คําอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
(01105, 01108, 01119, 01130, 01131, 01132, 01133, 01134, 02721)
กลุมวิชาเศรษฐศาสตร
01108101 เศรษฐศาสตรเบื้องตน (Introduction to Economics)
3(3-0)
ความรูเบื้องตนของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค โดยเฉพาะเรื่องความหมายและขอบเขต
ของวิชาเศรษฐศาสตร ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน และกลไกการทํางานของระบบราคา
พฤติกรรมของผูบริโภค ตนทุน รายได และดุลยภาพของผูผลิต รายไดประชาชาติ การคลัง การเงินและ
ระบบธนาคาร การคาและการเงินระหวางประเทศ ปญหาทางเศรษฐกิจและการแกไข การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย
01105401 เศรษฐศาสตรครอบครัว (Economics of Household Finance)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01108101
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปจจุบันที่มีตอมาตรฐานการครองชีพและสวัสดิการของครอบครัว
สัมพันธภาพของรายได รายจาย และมาตรฐานความเปนอยู ความรูทั่วไปในเรื่องการออม การลงทุน การ
ภาษีอากร การทําพินัยกรรม และการรับมรดก
01108111 เศรษฐศาสตรจุลภาค I (Microeconomics I)
3(3-0)
ความหมายลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร ปญหาเศรษฐกิจ การทําหนาที่ของระบบ
เศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน และราคาความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน การใชอุปสงคและอุปทานใน
การปฏิบัติ พฤติกรรมของผูบริโภคและอรรถประโยชน ธุรกิจการผลิตและตนทุนการผลิต ตนทุนใน
ระยะสั้นและระยะยาว การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะยาวมาก ซึ่งเกี่ยวของกับความกาวหนาและ
มลพิษ การกําหนดราคาผลผลิตในตลาดตาง ๆ ทฤษฎีราคาในเชิงปฏิบัติ การกระจายรายได การกําหนดคา
จาง ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน ความยากจน และความไมเทาเทียมกัน
01108112 เศรษฐศาสตรมหภาค I (Macroeconomics I)
3(3-0)
วิธีการในการวัดรายไดประชาชาติ ปจจัยที่เปนตัวกําหนดรายไดประชาติ การเปลี่ยนแปลง
รายไดประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลื่อนไหวขึ้นลงในรายไดประชาชาติ ทฤษฎีและมาตรการของ
นโยบายการคลัง ระดับราคา การเงินและการธนาคาร การวิเคราะหเงินตราและการวิเคราะหรายได การคา
และการเงิ น ระหวางประเทศ การวา งงานและเงิ น เฟอ ความจํ า เริญเติบ โต และการพัฒนาเศรษฐกิ จ
เปรียบเทียบ

กลุมวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
01119111 เศรษฐศาสตรเกษตรเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Agricultural Economics)
พื้นฐาน : 01108101
สิ่งเร งและสิ่ งจํ าเปนในการพัฒนาการเกษตรของประเทศกํ าลังพั ฒนา บทบาทของโครง
ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร ทุน และเทคโนโลยีในการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงสรางทางเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย การผลิตทางเกษตร การบริโภคผลผลิตอาหาร
อุปสงคและอุปทานและราคาผลผลิตเกษตร สหกรณการเกษตรในประเทศไทย สินเชื่อเกษตร ตลาด
เกษตร หลักการผลิต ตนทุนการผลิต อุปทานและรายได หลักการทําใหไดกําไรในการผลิตทางการเกษตร
สูงสุด หลักการจัดการธุรกิจการเกษตรและปญหาในการคาเกษตรกรรม
01119221 หลักการจัดการฟารม (Principles of Farm Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01119111
กระบวนการตัดสินใจในการดําเนินการธุรกิจฟารมแบบครอบครัวและแบบการคา หลัก
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่สามารถนํามาประยุกตในการจัดการธุรกิจฟารม การวิเคราะหสถานภาพดาน
การเงินและการคลัง การวัดผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจฟารม การวิเคราะหและการวางแผนการทําฟารม
และการจัดงบประมาณฟารม การจัดรูปแบบของหนวยธุรกิจฟารม การจัดการกิจการปลูกพืช เลี้ยงสัตว
แรงงาน สัตวใชงาน เครื่องมือจักรกล อาคารโรงเรือนและการจัดสรรทรัพยากรน้ํา การตัดสินใจและการ
ดําเนินธุรกิจฟารมดานการผลิตและการตลาดภายใตการเสี่ยงและความไมแนนอน
กลุมวิชาในสาขาวิชาการบัญชี
01130111 หลักการบัญชีขั้นตน (Principles of Accounting, Introductory)
3(2-2)
หลั ก การบัญชี ขั้ น ตอนการบั น ทึ ก บัญชี ต ามทฤษฎี บัญชีคู หลัก การวัด ผลกํา ไร การบั ญ ชี
สําหรับภาษีมูลคาเพิ่ม รายการปรับปรุงและปดบัญชี การจัดทํากระดาษทําการและงบการเงินสําหรับ
ธุรกิจบริการและธุรกิจพาณิชยกรรม สมุดรายวันเฉพาะและระบบใบสําคัญ การประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชี
01130112 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01130111
หลักการบัญชีสินทรัพย การจําแนกประเภทตาง ๆ ของสินทรัพย การตีราคา การหามูลคาของ
สินทรัพย และการแสดงรายการสินทรัพยในงบการเงิน
01130171 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
3(3-0)
หลักการบัญชีทั่วไป วิธกี ารบันทึกบัญชีขั้นตนเกีย่ วกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือ
เงินลงทุน สินทรัพยที่มีตัวตนและไมมีตวั ตน หนี้สินและสวนของผูเปนเจาของ การจัดทํารายงานทางการ
เงิน หลักการบัญชีตนทุน

