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 941-416   ภาษาองักฤษเพ่ือการขายและการตลาด  3 (3-0-6) 

 English for Sales and Marketing 
 แนวคิดและค ำศพัท์เฉพำะท่ีใชใ้นกำรขำยและกำรตลำด กำรฟังบรรยำยและบทสนทนำ 
กำรสนทนำดำ้นกำรขำยและกำรตลำด กำรอ่ำนรำยงำน ข่ำว และบทควำมดำ้นกำรขำยและกำรตลำด 
กำรเขียนรำยงำน 
 Study of the concepts and common terms related to sales and marketing; practice 
listening to sales and marketing related lectures and dialogues, discussing sales and marketing 
issues, and reading selected texts related to sales and marketing 

 
942-230  การภาษอีากร        3 (3-0-6) 
   Taxation  

 ควำมรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภำษีอำกร แนวคิด และบทบำทของภำษีอำกร หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร
จดัเกบ็ภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร ภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
ภำษีธุรกิจเฉพำะ อำกรแสตมป์ ภำษีศุลกำกร และภำษีสรรพสำมิต 
 General knowledge about taxation; concepts and roles of taxation; principles and 
methods of taxation according to revenue codes, personal income tax, corporate tax, value-added 
tax, specific business tax, stamp duty, customs duty, excise duty 

  
 944-120    เศรษฐศาสตร์จุลภาค          3 (3-0-6)  

                 Microeconomics 
   อุปสงค์ อุปทำน ดุลยภำพของตลำด ควำมยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทำน พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ฟังกช์นักำรผลิตและตน้ทุนกำรผลิต ตลำดแข่งขนัสมบูรณ์ ตลำดผูกขำด ตลำดก่ึงแข่งขนัก่ึง
ผกูขำด ตลำดผูข้ำยนอ้ยรำย 



 

  Demand and supply; market equilibrium; elasticity of demand and supply; consumer 
behavior; production functions and cost of production; perfectly competitive market; monopoly; 
monopolistic competitive market; oligopoly  
 
944-121    เศรษฐศาสตร์มหภาค                          3 (3-0-6) 
                  Macroeconomics 
   ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเศรษฐศำสตร์มหภำค กำรค ำนวณรำยได้ประชำชำติ รำยได้
ประชำชำติดุลยภำพ ดชันีรำคำ นโยบำยกำรเงิน นโยบำยกำรคลงั ควำมรู้พ้ืนฐำนเก่ียวกบักำรคำ้และ
กำรเงินระหวำ่งประเทศ 
   An overview of Macroeconomics; national income calculation; national income 
equilibrium; price index; monetary policy; fiscal policy; basic knowledge of international trade and 
finance 
 

 944-204    กฎหมายธุรกจิ                                3 (3-0-6) 
                  Business Law  
   กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ท่ีส ำคญัเก่ียวกบับุคคล นิติบุคคล กำรตั้งห้ำงหุ้นส่วน บริษทั
จ ำกดั กำรเลิกกิจกำร ทรัพยสิ์น นิติกรรมสัญญำ เอกเทศสัญญำ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจซ้ือขำย เช่ำซ้ือ ค ้ ำ
ประกนั ตวัแทน นำยหนำ้ ตัว๋เงิน พระรำชบญัญติัเก่ียวกบัเช็ค 
 Important civil and commercial laws; law juristic entities; limited partnership 
establishment; limited companies; dissolution; property; legal transactions and contracts; specific 
contracts in relation to business transactions: hire purchases; sureties; agency; brokers; drafts and 
the Act of Cheques 

  
 946-100    ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัธุรกจิ                                                    3 (3-0-6) 

                  Introduction to Business 
  ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจประเภทต่ำงๆ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อิทธิพลของสภำพแวดลอ้ม

ทำงธุรกิจ ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน หลกักำรพ้ืนฐำนเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำร กำรบริหำรทรัพยำกร
มนุษย ์กำรผลิต กำรตลำด กำรบญัชี กำรเงิน จริยธรรมทำงธุรกิจ   
 Types of business; related factors; influences of business environments; business in a 
borderless world; principles of administration and management; human resource management; 
production; marketing; accounting; finance; business ethics 

 



 

946-113     การบัญชีการเงนิ        3 (3-0-6) 
   Financial Accounting      
  ลกัษณะและแนวควำมคิดขั้นพ้ืนฐำนของกำรบัญชี กระบวนกำรบันทึกบัญชี กำร
ปรับปรุงรำยกำร กำรปิดบญัชีและกำรจดัท ำงบกำรเงิน  กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรซ้ือขำยสินคำ้และ
กิจกำรผลิตสินคำ้ กำรบญัชีภำษีมูลค่ำเพ่ิม  งบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร งบกระแสเงินสด 
   Characteristics  and basic concepts of accounting;   accounting record 
process;  adjustment of  accounts; closing accounts and  financial statement preparation; accounting 
for merchandising and manufacturing operations;  value–added tax accounting; bank reconciliation 
statement; statement of cash flows 
 

 946-160 หลกัการตลาด        3 (3-0-6) 
   Principles of Marketing  
  ควำมหมำย ควำมส ำคัญของกำรตลำด แนวควำมคิดพ้ืนฐำนเก่ียวกับกำรตลำด 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทำงกำรตลำด ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค กำรแบ่งส่วนตลำด 
กำรเลือกตลำดเป้ำหมำย กำรก ำหนดต ำแหน่งผลิตภณัฑ ์ส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 Definitions and importance of marketing; basic concepts of marketing; environments 
influencing marketing; basic knowledge of consumer behaviors; market segmentation; targeting; 
positioning; marketing mix 

 
 946-201 การจดัการธุรกจิขนาดย่อม 3 (3-0-6) 

  Small Business Management 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจขนาดย่อม กลยุทธ์การตลาด การเงิน การ

จดัการทรัพยากรมนุษย ์การผลิตและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การแกปั้ญหาในธุรกิจขนาดย่อม โอกาส
ของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ จริยธรรมส าหรับการจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 
     Concept and theories of the management of small and family owned businesses, 
marketing; finance; human resource management; production; strategic planning, problem solving 
in small business,  opportunities for domestic and overseas joint ventures, and ethics in small 
business management 

  
 946-209   หลกัการจดัการ                                                   3 (3-0-6) 

                 Principles of Management 
  แนวคิด บทบำท และวิวฒันำกำรทำงกำรจดักำร ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ำร

