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1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
:
ชื่อยอ

:

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ตอเนื่อง)
Bachelor of Business Administration Program in Marketing
(Continuing Program)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
บธ.บ. (การตลาด)
B.B.A. (Marketing)

1. กลุมวิชาแกน
ENG 1502 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0)
Business English 2
This course is continuation of Business English 1. This will include a study of
English used in correspondence dealing with complaints, letters of acknowledgement (granted and
refused), letters of banking transaction, hotel transactions, company reports, promotional language
(brochures) on tourism, etc.
MK

1101 หลักการตลาด
Principles of Marketing

3(3-0)
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ศึกษาถึงความหมาย และความสําคัญของการตลาด ในฐานะเปนกิจกรรมหลักทาง
ธุรกิจ อยางหนึ่งโดยกลาวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด สวนผสมทาง
การตลาด ระบบการตลาดและเปาหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค ความเขาใจเกี่ยวกับสวนผสม
การตลาด และประเภทของตลาด
MGT 2103

การบริหารการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0)
Production and Operations Management
ศึกษาลักษณะ และความสําคัญของการผลิต ระบบการผลิต การจัดองคการเพื่อการ
ผลิตการพยากรณการผลิต การวางแผนกําลังการผลิต การวางผังกระบวนการผลิต การเลือกที่ตั้ง
การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการบํารุงรักษา ระบบการจัดซื้อ และระบบการควบคุมสินคา คงคลัง

MGT 4101 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0)
Business Ethics
ศึกษาถึงแนวคิดและที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจตองมีจริยธรรม รวมทั้งการ
สรางจริยธรรมในองคกรธุรกิจ เนนจริยธรรมของผูบริหาร และจริยธรรมของพนักงานโดยใชกรณี
ตัวอยางประกอบ
MGT 4301 การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0)
Strategic Management
ศึกษาลักษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ ความแตกตางของการจัดการทั่วไปกับการ
จัดการเชิงกลยุทธ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ การวางแผนเชิงกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอม
การกํ า หนดทิ ศ ทางขององค ก ร การกํ า หนดกลยุ ทธ การนํ า กลยุ ท ธ ไ ปปฏิบั ติ การควบคุ ม และการ
ประเมินผลกลยุทธ
2. กลุมวิชาเอก
บังคับ
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1201 พฤติกรรมผูบริโภค
3(3-0)
Consumer Behavior
ศึกษาบทบาท ความสําคัญ และลักษณะทั่วไปของผูบริโภค การแบงกลุมผูบริโภค
ปจจัยดานปจเจกชนและปจจัยแวดดานสิ่งลอมที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
รวมทั้งอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดที่มีตอพฤติกรรมการบริโภค
MK

1301 นโยบายผลิตภัณฑและราคา
3(3-0)
Product and Pricing Policies
ศึ ก ษาความหมาย แนวคิ ด การจั ด ส ว นผสมผลิ ต ภั ณ ฑ วั ฎ จั ก รชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ
การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ นโยบายตราสินคา การวางตําแหนงผลิตภัณฑ การสรางตรา
สิ น ค า การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม กลยุ ท ธ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจด า นราคา
หลักเกณฑในการกําหนดราคา วิธีการกําหนดราคา และกลยุทธการกําหนดราคา
MK 2401 การจัดการชองทางการจัดจําหนาย
3(3-0)
Marketing Channels Management
ศึกษากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดจําหนาย ระบบการจัดจําหนาย การเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑจากแหลงผลิตไปสูผูบริโภคคนสุดทาย ลักษณะและวิธีการดําเนินงานของสถาบันและธุรกิจ
ประเภทต า ง ๆ ที่ เ ข า มาปฏิ บั ติ กิ จ กรรมเหล า นั้ น ซึ่ ง ประกอบไปด ว ยกลุ ม คนกลางประเภทต า ง ๆ
รวมถึงวิธีการกระตุน การสงเสริม การควบคุม และการประเมินคนกลางที่อยูในระบบการจัดจําหนาย
MK