01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01130171
บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีตนทุน ตนทุนมาตรฐาน การบัญชีตนทุนตามกิจกรรม
งบประมาณ งบประมาณยืดหยุนได การวิเคราะหตนทุน-ปริมาณ-กําไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ
การจัดทํารายงานตามสวนงาน การกําหนดราคา การใชสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการ
กลุมวิชาในสาขาวิชาการเงิน
01131211 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
3(3-0)
จุดมุงหมายและหนาที่การบริหารทางการเงิน การวางแผนและวิเคราะหทางการเงิน รวมทั้ง
การตัดสินใจตางๆ เกี่ยวกับการเงินการบริหารเงินสดและหลักทรัพยตามความตองการของตลาดการ
บริหารลูกหนี้การบริหารสินคา และนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน
01131312 การวิเคราะหทางการเงิน (Financial Planning and Control)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01131211
วิ ธี ก ารวิ เ คราะห วิ จ ารณ ก ารเงิ น ของหน ว ยงานต า งๆ เทคนิ ค ต า งๆ ที่ พึ ง นํ า มาใช ใ นการ
วิเคราะหทางการเงิน หลักการพิจารณาใหเครดิต วิธีการแกวิกฤตการและขอผิดพลาดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแก
วงการธุรกิจเฉพาะแหง หรือทั่ว ๆ ไป
01131313 การเงินบุคคล (Personal Finance)
3(3-0)
เทคนิคการจัดการทางการเงินสวนบุคคล การจัดทํางบประมาณ การซื้อดวยเงินสด เงินเชื่อ
การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดิน หลักทรัพย การวางแผนทางการเงินเมื่อครบเกษียณอายุการ
ทํางาน
01131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน (Credit and Collection)
3(3-0)
หลักและวิธีการพิจารณาใหสินเชื่อธุรกิจ ประเภทและวิธีการเรียกเก็บเงิน หนาที่และการ
บริหารงานในแผนกสินเชื่อ ขอบเขตของการใหสินเชื่อ กําหนดระยะเวลาในการใหสินเชื่อ การสืบฐานะ
เพื่อใหสินเชื่อ นโยบายการเรียกเก็บเงิน การควบคุมและติดตามบัญชีลูกหนี้
01131316 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ (Business Asset Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01131211
เทคนิคและวิธีการตัดสินใจในการวางแผนและบริหารเงินทุนหมุนเวียนตัวแบตางๆ ของการ
จัดการเงินสด เงินลงทุนระยะสั้ น ลูกหนี้และสิน คาคงเหลือ ปจจั ยและทฤษฎีในการตัดสินใจลงทุน
สินทรัพย ภายใตภาวะการเสี่ยงและความไมแนนอน

01131317 หลักและนโยบายการลงทุน (Principles and Policy of Investment)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01131211
หลักและนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย การลงทุน กับการเก็งกําไร ปจ จัยชักจู งใหเกิด
การลงทุ น กรรมวิ ธี ต า งๆ และการวิ เ คราะห น โยบายการลงทุ น การวั ด ผลตอบแทนจากการลงทุ น
การตัดสินใจเลือกลงทุน
01131321 การเงินระหวางประเทศ (International Finance)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01131211
การดําเนินงาน นโยบายและบทบาทของสถาบันการเงินระหวางประเทศ เครื่องมือในการ
ปริวรรตเงินตรา ระบบอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการควบคุมและการสงเสริมความตกลงระหวางประเทศ
อันมีผลกระทบกระเทือนตอกําไรการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ โดยพิจารณาในแงเงินทุน ภาษีอากร
แรงงาน ปญหาทางการตลาดและความรวมมือระหวางประเทศ การปฏิบัติงานของฝายตางประเทศของ
ธนาคารพาณิชย
01131411 การวิเคราะหหลักทรัพย (Securities Analysis)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01131211
ขอบเขตการวิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย คุ ณ สมบั ติ ข องหลั ก ทรั พ ย ลํ า ดั บ ขั้ น ของการวิ เ คราะห
หลักทรัพย การคัดเลือกหลักทรัพย การคาดคะเนกําไรสุทธิและเงินปนผล ทฤษฎีการประเมินมูลคา
หลักทรัพย
กลุมวิชาในสาขาวิชาการจัดการ
01132101 ผูประกอบการรุนใหม (Modern Entrepreneur)
3(3-0)
แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัตน บทบาทและความสําคัญของการบริหารธุรกิจยุคใหม
องคประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมความพรอมสําหรับการเปนผูประกอบการ การวิเคราะห
ความเปนไปไดทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง
01132111 หลักการจัดการ (Principles of Management)
3(3-0)
แนวความคิดทางการบริหารและการจัดการแบบวิทยาศาสตร การจัดการตามแนวมนุษย
สัม พั น ธ ระบบราชการ โครงสร า งลั ก ษณะดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ประเภทต า งๆ และหน า ที่ ท างธุ ร กิ จ สภาพ
สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการบริหารธุรกิจ กระบวนการจัดการ และหนาที่ที่สําคัญของ นักบริหาร
01132142 ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย
3(3-0)
(Business and Legal Environment)
สภาพแวดล อ มทางกฎหมายของธุ ร กิ จ ความหมาย ที่ ม า และประเภทของกฎหมาย
กระบวนการยุ ติธ รรม การระงับ ข อพิ พ าทโดยศาลและอนุญ าโตตุล าการนอกศาล ความรับ ผิ ด ทาง
กฎหมายของธุรกิจในดานตางๆ