สภำพแวดลอ้มทำงกำรจดักำร กำรตดัสินใจทำงกำรจดักำร หนำ้ท่ีทำงกำรจดักำร กำรวำงแผน กำรจดั
องคก์ำร กำรสัง่กำร กำรควบคุม  และควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักำรจดักำรกลยทุธ์ 



 

 Concepts, roles and evolution of management; social responsibility of an organization; 
managerial environment; managerial decision making; management functions; planning; 
organizational management; leading; controlling; an overview of strategic management 

 
946-213  การบัญชีบริหาร                  3 (3-0-6) 
                Managerial Accounting  
                 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 946-113 การบัญชีการเงิน 
    Prerequisites: 946-113 Financial Accounting  
   บทบำทของกำรบญัชีบริหำร แนวคิดพ้ืนฐำนและกำรแยกประเภทตน้ทุน กำรค ำนวณ
ตน้ทุนผลิตภณัฑ ์  กำรค ำนวณตน้ทุนรวมและตน้ทุนผนัแปร กำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของตน้ทุน 
ปริมำณและก ำไร กำรวิเครำะห์ตน้ทุนเพ่ือกำรตดัสินใจ ตน้ทุนมำตรฐำนและกำรวิเครำะห์ผลต่ำง กำร
จัดท ำงบประมำณ งบประมำณกำรลงทุน กำรบัญชีตำมควำมรับผิดชอบ กำรประเมินผลกำร
ปฏิบติังำน และ กำรก ำหนดรำคำขำย  
   Roles of accounting on management;  cost concepts and classifications;  product 
costing; full costing  and  variable costing;  cost-volume-profit analysis; analysis of costs for 
decision making;  standard costing and variance analysis; budget preparation; capital 
budgeting; responsibility accounting; performance evaluation; pricing 

 
946-260   พฤตกิรรมผู้บริโภค       3 (3-0-6) 
   Consumer Behavior 
    รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 946-160 หลกัการตลาด    
   Prerequisite: 946-160  Principles of Marketing 
  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกำรบริหำรกำรตลำด  พฤติกรรมผูบ้ริโภค กำรวิเครำะห์เก่ียวกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ในขั้นตอนต่ำง ๆ ของกระบวนกำรตดัสินใจซ้ือ ทฤษฎี ปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภำยนอก กิจกรรมทำงกำรตลำดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  Relationship in marketing management; consumer behavior; analysis of consumer 
purchase behavior in decision process; theories and factors influencing consumer behavior; 
individual factors; external factors;  marketing activities influencing consumer behavior 

 
946-262  การจดัการการตลาด       3 (3-0-6) 
   Marketing Management 
   รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 946-260 พฤตกิรรมผู้บริโภค  
   Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior 



 

  แนวคิด ทฤษฎีในกำรบริหำรกำรตลำด กำรจัดกำรทำงกำรตลำด กำรวิ เครำะห์
สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ กำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำด ดำ้นกำรบริหำรงำน ดำ้นผลิตภณัฑ ์รำคำ 
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย กำรส่งเสริมทำงกำรตลำด กำรปฏิบติักำร กำรควบคุมกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ 
กำรบริหำรงำนของธุรกิจ กำรค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 
 Concepts and theories of marketing administration; marketing management; analysis of 
business contexts; strategic planning in marketing, administration, products, prices, and channels of 
distribution; marketing promotion; operational control in business; business administration; social 
responsibility 

  
946-263     การจดัการห่วงโซ่อุปทานและโลจสิตกิส์     3 (3-0-6) 

  Supply Chain and Logistic Management      
 ทฤษฎีในเร่ืองของกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์   กระบวนกำรขนส่ง  กำร

จดัซ้ือวตัถุดิบ กำรส่งมอบผลิตภณัฑ ์กำรจดักำรสินคำ้คงคลงั กำรบริหำรคลงัสินคำ้ กำรบรรจุหีบห่อ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ืองำนดำ้นโลจิสติกส์  กำรน ำกลยุทธ์โลจิสติกส์และกำรจดักำรโซ่อุปทำนไป
ปฏิบติั  กำรวำงแผนกำรจดักำรเก่ียวกบัโลจิสติกส์และกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน 
               Theories about logistics and supply chain management; transportation process; raw 

material purchasing; product delivery; inventory management; warehouse management; packaging; 
logistics information technology; implementation of logistics strategies and supply chain 
management; logistics planning and supply chain management  

 
946-265    ประเดน็ส าคัญทางการตลาด  3 (x-y-z) 

Current Issues in Marketing  
รายวชิาบังคับเรียนก่อน : ตามความเห็นชอบของสาขาวชิา 
Prerequisite: As  required  by  the  program 
หัวขอ้วิชำใหม่ด้ำนกำรตลำด ทฤษฎีใหม่ท่ีร่วมสมยั กำรประยุกต์แนวทำง กลยุทธ์กำร

ด ำเนินงำนทำงกำรตลำด ตำมท่ีสำขำเห็นชอบ 
A  new  course  about  contemporary marketing theories,  the selection of key topics and 

issues with the department’s assent to examine how to apply marketing approaches and strategies  
 

946-268    การตลาดชุมชนเพ่ือเศรษฐกจิพอเพยีง     3 (3-0-6) 
            Community Marketing for Sustainable Economy 

   แนวคิดกำรตลำดชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง สภำพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อกำรตลำดชุมชน
เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง ควำมสมดุลระหว่ำงกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรกบัรำยไดข้องกิจกำร กำร



 

สร้ำงพฤติกรรมกำรซ้ือและกำรใหค้วำมรู้ กำรพฒันำผลิตภณัฑบ์นควำมคุม้ค่ำ กำรจดักำรส่วนประสม
ทำงกำรตลำดอยำ่งสมดุล กำรประเมินผลกำรตลำดชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง 

   Concept of community marketing for sustainable economy; environment influencing 
marketing management; balancing between demand response and the income of business; building 
the buying behavior and the knowledge of sufficiency economy; product development on 
sufficiency economy; managing the marketing mix and evaluation on community marketing for 
sustainable economy 

 
946-269    การตลาดในองค์การที่ไม่หวงัผลก าไร     3 (3-0-6) 