2501 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย
3(3-0)
Advertising and Sales Promotion
ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการโฆษณา การสงเสริมการขาย และพฤติกรรม
ของลูกคาเปาหมาย เพื่อกําหนดแผนงานและกลยุทธการโฆษณาและสงเสริมการขาย การวางแผน
การใชสื่อโฆษณาและสงเสริมการขาย การกําหนดวัตถุประสงค งบประมาณ และการประเมินผล
การโฆษณาและส ง เสริ ม การขาย ศึ ก ษาถึ ง ผู มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานโฆษณาและส ง เสริ ม การขาย
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการโฆษณาและการสงเสริมการขาย รวมถึงจรรยาบรรณในการผลิตสื่อโฆษณา
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3601 การบริหารการตลาด
3(3-0)
Marketing Management
ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหารการตลาด
การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสรางตลาดและการ
วิ เ คราะหพ ฤติ ก รรมการซื้ อ ของผู บริ โ ภค การวิ จัย ตลาดและการพยากรณค วามต อ งการของตลาด
การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย และการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ตลอดจนการศึกษาถึง
การบริ ห ารการตลาดในด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ราคา ช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย และการส ง เสริ ม การตลาด
การตลาดบริการ การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดองคกรการตลาดและการควบคุมทางการตลาด

MK

3603 กลยุทธการตลาด
3(3-0)
Marketing Strategies
ศึกษาหลักการและการวางแผนกลยุทธการตลาด การใชกลยุทธสําหรับสวนตลาดแบบ
ตาง ๆ กลยุทธเพื่อการแสวงหาโอกาสทางการตลาด กลยุทธทางการแขงขันทางการตลาด กลยุทธ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด โดยมุงเนนใหผูเรียนมองเห็น
แนวทางและชั้นเชิงทางการตลาดเพื่อนําเอาทฤษฎีและหลักการไปประยุกตกับอาชีพตอไป
MK

4712 การตลาดระหวางประเทศ
3(3-0)
International Marketing
ศึกษาหลักการ แนวความคิด และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการนําเขา การสงออก และ
การลงทุนในต างประเทศ การวิ เคราะหและแกไขปญหาเกี่ยวกับภาวะแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการ
ดําเนินงานดานการตลาดระหวางประเทศ รวมถึงศึกษาถึงการรวมตัวทางเศรษฐกิจในรูปแบบตาง ๆ
ลักษณะของธุรกิจขามชาติ การซื้อและการขายลิขสิทธิ์ทางการคา กฎหมายระหวางประเทศ กฎระเบียบ
และมาตรการทางการคาระหวางประเทศ
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4902

การวิจัยตลาด
3(3-0)
Marketing Research
ศึกษาความสําคัญ วัตถุประสงค ประโยชน และศาสตรของการวิจยั ตลาด
กระบวนการวิจัยตลาด เครื่องมือที่ใชในการวิจัยตลาด การวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคทางสถิติ การเขียน
รายงาน การวิจัย การเปลี่ยนแปลงการทําวิจัยตลาด อุปสรรค และแนวโนมในการวิจัยตลาด การนําผล
ของ การวิจยั ตลาดมาประยุกตใชในการตัดสินใจทางการตลาด รวมถึงวิธีการการนําเอาผลของการ
วิจัยตลาดไปใชประโยชนในการทํางานและการประกอบธุรกิจ

MK

4903 สัมมนาทางการตลาด
3(3-0)
Seminar in Marketing
ศึกษาและวิเคราะหถึงปญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทตาง ๆ ปจจัยที่ทําใหธุรกิจ
ประสบความสําเร็จ หรือลมเหลวในการดําเนินงานดานการตลาด โดยเนนธุรกิจในประเทศไทย และ
ธุรกิจตางประเทศที่เขามาดําเนินงานในประเทศไทย โดยนําเอาความรูและทฤษฎีทางการตลาดมาแกไข
ปญหา และใหมีการจัดสัมมนาในหัวเรื่องที่อยูในความสนใจในขณะนั้น ตลอดจนมีการศึกษาดูงาน
ทางดานการตลาดนอกสถานที่ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณจริงทางการตลาดและธุรกิจ
เลือก
MK 2202 พฤติกรรมผูบริโภคกับตลาดอุตสาหกรรม
3(3-0)
Consumer Behavior and Industrial Market
ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลทางการตลาดที่ มี ต อ พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค ลั ก ษณะและบทบาทของ
พฤติกรรมผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการตลาดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รวมทั้งศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่
ไดจากพฤติกรรมผูบริโภคมาปรับและประยุกตใชในการออกแบบกลยุทธผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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2302 การพัฒนาผลิตภัณฑ
3(3-0)
Production Development
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคของการพัฒนาผลิตภัณฑ เหตุจําเปนที่ตอง
พัฒนาผลิตภัณฑ ขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและผลิตภัณฑเดิม เหตุแหง
ความสํ า เร็ จ และความล ม เหลวในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ รวมถึ ง ศึ ก ษาองค ป ระกอบของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑทั้งในระดับประเทศและระดับสากล กฎหมายพาณิชยที่เกี่ยวของกับการผลิตและการพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ หนวยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวของกับการจัดมาตรฐานผลิตภัณฑ วิธีการสราง
มาตรฐานและตราสินคา และปญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑและการจัดมาตรฐานผลิตภัณฑ

