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หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลกัสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556

***********************

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย : บรหิารธุรกจิบัณฑติ (การตลาด)

: บธ.บ. (การตลาด)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Marketing)

: B.B.A. (Marketing)

3. วชิาเอก : ไมมี

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 บัณฑิตมีความรู มีทักษะและความสามารถบริหารจัดการทางการตลาดในการนําไป

ประยุกตใชในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรอืสามารถประกอบอาชีพอสิระ ไดอยางมปีระสทิธภิาพ
4.2 บัณฑติมคีวามรู ความเขาใจดานการวจัิยใหสอดคลองกับสภาพการแขงขันในตลาดปจจุบันได

อยางมปีระสทิธภิาพ
4.3 บัณฑติมีเจตคติที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความพรอมในการเปนสวนหนึ่ง

ของสถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหรือเปนผูประกอบการที่มีการพัฒนาตนเองใหเปนผูนําและ
ความรับผิดชอบตอสังคม และหนวยงานอื่นๆ

4.4 บัณฑิตมีความพรอมในการนําความรูไปประยุกตใชแนวทางในการแกปญหาและพัฒนา
เศรษฐกจิในทองถิ่นที่สอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ

5. จํานวนหนวยกติที่เรยีนตลอดหลักสูตร : ไมนอยกวา 127 หนวยกติ

6. อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
6.1 พนักงานขาย
6.2 พนักงานสงเสรมิการตลาด
6.3 พนักงานจัดซื้อ
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6.4 ผูจัดการฝายขาย
6.5 ผูจัดการฝายการตลาด
6.6 พนักงานภาครัฐ และรัฐวสิาหกจิ
6.7 ประกอบอาชีพอสิระ

7. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
7.1 หลักสูตร

7.1.1 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 127 หนวยกติ
7.1.2 โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ
1.1) กลุมวชิาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกติ
1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
1.3) กลุมวชิาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
1.4) กลุมวชิาวทิยาศาสตร คณติศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
1.5) กลุมวชิาสรางเสรมิลักษณะนสิัย ไมนอยกวา 3 หนวยกติ

2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 91 หนวยกติ
2.1) วชิาแกน 48 หนวยกติ
2.2) วชิาเอก ไมนอยกวา 36 หนวยกติ

เอกบังคับ 21 หนวยกติ
เอกเลอืก ไมนอยกวา 15 หนวยกติ

2.3) ประสบการณภาคสนาม/สหกจิศกึษา 7 หนวยกติ
3) หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ

7.1.3 รายวชิา
1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ

1.1) กลุมวชิาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกติ
ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GETH111 Thai for Communication
ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEEN112 English for Communication
ศท.ภอ.113 ภาษาองักฤษเพื่อการเรยีนรู 3(3-0-6)
GEEN113 English for Learning
ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
GEEN114 English for Specific Purposes
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ศท.ภฝ.115 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEFR115 French for Communication
ศท.ภจ.116 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GECN116 Chinese for Communication
ศท.ภญ.117 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEJP117 Japanese for Communication
ศท.ภอ.118 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEEN118 Foundation English

1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ศท.ปช.120 จติตปญญาศกึษา 3(3-0-6)
GEPY120 Contemplative Education
ศท.ปช.121 ปรัชญาชีวติ 3(3-0-6)
GEPY121 Philosophy of Life
ศท.ปช.122 ความจรงิของชีวติ 3(3-0-6)
GEPY122 Meaning of Life
ศท.จว.123 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEPS123 Human Behavior and Self Development
ศท.สท.124 สุนทรยีะของชีวติ 3(3-0-6)
GEAE124 Aesthetic of Life
ศท.ดน.125 ดนตรนียิม 3(3-0-6)
GEMU125 Music Appreciation
ศท.ศป.126 สุนทรยีะทางทัศนศลิป 3(3-0-6)
GEAR126 Visual Art Aesthetic
ศท.นฏ.127 สุนทรยีะทางนาฏศลิป 3(3-0-6)
GEAD127 Dramatic Arts Appreciation
ศท.สท.128 การใชหองสมุดยุคใหม 3(3-0-6)
GEIS128 Using Modern Library
ศท.ศป.129 ศลิปะในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEAR129 Art in Daily Life

1.3) กลุมวชิาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
ศท.สว.131 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
GESO131 Man and Society
ศท.สว.132 วถิไีทย 3(3-0-6)
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GESO132 Thai Living
ศท.สว.133 วถิโีลก 3(3-0-6)
GESO133 Global Living
ศท.ศศ.134 เศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6)
GEEC134 Sufficiency Economy
ศท.นศ.135 กฎหมายสําหรับการดําเนนิชีวติ 3(3-0-6)
GELW135 Law for Living
ศท.ศศ.136 เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEEC136 Economics in Daily Life
ศท.ศก.137 ภูมปิญญาศลิปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)
GECA137 Thai Wisdoms in Handicraft
ศท.สว.138 ภูมสิังคมภาคเหนอืตอนลาง 3(3-0-6)
GESO138 Geosocieties of the Lower Northern Region

1.4) กลุมวชิาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ศท.วท.141 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GESC141 Science for Quality of Life
ศท.วล.142 ชีวติกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
GEES142 Life and Environment
ศท.คณ.143 การคดิและการตัดสนิใจ 3(3-0-6)
GEMA143 Thinking and Decision Making
ศท.สถ.144 สถติใินชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEST144 Statistics in Daily Life
ศท.คณ.145 คณติศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEMA145 Mathematics in Daily Life
ศท.วส.146 สุขภาพจติในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEHE146 Mental Health in Daily Life
ศท.คพ.147 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ 3(3-0-6)
GECO147 Information Technology for Life

1.5) กลุมวชิาสรางเสรมิลักษณะนิสัย ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
ศท.พล.151 กายบรหิาร 1(0-2-2)
GEPE151 Physical Exercises
ศท.พล.152 กจิกรรมเขาจังหวะ 1(0-2-2)
GEPE152 Rhythmic Activates
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ศท.พล.153 กฬีาประเภทบุคคล 1(0-2-2)
GEPE153 Sports for Personal Purposes
ศท.พล.154 กฬีาประเภททมี 1(0-2-2)
GEPE154 Sports for Teams
ศท.วท.155 สุขภาพเพื่อชีวติ 2(1-2-3)
GEHL155 Health for Life
ศท.กส.156 งานชางในชีวติประจําวัน 2(1-2-3)
GECS156 Handiworks in Daily Life
ศท.กอ.157 งานเกษตรในชีวติประจําวัน 2(1-2-3)
GEAG157 Agriculture in Daily Life
ศท.คศ.158 งานคหกรรมในชีวติประจําวัน 2(1-2-3)
GEHO158 Home Economics in Daily Life

