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คณะวิทยำกำรจัดกำร 
ภำควิชำบริหำรธุรกิจ  สำขำวิชำกำรตลำด 

 
460-101 3(3-0-6) 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ  
(Introduction to Business) 

การประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ  แนวคิดการจดัการ
ทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการ
ด าเนินงาน การตลาด การบัญชี  การเงิน  ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ  
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

Types of business; business management concepts; 
human resource management; operation management; 
marketing; accounting; finance; international business; 
relationship between businesses and business environment; 
business ethics 

 
460-102 3(3-0-6) 
บัญชีและการเงินเพื่อการตลาด   
(Principles of Accounting and Finance for Marketer) 

แนวคิดและวัตถุประสงคข์องการบัญชี การบันทึก
รายการในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปบัญชีแยก
ประเภท การจัดท ารายงานทางการเงิน และการน ารายงาน
ทางการเงินมาวิเคราะหเ์พื่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ
ทางการตลาด 

Concept and objectives of accounting; transaction 
recording in general journal; posting; financial statements’ 
preparation and analysis for planning controlling and 
marketing decision 

 
460-103 3(3-0-6) 
หลักการตลาด    
(Principles of Marketing) 

ความหมายและขอบเขตของการตลาด ปรัชญาและ
แนวคิดที่ส าคัญทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด 
สภาพแวดล้อมทางการตลาด  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคและการวิจัยทางการตลาด การแบ่งส่วน

ตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งทางการ
ตลาด การพัฒนาส่วนประสมการตลาด และประเด็นทางการ
ตลาดที่น่าสนใจ 

Definitions and scopes of marketing; important 
marketing concepts and philosophies; marketing process; 
marketing environment; fundamental knowledge of consumer 
behavior and marketing research; market segmentation, 
targeting, and positioning; marketing mix development; and 
interesting marketing issues 

 
460-105 3(3-0-6) 
สถิติธุรกิจและการประยุกต์ใช ้   
(Business Statistics and Applications) 

เครื่องมือมูลฐานทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดต าแหน่ง การวัดการกระจาย โค้งปกติ วิธีการ
เก็บตัวอย่าง ทฤษฎคีวามน่าจะเปน็ การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง 
ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ การ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่าง
ง่าย การวิเคราะหค์วามแปรปรวน การทดสอบไคก าลังสอง 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์ และ 
น าเสนอข้อมูล 

Fundamental tools for statistics; measures of  
central tendency; measures of  location; measures of 
dispersion; normal curve; sampling method; probability 
theory; sampling distribution; confidence interval; statistical 
hypothesis testing; time series analysis; correlation and 
simple regression; analysis of variance; Chi-square testing ; 
statistical packages for data analysis and presentation 
 
460-106 3(3-0-6) 
หลักการจัดการธุรกิจ     
(Principles of Business Management) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 460-101  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ  
Prerequisite : 460-101  Introduction to Business 



ลักษณะขององค์กรธุรกิจ หน้าที่และบทบาทของ
ผู้บริหาร การจัดการให้ธุรกจิมีประสทิธิภาพในการท างาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การจูงใจ การส่ือสารและการ
ตัดสินใจ กระบวนการจัดการโดยเน้นการวางแผน การจัด
องค์กร การช้ีแนะและการควบคุม พฤติกรรมองค์กร การ
ท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า   

Characteristics of business organization; manager’s 
role and duties; effective management for business firms; 
corporate social responsibility; motivation, communication 
and decision making; management process focusing on 
planning, organizing, leading and controlling; organizational 
behavior; teamwork; leadership 
 
460-107 3(2-2-5) 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางธุรกิจ     
(Software Applications in Business) 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และ
ฐานข้อมูลเบื้องต้น จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประมวลผลค า ซอฟต์แวร์ตารางค านวณ 
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ส่ือผสม ซอฟต์แวร์การ
น าเสนอ ซอฟต์แวร์ทางสถิติเบื้องต้น และการสร้างเว็บไซต์
พื้นฐาน  

