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(นักศึกษารหัส 55-59) 
 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
สาขาวชิาการตลาด 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

 ค าอธิบายรายวชิา 
 
941-100    ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 (3-0-6) 

Thai for Communication 
 หลกัการใชภ้าษาไทยเพ่ือการส่ือสาร   ศิลปะในการส่ือสารทั้ง 4 ทกัษะ การฟัง  พูด   อ่านและเขียน 
การฟังเพ่ือจบัใจความหลกัและการตีความในสถานการณ์ต่าง ๆ การใชถ้อ้ยค า ลีลาส านวนในการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนัและในการท างาน การพูดในท่ีชุมชน การอ่านเพ่ือความเขา้ใจถึงค่านิยมและแนวคิด การเขียนเพ่ือ
การสรุปความ ติดต่อทางราชการและธุรกิจ   
 Principles of the Thai language for communication; arts in the four communication skills-listening, 
speaking, reading, and writing; listening for main ideas and interpretation in various situational contexts; 
register and styles for communicating in daily life and in the workplace; public speaking; reading for value 
and attitude understanding; summarizing; official and business correspondence 
 
941-112    การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน 3 (2-2-5) 

Fundamental English Listening and Speaking 
รายวชิาบังคับเรียนร่วม : 941-113  การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 
ฝึกทกัษะการฟังและการพูดในหวัขอ้ท่ีใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั การฟังเพ่ือจบัใจความส าคญั การ

พูดเพ่ือส่ือสารขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ การใชไ้วยากรณ์ การพฒันาความรู้ดา้นค าศพัท ์และส านวนภาษา
ท่ีจ าเป็นส าหรับการส่ือสาร  

Corequisite: 941-113  Fundamental English Reading and Writing 
Practice in listening and speaking skills based on topics used in daily-life communication; listening 

for main points; basic oral communication in various situational contexts; grammar usage; development of 
vocabulary and language functions necessary for communication 
 
941-113    การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 3 (3-0-6) 

Fundamental English Reading and Writing 
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รายวชิาบังคับเรียนร่วม : 941-112  การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน  
ฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน ทกัษะการอ่านพ้ืนฐาน การอ่านเพ่ือจบัใจความส าคญัและรายละเอียด 

การพฒันาความรู้ดา้นค าศพัทแ์ละกลวิธีพฒันาค าศพัท ์การใชไ้วยากรณ์  การเขียนระดบัประโยคและยอ่หนา้สั้น ๆ    
Corequisite: 941-112  Fundamental English Listening and Speaking 
Practice in reading and writing skills; basic reading skills; reading for main ideas and details; 

developing vocabulary and strategies in increasing vocabulary power; grammar usage; sentence and paragraph 
writing 
 
941-416    ภาษาองักฤษเพ่ือการขายและการตลาด 3 (3-0-6)  

English  for  Sales  and  Marketing 
แนวคิดและค าศพัทเ์ฉพาะ การฟังการบรรยายและบทสนทนา การสนทนาดา้นการขายและการตลาด 

การอ่านรายงาน ข่าวและบทความดา้นการขายและการตลาด การเขียนรายงาน 
 Concepts and common terms; listening to lectures and dialogues; talking about sales and 

marketing; reading reports, news, and articles relating sales and marketing as well as report writing 
 

942-100    กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1  1 (0-0-3) 
Co-Curricular Activities I   

  การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการ องค์ความรู้  เนน้ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ี
หน่ึง    ปลูกฝังคุณธรรม     จริยธรรม     จิตส านึกสาธารณะ    การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่าง
สาขาวิชาภายใตค้ าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

Activities to integrate the body of  knowledge with an emphasis on the activities  for the benefit 
of  society and mankind as first priority; cultivating  morals; ethics and public mind; teamwork within and/or 
across disciplines under the supervision of advisors 

  
 942-111    ภูมปัิญญาในการด าเนินชีวิต     3 (2-2-5) 

Wisdom of  Living 
  การคิด การบริหาร   และการจดัการชีวิตอย่างรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย  และกระแส

สังคมโลก  การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม  การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

  Ways of thinking; self-discipline and life management in accordance with changes in Thai and  
global societies,  mingling the Thai way of life with multi-cultural ways of living; public mind and 
environmental conservation; living happily based on morality, ethics  and sufficiency economy 
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942-120    กอล์ฟ     1 (0-2-1) 
Golf 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม ทักษะการใช้อุปกรณ์และวิธีเล่น การเตรียมความพร้อม

ร่างกายเพ่ือการเล่น ฝึกการเล่นในสนามแข่งขนั การนบัคะแนน การแข่งขนั ความปลอดภยัของนกักีฬาและผูอ่ื้น 
กติกา มารยาท 
 General knowledge about equipment and the golf course; skills of equipment use and methods of 
playing; warm-ups; practice of golfing in a golf course; keeping scores; the competition;  the safety of golfers 
and spectators; rules, regulations, and etiquette 
 
942-121    ลลีาศ  1 (0-2-1) 

Social  Dance 
ฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะ การแต่งกาย มารยาท เพลงประกอบ การฝึกปฏิบติัเพ่ือสร้าง

ทกัษะลีลาศตามแบบแผนจงัหวะมาตรฐานสากล 
Practice of movements into rhythm; costumes, etiquette, and songs for social dance; developing 

skills of social dance according to the standard universal convention 
 

942-122     เทนนิส  1 (0-2-1) 
Tennis 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม ฝึกทกัษะ วิธีเล่น กติกา การแข่งขนั เขา้ใจและปฏิบติัตามกฎ

กติกา และมารยาท การเตรียมความพร้อมของร่างกาย ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการเล่นเทนนิส 
General knowledge about tennis equipment and courts; developing skills, methods; rules and 

regulations of the competition; playing with understanding rules and regulations, etiquette; warm-ups; 
knowledge about accidents that may happen while playing tennis  
 
942-123    วอลเลย์บอล 1 (0-2-1) 

 Volleyball 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม กฎ กติกา มารยาท ของกีฬาวอลเลยบ์อล การพฒันาร่างกาย