  Marketing for the Non-Profit Organizations 
   แนวควำมคิดทำงกำรตลำดส ำหรับองค์กรท่ีไม่มุ่งหวงัก ำไร รัฐวิสำหกิจ องค์กรภำครัฐ
รวมถึงหน่วยงำนเอกชนซ่ึงไม่ไดมุ่้งหวงัก ำไรตอบแทน โดยกำรเรียนรู้ โอกำสทำงกำรตลำด ตลำด
เป้ำหมำย ส่วนประสมทำงกำรตลำด กำรจดักำรองคก์ร กำรวำงแผน กำรด ำเนินงำน และกำรควบคุม
ทำงกำรตลำดส ำหรับองค์กำรท่ีไม่มุ่งหวงัก ำไร และกำรประยุกต์หลกักำรตลำดและกำรด ำเนิน
กิจกรรมทำงกำรตลำดสมยัใหม่ส ำหรับองคก์ำรท่ีไม่มุ่งหวงัก ำไร 
   Marketing concept for non-profit organization includes government organization; 
privatization, and company which operate a social marketing program; A major topic to be studied 
includes market opportunities, target market, marketing mix strategy marketing plan and 
implementation, marketing control which especially applied for non-profit organization 

 
946-290   การเงนิธุรกจิ      3 (3-0-6)  
   Business Finance 
   รายวชิาบังคับเรียนก่อน :  946-111 หลกัการบัญชี 1 หรือ 946-113 การบัญชีการเงนิ 
   Prerequisites :  946-111 Principles of Accounting I or 946-113 Financial Accounting  
   จุดมุ่งหมำยและหนำ้ท่ีกำรบริหำรทำงกำรเงิน มูลค่ำของเงินตำมเวลำ ผลตอบแทนและ
ควำมเส่ียง กำรวำงแผนและกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน กำรบริหำรเงินสดและหลกัทรัพย์ตำมควำม
ต้องกำรของตลำด กำรบริหำรลูกหน้ี กำรบริหำรสินค้ำ กำรจัดกำรเงินทุนระยะสั้ นและระยะยำว 
โครงสร้ำงเงินทุนและนโยบำยเงินปันผล 
 Objectives and functions of financial management; time value of money; return and risk; 
planning and  financial analysis; cash and marketable securities management; receivable management; 
inventory management; short-term and long-term financing management; capital structure; dividend 
policy  

 



 

946-300  การจดัการทรัพยากรมนุษย์         3 (3-0-6) 
          Human Resource Management 
  ควำมหมำยและบทบำทของกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์ กำรวิเครำะห์งำน กำรวำงแผน
ก ำลงัคนกำรบริหำรงำนบุคคล กำรสรรหำและกำรคดัเลือก กำรฝึกอบรมพนกังำน กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
และสวสัดิกำร  กำรสร้ำงขวญัก ำลงัใจ  กำรประเมินผลกำรปฏิบตังำน กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรสับเปล่ียน 
กำรยำ้ยงำน กำรลงโทษ กำรเลิกจำ้ง กำรเจรจำต่อรอง  แรงงำนสมัพนัธ์ 
 Definitions and roles of human resource management; job analysis; manpower 
planning; personnel administration; recruitment and selection; training; compensation and welfare; 
building up motivation and morale; performance appraisal; promotion; job rotation; relocation; 
punishment; layout; negotiation; labor relations 

 
946-360    การจดัการการขาย 3 (3-0-6)  

Sales Management   
บทบำทหน้ำท่ีของผูบ้ริหำรงำนขำย  กำรจัดองค์กรกำรขำย กำรแสวงหำ กำรคัดเลือก

พนกังำนขำย กำรฝึกอบรมพนกังำนขำย ศิลปะกำรขำย กำรเจรจำต่อรองในกำรเสนอขำยกบัลูกคำ้
หรือพนกังำนจดัซ้ือ  กำรวิเครำะห์คู่เจรจำ  กลยุทธ์ในกำรเจรจำต่อรอง เทคนิคและเคร่ืองมือในกำร
โนม้นำ้วคู่เจรจำ ค่ำตอบแทนพนกังำนขำย กำรจูงใจพนกังำนขำย กำรวิเครำะห์ กำรประเมินผลงำน 
กำรวำงแผนกำรขำย กำรพยำกรณ์กำรขำย กำรบริหำรเวลำ  กำรแบ่งเขตกำรขำย ลูกคำ้ กำรเสนอขำย 
ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมของผูบ้ริหำรงำนขำย 

Roles and duties of sales managers; sales organizating; recruitment and selection of sales 
officers; sales training; the art of sales; strategies of sales negotiation with customers or business 
purchasers; the analysis of dialogue partners; bargaining strategies; techniques and tools for 
motivation; compensations for sales officers; incentives for sales careers; the analysis and 
evaluation of sales performance; sales planning; sales forecasts; time management; sales 
segmentation, customers, sales offerring; social responsibility of sales executives  

 
             946-361    การตลาดโลก        3 (3-0-6) 

Global  Marketing 
ลกัษณะและบทบำทของตลำดโลกท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต แนวทำงกำรเขำ้สู่

ตลำดโลก กำรแข่งขนัในตลำดโลก พฤติกรรมของตลำด กำรแบ่งส่วนของตลำดโลก รูปแบบกำร
บริโภคของตลำดโลก แนวควำมคิดดำ้นกำรตลำดแบบไร้พรมแดน  กลยุทธ์ตลำดโลกและกำรตลำด
ระหวำ่งประเทศ  กำรส่งออก  กำรน ำเขำ้  และกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรวิเครำะห์ปัญหำต่ำงๆ ท่ีมี
ผลต่อกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรตลำดระหว่ำงประเทศ  ประเด็นปัญหำกำรตลำดระหว่ำงประเทศท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและแนวโนม้ในอนำคต  



 

     Characteristics and roles of global market which affect business in the future; global 
market entry strategies; competitions in global market; marketing behaviors; global market 
segmentation, modes of consumption in global market; concepts of global marketing; global and 
international marketing strategies; exportation,  importation, and international investment; the 
analysis of factors affecting international marketing; international issues concerning business ethics 
and future trends 
 
946-362   การส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ 3 (3-0-6) 

Integrated Marketing Communication 
ควำมหมำย ควำมส ำคญัของกำรส่ือสำรทำงกำรตลำด กำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรบริหำรงำน

กำรส่ือสำรทำงกำรตลำดเชิงบูรณำกำร ประเภทของกำรส่ือสำรทำงกำรตลำดรูปแบบต่ำง ๆ กำร
เลือกใชเ้คร่ืองมือกำรส่ือสำรทำงกำรตลำดประเภทต่ำง ๆ  

Definition, importance of marketing communication; strategic planning; integrated 
marketing communication management; types of marketing communication, selecting marketing 
communication tools 

 
946-363    การวจิยัตลาด 3 (2-2-5) 