01132211 พฤติกรรมองคการ (Organization Behavior)
3(3-0)
หลักการจัดองคการตามทฤษฎีตาง ๆ ลักษณะโครงสรางขององคการแบบทางการและไมเปน
ทางการ พฤติกรรมของบุคคลและกลุมการเรียนรู การจูงใจ สิ่งแวดลอมเกี่ยวกับองคการ การแกไขความ
ขัดแยงในองคการ การพัฒนาองคการ
01132221 การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01132111
หลักและวิธีการดําเนินงานดานบุคลากร เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน การเสริม
สรางขวัญและสิ่งจูงใจ การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุ และแตงตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ
ระเบียบวินัย เทคนิค การสัมภาษณ หลักวิธีการคิดคาจางคาตอบแทน สวัสดิการบริการทางเศรษฐกิจและ
สังคมใหแกพนักงาน
01132242 ระบบภาษีอากรธุรกิจ (Business Tax System)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01132142 หรือ 01453111
ความสําคัญของภาษีอากรตอการพัฒนาประเทศ หลักการปฏิบัติและวิธีจัดเก็บภาษีอากรที่ดี
ความรับผิดชอบทางภาษีอากรของบุคคลและธุรกิจตามประมวลรัษฎากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต
และภาษีที่จัดเก็บโดยองคการบริหารสวนทองถิ่น
01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม
3(3-0)
(Business and Social Responsibilities)
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีตอสังคม ผลกระทบของสภาพแวดลอมที่มี
ต อ การบริ ห ารธุ ร กิ จ การตอบสนองของธุ ร กิ จ ต อ ความต อ งการของสั ง คม โดยจะมุ ง เน น ถึ ง ความ
รั บ ผิ ด ชอบของธุ ร กิ จ ที่ มี ต อ กลุ ม บุ ค คลต า งๆ ได แ ก ลู ก ค า พนั ก งาน ผู ล งทุ น สภาพ แวดล อ ม และ
ประเทศชาติ
01132311 การจัดการสํานักงาน (Office Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01132111
วิธีดําเนินงาน และการจัดการสํานักงานอยางมีประสิทธิภาพ งานสารบรรณ เอกสารแบบ
ตางๆ การพัสดุและครุภัณฑ การจัดทํางบประมาณ การจัดเก็บเอกสาร การติดตอและประชาสัมพันธ
01132313 การสื่อสารในองคการ (Organization Communication)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01132111
ความสําคัญและลักษณะของการสื่อขอความในองคการแบบตางๆ ของการสื่อขอความ
ปญหาของการสื่อขอความในองคการ การวางแผนการสื่อขอความ ตลอดรูปแบบของการสื่อขอความใน
องคการ บทบาทของการสื่อขอความทางการบริหารในภาคเอกชนกับรัฐบาล

01132314 สภาพแวดลอมธุรกิจ (Environment of Business)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01132111
บรรยากาศของธุ ร กิ จ ทั่ ว ๆ
ไป ความรั บ ผิ ด ชอบของธุ ร กิ จ ต อ สั ง คม อิ ท ธิ พ ลของ
สภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองแบบตางๆ ของสถาบันธุรกิจไทย การปรับปรุงธุรกิจให
เขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง การพิจารณาถึงกฎขอบังคับโดยทั่ว ๆ ไป
01132321 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01132221
แนวคิด หลักการ และสวนประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร บทบาทของ
ผูจัดการดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
01132322 การจัดการคาจางและคาตอบแทน
3(3-0)
(Wage and Remuneration Management)
พื้นฐาน : 01132221
หลักและนโยบายการจายคาจาง คาตอบแทน ประเภทของคาจาง คาตอบแทน การกําหนด
วิธีการจาย วิธีการปรับอัตราคาจาง คาตอบแทน การพิจารณาความดีความชอบ และการใหสวัสดิการ
01132323 อุตสาหกรรมสัมพันธ (Industrial Relations)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01132221
ปจจัยตางๆ ซึ่งเกี่ยวพันในการดําเนินงาน บริหารแรงงาน การเจรจาตอรอง วิธีการทําสัญญา
และระงับขอพิพาทแรงงาน การบํารุงขวัญพนักงาน จิตวิทยาทางอุตสาหกรรม ตลอดจนนโยบายตางๆ
เกี่ยวกับการใชอุตสาหกรรมสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ
01132333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) 3(3-0)
พื้นฐาน : 01132111
การจัดการขอมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจในองคการ การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรขอมูล การจัดการระบบฐานความรู การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กระบวนการทางธุรกิจและการออกแบบองคกรเพื่อการแขงขัน โดยอาศัยการใชระบบสารสนเทศอยางมี
จริยธรรม
01132334 การวิเคราะหระบบงานธุรกิจ (Business System Analysis)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01132111
เทคนิ ค การวิ เ คราะห และการออกแบบระบบงาน การนํ า ระบบงานไปใช การวิ เ คราะห
ระบบงานปจจุบัน การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร การเลือกใชคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับงาน การ
ควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลคอมพิวเตอรและสวนประกอบ มีการศึกษานอกสถานที่