ของนกักีฬาวอลเลยบ์อล   ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นทั้งบุคคลและทีม เทคนิคการแข่งขนั                                                                                                                                                                                          
General knowledge about equipment and the court; rules and regulations; etiquette; developing 

physical competence of volleyball players; developing skills and playing techniques for individuals and teams, 
techniques in competition 
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942-124    ฟุตบอล  1 (0-2-1) 
Soccer 
ทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นฟุตบอล ระเบียบ กฎ กติกา มารยาท การพฒันาร่างกายใหเ้หมาะสมเพ่ือการ

เล่นฟุตบอล การแข่งขนั อนัตราย วิธีป้องกนัอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการเล่นฟุตบอล การปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็ 
Basic  skills  of  playing  soccer;  rules and regulations, etiquette; developing  physical competence 

for  soccer  playing; the competition; dangers  and  prevention of  accidents  while  playing soccer; first  aid  
for  the  injured 
 
942-125    แบดมินตนั 1 (0-2-1) 

Badminton  
ฝึกทกัษะการเล่นแบดมินตนั ทั้งประเภทเด่ียวและคู่ วิธีการพฒันาโครงสร้างของร่างกายเพ่ือการเล่น 

กฎ กติกา มารยาท วิธีการจดัการแข่งขนั ทั้งประเภทเด่ียว และคู่  
Practice of badminton skills for single and double competition; ways of physical development for 

badminton playing; rules and regulations, etiquette; the arrangement of competition for both single and double 
matches 
 
942-126    ตะกร้อ  1 (0-2-1) 

Takraw  
ความรู้ทั่วไปประวัติความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ ทักษะเก่ียวกับการเคล่ือนไหว เทคนิคและ

ความสามารถพิเศษในการเล่นเฉพาะตัว  และการเล่นเป็นทีม ระเบียบข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของการเป็นนกัตะกร้อท่ีดี  การเล่นดว้ยความปลอดภยั  การดูแลรักษาอุปกรณ์ของ
กีฬาตะกร้อ 

General knowledge about history of Takraw; skills of body movements; techniques  and individual 
talent; playing as a team; rules and regulations; developing physical competence for being a capable Takraw 
player; safe playing; equipment maintenance 

 
942-127    เทเบิลเทนนิส 1 (0-2-1) 

Table  tennis 
ประวติัความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส  คุณค่าของกีฬาเทเบิลเทนนิส ทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นเท

เบิลเทนนิส ระเบียบ กติกา มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกายและการบ ารุงรักษาสุขภาพ 
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 

General background about history of  table tennis; basic skills and advantages  of  table tennis 
playing; rules  and  regulations, etiquette of players and spectators; physical  exercises, health  care; equipment 
maintenance 
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942-128    เปตอง  1 (0-2-1) 

Petanque 
ประวติัความเป็นมา คุณค่า และประโยชน์ของกีฬาเปตอง ทกัษะพ้ืนฐานกีฬาเปตอง วิธีการเล่น กฎ 

กติกา  มารยาทในการเล่น  การจดัการแข่งขนั  กติกามารยาทในการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์
กีฬาเปตอง 

History  of  petanque; basic  skills  and  advantages  of  petanque  playing; rules  and  regulations, 
etiquette  in  playing  petanque; the  arrangement  of  competition; rules  and  regulations, etiquette  of  players 
and  spectators; equipment  maintenance 

 
 942-129    บาสเกตบอล 1 (0-2-1) 

Basketball 
ประวติัความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล ทกัษะเฉพาะตวัเบ้ืองตน้ ระเบียบ กติกา มารยาทของการเป็น

ผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกาย การบ ารุงรักษาสุขภาพ ความมีน ้ าใจเป็นนกักีฬา การระวงัรักษาสวสัดิภาพ
ความปลอดภยัในการเล่นบาสเกตบอล การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

History of basketball; particular basic skills; rules and regulations, etiquette of players and 
spectators; physical exercises and health care; athletic spirit; safe playing; equipment maintenance 
            
942-204   จติวทิยาเพ่ือการด ารงชีวติที่มีสุข 3 (3-0-6) 

    Psychology for Well-being  
    ความเป็นมาของจิตวิทยา ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีต่างกนัของมนุษย ์ประโยชน์ของ

จิตวิทยา และการน าจิตวิทยามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัและการท างาน 
    Development of psychology; effects of psychological factors on human behaviors; psychology 

usefulness; practical applications of psychology in daily life and future careers 
 
942-205   การส่ือสารและการเผยแพร่สารสนเทศ    3 (3-0-6) 

Communication and Information Dissemination 
ทรัพยากรสารสนเทศ  วิธีการสืบคน้การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู้ การส่ือสารทั้งวจันภาษา

และอวจันภาษา การเผยแพร่  จริยธรรมในการใชแ้หล่งขอ้มูล                                                                                                          
Information resources; search methods; analysis and synthesis of knowledge; verbal and non-verbal 

communication; dissemination of information; code of ethics on using sources  
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 942-220    ว่ายน า้ 1 (0-2-1) 
Swimming  
ประวติัความเป็นมาของการวา่ยน ้า การสุขาภิบาลและความปลอดภยัในการวา่ยน ้า ทกัษะการว่ายน ้าท่า

ต่าง ๆ มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกาย การบ ารุงรักษาสุขภาพ การดูแลรักษาอุปกรณ์และ
เคร่ืองอ านวยความสะดวกในการวา่ยน ้า 

History of swimming; sanitation and safety in swimming; skills of swimming in different styles; 
etiquette of athletes and spectators; physical exercises and health care; maintenance of equipment and facilities  
 
942-221    พลศึกษาและนันทนาการ  1 (0-2-1) 

Physical Education and Recreation  
ปรัชญาของพลศึกษา ความมุ่งหมายของพลศึกษาต่อการพฒันาร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เรียนรู้

เกมส์กีฬา การเลือกเล่นกีฬา จุดมุ่งหมายของนนัทนาการ ความจ าเป็นของนนัทนาการในการด ารงชีวิต เกมส์
นนัทนาการ การฝึกปฏิบติัการออกก าลงักายและนนัทนาการเพ่ือสุขภาพ 

Philosophy of physical education; purposes of physical education for physical, mental, emotional, 
and social development;  the study of sport games and selection of proper sports; purposes of recreation; 
necessity of recreation in human life; games of recreational activities; physical exercises and recreation for 
health 
 