 Fundament
als for information technology and communications, 
hardware, software; network systems and primary database; 
ethics in information technology; effective usage of software 
applications in business: word processing software, 
spreadsheet software, database management software, 
multimedia software, presentation software, basic statistical 
analysis software and basic website development 
 
460-201 3(3-0-6) 
กฎหมายธุรกิจ      
(Business Law) 

บทบัญญัติของกฎหมายที่ส าคัญในทางธุรกิจเกี่ยวกับ
บุคคล นิตบิุคคล (ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
บริษทัจ ากัด บริษทัมหาชนจ ากัด) นิติกรรม สัญญา (ซื้อขาย 
ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ ยืมใช้ส้ินเปลือง ยืมใช้คงรูป จ้าง

แรงงาน จ้างท าของ เช็ค ค้ าประกัน จ านอง จ าน า) นิติเหต ุ
(ละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได้)  

Legal provisions on the aspects of business 
administration, which related to natural persons, juristic 
persons (general partnerships, limited partnerships, limited 
companies, public limited companies), juristic acts, contracts 
(sale, sale with right of redemption, hire of property, hire-
purchase, loan for consumption, loan for use, hire of services, 
hire of work, cheques, suretyship, mortgage, pledge), legal 
causes (wrongful acts, management of affairs without 
mandate, undue enrichment)  

 
460-203 3(3-0-6) 
การจัดการด าเนินงาน      
(Operations Management) 

การน าทฤษฎีและเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาใช้ใน
การวางแผนทางธุรกิจ และตัดสินใจแก้ปัญหา การวิเคราะห์
เพื่อการตัดสินใจ  ระบบการด าเนินงาน เทคนคิการพยากรณ์ 
การออกแบบระบบ การวางแผนและการควบคุมการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

Implementation of mathematical theories and tools 
for business planning and decision making for problem 
solving; analysis for decision making; operation systems; 
forecasting techniques; systems design; manufacturing 
planning and control; quality control; supply chain 
management  
 
460-204 3(2-2-5) 
การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ                   
(Business Communication) 

องค์ประกอบและรปูแบบของการติดต่อส่ือสารทาง
ธุรกิจ บุคลิกภาพและทักษะในการติดต่อส่ือสารทั้งการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน การเขียนเอกสารและรายงานทาง
ธุรกิจ การน าเสนอทางธุรกิจ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง
ธุรกิจ จริยธรรมการติดต่อส่ือสาร การส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ  

Components and forms of business communication; 
personality and communication skills: listening, speaking, 
reading, and writing; writing business documents and 
business report; business presentation; publicize information; 



communication ethics; cross-cultural communication; 
business communication technologies  
 
460-400 1(0-0-3 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  
(Co-Curricular Activities I) 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้น
ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็น
ทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา ภายใต้ค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา  

Activities integrating body of knowledge 
emphasizing those activities for the benefits of society and 
mankind as first priority; cultivating  morals, ethics and 
public mind;  team working within and/or across disciplines  
under the supervision of advisors 
 
460-401 3(3-0-6) 
การจัดการเชิงกลยุทธ ์     
(Strategic Management) 
เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน : มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย
กว่า 105 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาแกนครบทุกวิชา 
Condition of Registration : Having at Least a Total of 105 
Credits and Completing all Core Courses 

การจัดการที่มีวัตถุประสงค์ระยะยาว  การวาง
นโยบาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
จุดเด่นจุดด้อยของกิจการ การก าหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ 
การปฏิบัติการเกี่ยวกับการตลาด  การเงิน  การผลิต  การ
ประเมินผลและการควบคุม กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ธุรกิจ การวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

Management with long-term objectives; policy 
planning; external and internal environmental scanning; 
business strengths and weaknesses; strategy formulation for 
different levels; implementation in marketing, finance, 
production, evaluation and control; case studies for business 
development, strategic planning and decision making  
 
 
 
 

474-201  3(3-0-6)  
พฤติกรรมผู้บริโภค  
(Consumer Behavior) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 895-203  จิตวิทยาทั่วไป 
Prerequisite : 895-203  General Psychology 