01132336 การพยากรณธรุ กิจ (Business Forecasting)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01132338
วิธีการพยากรณสถานะของธุรกิจ การใชดุลพินิจ การประยุก ตหลัก และวิธีการทางสถิติ
การวิเคราะหแนวโนม สหสัมพันธและการถดถอย การวิเคราะหอนุกรมเวลา การสํารวจและทดสอบ
ตลาด ตัวแบบตางๆ ที่มีรากฐานจากพฤติกรรมการเรียนรู การสรางและจําลองตัวแบบ วิธีการพยากรณ
ทางออม การประเมินผลและการทําใหการพยากรณสมบูรณแบบ
01132337 การเจรจาตอรองทางธุรกิจ (Business Negotiation)
3(3-0)
แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคการเจรจาตอรอง เพื่อพัฒนาทักษะในการเจรจาตอรองเพื่อใหโนม
น าวคู เ จรจา เพื่ อ ประสิ ทธิ ภ าพของธุ รกิ จ การศึ ก ษาจะมีก ารฝก ฝนโดยใชบ ทบาทสมมติ แ ละการใช
กรณีศึกษา
01132338 สถิติและการวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(3-0)
(Statistics and Quantitative Analysis for Decision Making in Business)
การตัดสินใจภายใตความไมแนนอน และภายใตความเสี่ยง การวิเคราะหเชิงปริมาณ สําหรับ
ปญหาทางธุรกิจ โดยประยุกตหลักการของโปรแกรมคณิตศาสตร ทฤษฎีแถวรอคอย ทฤษฎีเกมส และ
การวิเคราะหมารคอฟ
01132411 การจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ (Resource Management in Business)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01108111 หรือ 01132111
การจัดการทรัพยากรของธุรกิจดานการผลิต การเงิน การตลาด และทรัพยากรมนุษย การ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด โดยคํานึงถึงคาเสียโอกาสเพื่อใหเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการ
ใชทรัพยากร และอื่นๆ
01132412 การจัดการธุรกิจขนาดยอม (Small Business Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01132111
ความหมายและประเภทของธุรกิจขนาดยอม การวิเคราะหความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจ
ลักษณะและปญหาในการจัดการงานบุคคล การเงิน การผลิต การจัดการของธุรกิจประกอบการผลิต
สินคาและบริการ รวมถึงการตลาดในธุรกิจ
01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211 และ 01131211 หรือ 01132211
กลยุทธและนโยบายทางธุรกิจ การวิเคราะหปญหาตางๆ ในทรรศนะของผูจัดการ เพื่อใชใน
การวางแผนการดําเนินงานใหบรรลุถึงเปาหมายของธุรกิจ

01132414 การจัดการวิสาหกิจแรกตั้ง (New Enterprise Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01132111
การจัดตั้ง วิธีการ และปญหาวิสาหกิจแรกตั้ง ที่ผูเริ่มกิจการตองประสบปญหา การจัดหา
เงินทุน การดําเนินงานเพื่อขอรับการสงเสริม การวางแผน การขยายงานและการวิเคราะหเบื้องตน เพื่อหา
ความเหมาะสมของโครงการตางๆ
01132415 การจัดการองคการเพื่อการเรียนรู (Management of Learning Organization) 3(3-0)
พื้นฐาน : 01132111
ความหมายและความสําคัญขององคการเพื่อการเรียนรู กระบวนการพัฒนาองคการเพื่อการ
เรียนรู กระบวนการแสวงหาความรู การแบงปนความรู และการนําความรูไปประยุกตในการบริหารงาน
ลักษณะเฉพาะที่บงชี้ระดับของการเปนองคการเพื่อการเรียนรู คานิยมทางวัฒนธรรม คํามั่นของผูบริหาร
และการใหอํานาจ การสื่อสาร การถายโอนองคความรู ลักษณะเฉพาะของพนักงาน และการยกระดับผล
การปฏิบัติงาน
01132421 การวางแผนอัตรากําลัง (Manpower Planning)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01132111
การวางแผนและการกําหนดจํานวนบุคคล ความสามารถ ความเหมาะสมเรื่องคุณภาพและ
ปริมาณงานภายในองคการ เพื่อการบรรจุ การเลื่อนตําแหนง การโยกยาย การใหออกจากงาน ทั้งการ
ปรับปรุงและแกไขปญหาดานกําลังคน
01132422 การประเมินผลบุคลากร (Performance Appraisal)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01132111
การวางแผน เทคนิค และการสรางแบบทดสอบมาตรฐาน การประเมินผลบุคคลแบบตางๆ ที่
ใชในการจัดการงานบุคคล ทฤษฎีและเกณฑการวัดผลการปฏิบัติงาน การวัดบุคลิกภาพและทัศนคติ โดย
อาศั ย เครื่ อ งมื อ ทางคณิ ต ศาสตร แ ละจิ ต วิ ท ยา ป ญ หาในการทดสอบ และการประเมิ น ผลบุ ค คล
องคประกอบในการประเมินความสัมฤทธิ์ผลในการทํางาน
01132431 การจัดการโดยเทคนิคจําลอง (Management Simulation Technique)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01132338
ทฤษฎีและเทคนิคเบื้องตนของการจัดการโดยนําเทคนิคจําลองและเกมส เพื่อมาใชแกปญหา
การจัดการธุรกิจตางๆ ทางการเงิน การตลาด การจัดการ และการผลิต มีการศึกษานอกสถานที่

