
 

 

สาขาวิชาการตลาด 
 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

Bachelor of Business Administration Program in Marketing 

 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  135  หนวยกิต    

 

โครงสรางหลักสูตร 

แผนการศึกษาแบบปกติและแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร      135  หนวยกิต    

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        30  หนวยกิต  

                           - กลุมวิชาภาษาอังกฤษ                                 9    หนวยกิต 

     - กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ                   21    หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                               99  หนวยกิต  

 - กลุมวิชาแกน        48  หนวยกิต 

 - กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ        27    หนวยกิต 

 - กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก        24 หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                              6  หนวยกิต  

 

รายวิชาในหลักสูตร 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  

                                                                                    หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม  3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล  3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   
 

 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)   

                                                                                    หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต   3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม   3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation 

 

 



 

 

สาขาวิชาการตลาด 
 

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต   3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future   

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต  3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหมของโลก  3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

ศท. 106 ความรูทางการเงินและการพัฒนาอยางยั่งยืน  3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ  3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

   

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  99 หนวยกิต 

      กลุมวิชาแกน  (48 หนวยกิต)      

                                                                                    หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)  

กลุมวิชาบัญช ี

บช. 200 การบัญชีธุรกิจ                                                                         3 (2 – 2 – 5) 

AC  200 Business Accounting 
 

 

กลุมวิชาเศรษฐศาสตร 

ศศ.  203 เศรษฐศาสตรเบื้องตน                                                                3 (3 – 0 – 6) 

EC  203 Introduction to Economics 
 

 

กลุมวิชากฎหมาย 

กม. 102 กฎหมายธุรกิจ                                                                          3 (3 – 0 – 6) 

LA  102 Business Law  

กม. 301 การภาษีอากร                                                                           3 (3 – 0 – 6) 

LA  301 Taxation 
 

 

กลุมวิชาเชงิปริมาณ 

คณ. 102 คณิตศาสตรธุรกิจ                                                                      3 (2 – 2 – 6) 

MA 102 Business Mathematics  

บธ. 207 การวิเคราะหทางสถิติเพื่อการตดัสนิใจทางธุรกิจ  3 (2 – 2 – 5) 

BA 207 Statistical Analysis for Business Decisions 
 

 

กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 

จก. 111 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย                                                                                                          3 (3 – 0 – 6) 

MG 111 Organization and Human Resource Management  



 

 

สาขาวิชาการตลาด 
 

กง. 212 การเงินธุรกิจ                                                                           3 (3 – 0 – 6) 

FI  212 Business Finance  

กง. 222 การบัญชบีริหาร 3 (2 – 3 – 6) 

FI  222 Managerial Accounting   

ตล. 101 หลักการตลาด                                                                               3 (3 – 0 – 6) 

MK 101 Principles of Marketing  

จก. 212 การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน  3 (3 – 0 – 6) 

MG 212 Production and Operations Management  

จก. 222 การเปนผูประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

MG 222 Entrepreneurship and Business Development  

จก. 429     การจัดการเชิงกลยุทธ 3 (3 – 0 – 6) 

MG 429     Strategic Management 

 

 

กลุมวิชาภาษา 

อก. 014 ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูโลก                                                                3 (3 – 0 – 6) 

EN 014 English for Exploring the World  

อก. 331 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ                                                                3 (3 – 0 – 6) 

EN 331 Practical Business English  

อก. 332 ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ                                                                3 (3 – 0 – 6) 

EN 332 Professional Business English  

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ  (27 หนวยกิต)  

                                                                                       หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ตล. 316 การจัดการผลิตภัณฑและนวัตกรรม 3 (3 – 0 – 6) 

MK 316 Product and Innovation Management   

ตล. 312 การจัดการชองทางการจัดจำหนาย 3 (3 – 0 – 6) 

MK 312 Distribution Channel Management  

ตล. 317 การสื่อสารแบรนดและการตลาดแบบบูรณาการ                            3 (3 – 0 – 6) 

MK 317 Integrated Brand and Marketing Communication  

ตล. 314 พฤติกรรมผูบริโภค                                3 (3 – 0 – 6) 

MK 314 Consumer Behavior       

ตล. 318 การจัดการราคา 3 (3 – 0 – 6) 

MK 318 Price Management   

ตล. 321 การวิจัยตลาด  3 (3 – 0 – 6) 

MK 321 Marketing Research   



 

 

สาขาวิชาการตลาด 
 

ตล. 421 สัมมนาทางการตลาด                           3 (3 – 0 – 6) 

MK 421   Seminar in Marketing  

ตล. 433 กลยุทธและการวางแผนการตลาด             3 (3 – 0 – 6) 

MK 433 Marketing Strategy and Planning   

ตล. 428 การตลาดดจิทิัล 3 (3 – 0 – 6) 

MK 428 Digital Marketing   

  

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก  (24 หนวยกิต)  

            นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเฉพาะดาน-เลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ทั้งนี้  

หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ตล. 322 การบริหารลูกคาสัมพนัธ 3 (3 – 0 – 6) 

MK 322 Customer Relationship Management  

ตล. 335 การจัดการแบรนด 3 (3 – 0 – 6) 

MK 335 Brand Management  

ตล. 336 การขายแบบสรางสรรคและการจัดการดานการขาย 3 (3 – 0 – 6) 

MK 336 Creative Selling and Sales Management   

ตล. 325 การตลาดสนิคาแฟชั่น 3 (3 – 0 – 6) 

MK 325 Fashion Marketing  

ตล. 326 การจัดการโฆษณาและบริษัทตวัแทน 3 (3 – 0 – 6) 

MK 326 Advertising and Agency Management  

ตล. 327 การจัดซื้อและการเจรจาตอรอง 3 (3 – 0 – 6) 

MK 327 Purchasing and Negotiations  

ตล. 328 การตลาดบริการ 3 (3 – 0 – 6) 

MK 328 Services Marketing  

ตล. 329 การฝกงานดานการตลาด 3 (0 – 9 – 0) 

MK 329 Marketing Internship    

ตล. 411 การตลาดระหวางประเทศและระดับโลก                  3 (3 – 0 – 6) 

MK 411   International and Global Marketing         

ตล. 412 การจัดกิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพนัธ 3 (3 – 0 – 6) 

MK 412 Event Marketing and Public Relations  

ตล. 413 การตลาดทางตรง 3 (3 – 0 – 6) 

MK 413 Direct Marketing  

ตล. 415 ประเด็นปจจุบนัทางการตลาด 3 (3 – 0 – 6) 

MK 415 Current Issues in Marketing 

 

 



 

 

สาขาวิชาการตลาด 
 

ตล. 416 การตลาดกีฬา 3 (3 – 0 – 6) 

MK 416 Sports Marketing  

ตล. 417 การจัดการคาปลีก 3 (3 – 0 – 6) 

MK 417 Retailing Management  

ตล. 418 การตลาดสำหรับการเปนผูประกอบการ 3 (3 – 0 – 6) 

MK 418 Entrepreneurial Marketing   

ตล. 419 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด 3 (3 – 0 – 6) 

MK 419 Quantitative Analysis in Marketing  

ตล. 422 กลยุทธการสงเสริมการขาย 3 (3 – 0 – 6) 

MK 422 Sales Promotion Strategies  

ตล. 423 การตลาดระหวางธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

MK 423 Business-to-Business Marketing  

ตล. 425 การศึกษาเฉพาะบุคคล 3 (0 – 6 – 6) 

MK 425 Independent Study  

ตล. 426 การตลาดธุรกิจบนัเทิง 3 (3 – 0 – 6) 

MK 426 Entertainment Marketing  

ตล. 434 การตลาดสำหรับนวตักรรม 3 (3 – 0 – 6) 

MK 434 Marketing for Innovation   

ตล. 429 การตลาดสำหรับธุรกิจตอนรับ 3 (3 – 0 – 6) 

MK 429 

ตล. 440 

MK 440 

ตล. 431 

MK 431 

ตล. 432 

MK 432                                      

Marketing for Hospitality Business  

การตลาดสำหรับธุรกิจเกม                                                                                                                                                                                             

Marketing for Game Business  

ศิลปะและการออกแบบเพื่อการสรางแบรนด                                                

Art and Design in Branding 

การตลาดคอนเทนตแนวสรางสรรค  

Creative Content Marketing 

 

3 (3 – 0 – 6) 

 

3 (3 – 0 – 6) 

 

3 (3 – 0 – 6) 

จก. 325 การฝกงานดานวิชาชีพ 3 (0 – 9 – 0) 

MG 325       Professional Internship  

บธ. 325        การฝกงานดานผูประกอบการ                  3 (0 – 9 – 0) 

BA 325       Entrepreneurial Internship  

จก. 417       ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ    3 (3 – 0 – 6) 

MG 417       Business Professional Skills  

ตล. 441  

MK 441        

กลยุทธการขาย  

Sales Strategy 

 

3 (3 - 0 – 6) 



 

 

สาขาวิชาการตลาด 
 

จก. 436   

MG 436     

การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส       

E-Commerce Management 

3 (3 - 0 – 6) 