ความส าคัญของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการบรหิาร
การตลาด อิทธิพลของปจัจัยภายในที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และทัศนคต ิ
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่น ามาใช้อธิบายพฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์
การตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภค และการสร้างความผูกพันกับ
ลูกค้า 

Importance of consumer behavior to marketing 
management; influence of internal factors toward consumer 
decision making such as motivation, perception, learning, and 
attitude; theories for consumer behavior explanation; 
marketing strategies and consumer behavior; and building 
customer engagement 
 
474-202 3(3-0-6)   
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา     
(Product  Policy  and  Pricing) 

นโยบาย กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และราคา การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่  การ วิ เคราะห์  การวางแผนและบริหาร
ผลิตภัณฑ์ที่มีไว้ขาย หลักการและวิธีการก าหนดราคาของ
ผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์ นโยบายราคา เกณฑ์การก าหนด
ราคา กลยุทธ์และการปรับปรุงราคา ผลกระทบที่เกิดจากการ
ตัดสินใจเรื่องราคา 

Policies and strategies for product and price; new 
product development; analysizing, planning, and managing 
products for sales; principles and methods for pricing of 
product and product line; pricing policy; criteria for pricing; 
pricing strategy and adjustment; effects from pricing decision 
 
474-203 3(3-0-6) 
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  
(Local Products  Marketing) 

ส่ิงแวดล้อมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการบริหารความสัมพันธ์ใน
ห่วงโซ่อุปทาน พันธมิตรทางธุรกิจ และ การวิจัยตลาด 



การตลาดเพื่อสังคมของผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่วนประสมทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 

SMEs marketing environment; creating competitive 
advantage by managing relationships in the supply chain, 
business partners, and market research; social marketing of 
the SMEs products; SMEs marketing mix 

 
474-204  3(2-2-5)   
ระบบสารสนเทศทางการตลาด   
(Marketing Information System) 

 แนวคิดและความส าคัญของระบบสารสนเทศทาง
การตลาด การออกแบบและพัฒนาระบบ การใช้ข้อมูล
สารสนเทศทางการตลาดในการวางแผนและการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

Concept an importance of marketing information 
system; design and development of system; use of marketing 
information system for planning and decision making of the 
management  
 
474-301  3(2-2-5)   
การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ   
(Integrated Marketing Communications)  
ความส าคัญของการส่ือสารทางการตลาด กระบวนการส่ือสาร 
ส่วนประสมของการส่ือสารทางการตลาด กลยุทธ์การส่ือสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ การควบคุมประเมนิผลกิจกรรม
การส่ือสารทางการตลาด  และการฝึกปฏบิัติจริง 
Importance of marketing communication; communication 
process; marketing communication mix; integrated marketing 
communication strategy; evaluation and control of marketing 
communication activities; practices in marketing 
communication 
 
474-302 3(2-2-5)   
การวิจัยการตลาด   
(Marketing Research) 

ความส าคัญของการวิจัยการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ ระเบียบวิธีการวิจัยการตลาด เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย การปฎิบัติงานวิจัยภาคสนาม การประมวลผล การ
วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลและการน าผลวิจัยไปใช้ในธุรกิจ 

The importance of marketing research in business 
decision, research methodology;  research tools; field 
research; data processing; data analysis; reporting the results; 
and research application in business 
 
474-303  3(3-0-6)   
การกระจายสินค้าและโซ่อุปทาน   
(Distribution and Supply Chain) 

การจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ข้อมูล และ
การเงินในขั้นตอนต่างๆของเครือข่ายการกระจายสินค้าและ
การผลิต กระบวนการและผลกระทบต่อภาพรวมการท างาน
ของโซ่อุปทาน การปรับปรุงกลยุทธ์โดยการเน้นลูกค้าเป็น
ส าคัญ  การพัฒนากลยุทธ์ส าหรับการรักษาความสัมพันธ์ใน
เชิงลึกกับลูกค้ารายหลักที่ส าคัญต่อองค์กร การพัฒนากลยุทธ์
เพื่อแก้ไขปัญหาของโซ่อุปทาน การวางแผนและการพยากรณ์
เกี่ยวกับความต้องการของตลาด การผลิตและการจัดการโลจิ
สติกส์ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการราคาและรายได้ การ
ประสานงานในโซ่อุปทาน เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโซ่
อุปทาน 

