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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาดสมัยใหม่) 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
______________________ 

 
รายวิชา 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 LA02101 ภาษาไทยธุรกิจ      3(3-0-6) 
    Thai Language for Business  
 LA02102 ทักษะการใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 
    Thai Language Usage Skill  
          1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 LA02103 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร    3(3-0-6) 
   English for Communication  
 LA02104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้     3(3-0-6) 
   English for Learning  
 LA02205 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ     3(3-0-6) 
   English for Professional  
 LA02206 ภาษาในประชาคมอาเซียนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
   ASEAN Language for Communication  
 LA02207 ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
   Foreign Language for Communication  

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 HM02101 คุณธรรมและจริยธรรมแห่งชีวิต    3(3-0-6) 
   Morality and Ethics for Life  
 HM02102 สารสนเทศศาสตร์      3(3-0-6) 
   Information Sciences  
 HM02103 มนุษย์กับสังคม      3(3-0-6) 
   Man and Society 
 HM02104 อารยธรรม       3(3-0-6) 
   Civilization  
 HM02105 วิถีชีวิตแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 
   Living Style of Sufficiency Economics Philosophy  
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 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 SO02101 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์     3(3-0-6) 
   Personality and Human Relationship  
 SO02102 จิตวิทยาทั่วไป      3(3-0-6) 
   General Psychology  
 SO02103 พลเมืองไทยและพลโลก     3(3-0-6) 
   Thai Citizen and Global Citizen  
 SO02104 ไทยศึกษา       3(3-0-6) 
   Thai Studies  
 SO02205 สภาวการณ์โลกและอาเซียนศึกษา    3(3-0-6) 
   Global Issue and ASEAN Studies  
 SO02206 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม    3(3-0-6) 
   Politics Economy  and Society  
 SO02207 กฎหมายพื้นฐาน      3(3-0-6) 
   Foundation Laws 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 MS02101 คณิตศาสตร์และสถิติกับการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
   Mathematics and Statistics with Decision Making  
 MS02102 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
   Sciences and Environment  
 MS02103 นันทนาการและกีฬา      (3-0-6) 
   Recreations and Sports  
 MS02204 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อ และการสื่อสาร   3(3-0-6) 
   Information Technology Media and Communication  
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 87  หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ จ านวน 36  หน่วยกิต 
 BBA4101 การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี    3(3-0-6) 
   Accounting for Non-accountant 
 BBA4102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่            3(3-0-6) 
   Modern organizations and Management  
      BBA4103  หลักการตลาด              3(3-0-6) 
   Principles of Marketing  
 BBA4104 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์            3(3-0-6) 
   Commercial and Business Laws 
       BBA4105    การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ    3(2-2-5) 
   Computer Applications in Business 
 BBA4106 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ    3(3-0-6) 
   Economics for Business Management 
 BBA4107  การบริหารการเงิน               3(3-0-6) 
    Financial Management 
 BBA4108 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการปฏิบัติการ             3(3-0-6) 
   Quantitative Analysis for Operation Management 
 BBA4109 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ               3(3-0-6) 
                        Human Resource Management and Organizational Behaviors 
 BBA4110 การจัดการเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 
   Strategic Management  
  BBA4111 การวิจัยทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ                3(3-0-6) 
   Research Methods and Business Statistic 
 BBA4112  ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ                  3(2-2-5) 
   English for Business Profession Development 
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 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน และข้อก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
            2.2.1 วิชาบังคับ จ านวน 42 หน่วยกิต 
       วิชาเอกการตลาดสมัยใหม่ จ านวน 42 หน่วยกิต 
 ข้อก าหนด : ให้ทั้งที่เข้ากลุ่มและไม่เข้ากลุ่มการเรียนรู้โดยการท างานเป็นฐาน (WBL) ต้องเรียนรู้
รายวิชา จ านวน 18 หน่วยกิต ต่อไปนี้ 
 BMM4201  การจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่    3(3-0-6) 
   Modern Trade Management 
 BMM4202 การวิเคราะห์และการเข้าถึงผู้บริโภค    3(3-0-6) 
   Consumer Analysis and Consumer Insight    
 BMM4203 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ      3(3-0-6) 
   Integrated Marketing Communications 
 BMM4204 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์     3(3-0-6) 
   Customer Relationship Management 
 BMM4207 สัมมนาทางการตลาด         3(3-0-6) 
   Seminar in Marketing 
 BMM4208 การวิจัยทางการตลาด     3(2-2-5) 
   Marketing Research  

 ข้อก าหนด : กรณีเข้ากลุ่มการเรียนรู้โดยการท างานเป็นฐาน (WBL) ต้องเรียนรู้รายวิชา จ านวน 
24 หน่วยกิต ต่อไปนี้ 
 BMM4209 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1 3(0-40-0) 
   Work-based Learning in Modern Trade Business Management 1  
 BMM4210 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2 3(0-40-0) 
   Work-based Learning in Modern Trade Business Management 2  
 BMM4211 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3 3(0-40-0) 
   Work-based Learning in Modern Trade Business Management 3 
 BMM4212 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 3(0-40-0) 
   Work-based Learning in Modern Trade Business Management 4  
 BMM4213 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5 3(0-40-0) 
   Work-based Learning in Modern Trade Business Management 5 
 BMM4214 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6 3(0-40-0) 
   Work-based Learning in Modern Trade Business Management 6  
 BMM4215 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7 3(0-40-0) 
   Work-based Learning in Modern Trade Business Management 7  



 

 

 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ (วิชาเอกการตลาดสมัยใหม่) - 5 
 

 BMM4216 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 8 3(0-40-0) 
   Work-based Learning in Modern Trade Business Management 8  

 ข้อก าหนด : กรณีไม่เข้ากลุ่มการเรียนรู้โดยการท างานเป็นฐาน (WBL) ต้องเรียนรู้รายวิชา จ านวน 
24 หน่วยกิต ต่อไปนี้ 
 BMM4205 การบริหารการขายและศิลปะการขาย    3(3-0-6) 
   Sales management and the art of selling 
 BMM4206 กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า        3(3-0-6) 
   Branding Strategy 
 BMM4302 การบริหารหมวดหมู่สินค้า      3(3-0-6) 
   Product Category Management  
 BMM4303 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้านค้า   3(3-0-6) 
   Visual Merchandising  
 BMM4304 ธุรกิจค้าปลีกที่ไม่มีร้านค้า      3(3-0-6) 
   Non-Store Retailing  
 BMM4305 การตลาดบริการ      3(3-0-6) 
   Service Marketing 
         BMM4309 กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด    3(3-0-6) 
   Marketing Strategies and Planning  
 BMM4310 การจัดการโฆษณาและการสร้างสรรค์    3(3-0-6) 
   Advertising Management and Creative 

           2.2.2 วิชาเลือก จ านวน 3 หน่วยกิต 
             วิชาเอกการตลาดสมัยใหม่ เลือกเรียน จ านวน 3  หน่วยกิต  
 BMM4301 การบริหารสินค้าในธุรกิจค้าปลีก     3(3-0-6) 
   Retail Management  
 BMM4302 การบริหารหมวดหมู่สินค้า      3(3-0-6) 
   Product Category Management  
 BMM4303 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้านค้า   3(3-0-6) 
   Visual Merchandising  
 BMM4304 ธุรกิจค้าปลีกที่ไม่มีร้านค้า      3(3-0-6) 
   Non-Store Retailing  
 BMM4305 การตลาดบริการ      3(3-0-6) 
   Service Marketing  
 BMM4306 การขายและการบริหารงานขาย    3(3-0-6) 
   Selling and Sales Management  
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 BMM4307 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจค้าปลีก   3(3-0-6) 
   Human Resource Management in Retailing  
 BMM4308 การจัดการการจัดซื้อ      3(3-0-6) 
   Purchasing Management  
 BMM4309 กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด    3(3-0-6) 
   Marketing Strategies and Planning  
 BMM4310 การจัดการโฆษณาและการสร้างสรรค์    3(3-0-6) 
   Advertising Management and Creative 
 BMM4311 การตลาดดิจิทัล      3(3-0-6) 
   Digital Marketing   