01132432 การประเมินโครงการทางธุรกิจ (Project Evaluation in Business)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01132111
การประเมินโครงการทางธุรกิจ ดานการจัดการ การผลิต การเงิน การตลาด การบุคลากร
และคุณคาทางเศรษฐกิจของโครงการ การคํานวณคาตอบแทนของโครงการ กฎเกณฑการตัดสินใจ
วิธีการจัดเตรียมงาน การศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางดานเทคนิค และสภาพแวดลอมที่จะ
อํานวยใหการดําเนินงานโครงการทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
01132451 ธุรกิจระหวางประเทศ (International Business)
3(3-0)
หลักแนวความคิด วัตถุประสงค และวิธีการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศในสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของธุรกิจระหวางประเทศ การกําหนดโครงสรางองคการ การกําหนด
นโยบายและแผนการดําเนินงานทางดานการเงิน การผลิต การตลาด การบุคคล และระบบขอมูลเพื่อการ
บริหารธุรกิจระหวางประเทศในสภาพแวดลอมนั้นๆ
01132452 การบริหารเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Management)
3(3-0)
สภาพแวดลอมในประเทศตางๆ มีผลตอการวางรูปแบบการบริหารธุรกิจอยางไร ลักษณะการ
บริหารธุรกิจในประเทศตางๆ โดยเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ของการบริหารในรูปแบบ
ตางๆ
01132490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
6
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนการ
จัดทํารายงานและการนําเสนอ
01132491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ (Basic Research Methods in Business) 3(3-0)
หลั ก และระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย ทางธุ ร กิ จ การกํ า หนดป ญ หา การวางรู ป แบบวิ จั ย การตั้ ง
วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความ
ขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย
01132497 สัมมนา (Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางธุรกิจในระดับปริญญาตรี

1

01132498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
3
การศึกษาคนควาทางธุรกิจ ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
กลุมวิชาในสาขาวิชาการผลิต
01133211 การจัดการการผลิต (Operations Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01132111
หลักเบื้องตนและหนาที่ในการจัดการการผลิต การวางแผนการจัดองคการ การออกแบบ
ระบบการผลิต และการควบคุมการผลิตทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีการศึกษานอกสถานที่

01133242 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Electronic Commerce)
บทบาทของพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ มี ต อ ธุ ร กิ จ แบบจํ า ลองทางธุ ร กิ จ สํ า หรั บ พาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส พื้นฐานทางเทคโนโลยี การใชโครงขายเวิลดไวดเว็บเชิงธุรกิจ การทํารายงานและ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
01133317 การจัดการคุณภาพ (Quality Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01133211
แนวคิ ด และพื้ น ฐานของการจั ด การคุ ณ ภาพ การควบคุ ม คุ ณ ภาพเชิ ง สถิ ติ เครื่ อ งมื อ และ
ระเบียบ วิธีสําหรับการศึกษาวิเคราะหทางการจัดการการผลิต
01133318 การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01133211
แนวคิ ด และพื้ น ฐานของการจั ด การหว งโซ อุป ทาน ระเบีย บวิ ธี ก ารออกแบบและการจั ด
เครือขายหวงโซอุปทาน กลยุทธการกระจายสินคา การวมกลุมทางกลยุทธ การจัดการวัสดุคงคลัง ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบขอมูลหวงโซอุปทาน
01133323 การจัดการธุรกิจโรงแรม (Hotel Management)
3(3-0)
หลั ก การจั ด การโรงแรม หน า ที่ แ ละการดํ า เนิ น งานของแผนกต า งๆ ในธุ ร กิ จ โรงแรม
การประชาสั ม พั น ธ แ ละส ง เสริ ม การขาย การติ ด ต อ สั ม พั น ธ กั บ โรงแรมและธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
มีการศึกษานอกสถานที่
01133415 กลยุทธเชิงปฏิบัติการ (Operations Strategy)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01133211
บทบาทของกลยุ ท ธ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ความได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั น การวิ เ คราะห
อุ ต สาหกรรมการกํ า หนดรู ป แบบกลยุ ท ธ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ องค ก รและการพั ฒ นา
สมรรถภาพของระบบปฏิบัติการ
กลุมวิชาในสาขาวิชาการตลาด
01134211 หลักการตลาด (Principles of Marketing)
3(3-0)
ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แนวความคิด บทบาท ความสําคัญ หนาที่และปจจัย
ทางการตลาด การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค สวนประสมการตลาดและ
การวิจัยการตลาดเบื้องตน

