;
economic systems; theories of consumer behaviors; demand and supply; production function; cost
function; market structure of both product and factor markets.
**962 102

เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Preliminary to Macroeconomics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
รายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบและการกาหนดรายได้ประชาชาติ ดุลยภาพการค้า และการเงิน ระหว่าง
ประเทศการคลังของรัฐบาล การเงินและการธนาคาร การพัฒนาเศรษฐกิจ ปญั หาการจ้างงานและเงินเฟ้อและค่า
ดัชนี เช่น ดัชนีราคาสินค้าผูบ้ ริโภค เป็ นต้น
National income; composition and determination of national income; national income
equilibrium; international trade and finance; public finance; economic development; problems of
employment and inflation; and indexes such as consumer price index.
**963 217 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด พื้น ฐานเกี่ย วกับ การตลาดและส่ว นของตลาด การจัด ประเภทสิน ค้า และบริก ารหน้ า ที่ ทาง
การตลาดชนิดต่ าง ๆ สถาบัน การตลาดและช่อ งทางการจาหน่ า ยตลาด และสิง่ แวดล้อ มการเปลีย่ นแปลงของตลาด
พฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภค นโยบายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่กระทบกระเทือนอุปสงค์ของผู้บริโภค นโยบายราคา
นโยบายการจัดจาหน่าย และนโยบายการส่งเสริมการตลาด
Basic concepts in marketing and market segmentation, classification of goods and
services, marketing functions, institutions and channels, markets and the environments, the changing
market, consumer’s buying behaviors, product policy and factors affecting consumer’s demand, price
policy, distribution policy, and promotion policy
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**963 221 พฤติ กรรมผูบ้ ริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behaviors
เงื่อนไขของรายวิชา : 963 217
แนวคิด หลัก และบทบาทความสาคัญ ของพฤติก รรมผู้บ ริโ ภค การวิเคราะห์พฤติก รรมผู้บ ริโ ภคอิท ธิพ ล
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมภายนอกทีม่ ผี ลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของ
ผูบ้ ริโภค โดยศึกษาถึงปจั จัยทีเ่ กีย่ วกับตัวบุคคล ปจั จัยทางสังคม ปจั จัยทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ
รวมถึง ศึก ษาความต้อ งการ การจูง ใจ การรับ รู้ การเรีย นรู้ ทัศ นคติ บุค ลิก ภาพ บทบาทของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อ งกับ
การตัดสินใจซือ้ และรูปแบบทีส่ าคัญของสถานการณ์การซือ้ กระบวนการซือ้ พฤติกรรมการซือ้
Major concepts and important roles of consumer behaviors ; analysis of consumer behaviors ;
economic, social and environmental impact on consumer behaviors ; factors influencing consumer
decisions: personal factors, social factors cultural and norm factors ; consumer’s demands, motivations
perception, learning , attitudes, personality and roles in relations to buying decisions and important patterns
of buying , as well as buying process and behaviors.
**963 222 การจัดซื้อ
3(3-0-6)
Purchasing
เงื่อนไขของรายวิชา : 963 217
บทบาทและความส าคัญ ของการจัด ซื้อ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละนโยบายการจัด ซื้อ การจัด รู ป แผนองค์ ก าร
การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดซื้อ การกาหนดระยะเวลาและจานวนการซื้อ การเลือกแหล่งขาย การกาหนดราคาและควบคุม
คุณภาพ การเจรจาต่อรอง การจัดรูปแบบต่ าง ๆ การวางแผนในการเก็บรั กษาและควบคุม ปญั หาและมาตรการในการ
แก้ปญั หาในการจัดซือ้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณในการจัดซือ้
Roles and importance of purchasing, objectives and policy in purchasing, organization, purchasing
cost analysis, purchasing period and quantity determination, supplier selection, quality control and price setting,
negotiations, types of purchasing, storage and control planning, purchasing problems and solutions, social
responsibility and ethics in purchasing.
**963 223 การตลาดทางตรง
3(3-0-6)
Direct Marketing
เงื่อนไขของรายวิชา: 963 217 หรือ 963 221
หลักการ บทบาทของการตลาดทางตรง ประเภทของการตลาดทางตรง การตัดสินใจเลือกและปจั จัยที่มี
ผลกระทบในการตัดสินใจเลือกวิธกี ารตลาดทางตรง การดาเนินการของการตลาดทางตรงแต่ละวิธกี าร รวมทัง้ กลยุทธ์และ
กลวิธตี ่างๆ
Principles, roles and types of direct marketing decision and factors affecting the selection
of direct marketing methods, operation of each direct marketing method including various
strategies and tactics.
**963 231 การตลาดธุรกิ จ
Business Marketing
เงื่อนไขของรายวิชา: 963 217 หรือ 963 321