นศ. 021 

CA 021        

จิตวิทยาและพฤติกรรมผูบริโภค       

Consumer Psychology & Behavior 

3 (3 - 0 – 6) 

สบ. 031 

BD 031 

การสรางเร่ืองราวแบรนดอยางสรางสรรค       

Creative Brand Storytelling 

3 (3 - 0 – 6) 

 

สำหรับนักศึกษาที่เขาโครงการสหกิจศึกษา 

สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา       3 (3 – 0 – 6) 

 CO 301 Pre-Cooperative Education  

จก. 430 สหกิจศึกษา     9 (0 – 35 – 0) 

MG 430 Cooperative Education 

 

 
 

 

หมายเหตุ: ทุกรายวิชาที่เปน 3 (3 – 0 – 6) แบงเปนการบรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมีการฝกปฏิบัติรวมกัน

ระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอนและการศึกษาดวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห  
 

คำอธิบายรายวิชา  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (30 หนวยกิต) 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจำวนั 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

ฝกฝนการใชโครงสรางพื้นฐานและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจำวัน ประกอบดวยการพูดแนะนำ

ตนเองและใหขอมูลสวนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเร่ืองที่สนใจ เร่ืองที่เปนความชอบและแรงผลักดนัสวนตัว

ของแตละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียนดวยวิธี

เชิงบูรณาการ 

Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give informa-

tive self-introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as well as how 

to express opinions about general issues. Enhance language skills-speaking, listening, reading, and writ-

ing—through integrated methods. 

 

 

 

 

 

 



 

 

สาขาวิชาการตลาด 
 

 

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสงัคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

ฝกฝนการพูดและการเขียนประโยคและสำนวนที่ ใช เปนประจำ เพื่อการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  

การแลกเปลี่ยนขอมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดย

มุงเนนการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ ดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค 

Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, exchanging 

information, making comparisons, and explaining ideas in social and business-related contexts, with 

emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and creativity. 

 

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

ฝกฝนการบรรยายประสบการณโดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตความ

เปนอยู การทำงาน และประเด็นปญหาในระดับสากล โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม และการ

สื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งสำคัญตอการเปนพลเมืองโลก 

Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living 

and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural communication 

skills and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens. 

 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)  

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

 ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ การคิดสรางสรรค 

การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดแกปญหา เปนตน รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถเลือกเคร่ืองมือ

ความคิดที่เหมาะสมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as critical 

thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem-solving 

thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to their daily 

life, professional undertakings and lifelong learning. 

 

 

 

 

 

 



 

 

สาขาวิชาการตลาด 
 

 

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลีย่นแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

 ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หนาที่และเสรีภาพของความเปนพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลกและ

สังคมอ่ืนที่มีในปจจุบันและอนาคต เชน สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน  เพื่อรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ตางๆ รวมถึงเรียนรูวิถีแหงชีวิต สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปญญา  เพื่อพรอมปรับตัว

อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and free-

dom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities in cur-

rent times and in the future, such as digital society, multicultural society. To be able to live peacefully 

and happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 4 dimensions 

of the environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 

 

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future  

 ศึกษาบทบาท แนวคิด การรูเท าทัน รวมถึงการประยุกต ใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตางๆ  

ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม ผลกระทบที่มีตอการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษา

การใชประโยชนและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and applica-

tions aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology and inno-

vation affects our livelihood. The course also covers information on intellectual property protection as 

a result of technology and innovation. 

 

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวติ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

 เรียนรูการใชชีวิตอยางมีคุณคาจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปดมุมมองใหมในเร่ืองสุนทรียภาพที่

เก่ียวของกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะตางๆ และกีฬา ที่มีผลตอการดำรงอยูของชีวิต สังคมและวัฒนธรรม 

 In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related to 

life and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different 

forms of taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to appre-

ciate art, music, literature, images, films and other forms of art. Students will also learn how to depict 

their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other related tools to 

create value-added identity and characteristics to services, products and media. 
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ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเดน็เกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

 ศึกษาการพัฒนาความรวมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเขาใจประเด็นสำคัญที่เกิดข้ึนใหมของประชาคมโลก 

 In this course, students will learn about international economic and political collaborations 

and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key global issues. 

 

ศท. 106 ความรูทางการเงนิและการพฒันาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอยางมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินสวนบุคคลและการลงทุน 

รวมทั้งการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการบูรณาการองคความรูที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคมเปนสำคัญ 

เพื่อใหเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไขอยางเปนรูปธรรม 

In this course, students will learn about management and effective financial decision mak-

ing, including personal finance management and sustainable development and personal finance litera-

cy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, in order to high-

light key issues and offer practical solutions. 

 

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรางจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการ โดยเนนการคิดแบบ

เจาของ ประกอบดวยการมีความคิดสรางสรรค และการแสวงหาโอกาสในการเร่ิมและดำเนินกิจการอยางมีคุณธรรมและ

จริยธรรม มีภาวะผูนำที่สามารถนำและทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิผล รอบรู และกลาตัดสินใจทันตอเหตุการณ 

 In this course, students will study and develop important characteristics of entrepreneurial 

mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and explore entrepre-

neurial opportunities while learning about business best practice and ethics including leadership skills 

and qualities, effective leadership characteristics which will enable them to effectively work as a team 

and be able to make well-informed decision when required. 
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ข.  หมวดวิชาเฉพาะ (99 หนวยกิต) 

กลุมวิชาแกน  (48 หนวยกิต) 

                                                                                         หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชาบัญช ี

บช. 200   การบัญชีธุรกิจ 3 (2 – 2 – 5) 

AC 200    Business Accounting 

    ศึกษาวิวัฒนาการทางการบัญชี บทบาทการบัญชีที่มีตอสังคม หลักเกณฑ การวิเคราะห การบันทึก จำแนก

ประเภทรายงานทางการเงิน และการจัดทำรายงานทางการเงิน รวมทั้งศึกษาการนำขอมูลทางบัญชีไปใชประโยชนสำหรับ

ธุรกิจ และขอจำกัดของขอมูลทางการบัญชี ตลอดจนจริยธรรมของวิชาชีพการบัญช ี

    Study of the evolution of accounting, the role of accounting towards society, criteria, analysis, 

record-keeping, classification of financial reports and preparation of financial data, including study of 

the use of accounting data for business and limitations of accounting data, as well as ethics in the    

accounting profession. 

 

กลุมวิชาเศรษฐศาสตร 

ศศ. 203   เศรษฐศาสตรเบื้องตน  3 (3 – 0 – 6) 

EC 203    Introduction to Economics  

             เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจหลักการทางเศรษฐศาสตรที่ เก่ียวกับปรากฎการณทางเศรษฐกิจใน   

ชีวิตประจำวัน ศึกษาถึงการกำหนดราคาสินคา ราคาปจจัยการผลิต ทฤษฎีการผลิต รายไดประชาชาติสวนประกอบของ

รายไดประชาชาติ การเงิน การคลัง การติดตอกับตางประเทศ ตลอดจนการใชนโยบายตางๆ เพื่อทำใหเกิดความ

เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ 

  In order for students to learn and understand economic principles related to economic events 

in daily life; study of pricing of goods, production factor prices, production theories, national income, 

composition of national income, finance, dealing internationally, as well as the use of different policies 

to stimulate economic development.  

 

กลุมวิชากฎหมาย 

กม. 102  กฎหมายธุรกิจ  3 (3 – 0 – 6) 

LA 102   Business Law  

  ศึกษาหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชยที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ รูปแบบองคกร

ธุรกิจ ข้ันตอนการจัดตั้งและการดำเนินงานของรูปแบบองคกรทางธุรกิจ เอกเทศสัญญาที่สำคัญบางเร่ือง เชน สัญญาซื้อ

ขาย สัญญาเชาทรัพย สัญญากูยืม เปนตน รวมถึงกฎหมายเก่ียวกับการตลาดดิจิทัล 

 Study of legal principles and practice of civil and commercial law relating to business, business 

models, procedures for establishing and operating business organization models, important contracts 



 

 

สาขาวิชาการตลาด 
 

such as sales contracts, property contracts, loan agreements, and including laws relating to digital  

markets.  

  

กม. 301   การภาษีอากร 3 (3 – 0 – 6) 

LA 301    Taxation  

   ศึกษาแนวคิดและความเปนมาของภาษีอากร ลักษณะ หลักเกณฑ วิธีการประเมิน การคำนวณและการจัดเก็บ

ภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ อันไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวของ เชน ภาษีการรับมรดก ภาษีอสังหาริมทรัพยอนุสัญญาภาษีซอน เปนตน รวมถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ

ชำระภาษีประเภทตาง ๆ  

   Study of concepts and history of taxation, characteristics, criteria, assessment methods, calcu-

lation and collection of various duties and taxes under the Revenue Code and other related taxes:  

personal income tax, corporate income tax, withholding tax, VAT, specific business tax, stamp duty,  

customs duty, excise tax, and other related taxes such as inheritance tax, real estate tax, double     

taxation agreements, including different tax submission deadlines. 