942-230    การภาษอีากร 3 (3-0-6) 

Taxation 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีอากร แนวคิด และบทบาทของภาษีอากร หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัเก็บภาษี

อากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากร
แสตมป์ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต  
                  General knowledge about taxation; concepts and roles of taxation; principles and features of 
taxation according to revenue codes, personal income tax, corporate tax, value-added tax, specific business tax, 
stamp duty, customs duty, excise duty  
 
942-234    กฎหมายธุรกจิ     3 (3-0-6) 

Business Law 
กฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ส าคญัเก่ียวกบับุคคล นิติบุคคล การตั้งหา้งหุ้นส่วน บริษทัจ ากดั การเลิก

กิจการทรัพยสิ์น นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ ซ้ือขาย เช่าซ้ือ ค ้าประกนั ตวัแทน นายหนา้ ตัว๋
เงิน พระราชบญัญติัเก่ียวกบัเช็ค 



- 7 - 

Principles of the civil and commercial law; law juristic entities; limited partnership establishment; 
limited companies; dissolution; property; juristic acts; 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 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่าง  ๆปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ  หลกัการ

พ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  การผลิต การตลาด การบญัชี  การเงิน จริยธรรม
ทางธุรกิจ 

Types of business; related factors; influences of business environments; principles of management, 
human resource management; production; marketing; accounting; finance; business ethics 

 
946-113    การบัญชีการเงนิ  3 (3-0-6) 

Financial Accounting     
ลกัษณะและแนวความคิดขั้นพ้ืนฐานของการบญัชี  กระบวนการบนัทึกบญัชี  การปรับปรุงรายการ 

การปิดบญัชีและการจดัท างบการเงิน  การบญัชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้และกิจการผลิตสินคา้  การบญัชี
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  งบกระแสเงินสด 

Characteristics  and basic concepts of accounting;   accounting record process;  adjustment of  
accounts; closing accounts;  financial statement preparation; accounting for merchandising and manufacturing 
operations;  value–added tax accounting; bank reconciliation statement; statement of cash flows  

 
946-140    เทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6)   

Information Technology 
องคป์ระกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นระบบคอมพิวเตอร์ การ

ท างานของโปรแกรมปฏิบติัการและโปรแกรมประยกุต์  การเกบ็ขอ้มูลและการประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในองคก์าร  ระบบเครือข่ายและหนา้ท่ีของบุคคลในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Components of information technology, hardware and software in computer systems; operating 
systems and application programs; data storage; data processing; application of  computers in organizations, 
network systems and technician’s responsibilities in information technology 
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946-160    หลกัการตลาด 3 (3-0-6) 
   Principles of  Marketing 
   ความหมาย ความส าคญัของการตลาด แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัการตลาด ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพล

ทางการตลาด ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การ
ก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ส่วนประสมทางการตลาด 
         Definitions and importance of marketing; fundamental concepts of marketing; environments 
influencing marketing; fundamental principles of consumer behaviors; market segmentation; targeting; 
positioning and marketing mix 
 
946-180    เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3-0-6) 

Microeconomics 
อุปสงค์  อุปทาน  ดุลยภาพของตลาด  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน  พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ตน้ทุนการผลิตและฟังกช์นัการผลิต ตลาดสินคา้ในทางเศรษฐศาสตร์  ตลาดปัจจยัการผลิต  ผลกระทบภายนอก
และสินคา้สาธารณะ 

Demand  and  supply; market  equilibrium; elasticity  of  demand  and  supply; consumer  behavior; 
cost  and  production  functions; microeconomics  of  product  markets; factor  markets; externalities  and 
public  goods 
 
946-181    เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-6) 

Macroeconomics 
การค านวณรายไดป้ระชาชาติ รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเงินและเงิน

เฟ้อในระยะยาว การว่างงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบั
การคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 

National income calculation; equilibrium level of national income; money growth and inflation; 
unemployment; economic growth; monetary policy; fiscal policy; basic concepts of international trade and 
finance 
 
946-201    การจดัการธุรกจิขนาดย่อม 3 (3-0-6) 

Small Business Management 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจขนาดย่อม กลยุทธ์การตลาด การเงิน การจดัการทรัพยากร

มนุษย์ การผลิตและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การแก้ปัญหาในธุรกิจขนาดย่อม โอกาสของธุรกิจทั้ งในและ
ต่างประเทศ จริยธรรมส าหรับการจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 
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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 
ความหมาย ความส าคญัและกระบวนการในการจดัการ บทบาท ความส าคญัของศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้น

การจดัการ คู่แข่งขันและพนัธมิตรทางธุรกิจ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการจดัการ กลยุทธ์องค์กร ลกัษณะ
โครงสร้าง และประเภทขององคก์ร หนา้ท่ีดา้นต่าง ๆ ขององคก์ารธุรกิจ พฤติกรรมองคก์รและวฒันธรรมองคก์ร 
ความสมัพนัธ์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในองคก์รต่อการจดัการและความรับผิดชอบต่อสังคม 

The definition, importance and process of management; roles and importance of science in 
management; business competitors and partners; the influence of technology on management; corporate 
strategies; organizational structure and type; functions of business organization; organizational behavior and 
culture; the relationship of stakeholders in organization to management and social responsibility  
 
946-213    การบัญชีบริหาร 3 (3-0-6) 

Managerial Accounting  
รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 946-113  การบัญชีการเงิน   
บทบาทของการบญัชีบริหาร แนวคิดพ้ืนฐานและการแยกประเภทตน้ทุน การค านวณตน้ทุนผลิตภณัฑ ์  

การค านวณตน้ทุนรวมและตน้ทุนผนัแปร การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตน้ทุน ปริมาณและก าไร การวิเคราะห์
ตน้ทุนเพ่ือการตดัสินใจ ตน้ทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การจดัท างบประมาณ งบประมาณการลงทุน 
การบญัชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบติังาน  

Prerequisite: 946-113  Financial Accounting  
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 and performance 
evaluation  

 
946-260    พฤตกิรรมผู้บริโภค 3 (3-0-6) 