  2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือหัวข้อพิเศษ     
จ านวน 6 หน่วยกิต 
   วิชาเอกการตลาดสมัยใหม่ จ านวน 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 BMM4312 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาดสมัยใหม่  6(0-40-0) 
   Professional Internship in Modern Marketing  
 BMM4313 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านการตลาดสมัยใหม่   6(0-40-0) 
   Cooperative Education in Modern Marketing   
 BMM4314 หัวข้อพิเศษทางด้านการตลาดสมัยใหม่    6(0-30-10) 
   Special Topics in Modern Marketing   

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก  
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แผนการศึกษา 

 
  แผนการศึกษา วิชาเอกการตลาดสมัยใหม่ 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LA02102 ทักษะการใช้ภาษาไทย 3 3(3-0-6) 
LA02103 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร 3 3(3-0-6) 
SO02101 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 3 3(3-0-6) 
MS02102 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 3 3(3-0-6) 
BBA4101 การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี 3 3(3-0-6) 
BMM4201 การจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่ 3 3(3-0-6) 
*BMM4209 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1 หรือ 
3 3(0-40-0) 

*BMM4205 การบริหารการขายและศิลปะการขาย     3 3(3-0-6) 
รวม 21  

 
หมายเหตุ   *กรณีเข้ากลุ่มการเรียนรู้ WBL ให้เลือกเรียนรายวิชา BMM4209 และกรณีไมเ่ข้ากลุ่มการ
เรียนรู้ WBL ให้เลือกเรียนรายวิชา BMM4205 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LA02104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 3 3(3-0-6) 
HM02101 คุณธรรมและจริยธรรมแห่งชีวิต 3 3(3-0-6) 
MS02101 คณิตศาสตร์และสถิติกับการตัดสินใจ 3 3(3-0-6) 
BBA4104 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 3 3(3-0-6) 
BBA4105 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้

ในงานธุรกิจ 
3 3(2-2-5) 

BBA4103 หลักการตลาด 3 3(3-0-6) 
*BMM4210 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2 หรือ 
3 3(0-40-0) 

*BMM4206 กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า    3 3(3-0-6) 
รวม 21  

หมายเหตุ   *กรณีเข้ากลุ่มการเรียนรู้ WBL ให้เลือกเรียนรายวิชา BMM4210 และกรณีไมเ่ข้ากลุ่มการ
เรียนรู้ WBL ให้เลือกเรียนรายวิชา BMM4206 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
SO02205 สภาวการณ์โลกและอาเซียนศึกษา 3 3(3-0-6) 
HM02105 วิถีชีวิตแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3 3(3-0-6) 

SO02103 พลเมืองไทยและพลโลก 3 3(3-0-6) 
BBA4106 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ 3 3(3-0-6) 
BBA4107 การบริหารการเงิน 3 3(3-0-6) 
BBA4102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3 3(3-0-6) 

*BMM4211 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3 หรือ 

3 3(0-40-0) 

*BMM4303 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่ง
ร้านค้า 

3 3(3-0-6) 

รวม 21  

หมายเหตุ   *กรณีเข้ากลุ่มการเรียนรู้ WBL ให้เลือกเรียนรายวิชา BMM4211 และกรณีไมเ่ข้ากลุ่มการ
เรียนรู้ WBL ให้เลือกเรียนรายวิชา BMM4303 

 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BBA4108 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการ

ปฏิบัติการ 
3 3(3-0-6) 

BBA4109 การจัดการทุนมนุษย์และพฤติกรรม
องค์การ 

3 3(3-0-6) 

BMM4202 การวิเคราะห์และการเข้าถึงผู้บริโภค 3 3(3-0-6) 
BMM4203 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 3(3-0-6) 
BMM4204 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3 3(3-0-6) 
*BMM4212 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 หรือ 
3 3(0-40-0) 

*BMM4304 ธุรกิจค้าปลีกที่ไม่มีร้านค้า 3 3(3-0-6) 
รวม 18  

หมายเหตุ   *กรณีเข้ากลุ่มการเรียนรู้ WBL ให้เลือกเรียนรายวิชา BMM4212 และกรณีไมเ่ข้ากลุ่มการ
เรียนรู้ WBL ให้เลือกเรียนรายวิชา BMM4304 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BBA4110 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3(3-0-6) 
BBA4111 การวิจัยทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ 3 3(2-2-5) 
BBA4112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ

ทางธุรกิจ 
3 3(3-0-6) 

BMMXXXX วิชาเลือก 1 3 X(X-X-X) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3 X(X-X-X) 
*BMM4213 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5 หรือ 
3 3(0-40-0) 

*BMM4305 การตลาดบริการ 3 3(3-0-6) 
รวม 18  

หมายเหตุ   *กรณีเข้ากลุ่มการเรียนรู้ WBL ให้เลือกเรียนรายวิชา BMM4213 และกรณีไมเ่ข้ากลุ่มการ
เรียนรู้ WBL ให้เลือกเรียนรายวิชา BMM4305 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 X(X-X-X) 
BMM4208 การวิจัยทางการตลาด 3 3(2–2–5) 
BMM4207 สัมมนาการตลาด 3 3(3-0-6) 
*BMM4214 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6 หรือ 
3 3(0-40-0) 

*BMM4309 กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด 3 3(3-0-6) 
*BMM4310 การจัดการโฆษณาและการสร้างสรรค์ 3 3(3-0-6) 

รวม 12/15  

หมายเหตุ   *กรณีเข้ากลุ่มการเรียนรู้ WBL ให้เลือกเรียนรายวิชา BMM4214 และกรณีไมเ่ข้ากลุ่มการ
เรียนรู้ WBL ให้เลือกเรียนรายวิชา BMM4309 และ BMM4310 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
*BMM4215 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7 หรือ 
3 3(0-40-0) 

*BMM4312 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
การตลาดสมัยใหม่ หรือ 

6 6(0-40-0) 

*BMM4313 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านการตลาด
สมัยใหม่  หรือ 

6 6(0-40-0) 

*BMM4314 หัวข้อพิเศษทางด้านการตลาดสมัยใหม่  6 6(0-30-10) 
รวม 3/6  

หมายเหตุ   *กรณีเข้ากลุ่มการเรียนรู้ WBL ให้เลือกเรียนรายวิชา BMM4215 และกรณีไมเ่ข้ากลุ่มการ
เรียนรู้ WBL ให้เลือกเรียนรายวิชา BMM4312 หรือ BMM4313 หรือ BMM4314 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BMM4216 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 8 
3 3(0-40-0) 

*BMM4312 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
การตลาดสมัยใหม่ หรือ 

6 6(0-40-0) 

*BMM4313 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านการตลาด
สมัยใหม่  หรือ 

6 6(0-40-0) 

*BMM4314 หัวข้อพิเศษทางด้านการตลาดสมัยใหม่  6 6(0-30-10) 
รวม 9  

หมายเหตุ   *กรณีเข้ากลุ่มการเรียนรู้ WBL ให้เลือกเรียนรายวิชา BMM4312 หรือ BMM4313 หรือ 
BMM4314 
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 แผนการศึกษาส าหรับเทียบโอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 

รวม 21  
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2  

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 

 รวม 21  
 

ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 

3 
3 
3 

X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 

 รวม 9  
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 

รวม 21  
 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 

 รวม 21  
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ค าอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา 
  1) กลุ่มภาษาไทย    
LA02101 ภาษาไทยธุรกิจ       3(3-0-6) 
  Thai Language for Business 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การฟังและการอ่าน
จับใจความ การพูดในที่ประชุม การเขียนความเรียงต่างๆ การใช้ภาษาสื่อมวลชน การอ่านสิ่งพิมพ์ประเภท
ต่างๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ และการใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่เกิดขึ้นในสังคม 
  Practice Thai language skills in listening, speaking, reading and writing, listening 
and reading comprehension, speaking at a meeting, writing essays, using language for mass 
media, reading publications in various countries to be a tool for education And the use of 
language in daily communication, being aware of the language changes that occur in society. 