 

กลุมวิชาเชงิปริมาณ 

คณ. 102  คณิตศาสตรธุรกิจ 3 (2 – 2 – 6) 

MA 102   Business Mathematics   

    ศึกษาวิชาคัลคูลัส ฟงกชัน ความชันของสวนโคง สูตรการหาอนุพันธของฟงกชัน การหาคาสูงสุดและต่ำสุดของ

ฟงกชันที่สัมพันธกับทางธุรกิจ อนุพันธบางสวน อินทิเกรชัน และการประยุกตในทางธุรกิจ อนุกรม และการนำเอาความรู

เร่ืองอนุกรมไปใชในทางธุรกิจ เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูทางคณิตศาสตรอยางพอเพียงในการศึกษาธุรกิจทั้งในทางทฤษฎี

และการประยุกต 

   Study of calculus, functions, gradient of curves, formulae for finding function derivatives,   

maximum and minimum values of functions related to business, partial derivatives, integration and  

application of integration understanding to business, series and using knowledge of series in business in 

order to provide students with sufficient mathematical knowledge in business studies, both theoretical 

and applied.  
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บธ. 207   การวิเคราะหทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธรุกิจ 3 (2 – 2 – 5) 

BA 207    Statistical Analysis for Business Decisions   

   ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางสถิติที่เก่ียวกับการนำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อใชในการพยากรณและการตัดสินใจทาง

ธุรกิจ โดยศึกษาวิธีการจัดเก็บขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล ความนาจะเปน การ

ประมาณคา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเก่ียวกับคาเฉลี่ยและสัดสวน การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบ

สมมติฐานดวยสถิติไคสแควร การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ รวมถึงการวิเคราะหอนุกรมเวลา 

   Study of fundamental concepts of statistics relating to data analysis for forecasting and     

decision-making in business, with study of methods of data storage, measures of central tendency, 

measures of data distribution, probability, estimation, testing statistical hypotheses of mean and     

proportion, analysis of variance, testing hypotheses using chi-square statistics, regression and correlation 

analysis, and time series analysis.  

 

กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 

กง. 212   การเงินธุรกิจ  3 (3 – 0 – 6) 

FI  212    Business Finance 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 200 

 

   ศึกษาบทบาท หนาที่และจริยธรรมทางธุรกิจของผูจัดการทางการเงิน การบริหารการเงินในองคกรธุรกิจเพื่อให

บรรลุเปาหมายองคกร การวิเคราะหสินทรัพยที่สำคัญในการดำเนินงาน อาทิ เงินสด เงินทุนหมุนเวียน สินคา ลูกหนี้การคา 

การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเบื้องตน การจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การคำนวณตนทุน

ของเงินทุน การลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน แนวคิดเก่ียวกับมูลคาของเงินตามระยะเวลา  

   Study of the roles, duties and business ethics of financial managers, financial management in 

business organizations to achieve organizational goals, analysis of major operational assets such as cash, 

working capital, trade receivables, basic financial ratio analysis, financing from both short-term and  

long-term sources, calculation of capital costs, efficient investment, as well as concepts of the value of 

money over time.  

 

กง. 222   การบัญชีบริหาร  3 (2 – 3 – 6) 

FI  222    Managerial  Accounting  

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 200 และ กง. 212 

 

             ศึกษาการใชประโยชนจากขอมูลทางบัญชีและงบการเงินเพื่อการบริหารงาน การวิเคราะหโครงการลงทุน 

การงบประมาณ แนวคิดเก่ียวกับตนทุน การวิเคราะหตนทุนและกำไรเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของฝายบริหาร 

  Study of the use of accounting data and financial statements for management, investment 

project analysis, budgeting, concepts of cost, cost and profit analysis for planning and decision-making 

by management.  
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ตล. 101   หลักการตลาด  3 (3 – 0 – 6) 

MK 101   Principles of Marketing  

  ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ หนาที่และบริการของตลาดชนิดตางๆ  

การจัดประเภทสินคา การวางแผน การเลือกชองทางการจำหนาย นโยบายการตั้งราคา และการสงเสริมการจำหนาย การ

วิเคราะหและการเลือกตลาดเปาหมาย สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมการตลาดและ

ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับการตลาดระหวางประเทศ 

  Study of concepts related to marketing, definitions, scope, importance, functions and services 

of various market types, product classification, planning, selection of distribution channels, pricing and 

sales promotion policies, analysis and selection of target markets, environments influencing marketing, 

as well as finding methods to control marketing and study of basic knowledge about international 

marketing. 

 

จก. 111   การจัดการองคการและทรัพยากรมนษุย 3 (3 – 0 – 6) 

MG 111   Organization and Human Resource Management  

     ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหนาที่หลักทางการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การชี้นำ การจูงใจ การ

สื่อสาร และการควบคุมธุรกิจ ตลอดจนการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึงศึกษาระบบการบริหารงานบุคคล 

ประกอบดวยการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรมพัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ภายในองคการ  โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีผลตอการจัดการทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 

     Study of concepts, theories and main functions of management: planning, organization,   

guidance, motivation, communication and business control, as well as international business         

management, including study of personnel management systems consisting of manpower planning, 

personnel recruitment and selection, training and performance evaluation within the organization, by 

considering environmental changes that affect management both domestically and abroad.  

 

จก. 212   การจัดการงานผลิตและการดำเนนิงาน 3 (3 – 0 – 6) 

MG 212   Production and Operations Management  

    ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับกระบวนการผลิตสินคาและบริการ นับตั้งแตข้ันตอนของการตัดสินใจเลือก

ผลิตภัณฑ การหาทำเลที่ตั้ง การจัดผังโรงงานและสำนักงาน การวางแผนกำลังการผลิต การจัดลำดับการผลิต การบริหาร

สินคาคงคลัง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินคาและบริการ 

    Study of basic knowledge of the production process of goods and services, from the  

decision-making process on product selection, finding a location, plant and office layout, planning 

capacity, production scheduling, inventory management, and quality control of goods and services. 
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จก. 222   การเปนผูประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

MG 222   Entrepreneurship and Business Development  

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111  

     ศึกษาความหมาย บทบาท ประเภท คุณลักษณะและทักษะของผูประกอบการ วิเคราะหและประเมินโอกาสทาง

ธุรกิจเพื่อพัฒนาการเปนผูประกอบการ กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจเพื่อใชเปนแนวทางในการ

กำหนดทิศทางการดำเนนิธุรกิจจริง ตลอดจนประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมผีลกระทบตอธุรกิจ 

     Study of definitions, roles, types, characteristics and skills of entrepreneurs, analysis and     

assessment of business opportunities for developing entrepreneurship, defining business operating   

practices in the form of a business plan to be used as a guideline for setting the direction of actual 

business operations and assessment of risks that may affect the business.  

 

จก. 429    การจัดการเชิงกลยุทธ           3 (3 – 0 – 6) 

MG 429    Strategic Management  

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111 จก.212 ตล.101 และ กง.212 หรือไดรับอนุมัติจากคณบดี 

               ศึกษาทฤษฎี หลักการ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ วิเคราะหสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

องคการที่สงผลตอการกำหนดกลยุทธ และบูรณาการศาสตรดานการบริหารธุรกิจตางๆ เพื่อใชวางแผนกลยุทธในการสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขัน ผานการใชเกมจำลองทางธุรกิจ หรือกรณีศึกษาที่เกิดข้ึนจริงทางธุรกิจมาเปนเคร่ืองมือใน

การวิเคราะห วางแผนกลยุทธและการตัดสินใจทางธุรกิจ  

     Study of theories, principles and strategic planning processes, analysis of internal and       

external environmental conditions of the organization affecting strategy formulation, and integration of 

business management fields in order to plan strategies to gain a competitive advantage, through the 

use of business simulation games or real business case studies as analytical tools, business strategy 

planning and decision-making.   

 

กลุมวิชาภาษา 

อก. 014   ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูโลก                                                       3 (3 – 0 – 6)  

EN 014    English for Exploring the World  

              พัฒนาความสามารถในการเรียนรู และสำรวจความเปนไปของโลก เชน ดานนวัตกรรม ดานวัฒนธรรม

และแนวความคิด โดยการอานและเขียนภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีประกอบการเรียนรูทั้งในและนอก

หองเรียน รวมทั้งฝกทักษะดานการฟงและพูดในสถานการณที่หลากหลายจากการเรียนรูดวยตนเองในหองปฏิบัติการ

ทางภาษา 

               A competency-based English course that focuses on student-centered exploration of 

the world through the use of English language and technology. Reading about a variety of topics 

provides a springboard for tasks both inside and outside the classroom. Students are equipped 

with knowledge about the world especially about its different cultures, peoples, and ways of 
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thinking. Self-study learning in a language laboratory will allow the students to improve their     

listening and speaking skills in different situations.  

 

อก. 331   ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ                                                                3 (3 – 0 – 6) 

EN 331    Practical Business English    

    เรียนรูและฝกใชภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อติดตอสื่อสารใหไดผลตามที่ตองการ เชน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการขอ

ขอมูลการสั่งซื้อสินคาทางจดหมายหรืออินเทอรเน็ต และการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในองคกร เปนตน 

              This course will look at the English needed to achieve business communication; for example, 

studying and practicing English in ordering merchandise by mail or on the Internet and practicing the 

English structures that are needed when communicating within organization. 