The management of material, information, and 
finance flows in multi-stage production-distribution 
networks; processes characteristics and its impact on the 
overall supply chain performance; improvement of customer-
focused supply chain strategy; strategy development for 
maintaining the deep relationships with key accounts critical 
to organization; sustain strategies for managing supply chain 
issues; planning and forecasting for effective demand, 
production and logistics management;  pricing and revenue 
management; coordinating in a supply chain; supply chain 
information technology 
 
474-304  3(2-2-5)   
การเขียนแผนการตลาด   
(Marketing Plan Writing) 

ฝึกทักษะการ เขี ยนแผนการตลาดให้ประสบ
ความส าเร็จ การผสมผสานงานวิจัย กรณีศึกษา การอภิปรายใน
ช้ันเรียน การเขียนบทสรุปผู้บริหารให้น่าสนใจและการ
น าเสนอแผนการตลาดแบบมืออาชีพ 

Skills for successful marketing plan writing 
designing to weave together field research, case studies, class 



discussions; writing executive summary to be arousing and 
professional marketing plan presentation  
 
474-305  3(3-0-6)  
การตลาดโลก  
(Global Marketing) 

 แนวคิดและปรัชญาการตลาดโลก การวิเคราะห์
ความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับนานาชาติ การบริหาร
การตลาดโลก และการสร้างกลยุทธ์ในตลาดโลก 

Concept and philosophy of global marketing; 
analysis of international competitive advantage; global 
marketing management and global marketing strategy 
formulation 
 
474-306  3(3-0-6)   
การตลาดเพื่อสังคม    
(Social Marketing) 

แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการของการตลาดเพื่อสังคม 
กิจการเพื่อสังคม การตลาดขององค์กรที่ไม่แสงหาผลก าไร 
การตลาดเพื่อสังคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค กล
ยุทธ์การตลาดเพื่อนสังคมเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกันในสังคม 

Concept, theories, and evolutions of social 
Marketing, social enterprise; marketing for nonprofit 
organizations; social marketing and changes in consumer 
behavior; social marketing strategy for creating share value 
 
474-307 320 ช่ัวโมง 
การฝึกงานทางการตลาด  
(Training  in  Marketing) 

การฝึกงานภาคฤดูร้อนในช้ันปีที่  3 เน้นความรู้
ทางด้านการตลาดในองค์กรต่าง  ๆ เพื่อเรียนรู้สภาพการ
ปฏิบัติงานจริง หรือการฝึกงานในบริษัทจ าลองไม่น้อยกว่า 
320  ช่ัวโมง 

Management training of third-year students; 
focusing on knowledge of marketing within the organizations 
in order for internship; or training in the dummy company at 
least 320 hours 
 
 
 

474-311 3(3-0-6) 
การตลาดเพื่อการส่งออก  
(Export Marketing) 

สภาพแวดล้อม ระบบข้อมูล วิธีการเข้าสู่ตลาด การ
บริหารส่วนประสมการตลาดเพื่อการส่งออก ขั้นตอนการ
ส่งออก พิธีการศุลกากร การขนส่ง การประกันภัย สถาบันที่
เกี่ยวข้องกับการส่งออก 

Environment; information system; entry methods; 
marketing mix management for exporting; stages for 
exporting; custom procedures, transportation, and insurance; 
related institutions for exporting 
 
474-312 3(3-0-6) 
การตลาดเมืองชายแดน  
Border Marketing  

องค์ประกอบและลักษณะเฉพาะของการตลาดเมือง
ชายแดน กลยุทธ์การตลาดที่ เหมาะสมกับประเทศที่อยู่ติ ด
ชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเจราจาต่อรองและต่อ
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่มีพรมแดนติดกัน 