LA02102 ทักษะการใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 
  Thai Language Usage Skill 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความส าคัญและหลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การ
พูด และการเขียนภาษาไทยในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการในชีวิตประจ าวันรวมทั้ง
การเขียนรายงานทางวิชาการการบันทึกการประชุม และงานธุรการที่ส าคัญ 
  Importance and principles of the Thai language, problems in using Thai 
language, practice of reading, listening, speaking and writing Thai language skills in various 
situations Both formal And informal in daily life. Including academic report writing, meeting 
recording And important administrative tasks. 

 2) กลุ่มภาษาต่างประเทศ    

LA02103 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  English for Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  พัฒนาทักษะการอ่าน การพูด การฟัง และการเขียนภาษาอังกฤษในเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ต่างๆ ส าหรับการสื่อสาร สื่อความหมายในชีวิตประจ าวัน 
  Develop reading, speaking, listening and writing English skills in various 
situations or situations For communication Convey meaning in daily life. 
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LA02104 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้     3(3-0-6) 
  English for Learning 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  โครงสร้างที่ส าคัญของภาษาอังกฤษ เสริมสร้างทักษะการอ่าน การพูด การฟัง และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เรื่องที่สนใจศึกษา  สิ่งของที่จ าเป็นในการอุปโภคบริโภค และ
พบเห็นในชีวิตประจ าวัน เช่น สื่อโฆษณา ฉลากสินค้า การรับสมัครงาน  คู่มือครุภัณฑ์ เป็นต้น 
  Important structure of the English language Enhance reading, speaking, 
listening and writing English skills to be used as tools for learning subjects of interest, 
necessary items for consumption And seen in everyday life such as advertising media, 
product labels, recruitment Equipment manual etc. 

LA02205 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ      3(3-0-6) 
  English for Professional 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน  การประกอบอาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการ 
  Develop English language learning skills for work, occupation and being an 
entrepreneur. 

LA02206 ภาษาในประชาคมอาเซียนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  ASEAN Language  for Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ศึกษาและพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาของประเทศที่สนใจใน
ประชาคมอาเซียนเพื่อการสื่อสารในสังคม และเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
  Study and develop listening, speaking, reading and writing skills in interested 
countries in the ASEAN Community for social communication. And is the basis for learning. 

LA02207 ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Foreign  Language  for Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ศึกษาและพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาของประเทศที่สนใจเพ่ือ
การสื่อสารในสังคม  และเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 
  Study and development of speaking, listening, reading and writing skills in 
interested countries for communication in society. And is the basis for learning. 
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 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
HM02101 คุณธรรมและจริยธรรมแห่งชีวิต     3(3-0-6) 
  Morality and Ethics for Life 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความส าคัญและคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมมนุษย์ ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม
ในสังคมอดีตและปัจจุบัน คุณธรรมตามหลักศาสนาต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ศึกษาบุคคล
ต้นแบบที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่ควรเป็นแบบอย่างการสืบทอดในสังคม การรวมกลุ่มเพ่ือ
สร้างสรรค์กิจกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันและหรือชุมชนท้องถิ่น 
  Importance and value of morality and ethics of human society, moral and 
ethical problems in past and present societies, moral according to various religious principles 
To guide the way of life, Study the role model that is full of morality and ethics that should 
be a role model for succession in society, Integration to create moral, ethical, institutional 
and / or community activities. 

HM02102 สารสนเทศศาสตร ์      3(3-0-6) 
  Information Sciences 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความส าคัญของวิทยาการสารสนเทศศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ  
การสืบค้น และรวบรวมสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลสารสนเทศ และการ
ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา และการน าเสนอผลในรูปแบบของบทนิพนธ์ที่มีมาตรฐาน 
  The importance of information science, Study about information theory, 
Information resources, searching and collecting information systematically, using computers 
for information processing. And using the internet for education And presenting the results in 
a standard thesis format. 

HM02103 มนุษย์กับสังคม       3(3-0-6) 
  Man and Society 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  สังคมมนุษย์  การขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การควบคุมทางสังคม กลุ่ม
สังคม สิทธิมนุษยชน การจัดช่วงชั้นทางสังคม สถาบันสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ลักษณะสังคมไทย
ปัจจุบัน ปัญหาสังคมไทย ความร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกใน
ปัจจุบัน การสร้างแผนการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี สถานการณ์
ผู้สูงอายุและระบบสังคมผู้สูงอายุ 
  Human society, socialization, social organization, social control, social group, 
human right, social stratification, social institution, social change, current Thai society 
characteristics, Thai society problems, cooperation, conflict, international relations according 
to the current world situation, creating lifestyle plans that are appropriate in current society, 
good follower leadership, situation of the elderly and the aging society. 
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HM02104 อารยธรรม       3(3-0-6) 
  Civilization 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  อารยธรรมโลก การก่อตั้งเมือง แว่นแคว้นอาณาจักร และประเทศ ความเจริญรุ่งเรือง
ทางด้านสังคม ศาสนา ศิลปกรรม วรรณกรรม การเมืองของประเทศในโลกตะวันตก ตะวันออก และอเมริกา
และอารยธรรมไทย วิวัฒนาการของชาติไทยสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสังคม การ
ปกครอง ศาสนา เศรษฐกิจ ศิลปกรรม วรรณกรรมและอ่ืนๆ ในยุคสมัยต่างๆ อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก 
ตะวันออกท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
  World civilization, the establishment of cities Kingdoms and territories, 
prosperity in society, religion, arts, literature, politics of the countries of the West, East and 
America, And Thai civilization, the evolution of the Thai nation in the past to the present, 
Social prosperity, government, religion, economy, arts, literature and others In different eras, 
the influence of western civilization Eastern, affecting the changes of Thai society from the 
past to the present. 

HM02105 วิถีชีวิตแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6) 
  Living Style of Sufficiency Economics Philosophy 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การเรียนรู้การด าเนินชีวิตของบุคคล สังคมชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือการศึกษาก าหนดการปฏิบัติสู่วิถีชีวิตที่มีความพอเพียง และมี
ความสุข  
  Knowledge and understanding of the philosophy of the sufficiency economy 
of King Bhumibol Adulyadej, learning the lifestyle of a person, community society in 
accordance with the philosophy of the sufficiency economy which is a good model for 
studying the implementation of a sufficiency and happy lifestyle. 
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 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
SO02101 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์     3(3-0-6) 
  Personality and Human Relationship 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความหมายของบุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎี
บุคลิกภาพที่ส าคัญ หลักของมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคในการชนะใจผู้ อ่ืน วิธีปฏิบัติเพ่ือให้ผู้อ่ืนชอบ วิธีปฏิบัติ
เพ่ือให้ผู้อ่ืนคล้อยตาม  วิธีปฏิบัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงผู้อ่ืน วิธีท าให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข และวิธีชนะความ
ทุกข์และสร้างความสุข 
  Personality meaning, personality trait As well as personality development 
important personality theory, principles of human relations, techniques for winning the heart 
of others, practices to impress, practices for others to conform, practices for changing others, 
practices to make family life happy, And practices to overcome suffering and create 
happiness. 