MK

3303 การจัดการตราสินคา
3(3-0)
Brand Management
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค องคประกอบ ทฤษฎี แนวคิด และประเภทของตรา
สินคา ขั้นตอนในการสรางตราสินคา การวิจัยตลาดกับการสรางตราสินคา การสรางเอกลักษณและ
ความแตกตางใหตราสินคา การวัดมูลคาตราสินคา การสรางตราสินคาใหกับเว็บไซต กลยุทธตราสินคา
ที่ใชสําหรับการแขงขัน และวิธีการรักษาตราสินคาใหยั่งยืน
MK

2402 การจัดการคาสงและคาปลีก
3(3-0)
Wholesaling and Retailing Management
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประเภท และวัตถุประสงคของการคาสงและการคา
ปลีก หลักเกณฑในการเลือกรานคาสงและรานคาปลีก การตัดสินใจทางการตลาดของรานคาสงและ
รานคาปลีก การกําหนดแนวคิดการจัดจําหนายใหกับรานคาสงและรานคาปลีก การเลือกทําเลที่ตั้งของ
รานคาสงและรานคาปลีก การจัดและตกแตงรานคาสงและรานคาปลีก การวางแผนผังและการจัด
องคกรของรานคาสงและรานคาปลีก การคัดเลือกผลิตภัณฑใหกับรานคาสงและรานคาปลีก กลยุทธ
การสงเสริมการตลาดและการกําหนดราคาใหกับรานคาสงและรานคาปลีก
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2403 การจัดซื้อ
3(3-0)
Purchasing
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ การจัดองคกรการจัดซื้อ
การกําหนดและตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ วิธีการการกําหนดจํานวนสินคาที่จะซื้อ การพิจารณา
และการกําหนดจังหวะเวลาในการซื้อ วิธีการเลือกและการหาแหลงขาย วิธีจัดซื้อแบบตาง ๆ นโยบาย
ซื้อหลังการผลิต รวมถึงศึกษาวิธีการควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน
การจัดซื้อและลดตนทุนในการจัดซื้อ

MK

3404 การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
E-Marketing
ศึกษาความสัมพันธทางธุรกิจระหวางอินเทอรเน็ต ประเภทของธุรกิจบนอินเทอรเน็ต
พฤติกรรมผูบริโภคบนอินเทอรเน็ต ลูกคาและตลาดของธุรกิจในอินเทอรเน็ต เครื่องมือการตลาดบน
อินเทอรเน็ต การเสนอขายสินคาบนอินเทอรเน็ต การรวมตัวของผูจัดจําหนาย การคาอิเล็กทรอนิกสใน
รูปแบบตาง ๆ เชน B2B และ B2C กลยุทธสวนประสมทางการตลาดบนอินเทอรเน็ต การสรางตรา
สินคาบนเว็บไซต การบริการลูกคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เทคนิคการเปลี่ยนผูเยี่ยมชมใหเปนผูซื้อ
การทําตลาดสายสัมพันธดวย e-mail และ e-commerce กับการวิจัยลูกคา