Marketing Research 
รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 946-260 พฤตกิรรมผู้บริโภค และ 947-118 สถิตธุิรกจิ 1 
Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior and  947-118 Business Statistics I 
ควำมหมำย ควำมส ำคญัของกำรวิจัยตลำด กระบวนกำรวิจยัตลำด กำรระบุปัญหำทำง

กำรตลำด กำรออกแบบงำนวิจยั ประเภทของงำนวิจยั แหล่งขอ้มูลและวิธีกำรส ำรวจขอ้มูล กำรสร้ำง
เคร่ืองมือในกำรเก็บขอ้มูล กำรเก็บขอ้มูลภำคสนำม กำรวิเครำะห์ขอ้มูล กำรเขียนรำยงำนกำรวิจยั                        
กำรน ำเสนอผลกำรวิจยัเพ่ือประยกุตใ์ชใ้นกำรแกปั้ญหำ กำรตดัสินใจทำงกำรตลำด 
 Definitions and importance of marketing research, process of marketing research, 
specifying marketing problems, research design, types of research, data resources and                     
data survey methods, creating data collection tools,  field data collection; data analysis, research 
report writing, presentation about the application of research findings for problem-solving and 
marketing   decision-making 

 
946-364    การฝึกงานทางการตลาด                     ไม่น้อยกว่า 230 ช่ัวโมง 

Job Training in Marketing 
เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปี 3  
For third-year students 



 

  ฝึกปฏิบติังำนในแหล่งฝึกงำนตรงตำมสำขำวิชำของนกัศึกษำ เพ่ือใหเ้รียนรู้สภำพกำรปฏิบติังำน
จริง 

  Job training relating to maketing for on-the-job experiences in the workplace 
 

946-366    การตลาดบริการ 3 (3-0-6) 
Service Marketing 
ควำมหมำยและควำมส ำคญัของกำรตลำดบริกำร แนวควำมคิดทำงกำรตลำดสมยัใหม่กบั

ตลำดบริกำร พฤติกรรมกำรซ้ือ ควำมคำดหวงัของผูบ้ริโภค กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของกำรตลำด
บริกำร ส่วนประสมกำรตลำดบริกำร 

Definitions and significance of service marketing; concepts of modern marketing and 
service marketing, buying behaviors and consumer expectations; service market segmentation; 
service marketing mix 

 
946-367    การตลาดเพ่ือธุรกจิค้าปลกี 3 (3-0-6)  

Retail Marketing  
หลกักำรจดักำรกำรคำ้ปลีก  สถำบนักำรคำ้ปลีก  มีควำมเขำ้ใจเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคและ

กำรแข่งขนั  กลยุทธ์กำรตลำดคำ้ปลีกท่ีมีประสิทธิภำพ  กำรเลือกท ำเลท่ีตั้งร้ำนคำ้ปลีก    กำรเขำ้ใจ
เร่ืองห่วงโซ่อุปทำนและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจดักำรคำ้ปลีก  กำรจดักำรกลุ่มสินคำ้  
ระบบกำรจดัซ้ือ  กำรก ำหนดแบรนดร้์ำนคำ้ปลีก  กำรก ำหนดรำคำขำยปลีก  กำรจดัโปรแกรมส่งเสริม
กำรตลำด  กำรบริหำรร้ำนค้ำ  กำรออกแบบร้ำนค้ำ  และจัดวำงผงัร้ำนค้ำเพ่ือน ำเสนอสินค้ำ                           
กำรใหบ้ริกำร  และเทคนิคกำรขำยปลีก  กำรคำ้ปลีกระหวำ่งประเทศ และกำรคำ้ปลีกอิเลก็ทรอนิกส์ 

Principles of retailing; retail institution; consumer behavior and competition; efficient 
retail marketing strategies; retail location; supply chains and information technology for managing 
retail systems, product management, procurement systems, retail branding, retail pricing, retail 
market promotion, retail store management, retail store design, store layout; service and techniques 
for retailing; international retailing, electronic retailing 

 
946-369      การตลาดสีเขียว       3 (3-0-6) 

                                 Green Marketing 
     ควำมหมำยและควำมส ำคญัของส่ิงแวดลอ้มและกำรตลำด วตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบ

ในกำรด ำเนินงำนกำรตลำดโดยค ำนึงถึงสภำพแวดลอ้มและควำมพึงพอใจระหว่ำงผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
วิเครำะห์กลยทุธ์ทำงกำรตลำดเพ่ือกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 



 

  Meaning and importance of the environment and marketing objectives and elements of 
marketing taking into account the environment and satisfaction among producer and consumers 
analysis of marketing strategies application to preserve natural resources and environment 
 
946-400   การจดัการเชิงกลยุทธ์       3 (3-0-6) 
  Strategic Management 
  เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4  
  Condition: For fourth-year students 

 แนวคิด บทบำท และวิวฒันำกำรของกำรจดักำรกลยุทธ์ กระบวนกำรจดักำรกลยุทธ์ กำร
วิเครำะห์สภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง กำรก ำหนดทิศทำงเชิงกลยุทธ์ กำรก ำหนดกลยุทธ์ กำรตดัสินใจ
เลือกกลยทุธ์ กำรประยกุตใ์ชใ้หเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ กำรควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ 
 Concepts, roles and evolution of strategic management; strategic management process; 
situational analysis; setting of strategic direction; strategy formulation; strategy implementation; 
application of strategies to situations; strategy evaluation and control 

 
946-460    การจดัการผลติภัณฑ์และการตั้งราคา  3 (3-0-6) 
              Product Management  and Pricing 

ควำมส ำคญัของผลิตภณัฑ ์ รำคำ  ท่ีมีต่อกำรบริหำรกำรตลำด  ประเภทของผลิตภณัฑ ์กล
ยทุธ์ นโยบำยในกำรบริหำรผลิตภณัฑ ์ กระบวนกำรในกำรตั้งรำคำ  กลยทุธ์กำรตั้งรำคำ  กำรวิเครำะห์
รำคำ  กำรวิเครำะห์สภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอกท่ีส่งผลต่อกำรบริหำรผลิตภณัฑ ์ รำคำ  วิธีกำร  
กลยทุธ์ทำงกำรตลำดท่ีน ำมำใชใ้นกำรแกไ้ขปัญหำ 

The importance of products and pricing for marketing management; types of products; 
product management strategy and policy, pricing process, pricing strategies, price analysis,                        
the analysis of internal and external environments which determine product management models, 
prices, methods, marketing strategies for problem solving 

 
946-461    การจดัการช่องทางการกระจายสินค้า 3 (3-0-6) 

Distribution Channel Management 
ทฤษฎีและควำมส ำคญัของช่องทำงกำรกระจำยสินคำ้ บทบำทช่องทำงกำรกำรกระจำย