SO02102 จิตวิทยาทั่วไป       3(3-0-6) 
  General Psychology 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ศึกษาประวัติและวิธีทางจิตวิทยา พ้ืนฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการของมนุษย์ 
แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม 
  Study the history and methods of psychology, biological basis of behavior, 
human development, motivation, perception, learning, intelligence, emotions, personality 
and social behavior of individuals and groups. 

SO02103 พลเมืองไทยและพลโลก      3(3-0-6) 
  Thai Citizen and Global Citizen 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ประชากรไทยและโลกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มของอนาคต ความส าคัญของ
ประชากรต่อการพัฒนาประเทศ  คุณภาพ และคุณลักษณะของประชากรที่จะเป็นก าลังส าคัญของสังคมไทย
และสังคมโลก แนวทางการพัฒนาประชากรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและเป็นความต้องการของสังคม 
  Thai and world population from the past to the present and future trends, 
importance of population to national development, Quality and characteristics of the 
population that will be an important force of Thai society and the world society, The 
guidelines for population development to be valuable human resources and social needs. 
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SO02104 ไทยศึกษา       3(3-0-6) 
  Thai Studies 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ในด้าน
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ระบบประเทศด้านต่างๆ ที่จะเป็นอนาคต แสดงถึงความเจริญก้าวหน้า            
มีอารยธรรมที่เป็นสากล ความภูมิใจ ความรัก ความศรัทธา เสียสละและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความมั่นคง
ประเทศไทยรวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์ และอารยธรรมของเมืองพิษณุโลก 
  Learn about Thai history from the past, present and future, analytical Critical 
in government, economy and society, various country systems That will be the future, 
represents progress There is an international civilization, Pride, love, faith, sacrifice, and 
participation, building stability in Thailand , including the study of history And the civilization 
of Phitsanulok. 

SO02205 สภาวการณ์โลกและอาเซียนศึกษา    3(3-0-6) 
  Global Issue and ASEAN Studies 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตในสภาวการณ์
โลกปัจจุบันและอนาคต ความเป็นมาและความส าคัญในการเป็นประชาคมอาเซียน ข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศ
สมาชิก ยุทธศาสตร์ของอาเซียน ข้อตกลงความร่วมมือกันของประเทศในประชาคมอาเซียนทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในประเทศและแนวโน้มความก้าวหน้าและ
อนาคตของประชาคมอาเซียน 
  Analyze the movement of events after World War II to the present day in 
politics, economy, society and the integration of various countries That has an impact on life 
in the current and future world situations, background and importance of being an ASEAN 
Community, basic information of member countries, ASEAN strategy, agreement on 
cooperation of countries in the ASEAN Community in politics Economy and society, 
Problems and effects that may occur in the country and progression trend and the future of 
the ASEAN Community. 
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SO02206     การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                    3(3-0-6) 
  Politics Economy  and Society 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  การจัดการ การบริโภค การผลิต และแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจ  โดย
เน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของพฤติการณ์และค่านิยมทางสังคม การเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีต่อระบบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจ  แนวทางการเปลี่ยนแปลงของสถาบันทางเศรษฐกิจ  อันเป็นผลเนื่องมาจากวิวัฒนาการ
ของระบบสังคม และความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
  Management, consumption, production and exchange of goods and services 
in an economy by emphasizing influence of circumstances and social values, political and 
traditional affecting the system and economic institutions  .The Impact of Social system on 
economic evolution. The relationships of politics, economy and society of Thailand. 

SO02207     กฎหมายพื้นฐาน                        3(3-0-6) 
  Foundation Laws 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
   ความส าคัญของการพัฒนากฎหมายทางสังคมและกระบวนการยุติธรรม  เรียนรู้กฎหมาย
พ้ืนฐานที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือความเข้าใจและการน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  เช่น  รัฐธรรมนูญ  กฎหมายเกี่ยวกับบ้านและที่ดิน  การท าธุรกิจรายย่อยครอบครัว  ยานพาหนะและ
การจราจร  การประกันชีวิต  อาหารและยา  การคุ้มครองผู้บริโภค  การเกษตรกรรม  การบริการ  เป็นต้น  
รวมทั้งกฎหมายที่ปรับปรุงให้ทันสมัยในปัจจุบัน 
  The importance of social law development and the judicial process. Study of 
basic law necessary in real life for understanding and implementation in life such as the 
constitution: constitution of the kingdom of Thailand, laws of land and houses,  family 
business, the vehicle and traffic law, life insurance, food and drug,  consumer protection law, 
agricultural law, Service etc .Including modern law at present. 
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 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
MS02101 คณิตศาสตร์และสถิติกับการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
  Mathematics and Statistics with Decision Making 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  การคิด การใช้เหตุผล และการค านวณเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ส าคัญในชีวิตประจ าวันสถิติ 
และระเบียบวิธีทางสถิติ หลักการและกระบวนการของการตัดสินใจ การใช้เทคนิควิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการตัดสินใจ 
  Thinking, reasoning and calculation in important mathematics in daily life, 
Statistics and statistical methods, principles and processes of decision making, using 
mathematical and statistical techniques for decision making. 

MS02102 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
  Sciences and Environment 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  กระบวนการและพัฒนาการของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กฎเกณฑ์ทั่วไปของระบบนิเวศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ มนุษย์ สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อการด าเนินชีวิต สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ 
  Process and development of scientific knowledge, general rules of the 
ecosystem, the relationship between science human and environment, the impact of 
scientific and technological progress on life, environment, society and economy. 

MS02103 นันทนาการและกีฬา      3(3-0-6) 
  Recreations and Sports 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความหมายและขอบข่ายของนันทนาการและกีฬา การเรียนรู้กิจกรรมนันทนาการ การเล่น
และชมกีฬาเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน และผ่อนคลายความตึงเครียด การเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง  
และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
  Definition and scope of recreation and sport, learning recreation activities, 
playing and watching sports for fun. And relieve tension, strengthening the body and 
sportsmanship. 

MS02204 เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ และการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  Information Technology Media and Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความรู้เกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสื่อสารและเรียนรู้ตลอดชีวิตการใช้
ประโยชน์จากสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแสวงหาสารสนเทศ ความรู้การจัดการระบบสารสนเทศ 
และการน าใช้เพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจและการบริหารงานในยุคปัจจุบัน 
  Knowledge of the media, Information technology in media used of 
communication and lifelong learning, utilization of media and information technology to 
search for information. Information system management for increasing capacity business and 
management in modern age. 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ 
BBA4101 การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี                                        3(3-0-6) 
                  Accounting for Non-accountant 
            เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
                  ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ แม่บททางการบัญชี วิธีการบันทึกรายการในสมุด
ขั้นต้น และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทเกี่ยวกับกิจการบริการ การจัดท างบทดลอง การจัดท างบการเงิน 
หลักและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเงินฝากธนาคาร การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด หลักและวิธีการ
ของระบบเงินสดย่อยและใบส าคัญ และระบบสารสนเทศทางบัญชี 
  Definitions, objectives and benefits of accounting framework, recording of 
transactions in a general journal and general ledgers, and providing a trial balance, preparing 
trial balance, preparing Financial statement, Principles of accounting regarding cash and bank 
deposits, Internal control regarding cash and petty cash system and vouchers, and 
accounting information systems. 