 

อก. 332   ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ  3 (3 – 0 – 6) 

EN 332    Professional Business English   

  เรียนรูและฝกการใชภาษาอังกฤษธุรกิจไดอยางมืออาชีพ เพื่อนำไปใชติดตอสื่อสารทางธุรกิจในสถานการณตาง 

ๆ เชน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาตอรองทางการคา การใชภาษาอังกฤษในการนำเสนอสินคาและบริการ เปนตน 

  Learning and practicing business English in a professional manner for communication in a    

variety of business situations, such as the use of English for trade negotiations and the presentation of 

goods and services. 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ  (27 หนวยกิต)   

                                                                                         หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ตล. 316   การจัดการผลิตภัณฑและนวัตกรรม 3 (3 – 0 – 6) 

MK 316   Product and Innovation Management     

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101   

   ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารและการวางแผนกลยุทธผลิตภัณฑ การจัดประเภทผลิตภัณฑ สวนประสม

ผลิตภัณฑ ตราสินคา บรรจุภัณฑ ปายฉลาก วงจรชีวิตผลิตภัณฑ และศึกษาถึงกระบวนการพัฒนาและการวางแผน การนำ

ผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาด ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑนวัตกรรม ผลิตภัณฑปรับปรุงใหมหรือผลิตภัณฑเลียนแบบ ดวยข้ันตอน

การสรางแนวความคิด การกลั่นกรองแนวความคิด การประเมินผลแนวความคิด การวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนา

ผลิตภัณฑตนแบบ การทดสอบตลาด ตลอดจนการดำเนินธุรกิจจริงใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณทางการ

ตลาดในปจจุบัน และการสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑรวมถึงการวางตำแหนงใหกับผลิตภัณฑใหม 

  Study of concepts relating to product management and strategy planning, product           

classification, product mix, branding, packaging, labels, product life cycle and study of development 

and planning processes, bringing new products onto the market in the form of innovative products, 

modified products or me-too products, from the process of creating ideas, refining ideas, evaluating 

ideas, analysis of business opportunities, development of prototypes, testing the market, as well as 
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making real business operations effective under current market conditions, and product differentiation, 

including positioning new products. 

 

ตล. 312   การจัดการชองทางการจัดจำหนาย 3 (3 - 0 – 6) 

MK 312   Distribution Channel Management  

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

    ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค ความสำคัญ สภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอชองทางการจัดจำหนาย  การ

วางแผนโครงสรางของชองทางการจัดจำหนาย บทบาทและประเภทของพอคาคนกลาง รูปแบบใหมของการคาสงและ

การคาปลีก รวมทั้งการตลาดเพื่อการคา การพยากรณและการบริหารคำสั่งซื้อ การบริหารการจัดสง การบริหารคลังสินคา 

การจัดเก็บและเคลื่อนยายสินคา ศูนยกระจายสินคา ตลอดจนศึกษาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในระบบการกระจาย

สินคาแบบผสมผสาน (omnichannel) 

   Study of definitions, objectives, importance, and environmental factors that affect distribution 

channels, planning distribution channel structure, the roles and types of middlemen, new forms of 

wholesale and retail trade including marketing for trade, forecasting and order management, delivery 

management, warehouse management, storage and movement of goods, distribution centers, and 

study of information technology systems used in omnichannel distribution systems.  

 

ตล. 317    การสื่อสารแบรนดและการตลาดแบบบูรณาการ                            3 (3 - 0 – 6) 

MK 317    Integrated Brand and Marketing Communication 

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

            ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด บูรณาการแบรนดและการตลาดกับสวนประสมการตลาด สวน

ประสมการสื่อสารการตลาด การโฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ การขายโดยพนักงานขายและการตลาด

ทางตรง  นอกจากนี ้ยังศึกษาถึงการบริหารสวนประสมการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน การวางแผนการสงเสริม

การตลาด ตลอดจนการตลาดดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการและประเมนิผลการสื่อสารการตลาด 

Study of basic knowledge of marketing communication, brand integration and marketing with 

marketing mix, marketing communications mix, advertising, sales promotion, public relations, sales 

through staff and direct marketing; in addition, study of management of online marketing  

communication mix, marketing promotion planning, as well as other areas of marketing related to the 

management and evaluation of marketing communication. 
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ตล. 314    พฤติกรรมผูบริโภค 3 (3 - 0 – 6) 

MK 314    Consumer Behavior 

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

     ศึกษาหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานจิตวิทยาและพฤติกรรมผูบริโภค การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก

ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค การวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบไปดวยการตระหนักถึงปญหา การ

รวบรวมขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลหลังการซื้อ ตลอดจนการศึกษาถึงการวิจัย

พฤติกรรมผูบริโภคข้ันพื้นฐาน การวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของผูบริโภคและทางจิตวิทยา 

    Study of basic principles and theories of consumer psychology and behavior, analysis of  

internal and external factors affecting consumer behavior, analysis of purchasing decision processes, 

also including awareness of problems, data collection, evaluation of alternatives, purchasing decisions, 

and after-purchase evaluation, as well as study of basic consumer behavior research and analysis of 

consumer and psychological insight. 

 

ตล. 318    การจัดการราคา 3 (3 - 0 – 6) 

MK 318    Price Management  

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

     ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารและการวางแผนกลยุทธดานราคา นโยบายในการตั้งราคาทั้งในระดับผูผลิต

และผูจัดจำหนาย ตลอดจนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูบริโภค และ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ความสามารถในการทำกำไรเชิงการตลาด 

    Study of concepts related to management and planning of pricing strategies, pricing policy at 

the level of both manufacturer and distributor, as well as analysis of the competitive environment in 

order to create maximum consumer satisfaction and build a competitive advantage and ability in  

marketing profitability.  

 

ตล. 321    การวิจยัตลาด 3 (3 - 2 – 6) 

MK 321    Marketing Research  

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 และ บธ. 207 

   ศึกษากระบวนการวิจัยการตลาด การออกแบบวิธีการวิจัยใหเหมาะกับสถานการณและทรัพยากรที่มีอยู การสุม

ตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล การสรางแบบเก็บขอมูล วิธีการเก็บขอมูล การใชสถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปในการ

ประมวลผล การนำเสนอผลการวิจัย และการประยุกตใชผลงานวิจัยกับการวางแผนการตลาด  

   Study of marketing research processes, designing research methods suitable for existing  

conditions and resources, sampling, data analysis, data collection design, data collection methods, use 

of statistics and off-the-shelf software in data processing, presentation of research results, and the  

application of research to marketing planning. 
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ตล. 421    สัมมนาทางการตลาด 3 (3 – 0 – 6) 

MK 421    Seminar in Marketing 

วิชาบังคับกอน:  สอบไดวิชาเฉพาะดาน-บังคับ อยางนอย 2 วิชา  

     ศึกษาการดำเนินงานทางดานการตลาดขององคกรธุรกิจจริง ทั้งที่เปนองคกรในประเทศและตางประเทศ 

เพื่อใหทราบถึงความสำเร็จและความลมเหลว ตลอดจนปญหาตางๆ และแนวทางแกไขขององคกร นอกจากนี้ ยังเรียนรูและ

ฝกฝนการนำเอาความรูที่เรียนมาประยุกตใช เพื่อปรับปรุงแกไข โดยใชวิธีการระดมสมองและการอภิปรายกลุม เพื่อเตรียม

ความพรอมกอนการปฏิบัติงานกับองคกรภายนอกในอนาคต 

     Study of marketing operations of real business organizations, both domestic and foreign, in  

order to understand successes and failures, as well as the various problems and solutions of those  

organizations; in addition, learning and practice in applying knowledge for revision through  

brainstorming and group discussion in preparation for working with external organizations in the future. 

 

ตล. 433    กลยุทธและการวางแผนการตลาด                                    3 (3 – 0 – 6) 

MK 433    Marketing Strategy and Planning 

วิชาบังคับกอน:  สอบไดวิชาเฉพาะดาน-บังคับอยางนอย 2 วิชา 

    ศึกษาการกำหนดนโยบายทางการตลาด โดยเนนการใชกรณีศึกษา และการนำไปประยุกตใชจริงในเชิงธุรกิจ 

เพื่อใหนักศึกษาสามารถแกไขปญหาและวางแผนไดอยางมีหลักการ รวมทั้งศึกษาถึงความสำเร็จและลมเหลวของการใช

นโยบายทางการตลาดในหลากหลายรูปแบบ อาทิ นโยบายดานการแบงสวนตลาด การกำหนดกลุมเปาหมายทางการตลาด 

การกำหนดตำแหนงผลิตภัณฑ และนโยบายดานสวนประสมทางการตลาด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผน และการ

ควบคุมการดำเนินงานทางการตลาดภายใตหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

   Study of marketing policy formulation focusing on the use of case studies and applying them 

for real business purposes so that students are able to use principle for problem-solving and planning, 

including study of successes and failures in the use of various forms marketing policies, such as market 

segmentation policies, defining marketing target groups, product positioning and marketing mix policies, 

and including plan implementation and control of marketing operations according to principles of  

ethics and social responsibility.  