MK

3405 โซอุปทานและโลจิสติกสทางการตลาด
3(3-0)
Supply Chain and Logistics for Marketing
ศึ ก ษาความหมายและความสํ าคัญ ของโซ อุป ทานและโลจิส ติ ก สที่มี ตอธุ รกิจ ดา น
การตลาด การพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส บทบาทของโลจิ ส ติ ก ส ที่ มี ต อ เศรษฐกิ จ และองค ก รต า ง ๆ
ระบบสารสนเทศดานโลจิสติกส การกําหนดการใหบริการลูกคา การขนสง การวางแผนการจัดจําหนาย
การบริหารสินคาคงคลัง กระบวนการสั่งซื้อ การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการวัสดุ การบรรจุภัณฑ
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การจั ด องค ก รโลจิ สติ ก ส ที่ มี ป ระสิทธิ ภ าพ การควบคุม การปฏิบั ติง านด า นโลจิ สติ ก ส การจัด การ
โซอุปทานและการนํากลยุทธดานโลจิสติกสไปปฏิบัติ
MK

2502 การประชาสัมพันธทางการตลาด
3(3-0)
Public Relation for Marketing
ศึกษาแนวคิดการสงเสริมการตลาด ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของการ
ประสัมพันธที่มีตอธุรกิจ กระบวนการสื่อสารทางการตลาด แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ อิทธิพล
ของการประชาสั มพัน ธ ที่ มี ตอผลิตภัณ ฑและการตลาด กระบวนการประชาสัมพั น ธ กิ จ กรรมการ
ประชาสัมพันธทางการตลาด รวมถึงกลยุทธ เทคนิค และวิธีการประชาสัมพันธในหนวยงานประเภท
ตาง ๆ

MK

2503 การตลาดทางตรง
3(3-0)
Direct Marketing
ศึกษาหลักการ ความสําคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับการทําการตลาดทางตรง กระบวนการ
ของการตลาดทางตรง สื่อที่ใชในการตลาดทางตรง กลยุทธและยุทธวิธีในการดําเนินการดานการตลาด
ทางตรง การสื่อสารไปยังกลุมลูกคาเปาหมายดวยวิธีการทางการตลาดทางตรง ตลอดจนศึกษาถึงปญหา
และแนวทางแกไขในการทําการตลาดทางตรง

MK

2504 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0)
Integration Marketing Communication
ศึ ก ษาลั ก ษณะทั่ ว ไปและความสํ า คั ญ ของการสื่ อ สารทางการตลาด กระบวนการ
สื่อสารทางการตลาด การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด การผสมผสานเครื่องมือการสงเสริม
การตลาดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด รูปแบบการสื่อสารการตลาด
ภายในและภายนอกหนวยงาน เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการสื่อสาร รวมถึงการประยุกต
วิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ

85
MK

2602 การบริหารการขาย
3(3-0)
Sales Management
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของงานการขาย หนาที่ของผูบริหารงานขาย กลยุทธใน
การคัดเลือกพนักงานขาย ควบคุม ประเมินผล และจูงใจพนักงานขาย การวางแผนการขาย การกําหนด
กลยุทธการขาย รวมถึงวิธีการพยากรณการขาย การกําหนดโควตาขาย และงบประมาณการขาย

MK

3604 การจัดการระบบสารสนเทศทางการตลาด
3(3-0)
Marketing Information System Management
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาท หนาที่ และแนวคิดของระบบสารสนเทศทาง
การตลาด กระบวนการพั ฒ นาระบบสารสนเทศในงานด า นการตลาด การประยุ ก ต ใ ช ใ ช ร ะบบ
สารสนเทศทางการตลาดสํ า หรั บ การตั ด สิ น ใจในงานทางการตลาด และการใชร ะบบสารสนเทศ
ทาง การตลาดเพื่อการแขงขันในยุคขอมูลขาวสาร
MK

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
3(3-0)
Quantitative Analysis for Marketing
ศึกษาระบบการตลาด ความสัมพันธระหวางการตลาดกับสภาพแวดลอม ระบบขอมูล
ข า วสารทางการตลาด ความน า จะเป น ทฤษฎี ก ารตั ด สิ น ใจ การจั ด ซื้ อ สิ น ค า การผลิ ต เมตริ ก ซ
การใชโปรแกรมเชิงเสน เทคนิคการตั้งราคา และการขนสง