Specific components and characteristics of border 
marketing; marketing strategy for border countries, special 
economic zone; negotiation and agreement on international 
trade between border countries  
 
474-313 3(3-0-6) 
การตลาดพหุวัฒนธรรม  
(Multi – Cultural Marketing) 

ลักษณะการอยู่ร่วมกันของบุคคลที่มี วัฒนธรรม
แตกต่างกัน แนวคิดและองค์ประกอบของวัฒนธรรมที่ส่งผล
ต่อความต้องการที่แตกต่างกัน จริยธรรมและการประยุกต์ใช้
เครื่ องมือทางการตลาดเพื่อตอบสนองตลาดที่ มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

Characteristics of people living in different cultures; 
concepts and components of culture influence to various 
demand; ethics and application of marketing tools for 
responding to multi-cultural markets 
 
 
 
 



474-321 3(3-0-6) 
การตลาดสุขภาพ  
(Healthcare Marketing) 

หลักการตลาดแบบดั้งเดิมและทฤษฎีควบคู่ไปกับกล
ยุทธ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการป้องกันการสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันสุขภาพ ตลาดสุขภาพ การให้บริการ  การตลาด
สังคม การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ การวางแผน
ส าหรับการส่ือสารสุขภาพของลูกค้า 

Traditional marketing principles and theories 
alongside science-based strategies to prevention; health 
promotion and health protection. Health marketing is one of 
the ways through which advancements in medicine and in 
health-protecting services social marketing integrated 
marketing communication and planning frameworks for 
consumers health communication 
 
474-322 3(3-0-6) 
การตลาดเหตุการณ์พิเศษ   
(Event Marketing) 

รูป แบบและ วิ ธี ก า รจั ด ง านแสดง สินค้ า และ
นิทรรศการตรงตามความวัตถุประสงค์ของเจ้าภาพ การจัดผัง
ปฏิบัติงานก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงาน และหลังการจัด
งาน รวมถึงการควบคุมพิธีเปิดและพิธีปิด การออกแบบส่วน
ต่างๆ ในการจัดงาน การพัฒนาธุรกิจ การบริหารจัดการลูกค้า 
การคิดสร้างสรรค์ออกแบบงาน ผู้ลงมือจัดท ากิจกรรม การ
ออกแบบงาน การผลิตส่ือ การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 
ช่องทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ ในการด าเนินงาน ตลอดจนการประเมินผล
สัมฤทธิ์ในการจัดงาน และการสรุปผลโครงการจัดงาน 

Patterns and how to trade fairs and exhibitions to 
meet the objectives of the host; mapping practice before the 
event; during the event and after the event included to control 
the opening and closing ceremonies; Business development 
Account executive Creative Producer Designer of the 
organizers in planning marketing strategies; channels, 
advertising and PR human resource planning in operation as 
well as the evaluation of the event; and the conclusion of the 
event 
 
 

474-323 3(3-0-6) 
การตลาดบริการ  
(Service Marketing)  

ทฤษฎีและแนวคิดของการตลาดบริการสมัยใหม่ 
โครงสร้างของอุตสาหกรรมบริการ ประเภทของธุรกิจบริการ 
การบริหารส่วนประสมการตลาดบริการ การพัฒนาและการ
ก าหนดนโยบายการตลาดบริการ 

Concepts and theories of modern service marketing; 
structure of service industry; type of service business; service 
marketing management; development and service policy 
formulation for services marketing 
 
474-324 3(3-0-6) 
การตลาดทางตรง  
(Direct Marketing) 

ลักษณะ รูปแบบ และเครื่องมือการตลาดทางตรง กล
ยุทธ์การตลาดทางตรงและข้อเสนอ บัญชีรายช่ือลูกค้าและ
ฐานข้อมูล การตลาดทางตรงโดยอินเตอร์เน็ต จดหมายตรง 
แผ่นพับ แคตตาล็อค โทรศัพท์ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุและ
โทรทัศน์ การขายตรง และส่ืออื่นๆ บริการสนับสนุนกิจกรรม
การตลาดทางตรง และแนวโน้มการตลาดทางตรงในอนาคต 