 

ตล. 428 การตลาดดิจทิัล                                                                             3 (3 – 0 – 6) 

MK 428 Digital Marketing  

วิชาบังคับกอน:  สอบไดวิชาเฉพาะดาน-บังคับอยางนอย 2 วิชา 

      ศึกษาหลักการที่เก่ียวกับการตลาดผานสื่อดิจิทัล และผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิเคราะหรูปแบบการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส และวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมาชิกตาง ๆ ในโครงสรางธุรกิจดิจิทัล ตลอดจนศึกษาถึงทฤษฎีเก่ียวกับ

สวนประสมทางการตลาดดิจิทัล เพื่อนำมาประยุกตใชในองคกรธุรกิจหรืออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ พรอม

ทั้งศึกษาหลักการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค อันจะเปนประโยชนตอการสรางความสัมพันธทางการตลาด และศึกษา

ถึงการทำธุรกรรม การซื้อขายสินคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ 
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      Study of principles relating to digital media and Internet marketing, analysis of forms of  

electronic commerce and the relationships between different members in the digital business structure, 

as well as study of theories of digital marketing mix to be applied to business organizations or to  

facilitate business operations, and including study of principles of consumer behavior analysis useful for 

creating marketing relationships, and study of sales transactions over various types of digital media.  

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก  (24 หนวยกิต)  

                                                                                           หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)  

ตล. 418    การตลาดสำหรับการเปนผูประกอบการ 3 (3 - 0 – 6) 

MK 418    Entrepreneurial Marketing 

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

    ศึกษาบทบาทและการจัดการทางการตลาดสำหรับการเปนผูประกอบการ ศึกษาและวางแผนทางการตลาดเพือ่

ดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาปจจยัสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกองคกรที่สงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ วางแผนกลยุทธ

ทางการตลาดสำหรับผูประกอบการ อาทิ การแบงสวนตลาด การกำหนดตลาดเปาหมาย การวางตำแหนงทางการตลาด 

นโยบายดานผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ การสรางตราสินคา กำหนดราคาและชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริม

การตลาด  

     Study of roles and marketing management for entrepreneurship, study and marketing   

planning for running a business by consideration of internal and external environmental factors        

affecting an organization’s business operations, planning marketing strategies for entrepreneurs such  

as market segmentation, defining target markets, market positioning, product policy, packaging, brand 

building, setting prices and distribution channels and promotional marketing. 

 

ตล. 322    การบริหารลูกคาสัมพันธ 3 (3 - 0 – 6) 

MK 322    Customer Relationship Management 

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

    ศึกษาคำนิยามและข้ันตอนของการบริหารลูกคาสัมพันธ กลยุทธในการรักษาลูกคาเดิมและสรางลูกคาใหม 

บทบาทและหนาที่ของผูบริหาร พนักงาน เทคโนโลยี และขอมูลขาว สารที่มีตอการบริหารลูกคาสัมพันธ ตลอดจนการนำ

เทคนิคการบริหารลูกคาสัมพันธไปใชในการสรางความสามารถในการแขงขัน และความพึงพอใจใหกับผูบริโภค นอกจากนี้ 

ยังศึกษาถึงประ โยชนและขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากการบริหารลูกคาสัมพันธโดยใชกรณีศึกษาขององคกรธุรกิจตาง ๆ  

    Study of definitions and procedures of customer relationship management, strategies to  

maintain and expand the existing customer base, the roles and duties of managers, staff, technology 

and  news about customer relations management, as well as use of customer relations management 

techniques to build competitiveness  and customer satisfaction; in addition, study of benefits and  

errors arising from customer relations management using case studies from a variety of business  

organizations.  
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ตล. 335   การจัดการแบรนด 3 (3 - 0 – 6) 

MK 335   Brand Management       

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

   ศึกษาองคประกอบและปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสำเร็จของการสรางอัตลักษณของแบรนด และกลยุทธการ

พัฒนาแบรนด การออกแบบบรรจุภัณฑและพิจารณาถึงรูปแบบของเคร่ืองมือที่ใชในการติดตอสื่อสาร เพื่อสรางการรับรูใน

แบรนดใหเกิดข้ึนกับกลุมลูกคาเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธและกลวิธีในการสรางแบรนด ใหมีความแข็งแกรงและปรับแบ

รนดใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

 Study of elements and factors that influence the success of brand identity creation and brand 

development strategies, packaging design and consideration of the form of tools used for  

communication in order to create brand awareness among target customer groups, as well as strategies 

and approaches for building strong brands and adjusting brands to receive international acceptance.  

 

ตล. 336    การขายแบบสรางสรรคและการจัดการดานการขาย 3 (3 - 0 – 6) 

MK 336    Creative Selling and Sales Management  

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

     ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับเทคนิคการขาย และการบริหารการขาย ซึ่งรวมถึงการวางแผนการขาย การ

พยากรณยอดขาย การจัดองคการฝายขาย รวมทั้งการบริหารพนักงานขาย อันประกอบไปดวยการสรรหา การคัดเลือก 

การฝกอบรม การใหผลตอบแทน การจูงใจ การบริหารเวลา การจัดการอาณาเขตการขาย การประเมินผล และการควบคุม

พนักงานขาย ตลอดจนการเสริมสรางจรรยาบรรณเพื่อใหเปนนักขายที่ดี 

    Study of basic knowledge of selling techniques and sales management consisting of sales  

planning, sales forecasting, sales organization management, and including sales force management  

consisting of recruitment, selection, training, compensation, motivation, time management, sales  

territory management, evaluation and control of sales staff, as well as enhancing the code of conduct 

for good salespeople.   

 

ตล. 325    การตลาดสินคาแฟชั่น 3 (3 - 0 – 6) 

MK 325    Fashion Marketing 

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 หรือไดรับอนุมัติจากคณบดี 

    ศึกษาประวัติที่เก่ียวของกับแฟชั่นเคร่ืองแตงกาย เคร่ืองประดับ และอุปกรณพกพา สภาพแวดลอมทาง

การตลาด แนวโนมของอุตสาหกรรม และศัพทเทคนิคตาง ๆ ตลอดจนศึกษาถึงกลยุทธการแขงขันทางการตลาด ดาน

ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริมการตลาดของสินคาแฟชั่น 

   Study of the history of fashion clothing, accessories, and gadgets, marketing environment,  

industry trends, and technical terms, as well as study of marketing competition strategies in terms of 

products, price, distribution channels and marketing promotion of fashion products.  
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ตล. 326    การจัดการโฆษณาและบริษัทตัวแทน 3 (3 - 0 – 6) 

MK 326    Advertising and Agency Management 

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

              ศึกษาประวัติ ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการโฆษณา บทบาทหนาที่ของฝายบริหารงานโฆษณา

ของบริษัทผูโฆษณา และบริษัทตัวแทนโฆษณา นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการสรางสรรคชิ้นงานโฆษณา องคประกอบของ

ชิ้นงานโฆษณา ประเภทสิ่งพิมพ การกระจายเสียงและการแพรภาพ การจัดการเก่ียวกับสื่อโฆษณา การวางแผนการรณรงค

การโฆษณา การประเมินประสิทธิภาพการโฆษณา ตลอดจนกฎหมายขอบังคับที่เก่ียวของกับการโฆษณาและหนวยงานที่

สนับสนุนการผลิตชิ้นงานโฆษณา  

  Study of the history, definitions, importance and types of advertising, the role of companies’ 

advertising management department and advertising agencies; in addition, the study of the creation of 

advertisements, composition of advertisements, types of printed media, broadcasting, advertising media 

management, advertising campaign planning, evaluating advertising effectiveness, as well as laws and 

regulations relating to advertising and agencies supporting advertising production.  