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 91 หนวยกติ
2.1) วชิาแกน 48 หนวยกติ

มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกจิ 1 3(3-0-6)
ENG161 Business English 1
วจ.กต.110 หลักการตลาด 3(3-0-6)
MK110 Principles of Marketing
วจ.บธ.110 องคการและการจัดการ 3(3-0-6)
BA110 Organization and Management
วจ.บธ.234 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชในงานธุรกจิ 3(2-2-5)
BA234 Software Package and Application for Business
วจ.บธ.236 กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกจิ 3(3-0-6)
BA236 Laws Related to Business
วจ.บธ.238 สถติสิําหรับธุรกจิและการจัดการ 3(3-0-6)
BA238 Statistics for Business and Management
วจ.บธ.241 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
BA241 Human Resource Management
วจ.บธ.323 จรยิธรรมทางธรุกจิ 3(3-0-6)
BA323 Business Ethics
วจ.บธ.327 ธุรกจิอาเซยีน 3(3-0-6)
BA327 ASEAN Business



-6-

วจ.บธ.330 การจัดการการผลติและการดําเนนิงาน 3(3-0-6)
BA330 Production and Operation Management
วจ.บธ.412 ระเบยีบวธิวีจัิยทางธุรกจิ 3(3-0-6)
BA412 Business Research Methodology
วจ.บธ.420 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)
BA420 Strategic Management
วจ.กง.201 การเงนิธุรกจิ 3(3-0-6)
FN201 Business Finance
วจ.บช.101 การบัญชีทั่วไป 3(2-2-5)
AC101 General Accounting
วจ.ศศ.101 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0-6)
EC101 General Economics
วจ.ศศ.491 การวเิคราะหเชิงปรมิาณ 3(3-0-6)
EC491 Quantitative Analysis

2.2) วชิาเอก ไมนอยกวา 36 หนวยกติ
วชิาเอกบังคับ 21 หนวยกติ

วจ.กต.211 พฤตกิรรมผูบรโิภค 3(3-0-6)
MK211 Consumer Behavior
วจ.กต.213 การจัดการผลติภัณฑและราคา 3(3-0-6)
MK213 Product and Pricing Management
วจ.กต.241 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
MK241 Integrated Marketing Communication
วจ.กต.311 กลยุทธการตลาด 3(3-0-6)
MK311 Marketing Strategy
วจ.กต.312 การตลาดบรกิาร 3(3-0-6)
MK312 Service Marketing
วจ.กต.316 การตลาดระหวางประเทศ 3(3-0-6)
MK316 International Marketing
วจ.กต.412 การวจัิยการตลาด 3(2-2-5)
MK412 Marketing Research

วชิาเอกเลอืก ไมนอยกวา 15 หนวยกติ
วจ.กต.130 การจัดการการคาสมัยใหม 3(3-0-6)
MK130 Modern Trade Management
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วจ.กต.230 การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทานทางการตลาด 3(3-0-6)
MK230 Marketing Channels and Supply Chain Management
วจ.กต.232 ศลิปะการขาย 3(3-0-6)
MK232 Salesmanship
วจ.กต.233 การจัดการขาย 3(3-0-6)
MK233 Sales Management
วจ.กต.234 การตลาดทางตรง 3(3-0-6)
MK234 Direct Marketing
วจ.กต.242 การสงเสรมิการขายและการตลาดดวยกจิกรรม 3(3-0-6)
MK242 Sales Promotion and Event Marketing
วจ.กต.310 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)
MK310 Marketing Management
วจ.กต.314 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
MK314 Social and Environment Marketing
วจ.กต.315 กลยุทธการสรางตราสนิคา 3(3-0-6)
MK315 Branding Strategy
วจ.กต.318 การตลาดธุรกจิชุมชน 3(3-0-6)
MK318 Community Business Marketing
วจ.กต.330 การจัดซื้อ 3(3-0-6)
MK330 Purchasing
วจ.กต.340 การจัดการลูกคาสัมพันธ 3(3-0-6)
MK340 Customer Relationship Management
วจ.กต.411 การวางแผนการตลาด 3(3-0-6)
MK411 Marketing Planning
วจ.กต.414 กลยุทธการตลาดเพื่อธุรกจิสุขภาพ 3(3-0-6)
MK414 Health Care Business Marketing Strategy
วจ.กต.491 ปญหาพเิศษทางการตลาด 3(2-2-5)
MK491 Special Problem in Marketing
วจ.บธ.363 ธุรกรรมอเิล็กทรอนกิส 3(2-2-5)
BA363 Electronic Commerce
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2.3) ประสบการณภาคสนาม/สหกจิศึกษา 7 หนวยกติ
ใหเลอืกแผนใดแผนหน่ึงดังตอไปน้ี
2.3.1) แผนประสบการณภาคสนาม

วจ.บธ.391 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพบรหิารธุรกจิ 1(45)
BA391 Preparation for Professional Experience in Business Administration
วจ.บธ.392 ฝกประสบการณวชิาชีพบรหิารธุรกจิ 3(350)
BA392 Field Professional Experience in Business Administration
วจ.กต.490 สัมมนาทางการตลาด 3(2-2-5)
MK490 Seminar in Marketing

2.3.2) แผนสหกจิศึกษา
วจ.บธ.498 การเตรยีมสหกจิศกึษาบรหิารธุรกจิ 1(45)
BA498 Co-operative Education Preparation in Business Administration
วจ.บธ.499 สหกจิศกึษาบรหิารธุรกจิ 6(--)
BA499 Co-operative Education in Business Administration

3) หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ใหเลือกเรียนตามวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปดสอน

โดยที่ไมซ้ํากับรายวชิาที่เคยเรยีนมาแลว

7.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (1) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (2) 3 - - -
มส.ภอ.161
ENG161

ภาษาองักฤษธุรกิจ 1
Business English 1

3 3 0 6

วจ.บธ.110
BA110

องคการและการจัดการ
Organization and Management

3 3 0 6

วจ.กต.110
MK110

หลักการตลาด
Principles of Marketing

3 3 0 6

วจ.บช.101
AC101

การบัญชีทั่วไป
General Accounting

3 2 2 5

รวม 18  11  2  23
ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 36
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(3) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(4) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(5) 3 - - -
วจ.บธ.241
BA241

การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management

3 3 0 6

วจ.กง.201
FN201

การเงนิธุรกิจ
Business Finance

3 3 0 6

วจ.ศศ.101
EC101

เศรษฐศาสตรทั่วไป
General Economics

3 3 0 6

รวม 18  9  0  18
ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 27

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(6) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(7) 3 - - -
วจ.บธ.234