Consumer Behavior 
รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 946-160 หลกัการตลาด  
ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารการตลาด  พฤติกรรมผูบ้ริโภค การวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ทฤษฎี ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ปัจจยัส่วนบุคคล บุคคลภายนอก กิจกรรมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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Prerequisite: 946-160 Principles of Marketing  
The  relationship  between  marketing  management  and  consumer  behavior; analysis  of  the 

consumer  purchase  decision  process, theories  and  factors  influencing  consumer  behavior; individual 
factors, external  factors, and  marketing  activities  influencing  consumer  behavior 
 
946-261    สถิตทิางการตลาดและการพยากรณ์การขาย 3 (3-0-6) 
    Statistics for Marketing and Sales Forecasting 
    วชิาบังคับเรียนก่อน : 947- 118 สถิตธุิรกจิ  1    
    สถิติท่ีใชใ้นการตลาด การวิเคราะห์ความแปรปรวน กระบวนการพยากรณ์การขาย เทคนิค วิธีการท่ี
ใชใ้นการพยากรณ์การขาย ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยากรณ์การขาย การพยากรณ์เชิงปริมาณ การพยากรณ์เชิง
คุณภาพ การน าขอ้มูลจากการพยากรณ์การขายไปใชป้ระโยชนใ์นการบริหารงานทางการตลาด 

Prerequisite: 947- 118 Business Statistics I 
    Statistics for marketing; regression analysis; the sales forecasting process, techniques and methods 
of sales forecasting, factors related to sales forecasting, quantitative analysis, qualitative analysis, applying 
sales forecasting data in marketing administration  
 
946-262    การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์       3 (3-0-6) 

   Marketing Strategy and Planning 
   รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 946-260 พฤตกิรรมผู้บริโภค 
   แนวคิด ทฤษฎีในการบริหารการตลาด การจดัการทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทาง

ธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดา้นการบริหารงาน ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจ าหน่าย การ
ส่งเสริมทางการตลาด การปฏิบติัการ การควบคุมการด าเนินงานของธุรกิจ การบริหารงานของธุรกิจ การค านึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior 
Concepts and theories of marketing administration; marketing management; analysis of business 

context; 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       
ทฤษฎีในเร่ืองของการจดัการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์   กระบวนการขนส่ง  การจดัซ้ือวตัถุดิบ 

การส่งมอบผลิตภณัฑ์ให้ลูกคา้ การจัดการสินคา้คงคลงั การบริหารคลงัสินคา้ การบรรจุหีบห่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ืองานดา้นโลจิสติกส์  การน ากลยุทธ์โลจิสติกส์และการจดัการโซ่อุปทานไปปฏิบติั  การวางแผน
การจดัการเก่ียวกบัโลจิสติกส์และการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 



- 11 - 

Logistics and supply chain management theory; the process of transportation; raw material 
purchasing; delivering customer service; inventory management; warehouse management; packaging; logistics 
information technology; implementation of logistics and supply chain management; logistics and supply chain 
management planning 
 
946-265    ประเดน็ส าคัญทางการตลาด  3 (x-y-z) 

Current Issues in Marketing  
รายวชิาบังคับเรียนก่อน : ตามความเห็นชอบของสาขาวชิา 
หวัขอ้วิชาใหม่ดา้นการตลาด ทฤษฎีใหม่ท่ีร่วมสมยั การประยุกตแ์นวทาง กลยุทธ์การด าเนินงานทาง

การตลาด ตามท่ีสาขาเห็นชอบ 
Prerequisite: As  required  by  the  program 
A  new  marketing  course  about  contemporary  theory, application  and  marketing  strategies 

according  to  the  department’s considerations 
 
946-290    การเงนิธุรกจิ    3 (3-0-6) 

Business Finance 
รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 946-111 หลกัการบัญชี 1 หรือ 946-113  การบัญชีการเงนิ 
จุดมุ่งหมายและหนา้ท่ีการบริหารทางการเงิน  มูลค่าของเงินตามเวลา  ผลตอบแทนและความเส่ียง  การ

วางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน  การบริหารเงินสดและหลกัทรัพยต์ามความตอ้งการของตลาด  การบริหาร
ลูกหน้ี  การบริหารสินคา้  การจดัการเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว   โครงสร้างเงินทุนและนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

Prerequisite: 946-111 Principles  of  Accounting I  or  946-113 Financial Accounting   
Objectives  and  functions  of  financial  management; time  value  of  money; return  and  risk; 

financial  planning  and  analysis; cash  and  marketable  securities  management; receivable  management; 
inventory  management; short-term  and  long-term  financing  management; capital  structure  and  the 
dividend  policy 

 
946-300    การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6) 

Human Resource Management 
ความหมายและหน้าท่ีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน  การวางแผนก าลงัคน  การ

บริหารงานบุคคล  การสรรหาและการคดัเลือก  การฝึกอบรมพนกังาน  การจ่ายค่าตอบแทนสวสัดิการ  การสร้าง
ขวญัและก าลงัใจ  การประเมินผลงาน  การเล่ือนต าแหน่ง  การสับเปล่ียน  การยา้ยงาน  การลงโทษ  การเลิกจา้ง 
การเจรจาต่อรอง  แรงงานสมัพนัธ์ 
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Definition and function of human resource management; job  analysis; manpower planning system; 
personal administration; recruitment and selection; training; compensation and welfare; building up motivation 
and morale; assessment system; promotion; job rotation; relocating; punishment; layout; negotiation and 
labour relations 
 
946-360    การจดัการการขายและเทคนิคการขาย 3 (3-0-6)  

Sales Management and Selling Techniques 
บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารงานขาย  การจดัองค์กรการขาย การแสวงหา การคดัเลือกพนกังานขาย 

การฝึกอบรมพนกังานขาย ศิลปะการขาย การเจรจาต่อรองในการเสนอขายกบัลูกคา้หรือพนกังานจดัซ้ือ  การ
วิเคราะห์คู่เจรจา  กลยทุธ์ในการเจรจาต่อรอง เทคนิคและเคร่ืองมือในการโนม้นา้วคู่เจรจา ค่าตอบแทนพนกังาน
ขาย การจูงใจพนกังานขาย การวิเคราะห์ การประเมินผลงาน การวางแผนการขาย การพยากรณ์การขาย การ
บริหารเวลา  การแบ่งเขตการขาย ลูกคา้ การเสนอขาย ความรับผิดชอบต่อสงัคมของผูบ้ริหารงานขาย 