3(3-0-6)
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ประเภท ลักษณะ และพฤติกรรมของตลาดทีเ่ ป็ นธุรกิจและหน่วยงานต่างๆทัง้ แสวงหากาไรและมิได้แสวงหา
กาไร การแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาดเป้าหมาย การใช้เครื่องมือทางการตลาด และวิธกี ารดาเนินงานด้านการตลาด
กับธุรกิจและหน่ วยงานต่ างๆที่เป็ นลูกค้า ได้แก่ การตลาดกับธุรกิจเอกชน ผู้ผลิต อุตสาหกรรม คนกลางหน่ วยงาน
รัฐบาล องค์การทีม่ ไิ ด้แสวงหากาไร ฯลฯ รวมทัง้ การศึกษากลยุทธ์การตลาดธุรกิจ
Types characteristic and behavior of commercial and subsidized market segmentation,
market targeting, marketing tools, and marketing with business and other customer as business market
producer market, industrial market, middleman market, government market , subsidized market, business
marketing strategies.
*963 301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักการตลาด
3(3-0-6)
English for Marketer
เงื่อนไขของรายวิชา: 000 101 หรือ 963 217
การฝึ กฝนเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทางการตลาด การอ่าน ฟงั เขียน และพูด การหา
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการตลาดจากสื่อทีเ่ ป็ นสิง่ พิมพ์ แถบเสียง และแถบภาพ นาเสนอเป็ นรายงานในลักษณะของการเขียนหรือ
การพูด
Practice to develop reading, listening, writing and speaking, skills in English on marketing,searching
for information related to marketing from the printed materials,audio and video tapes With the aim to present the
findings in the oral or written forms.
**963 321 การจัดการงานตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
เงื่อนไขของรายวิชา: 963 217 หรือ 963 221
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการตลาด กลยุทธ์การแข่งขัน การตอบโต้การแข่งขัน โดยเน้นการใช้เครื่องมือ
ทางการตลาด ซึง่ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่ าย และการส่งเสริมการตลาด การแบ่งส่ วนตลาด การกาหนด
ตลาดเป้าหมาย และการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตลาด ทัง้ ในระดับบริษทั ระดับหน่ วยธุรกิจ และระดับกลุ่มสินค้า
การวางแผนการตลาด การจัดทาแผนการตลาด แนวทางการจัดการตามแผนและการควบคุมการดาเนินงานด้านการตลาด
เครื่องมือและกลยุทธ์หลักทีต่ อ้ งใช้ในการวางแผน และจัดการการตลาดให้มปี ระสิทธิภาพ
Concepts and theories of marketing management ; competition strategies ; reactions to competitors
by using marketing mixes including product , price , place and promotion ; market share ; market targeting ;
product positioning ; marketing strategies at the levels of corporate , businesses and products , marketing
planning ; managing plans and controlling marketing processes ; tools and strategies required in planning ; and
efficient marketing management.
**963 322 การจัดการผลิ ตภัณฑ์และราคา
3(3-0-6)
Product and Price Management
เงื่อนไขของรายวิชา: 963 221 หรือ 963 321
แนวคิดการจัดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ นโยบายผลิตภัณฑ์ นโยบายตราสินค้า การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ การสร้างความภักดีต่อตราสินค้า สาเหตุทผ่ี ลิตภัณฑ์ลม้ เหลว ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการกาหนดเรื่องราคา ปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องราคา วัตถุประสงค์และนโยบายราคา กลยุทธ์ราคาเพื่อการ
แข่งขัน การเปลีย่ นแปลงราคา โดยใช้หลักต้นทุนตามกิจกรรม
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Product mix concepts, product policies , brand policies , product positioning , new product
development, product life cycle, brand loyalty creation, causes of product failure, factors affecting pricing ,
factors affecting pricing decisions , pricing objectives and policies, pricing strategies for competitions, price