BA234

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปและการ
ประยุกตใชในงานธุรกิจ
Software Package and Application for
Business

3 2 2 5

วจ.บธ.236
BA236

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ
Laws Related to Business

3 3 0 6

วจ.กต.211
MK211

พฤตกิรรมผูบริโภค
Consumer Behavior

3 3 0 6

XXXX วชิาเอกเลอืก(1) 3 - - -
รวม 18  8  2  17

ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 27
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(8) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(9) 3 - - -
วจ.บธ.238
BA238

สถิตสิําหรับธุรกิจและการจดัการ
Statistics for Business and Management

3 3 0 6

วจ.กต.213
MK213

การจัดการผลติภัณฑและราคา
Product and Pricing Management

3 3 0 6

วจ.กต.312
MK312

การตลาดบริการ
Service Marketing

3 3 0 6

XXXX วชิาเอกเลอืก(2) 3 - - -
รวม 18  9  0  18

ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 27

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(10) 2 - - -
XXXX วชิาศึกษาทั่วไป(11) 1 - - -
วจ.บธ.323
BA323

จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics

3 3 0 6

วจ.บธ.330
BA330

การจัดการการผลติและการดําเนนิงาน
Production and Operation Management

3 3 0 6

วจ.กต.241
MK241

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication

3 3 0 6

วจ.กต.316
MK316

การตลาดระหวางประเทศ
International Marketing

3 3 0 6

XXXX วชิาเอกเลอืก(3) 3 - - -
รวม 18  12  0  24

ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 36
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

วจ.บธ.327
BA327

ธุรกิจอาเซยีน
ASEAN Business

3 3 0 6

วจ.บธ.412
BA412

ระเบยีบวธิวีจิัยทางธุรกิจ
Business Research Methodology

3 3 0 6

วจ.ศศ.491
EC491

การวเิคราะหเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis

3 3 0 6

วจ.กต.311
MK311

กลยุทธการตลาด
Marketing Strategy

3 3 0 6

XXXX วชิาเอกเลอืก(4) 3 - - -
XXXX วชิาเอกเลอืก(5) 3 - - -
XXXX เลอืกเสรี (1) 3 - - -

รวม 21  12  0  24
ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 36

แผนการเรยีนปที่ 4 แบงเปน 2 แผน ใหเลอืกเรยีน 1 แผนการเรยีน
1) แผนประสบการณภาคสนาม

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

วจ.บธ.391
BA391

การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพบริหารธุรกิจ
Preparation for Professional Experience in

Business Administration
1 0 45 0

วจ.บธ.420
BA420

การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management

3 3 0 6

วจ.กต.412
MK412

การวจิัยการตลาด
Marketing Research

3 2 2 5

วจ.กต.490
MK490

สัมมนาทางการตลาด
Seminar in Marketing

3 2 2 5

XXXX เลอืกเสรี (2) 3 - - -
รวม 13  7  49  16

ชั่วโมง / สัปดาห = ไมนอยกวา 72
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

วจ.บธ.392
BA392

ฝกประสบการณวชิาชีพบริหารธุรกิจ
Field Professional Experience in Business
Administration

3 0 350 0

รวม 3 0 350 0
ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 35

2) แผนสหกจิศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง
วจ.บธ.420
BA420

การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management

3 3 0 6

วจ.บธ.498
BA498

การเตรียมสหกิจศกึษาบริหารธุรกิจ
Co-operative Education Preparation in
Business Administration

1 0 45 0

วจ.กต.412
MK412

การวจิัยการตลาด
Marketing Research

3 2 2 5

XXXX เลอืกเสรี (2) 3 - - -
รวม 10  5  47  11

ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 63

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

วจ.บธ.499
BA499

สหกิจศกึษาบริหารธุรกิจ
Co-operative Education in Business
Administration

6 - - -

รวม 6 - - -
ชั่วโมง / สัปดาห = ไมนอยกวา 35
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7.1.5 คําอธบิายรายวชิา
รหัสวชิา ชื่อและคําอธบิายรายวชิา หนวยกติ
ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GETH111 Thai for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักเกณฑการฟง การพูด การอานและการเขยีนภาษาไทย ในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร

ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEEN112 English for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการพูด ฟง อานและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใชสื่อสารในสถานการณ ตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภอ.113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู 3(3-0-6)
GEEN113 English for Learning

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทักษะและเทคนคิการฟง พูด อาน และเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู

ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
GEEN114 English for Specific Purposes

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การฟง พูด อาน และเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอสาระตามวัตถุประสงคเฉพาะ

ศท.ภฝ.115 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEFR115 French for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใชสื่อสาร ในสถานการณ ตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน
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ศท.ภจ.116 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GECN116 Chinese for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนเพื่อใชสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภญ.117 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEJP117 Japanese for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุนเพื่อใชสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน
ศท.ภอ.118 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEEN118 Foundation English

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
โครงสรางที่สําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธกันทั้ง 4 ทักษะ

เนนความสามารถในการใชภาษาเพื่อการตดิตอสื่อสารความหมายไดโดยถูกตอง

ศท.ปช.120 จิตตปญญาศึกษา 3(3-0-6)
GEPY120 Contemplative Education

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคดิและหลักพื้นฐานของจติตปญญาศึกษา การทําความเขาใจชีวิต การรูจักตัวเองการ

เปดมณฑลแหงการเรยีนรู การรูดวยใจอยางใครครวญ การฝกความมีสติ การใชความรักความเมตตาและ
ปญญาในการตระหนัก รูถึงคุณคาของสิ่งตางๆ โดยปราศจากอคติ การใชงานศิลปะหรือดนตรี หรือ
กิจกรรมตางๆ เปนเครื่องมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัครหรือจัดทําโครงการชวยเหลือ
หรือพัฒนาชุมชนเพื่อสรางจิตสาธารณะ การเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรตางๆ มาประยุกตใชในชีวิต
อยางสมดุล

ศท.ปช.121 ปรัชญาชวีติ 3(3-0-6)
GEPY121 Philosophy of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความคิดพื้นฐานทางปรัชญาสาขาตางๆ เนนการวิเคราะห บอเกิด วิธีการ มโนทัศนของ

ปรัชญาที่สําคัญของตะวันออกและตะวันตก รวมทัง้โลกทัศนไทย
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ศท.ปช.122 ความจรงิของชวีติ 3(3-0-6)
GEPY122 Meaning of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูเกี่ยวกับความจรงิของชีวติ การใชชีวติที่ถูกตองตามหลักศาสนาของทุกศาสนา การ

พัฒนาคุณภาพชีวติในระดับครอบครัว สังคม เพื่อใหเกดิความสุขอยางแทจรงิ

ศท.จว.123 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEPS123 Human Behavior and Self Development