Characters forms and tools of direct marketing, 
direct marketing strategies and offers, customer names 
account and data base, direct marketing tools such as internet, 
direct mail, brochure, catalog, telephone, print media, radio 
and television, direct selling,  media and other medias, direct 
marketing activities support services and trend of direct 
marketing in the future 
 
474-325  3(2-2-5) 
การบริหารการขาย   
(Sales Management) 

การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมทางการตลาดเพื่อการ
จัดการงานขาย การใช้ข้อมูลการตลาดเพื่อการวางแผนการขาย 
การสร้างทีมงานขาย การบริหารการขายและการปฏิบัติการ
ขายอย่างมีศิลปะ 

Environmental scanning for sales management; use 
of marketing data for sales planning; building of selling 
teamwork; professional sales management and practices 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Preventive_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_promotion
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_promotion


474-326 3(3-0-6)   
การตลาดปฏิสัมพันธ ์   
(Interactive Marketing) 

แนวคิด กระบวนการและกลยุทธ์การตลาดแบบ
ปฏิสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้บริโภครายบุคคลอย่างได้ผล การเก็บ
รวบรวมข้อมูลลูกค้าและการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 
กับลูกค้า การใช้ข้อมูลลูกค้าและการเลือกใช้ส่ือแบบสองทาง
เพื่อจูงใจให้เกิดการซ้ือซ้ า แนวโน้มด้านวัฒนธรรมและธุรกิจที่
มีผลต่อการตลาดแบบปฏิสัมพันธ์  

Concepts, process, and strategies of interactive 
marketing for reaching individual consumer, customer 
information gathering, and communication to create 
relationship with customers; using customer data base and 
selecting 2 way media for persuading sales repeat; trends of 
culture and business effecting interactive marketing 
 
474-327 3(3-0-6) 
การบริหารการค้าปลีก  
(Retailing Management) 

ความส าคัญของธุรกิจค้าปลีก หลักการสร้างและ
รักษาความสัมพันธ์ในธุรกิจค้าปลีก การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
ค้าปลีก การวิเคราะห์เขตการค้าและการคัดเลือกท าเลธุรกิจค้า
ปลีก การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคลส าหรับ
ธุรกิจค้าปลีก การก าหนดลูกค้าเป้าหมายและการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการระบบปฎิบัติการหน้าร้าน 
การบริหารจัดการด้านการจัดวางสินค้าภายในร้าน การบริหาร
จัดการระบบปฎิบัติงานด้านการเงิน การสร้างและรักษา
ภาพลักษณ์ของธุรกิจ 

The importance of retailing; principles of creating 
and maintaining relationship in retailing business; strategic 
planning in retailing business; sales territory analysis and 
retail-site selection; organizational management and human 
resource management in retailing business, target market 
selection and collecting information in display operation; in-
store shelf display management; financial operation; creating 
and maintaining business image 
 
 
 
 

474-331 3(3-0-6) 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Commerce) 

ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเริ่มต้นเข้า
สู่พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ กระบวนการทางธุรกิจพาณิชย์
อิ เล็กทรอนิกส์  รูปแบบการแข่ งขัน การช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณและกฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การวัดและประเมินผลความส าเร็จของธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

Definition of e-commerce; entering to e-commerce; 
business process in e-commerce; competition pattern; 
electronic payment; e-commerce security; ethics and laws 
related to e-commerce; measurement and evaluation of the 
success of e-commerce 
 
 
474-332 3(3-0-6) 
การตลาดดิจิทัล  
(Digital Marketing) 

ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการตลาดดิจิทัล
ขององค์กร เครื่องมือดิจิทัล การวางแผน การปฏิบัติการ การ
วัดและประเมินผล แนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา การจ่ายต่อคลิก ประเภทของ
โฆษณา การตลาดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดแบบ
ไวรัส การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การตลาดพันธมิตร และ
ส่ือสังคม เป็นต้น 