MK

3605

3606 การวิเคราะหและการพยากรณยอดขาย
3(3-0)
Sales Analysis and Forecasting
ศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด ทฤษฎี และกระบวนการในการพยากรณ ย อดขาย อุ ป สงค ท าง
การตลาดที่มีผลกระทบตอยอดขายของธุรกิจ รวมถึงวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมภายใน
และภายนอกธุรกิ จ ตาง ๆ ที่ มี อิทธิพลตอการเพิ่มและการลดลงของยอดขาย ศึ ก ษาถึงเทคนิคและ
เครื่องมือที่ใชในการพยากรณยอดขาย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนวิธีการวิเคราะหและ
พยากรณแนวโนมของยอดขายภายใตในสภาวะการที่เปลี่ยนแปลง
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2701 ศิลปะการขาย
3(3-0)
Salesmanship
ศึกษาความหมาย กระบวนการขาย และการใชศิลปะการขาย พฤติกรรมผูบริโภคกับ
การวางแผนการขายเทคนิคในการแกป ญหาเกี่ยวกับลูก คา การใชจิ ตวิ ท ยา และมนุ ษ ยสัมพัน ธ ใ น
การประกอบอาชีพขายการปรับปรุงตนเองใหมีคุณสมบัติของนักขายที่ดี เรียนรูถึงจรรยาบรรณและ
เจตคติที่ดีของพนักงานขาย รวมถึงเทคนิคในการแกไขปญหาใหกับลูกคา

MK

2702

การตลาดธุรกิจทองเที่ยว
3(3-0)
Marketing for Tourism Industry
ศึกษาความหมายและความสําคัญของตลาดเพื่อการทองเที่ยว องคประกอบของธุรกิจ
ทองเที่ยว การจัดประเภทกลุมลูกคาเปาหมายในธุรกิจทองเที่ยว การวิเคราะหสถานการณและสภาพ
แวดลอมทางการแขงขัน การวางแผน และกําหนดกลยุทธสําหรับธุรกิจทองเที่ยว ปญหา การแกไข
ปญหา และการพัฒนาการตลาดธุรกิจทองเที่ยว รวมถึงการศึกษาตลาดทางธุรกิจทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
MK

2703 การตลาดธุรกิจโรงแรม
3(3-0)
Marketing for Hotel Business
ศึ ก ษาลั ก ษณะการตลาดของธุ ร กิ จ โรงแรม การส ง เสริ ม การขายประเภทต า ง ๆ
การโฆษณา การใชการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในงานโรงแรม รวมถึงวิธีการประชาสัมพันธใน
หนวยงานตาง ๆ ของธุรกิจโรงแรม อาทิ ดานหองพัก หองจัดเลี้ยง หองอาหาร และหองประชุมสัมมนา
3(3-0)
2704 การตลาดธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร
Marketing for Restaurant and Food Shop
ศึกษาประเภทของภัตตาคารและรานอาหาร กระบวนการขายและศิลปะการขายใน
ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร การสงเสริมการขายในธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร การแกไขปญหา
โดยใชหลักจิตวิทยาและและการตลาดสายสัมพันธ การพัฒนาธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร คุฯสมบัติ
และเจตคติของพนักงานบริการที่ดี รวมถึงวิธีการสรางเจตคติที่ดีตองานภัตตาคารและรานอาหาร

MK

MK

2705 การตลาดอุตสาหกรรมการเกษตรและสหกรณ

3(3-0)
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Agricultural Industrial Marketing and Cooperative Marketing
ศึกษาระบบและหนาที่การตลาดเกษตรและสหกรณ บทบาทและนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวกับการตลาดเกษตร การรวมกลุมผลิตผลการเกษตรในประเทศและตางประเทศ การตั้งราคาสินคา
ในตลาดเกษตร วิธีการรวบรวมและการซื้อผลิตภัณฑจากสมาชิกสหกรณ การจัดมาตรฐานผลิตภัณฑ
สิน คาเกษตร การคั ด การตรวจคุณภาพ การเก็บรักษา และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การ
วางแผนต น ทุ น การผลิ ต วิ ธี ก ารควบคุ ม ค า ใช จา ย การจั ด หาเงิน ทุ น การทํา สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ สมาชิ ก
ขอจํากัด ปญหาและแนวทางการแกไข