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พฤตกิรรมมนุษยและปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม บุคลิกภาพ การประเมินและการพัฒนา

ตนเอง พฤตกิรรมการทํางาน มนุษยสัมพันธ และการอยูรวมกันอยางมคีวามสุข

ศท.สท.124 สุนทรยีะของชวีติ 3(3-0-6)
GEAE124 Aesthetic of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของสุนทรยีศาสตร กระบวนการเรียนรูคุณคาและการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม ผานทักษะและประสบการณทางการเห็น การฟงและการเคลื่อนไหวนําไปสูการปรับปรุง
รสนยิมเพื่อชีวติที่เปนสุข

ศท.ดน.125 ดนตรนิียม 3(3-0-6)
GEMU125 Music Appreciation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับดนตรี องคประกอบดนตรี ความรูความเขาใจและเห็น

คุณคาในความไพเราะของดนตรี ทัง้ดนตรไีทยและดนตรตีะวันตก

ศท.ศป.126 สนุทรยีะทางทัศนศิลป 3(3-0-6)
GEAR126 Visual Art Aesthetic

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การรับรูและประสบการณทางความงาม ความสัมพันธระหวางธรรมชาติทัศนศิลปและ

มนุษย ความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาความงามทางทัศนศลิปไทยนานาชาตแิละสากล
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ศท.นฏ.127 สุนทรยีะทางนาฏศิลป 3(3-0-6)
GEAD127 Dramatic Arts Appreciation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สุนทรียะในธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วัฒนธรรม ประสบการณเกี่ยวกับสุนทรียะ

การพัฒนาประสาทสัมผัส และเลือกสรรคาของความงามมาจากนาฏศิลป อันสนองความตองการ และ
ความรูสึกทางอารมณและจิต เพื่อนํามาปลูกฝงและพัฒนาตนเองใหเจริญงอกงามไปสูคุณคาความหมาย
ของความเปนมนุษย

ศท.สท.128 การใชหองสมุดยุคใหม 3(3-0-6)
GEIS128 Using Modern Library

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหองสมุด และแหลงสารสนเทศ บริการหองสมุดยุคใหมทรัพยากร

สารสนเทศและการจัดเก็บ การสบืคนสารสนเทศ การอางองิและการเขยีนบรรณานุกรม

ศท.ศป.129 ศิลปะในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEAR129 Art in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศิลปะในชีวิตประจําวัน รสนิยม องคประกอบทางศิลปะและหลักการออกแบบโครงสราง

และการตกแตง การนําเอาศลิปะและการออกแบบมาใชกับการแตงกาย อาหาร การตกแตงบานเรือน การ
สื่อสาร และปรับปรุงบุคลกิภาพ

ศท.สว.131 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
GESO131 Man and Society

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สังคมมนุษย การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยในมิติตางๆ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ที่มีตอวิถีชีวิตของมนุษย สถานการณตางๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ดานเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการ
ปกครอง แนวทางการดําเนนิชีวติที่เหมาะสมในสังคมปจจุบัน

ศท.สว.132 วถีิไทย 3(3-0-6)
GESO132 Thai Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรมปญหา

สังคมและแนวทางแกไข แนวทางการดําเนนิชีวติแบบวถิไีทย
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ศท.สว.133 วถีิโลก 3(3-0-6)
GESO133 Global Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลกปญหาและ

การแกไขปญหาของสังคมโลก แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และการปรับตัวของประเทศไทยตอ
การเปลี่ยนแปลง

ศท.ศศ.134 เศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6)
GEEC134 Sufficiency Economy

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ

ดุลยเดช และการประยุกตใชในชีวติประจําวันรวมกับการประกอบสัมมาอาชีพ

ศท.นศ.135 กฎหมายสําหรับการดําเนินชวีติ 3(3-0-6)
GELW135 Law for Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กฎหมายที่จําเปนในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทยกฎหมายแพงและ

พาณชิย กฎหมายอาญา กระบวนการยุตธิรรม

ศท.ศศ.136 เศรษฐศาสตรในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEEC136 Economics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคดิ หลัก และทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ทฤษฎเีศรษฐศาสตรตามแนวพระราชดําริ และ

การประยุกตใชในการดํารงชีวติภายใตการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิัตน

ศท.ศก.137 ภูมปิญญาศิลปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)
GECA137 Thai Wisdoms in Handicraft

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิวัฒนาการและคุณคาของภูมิปญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การผลิตผลงาน

ศลิปหัตถกรรมไทยในทองถิ่น
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ศท.สว.138 ภูมสิังคมภาคเหนือตอนลาง 3(3-0-6)
GESO138 Geosocieties of the Lower Northern Region

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคม องคประกอบของระบบภูมิสังคมความสัมพันธ

ระหวางภูมสิังคมกับวถิชีีวติอยางยั่งยนื มุงเนนพื้นที่ภาคเหนอืตอนลาง

ศท.วท.141 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชวีติ 3(3-0-6)
GESC141 Science for Quality of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิทยาศาสตรกับชีวิต ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันรวมทั้งการ

สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

ศท.วล.142 ชวีติกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
GEES142 Life and Environment

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พื้นฐานของชีวิต และสิ่งแวดลอม ระบบธรรมชาติของสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากร

ธรรมชาตเิพื่อคุณภาพชีวติ ปญหาสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

ศท.คณ.143 การคิดและการตัดสนิใจ 3(3-0-6)
GEMA143 Thinking and Decision Making

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กระบวนการคิดของมนุษย เทคนิควิธีการคิดแบบตางๆ การใชเหตุผลทางคณิตศาสตร

การใชขอมูลและขอเท็จจรงิสําหรับการแกปญหาและการตัดสนิใจ

ศท.สถ.144 สถิตใินชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEST144 Statistics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสําคัญของสถิติในชีวิตประจําวัน เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

การแปลผล และการนําเสนอขอมูล และการนําสถติไิปใชประโยชนในชีวติประจําวัน
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ศท.คณ.145 คณิตศาสตรในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEMA145 Mathematics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความคิด กระบวนการทางคณิตศาสตร และการสื่อสารทางคณิตศาสตร การประยุกตใช

คณติศาสตรในชีวติประจําวัน

ศท.วส.146 สุขภาพจิตในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEHE146 Mental Health in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปญหาสุขภาพจิตและการปองกันแกไขการ

วเิคราะห การปรับปรุงตนเองใหเขากับวัย และสถานการณ ผลของสุขภาพจิตตอสุขภาพพฤติกรรมผิดปกติ
และการปองกันแกไข การสงเสรมิสุขภาพจติ