01134212 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211 และ 01459111
หลักและการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการพิจารณาตัดสินใจซื้อสินคา โดยพิจารณาถึง
ปจจัยตางๆ ทั้งในดานปจจัยสวนบุคคลและปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ตลอดจนการ
นําเอาผลที่ไดจากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคมาประยุกต เพื่อกําหนดกลยุทธทางการตลาด
01134311 การจัดซื้อ (Purchasing)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
บทบาท และความสําคัญของการจัดการดานการจัดซื้อ ความรับผิดชอบของผูจัดการงาน
จัดซื้อ ความสัมพันธของงานจัดซื้อกับงานอื่นๆ ในองคการ นโยบายและระเบียบการจัดซื้อ การจัดซื้อ
แบบรวมอํานาจและกระจายอํานาจ การกําหนดคุณลักษณะของสินคาที่จัดซื้อ การกําหนดขนาดของการ
จัดซื้อ การเลือกแหลงขาย การทําสัญญาและปญหาแงกฎหมาย การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
ตนทุน ราคากําไร การลงทุนและการเสี่ยงภัย การเปรียบเทียบระหวางการผลิตเอง การซื้อ การเชา
01134312 การจัดการการขาย (Sales Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
ลักษณะของการจัดการขายการจัดองคการ การกําหนดนโยบายการสรรหา พนักงานขาย การ
รับสมัคร การคัดเลือก การใหคาตอบแทน การสรางขวัญกําลังใจ การใหคาตอบแทน การสรางขวัญ
กําลังใจ การวางแผนและการวิเคราะหการขาย การประเมินและการควบคุมการขาย โควตาการขาย
งบประมาณและคาใชจายทางการขาย การประเมินผล และการควบคุมการขาย
01134313 ระบบการตลาดและสภาพแวดลอม
3(3-0)
(Marketing System and Environment)
พื้นฐาน : 01134211
ลักษณะและบทบาทของระบบการตลาดที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม หนาที่และ ประเภทของ
สถาบันการตลาด หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ทรัพยากร ภาวะ
เศรษฐกิจและการเมือรวมทั้งกฎหมายจรรยาบรรณที่นักธุรกิจควรคํานึงและถือปฏิบัติ
01134314 จรรยาบรรณทางการตลาด (Marketing Ethics)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
แนวคิด ของจรรยาบรรณทางการตลาด จรรยาบรรณทางการตลาดของสถาบันทางธุรกิจ
ปจจัยที่กําหนดจรรยาบรรณทางการตลาด จรรยาบรรณทางการตลาดที่นําไปใชใน การวางแผนกลยุทธ
ทางการตลาด ปญหาและขอโตแยงในการนําจรรยาบรรณทางกาตลาดไปปฏิบัติ

01134321 การตลาดระหวางประเทศ (International Marketing)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
ความสําคัญและสภาพแวดลอมของการตลาดระหวางประเทศ บทบาทและนโยบายของรัฐ
การพิจารณาเลือกสินคาและตลาด การบรรจุหีบหอ การกําหนดราคา การขนสง การเลือกตัวแทนจําหนาย
การสงเสริม การวางแผนและควบคุม ปญหา อุปสรรคในการตลาดระหวางประเทศ
01134322 การตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Marketing)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
การวางแผนและกลยุทธการตลาดอิเล็กทรอนิกส กลยุทธการวิเคราะหสภาพแวดลอม
พฤติกรรม ผูบริโภค การแบงสวนการตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย และการกําหนดตําแหนงทางการ
ตลาด การจัดการผลิตภัณฑ ราคาและการจัดจําหนายผานอินเตอรเน็ต การสื่อสารการตลาดอิเล็กทรอนิกส
และการจัดการลูกคาสัมพันธ
01134331 นโยบายผลิตภัณฑและราคา (Product and Price Policy)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
แนวความคิดตางๆ ของผูบริหารในการวางแผนและกําหนดนโยบายผลิตภัณฑและราคา การ
กําหนด สวนประสมผลิตภัณฑการพัฒนากลยุทธการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและราคาใหสอดคลองกับ
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ การศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่มตี อผลกระทบตอการกําหนด
นโยบายผลิตภัณฑและราคา
01134341 การจัดการชองทางการตลาด (Marketing Channel Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
ลักษณะโครงสราง รูปแบบของชองทางการตลาด บทบาทหนาที่และการพัฒนาชองทาง
การตลาดแตละรูปแบบ สถาบันการตลาด ขอขัดแยงและความรวมมือกันของสถาบันตางๆ การคัดเลือก
การประเมินผล การควบคุมชองทางการตลาด ตลอดจนปจจัยและสภาพแวดลอมตางๆ ที่มีผลตอการ
จัดการชองทางการตลาด
01134342 การคาปลีก (Retailing)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
ลักษณะและวิวัฒนาการทางการคาปลีก สถาบันการคาปลีก การจัดการดานการคาปลีก การ
เลือกทําเลที่ตั้ง การจัดองคการการจัดงานบุคคล การจัดการสินคา การตั้งราคา วิธีการสงเสริมการขายของ
กิจการคาปลีก และการใหบริการตางๆ ตลอดทั้งระบบการควบคุมดานการเงินและแนวโนมของการคา
ปลีกในอนาคต