MK

3706 การตลาดสินคาโอทอป
3(3-0)
OTOP Marketing
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของสินคาโอทอปที่มีตอชุมชนและระบบเศรษฐกิจ
แนวคิดของการตลาดโอทอป ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของสินคาโอทอป สิ่งแวดลอมของชุมชน
ที่เหมาะสมตอการทําธุรกิจสินคาโอทอป การวางแผนการตลาดโอทอป กลยุทธทางการตลาดเพื่อ
สินคาโอทอป การสรางตราสินคาในธุรกิจโอทอป รวมถึงศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนิน
การตลาดสินคาโอทอป และจรรยาบรรณของนักการตลาดที่พึงมีตอชุมชนในระดับรากหญา
MK

3707 การตลาดสินคาหัตถกรรม
3(3-0)
Marketing for Handicraft Product
ศึ ก ษาถึ ง ความสํ า คั ญ ของสิ น ค า หั ต ถกรรมและงานหั ต ถกรรมของแต ล ะท อ งถิ่ น
กระบวนการและการจัดการทางการตลาดของสินคาหัตถกรรม การพัฒนาตลาดสินคาหัตถกรรมโดยใช
กลยุทธการตลาดและสามารถสรางองคความรูใหม ๆ จากสินคาในทองถิ่น ตลอดจนศึกษาปญหาและ
อุปสรรคของสินคาหัตถกรรมทั้งในและ ตางประเทศเพื่อนํามากําหนดแนวทางในการแกไขปญหาอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3708 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Marketing for Social and Environment
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการตลาดเพื่อสังคมแลสิ่งแวดลอม วัตถุประสงค
และองคประกอบของการจัดการทางการตลาด โดยคํานึงถึงสังคม สภาพแวดลอม และความพึงพอใจ
ระหว า งผู ผ ลิ ต และผู บ ริ โ ภค ศึ ก ษาแนวคิ ด และปรั ช ญาการตลาดที่ มุ ง เน น การตลาดสั ง คมและ
สิ่งแวดลอม ปญหาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการปรับกลยุทธทางการตลาดของ
ธุรกิจ เพื่อแกไขปญหาทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม
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3709 การตลาดบริการ
3(3-0)
Service Marketing
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ ของตลาดบริ ก าร และประเภทของตลาดบริ ก าร
การวิเคราะหสิ่งแวดลอมและอุปสงคของตลาดบริการ กระบวนการในการใหบริการ การวางแผน
การตลาดบริการ รวมถึงศึกษากลยุทธผลิตภัณฑบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด การตลาดสายสัมพันธและการตลาดแบบหนึ่งตอหนึ่ง ตลอดจนวิธีการจัดการคุณภาพในงาน
บริการ การแกไขปญหาในธุรกิจบริการ และแนวทางในการพัฒนาพนักงานบริการ
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3710 การตลาดสายสัมพันธ
3(3-0)
Customer Relationship Marketing
ศึ ก ษาบทบาท ความสํ าคัญ และของแนวคิ ด ของการตลาดสายสั มพัน ธ การตลาด
สายสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค ขั้ น ตอนการทํ า การตลาดสายสั ม พั น ธ การออกแบบกลยุ ท ธ
การตลาดสายสัมพันธ การวางแผนการตลาดสายสัมพันธ วิธีการรักษาลูกคาปจจุบันและการหาลูกคา
ใหมโดยการใชการตลาดสายสัมพันธ การสรางยอดขายดวยโปรแกรมการตลาดสายสัมพันธ การสราง
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สัมพันธภาพกับกลุมตลาดภายในองคกร กลุมผูขายปจจัยการผลิต ตัวกลางทางการตลาด และพันธมิตร
ทางธุรกิจ และกลยุทธการตลาดสายสัมพันธเพื่อสรางสัมพันธภาพกับลูกคาในระยะยาว
MK

3711 การตลาดเศรษฐกิจ
3(3-0)
Economics Marketing
ศึ ก ษาหลั ก การและความสําคัญ ระบบเศรษฐกิจ ที่มีอิ ทธิ พลต อ การดํ า เนิน งานดา น
การตลาดของธุรกิจ วิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของธุรกิจ
รวมถึงศึกษาพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภคในภาวะเศรษฐกิจที่ตางกัน รูปแบบของการลงทุนใน
ตลาดของภาครั ฐ และเอกชน รวมถึ งวิ เ คราะห ปญ หาและแนวทางการแก ไ ขป ญ หาทางการตลาด
อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยใชองคความรูและทฤษฎีทางดานการตลาดเปนแนวทาง