ศท.คพ.147 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชวีติ 3(3-0-6)
GECO147 Information Technology for Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการสื่อสาร สืบคนแสวงหา

เพื่อการเรยีนรูในชีวติประจําวัน และการทํางานในอนาคต

ศท.พล.151 กายบรหิาร 1(0-2-2)
GEPE151 Physical Exercises

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการ ความมุงหมาย ความสําคัญและประโยชนของกายบริหาร วิธีและการฝกกาย

บรหิาร การเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การเลือกวิธีกายบริหารที่
เหมาะสมกับตนเอง

ศท.พล.152 กจิกรรมเขาจังหวะ 1(0-2-2)
GEPE152 Rhythmic Activites

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
คุณคาและประโยชนของกจิกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวเบื้องตน เกมการเลนประกอบ

เพลง การเตนรําพื้นเมืองของไทยและนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเขาจังหวะที่เหมาะสมกับ
ตนเอง
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ศท.พล.153 กฬีาประเภทบุคคล 1(0-2-2)
GEPE153 Sports for Personal Purposes

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติความเปนมา ของกีฬาประเภทบุคคล ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภทบุคคลการ

ฝกซอม กตกิา การแขงขัน ความมนี้ําใจเปนนักกฬีา และวัฒนธรรมการดูกฬีาที่ดี

ศท.พล.154 กฬีาประเภททมี 1(0-2-2)
GEPE154 Sports for Teams

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติความเปนมาของกีฬาประเภททีม ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภททีม การฝกซอม

กตกิา การแขงขัน ความมนี้ําใจเปนนักกฬีา และวัฒนธรรมการดูกฬีาที่ดี

ศท.วท.155 สุขภาพเพื่อชวีติ 2(1-2-3)
GEHL155 Health for Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพสวนบุคคล การปองกันอุบัติเหตุ และการปฐม

พยาบาลเบื้องตน สถานการณโรคและการปองกัน การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ศท.กส.156 งานชางในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GECS156 Handiworks in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะงานชางในชีวติประจําวัน การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชใน

บาน การซอมแซมอุปกรณในบานเบื้องตน

ศท.กอ.157 งานเกษตรในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GEAG157 Agriculture in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
งานเกษตรเบื้องตน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การถนอมผลผลิตทางการเกษตรการ

จัดการองคความรูเกษตรเพือ่ใชในการดํารงชีวติประจําวัน
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ศท.คศ.158 งานคหกรรมในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GEHO158 Home Economics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
งานบานและการจัดการบาน การทําบัญชีรับจายในครัวเรอืนอาหารในชีวิตประจําวันศิลปะ

การตกแตง เสื้อผาและเครื่องแตงกาย

มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกจิ 1 3(3-0-6)
ENG161 Business English 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
An introductory course providing basic knowledge of business with concentration on

inter-office communication. Variety of business terminology and expressions are introduced through
related topics, i.e. office organization, staff and duty, telephoning, making arrangements and
appointments, social contact, business correspondence in the office (memo, notes, notices,
announcements), letters of inquiry, quotation, and ordering supplies.

วจ.กต.110 หลักการตลาด 3(3-0-6)
MK110 Principles of Marketing

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย และความสําคัญของการตลาด ในฐานะเปนกิจกรรมหลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง

โดยกลาวถึง แนวทางการศึกษาแนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด สวนประสมทางการตลาด ระบบ
การตลาดและเปาหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค ความเขาใจเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด และ
ประเภทของตลาด

วจ.บธ.110 องคการและการจัดการ 3(3-0-6)
BA110 Organization and Management
เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป การวางแผนการจัดสายงานหลักเกณฑ และ

แนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและ
หนาที่สําคัญของฝายบริหารทุกๆ ดาน ในแงการวางแผน การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ การจูงใจ
คนทํางาน การควบคุมปฏบิัตงิานตางๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตัง้ไว



-22-

วจ.บธ.234 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชในงานธุรกจิ 3(2-2-5)
BA234 Software Package and Application for Business

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
มใช้ในปัจจุบัน

ประเภทตา่งๆ เชน่ ระบบฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ เวิร์คชีต เวิร์ดโปรเซสเซอร์ ฯลฯ
ดงักลา่วมาประยกุต์ใช้กบังานธุรกิจในปัจจบุนั

วจ.บธ.236 กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกจิ 3(3-0-6)
BA236 Laws Related to Business

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กฎหมายในสาระสําคัญ และหลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรนิติบุคคลทางธุรกิจ

ลักษณะของนิติบุคคลตางๆ ที่เปนคูสัญญาทางธุรกิจ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการนิติกรรมและสัญญาทาง
ธุรกิจ การพาณิชยอีเล็กทรอนิกส กฎหมายวาดวยการคา การบัญชี สถาบันการเงิน การลงทุน และ
แรงงาน

วจ.บธ.238 สถิตสิําหรับธุรกจิและการจัดการ 3(3-0-6)
BA238 Statistics for Business and Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การนําหลักและวธิกีารทางสถิติมาใชในการตัดสินใจธุรกิจและการจัดการ ความนาจะเปน

และตัวแปร ทฤษฎีการแจกแจงความนาจะเปน การสุมตัวอยางและการวัดการกระจาย การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหสหพันธและการถดถอย การทดสอบไคสแคว
ทฤษฎกีารตัดสนิใจ การพยากรณทางธุรกจิและการจัดการ

วจ.บธ.241 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
BA241 Human Resource Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่ความ

รับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหา
การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา การประเมินผลและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย
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วจ.บธ.323 จรยิธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6)
BA323 Business Ethics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิดที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจตองมีจริยธรรม รวมทั้งการสราง บรรษัทภิ

บาลในองคการธุรกิจ เนนจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจของผูบริหารและจริยธรรมของพนักงานโดยใช
กรณตีัวอยางประกอบ

วจ.บธ.327 ธุรกจิอาเซยีน 3(3-0-6)
BA327 ASEAN Business

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะ แนวความคิด การรวมกลุมประเทศประชาคมอาเซียน รูปแบบธุรกิจ การพัฒนา

ธุรกจิ ความรวมมอืทางดานเศรษฐกจิ ตลอดจนลักษณะทั่วไปของกลุมประเทศประชาคมอาเซยีน

วจ.บธ.330 การจัดการการผลติและการดําเนินงาน 3(3-0-6)
BA330 Production and Operation Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะและความสําคัญของการผลิต ปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิต ซึ่งรวมถึง

ระบบการผลิต การจัดองคการเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และกําลังการผลิตการ
วางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การควบคุมคุณภาพ และปริมาณ ระบบการ
บํารุงรักษา ระบบการจัดซื้อ และระบบการควบคุมสนิคาคงเหลอื