BBA4102       องค์การและการจัดการสมัยใหม่                                      3(3-0-6) 
               Modern Organizations and Management 
              เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ลักษณะและรูปแบบขององค์การสมัยใหม่ แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ สภาพแวดล้อม
ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การ
ติดต่อสื่อสารในองค์การ ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม การจูงใจ การควบคุมและประเมินผล รวมถึงทฤษฎี
การจัดการสมัยใหม่ จริยธรรมทางธุรกิจ การก ากับดูแลที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม 
   Characteristics and forms of a modern organizational, various management 
concept and theories, environmental factors influencing the management, management 
functions, planning, organizing, staffing, communicate in organization, leadership and 
teamwork, motivation, evaluation and control, modern management theory, business ethics, 
good governance and social responsibility. 
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BBA4103    หลักการตลาด                                                  3(3-0-6) 
          Principles of Marketing 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีของการตลาด ลักษณะและ
ขอบเขตของการตลาด กลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยการตลาด ปัจจัยทางการตลาด 
การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด การวางแผนและการ
พยากรณ์ความต้องการ ธุรกิจข้ามชาติ และจริยธรรมทางการตลาด สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ  วิวัฒนาการที่ส าคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ  วิวัฒนาการของ
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  Characteristics and processes of marketing, marketing concepts and theories, 
scope of marketing, marketing strategy, marketing environmental analysis, the use of 
marketing information technology in the globalization era, electronic commerce, marketing 
research, marketing factors, segmentation, choosing the target audience, consumer behavior, 
marketing mix factors, planning and forecasting needs, multinational business and marketing 
ethics, International business environment, forms of economic integration, the evolution of 
international business, international trade, investment and related theories. 

BBA4104  กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์      3(3-0-6) 
           Commercial and Business Laws 
         เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  หลักกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคล สิทธิ สภาพ และชนิดของสิทธิ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ หลัก
กฎหมาย นิติกรรม หนี้ สัญญา และเอกเทศสัญญา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน กู้ยืม 
ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตัวแทน นายหน้า กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภคและ
ป้องกันการค้าที่ ไม่เป็นธรรม การฟ้ืนฟูกิจการ การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ กฎหมายธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
  General principles regard to the establishment of business, civil and 
commercial laws relating to individuals, rights, conditions and types of rights, regulation of 
business operations, juristic acts and contracts law, sales and purchase agreements, hiring, 
labor, loans, guarantees, mortgages, pledges, agents, brokers, investment laws, the law on 
consumer protection and unfair trade, business rehabilitation, commercial dispute 
resolution, electronic transaction law and intellectual property law. 
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BBA4105   โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ   3(2-2-5) 
           Software Package and Application for Business 
              เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
ประเภทต่าง ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เวิร์คชีต  เวิร์ดโปรเซสเซอร์ ฯลฯ เพ่ือให้สามารถน า
โปรแกรมดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจในปัจจุบัน 
  Study to computer software for business in various types, such as electronic 
database systems, work sheets, word processors, etc., in order to be able to business 
applications. 

BBA4106  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ        3(3-0-6)        
              Economics for Business Management 
            เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความหมายและหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ ขอบเขตการจัดสรรทรัพยากร ว่าด้วยมูลค่า 
ราคา พฤติกรรมของผู้บริโภคและทฤษฎีการผลิต อุปสงค์และอุปทานของสินค้าในตลาด การก าหนดราคา การ
ภาษีอากร ทฤษฎีเกี่ยวกับตลาด รายได้ประชาชาติ การลงทุน การเงิน การคลังและการค้าระหว่างประเทศ 
รวมถึงการน าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
     Definitions and general principles of economics, scope of resource allocation 
on value, price, consumer behavior and production theory, demand and supply of goods in 
the market, pricing, taxation, market theories, national income, investment, finance and 
international trade Including to applying economic theories to business decisions.               

BBA4107   การบริหารการเงิน                3(3-0-6) 
           Financial Management 
     เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
ภาพรวมแนวคิดของการบริหารการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน เครื่องมือในการบริหารการเงิน 
การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์กระแสเงินสด การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์เบื้องต้นของความ
เสี่ยง อัตราผลตอบแทนและแบบตั้งราคาทรัพย์สิน ค่าของเงินตามเวลา นโยบายเ งินทุนหมุนเวียน งบจ่าย
ลงทุน การจัดส่วนผสมทางการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ทางด้านการเงินเพื่อการตัดสินใจของนักลงทุน  
  Concepts of business finance management, financial environments, finance 
management tools, financial analysis, cash flow analysis, financial planning, risk analysis, rate 
of return and pricing, the time value of money, working capital management policy, capital 
budget, financial arrangement, short-term financing and long-term financing and the 
application of financial technology for investor decisions. 
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BBA4108 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการปฏิบัติการ       3(3-0-6) 
         Quantitative Analysis for Operation Management 
          เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  กระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางธุรกิจ ได้แก่ ระบบการผลิต การจัด
องค์การเพ่ือการผลิต การเลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน ออกแบบกระบวนการผลิต การวางผังโรงงาน การวางแผน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และก าลังการผลิต การวางแผนกระบวนการผลิต โดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณ ได้แก่ ความ
น่าจะเป็น แผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง การโปรแกรมเชิงเส้น เทคนิคการประเมินผลและ
การตรวจสอบโครงการ ตัวแบบของมาร์คอฟ ทฤษฎีเกม ตัวแบบแถวคอยและการจ าลองเหตุการณ์ รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจทางธุรกิจ 
  Decision-making for business operations: production systems, organization of 
production, factory location selection, design of production process, factory layout, product 
and capacity planning, production process planning by using quantitative techniques: 
probability, decision trees, inventory model, linear programming, PERT / CPM, Markov model, 
game theory, queuing model and simulation, information systems for management and 
business decisions. 

BBA41109  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ           3(3-0-6) 
                Human Resource Management and Organizational Behaviors 
                  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
หลักการและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มุมมองสมัยใหม่ต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการเพ่ิมมูลค่าทุนมนุษย์เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพองค์การสมัยใหม่ กรณีศึกษาองค์การที่ประสบความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมเอกบุคคลและกลุ่มในองค์การ การจัดการพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ และการจัดการ
พฤติกรรมองค์การในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
  Principles and theory of human resource management, contemporary 
perspective on human resource management in the organization, human resource 
management trends and increase human capital value to the capacity of modern 
organizations, case studies of successful in human resource management, study of individual 
and group behavior in organizations, behavior management strategies and managing 
organizational behavior in a changing environment. 
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BBA4110  การจัดการเชิงกลยุทธ์                        3(3-0-6) 
  Strategic Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านรายวิชา BBA4102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่  
  แนวคิดและความส าคัญของกลยุทธ์ กลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสถานการณ์โลกปัจจุบัน ความสามารถในการแข่งขันขององค์การ การจัดท ากล
ยุทธ์โดยเน้นการพัฒนากลยุทธ์ของกิจการ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ 
รวมถึงการเจรจาต่อรองและการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือการวางแผน และแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินงานของกิจการให้บรรลุเป้าหมาย 
  Concept and importance of strategy, business strategies and policies, business 
environment analysis and global situations, organization competitiveness, strategy 
development process, strategy Implementation, strategic evaluation and control, negotiation 
and analysis of case studies In order to plan and solve problems to achieve goals. 

BBA4111    การวิจัยทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ              3(2-2-5) 
             Research Methods and Business Statistics 
                เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความหมายและความส าคัญของการวิจัยธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการ
วิจัย กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การเขียนเค้าโครงการวิจัย ก าหนดปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ การ
ตั้งสมมติฐานการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย กรอบแนวความคิดการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน เครื่องมือในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานเพ่ือการแปลผล การสรุปผล
และการน าเสนอผลการวิจัย 
  Definitions and importance of business research, Ethics for researchers, types 
of business research, research method, writing a research paper outline, define a research 
problems, objectives, research hypothesis, research variables, research conceptual 
framework, literature review, population and sample, hypothesis testing, research tools, data 
collection, data analysis, descriptive and inferential statistics, conclusions and presentations. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ (วิชาเอกการตลาดสมัยใหม่) - 26 
 

BBA4112    ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ   3(2-2-5) 
                 English for Business Profession Development  
                  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ศึกษาศัพท์เฉพาะทางธุรกิจและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้
ค าศัพท์ ส านวนในการสื่อสารทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นกลุ่ม พัฒนาทักษะการฟังเพ่ือสรุป
ความจากการประชุมสัมมนาวิชาการ การอ่าน และเขียนรายงานวิเคราะห์ทางธุรกิจ 
  Study to business terminology, practice listening, speaking, reading and writing 
skills in business contexts, group discussion, develop listening skills for summarizing 
academic meetings and seminars, reading and writing for business reports. 