01134343 การคาสง (Wholesaling)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
ลักษณะและวิวัฒนาการทางการคาสง โครงสรางของการคาสง หนาที่และบทบาทของการคา
สง ประเภทและรูปแบบของการคาสง ระบบการจัดการดานการคาสงที่เกี่ยวกับการซื้อและขายสินคา การ
เลือกทําเลที่ตั้ง การขนสง การเก็บรักษา การตั้งราคา การเงินและการควบคุม
01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0)
(Integrated Marketing Communication)
พื้นฐาน : 01134211
กลยุทธการสื่อสารทางการตลาดโดยการโฆษณา การสงเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การ
ประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และรูปแบบการสื่อสารอื่น การสรางการรับรูตราสินคา ภาพลักษณตรา
สินคาและพฤติกรรมการซื้อ
01134352 การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
ระบบการตลาดเชิงปฏิสัมพันธ เพื่อเพิ่มโอกาสการตอบสนองลูกคาในการซื้อสินคาจากผูขาย
โดยอาศัยการตลาดสรางฐานขอมูล กลยุทธการตลาดทางตรงเพื่อการพัฒนาชองทางการตลาดแบบมี
ปฏิสัมพันธ
01134353 การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
กระบวนการทางการตลาดในการสรางความสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกคา การตัดสินใจ
โปรแกรมทางการตลาดเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดรี ะหวางองคกรและตลาด รวมทั้ง
ผูบริโภคและผูมีสวนไดเสียการตัดสินใจซือ้ เพื่อใหไดคณ
ุ คาเพิ่มโดยใชกลยุทธ ไดกบั ได กลยุทธการ
รักษาลูกคา การหาลูกคาใหม และการดึงลูกคากลับ
01134354 ศิลปะการขาย (Salesmanship)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
หลักและกระบวนการเสนอขายสินคา กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค การศึกษา
พฤติกรรมของผูบริโภค หลักจิตวิทยาเพื่อการจูงใจซื้อ วิธีการเขาถึงตลาดเปาหมาย การสรางคุณลักษณะ
และคุณสมบัตขิ องพนักงานขาย เพื่อเปนพนักงานขายที่ดี เทคนิคการเจรจา การสรางมนุษยสัมพันธกับ
ลูกคา ความรูเรื่องสัญญาการซื้อขาย

01134355 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภคคนกลาง และพนักงานขาย การ
ติดตอสื่อสารกับการสงเสริมการขาย การตัดสินใจเลือกการสงเสริมการขาย บทบาทของผูสงขาวสาร
ผูรับสารและขาวสาร การสงเสริมการขาย กระบวนการสื่อสารทางการตลาด และการสงเสริมการขายที่มี
ประสิทธิภาพ
01134356 การโฆษณา (Advertising)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
บทบาท ความสําคัญ วิวัฒนาการและแนวความคิดของการโฆษณา การจัดองคการ การ
โฆษณา หลักการจัดทําองคประกอบของงานโฆษณา การเลือกเหตุจูงใจ การเลือกสื่อโฆษณา การ
วางแผนรณรงค การจัดทํางบประมาณ การประเมินและวัดผลการโฆษณา กฎหมายและจรรยาบรรณที่
เกี่ยวของกับการโฆษณา
01134411 การจัดการการตลาด (Marketing Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
แนวความคิดการจัดการทางการตลาด บทบาทและหนาที่ของผูจัดการการตลาดนโยบายและ
กลยุทธของการจัดการดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด การวิเคราะห
การวางแผนการควบคุมและการจัดองคการ แนวโนมของการจัดการตลาดในอนาคต รวมทั้งการวิเคราะห
ปญหาและกรณีศึกษาทางการตลาด
01134412 การพยากรณการขาย (Sales Forecasting)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
หลักทฤษฎีและความสําคัญของการพยากรณการขาย เทคนิคและวิธีการพยากรณประเภทของ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความถูกตอง แมนยําของการ
พยากรณ รวมทั้งการนําผลของการพยากรณไปเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาด
01134413 การตลาดและการตัดสินใจ (Marketing and Decision Making)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
ความรับผิดชอบของผูบริหารการตลาดในการตัดสินใจ ปญหาทางการตลาด การจําแนกและ
การจัดลําดับขอบเขตของการตัดสินใจทางการตลาด การเลือกวิธีการแกปญหาและวิธีการตัดสินใจ การ
กําหนดหลักเกณฑทางทฤษฎีเพื่อการพัฒนาการตัดสินใจทางการตลาด การตัดสินใจเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ กระบวนการการวางแผนและการตัดสินใจทางการตลาด