วจ.บธ.412 ระเบียบวธิวีจัิยทางธุรกจิ 3(3-0-6)
BA412 Business Research Methodology

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา วจ.บธ.238 สถิตสิําหรับธุรกจิและการจัดการ
หรอื วท.สถ.211 สถิตธิุรกจิ
ศกึษาความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย

การเลือกปญหาการวิจัย การกําหนดจุดมุงหมาย การตั้งคําถามในการวิจัย ตัวแปร และเทคนิคการ
ตัง้สมมตฐิาน การทบทวนเอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของ ประชากรและกลุมตัวอยาง ประเภทของการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่สอดคลองกับการ
วิจัยแบบตางๆ การวิเคราะหขอมูล การนําคอมพิวเตอรมาใชในการเตรียมขอมูลและประมวลผลขอมูล
การเขยีนเคาโครงการวจัิยทางธุรกจิ
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วจ.บธ.420 การจัดการเชงิกลยุทธ 3(3-0-6)
BA420 Strategic Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ ความแตกตางของการวางแผนและการ

บริหารทั่วไป องคประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ การกําหนดเปาหมายของธุรกิจ กระบวนการและ
เทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสรางสภาพแวดลอมแหงการแขงขัน การวิเคราะห
สภาพแวดลอมทัง้ภายในและภายนอก กลยุทธรวมธุรกจิ การประเมนิผลและการตดิตาม

วจ.กง.201 การเงินธุรกจิ 3(3-0-6)
FN201 Business Finance

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา วจ.บช.111 การบัญชขีั้นตน
หรอื วจ.บช.101 การบัญชท่ัีวไป
หลักการบริหารการเงินและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ

กิจการ โดยเนนเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคตางๆ ในการบริหารการเงิน เชน การวิเคราะหทางการเงิน
การพยากรณทางการเงินและงบประมาณ การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ตลอดจนการบริหารและ
ตัดสินใจลงทุนในสินทรัพยถาวร การจัดการเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ ศึกษาดานตลาด
การเงนิซึ่งประกอบดวยตลาดเงนิและตลาดทุน หลักการเบื้องตนในการจัดสรรเงนิทุนภายในธุรกิจ นโยบาย
การจัดสรรกําไรและเงนิปนผล

วจ.บช.101 การบัญชท่ัีวไป 3(2-2-5)
AC101 General Accounting

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการเบื้องตน แนวคิด และแนวปฏิบัติทางการบัญชี การบันทึกการจัดทํารายงาน

การเงนิ การใชสารสนเทศทางการบัญชีในการจัดการ

วจ.ศศ.101 เศรษฐศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6)
EC101 General Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวันเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดหาและใช

ทรัพยากรการบรโิภค การผลติ ตลาด สถาบันการเงนิการภาษอีากรการคาการลงทุน ปญหาเศรษฐกิจและ
แนวทางการแกไขปญหา
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วจ.ศศ.491 การวเิคราะหเชงิปรมิาณ 3(3-0-6)
EC491 Quantitative Analysis

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา วจ.บธ.238 สถิตสิําหรับธุรกจิและการจัดการ
หรอื วท.สถ.211 สถิตธิุรกจิ
กระบวนการตัดสนิใจ และประโยชนของการใชเทคนคิทางคณติศาสตรเชิงปริมาณเพื่อชวย

ในการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปนแผนภูมิเพื่อการตัดสินใจตัวแบบเชิงสินคาคงคลังโปรแกรมเชิง
เสนตรง เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ ตัวแบบของมารคอฟ ทฤษฎีเกมแถวรอคอย
และการจําลองเหตุการณ

วจ.กต.211 พฤตกิรรมผูบรโิภค 3(3-0-6)
MK211 Consumer Behavior

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะทั่วไป และการแบงกลุมผูบริโภค ปจจัยเอกชนและปจจัยแวดลอมที่มีผลตอ

กระบวนการตัดสนิใจ รวมทัง้อทิธพิลของสวนประสมทางการตลาด ตอพฤตกิรรมของผูบรโิภค

วจ.กต.213 การจัดการผลติภัณฑและราคา 3(3-0-6)
MK213 Product and Pricing Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการผลิตภัณฑ แนวคิดการจัดสวนประสม

ผลิตภัณฑ การออกแบบและบรรจุภัณฑ นโยบายตราสินคา การวางตําแหนงผลิตภัณฑ การพัฒนา
ผลติภัณฑใหม วัฎจักรผลิตภัณฑ สาเหตุของผลิตภัณฑลมเหลว และวิธีการหลีกเลี่ยงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจ วัตถุประสงค การกําหนดราคา การใชราคาเปนเครื่องมือสําหรับกลยุทธทางการตลาด การ
เปลี่ยนแปลงราคาและการกําหนดราคา

วจ.กต.241 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
MK241 Integrated Marketing Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะทั่วไปของกิจกรรมการสงเสริมการตลาด และความสําคัญของการสื่อสาร

กระบวนการสื่อสารทางการตลาด รูปแบบของการประชาสัมพันธทางการตลาด กระบวนการ
ประชาสัมพันธทางการตลาดทัง้ภายในและภายนอกหนวยงาน เทคนิคและเครื่องมือในการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธทางการตลาด การสื่อสารกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ
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วจ.กต.311 กลยุทธการตลาด 3(3-0-6)
MK311 Marketing Strategy

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการและการวางแผนกลยุทธทางการตลาด การใชกลยุทธสําหรับสวนตลาดแบบตางๆ

กลยุทธเพื่อแสวงหาโอกาสทางการตลาด กลยุทธทางการแขงขันทางการตลาด กลยุทธเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ราคาการจําหนาย และการสงเสริมการขายโดยมุงเนนใหผูเรียนไดมองเห็นถึงแนวทางและช้ันเชิงทาง
การตลาดเพื่อนําหลักการไปประยุกตกับอาชีพทางธุรกจิในอนาคตได

วจ.กต.312 การตลาดบรกิาร 3(3-0-6)
MK312 Service Marketing

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย และความสําคัญของตลาดบริการ ประเภทของตลาดบริการ วิธีวิเคราะห

สถานการณ และสภาพแวดลอมของตลาดบริการประเภทตางๆ การวางแผนและกําหนดกลยุทธทาง
การตลาดสําหรับตลาดบริการ ศึกษาและวิเคราะหปญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ เพื่อกําหนดแนว
ทางแกไข

วจ.กต.316 การตลาดระหวางประเทศ 3(3-0-6)
MK316 International Marketing

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการ แนวความคิด และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อเขามา การสงออกและการ