Skills and knowledge necessary digital marketing 
within organizations; digital tools; planning; implementing; 
measurement and evaluation; other relevant concepts, for 
example, SEO, PPC, ad types, e-mail marketing, viral 
marketing, online PR, affiliate marketing and social media 
 
474-333 3(3-0-6) 
การตลาดสื่อสังคม  
(Social Media Marketing) 

การใช้ส่ือออนไลน์และส่ือสังคมเพื่อการสร้างข้อมูล
ของลูกค้า การเลือกใช้เครื่องมือและกลยุทธ์ส่ือสังคมเพื่อเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย เทคนิคและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้



ทรัพยากรบนส่ือสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ การวัดและ
ประเมินผลการตลาดสื่อสังคม 

Using online and social media to create customer 
profiles; choosing social media application and strategies to 
reach specific targets; techniques and best practices for 
effectiveness of social media resources spending; 
measurement and evaluation of social media marketing 
 
474-334 3(3-0-6) 
การวัดและประเมินผลการตลาดดิจิทัล  
(Digital Marketing Evaluation) 

แนวทางการวัดผลการด าเนินกิจกรรมการตลาด
ดิจิทัล การวิเคราะห์เว็บไซต์และข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ใช้เว็บไซต์ 
การวิเคราะห์ความเป็นปัจจุบัน ความถ่ี และเงิน และโปรแกรม
ส าหรับการวิเคราะห์ต่าง ๆ  

Guideline for measuring digital marketing 
campaign; web-analytic and e-mail profile data for analyzing 
consumer behavior and browser; regency, frequency, and 
monetary analysis; and analytics software 
 
474-341 3(3-0-6) 
การตลาดเพื่อสินค้าเกษตรกรรม  
(Agricultural Marketing) 

บทบาทของการตลาดและระบบธุรกิจ สินค้ า
เกษตรกรรม  ส่ิงแวดล้อมทางการตลาดส าหรับ ธุรกิ จ
เกษตรกรรม การพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรกรรม ปัญหา
และอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขของสินค้าเกษตรกรรม  
สินค้าชุมชนการตลาดเพื่อสังคม ส่วนประสมการตลาดสินค้า
ชุมชน  

Roles of marketing and business system for 
agricultural products; marketing environment of agribusiness; 
development of agricultural marketing; problems and threats, 
and solutions for agricultural products; community product as 
social marketing; marketing mix for community product 
 
 
 
 
 

474-342 3(3-0-6)  
นวัตกรรมการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
(Innovation Marketing for Agricultural Product) 

กลยุทธ์และเครื่องมือทางการตลาดและเทคโนโลยี
ส าหรับการท านวัตกรรมการตลาดของผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร การแข่งขันในตลาดสินค้าเกษตร สถานการณ์การ
ผลิตและวงจรชีวิตสินค้าเกษตร สถานการณ์ทางการตลาดและ
การวิเคราะห์สินค้าเกษตรของประเทศไทย พัฒนาเพื่อการ
ส่งเสริมการตลาดทางการเกษตร 

Strategies, tool marketing and technologies for 
innovation marketing agricultural product, competition in 
agricultural commodity market, production situation and life 
cycle of agricultural commodities, marketing situation and 
major agricultural commodity analysis in Thailand,  
development promotion management in agricultural 
extension 
 
474-343 3(3-0-6) 
การตลาดฮาลาล  
(Halal Marketing) 

ความหมาย หลักการพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
มาตรฐานฮาลาลในประเทศไทย และมาตรฐานสากล  การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด  การก าหนดตลาด
เป้าหมาย การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล 
และโอกาสทางธุรกิจส าหรับอุตสาหกรรมฮาลาล รวมถึงการ
เยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

The basic principles of halal product standards in 
Thailand and international standards; marketing environment 
analysis; target market; product management; pricing; 
distribution; promotion; laws and regulations related to halal 
and the business opportunities for halal industry including 
visiting manufacturer of halal product 
 
474-344  3(3-0-6)   
การสร้างสรรค์และการส่ือสารส าหรับนักการตลาดมืออาชีพ      
(Creativity and Communication for Professional Marketer)     