สินค้ำ  กำรผสมผสำนควำมรู้ของช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยกับส่วนประสมกำรตลำดอ่ืนๆ  กำร
ออกแบบช่องทำงให้เกิดกำรได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน กำรบริหำรช่องทำงภำยใตส้ถำนกำรณ์ท่ี
เปล่ียนไป กำรบริหำรขอ้โตแ้ยง้ กำรพฒันำควำมสมัพนัธ์เชิงบวก กำรสร้ำงคุณค่ำในระยะยำว 

Theories and significance of distribution channels; roles of distribution channels;                        
combining the knowledge of distribution channels with other marketing mix; the design of 



 

distribution channels for competitive advantage; managing distribution channels under  changeable 
circumstances; argument management; positive relation development;  creating long-term value  

 
946-462    สัมมนาทางการตลาด 3 (1-4-4) 

Seminar in Marketing 
เง่ือนไข : ผ่านวชิาชีพบังคับมาแล้วไม่ต า่กว่า  15  หน่วยกติ 
Pass Professional Core Course not less than 15 credits 

กระบวนกำรวิเครำะห์ แก้ไขปัญหำทำงกำรตลำดในรูปของกรณีศึกษำ  บทควำมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัทำงกำรตลำด ประยุกตใ์ชค้วำมรู้ ทฤษฎีทำงกำรตลำดใหส้อดคลอ้ง
กบัปัญหำ สถำนกำรณ์ทำงกำรตลำดในปัจจุบนั  

Analytical process for marketing problem-solving in case studies; articles about current 
marketing issues; applying knowledge and marketing theories for solving current marketing 
situations and problems 

 
946-463    การศึกษาค้นคว้าอสิระทางการตลาด   3 (0-9-0) 

Independent Study in Marketing 
เง่ือนไข : ผ่านวชิาชีพบังคับมาแล้วไม่ต า่กว่า  15  หน่วยกติ 
Pass Professional Core Course not less than 15 credits 
กำรก ำหนดหวัขอ้ ประเด็นท่ีนกัศึกษำสนใจ เก่ียวขอ้งกบัวิชำชีพ อำศยัองคค์วำมรู้ เทคนิค

วิเครำะห์ขอ้มูลทำงกำรตลำดในกำรคิดหำแนวทำงกำรแกปั้ญหำ รูปแบบกำรด ำเนินงำนทำงกำรตลำด  
กำรน ำเสนอเป็นรำยงำนประกอบกำรศึกษำในหวัขอ้หรือปัญหำนั้น ๆ  

Choosing a marketing topic of students’ personal interest; knowledge application in 
technical analysis of marketing data for problem-solving; marketing operation forms; presenting                     
a report about  a study of  a particular topic or problem 

 
946-467    การจดัการผลติภัณฑ์ใหม่ 3 (3-0-6)  

New Product Management 
แนวคิดของกำรจดักำรพฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรใหม่ กำรบริหำรงำนและเทคนิคในกำร

วิเครำะห์ท่ีจ ำเป็นในกำรออกแบบและบริหำรสินค้ำและบริกำรใหม่ กำรวิเครำะห์ตลำดท่ีจะเข้ำ                      
กำรพฒันำแนวคิดในกำรเขำ้สู่ตลำด กำรปรับแนวคิดตำมควำมตอ้งกำรและควำมปรำรถนำของลูกคำ้ 
กำรเลือกแนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์  กำรพฒันำส่วนประสมทำงกำรตลำดส ำหรับผลิตภณัฑใ์หม่ 
วิธีกำรทดสอบตลำด วิธีกำรบริหำรวงจรผลิตภณัฑจ์ำกเร่ิมตน้จนถึงจุดอ่ิมตวั 

Concepts about the management and development of new products and services;  
administration and technical analysis needed for design and managing new products and services;                     



 

market entry analysis; developing market entry approaches; conceptual adjustment to customer 
needs and consumer desires; choosing product concepts; marketing mix development for new 
products; market testing; product lifecycle management from introduction to maturity 

 
 946-468    การตลาดเชิงสัมพนัธภาพ 3 (3-0-6)  

Relationship Marketing 
ควำมหมำย  ควำมส ำคญัของกำรตลำดเชิงสัมพนัธภำพ ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงผูบ้ริโภคกบั

ผูบ้ริโภค ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธุรกิจกบัธุรกิจ ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงธุรกิจกบัผูบ้ริโภค กำรพฒันำ
และสร้ำงสรรคก์ลยทุธ์ท่ีใชเ้พ่ือกำรรักษำควำมสมัพนัธ์ใหค้งอยูอ่ยำ่งถำวร  

The definition and importance of relationship marketing; the consumer-to-consumer 
relationship; business-to-business relationship; consumer-to-business relationship, the development 
and formulation of strategies for sustainable relationship 

 
946-469     การตลาดเพ่ือสังคม 3 (3-0-6) 

 Social Marketing 
 กำรจดักำรกำรตลำดบนพ้ืนฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบของ

กำรตลำดแบบดั้งเดิมต่อกำรเปล่ียนแปลงทำงดำ้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม กำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืนและ               
กำรสร้ำงควำมรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ผู ้บริโภคท่ีให้ควำมส ำคัญต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม  กลยทุธ์กำรกำรตลำดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม  กำรน ำหลกักำรตลำดไปประยุกตใ์ชก้บั
งำนขององคก์รท่ีมิไดมี้เป้ำหมำยมุ่งหวงัผลก ำไรและกำรรณรงคกิ์จกรรมทำงสงัคม 

    Marketing management based on social and environmental responsibility; the impacts of 
traditional marketing toward social and environmental changes; sustainable development; social 
and environmental responsibilities in business; the customers who give importance to social and 
environmental responsibilities; environmental marketing strategies; marketing principles for                     
non-profit organizations and social campaigns 

 

 947-118   สถิตธุิรกจิ 1        3 (3-0-6) 
            Business Statistics I 
  กำรวิเครำะห์ปัญหำทำงธุรกิจในเชิงสถิติ ควำมหมำย ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ 
กำรเก็บรวบรวมและกำรน ำเสนอขอ้มูล กำรวดัแนวโน้มเขำ้สู่ส่วนกลำง กำรวดักำรกระจำย ควำม
น่ำจะเป็น กำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นของตวัแปรสุ่ม กำรประมำณค่ำ กำรทดสอบสมมติฐำน กำร
ทดสอบควำมสัมพนัธ์ของตัวแปร กำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติช่วยในกำรวิเครำะห์และ
น ำเสนอขอ้มูล 