ลงทุนในตางประเทศ รวมทั้งการวิเคราะหแกไขปญหาเกี่ยวกับภาวะแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินการทาง
การตลาดระหวางประเทศ

วจ.กต.412 การวจัิยการตลาด 3(2-2-5)
MK412 Marketing Research

เงือนไขรายวชิา : ผานวชิา วจ.บธ.412 ระเบยีบวธิวีจัิยทางธุรกจิ
กระบวนการวจัิยและกระบวนการแกไขปญหาทางดานการตลาด กําหนดปญหาการวิจัยที่

เกี่ยวกับการตลาด ประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจใหเหมาะสม เทคนิคและเครื่องมือในการวิจัย การ
ออกแบบวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การดําเนินงานตามโครงการวิจัย การวิเคราะหและแปลผลขอมูล
การเขยีนรายงานการวจัิยและประเมนิผลงานวจัิย
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วจ.กต.130 การจัดการการคาสมัยใหม 3(3-0-6)
MK130 Modern Trade Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย รูปแบบ ลักษณะและหนาที่การดําเนินงานของการคาปลีกกับผูบริโภค การ

พจิารณาทําเลที่ตั้งการคา การบริหารพื้นที่ในรานคาปลีก เชน การตกแตงจัดผังรานคา การจัดเรียงสินคา
ในช้ันวาง การบริหารและพัฒนาบุคลากรในกิจการคาปลีกขนาดใหญ การวางแผนเกี่ยวกับการนํา
สินคาเขารานและการกําหนดการขาย การสงเสริมการตลาดโดยวิธีการตางๆ ระบบสิทธิทางการคาและ
การคาสัมปทานกับธุรกิจคาปลีก การใชเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวกับประเภทตางๆ บทบาทและหนาที่ของ
การคาสงที่มตีอระบบธุรกจิเศรษฐกจิ และสังคม กระบวนการจัดซื้อสินคาและจําหนายรวมทั้งการควบคุม
สนิคาคงคลัง และการใหบรกิารแกผูคาปลกี

วจ.กต.230 การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทานทางการตลาด 3(3-0-6)
MK230 Marketing Channels and Supply Chain Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดจําหนาย การเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากแหลงผลิตไปสู

บริโภคคนสุดทาย ลักษณะและวิธีการดําเนินงานของสถาบันธุรกิจประเภทตางๆ ที่เขามาปฏิบัติกิจกรรม
เหลานี้ซึ่งประกอบดวยกลุมคนกลางประเภทตางๆ การกระตุนและสงเสริมคนกลาง การควบคุม และการ
ประเมนิผลระบบการจัดจําหนาย

วจ.กต.232 ศิลปะการขาย 3(3-0-6)
MK232 Salesmanship

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กระบวนการขาย ศลิปะการขายและการใชศลิปะการขาย พฤติกรรมของลูกคาและเทคนิค

ในการแกปญหาตางๆ เกี่ยวกับลูกคา การใชจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธในการประกอบอาชีพขาย การ
ปรับปรุงตนเองใหมคีุณสมบัตขิองนักขายที่ดตีลอดจนเรยีนรูถงึจรรยาบรรณและเจตคตทิี่ดขีองนักขาย

วจ.กต.233 การจัดการขาย 3(3-0-6)
MK233 Sales Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
บทบาทความรับผิดชอบและขอบเขตงานของผูบริหารหนวยงานขายการจัดรูปแบบและ

ความสําคัญขององคการฝายขาย การบริหารบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับการขายการควบคุมและการจูงใจ
พนักงานขาย การวางแผนเกี่ยวกับการขาย อาณาเขตการขาย การประเมินผลงานพนักงานขาย รวมทั้ง
ศกึษาเทคนคิการขาย และการนําเทคนคิการขายประยุกตในการปฏบิัตงิานของพนักงานขาย
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วจ.กต.234 การตลาดทางตรง 3(3-0-6)
MK234 Direct Marketing

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับตลาดทางตรงกระบวนการ ผลกระทบการจัดการ กลยุทธ

และยุทธวธิใีนการดําเนนิการ ตลอดจนปญหาและแนวทางแกไขสําหรับตลาดทางตรง

วจ.กต.242 การสงเสรมิการขายและการตลาดดวยกจิกรรม 3(3-0-6)
MK242 Sales Promotion and Event Marketing

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการ วิธีการสงเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนการวางแผนการ

กําหนดกลยุทธอยางมปีระสทิธภิาพภายใตการวเิคราะหสถานการณ การกําหนดเปาหมาย การสรางสรรค
เครื่องมอืและเลอืกสื่อที่ผสมผสานกันอยางเหมาะสม สอดคลองกับกลยุทธการตลาด

วจ.กต.310 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)
MK310 Marketing Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหารการตลาด การจัด

องคการการตลาด การวิเคราะหโอกาสของการตลาด โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
การวัดและการพยากรณตลาด การแบงสวนตลาด การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ราคา การจัดจําหนายและการสงเสรมิการขาย

วจ.กต.314 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
MK314 Social and Environment Marketing

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของตลาด ตลอดจนแนวคิดหรือปรัชญาทางการตลาด

โดยเฉพาะปรัชญาทางตลาดที่มุงเนนเพื่อสังคม ใชกระบวนการจัดการทางการตลาดเพื่อเขาใจสภาพและ
ปญหาของสังคม โนมนาวสังคมทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยรวม มากกวาประโยชนขององคกร
ธุรกจิ
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วจ.กต.315 กลยุทธการสรางตราสนิคา 3(3-0-6)
MK315 Branding Strategy

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายของผลิตภัณฑ การตัดสินใจในการตั้งตราผลิตภัณฑ การตัดสินใจสนับสนุน

ตราผลิตภัณฑ การตัดสินใจในกลยุทธตราผลิตภัณฑ การตัดสินใจวางตําแหนงใหมใหกับผลิตภัณฑ การ
พัฒนากลยุทธในการกําหนดตําแหนงผลติภัณฑ การวางตําแหนงผลติภัณฑในตลาด การสื่อสารในการวาง
ตําแหนงผลติภัณฑของบรษิัท

วจ.กต.318 การตลาดธุรกจิชุมชน 3(3-0-6)
MK318 Community Business Marketing

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิธีการบริหารและจัดการทางการตลาดเกี่ยวกับสินคา และบริการอันเปนของทองถิ่น

ตลอดจนการพัฒนาสินคาที่เปนภูมิปญญาชุมชนใหเกิดมูลคาเพิ่ม การใชสวนประสมทางการตลาดมา
ประยุกตเขากับสินคาและบริการชุมชน ตลอดจนการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคตางๆ ของสินคาชุมชน
และยังรวมถงึการแสวงหาแหลงเงนิทุน