changing according to Activity Base Costing principle.
**963 323 การจัดการช่องทางการจัดจาหน่ ายและการกระจายตัวสิ นค้า
3(3-0-6)
Marketing Channels and Physical Distribution Management
เงื่อนไขของรายวิชา: 963 221 หรือ 963 321
ระบบการจัดจาหน่ าย กระบวนการเลือกช่องทางและคนกลาง การจัดระบบสารสนเทศของช่องทางการจัด
จาหน่ ายการวางแผนและการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ าย การเข้าสู่ช่องทางการจัดจาหน่ าย การตลาดกับผู้ค้า การ
ควบคุมและการประเมินผลช่องทางการจัดจาหน่าย การแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในระบบการจัดจาหน่ าย การกระจายตัวสินค้าสู่
ตลาด และลักษณะการกระจายตัวสินค้า วัตถุประสงค์ในการกระจายตัวสินค้า การตัดสิ นใจในการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด
การจัดซือ้ การขนส่ง การเก็บรักษา การจัดการคลังสินค้า
Distribution system, distribution channel and intermediary selection process, distribution channel
information system management, planning and developing distribution channels entering to distribution channels,
marketing and traders, controlling and evaluating distribution channels , solving problems in distribution , physical
distribution and physical distribution patterns, physical distribution objective, decisions in physical distribution into
markets , purchasing , transportation, storage , warehousing management.
**963 324 การค้าส่งและการค้าปลีก
3(3-0-6)
Wholesaling and Retailing
เงื่อนไขของรายวิชา: 963 217 หรือ 963 221
บทบาทและหน้าทีข่ องผูค้ า้ ส่งและผูค้ า้ ปลีกต่อธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม การดาเนินงานของผูค้ า้ ส่งในการซือ้
และการจัดจาหน่ ายสินค้า กลยุทธ์การค้าส่ง การจัดการสิน ค้า ทาเลที่ตงั ้ ร้านค้าส่ง การควบคุมสินค้าคงคลัง และการ
ให้บริการแก่ผคู้ า้ ปลีก หลักการจัดการร้านค้าปลีกทีว่ ่าด้วยสถาบัน การจัดรูปองค์การ การเลือกทาเลทีต่ งั ้ การจัดร้านค้าและ
สินค้า การจัดซือ้ การกาหนดนโยบายสินเชื่อ การกาหนดราคา การใช้ตราและเครื่องหมายการค้า กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ
ในการค้าปลีก
Roles and duties of wholesaling and retailing merchants to business, economy and society,
wholesaling merchant’s processes of purchasing and physical distribution, wholesaling strategies , product
management, wholesaling store location, inventory control , services for retailing merchants, principles of
retailing management as an institution,organization management,location selection,store and product
management,purchasing,credit policies,pricing,brands and trademarks,strategies and techniques in retailing.
**963 325 การจัดการการขาย
3(3-0-6)
Sales Management
เงื่อนไขของรายวิชา: 963 221 หรือ 963 321
บทบาทความสาคัญของการจัดการการขาย การออกแบบและการบริหารหน่ วยงานขาย การจัดองค์กรของ
ฝา่ ยขาย หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคลากรฝา่ ยขาย การจัดการ งานบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับฝา่ ยขาย การพยากรณ์การ
ขาย อาณาเขตการขาย โควต้า การขาย การสรรหาและการคัด เลือ กบุ คลากรฝ่า ยขาย การวางแผนกลยุท ธ์ก ารขาย
การควบคุมและประเมินผลงานของพนักงานฝา่ ยขาย การปรับปรุงประสิทธิผลในการขายของหน่วยงานขาย ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและจริยธรรม
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Roles and importance of sales management, designing and managing sales force, sales
force structure, duties and responsibilities of sales representatives, sales force personnel management , sales
forecast, sales territorial, sales quota, recruiting and selecting sales representatives, sales planning
strategies, controlling and evaluating sales representatives, improving sales force effectiveness, social
responsibilities and ethics.
**963 326

การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication
เงื่อนไขของรายวิชา: 963 221 หรือ 963 321
กระบวนการติดต่อสื่อสาร ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดและการติดต่อสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
ขัน้ ตอนในการบริห ารการสื่อ สารการตลาดแบบครบวงจร การก าหนดกลุ่ ม ผู้ร ับ ข่า วสาร การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ใ น
การติดต่อสือ่ สาร การออกแบบข่าวสาร การเลือกช่องทางการติดต่อสือ่ สาร การกาหนดงบประมาณการสือ่ สารการตลาด การ
ตัด สินใจในส่ว นประสมการส่ง เสริม การตลาด การวัดผลการสื่อ สารทางการตลาด การบริหารและการประสานงานใน
กระบวนการการติดต่อสือ่ สาร
Communication process , promotion mix and integrated marketing communication, integrated
marketing communication management process , determining message receiving groups, determining
communication objectives, designing ,messages , selecting communication channels , establishing marketing
communication budgets, deciding the promotion mix , measuring marketing communication , managing and
coordinating marketing communication process.
**963 327

การตลาดเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
3(3-0-6)
Southeast Asia Marketing
เงื่อนไขของรายวิชา: 963 217
หลักการพืน้ ฐานในการทาการตลาดระหว่างประเทศอันได้แก่ แนวคิดด้านการตลาดระหว่างประเทศ ปจั จัย
ทางสังคมและวัฒนธรรม ปจั จัยทางการเมืองและกฎหมาย และปจั จัยทางเศรษฐกิจ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
ประกอบด้วยกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ราคาสถานที่ และการส่งเสริมการตลาด การประยุกต์ใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับ
แต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Fundamental principles of international marketing including concept of international marketing,
socio-cultural factors, political-legal factors and economic factors ; international marketing strategies including
product, price , place and promotion strategies ; applications of marketing strategies for each country in
Southeast Asia .
**963 328 การตลาดบริการ
3(3-0-6)
Service Marketing
เงื่อนไขของรายวิชา: 963 217
ลัก ษณะและประเภทของการบริก าร การวางแผนกลยุ ท ธ์ท างการตลาดส าหรับ อุ ต สาหกรรมบริก าร
การวิเคราะห์โครงสร้างของตลาดบริการ พฤติกรรมผู้ใ ช้บริการการเลือกตลาดเป้าหมายการวางแผนพัฒนาส่วนประสม
สาหรับอุตสาหกรรมบริการ การสร้างจิตสานึกในการให้บริการ การจัดองค์การสาหรับตลาดบริการและการควบคุม
Characteristics and types of services, strategic planning of service-industry marketing, service –
market structure analysis, target market selection, development planning of service marketing mix, serviceconsciousness building, and organization and control of service marketing.
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**963 329

การวิ เคราะห์เชิ งปริมาณทางการตลาด
3(3-0-6)
Quantitative Analysis in Marketing
เงื่อนไขของรายวิชา: 967 201 หรือ 963 217
วิธีก ารทางคณิต ศาสตร์ท่ีใช้ป ระกอบการตัด สิน ใจเกี่ยวกับการจัด การทางการตลาด เช่ น การวางแผน
ผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจเกีย่ วกับการกาหนดราคา การเลือกสือ่ และการวัดผลโฆษณา การวัดประสิทธิภาพของช่องทางการ
จัดจาหน่าย ตลอดจนการพยากรณ์ยอดขายและอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
Mathematical methods for decision making in marketing management such as product
planning , pricing decision, media selection and advertising evaluation, measuring of distribution channel efficiency,
sales forecasting and other related issues.
**963 332