 

  Statistical analysis of business problems; definitions, scopes, and benefits of statistics; 
data collection and presentation; measures of central tendency; measures of dispersion; probability; 
probability distribution of random variables; estimation; hypothesis testing; test of association; use 
of statistical package for data and presentation analysis 
 
947-211 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ      3 (3-0-6) 
   Quantitative Analysis 
  กำรโปรแกรมเชิงเสน้ กำรตดัสินใจภำยใตค้วำมไม่แน่นอนและภำยใตค้วำมเส่ียง กำร
วำงแผนโครงกำรและกำรวิเครำะห์วิถีวิกฤต ทฤษฎีเกมส์ ปัญหำกำรขนส่ง และกำรวิเครำะห์มำร์คอฟ 
 Linear programming; decision making under uncertainties and risks; project planning 
and critical path analysis; game theory; transportation problems; markov analysis 

 

 948-260      ความคิดสร้างสรรค์ และการส่ือสารในวชิาชีพการตลาด 3 (3-0-6) 
Creativity and Communication in Marketing Professional   
แนวคิด ทฤษฎีกำรน ำเสนองำนเชิงธุรกิจ กระบวนกำร วิธีกำร หลกักำรออกแบบกลยุทธ์

กำรส่ือสำรและกำรน ำเสนอขอ้ควำมเพ่ือโนม้นำ้วและสร้ำงกำรยอมรับให้กบักลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รูปแบบกิจกรรมท่ีเหมำะสมส ำหรับแต่ละสถำนกำรณ์ กระบวนกำรในกำรเสริมสร้ำง
ควำมคิดสร้ำงสรรค ์และทกัษะในกำรส่ือสำรเพ่ือควำมส ำเร็จในวิชำชีพกำรตลำด  

Concepts and theories for business presentation; process, methods, principles of 
strategic design; effective ways of promotion, including to persuade, to achieve acceptance among 
particular target groups; the ways to organize an activity for a specific situation;  processes to 
enhance creativity and communication skills for successful marketing careers 

 
948-261      การตลาดระหว่างประเทศ  3 (3-0-6) 

International Marketing 
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีด ำเนินธุรกิจกำรตลำดระหว่ำงประเทศ   ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

ธุรกิจระหวำ่งประเทศ แนวควำมคิดดำ้นกำรตลำดแบบไร้พรมแดน  กลยทุธ์กำรตลำดระหวำ่งประเทศ  
กำรส่งออก  กำรน ำเข้ำ  และกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรวิเครำะห์ปัญหำต่ำง ๆ ท่ีมีผลต่อกำร
ด ำเนินงำนดำ้นกำรตลำดระหว่ำงประเทศ  ประเด็นปัญหำกำรตลำดระหว่ำงประเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 

Concepts, theories  and business procedures in international marketing; factors affecting 
international business, globel marketing, strategies of international marketing, exportation, 
importation, overseas investment; international marketing impact analysis; business ethics  for 
international marketing  



 

             948-263   การวเิคราะห์ทางธุรกจิ       3 (3-0-6) 
  Business Analytics 
  กำรวิเครำะห์ขอ้มูลทำงธุรกิจ  กำรอ่ำนและอธิบำยขอ้มูลสำรสนเทศ  ระบบธุรกิจอฉัริยะ 

กำรใชข้อ้มูลในอดีตร่วมกบัโมเดลทำงคณิตศำสตร์หรือร่วมกบักำรใชเ้ทคนิคกำรจดัท ำเหมืองขอ้มูล 
วิเครำะห์หำโอกำสและควำมเส่ียง แนวโนม้ทำงกำรตลำด กำรพยำกรณ์ยอดขำย ผลตอบแทน กำรน ำ
ขอ้มูลขนำดใหญ่มำใชเ้พ่ือประกอบกำรตดัสินใจ 

  Analyzing business data; read and describe information technology, business intelligence; 
using historical data with mathematical models, or with the use of data mining techniques; analyze 
the opportunities and risks; market trends sales forecasting; return; using big data for the decision 
making. 

 
948-300   เกมทางการจัดการ 3  (3-0-6)  

Management Games 
ควำมหมำยและควำมส ำคญัของเกม ประโยชนใ์นกำรน ำไปใชเ้พ่ือกำรบริหำรจดักำร                   

กำรออกแบบเกม กำรน ำเกมไปประยกุตใ์ช ้  กำรเลือกใชเ้กมท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์และผูเ้ล่น
ประเภทต่ำงๆ  

Definition and importance of games; utility of games in management; game design; 
applying games in practical ways; the selection of games for specific situations and different kinds              
of players  

 
              948-301   โพลล์   3 (3-0-6)  

Poll Methodology   
ควำมหมำยและควำมส ำคญัของโพล หลกักำรและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโพล หลกักำรใน

กำรจดัท ำโพล ไดแ้ก่  กำรวำงแผนกำรส ำรวจ  กำรออกแบบส ำรวจ กำรสร้ำงแบบส ำรวจ กำรเกบ็
รวบรวมขอ้มูล กำรวิเครำะห์ขอ้มูล กำรรำยงำนขอ้มูล  

Definition and significance of polls; principles and theories about polls; principles of 
conducting polls: survey planning, survey design, instrument design, data collection,                           
data analysis, and presenting information  

 
948-361       การจดัการตราสินค้า 3 (3-0-6) 

Brand Management 
ควำมหมำยและควำมส ำคญัของแบรนด์  องค์ประกอบของแบรนด ์เอกลกัษณ์ของแบ

รนด์ กำรสร้ำงควำมเขม้แข็งของแบรนด์ กำรสร้ำงคุณค่ำของแบรนด์ ศึกษำกระบวนกำรและกำร
วิเครำะห์คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของสินคำ้เพ่ือใหต้ดัสินใจเก่ียวกบัแบรนด์ กำรวำงแผนสร้ำงแบรนด์ใน



 

เศรษฐกิจยคุใหม่ กลยทุธ์ในกำรสร้ำงควำมจงรักภกัดีต่อแบรนด ์ทบทวนกำรก ำหนดต ำแหน่งแบรนด์
ในตลำดท่ีมีกำรแข่งขันจำกภำยในและต่ำงประเทศ  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจพฒันำ
เปล่ียนแปลงแบรนดเ์พ่ือสำมำรถวิเครำะห์วำงแผนและก ำหนดกลยทุธ์ทำงกำรตลำดไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