  

ตล. 327    การจัดซื้อและการเจรจาตอรอง 3 (3 - 0 – 6) 

MK 327    Purchasing and Negotiations  

วิชาบงัคับกอน:  สอบได ตล. 101 

     ศึกษาความหมาย ความสำคัญและหลักการของการจัดซื้อ ข้ันตอนและกระบวนการที่เก่ียวของกับการจัดซื้อ 

การวางแผนการจัดหา และการเคลื่อนยายวัตถุดิบที่สงผลตอนโยบายการจัดซื้อ การสำรวจขอมูลของผูจัดจำหนาย ขอมูล

ผลิตภัณฑ และขอมูลตลาดอ่ืนๆ ที่จำเปนตอนโยบายการสั่งซื้อเคร่ืองมือและกลยุทธของการจัดซื้อ การจัดการเอกสาร

สัญญาการจัดซื้อ ตลอดจนศึกษาถึงเทคนิคการเจรจาตอรองทางธุรกิจเพื่อนำไปประยุกตใชในการจัดซื้อและการดำเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจอ่ืนๆ 

   Study of definitions, importance and principles of purchasing, steps and procedures related 

to purchasing, procurement planning and movement of raw materials that affect purchasing policy,  

surveying distributor data, product data and other market data necessary for purchasing order policy, 

tools and strategies, managing purchasing contract documents, and study of business negotiation  

techniques to be applied to purchasing and other business activities.  
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ตล. 328    การตลาดบริการ                3 (3 - 0 – 6) 

MK 328    Services Marketing 

วิชาบงัคับกอน:  สอบได ตล. 101 

     ศึกษาการตลาดที่เก่ียวกับธุรกิจบริการตาง ๆ รวมทั้งทฤษฎีและแนวความคิดของการตลาดบริการสมัยใหม 

ตลอดจนประเภทของธุรกิจบริการ การกำหนดลูกคาเปาหมาย และพฤติกรรมความตองการของลูกคา นอกจากนี้ ยังศึกษา

ถึงการวิเคราะหสถานการณ และกำหนดกลยุทธของตลาดบริการ อาทิ การวางตำแหนงบริการ การสรางความแตกตางของ

บริการ เปนตน รวม ตลอดถึงการศึกษาเร่ืองของคุณภาพในการใหบริการ และการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา เพื่อ

ความสำเร็จของธุรกิจบริการ 

    Study of marketing relevant to a variety of service businesses, including theories and con-

cepts of modern services marketing, as well as types of service businesses, defining target customers 

and customer demand behavior; in addition, study of situation analysis and strategy formulation of the  

service market such as service positioning, service differentiation, including study of quality of service 

and establishing good customer relations for the success of service businesses.  

 

ตล. 329    การฝกงานดานการตลาด                                                              3 (0 – 9 - 0)  

MK 329    Marketing Internship                                

วิชาบังคับกอน:  สอบไดวิชาเฉพาะดาน-บังคับ อยางนอย 2 วิชา หรือไดรับอนุมัติจากคณบดี  

             ศึกษาหลักการและแนวคิดทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจ โดยการฝกภาคปฏิบัติจริงเพื่อประโยชนในการ

วางแผนงาน การคนหาปญหา การวิเคราะห และการหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน นักศึกษาจะตองฝกปฏิบัติงาน

ดานการตลาดในสถานประกอบการธุรกิจหรือในโครงการฝกงานของมหาวิทยาลัยภายใตการดูแลของคณาจารยที่ปรึกษา

โครงการเปนระยะเวลาไมนอยกวา 200 ชั่วโมง และนักศึกษาตองจัดทำรายงานสรุปผลการฝกปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดการ

ฝกงาน 

   Study of marketing principles and concepts in business operations through real practical  

training in work planning, locating problems, analysis and approaches to problem-solving; students 

must take a marketing internship in a business establishment or in the university internship program 

under the supervision of a program advisor for a period of not less than 200 hours and must complete 

a summary report upon completion of the internship. 
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ตล. 411    การตลาดระหวางประเทศและระดับโลก 3 (3 - 0 – 6) 

MK 411    International and Global Marketing 

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

    ศึกษาความสำคัญของการตลาดระหวางประเทศและระดับโลก สภาพรวมการคาโลก การรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ สภาวะแวดลอมในตางประเทศ โครงสรางและการดำเนินงานขององคกรระหวางประเทศ การ

วิจัยตลาดระหวางประเทศ กลยุทธการตลาดระหวางประเทศ อันประกอบดวย กลยุทธผลิตภัณฑและราคาสำหรับตลาด

ระหวางประเทศ การเขาสูตลาดตางประเทศ การสงเสริมการตลาดระหวางประเทศ การวางแผนและการใชสวนประสม

การตลาด ตลอดจนศึกษาถึงนโยบายการสงเสริมการคาตางประเทศทั้งของภาครัฐบาลและภาคเอกชน  

     Study of the importance of international and global marketing, an overview of global trade, 

economic groupings of different countries, local conditions in other countries, structure and operation 

of international organizations, international market research, international marketing strategies consisting 

of product and pricing strategies for international markets, gaining access to foreign markets,  

international marketing promotion, planning and use of marketing mix, as well as study of policies for 

promotion of international trade in both state and private sectors.  

 

ตล. 412     การจัดกิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ    3 (3 - 0 – 6) 

MK 412     Event Marketing and Public Relations 

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

     ศึกษาหลักการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธที่ เก่ียวของกับการสราง

ภาพลักษณ ชื่อเสียง และความสัมพันธระหวางองคกรกับสาธารณะ ตลอดจนศึกษาถึงกลยุทธในการสงเสริมการตลาดกับ

การจัดกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

     Study of principles of marketing activities and public relations related to building image and 

reputation, and the relationship between organizations and the public, as well as study of strategies for 

marketing promotions and marketing and public relations activities for effective integrated marketing 

communications. 

 

ตล. 413    การตลาดทางตรง 3 (3 - 0 – 6) 

MK 413    Direct Marketing 

วิชาบงัคับกอน:  สอบได ตล. 101 

     ศึกษาหลักการของการตลาดทางตรง ความแตกตางระหวางการทำตลาดทางตรงกับการตลาดแบบดั้งเดิม 

วิธีการสรางฐานขอมูลลูกคาจากแหลงภายในและภายนอก การกำหนดกลุมลูกคาเปาหมาย การเลือกวิธีการตลาดทางตรงที่

เหมาะสมกับทรัพยากรและสถานการณ ตลอดจนศึกษาถึงการออกแบบเคร่ืองมือที่ใชในการตลาดทางตรงตางๆ กลยุทธ

และการวางแผนการใชการตลาดทางตรงเพื่อเขาถึงกลุมลูกคา รวมทั้งการประเมินผลกลยุทธที่ใช 

    Study of principles of direct marketing, differences between direct marketing and traditional 

marketing, methods of creating customer databases from internal and external sources, defining target 
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customer groups, selecting methods of direct marketing appropriate to resources and conditions, as 

well as study of designing tools for use in various forms of direct marketing, strategies and planning the 

use of direct marketing to reach target customers, including evaluation of the strategies used.   

 

ตล. 415    ประเด็นปจจุบันทางการตลาด 3 (3 - 0 – 6) 

MK 415    Current Issues in Marketing 

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

     ศึกษาหัวขอ แนวคิด วิธีการ รวมถึงกลยุทธทางการตลาดสมัยใหมในแวดวงธุรกิจ หรือเคร่ืองมือเฉพาะซึ่งเปน

พัฒนาการทางการตลาดใหมๆ ที่ทันสมัย หรือกำลังเปนที่สนใจ หรือเปนแนวโนมที่สำคัญในอนาคต เพื่อประโยชนในการ

พัฒนาความคิด และการทำงานของนักศึกษา 

    Study of topics, concepts and methods, including modern marketing strategies, in the busi-

ness field, or specialized tools which are the latest marketing developments, or are of current interest, 

or are important trends for the future, in order to be of value to the development of students’ thinking 

and work.  

 

ตล. 416    การตลาดกีฬา  3 (3 - 0 – 6) 

MK 416    Sports Marketing 

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

    ศึกษาหลักการ แนวคิด วิวัฒนาการของการตลาดกีฬา สภาวะแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการวางแผนการตลาด

โดยใชกีฬาเปนสื่อเขาถึงผูบริโภค การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค การกำหนดลูกคา

กลุมเปาหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ การบริหารราคา การจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด ตลอดจนการหาผูสนับสนุนใน

การจัดกิจกรรมที่เก่ียวของกับตลาดกีฬา  

    Study of principles, concepts and evolution of sports marketing, environmental factors that  

influence marketing planning by using sport as a medium to reach consumers, data collection and 

analysis, consumer behavior, definition of target customers, product development, price management, 

distribution, marketing promotions, and identifying sponsors to support activities related to the sports 

market. 
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ตล. 417    การจัดการคาปลีก 3 (3 - 0 – 6) 

MK 417    Retailing Management 

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

   ศึกษารูปแบบของธุรกิจคาปลีกประเภทตาง ๆ พฤติกรรมการซื้อของลูกคา การทำธุรกิจคาปลีกแบบหลากหลาย

ชองทาง การสรางกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจคาปลีก อาทิ การเลือกแหลงและทำเลที่ตั้ง การบริหารระบบหวงโซ

อุปทานและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารลูกคาสัมพันธ นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงการวางแผนและการจัดซื้อสินคา การ

คัดเลือกผลิตภัณฑเขาราน สวนประสมการสื่อสารทางการตลาดคาปลีก การบริหารกิจการราน การออกแบบและการ

ตกแตงรานคา ตลอดจนการใหบริการและการอำนวยความสะดวกแกลูกคาในธุรกิจคาปลีก 

    Study of various types of retailing business, customer purchasing behavior, running a     

multi-channel retail business, creating marketing strategies for retail businesses such as selection of 

sources and location, supply chain management and information technology, customer relations 

management; in addition, study of product planning and purchasing, product selection for stores, retail 

marketing communication mix, store management, store design and decoration, as well as provision of 

customer services and convenience in retail businesses.  