Roles and functions of sales managers; sales organization; recruiting and selecting salesman; 
salesman training; the art of sales; sales negotiation strategies for customers or business buyers; negotiation 
analysis; negotiation strategies; techniques and tools in negotiation motivation; salesman compensation; 
salesman motivation; sales performance analysis and evaluation; sales planning; sales forecasting; time 
management; sales segmentation, customer and sales presentation, and the social responsibility of sales 
administrators  
 
946-361    การตลาดโลก 3 (3-0-6) 

Global  Marketing 
ลกัษณะและบทบาทของตลาดโลกท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต แนวทางการเขา้สู่ตลาดโลก 

การแข่งขนัในตลาดโลก พฤติกรรมของตลาด และการแบ่งส่วนของตลาดโลก รูปแบบการบริโภคของตลาดโลก 
แนวความคิดดา้นการตลาดแบบไร้พรมแดน  กลยุทธ์ตลาดโลกและการตลาดระหว่างประเทศ  การส่งออก  การ
น าเขา้  และการลงทุนในต่างประเทศ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานดา้นการตลาดระหว่าง
ประเทศ  ประเดน็ปัญหาการตลาดระหว่างประเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและแนวโนม้ใน
อนาคต  
 Characteristics and roles of global markets in influencing future business; global market entry 
strategies; global market competition; market behavior; global market segmentation, global consumer 
marketing; idea of beyond frontier marketing; global and international marketing strategies; exporting,  
importing, and international investment; analyzing factors affecting international marketing tasks; international 
issues related to business ethics and future trends 
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946-362    การส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ 3 (3-0-6) 
Integrated Marketing Communication 
ความหมาย ความส าคญัของการส่ือสารทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารงานการส่ือสาร

ทางการตลาดเชิงบูรณาการ ประเภทของการส่ือสารทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ การเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสาร
ทางการตลาดประเภทต่าง ๆ  

The definition and importance of marketing communication; strategic planning; integrated 
marketing communication administration; types of marketing communication, selecting the right marketing 
communication tools 

 
946-363    การวจิยัตลาด 3 (2-2-5) 

Marketing Research 
รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 946-260 พฤตกิรรมผู้บริโภค และ 947-118 สถิตธุิรกจิ 1 
ความหมาย ความส าคญัของการวิจยัตลาด กระบวนการวิจยัตลาด การระบุปัญหาทางการตลาด การ

ออกแบบงานวิจยั ประเภทของงานวิจยั แหล่งขอ้มูลและวิธีการส ารวจขอ้มูล การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
การเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานการวิจยั การน าเสนอผลการวิจยัเพ่ือประยุกตใ์ชใ้น
การแกปั้ญหา การตดัสินใจทางการตลาด 

Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior  and  947-118 Business Statistics I 
The definition and importance of marketing research, the process of marketing research, specifying 

marketing problems, research design, types of research, resources and methods of data surveying, creating 
field data collection tools, data analysis, research report writing, research presentation for problem solving and 
marketing decision making 
 
946-364    การฝึกงานทางการตลาด                ไม่น้อยกว่า 230 ช่ัวโมง 

Job Training in Marketing 
เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปี 3  
ฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาของนกัศึกษาเพ่ือใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 
For third-year students 
Job training in field-related organizations and companies for students to learn from real business 

settings 
 
946-366    การตลาดบริการ 3 (3-0-6) 

Service Marketing 
ความหมาย ความส าคญัของการตลาดบริการ แนวความคิดทางการตลาดสมยัใหม่กบัตลาดบริการ 

พฤติกรรมการซ้ือ ความคาดหวงัของผูบ้ริโภค การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการตลาดบริการ การพฒันาคุณภาพ
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การบริการ การก าหนดราคาส าหรับตลาดบริการ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดบริการ การตลาดส าหรับการ
บริการเฉพาะเร่ือง  

The definition and importance of service marketing; concepts of modern marketing and service 
marketing, buying behavior and consumer expectations; service market segmentation; service quality 
development; pricing service marketing; marketing promotion strategies, marketing individual service 
 
946-367    การตลาดเพ่ือธุรกจิค้าปลกี 3 (3-0-6)  

Retail Marketing  
หลกัการจดัการการคา้ปลีก  สถาบนัการคา้ปลีก  มีความเขา้ใจเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการแข่งขนั  

กลยุทธ์การตลาดคา้ปลีกท่ีมีประสิทธิภาพ  การเลือกท าเลท่ีตั้งร้านคา้ปลีก    การเขา้ใจเร่ืองห่วงโซ่อุปทานและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการคา้ปลีก  การจดัการกลุ่มสินคา้  ระบบการจดัซ้ือ  การก าหนดแบรนด์
ร้านคา้ปลีก  การก าหนดราคาขายปลีก  การจดัโปรแกรมส่งเสริมการตลาด  การบริหารร้านคา้  การออกแบบ
ร้านคา้  และจดัวางผงัร้านคา้เพ่ือน าเสนอสินคา้  การให้บริการ  และเทคนิคการขายปลีก  การคา้ปลีกระหว่าง
ประเทศ และการคา้ปลีกอิเลก็ทรอนิกส์ 

Principles of retailing; retail institution; consumer behavior and competition; efficient retail 
marketing strategies; retail location; supply chains and information technology retail systems, product 
management, procurement systems, retail branding, retail pricing, retail market promotion, retail store 
management, retail store designing, display shelving systems; service and techniques for retailing; 
international and electronics retail 
946-400    การจดัการเชิงกลยุทธ์                        3 (3-0-6) 

Strategic  Management 
เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
วิวฒันาการและกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์  การก าหนดวตัถุประสงค์  การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม  

การประเมินสถานการณ์  การตดัสินใจเลือกกลยทุธ์  การประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  การควบคุมกลยทุธ์ 
For fourth-year students 
Evolution  and  a  process  of  strategic management; objective  setting; environment  analysis; 

situation  assessment; strategy  selection; application  of  strategies  to  situations; strategic evaluation 
 
946-460    การจดัการผลติภัณฑ์  3 (3-0-6) 