วจ.กต.330 การจัดซื้อ 3(3-0-6)
MK330 Purchasing

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการ และการบริหารเกี่ยวกับการจัดซื้อในเรื่องการจัดรูปองคการการกําหนดและ

ตรวจสอบคุณสมบัติ การกําหนดจํานวนที่จะซื้อ การพิจารณาและการกําหนดจังหวะเวลาในการซื้อ การ
เลอืกและหาแหลงขาย วธิจัีดซื้อแบบตางๆ นโยบายซื้อหลังผลติ การควบคุมและวธิกีารจัดซื้อ

วจ.กต.340 การจัดการลูกคาสัมพันธ 3(3-0-6)
MK340 Customer Relationship Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของการบริหารลูกคาสัมพันธวิวัฒนาการของการบริหาร

ลูกคา กลยุทธการบรหิารลูกคาสัมพันธ และระบบเทคโนโลยทีี่ใชในการบรหิารลูกคาสัมพันธ



-30-

วจ.กต.411 การวางแผนการตลาด 3(3-0-6)
MK411 Marketing Planning

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสําคัญของการวางแผน ขั้นตอนในการจัดทําแผนการตลาด กลยุทธทางการตลาดที่

นํามาใช การวางแผนดานผลิตภัณฑ การวางแผนดานราคา การวางแผนชองทางการจัดจําหนาย การ
วางแผนการสื่อสารการตลาด และการวางแผนการตลาดเพื่อเปดตัวผลิตภัณฑใหม การสํารวจตลาด การ
สํารวจคูแขงขัน การตรวจสอบความกาวหนา การวเิคราะหความแตกตางและขอมูลปอนกลับ

วจ.กต.414 กลยุทธการตลาดเพื่อธุรกจิสุขภาพ 3(3-0-6)
MK414 Health Care Business Marketing Strategy

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสําคัญ และบทบาทของอุตสาหกรรมบําบัดรักษาสุขภาพที่มีตอการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ดีงามของประชาชน และการสงเสริมการทองเที่ยว โดยเนนหลักกลยุทธสวนประสมทางการตลาด
ควบคูไปกับภูมปิญญาดั่งเดมิ เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยสีมัยใหม รวมทั้งกลยุทธอื่นที่จําเปนสําหรับการ
จัดการธุรกจิบําบัดรักษาสุขภาพของไทย

วจ.กต.491 ปญหาพเิศษทางการตลาด 3(2-2-5)
MK491 Special Problem in Marketing

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กรณีตัวอยางทางการตลาดของธุรกิจประเภทตางๆ วิเคราะหสภาพแวดลอม สวนประสม

ทางการตลาด โอกาสทางการตลาด และปญหาเพื่อกําหนดแนวทางแกไข

วจ.บธ.363 ธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส 3(2-2-5)
BA363 Electronic Commerce

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการเบื้องตนของระบบอินเตอรเน็ต โครงสรางพื้นฐานของระบบการคาอิเล็กทรอนิกส

และหลักการเบื้องตนในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม การคาแบบธุรกิจกับธุรกิจการคาแบบธุรกิจกับ
ลูกคา การคาแบบธุรกิจกับองคกรธุรกิจขนาดใหญ ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือ EDI
ระบบการรับจายเงินบนอินเตอรเน็ต ระบบความปลอดภัยปญหาอุปสรรคของการคาอิเล็กทรอนิกส การ
พัฒนาและจัดตัง้เว็บไซต การจดโดเมนเนม รวมทั้งศึกษาระบบการจัดสงสินคา การจัดการวัสดุ การขนสง
สนิคา และศกึษาแนวโนมและเทคโนโลยกีารคาอเิล็กทรอนกิสในอนาคต การทํารายงาน
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วจ.บธ.391 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีบรหิารธุรกจิ 1(45)
BA391 Preparation for Professional Experience in Business Administration

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
จัดใหมกีจิกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนการฝกประสบการณวิชาชีพในดาน

การเรยีนรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาผูเรยีนใหมคีวามรูทักษะเจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิขาชีพ โดยศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานทางดานธุรกิจ การบริหารโดยมีการ
วางแผนอยางเปนระบบ นําแผนไปปฏบิัต ิการตดิตามผลการปรับปรุงงาน

วจ.บธ.392 ฝกประสบการณวชิาชพีบรหิารธุรกจิ 3(350)
BA392 Field Professional Experience in Business Administration

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา วจ.บธ.391 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีบรหิารธุรกจิ
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการบริหารธุรกิจในหนวยงานรัฐบาล

รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา โดยนําความรูทั้งทาง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชสถานการณจริง จัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
รายละเอยีดของการฝกประสบการณและจัดใหมีการปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปญหาการฝกประสบการณ
ที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยอาจจัดใหฝกประสบการณทั้งหมด หรือ
ฝกประสบการณและทําโครงการพเิศษ หรอืฝกประสบการณและทําภาคนพินธ

วจ.กต.490 สัมมนาทางการตลาด 3(2-2-5)
MK490 Seminar in Marketing

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วเิคราะห ศกึษาปญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทตางๆ โดยศึกษาปจจัยตางๆ ที่ทําให

ประสบความสําเร็จ และความลมเหลวในการดําเนินงานดวยการตลาดเนนกิจการในประเทศไทย และ
กจิการของตางประเทศที่เขามาดําเนนิธุรกจิในประเทศไทย เพื่อฝกใหนักศกึษานําความรูทางดานการตลาด
มาแกปญหาหรอืศกึษาวเิคราะหเรื่องการดําเนนิกจิกรรมทางดานการตลาดที่นักศกึษาสนใจ

วจ.บธ.498 การเตรยีมสหกจิศึกษาบรหิารธุรกจิ 1(45)
BA498 Co-operative Education Preparation in Business Administration

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยใหมีองค

ความรูเรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษาระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานเทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน การสอนสัมภาษณ
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บุคลิกภาพ และการเลือกสถานประกอบการ ตลอดจนความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ การเสริมสรางทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ การเขียนรายงานทาง
วชิาการและการนําเสนอผลงาน

วจ.บธ.499 สหกจิศึกษาบรหิารธุรกจิ 6(--)
BA499 Co-operative Education in Business Administration

เง่ือนไขรายวชิา : ผายวชิา วจ.บธ.498 การเตรยีมสหกจิศึกษาบรหิารธุรกจิ
การเรียนรูการปฏิบัติงานในองคกรธุรกิจเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวของกับ

งานทางดานบรหิารธุรกจิ หรอืกลุมงานทีเ่กี่ยวของ