การวิ จยั การตลาด
3(3-0-6)
Marketing Research
เงื่อนไขของรายวิชา: 967 201 หรือ 963 321
บทบาทและความสาคัญของการวิจยั การตลาดทีม่ ตี ่อธุรกิจ กระบวนการวิจยั การตลาด การกาหนดปญั หาการ
วิจยั และแบบเสนอโครงการการวิจยั การออกแบบการวิจยั การออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบกลุ่ม
ตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล การจัดทารายงานการวิจยั
การประยุกต์ใช้การวิจยั ทางการตลาด
Roles and importance of marketing research on business , marketing research process problem
definition and research proposal , research design , designing data collection methods, sampling design and data
collection , analysis and interpretation of data , research report , marketing research application.
**963 402 การตลาดอิ นเทอร์เน็ต
3(3-0-6)
Internet Marketing
เงื่อนไขของรายวิชา: 963 321
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในการตลาดอินเทอร์เน็ต ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
แนวคิดเกีย่ วกับพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และกระบวนการตลาด ขัน้ ตอนการวางแผนการตลาดสาหรับกิจกรรมออนไลน์ ส่วน
ตลาดและการวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดอินเทอร์เน็ต การดาเนินการปฏิบตั ทิ างการตลาดอินเทอร์เน็ต
แนวคิดเกี่ยวกับร้านค้าเสมือนจริงสาหรับตลาดผลิตภัณฑ์แ ละบริการ เครื่องมือการตลาดสาหรับการตลาดอินเทอร์เน็ต :
แนวคิดรวม การใช้อนิ เทอร์เน็ต การใช้โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วเนื่อง การออกแบบเว็บไซต์กบั ส่วนสัมผัสของ
ลูกค้า การใช้เครื่องมือการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
Resources of internet Marketing, introduction of internet, Electronic commerce and the marketing
process, Marketing planning stage for online activities, Segmenting and analyzing the target market, Internet
marketing mix, Internet marketing implementation, virtual store for marketing products and services, the tools of
internet marketing resources : concepts, internet, mobile phone include personal digital assistant, Website design
and customer interface, Integrating the promotional mix.
**963 403 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relationship Management
เงื่อนไขของรายวิชา: 963 321