Product Management 
นโยบายและกลยุทธ์การจดัการผลิตภณัฑ ์กลยุทธ์การบริหารบรรจุภณัฑ ์การบริหารสายผลิตภณัฑ ์

การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ ์การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละแบรนดใ์หม่ การบริหารผลิตภณัฑใ์นแต่ละช่วงวงจรชีวิต
ผลิตภณัฑ ์สาเหตุและการหลีกเล่ียงความลม้เหลวของการบริหารงานดา้นผลิตภณัฑ ์ การก าหนดกลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดอ่ืนให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ผลิตภัณฑ์   การสร้างบรรจุภณัฑ์ให้มีความเหมาะสมกับ
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ผลิตภณัฑ์ การจดัท าฉลากบนบรรจุภณัฑ์  บทบาทของรัฐบาลท่ีมีต่อการบริหารผลิตภณัฑ์และแบรนด์  การ
บริหารผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑอ์ยา่งมีจริยธรรม 

Policies and strategies in product management; packaging administration strategies; product line 
management; product positioning; product and new brand development; product life cycle management; 
causes of failure, and how to avoid failure in product management; the relevance of marketing mix strategies 
to product strategies; designing packaging in accordance with products; labeling; roles of government in 
influencing product and brand management; ethics in product and packaging management 

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

Distribution Channel Management 
ทฤษฎีและความส าคญัของช่องทางการกระจายสินคา้ บทบาทช่องทางการการกระจายสินคา้  การ

ผสมผสานความรู้ของช่องทางการจดัจ าหน่ายกบัส่วนประสมการตลาดอ่ืนๆ  การออกแบบช่องทางให้เกิดการ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั การบริหารช่องทางภายใตส้ถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป  การบริหารขอ้โตแ้ยง้  การพฒันา
ความสมัพนัธ์เชิงบวก  การสร้างคุณค่าในระยะยาว 

Theories and importance of distribution channel; roles of distribution channel; managing the 
knowledge of distribution channel with another marketing mix; mixing the channels to cause advantageous 
competition; managing distribution channel 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 
มุ่งเนน้กระบวนการวิเคราะห์ แกไ้ขปัญหาทางการตลาด ในรูปของกรณีศึกษา  บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สถานการณ์ปัจจุบนัทางการตลาด โดยน าความรู้ ทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ให้สอดคลอ้งกบัปัญหา 
สถานการณ์ทางการตลาด  

Pass Professional Core Course not less than 15 credits 
Process analysis; marketing problem solving in case studies and articles within present marketing 

contexts; applying knowledge and marketing theory in accordance with problems and market situations 
 
946-463    การศึกษาค้นคว้าอสิระทางการตลาด  3 (0-9-0) 

Independent Study in Marketing 
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เง่ือนไข : ผ่านวชิาชีพบังคับมาแล้วไม่ต า่กว่า  15  หน่วยกติ 
การก าหนดหัวขอ้ ประเด็นท่ีนกัศึกษาสนใจ เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ อาศยัองค์ความรู้ เทคนิควิเคราะห์

ขอ้มูลทางการตลาดในการคิดหาแนวทางการแกปั้ญหา รูปแบบการด าเนินงานทางการตลาด  การน าเสนอเป็น
รายงานประกอบการศึกษาในหวัขอ้หรือปัญหานั้น ๆ  

Pass Professional Core Course not less than 15 credits 
Selecting an interesting topic related to a professional career, using knowledge base, analysis 

techniques in marketing for problem solving, report writing for study in the chosen topic 
 
946-467    การจดัการผลติภัณฑ์ใหม่ 3 (3-0-6)  

New Product Management 
แนวคิดของการจดัการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ การบริหารงานและเทคนิคในการวิเคราะห์ท่ี

จ าเป็นในการออกแบบและบริหารสินคา้และบริการใหม่ การวิเคราะห์ตลาดท่ีจะเขา้ การพฒันาแนวคิดในการเขา้
สู่ตลาด การปรับแนวคิดน้ีตามความตอ้งการและความปรารถนาของลูกคา้ การเลือกแนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
และการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดส าหรับผลิตภณัฑใ์หม่ วิธีการทดสอบตลาดในแนวคิดนั้นและวิธีการ
บริหารวงจรผลิตภณัฑน์ั้นจนถึงจุดอ่ิมตวั 

Concepts of new product and service management development; administration; analytical 
techniques in designing and managing new products and services; entry market analysis; entry market 
development; concept adjustment to customer need or desire; product concept selection; marketing mix 
development for new products; concept testing, and product life cycle management to the maturity stage 
 
946-468    การตลาดเชิงสัมพนัธภาพ 3 (3-0-6)  

Relationship Marketing 
ความหมาย  ความส าคญัของการตลาดเชิงสัมพนัธภาพ ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภค 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งธุรกิจกบัธุรกิจ ความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจกบัผูบ้ริโภค การพฒันาและสร้างสรรคก์ลยุทธ์
ท่ีใชเ้พ่ือการรักษาความสมัพนัธ์ใหค้งอยูอ่ยา่งถาวร  

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 relationship sustaining 

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

Social Marketing 
การจดัการการตลาดบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบของการตลาด

แบบดั้ งเดิมต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การพัฒนาอย่างย ัง่ยืนและการสร้างความ
รับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริโภคท่ีใหค้วามส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม  กลยุทธ์การ
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การตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม  การน าหลกัการตลาดไปประยุกต์ใชก้บังานขององค์กรท่ีมิไดมี้เป้าหมายมุ่งหวงัผล
ก าไรและการรณรงคกิ์จกรรมทางสงัคม 

Marketing management based on society and environment; the impacts of traditional marketing 
toward society and environment change; sustainable development; social and environmental responsibility in 
business; customer focusing on social and environmental responsibility; environmental marketing strategies; 
marketing application for non profit organizations; social campaigns 

 
947-101    วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม 3 (3-0-6)       

Science, Technology,  and Society 
ความกา้วหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางสังคม  ระบบนิเวศและ

ส่ิงแวดล้อม   ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ       ส่ิงแวดลอ้มและสังคม การใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพฒันาสังคม  การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment; impacts of 
science and technology on health, environment, and society; science and technology  in social  development; 
preventing and solving social problems arisen from science and technology impact 
 