Definitions and significance of brands; brand components; brand identity, building                 
the strength of brands, adding brand value;  the analysis of a product and relavant processes to make          
a decision about branding; planning for brand building in a modern economy; brand loyalty 
strategies; revising brand positioning to increase competitiveness in local and international markets; 
factors influencing decisions about brand development and changes of brands or brand conceptions 
for analytical planning and formulating proper marketing strategies 

 
948-362    การตลาดเอเชีย 3 (3-0-6) 

Marketing for Asian Countries 
ลกัษณะและบทบำทของตลำดเอเชีย อิทธิพลของตลำดเอเชียต่อกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต  

แนวทำงกำรเขำ้สู่ตลำดเอเชีย  รูปแบบกำรแข่งขนัในตลำดเอเชีย พฤติกรรมของตลำด และกำรแบ่ง
ส่วนของตลำด รูปแบบกำรบริโภคของตลำดโลก กลยทุธ์กำรตลำดท่ีใชใ้นตลำดเอเชียในปัจจุบนั และ
แนวโนม้ในอนำคต  

Characteristics and roles of Asian marketing; the influences of Asian marketing on future 
business; methods of Asian market entry; competitions in the Asian markets; marketing behaviors 
and marketing segmentation; consumption modes of the world market; Asian marketing strategies 
in present and future trends  

              
948-364    ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบทางการตลาด 3 (3-0-6) 

Creativity  and  Design in Marketing 
หลกักำรและเทคนิคของกำรออกแบบทำงกำรตลำด กำรจดัองค์ประกอบจิตวิทยำของ

มนุษยใ์นกำรอ่ำนและรับรู้งำนออกแบบ กำรออกแบบสัญลกัษณ์ เคร่ืองหมำยกำรคำ้และบรรจุภณัฑ ์                       
กำรออกแบบกรำฟิกส ำหรับองค์กรและกำรจัดวำงเคร่ืองหมำยกำรค้ำบนตัวผลิตภัณฑ์ กำรใช้
คอมพิวเตอร์ในกำรออกแบบและกำรแสดงแบบ กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ ส ำหรับ                     
กำรออกแบบส่ือทำงกำรตลำด  

Principles and techniques of marketing design; human psychological components in 
reading and perceiving works of design, the design of  logos,  trademarks,  packaging;                   
graphic design for organizations; positioning trademarks on products; computer-aided design and 
model presentation; using computer programs for marketing media design 

 



 

948-366    การตลาดดจิิตอล 3 (3-0-6) 
Digital  Marketing 
แนวคิดเก่ียวกับกระบวนกำรท่ีผูบ้ริโภคสำมำรถมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ือดิจิตอลท่ีผูบ้ริโภค

เลือกใช้ กระบวนกำรท่ีผูบ้ริโภคมีกำรโต้ตอบกบับริษทัหรือผูบ้ริโภครำยอ่ืน ๆ ผ่ำนส่ือดิจิตอล                      
กำรเก็บข้อมูลผูบ้ริโภคผ่ำนปฏิสัมพนัธ์บนโลกดิจิตอล  กลยุทธ์ในกำรน ำข้อมูลท่ีเกิดข้ึนจำก
ปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้ริโภคกบัส่ือดิจิตอลมำวิเครำะห์หำแนวทำงในกำรท ำกำรตลำดท่ีตรงกบัควำม
ตอ้งกำรของผูบ้ริโภคและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำกำรตลำดยคุดิจิตอล 

Concepts that consumers can interact with digital media on consumer choices,                      
consumer-to-business interaction or consumer-to-consumer interaction via digital media;                               
the collection of consumer-related data on digital  media; strategies of  using data from consumers’ 
interaction with digital media for analysis to identify effective marketing operation models which 
meet specific consumer demands and boost efficiency of digital  marketing  

 
948-367   การตลาดส าหรับธุรกจิโรงแรม 3 (3-0-6) 
         Marketing for Hotel Business  

  แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบักำรตลำดส ำหรับธุรกิจโรงแรม ลกัษณะและปัญหำเฉพำะดำ้นทำง
กำรตลำดส ำหรับธุรกิจโรงแรม ทกัษะดำ้นกำรตลำดเชิงกลยทุธ์ส ำหรับธุรกิจโรงแรม 

Concepts and theories of marketing for hotel business; specific marketing aspects and 
problem of marketing for hotel business; marketing managerial methods for hotel business 
 
948-368   การตลาดส าหรับธุรกจิทัวร์น าเที่ยว 3 (3-0-6) 
         Marketing for Tour Company  

  แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบักำรตลำดส ำหรับธุรกิจทวัร์น ำเท่ียว ลกัษณะและปัญหำเฉพำะดำ้น
ทำงกำรตลำดส ำหรับธุรกิจทวัร์น ำเท่ียว ทกัษะดำ้นกำรตลำดเชิงกลยทุธ์ส ำหรับธุรกิจทวัร์น ำเท่ียว 

Concepts and theories of marketing for tour Company; specific marketing aspects and 
problem of marketing for tour company; marketing managerial methods for tour company 

 
948-369   การตลาดส าหรับธุรกจิไมซ์ 3 (3-0-6) 
         Marketing for MICE  

  แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบักำรตลำดส ำหรับธุรกิจไมซ์ ลกัษณะและปัญหำเฉพำะดำ้นทำง
กำรตลำดส ำหรับธุรกิจไมซ ์ทกัษะดำ้นกำรตลำดเชิงกลยทุธ์ส ำหรับธุรกิจไมซ์ 

Concepts and theories of marketing for MICE; specific marketing aspects and problem of 
marketing for MICE; marketing managerial methods for MICE 

 



 

948-460    สหกจิศึกษา 9 (0-36-0)  
Cooperative Education 
เง่ือนไข  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
For fourth-year students 
ปฏิบติังำนจริงในสถำนประกอบกำรตรงตำมสำขำวิชำของนกัศึกษำ โดยมีขั้นตอนกำรสมคัร 

และคดัเลือก มีกำรมอบหมำยภำระงำนท่ีชดัเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบติัตำมกฎระเบียบขององค์กร
เสมือนเป็นพนกังำน มีกำรน ำควำมรู้ท่ีไดศึ้กษำมำบูรณำกำรเพ่ือประยุกตใ์ชก้บังำนท่ีไดรั้บมอบหมำย 
มีกำรศึกษำหำควำมรู้และวิทยำกำรท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมภำยใตค้ ำปรึกษำของคณำจำรยท่ี์รับผิดชอบ โดย
มีระยะเวลำปฏิบติังำนอยำ่งนอ้ย 4 เดือน และท ำกำรประเมินผลร่วมกบัฝ่ำยทรัพยำกรมนุษยข์องสถำน
ประกอบกำร 
 Internship at a workplace in accordance with the field of study through the processes of 
job application and selection; handling of work responsibilities and obeying of organizational rules; 
application of the internship knowledge to assigned work; searching for additional knowledge and 
related disciplines under the supervision of advisors; working at least four months during internship 
and being co-assessed by the Department of Human Resources of the workplace 