3(3-0-6)
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แนวคิดการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ แนวคิดการตลาดเชิงสัมพันธ์ ความเข้าใจเกีย่ วกับการตลาดบริการ CRM ใน
ฐานะกลยุทธ์หน่วยธุรกิจและแบบจาลอง ความเข้าใจเกีย่ วกับความคาดหวังของลุกค้าและพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ห่วงโซ่คุณค่า
ของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการวัฎจักรชีวติ ลูกค้า กลยุทธ์รกั ษาลูกค้า กลยุทธ์การแสวงหาลูกค้า เทคโนโลยี
สารสนเทศและการเก็บ ข้อ มูลลูก ค้า การขายด้ว ยพนัก งานและศูนย์บ ริก ารลูก ค้า อัต โนมัต ิ ระบบฐานข้อ มูลของการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ การวัดความพึงพอใจและความภักดี
Concepts of customer relationship management, concepts of relationship marketing, understanding
service marketing, CRM as business strategy and model, understand customer expectations and consumer
behavior, CRM value chain, customer life cycle management, customer retention strategies, wingback and
acquisition strategies, information technology and collecting customer data, sales force automation and
automated customer service centers, CRM data Warehouse, measuring customer satisfaction and loyalty.
**963 421 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3(3-0-6)
Advertising and Sales Promotion
เงื่อนไขของรายวิชา: 963 326
ทฤษฎีและวิธกี ารโฆษณาและการส่งเสริมการขาย บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณาและการส่งเสริมการ
ขายที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสัง คมการจัด องค์การของแผนกโฆษณาและการส่งเสริมการขายศึกษาวัตถุ ป ระสงค์การ
วางแผนและการดาเนินงานเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การเลือกสื่อ การกาหนดงบประมาณและการ
วัดผลศึกษาถึงข้อจากัด กฎหมาย และจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
Theories and techniques of advertising and sales promotion ; roles and influence of advertising and
sales promotion on social and economic systems; organizing advertising and sales promotion departments,
studying planning objectives and operations of advertising and sales promotion ; selecting media ; budget
establishing and results measuring ; studying constraints , laws and ethics concerning advertising and sales
promotion.
**963 422 การตลาดโลก
3(3-0-6)
Global Marketing
เงื่อนไขของรายวิชา: 963 217
ลักษณะรูปแบบและขอบเขตการประกอบการตลาดโลกปจั จัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดโลกการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมในการตลาดโลก การตัดสินใจเลือกตลาดเป้าหมาย วิธกี ารเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศทีเ่ ป็ นเป้าหมาย การ
ชาระเงินระหว่ างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การสื่อสาร การขนส่ง การประกันภัย การบรรจุหีบห่อและการ
ออกแบบ การกาหนดราคา และการเสนอราคาและอิทธิพลของอัตราแลกเปลีย่ นต่อนโยบายการกาหนดราคา มาตรการ
ส่งเสริมและการควบคุมสินค้าออกและสินค้าเข้าของประเทศต่างๆ การกีดกันทางการค้า องค์การการค้าระหว่างประเทศ
การค้าต่างประเทศของประเทศไทย รวมทัง้ หน่ วยงานทีม่ บี ทบาทในด้านการค้าต่า งประเทศของประเทศไทยทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชน
Characteristics, types and boundaries of global marketing, factors affecting global marketing,
analysis of global marketing environment, decisions on target market selection, methods of entering target
international market, international payments, international trade, communications, transportations, insurance,
packaging and design, pricing and quotation, roles of foreign exchange rate on pricing policy, promotion and
control measures in export and import of various countries, trade barriers , international trade organizations,
international trade of Thailand, including both public and private sectors involving with foreign trade of Thailand.
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**963 423 ศิ ลปะการขายและเทคนิ คการนาเสนอ
3(3-0-6)
Salesmanship and Presentation Techniques
เงื่อนไขของรายวิชา: 963 217 หรือ 963 325
หลักและกระบวนการเสนอขายสินค้า กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค หลักจิตวิทยาเพื่อจูงใจ การซือ้
ทฤษฎีการขาย เทคนิคและวิธกี ารเข้าถึงตลาดเป้าหมาย การวางแผนการขาย คุณสมบัติของพนักงานขาย การแสวงหา
ลูกค้า การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ การเข้าพบลูกค้า การเสนอขายสินค้าและการเจรจาต่อรอง การสาธิตสินค้า การเผชิญข้อ
โต้แย้ง การปิ ดการขาย การประเมินผลการขายและการแก้ปญั หาการขาย เทคนิคการเสนอขาย การเสนอผลประโยชน์ การ
เสนอขายทีส่ มบูรณ์แบบ การเสนอขายให้กบั บุคคล การเสนอขายให้แก่องค์การธุรกิจ สถาบันและหน่วยงานราชการ
Principles and processes of goods presentation, consumer’s buying decision processes,
psychological principles for buying persuasion, sales theories, techniques and approaches to target markets,
qualifications of salesman, customer search, pre-meeting preparations, meeting customer, goods presentation
and bargain negotiations , goods demonstration, confronting conflicts, closing sales, sales evaluation and
sales problem solving , sales offering techniques, benefit offering , complete sales offers, offering sales to
individuals and organizations of business, institutional or governmental nature.
**963 424 การจัดการการส่งออกและนาเข้า
3(3-0-6)
Export and Import Management
เงื่อนไขของรายวิชา: 963 217
หลักการและการปฏิบตั ใิ นการส่งออกและนาเข้า กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และข้อกาหนดในการส่งออก
และนาเข้า หลักการวิธีปฏิบตั ิและเตรียมการด้านเอกสารและการทาสัญญาซื้อขายวิธกี ารด้านศุลกากร การบรรจุหีบห่อ
การขนส่ง การชาระเงิน การจัดการและการจัดหน่ วยงานของแผนกส่งสินค้าออกและนาเข้า หน่ วยงานของทางราชการและ
สถาบันเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งสินค้า
Principles and practices in exports and imports ; laws and regulations in exports and imports ;
principles, practices and preparations of sales documents and contracts ; customs procedures; packaging;
transportation; payment; management and organization of exports and imports department; government and
private agencies related to exports and imports.
963 425

การศึกษารายบุคคล
3(3-0-6)
Individual study
เงื่อนไขของรายวิชา: เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชัน้ ปี ท่ี 4
นั ก ศึก ษาจัด ท าข้อ เสนอโครงการวิธีก ารศึก ษารายละเอีย ดต่ า งๆในการศึก ษาการประมวลผลและ
การวิเคราะห์ผลการศึกษา การจัดทารายงานและนาเสนอผลการศึกษา ภายใต้การควบคุมดูแลและให้คาปรึกษาแนะนาจาก
อาจารย์
Student must identify a project proposal, methods of research process , evaluation and
analysis of research results , research report and presentation under a lecturer’s supervision and
consultation.
*963 492

สัมมนาทางการตลาด
Seminar in Marketing
เงื่อนไขของรายวิชา: เป็ นนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชัน้ ปี ท่ี 4