 2.2 กลุ่มวิชเฉพาะด้าน 
 2.2.1 วิชาบังคับ 
  วิชาเอกการตลาดสมัยใหม่ 
BMM4201 การจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่                                       3(3-0-6) 
                    Modern Trade Management 
                   เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  การด าเนินงานการค้าปลีกและส่วนประสมการค้าปลีก  กลยุทธ์การตลาดเพ่ือการแข่งขันใน
ธุรกิจการค้าปลีก การควบคุมและวางแผนคลังสินค้า  นโยบายสินค้าและโลจิสติกส์ส าหรับการค้าปลีก การ
จัดการเทคโนโลยีในธุรกิจการค้าปลีก ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าปลีกการฝึกปฏิบัติท าแผนธุรกิจ
ค้าปลีกและกรณีศึกษา 
  Operation of retailing and mixed retailing, marketing strategies for retail 
competition, warehouse control and planning, product and logistics policy for retail, 
Technology management in retail business, problems with retail store management, practice 
planning for retail business and case study. 

BMM4202    การวิเคราะห์และการเข้าถึงผู้บริโภค                                  3(3-0-6) 
                  Consumer Analysis and Consumer Insight 
     เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านรายวิชา BBA4103 หลักการตลาด 
      ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของ
ผู้บริโภค การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค การวิจัยผู้บริโภคเพ่ือ
เข้าถึงผู้บริโภค กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค การแก้ปัญหาด้วยการใช้กรณีศึกษาทางการตลาด 
  Contemporary views of consumer and consumer behavior , analysis of  
internal factors of consumers, analysis of external factors of consumers, consumer decision 
process, consumer research to reach consumers, marketing strategies to reach consumers, 
problem solving using marketing case study. 
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BMM4203   การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ       3(3-0-6) 
                    Integrated Marketing Communications 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
        หลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  การจัดองค์กรส าหรับการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด  การวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะส าหรับการตัดสินใจเข้าสู่
ตลาดใหม่ สิ่งแวดล้อมของการสื่อสารการตลาด เครื่องมือการสื่อสารการตลาด สื่อต่าง ๆ ที่ ใช้ส าหรับการ
สื่อสารการตลาด  การวัดและประเมินผลการสื่อสารการตลาด  การวางแผนการรณรงค์สื่อสารการตลาด 
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด และกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
  Principles of integrated marketing communication, organizing for integrated 
marketing communications, marketing communication strategy, planning for marketing 
communication that is suitable for deciding to new markets, environment of marketing 
communication, marketing communication tools, medias used for marketing 
communications, measurement and evaluation of marketing communication, marketing 
communication campaign planning, ethics related to marketing communications, and related 
to case study. 

BMM4204  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์                                               3(3-0-6)    
           Customer Relationship Management 
          เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
    แนวคิดของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์  กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ต่อลูกค้า และการสร้าง
ความภักดี  การวิเคราะห์ผลก าไรจากลูกค้าและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การ
ประยุกต์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในสถานการณ์จริง จริยธรรมที่เกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์และกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้อง 
  Concepts of customer relationship management, strategies for relationships 
with customers and loyalty analysis of customer profits and resource allocation for customer 
relationship management, application of customer relationship management in real-life 
situations, ethics relating to customer relations and related case study. 
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BMM4205  การบริหารการขายและศิลปะการขาย                              3(3-0-6)      
               Sales management and the art of selling  
               เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
                  ความส าคัญของการขายและ ทักษะของพนักงานขาย จริยธรรมส าหรับการขาย กระบวนการ
การขาย การค้นหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เทคนิคการเจรจาต่อรอง การบริการลูกค้า การรักษาความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า การจัดองค์กร และจัดการหน่วยขายรูปแบบและหน้าที่ของหน่วยขายการคัดเลือกการฝึกอบรมการ
ประเมินและการตอบแทน พนักงานขาย 
                  The importance of selling and skills of salespeople, ethics for selling, 
processes of selling, searching for target customers, negotiation techniques, customer 
service, maintaining customer relationships, organization and management of sales unit, 
format and function of the sales unit, selection, training, assessment and compensation for 
salespeople. 

BMM4206  กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า                                             3(3-0-6) 
           Branding Strategy 
                 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
            องค์ประกอบของตราสินค้า กระบวนการสร้างตราสินค้า เอกลักษณ์ตราสินค้า  การสร้าง
คุณค่าตราสินค้า การก าหนดกลยุทธ์และการวางแผนตราสินค้า การวัดมูลค่าของคุณค่าตราสินค้า กรณีศึกษา
เกี่ยวกับการสร้างตราสินค้าและการจัดการตราสินค้า 
  The element of branding, branding process, brand identity, creating brand 
value, strategy formulation and brand planning, measuring the value of brand values, case 
study of branding and brand management. 

BMM4207    สัมมนาทางการตลาด                              3(3-0-6)    
                    Seminar in Marketing 
                   เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
                 อภิปรายเกี่ยวสถานการณ์ทางการตลาดกับปัญหาต่าง ๆ ด้านการตลาดการวิเคราะห์
สถานการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจอย่างมีระบบ การเสริมสร้างความคิดริเริ่มในการ
แสดงความคิดเห็นที่มีระเบียบหลักเกณฑ์  การน าเทคนิคต่าง ๆ  ในการสัมมนาทางการตลาดมาใช้เพ่ือให้
นักศึกษาได้ประสบการณ์เสมือนหนึ่งการด าเนินงานธุรกิจจริง 
  Discuss the marketing situation and problems, marketing, situation analysis 
and analyze data for systematic decision, strengthening the opinion initiative with rules and 
regulations, applying techniques in marketing seminars using for students get experience a 
real business operations. 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ (วิชาเอกการตลาดสมัยใหม่) - 29 
 

BMM4208 การวิจัยทางการตลาด                 3(2-2-5) 
            Marketing Research 
                   เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
           การจัดการวิจัยทางการตลาดและการตัดสินใจทางธุรกิจ  กระบวนการวิจัยตลาดและการ
ก าหนดขอเสนอโครงการวิจัย  การบริหารโครงการวิจัยและเทคนิคการวิจัย  วิธีการสุ่มตัวอย่างและการ
ออกแบบเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การประมวลผลทางสถิติโดยโปรแกรมส าเร็จรูป  การแปล
ความหมายของข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย 
  Marketing research management and business decision making, market 
research process and research proposal, research project management and research 
techniques, sampling method and tool design, data collection, statistical processing by 
software packages, interpretation of data and research report writing. 

BMM4209  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1      3(0-40-0) 
                    Work-based Learning in Modern Trade Business Management 1 
                     เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านรายวิชา BMM4201 การจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่ 
  เรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานพ้ืนฐานภายในร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่ง
ครอบคลุมการขายสินค้าและการให้บริการ การสั่ง การจัดเก็บ การจัดเรียงสินค้าเบื้องต้นและการดูแล
สภาพแวดล้อมของร้าน ภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย 
  Practical learning in modern trade business management in a selected 
organization designated University to gain direct experience from basic practice in modern 
stores which covers the sale of goods and services, ordering, storage, initial product 
arrangement, and shop environment care, by the supervision of mentors from the 
organization and evaluation based on cooperation between the organization and the 
university. 