 
948-461    การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ    3 (3-0-6) 

Marketing for Entrepreneurs 
ลกัษณะและปัญหำเฉพำะดำ้นกำรตลำดของผูป้ระกอบกำรและผูป้ระกอบธุรกิจขนำดย่อม    

วิธีบริหำรและกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรตลำดส ำหรับกำรพฒันำธุรกิจขนำดย่อม   ทกัษะดำ้นกำรตลำด
เชิงกลยุทธ์ส ำหรับกำรเป็นผู ้ประกอบกำรท่ีดี   แนวทำงกำรด ำ เนินธุรกิจให้เหมำะสมกับ
สภำพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป ภำยใตห้ลกัจริยธรรมวิชำชีพ 

Specific marketing aspects and problems of entrepreneurs and small business owners; 
marketing managerial methods for small business development; skills in strategic marketing for 
competent entrepreneurs; business administration in changing environments under professional 
ethics  

 
948-462    การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกจิใหม่ 3 (3-0-6)  

Entrepreneurship and New Venture Creation  
แนวคิดเก่ียวกบัผูป้ระกอบกำร ลกัษณะของกำรเป็นผูป้ระกอบกำรและกำรพฒันำควำมเป็น

ผูป้ระกอบกำร ทศันคติและแรงจูงใจของผูป้ระกอบกำร คุณลกัษณะของผูป้ระกอบกำรท่ีประสบ
ควำมส ำเร็จ ทกัษะและทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นของผูป้ระกอบกำร กำรวิเครำะห์สภำพแวดลอ้มและ
ประเมินโอกำสทำงธุรกิจ กำรวิจยัทำงกำรตลำด ขั้นตอนกำรเร่ิมธุรกิจใหม่และกำรจดัท ำแผนธุรกิจ 



 

กำรหำแหล่งเงินทุน กฎหมำยเก่ียวขอ้งกบักำรจดัตั้งธุรกิจใหม่ ปัญหำและควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบักำร
ด ำเนินธุรกิจ 

Concepts of entrepreneurship; characteristics of entrepreneurship and entrepreneurship 
development; attitudes and motivation of entrepreneurs; qualifications of successful entrepreneurs; 
skills and resources required for being an entrepreneur; business environment and opportunities 
analysis, marketing research; starting a business process and business plan; financial sourcing, new 
business legal issues; problems and risks in business operation  

 
             948-466       การจดัการการเจริญเตบิโตของกจิการ     3 (3-0-6) 
       Managing a Growing Business 

     กำรบริหำรโอกำสและควำมทำ้ทำยของกำรเจริญเติบโตของกำรประกอบกำร และธุรกิจ
ภำยใตห้ลกักำรพ้ืนฐำนเก่ียวกบัขอ้จ ำกดัของทรัพยำกร ภำยใตก้ำรปรับระบบทั้งหมดของ กิจกำรเพ่ือ
ต่อสู้กบัขอ้จ ำกดัท่ีมีอยู่และเอำชนะให้ไดก้ำรใช้วิธีกำรประเมินค่ำเขตแดนในกำรตรวจสอบ กำร
บริหำรจดักำรขอ้จ ำกดัของกิจกำร กรอบแนวคิด ทกัษะกำรวิเครำะห์และเทคนิค กำรกระตุน้และ
เคร่ืองมือในกำรตดัสินใจในกำรท ำใหก้ำรประกอบกำรธุรกิจเจริญเติบโตข้ึน 

Management of opportunities and involvement of challenges for entrepreneurship and 
business growth by being the ultimate resource constrainer, stretching all systems in a company to 
the limit and often beyond; using a boundary-spanning approach to investigate management at the 
limit; frameworks, analytical skills and techniques, heuristics, and decision-making tools that can be 
used in growing entrepreneurial businesses 
 
948-467      การจดัการธุรกจิแฟรนไชส์      3 (3-0-6) 

    Franchise Management 
    ศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทของธุรกิจ แฟรนไชส์ ขอ้ดีและ

ขอ้เสียของกำรท ำธุรกิจแฟรนไชส์ กฎเกณฑ์ เง่ือนไข กำรตลำดและกำรจดักำร กำรจดัหำเงินทุน
ส ำหรับกำรท ำธุรกิจ กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปไดใ้นกำรท ำธุรกิจ กำรติดต่อ และกระบวนกำรในกำร
สร้ำงสรรคโ์อกำสทำงธุรกิจโดยผำ่นระบบแฟรนไชส์ 

    Study and understand about the business franchise; type of business, franchise 
advantages and disadvantages of doing business franchise rules on market conditions and 
management; financing for the business; to analyze the possibility of doing business contacts and 
processes to create business opportunities through franchising system 
 



 

948-468   การตลาดแหล่งท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
         Destination Marketing  

  แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับกำรตลำดแหล่งท่องเท่ียว ลกัษณะและปัญหำเฉพำะด้ำนทำง
กำรตลำดแหล่งท่องเท่ียว ทกัษะดำ้นกำรตลำดเชิงกลยทุธ์ส ำหรับแหล่งท่องเท่ียว 

Concepts and theories of destination marketing; specific marketing aspects and problem of 
destination marketing; marketing managerial methods for destination marketing 

 
948-469   การตลาดอาเซียน 3 (3-0-6) 

Marketing for ASEAN Countries 
ลกัษณะและบทบำทของตลำดอำเซียน อิทธิพลของตลำดอำเซียนต่อกำรด ำเนินธุรกิจใน

อนำคต  แนวทำงกำรเขำ้สู่ตลำดอำเซียน  รูปแบบกำรแข่งขนัในตลำดอำเซียน พฤติกรรมของตลำด 
และกำรแบ่งส่วนของตลำด รูปแบบกำรบริโภคของตลำดโลก กลยุทธ์กำรตลำดท่ีใชใ้นตลำดอำเซียน
ในปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนำคต  

Characteristics and roles of ASEAN marketing; the influences of ASEAN marketing on 
future business; methods of ASEAN market entry; competitions in the ASEAN markets; marketing 
behaviors and marketing segmentation; consumption modes of the world market; ASEAN 
marketing strategies in present and future trends 

 
            
 

 
 