 

ตล. 419 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด      3 (3 - 0 – 6) 

MK 419 Quantitative Analysis in Marketing 

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

      ศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหเชิงปริมาณในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับงานดานการตลาด โดยเนนการนำ

แนวคิดทางทฤษฎีที่เก่ียวของกับการวิเคราะหเชิงปริมาณไปใชในการตัดสนิใจและวางแผนดานการตลาด เชน การใชสมการ

ถดถอยเชิงเสน การวิเคราะหการแบงแยก การวิเคราะหอนุกรมของเวลา ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบการจำลองสถานการณ 

การวิเคราะหการตัดสินใจ การหาจุดคุมทุน และการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ   

      Study of various forms of quantitative analysis suitable for the marketing field, focusing on  

theoretical concepts of quantitative analysis in marketing decision-making and planning, such as the use 

of linear regression, discriminant analysis, time series analysis, queuing theory, model simulations,  

decision-making analysis, determining break-even points and project feasibility analysis. 
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ตล. 422    กลยุทธการสงเสริมการขาย                                      3 (3 - 0 – 6) 

MK 422    Sales Promotion Strategies 

วิชาบงัคับกอน:  สอบได ตล. 101 

               ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หนาที่และวัตถุประสงคของการสงเสริมการขาย ทั้งการสงเสริมการขายที่มุงสู

ผูบริโภค การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย และการสงเสริมการขายโดยรานคา

ปลีก ข้ันตอนของการวางแผนจะครอบคลุมถึงการวิเคราะหสถานการณ การวางแผนการสงเสริมการขาย การทดสอบ

แผนการสงเสริมการขาย การปฏิบัติการตามแผน และการประเมินผลกลยุทธการสงเสริมการขาย 

               Study of definitions, importance, duties and objectives of sales promotions, including sales 

promotions aimed at consumers, middlemen, sales staff and sales promotion by retailers, the planning 

process covering situation analysis, sales promotion planning, testing of promotional plans, plan  

implementation and evaluation of sales promotion strategies. 

 

ตล. 423      การตลาดระหวางธุรกิจ 3 (3 - 0 – 6) 

MK 423      Business-to-Business Marketing 

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

     ศึกษาหลักการ ความสำคัญ ประเภทของตลาดระหวางธุรกิจ พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อ การ

บริหารความสัมพันธระหวางธุรกิจ เทคนิคการเจรจาตอรอง การวิเคราะห การวางแผน การกำหนดสวนประสมทาง

การตลาด และการประยุกตใชระบบพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส ตลอดจนการประเมินผลและการควบคุมตลาดระหวางธุรกิจ 

     Study of principles, importance, types of business-to-business marketing, purchasing  

decision-making behavior and processes, management of business-to-business relations, negotiation 

techniques, analysis, planning, determining marketing mix, and the application of e-commerce systems, 

as well as evaluation and control of business-to-business markets.  

  

ตล. 425     การศึกษาเฉพาะบคุคล                                                                       3 (0 – 6 - 6) 

MK 425     Independent Study        

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

     ศึกษาหัวขอหรือปญหาที่นักศึกษาสนใจ และเก่ียวของกับวิชาเอกทางดานการตลาด โดยหัวขอหรือปญหาที่

นักศึกษาสนใจนั้นตองไดรับการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งนักศึกษาตองคนควา รวบรวมขอมูล จัดทำโครงการ และ

นำเสนอผลงานในหัวขอหรือปญหานั้น ๆ 

    Study of topics or problems of students’ own interest related to major subjects in the  

marketing field, and approved by the student’s advisor; students must carry out research, collect data, 

organize a project and present the results on that topic or problem.  
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ตล. 426     การตลาดธุรกิจบันเทิง 3 (3 - 0 – 6) 

MK 426     Entertainment Marketing  

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 หรือไดรับอนุมัติจากคณบดี 

     ศึกษาหลักการ บทบาท หนาที่ และการกำหนดเปาหมายทางการตลาด สวนประสมทางการตลาด และการ

วิจัยตลาดที่เก่ียวกับธุรกิจบันเทิง อาทิ ภาพยนตร ดนตรี กีฬา สวนสนุก ทองเที่ยว และสถานบันเทิง เปนตน ตลอดจนกล

ยุทธทางการตลาดที่เก่ียวกับการขาย การสงเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง ที่มีผลตอ

ความสำเร็จของธุรกิจบันเทิง  

     Study of principles, roles, responsibilities and defining marketing targets, marketing mix, and 

marketing research related to the entertainment industry such as films, music, amusement parks,  

tourism and entertainment venues, as well as marketing strategies related to sales, sales promotion, 

advertising, public relations and direct marketing, that affect the success of entertainment businesses.  

  

ตล. 434     การตลาดสำหรับนวัตกรรม 3 (3 - 0 – 6) 

MK 434     Marketing for Innovation 

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

     ศึกษาแนวคิด หลักการ ความสำคัญ และวิธีการนำเทคโนโลยีชั้นสูงไปประยุกต ใชในการวางแผนการตลาด 

การพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดในปจจุบันและเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจทาง

การตลาดของผูบริหาร รวมทั้งยังศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สงผลกระทบตอการกำหนดกลยุทธทาง

การตลาดขององคกร 

    Study of concepts, principles, importance and methods of the application of advanced  

technology in marketing planning, new product development to meet current market demand and 

provide guidance for executives’ marketing decisions, including study of technological changes that  

affect an organization’s formulation of marketing strategy.  

 

ตล. 429     การตลาดสำหรับธุรกิจตอนรับ 3 (3 - 0 – 6) 

MK 429     Marketing for Hospitality Business 

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

    ศึกษาภาพรวมของธุรกิจตอนรับและบริการ อันประกอบดวยธุรกิจโรงแรม ทองเที่ยว สายการบิน รานอาหาร 

สปา เปนตน ศึกษาระบบการบริหารจัดการ ปจจัยสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกองคกร ที่สงผลกระทบตอการจัดการ 

และการดำเนินธุรกิจตอนรับและบริการ ตลอดจนศึกษาการวางแผน การจัดโครงสรางองคกร การสั่งการ การประสานงาน 

การควบคุม ภาวะความเปนผูนำและการสรางแรงจูงใจ การบริหารทรัพยากรมนุษย การตลาด และการใหบริการนัก

เดินทาง นักทองเที่ยว และแขกผูมาเยือน ตลอดจนการศึกษาถึงการเขียนแผนการตลาดของธุรกิจตอนรับและบริการ  

    Study of an overview of hospitality and service businesses, consisting of hotel, tourism,     

airline, restaurant and spa businesses; study of management systems, environmental factors, internal 

and external to the organization, that affect management and operations of hospitality and service  



 

 

สาขาวิชาการตลาด 
 

businesses; as well as study of planning, organizational structure, command, coordination, control, 

leadership and building motivation, human resource management, marketing and providing service to 

travelers, tourists and guests, and study of writing marketing plans for hospitality and service businesses.  

 

ตล. 440   การตลาดสำหรับธุรกิจเกม 3 (3 - 0 – 6) 

MK 440   Marketing for Game Business 

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

  ศึกษาภาพรวมของธุรกิจเกมประเภทตางๆ เพื่อทำความเขาใจถึงการคิดหัวขอเกมเพื่อตอบสนองกลุมเปาหมาย 

การทำการสื่อสารทางการตลาดเพื่อโปรโมท ศึกษาถึงชองทางการจัดจำหนายเกมทั้งทางหนารานหรือบนรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส ศึกษาการจัดกิจกรรมอีเวนทเพื่อสรางการรับรูในการเปดตัวเกม 

  Study of an overview of various types of games business to understand thinking of games     

titles in order to respond to target groups, marketing communications to promote games; study of  

distribution channels both in-store and electronic and event organization to build awareness of games 

launches. 

 

ตล.431    ศิลปะและการออกแบบเพื่อการสรางแบรนด                                       3 (3 - 0 – 6) 

MK431    Art and Design in Branding 

   ศึกษาทฤษฎีดานศิลปะและหลักการออกแบบ เชน การใชสีหรือการจัดองคประกอบ เพื่อใชในดานการสรางแบ

รนด เชน การออกแบบบรรจุภัณฑ โลโก พื้นที่ใหบริการ และสื่อออนไลน เพื่อสรางความนาสนใจและสงผลดานจิตวิทยาตอ

กลุมเปาหมาย 

  Study of theories of art and principles of design such as use of color or texture for branding 

purposes such as packaging design, logos, service areas and online media to create interest and make a 

psychological impact on target groups.  

 

ตล.432    การตลาดคอนเทนตแนวสรางสรรค                                                    3 (3 - 0 – 6) 

MK432    Creative Content Marketing 

   ศึกษาถึงวิธีการขายอยางสรางสรรคและการออกแบบเนื้อหาสำหรับสื่อดานการตลาดในรูปแบบของขอมูล 

รูปภาพ กราฟฟกหรือวีดิโอ เพื่อกระตุนความสนใจ การบอกตอ และเพิ่มยอดขายใหกับธุรกิจ 

  Study of creative sales methods and content design for marketing media in the form of  

information, pictures, graphics or video to stimulate interest and word of mouth recommendations, and 

increase sales for the business.  
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จก. 417     ทักษะสำหรับนักธรุกิจมืออาชีพ                                3 (3 – 0 – 6) 

MG 417     Business Professional Skills 

     ศึกษาและฝกฝนทักษะตางๆ ที่จำเปนตอการเสริมสรางบุคลิกภาพของความเปนนักธุรกิจมืออาชีพ  อาทิ การ

พัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก มนุษยสัมพันธ มารยาททางสังคม การพูดในที่ชุมชน การติดตอสื่อสารทางธุรกิจ 

และ เทคนิคการนำเสนออยางมืออาชีพ 

     The study and practice of various skills necessary to enhance the personality of business  

professionals, such as internal and external personality development, human relations, social etiquette, 

speaking in the community, business communications and professional presentation techniques. 