MK

3712 การตลาดการกีฬา
3(3-0)
Sport Marketing
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการตลาดการกีฬา การตลาดเพื่อการกีฬาใน
รูปแบบตางๆ พื้นฐานในการจัดทําการตลาดการกีฬา องคประกอบของการตลาดการกีฬา โครงสราง
ของการตลาดการกีฬา การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับตลาดการกีฬา การใชการตลาดการกีฬาให
เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น การเลือกใชแหลงวิทยาการเพื่อเสริมการตลาดการกีฬา การบริหารการตลาด
การกีฬา การสรางและพัฒนาการตลาดการกีฬา และการประเมินผลการตลาดการกีฬา
MK

4904 ปญหาพิเศษทางการตลาด
3(250)
Special Problem in Marketing
ศึกษากรณีตัวอยางทางการตลาดของธุรกิจประเภทตาง ๆ ในปจจุบันที่กําลังไดรับ
ความสนใจ วิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด สวนประสมทางการตลาดและโอกาสทางการตลาด
โดยใหมีการศึกษาดูงานจากธุรกิจ เพื่อนําเอาผลการศึกษามาวิเคราะหสาเหตุของปญหา และใชหลักของ
ทฤษฎีทางการตลาด มากําหนดเปนกรอบและแนวทางในการแกไข
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3. กลุมวิชาปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพ
MK 3802 การตลาดจําลอง
2(90)
Marketing Dummy
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MK 1101 หลักการตลาด 3(3-0) หรือ
โดยความเห็นชอบของกรรมการพัฒนาหลักสูตรประจําสาขาวิชาฯ
ผสมผสานและประมวลทฤษฎีทางดานการตลาดมาใชในการทําธุรกิจจําลอง ทางตลาด
โดย การจัดตั้งบริษัทจําลอง หรือธุรกิจจําลองทางการตลาดขึ้น และใชความรูทางทฤษฎี จากการศึกษา
ไปประยุกตใชในการบริหารจัดการและการดําเนินงาน โดยอยูภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา
หรืออาจารยผูสอน

MK

3812 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด
2(90)
Preparation for Professional Experience in Marketing
เตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาดตลาด โดยเตรียม
ความพรอมทางดานทักษะในการทํางานตาง ๆ อาทิ บุคลิกภาพ การแตงกาย การใชภาษา และการใช
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม ท างการตลาด เพื่ อ ให ส ามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ สิ่ ง แวดล อ มในการทํ า งานและ
เสริมสรางจรรยาบรรณในวิชาชีพ

MK

4802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด
3(250)
Professional Experience in Marketing
ฝกประสบการณ วิชาชีพดานการตลาดในสถานประกอบการภายนอกตามที่ สนใจ
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศก ซึ่งอาจใหฝกประสบการณทั้งหมด หรือใหฝกประสบการณ
และทําโครงการพิเศษและทําภาคนิพนธ เพื่อใหเกิดทักษะและประสบการณดานงานการตลาด
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4.รายวิชาในขอกําหนดเฉพาะ
MGT 1101 องคการและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ
และแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหาร
และหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุกๆ ดาน ในแงการวางแผน การจัดคนเขางาน การสั่งการ การจูงใจ
การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว
ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
An Introduction to Economics
เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุนการ
ผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การคา
ระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
STAT 2105 สถิติธุรกิจ
3(3-0)
Business Statistics
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนําความรูไปประยุกตใช ไดแก การเก็บรวบรวม
และการนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปนของตัว
แปรสุม ประชากรและการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคสแควร
การวิเคราะห ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะหสหสัมพันธ และการถดถอย
อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณและการตัดสินใจทางธุรกิจ
ACC 2101 บัญชีการเงิน
3(3-0)
Financial Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับกิจการ
ใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี การจัดทํา
กระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและแสดง
ฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร การ
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บัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึกบัญชีไมสมบูรณ และ
ระบบบัญชีเดี่ยว
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)
Business Taxation
ศึ ก ษาหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารประเมิ น และการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรต า งๆตามประมวล
รั ษ ฎากรและภาษี อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งอั น ได แ ก ภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดาภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิตและอากร
แสตมป