BMM4210 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2     3(0-40-0) 
                    Work-based Learning in Modern Trade Business Management 2 
                    เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านรายวิชา BMM4209 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ 
      ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1 
                   เรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่ภายในร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่ง
ครอบคลุมการขายสินค้าและการให้บริการ การสั่งสินค้าเฉพาะกลุ่มและการดูแลสภาพแวดล้อมของร้าน 
ภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความ
ร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย 
  Practical learning in modern trade business management in a selected 
organization designated University to gain direct experience from basic practice in modern 
stores which covers product sales and service provision ordering specific products and 
looking after the store environment by the supervision of mentors from the organization and 
evaluation based on cooperation between the organization and the university. 
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BMM4211 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3     3(0-40-0) 
                    Work-based Learning in Modern Trade Business Management 3 
                    เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านรายวิชา BMM4210 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ 
      ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2 
  เรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ภายในร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานตามกระบวนการขายสินค้าและการให้บริการ กระบวนการ
บริหารสินค้า การควบคุมและการตรวจสอบงานการขายสินค้า และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้
การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย 
  Practical learning in modern trade business management in a selected 
organization designated University to gain direct experience from basic practice in modern 
stores which covers the operations according to the sales process of products and services, 
product management process, control and monitoring of product sales and effective 
communication by the supervision of mentors from the organization and evaluation based 
on cooperation between the organization and the university. 

BMM4212 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4     3(0-40-0) 
                    Work-based Learning in Modern Trade Business Management 4 
                     เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านรายวิชา BMM4211 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ 
      ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3 
         เรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ภายในร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานตามกระบวนการขายสินค้า การให้บริการ กระบวนการ
บริหารสินค้า การควบคุมและการตรวจสอบงานการขายสินค้า การรวบรวมรายงานการขาย และการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดูแลพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย 
  Practical learning in modern trade business management in a selected 
organization designated University to gain direct experience from basic practice in modern 
stores which covers operations according to product sales processes, services, product 
management processes control and monitoring of product sales report collection and 
effective communication by the supervision of mentors from the organization and 
evaluation based on cooperation between the organization and the university. 
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BMM4213 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5     3(0-40-0) 
                    Work-based Learning in Modern Trade Business Management 5  
                    เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านรายวิชา BMM4212 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ 
      ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 
        เรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ภายในร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่งครอบคลุมการบริหารงานด้านบุคคล ด้านสินค้า ด้านการเงิน การตรวจสอบ การ
ควบคุมสินค้าและการเงิน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดูแลของพนักงาน พ่ีเลี้ยงจากสถาน
ประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและ
มหาวิทยาลัย 
          Practical learning in modern trade business management in a selected 
organization designated University to gain direct experience from basic practice in modern 
stores which covers human resource management, product finance, auditing, product 
control and finance effective communication by the supervision of mentors from the 
organization and evaluation based on cooperation between the organization and the 
university. 

BMM4214 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6     3(0-40-0) 
                    Work-based Learning in Modern Trade Business Management 6 
  เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านรายวิชา BMM4213 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ 
      ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5 
      เรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ภายในร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่งครอบคลุมการบริหารงานด้านบุคคล ด้านสินค้า ด้านการเงิน การตรวจสอบและ
วิเคราะห์ผลประกอบการ การควบคุมสินค้าและการเงิน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้การดูแล
พนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการและมหาวิทยาลัย 
  Practical learning in modern trade business management in a selected 
organization designated University to gain direct experience from basic practice in modern 
stores which covers human resource management, product finance, auditing and 
performance analysis, product and financial control effective communication by the 
supervision of mentors from the organization and evaluation based on cooperation between 
the organization and the university. 
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BMM4215 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7     3(0-40-0) 
                    Work-based Learning in Modern Trade Business Management 7 
                     เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านรายวิชา BMM4214 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ 
      ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6 
                   เรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ภายในร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่งครอบคลุมการบริหารงานด้านบุคคล ด้านสินค้า ด้านการเงิน การตรวจสอบและ
วิเคราะห์ผลประกอบการ การควบคุมสินค้าและการเงิน  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง
กระบวนการท างานกับหน่วยงานที่สนับสนุนสายปฏิบัติการ ภายใต้การดูแลพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถาน
ประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและ
มหาวิทยาลัย 
  Practical learning in modern trade business management in a selected 
organization designated University to gain direct experience from basic practice in modern 
stores which covers human resource management, product finance, auditing and 
performance analysis, product and financial control effective communication link work 
processes with agencies that support operations by the supervision of mentors from the 
organization and evaluation based on cooperation between the organization and the 
university. 

BMM4216 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 8     3(0-40-0) 
                    Work-based Learning in Modern Trade Business Management 8 
               เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านรายวิชา BMM4215 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ 
      ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7 
            เรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ภายในร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่งครอบคลุมการบริหารงานด้านบุคคล ด้านสินค้า ด้านการเงิน การตรวจสอบและ
วิเคราะห์ผลประกอบการ การควบคุมสินค้าและการเงิน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  เชื่อมโยงระบบงาน
ระหว่างสายส านักงาน สายคลังสินค้าและร้านสาขา ภายใต้การดูแลพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการ
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย 
  Practical learning in modern trade business management in a selected 
organization designated University to gain direct experience from basic practice in modern 
stores which covers human resource management, product finance, auditing and 
performance analysis, product and financial control effective communication connect work 
systems between office lines Warehouse lines and branch stores by the supervision of 
mentors from the organization and evaluation based on cooperation between the 
organization and the university. 
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  2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก  
 วิชาเอกการตลาดสมัยใหม่ 
BBA4301  การบริหารสินค้าในธุรกิจคา้ปลีก                                     3(3-0-6) 
                   Retail Management 
                  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
                    การจัดหาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้าปลีก กิจกรรมในการจัดซื้อและขั้นตอนการจัดซื้อกลยุทธ์และ
วิธีด าเนินงานส าหรับผู้จัดซื้อ  การวางแผนสินค้า การวิ เคราะห์ก าไรและการบริหารสินค้าคงคลัง  
ความสัมพันธ์ในระบบการไหลเวียนสินค้า 
  Procurement of products in the retail business, procurement activities and 
procurement process, strategies and operational methods for the buyer, product planning, 
profit analysis and inventory management, relationships in product circulation system. 

BBA4302    การบริหารหมวดหมู่สินค้า                                             3(3-0-6) 
                Product Category Management 
                     เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  การบริหารหมวดหมู่สินค้าและการจัดประเภทหมวดหมู่สินค้า การแบ่งส่วนตลาด
กระบวนการคัดสรรสินค้าและกลยุทธ์การจัดแบ่งสินค้า การจัดสรรพ้ืนที่ การบริหารพ้ืนที่ การพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้าปลีกและผู้ป้อนปัจจัยการผลิต ตัวแบบ การตอบสนองลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารหมวดหมู่สินค้า การประเมินผลการบริหารหมวดหมู่สินค้าในร้านค้าปลีก 
  Product category management and product category classification, market 
segmentation, product selection process, assortment strategies, space allocation, space 
management, relationship development between retailers and suppliers, efficient customer 
response model, information technology in category management, evaluation of category 
management in retail stores. 