01134421 การจัดการเพื่อการสงออกและนําเขา (Export-Import Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
หลักและการปฏิบัติในการสงออกและนําเขากฎหมายและระเบียบขอบังคับพระราชบัญญัติ
และขอกําหนดในการสงออกและนําเขา วิธีปฏิบัติและเตรียมการดานเอกสาร การทําสัญญาซื้อขาย
วิธีการดานศุลกากร การบรรจุหีบหอ การขนสง การชําระเงิน การจัดการและการจัดหนวยงานของแผนก
สงสินคาออกและเขา หนวยงานของทางราชการและสถาบันเอกชนที่เกี่ยวของกับการสงสินคา
01134422 การตลาดบริการ (Service Marketing)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
ลัก ษณะและขอบเขตของตลาดบริ ก าร การจํ า แนกประเภท พฤติ ก รรมผู ใ ช บริ ก าร ส ว น
ประสมการตลาดของสินคาบริการ โครงสรางและการพัฒนาสถาบันที่ประกอบธุรกิจดานการใหบริการ
และศึกษาธุรกิจบริการเฉพาะอยาง
01134423 การตลาดสินคาอุตสาหกรรม (Industrial Goods Marketing)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
หลักการและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการตลาดสินคาอุตสาหกรรม ความแตกตางระหวางตลาด
สินคาผูบริโภคและตลาดสินคาอุตสาหกรรมในดานพฤติกรรมผูซื้อ การตัดสินใจสวนประสมการตลาด
การวิเคราะหโครงสรางตลาด ประเภทของสินคาอุตสาหกรรม ปญหาการตั้งราคา ชองทางการจัดจําหนาย
และเทคนิคการสงเสริมการตลาด
01134431 พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ (Product Development and Design)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
ความสัมพันธระหวางการตลาด การออกแบบและการผลิตเพื่อการพัฒนาและนําเสนอ
ผลิตภัณฑเขาสูตลาด กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ การกําหนดความตองการของลูกคา การไดมาซึ่ง
ความคิดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ สถาปตยกรรมผลิตภัณฑ การออกแบบเชิงอุตสาหกรรมและเพื่อการผลิต การ
นําผลิตภัณฑเขาสูตลาด การติดตามและการประเมินผล
01134432 กลยุทธราคา (Price Strategy)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
แนวคิดดานราคา การบริหารการตั้งราคาใหมีประสิทธิภาพ ความรูดานเศรษฐศาสตรในการ
ตั้งราคา และความเขาใจพฤติกรรมลูกคาในการตั้งราคา บทบาทของตนทุนตอการตัดสินใจตั้งราคาและ
การวิเคราะหความสามารถทางการแขงขันในการทํากําไรทางการตลาด การพัฒนาการตั้งกลยุทธการตั้ง
ราคา กฎหมายที่เกี่ยวของกับกลยุทธการตั้งราคา

01134441 การคาสงผลิตผลเกษตร (Wholesaling of Agricultural Products)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
ความสําคัญของพอคาขายสงในการตลาดเกษตร หนาที่และประเภทของพอคาสง การจัดการ
ดานการคาสง ชองทางการตลาด การตั้งราคา การขนสง การเก็บรักษาผลิตผลเกษตร ปญหาและนโยบาย
เกี่ยวกับการตลาดผลิตผลเกษตร
01134442 หลักการจัดการลอจิสติกส (Principles of Logistics Management )
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134211
หลักการและกระบวนการลอจิสติกสเพื่อสนับสนุนวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป แนวความคิด
ลอจิ ส ติ ก ส แ บบผสมผสานโดยเน น กิ จ กรรมลอจิ ส ติ ก ส ห ลั ก การจั ด การกลยุ ท ธ ล อจิ ส ติ ก ส ใ นยุ ค
โลกาภิวัฒน
01134451 การสรางสรรคและผลิตผลงานโฆษณา
3(3-0)
(Creativity and Production in Advertising)
พื้นฐาน : 01134356
แนวความคิดและเทคนิคในการสรางสรรคงานโฆษณาสําหรับสินคาผูบริโภค สินคา
อุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งเกี่ยวกับการเขียนหัวเรื่อง การเขียนขอความ การคิดประดิษฐคําขวัญและตรา
สินคา การวางแผน เพื่อการรณรงคการโฆษณา รวมทั้งการออกแบบงานโฆษณาเพื่อเผยแพรทางสื่อ
โฆษณาประเภทตางๆ
01134452 การจัดการสื่อการโฆษณา (Advertising Media Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01134356
หลักและทฤษฎีที่ใชในการเลือกสื่อโฆษณาประเภทตางๆ โดยเนนลักษณะเนื้อหา และ
คุณสมบัติของสื่อแตละชนิด วิเคราะหคุณภาพของสื่อ จํานวนผูรับและชวงเวลาที่เหมาะสมใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการโฆษณา คาใชจายของการใชสื่อแตละประเภท เพื่อสรางประสิทธิผลทางการ
โฆษณา
01134490

สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
3(3-0)
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนการ
จัดทํารายงานและการนําเสนอ
01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการตลาด
3(3-0)
(Research Methods in Marketing)
พื้นฐาน : 01134211 และ 01132331 หรือ 422311
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการตลาด การกําหนดปญหา การวางรูปแบบวิจัย การตั้ง
วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความ
ขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย

01134497 สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการตลาดในระดับปริญญาตรี
01134498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
3
การศึกษาคนควาทางการตลาด ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
กลุมวิชาบริหารธุรกิจ
02721101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ (Introduction to Business)
3(3-0)
ธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม รูปแบบขององคการธุรกิจ การ
บริหารและการจัดการธุรกิจ การผลิตและการจัดซื้อ การตลาด การเงินธุรกิจและการลงทุน การบัญชี
ธุรกิจ การสื่อสารและการขนสง ภาษีอากรธุรกิจ การคาระหวางประเทศ การเสี่ยงภัยและการประกันภัย
การจัดการธุรกิจขนาดยอม กฎหมายธุรกิจ