947-117    คณิตศาสตร์ทั่วไป  3 (3-0-6) 

General Mathematics     
  เซต  ตรรกศาสตร์  ฟังกช์นักบัปัญหาในชีวิตจริง  คณิตศาสตร์กบัศิลปะ  สมการ และอสมการตวัแปร

เดียว  เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเสน้  ล  าดบัและอนุกรม  การประยกุตค์ณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
Sets, logic, and functions in real-life problems; mathematics and arts; equations and inequality of 

one variable; matrix; linear equations system; sequences and series; applications of mathematics in daily life 
 

947-118    สถิตธุิรกจิ  1  3 (3-0-6) 
Business Statistics I 
การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ การเก็บ

รวบรวมและการน าเสนอขอ้มูล การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย ความน่าจะเป็น การแจกแจง
ความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล 

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; Chi-square testing; use of statistical package 
for data and presentation analysis 
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947-211    การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 3 (3-0-6) 

Quantitative Analysis 
การโปรแกรมเชิงเส้น  การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและภายใตค้วามเส่ียง  การวางแผน

โครงการและการวิเคราะห์วิถีวิกฤต  ทฤษฎีเกมส์  ปัญหาการขนส่ง  และการวิเคราะห์มาร์คอฟ 
Linear  programming; decision-making  under  uncertainties  and  risks; project  planning  and 

critical  path  analysis; game theory; transportation  problems; markov analysis 
 

948-360    การตั้งราคาและการสร้างก าไรทางการตลาด 3 (3-0-6) 
Pricing and Marketing Profitability  
นโยบายราคา กลยุทธ์การก าหนดราคา การตดัสินใจเปล่ียนแปลงราคาของผลิตภณัฑป์ระเภทต่างๆ 

การใชร้าคาเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาด การก าหนดราคาใหส้อดคลอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด
อ่ืน ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลกระทบต่อการท าก าไรของกิจการ เศรษฐศาสตร์กบัราคา การวิเคราะห์ตน้ทุน การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน และการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณเขา้มาช่วยในการตดัสินใจทางดา้น
การตลาดเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจ 

Price policy; price strategies; price adjusting, and using price as a tool in marketing promotion; the 
relevance of price setting to another marketing mix; marketing factors affecting firm profits; price in 
economics; cost analysis; break even analysis; quantitative analysis techniques applied in marketing decisions 
to enhance firm profits 
 
948-361    การจดัการแบรนด์ 3 (3-0-6) 

Brand Management 
ความหมายและความส าคญัของแบรนด ์ องคป์ระกอบของแบรนด ์เอกลกัษณ์ของแบรนด ์การสร้าง

ความเขม้แข็งของแบรนด์ การสร้างคุณค่าของแบรนด์ ศึกษากระบวนการและการวิเคราะห์คุณสมบติัเบ้ืองตน้
ของสินคา้เพ่ือให้ตดัสินใจเก่ียวกบัแบรนด์ การวางแผนสร้างแบรนด์ในเศรษฐกิจยุคใหม่ กลยุทธ์ในการสร้าง
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ทบทวนการก าหนดต าแหน่งแบรนด์ในตลาดท่ีมีการแข่งขันจากภายในและ
ต่างประเทศ  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจพฒันาเปล่ียนแปลงแบรนด์เพ่ือสามารถวิเคราะห์วางแผนและ
ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

The definition and importance of brand; brand components; brand identity, building the strength of 
brand, adding brand value;  process and primary analysis of products to make decisions about brand; planning 
of brand building in modern economics; brand loyalty strategies; factors influencing brand development to set  
suitable marketing strategies 
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948-362    การตลาดเอเชีย 3 (3-0-6) 
Marketing for Asian Countries 
ลกัษณะและบทบาทของตลาดเอเชียและจีน อิทธิพลของตลาดเอเชียและจีนต่อการด าเนินธุรกิจใน

อนาคต  แนวทางการเขา้สู่ตลาดเอเชียและจีน  รูปแบบการแข่งขนัในตลาดเอเชียและจีน พฤติกรรมของตลาด 
และการแบ่งส่วนของตลาด รูปแบบการบริโภคของตลาดโลก กลยุทธ์การตลาดท่ีใชใ้นตลาดเอเชียและจีนใน
ปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต  

Characteristics and roles of Asian and China marketing; the influence of Asian and China marketing 
toward future business; methods of Asian and China market entry; competition in the Asian and China market; 
market behavior and segmentation of the Asian and China market; consumption patterns of the Asian  and 
China market; marketing strategies in the Asian and China market in present and future trends  
 
948 -363    ระบบสารสนเทศทางการตลาด  3 (3-0-6) 

Marketing Information System 
แนวคิด บทบาท และหนา้ท่ีของระบบสารสนเทศทางการตลาด กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศ

ทางการตลาด การใชร้ะบบสารสนเทศทางการตลาดในการตดัสินใจทางการตลาด และสร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัทางการตลาด 

Concepts, roles and duty of marketing information system; the developmental process of marketing 
information system; using marketing information system in marketing decisions and forming competitive 
advantages  
 
948-364    ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบทางการตลาด 3 (3-0-6) 

Creativity  and  Design in Marketing 
หลกัการและเทคนิคของการออกแบบทางการตลาด การจดัองค์ประกอบจิตวิทยาของมนุษยใ์นการ

อ่านและรับรู้งานออกแบบ การออกแบบสัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายการคา้และบรรจุภณัฑ์ การออกแบบกราฟิก
ส าหรับองค์กรและการจดัวางเคร่ืองหมายการคา้บนตวัผลิตภณัฑ์ การใชค้อมพิวเตอร์ในการออกแบบและการ
แสดงแบบ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ส าหรับการออกแบบส่ือทางการตลาด  

Principles and techniques of marketing design; human psychological components in reading and 
perceiving design; symbol designing, trade mark, packaging, graphic design for organization, trade mark 
positioning on products; computer aided design presentation; computer programming in marketing media 
designing 
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948-365    การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 3 (3-0-6) 
Logical Thinking 
การวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการคิด   ทกัษะในการใช้ความคิดและตดัสินใจอย่าง             