 

จก. 325    การฝกงานดานวิชาชีพ 3 (0 – 9 – 0) 

MG 325    Professional Internship 

วิชาบังคับกอน:  สอบไดวิชาเฉพาะดาน-บังคับ อยางนอย 2 วิชา หรือไดรับอนุมัติจากคณบดี  

       ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการ และศึกษาแนวทางในการแกปญหาตางๆ ในการดำเนิน

ธุรกิจ เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษามีความพรอมดานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอยางมีหลักการและเปนระบบ โดย

นักศึกษาจะตองฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหรือองคการตางๆ เปนเวลาไมนอยกวา 200 ชั่วโมง นักศึกษาตอง

จัดทำบันทึกความกาวหนาในการปฏิบัติงานในระหวางการฝกปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและนำเสนอ

ผลการฝกปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน 

       Study of real-life work systems in the workplace and study of approaches to problem-

solving in business operations to enhance students’ professional readiness through basic principled and  

structured practice; students must undertake real training in a workplace or other organization of not 

less than 200 hours; students must record their progress at work during the internship and on  

completion must complete a report and make a presentation on their performance.   

 

บธ. 325   การฝกงานดานผูประกอบการ 3 (0 – 9 - 0) 

BA 325    Entrepreneurial Internship  

วิชาบังคับกอน:  สอบไดวิชาเฉพาะดาน-บังคับ อยางนอย 2 วิชา หรือไดรับอนุมัติจากคณบดี  

    ศึกษาจิตวิญญาณของผูประกอบการ ความคิดสรางสรรค การแสวงหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหมๆ การจัดตั้ง

องคการ การวางแผน การปฏิบัติงานจริง การบริหารธุรกิจอยางเปนระบบ และหาแนวทางในการแกปญหา โดยนักศึกษา

จะตองฝกงานในโครงการฝกงานของมหาวิทยาลัย ภายใตการดูแลของคณาจารยที่ปรึกษาโครงการ หรือฝกงานในองคการ

ตางๆ เปนจำนวนไมนอยกวา 200 ชั่วโมง และนักศึกษาตองจัดทำรายงานสรุปผลการฝกงานเมื่อสิ้นสุดการฝกงาน 

   Study of entrepreneurial spirit, creative thinking, seeking out new business investment 

opportunities, setting up an organization, planning, actual implementation, systematic business 

management and finding approaches to problem-solving, with students training in the university  

internship program under the supervision of the program advisor or training in an organization for not 

less than 200 hours and students must complete a summary report on completion of the internship. 
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สศ. 301   เตรียมสหกิจศึกษา 3 (3 – 0 – 6) 

CO 301 Pre-Cooperative Education 

ศึกษาแนวคิดและความเขาใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมและทักษะดานตางๆ 

อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขารับการสัมภาษณงาน การพัฒนาทักษะในการ

สื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเปนทีม สรางสรรคการทำงานดวยกิจกรรม 5 ส วัฒนธรรมองคกร เทคนิคการคิดอยาง

สรางสรรค เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ ทักษะการเปนผูประกอบการ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ ขอควรปฏิบัติในระหวางการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในสถานประกอบการ   

Study of concepts and understanding of the cooperative education system, and the  

preparation of various skills such as writing job application letters, selecting a workplace, job interview 

techniques, developing communication skills, personality, team work, creating work through 5 S  

activities, organizational culture, creative thinking techniques, report writing and presentation  

techniques, entrepreneurial skills,  ethics and professional codes of conduct, conduct while working, 

and safety in the workplace.  

 

จก. 430 สหกิจศึกษา      9 (0 – 35 – 0) 

MG 430   Co-operative Education 

วิชาบังคับกอน: สอบได สศ. 301 และวิชาเฉพาะดาน-บังคับ อยางนอย 3 วิชา 

  ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการธุรกิจในฐานะพนักงานของสถานประกอบการเพื่อเสริมสรางให

นักศึกษามีความพรอมดานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอยางมีหลักการและเปนระบบ นักศึกษาจะตองมีชั่วโมงการ

ทำงานอยางเต็มเวลารวมแลวไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือ 1 ภาคการศึกษา รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานจาก

อาจารยที่ปรึกษารวมกับสถานประกอบการ นักศึกษาตองจัดทำบันทึกความกาวหนาในการปฏิบัติงานในระหวางการ

ปฏิบัติงาน รวมทัง้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

  Study of real-life work systems as an employee in a business to enhance students’ 

professional readiness through basic principled and structured practice; students must work full-time 

for not less than 16 weeks or 1 semester, including work evaluation by their advisor and workplace; 

students must record their progress at work during the internship and both complete a report and 

make a presentation on their performance at the end of the internship.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สาขาวิชาการตลาด 
 

ตล. 441    กลยุทธการขาย 3 (3 - 0 – 6) 

MK 441    Sales Strategy 

วิชาบังคับกอน:  สอบได ตล. 101 

 ศึกษาหลักการ  แนวคิด ความสำคัญ การกำหนดกลยุทธการขาย เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน รวมทั้ง

การวิเคราะหสภาพแวดลอม พฤติกรรมผูบริโภค การเขาถึง และการสื่อสารกับผูบริโภค ที่สงผลกระทบตอกลยุทธการขาย

เพื่อใหธุรกิจเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 Study of principles, concepts, importance, and formulation of sales strategies. to create a com-

petitive advantage including the analysis of the environment Consumer behavior, accessibility and 

communication with consumers that affect the sales strategy to grow the business effectively. 

 

จก. 436   การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3 (3 - 0 – 6) 

MG 436   E-Commerce Management  

วิชาบังคับกอน: สอบได จก. 111, กง. 212 และ ตล. 101 

          ศึกษากระบวนการจัดตั้งธุรกิจในระบบการคาอิเล็กทรอนิกส และการจัดการธุรกิจในรูปแบบการคาระหวางธุรกิจ

กับธุรกิจ ธุรกิจกับลูกคา และลูกคากับลูกคา เรียนรูเก่ียวกับการจัดตั้งเว็บไซต การจดโดเมนเนม ระบบความปลอดภัย 

ปญหาและอุปสรรคของระบบการคาอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนประยุกตใชความรูดานการตลาดอิเล็กทรอนิกส การรับ

จายเงินบนอินเตอรเน็ต การจัดการสินคาคงคลังและการกระจายสินคาจากคำสั่งซื้อออนไลน และกฎหมายที่เก่ียวของกับ

การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสผานการจัดทำธุรกิจในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจริง 

 Study of the process of setting up businesses in electronic trading systems and business man-

agement in the form of trade between businesses, between businesses and customers and between 

customers; learning about setting up websites, domain name registration, security systems, problems 

and obstacles of electronic trading systems, as well as the application of knowledge of electronic mar-

keting, accepting electronic payments, inventory management and product distribution from online or-

ders, and  laws related to electronic transactions conducted by businesses in true e-commerce models. 

 

นศ. 021   จิตวิทยาและพฤติกรรมผูบริโภค 3 (3 - 0 – 6) 

CA 021    Consumer Psychology & Behavior  

          ศึกษาทำความเขาใจแนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยาที่เก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยที่สงผลตอ

กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค พฤติกรรมผูบริโภคประเภทตาง ๆ  และแนวทางการประยุกตใชพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อ

การสื่อสาร 

 The course aims to provide students with an understanding of the concept, theory of psychol-

ogy, sociology that relates to consumer behaviors, factors that influence the process of making decision 

of consumers, different types of consumers, and the way in which to apply the consumer behaviors for 

communication.    

 



 

 

สาขาวิชาการตลาด 
 

สบ. 031 การสรางเร่ืองราวแบรนดอยางสรางสรรค 3 (3 - 0 – 6) 

BD 031 Creative Brand Storytelling  

         ศึกษาความหมาย ธรรมชาต ิและที่มาของความคิดสรางสรรค พรอมทั้งฝกฝนเทคนิคและวิธีการคิดแบบตาง ๆ เพื่อ

นำไปสรางแนวคิดและการสรางสรรคเร่ืองราวใหกับแบรนด นอกจากนี้ผูเรียนจะไดศึกษาวิธีการเลาเร่ืองของแบรนดดวย

รูปภาพและเนื้อหา ผานการเรียนการสอนในรูปแบบการปฏิบัติทั้งแบบกลุมและรายบุคคล 

 Students will spend the beginning of the course learning about the nature of creativity. Later 

on, individuals will practice their storytelling skills including creating a brand story and telling brand sto-

ry through creative illustration and content. 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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