ตัวแบบในการสร้างแรงจูงใจ ความคิดสร้างสรรค์
ส่วนตัวและอย่างมืออาชีพ  การพัฒนาทักษะด้าน ความคิด



สร้างสรรค์ส่วนบุคคล ความเป็นมืออาชีพ การออกแบบภาพ 
และ การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตส่ือการตลาด  

Models for stimulating personal and professional 
creative skills; developing interpersonal, professional, visual 
design, and computer skills for communication packages 
 
474-401  3(3-0-6) 
กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน   
(Competitive Marketing Strategy) 

วิเคราะห์ โอกาส แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ตลาด
ใหม่ การจัดการองค์กรการตลาดที่สอดคล้องกับการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ  การจัดสรรทรัพยากรการตลาด การวิเคราะห์
ยอดขายและก าไรของกิจกรรมการตลาด การอภิปรายถึงวิกฤต
การตลาด และการออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่ได้เปรียบใน
การแข่งขัน 

Opportunities analysis,  concepts, theories, and new 
marketing strategies. Organizational marketing management; 
compliance with international intense competition; allocation 
of marketing resources, analysis of sales and profits of 
marketing activities, marketing crisis discussion, and 
marketing strategy designs for competitive advantages 
 
474-402  3(3-0-6)  
การพยากรณ์การตลาด  
(Marketing Forecasting) 

ความส าคัญของการพยากรณ์ตลาด กระบวนการ
พยากรณ์อุปสงค์การตลาดและการขาย การวิเคราะห์สภาวะ
เศรษฐกิจและปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ เทคนิดและ
เครื่องมือที่ใช้ในการพยากรณ์ระยะส้ันและระยะยาว วิธีการ
พยากรณ์การตลาดด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การใช้ดุลพินิจ การส ารวจ การรวบรวมข้อมูล การ
สร้างสมการถดถอย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การน าผลของ
การพยากรณ์ไปเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการ
ตลาด 

The importance of market forecast; trade and supply 
forecasting process; analysis of economic conditions and 
influencing factors on business; techniques and tools in short-
term and long-term forecasting; market forecast approaches 
with quantitative and qualitative data analysis; discretion; 
exploration; data collection; regression analysis equation;  

time series analysis;  application of market forecast results in 
improving and developing marketing plan 
 
474-403 1(0-2-1) 
เตรียมสหกิจศึกษา   
(Cooperative  Education Preparation) 

การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานสหกิจศึกษา  
การศึกษาและค้นคว้าเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน 
การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

Cooperative education preparation; review of 
related literatures; personality development; presentation and 
report writing techniques and work ethics 
 
474-404 8(0-48-0) 
สหกิจศึกษา  
(Cooperative  Education)  

การฝึกปฏิบัติงานในช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 เน้น
การใช้ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจในองค์กรต่าง ๆ หรือ
การฝึกงานผ่านการอบรมและปฏิบัติงานจริง เพื่อให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้สภาพการปฎิบัติงานจริงสามารถน าความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 

Forth year students will complete an internship in a 
company or an organization in the first semester, the training 
will prepare students for their career 
 
474-405 3(1-4-4)  
สัมมนาทางการตลาด  
(Seminar in Marketing)  

ค้นคว้า อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์การตลาดปัจจุบัน วิเคราะห์ปัญหาการตลาดที่เกิด
ขึ้นกับธุรกิจ และเสนอแนวทางแก้ไข ตลอดจนการสัมมนา
การตลาดกับผู้มีประสบการณ์ 

Research, discussion, and exchange of comments 
on existing marketing situations; analysis of marketing 
problems facing by business and recommendation; seminar in 
marketing with professionals 
 
 
 



474-406 3(x-y-z)  
หัวข้อพิเศษทางการตลาด   
(Special topics in Marketing) 

หัวข้อที่น่าสนใจ ความรู้ใหม่ทางการตลาด ค้นคว้า 
วิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

Special topics and new knowledge related to 
marketing; research, analyze, discussing, and exchanging 
opinions 
 