มีเหตุผล  ค่านิยมในการใชค้วามคิดอย่างเป็นระบบในการแกปั้ญหา  กระบวนการคิดเช่ือมโยงและคิดในเชิง        
กลยทุธ์ได ้ ทกัษะในการศึกษาคน้ควา้  เพ่ือสะสมความรู้เป็นพ้ืนฐานของการสร้างความรู้ใหม่  

Analysis  of  thinking  processes; logical  decision-making  skills; systematic  thinking  used  in  
problem  solving; associative  and  strategic  thinking  processes; information  searching  skills 
 
948-366    การตลาดดจิิตอล 3 (3-0-6) 

Digital  Marketing 
แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ือดิจิตอลท่ีผูบ้ริโภคเลือกใช ้

กระบวนการท่ีผูบ้ริโภคมีการโตต้อบกบับริษทัหรือผูบ้ริโภครายอ่ืน ๆ ผ่านส่ือดิจิตอล การเก็บขอ้มูลผูบ้ริโภค
ผ่านปฏิสัมพนัธ์บนโลกดิจิตอล  กลยุทธ์ในการน าขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้ริโภคกบัส่ือดิจิตอลมา
วิเคราะห์หาแนวทางในการท าการตลาดท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท า
การตลาดยคุดิจิตอล 

Processes  of  the  interaction  between  members  in  the  digital  world; consumer-to-consumer, 
and  consumer-to-media; collecting  consumer  information  by  using  social  media; strategies  of  using  
consumer  information  for  marketing  purpose; increasing  the  efficiency  of  digital  marketing  strategies 
 
948-460    สหกจิศึกษา 6 (0-0-36)  

Cooperative Education 
เง่ือนไข  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาของนกัศึกษาโดยมีขั้นตอนการสมคัร และคดัเลือก 

มีการมอบหมายภาระงานท่ีชดัเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์รเสมือนเป็นพนกังาน มีการ
น าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาบูรณาการเพ่ือประยกุตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมภายใตค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ โดยมีระยะเวลาปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 4 เดือน และท า
การประเมินผลร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ 

For fourth-year students 
Internship at a workplace in accordance with the field of study through the process of job 

application and selection; handling of work responsibilities and understanding of organizational rules; 
application of the internship knowledge to assigned work; searching for additional knowledge and technology 
under the supervision of advisors; working at least four months during internship and being cooperatively 
assessed by the Department of Human Resources in the workplace 
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948-461    การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ    3 (3-0-6) 
Marketing for Entrepreneurs 
ลกัษณะและปัญหาเฉพาะดา้นการตลาดของผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบธุรกิจขนาดย่อม    วิธี

บริหารและการด าเนินงานดา้นการตลาดส าหรับการพฒันาธุรกิจขนาดย่อม   ทกัษะดา้นการตลาดเชิงกลยุทธ์
ส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการท่ีดี  แนวทางการด าเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป       
ภายใตห้ลกัจริยธรรมวิชาชีพ 

Specific marketing aspects and problems of entrepreneurship; marketing administration methods in 
a small business development; skill in strategic marketing for successful entrepreneurship; business 
administration for environmental change as an ethical business 
 
948-462    การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกจิใหม่ 3 (3-0-6)  

Entrepreneurship and New Venture Creation  
แนวคิดเก่ียวกับผู ้ประกอบการ ลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการและการพัฒนาความเป็น

ผูป้ระกอบการ ทศันคติและแรงจูงใจของผูป้ระกอบการ คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ  
ทกัษะและทรัพยากรท่ีจ าเป็นของผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและประเมินโอกาสทางธุรกิจ การ
วิจยัทางการตลาด ขั้นตอนการเร่ิมธุรกิจใหม่และการจดัท าแผนธุรกิจ การหาแหล่งเงินทุน กฎหมายเก่ียวขอ้งกบั
การจดัตั้งธุรกิจใหม่ ปัญหาและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบัการด าเนินธุรกิจ 

Concepts of entrepreneurship; characteristics of entrepreneurship and entrepreneurship 
development; attitude and motivation of entrepreneurs; qualifications of successful entrepreneurs; skill 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  

 
948-464    สภาวะสังคมบนโลกดจิติอล 3 (3-0-6) 

Social  Interaction on the Digital World 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคดิจิตอลซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่างมีนยัส าคญั  ปฏิสัมพนัธ์

บนโลกดิจิตอล  การคิดกลยทุธ์ในการสร้างและใช ้ Social  Media  ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การสร้าง
ความเช่ือมโยงและเครือข่ายบนโลกดิจิตอล  การสร้างสังคมบนโลกดิจิตอล  การโฆษณาและการรักษา
ความสมัพนัธ์บนโลกดิจิตอล  

The  differences  between  consumer  behavior  in  the  digital  world  and  the  real  world; 
interaction  in  the  digital  world; strategies  in  designing  and  using  social  media; building  the  connections  
and  networks  in  the  digital  world; building  societies  in  the  digital  world; advertising  and  maintaining  
relationship  in  the  digital  world 
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948-465    อนาคตศึกษาเพ่ือการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) 
Future  Studies for Strategic Marketing 
การศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดข้ึนในสังคม  ทั้ งในสังคมไทยและทั่วโลก  โดยเฉพาะ

การศึกษาเก่ียวกบัสงัคมผูสู้งอายท่ีุประเทศไทยก าลงัจะเผชิญในอนาคตอนัใกล ้ รวมทั้งแนวโนม้อ่ืนท่ีส าคญั  เช่น 
การเปิดเสรีทางการคา้และการเคล่ือนยา้ยแรงงานอย่างเสรีในภูมิภาคอาเซียน  การปรับตวัทางการตลาดและการ
เปล่ียนแปลงในกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมีความจ าเป็นในการท าใหอ้งคก์ร/หน่วยธุรกิจอยู่รอดในภาวะท่ีโลกมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมาก 

Significant  changes  in  the  Thai  society  and  the  world  with  an  emphasis  on  studies  about  
the  elderly  in  the  future; the  important  trends  such  as  free-trade  areas  and  the  flows  of  labor  force  
among  Asean  communities; the  adjustments  and  changes  in  marketing  strategies  for  sustaining  
organizations  or  business  sectors  in  the  changing  world 
 
 

 