BBA4303     การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน                               3(3-0-6) 
              Visual Merchandising 
                  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
           หลักการและเทคนิคการออกแบบการจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน เทคนิคการจัดแสดง
สินค้านอกสถานที่ องค์ประกอบศิลป์ในการจัดแสดงสินค้าและตกแต่งร้าน การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ การจัดแสดงสินค้าและตกแต่งร้านเพื่อสร้างภาพพจน์ของร้าน 
  Principles and techniques of design merchandise display design and Shop 
decoration, Techniques for product display, art composition for visual merchandising, 
applying modern technology, visual merchandising for create a shop image. 
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BBA4304      ธุรกิจค้าปลีกที่ไม่มีร้านค้า                                             3(2-2-5)    
                    Non-Store Retailing  
                 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่ม ี     
                รูปแบบการด าเนินธุรกิจค้าปลีกที่ไม่มีร้านค้า ประเภทของเครื่องมือในการขายปลีกที่ไม่มีร้าน 
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และการจัดเก็บผลิตภัณฑ์  การกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค  วิธีการขายและการตลาดที่
เหมาะสม 
  Non-store retailing model, types of non-store retailing tools, product selection 
and product storage, distribution of products to consumers, appropriate sales and marketing 
methods. 

BBA4305    การตลาดบริการ                                         3(3-0-6) 
               Service Marketing 
                 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
       ลักษณะของการตลาดบริการและการเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด
ส าหรับตลาดบริการ กลยุทธ์การตลาดบริการ การสร้างความภักดีในตลาดบริการ การสร้างสรรค์งานบริการ 
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง 
  The characteristics of service marketing and access to consumer behavior, 
mixed market for the service market, service marketing strategy, created loyalty for service 
marketing, service creation, case study. 

BBA4306 การขายและการบริหารงานขาย                                     3(3-0-6) 
                Selling and Sales Management 
            เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
         ทฤษฎีการขาย หลักการขาย เทคนิคการขาย การขายอย่างมืออาชีพ การวางแผนการขาย 
เทคนิคการฝึกปฏิบัติขาย กลยุทธ์ในการขายและการบริหารงานขาย สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการซื้อ
และกระบวนการขายในแผนการขาย การจัดองค์กรการขาย การพยากรณ์การขาย การก าหนดเขตขาย  การ
ก าหนดโปรแกรมการขาย การประเมินผลและการควบคุมโปรแกรมการขาย 
        Theory of sales, principles of sales, techniques for selling, professional sales, 
sales planning, sales training techniques, sales strategy and sales management, the 
environment that influences the buying and selling processes in sales plans, sales 
organization, sales forecast, zoning, setting sales program, evaluation and control of sales 
programs. 
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BBA4307    การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจค้าปลีก                         3(3-0-6) 
                    Human Resource Management in Retailing 
                 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
              หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจค้าปลีกเพ่ือการแข่งขัน การออกแบบหน้าที่งาน  
การออกแบบหน้าที่งาน และการก าหนดบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน คัดเลือกและฝึกอบรมการสื่อสาร
ภายในองค์กรและการจัดการความขัดแย้ง การตรวจสอบและประเมินผลการท างาน 
  Principle of human resource management in retailing for competition, job 
design and assigning personnel, compensation management, selection and training for 
internal communication and conflict management, inspection and evaluation of work. 

BBA4308    การจัดการการจัดซื้อ                                                   3(3-0-6) 
                 Purchasing Management 
                 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
            หลักการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ ระบบการจัดซื้อ การด าเนินการจัดซื้อ การควบคุม
การสั่งซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือ การรายงานและการประเมินผลการจัดซื้อ การจัดซื้อการจัดจ้างของ
ระบบราชการ กรณีศึกษา 
                 Principles of purchasing management, procurement system, procurement 
operations, ordering control and inventory management, reporting and evaluation of 
procurement, procurement and outsourcing of bureaucratic systems, case study. 

BBA4309    กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด                                    3(3-0-6) 
                Marketing Strategies and Planning 
             เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  กระบวนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด สภาพแวดล้อมเพ่ือความได้เปรียบทางการ แข่งขัน
การตลาด กลยุทธ์ส าหรับการแข่งขันทางการตลาด ตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์ส่วนประสมทาง การตลาด การ
ประเมินและควบคุมตามแผนการตลาดที่ก าหนดไว้ กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ในปัจจุบันภายใต้จริยธรรมทาง
การตลาด รวมถึงกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
  Marketing strategies and planning process, environment for official advantage 
market competition, target market, marketing mix strategy, assessment and control according 
to the defined marketing plan, modern marketing strategies currently under marketing ethics, 
case study. 
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BBA4310  การจัดการโฆษณาและการสร้างสรรค์                               3(3-0-6) 
                  Advertising Management and Creative 
               เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
                บทบาทของกลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ในการโฆษณา การตรวจสอบและการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
อย่างเป็นระบบ แนวทางการสร้างข้อความ ข้อความที่ท าให้เกิดคุณค่าและเอกลักษณ์ เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์
กระบวนการสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ตลาด และการเลือกกลุ่มเป้าหมายตลาด คุณลักษณะตราสินค้าและ
คุณค่าของตราสินค้าต่อการด าเนินการเชิงสร้างสรรค์ 
  The role of creative strategies in advertising, systematic examination and 
creative development, guidelines for creating messages, messages that create value and 
uniqueness, creative content, creative process in market analysis, and choosing the target 
market, brand features and brand values for creative actions. 

BMM4311 การตลาดดิจิทัล                                  3(3-0-6) 
                  Digital Marketing 
               เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  บทบาทของสื่ออินเตอร์เน็ตและดิจิทัลในธุรกิจและชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค วิวัฒนาการ
ของการตลาด และการปรับวิธีการท าการตลาดในปัจจุบัน การวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ การประยุกต์
หลักการตลาดให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ 
  The role of internet and digital media in consumer business and daily life, 
marketing evolution and adapting to current marketing methods, analysis of modern 
consumer groups, application of marketing principles to suitable with advances in media and 
technology innovation. 

 2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 วิชาเอกการตลาดสมัยใหม่ 
BMM4312 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาดสมัยใหม่  6(0-40-0) 
  Professional Internship in Modern Marketing 
  เงื่อนไขรายวิชา : ต้องเรียนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
  จัดให้นักศึกษาได้เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาดสมัยใหม่ เพ่ือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา โดยน าความรู้ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานที่จริง ใน
การปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านการตลาดสมัยใหม่ ในองค์การหรือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ให้เกิดความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ เจตคติ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตลาดสมัยใหม่ 
  Provide students to prepare for professional experience in modern marketing 
to practice professional experience in government agencies state enterprises or private 
businesses under the supervision of an advisor or course instructor, by applying both 
theoretical and practical knowledge gained from studies to use in real locations, arrange an 
orientation for the details of professional modern marketing experience training in an 
organization or government organization or major, to create knowledge, ability, skill, attitude, 
in order to gain professional experience regarding modern marketing. 
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BMM4313 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านการตลาดสมัยใหม่   6(0-40-0) 
  Cooperative Education in Modern Marketing 
  เงื่อนไขรายวิชา : ต้องเรียนวิชาเตรียมฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
  การฝึกปฏิบัติงานด้านการตลาดสมัยใหม่ ภายในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือ
ต่างประเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
  Professional training in modern marketing at a public or private organization in 
Thailand or abroad with the approval of the university. 

BMM4314 หัวข้อพิเศษทางด้านการตลาดสมัยใหม่    6(0-30-10) 
  Special Topics in Modern Marketing 
  เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านรายวิชา BBA4111 การวิจัยทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ 
  ศึกษาถึงวิธีการจัดการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดสมัยใหม่ หรือ การจัดท า
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดสมัยใหม่ ปัญหาหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับทางการบริหารในงานเฉพาะเรื่อง 
เช่น ความขัดแย้งและการบริหาร ทฤษฎีและเทคนิคทางการจัดการประยุกต์ใช้งาน การจัดการและเทคโนโลยี
ที่เก่ียวข้องกับการตลาดสมัยใหม่ เป็นต้น 
  Study management methods and technology related to modern marketing or 
project preparation related to Modern Marketing, problems or advances in management in 
specific work such as conflict and administration, theory and techniques in application 
management, management and technology related to Modern Marketing  etc. 

 

 