3(3-0-6)
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การนาความรู้จากวิชาต่ างๆ ที่ได้ศึกษามาและจากการค้นคว้าเพิ่มเติมมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์
แก้ปญั หา และตัดสินใจทางการตลาดอย่างมีระบบ โดยนาเอาเทคนิคต่างๆ เช่น กรณีศกึ ษา กิจกรรมจาลองสถานการณ์
และอื่น ๆ มาใช้ นักศึกษาจะรายงานต่ อหน้ าชัน้ เรียน โดยเน้ นให้มีการทางานร่วมกัน เป็ นทีม และให้นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียน เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็ นนักการตลาดทีด่ ี
Integration of knowledge students gained from various courses with additional research in
systematically analyzing situations, solving problems, and making marketing decisions by applying techniques from
case studies and simulation games, in-class presentations with emphasis on teamwork and enthusiastic class
participation in order to prepare students to be good marketers.
**963 495 สหกิ จศึกษาด้านการตลาด
9(0-35-17)
Cooperative Education in Marketing
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน: 963 321
การเรียนรู้การปฏิบตั ิงานในองค์กรธุร กิจเอกชนและโรงงานอุต สาหกรรมด้า นการตลาดที่เ กี่ยวข้อ งกับ
สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
Learning from and participating in industry units in which practical-based activities are in the private
enterprises and industries in the area of marketing and related fields.
*966 111

หลักการบัญชีขนั ้ ต้น
3(3-0-6)
Preliminary Principles of Accounting
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
หลักการบัญชีและความรูท้ วไปเกี
ั่
่ยวกับการบัญชี ได้แก่ ความหมายและวัตถุประสงค์การบัญชีประโยชน์
ของข้อมูลทางการบัญชี และแม่บทการบัญชี หลักการและวิธกี ารบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่
การบัญชีสาหรับ
กิจการซือ้ ขายสินค้าและกิจการให้บริการ สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุง รายการปิ ดบัญชี การจัดทา
งบทดลอง กระดาษทาการ การจัดทางบการเงิน ระบบเงินสดย่อย การบัญชีเบือ้ งต้นเกีย่ วกับสินทรัพย์ หนี้สนิ ส่วนของ
เจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย หลักการและวิธกี ารของระบบใบสาคัญ และจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี
Accounting principles and general knowledge about accounting including accounting definition and
objectives, the value of accounting information and accounting framework, accounting principles and methods of
double entry system, accounting for trading enterprises and services business, journal and general ledger,
end-of-period adjustments, closing entries, trial services business, journal and general ledger, end-of-period
adjustments, closing entries, trial accounting for assets, liabilities, equity, revenue and expenses, concepts of
voucher system and accounting professional ethics.
**966 121 การบัญชี 2
3(3-0-6)
Accounting II
เงื่อนไขของรายวิชา: 966 111
ความหมายและการจาแนกประเภทของสินทรัพย์ หลักการและวิธกี ารบัญชีเกีย่ วกับสินทรัพย์และหนี้สนิ ได้แก่
เงินสดและเงินฝากธนาคาร, ลูกหนี้, ตั ๋วเงิน, สินค้า, เงินลงทุน, ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์ , ทรัพยากรธรรมชาติ, สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน, เจ้าหนี้การค้า และหนี้สนิ ประเภทต่ าง ๆ การรับรู้ การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ การบันทึกบัญชี การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินทรัพย์และหนี้สนิ ในงบการเงิน

26
Asset definition and classification, accounting concepts and principles for assets and liabilities,
including cash and bank deposit, account receivable, notes receivable, inventory, investment, property plant and
equipment, natural resources, intangible assets, creditors and other liabilities, recognition, valuation, recording,
presentation and disclosure of assets and liabilities in financial statements.
*966 241

การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Management Accounting
เงื่อนไขของรายวิชา: 966 111
การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี และกระบวนการเสนอข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน
การควบคุม และการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร การศึกษาถึงข้อมูลทางการบัญชีการเงิน และบัญชีต้นทุนการวิเคราะห์งบ
การเงิน ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ และกาไร การใช้ขอ้ มูลจากบัญชีต้นทุนเพื่อการจัดการ การจัดทางบประมาณของ
ธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดทางบประมาณเพื่อรายจ่ายลงทุน และการกาหนดราคาขาย
Application and presentation of accounting information for planning, controlling and decision making,
study of financial accounting and cost accounting information, financial statement analysis, cost-volume-profit
analysis, use of cost accounting in management, budgeting for business, preparation and analysis of capital
budgeting and pricing policy.
สถิ ติเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
Statistics for Management
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ระเบียบวิธสี ถิติ การจัดระเบียบและนาเสนอข้อมูล ความน่าจะเป็ นขัน้ แนะนา ตัวแปรสุม่ และการแจกแจง
ตัว แปรสุ่ม การประมาณค่ า และการทดสอบสมมุ ติฐานทางรูป แบบธุร กิจ การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนการถดถอย
สหสัมพันธ์และการทานาย การพยากรณ์และตีความแนวโน้ม การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Statistical methods, organizing and displaying data, introduction to probability, random variables
and their distributions, estimation and hypothesis testing in business model, analysis variance, regression
correlation and prediction, forecasting and interpreting trends, statistical software.
**967 201

**967 261

หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principles of Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฏีการจัดการ การบริหารการเปลีย่ นแปลง กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง หน้าทีข่ องการจัดการ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจและวัฒนธรรมองค์การ การวางแผน: กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ
การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ การสังการและอ
่
านวยการ ภาวะผู้นา การจูงใจมุ่งผลงาน คณะทางานและการร่วมมือ
การสือ่ สารเพื่อการจัดการ การควบคุม
Major concepts and management theory, change management, negotiation strategy, functions of
management, business environment and organization culture, planning; decision process, planning process,
organizing; human resource management, leading; leadership, motivation, team and teamwork, communication
for management, controlling.
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ใน การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์และการสรรหาพนักงาน การทดสอบและการ
คัดเลือกพนักงาน การฝึ กอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบตั ิงานและการประเมินผล การจ่ายค่าตอบ แทนให้กบั
พนักงาน การจัดการแรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรองร่วม การบริหารคนเก่ง หลักจริยธรรมและการปฏิบตั อิ ย่างเป็ น
ธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
Managing human resources, personnel planning and recruiting, testing and selecting human resource, training
and developing human resource, performance management and appraisal, compensation, managing labor
relations and collective bargaining, talent management, ethics and fair treatment in human resource
management, and protecting safety and health.
**967 263

การจัดการงานผลิ ตและบริการ
3 (3-0-6)
Production Management and Service
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาการกระบวนการผลิตและการบริการ แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการบริการ
การบริหารโครงการ การประมาณการณ์อุปสงค์ การเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการวางผังโรงงาน การจัดซือ้ การจัดการสินค้าคง
คลังการวิเคราะห์และออกแบบงาน การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการคุณภาพ การจัดการด้านเทคโนโลยี
Study production and service processes, concept of products and service design, project
management, demand forecasting, location and layout design, purchasing, inventory management, work design
and analysis, supply chain management, quality management. And Technology management
**967 303

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 (3-0-6)
Management Information Systems
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ศึกษาหลักสาคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งระบบสารสนเทศและองค์ก าร จริย ธรรมในการใช้ร ะบบสารสนเทศ ฐา นข้อ มูล เทคโนโลยี
โทรคมนาคม การจัดการความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการ
ความรู้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการพัฒนาระบบสารสนเทศ
Study the core concept of management information systems, the element of management
information systems, the relationship between information systems and organization, ethic for information
systems using, database, telecommunication, information systems security management, enterprise application,
electronic business, knowledge management, decision support systems and information systems development.
*967 464

จริยธรรมธุรกิ จและ สถานประกอบการที่ยงยื
ั่ น
3 (3-0-6)
Business Ethics and Sustainable Enterprise
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
บทบาทของธุรกิจกับการพัฒนาสังคมอย่างยังยื
่ น การประยุกต์หลักธรรมไปสู่จริยธรรมธุรกิจ จริยธรรม
ธุรกิจและพฤติกรรมทีพ่ ่งึ ประสงค์ ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในองค์กร การกากับดูแลกิจการ หลักการเกี่ยวกับ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ติ ่ อแรงงาน ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภคของธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมของธุรกิจ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมและการมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชนของธุรกิจ
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Role of business and sustainable social development, the applications of moral to business ethics,business
ethics and desirable behavior, knowledge of ethics in organization, business monitoring, principles of good corporate
governance, human rights and labor treatment,responsibility of business on customers and environment, justice in business,
participation of business in community development.

