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หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ (วชิาเอกการตลาด) 

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตึอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 
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10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพือ่ใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมือง 

เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก ทีส่่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบตอ่

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิ สภาพทางสงัคม

และวัฒนธรรมของประเทศในสมาชกิอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ตี่อภูมภิาคตา่งๆ 

ของโลก 

11301 ภาษาองักฤษส าหรบันกัธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 English for Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในวงการธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการตดิตอ่สือ่สารในงานธรุกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในวงการธรุกจิ เพือ่ประโยชนใ์นการตดิตอ่สือ่สาร

และเพิม่พูนประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Finance Accounting and Managerial Accounting 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการจัดท าบัญชแีละการน าเสนอรายงานทางการเงนิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าขอ้มลูทางการบญัชไีปใชใ้นการจัดการธรุกจิได ้
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 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปใชเ้ป็นพืน้ฐานส าหรับการศกึษาในชดุวชิาอืน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิเบือ้งตน้ทางการบัญช ีการรายงานทางการเงนิ กระบวนการ ขัน้ตอนการบันทกึบัญชตีาม

วงจรบญัชสี าหรับธรุกจิบรกิารและพาณชิยกรรม และการบญัชภีาษีอากรส าหรับธรุกจิ 

 แนวความคดิการบัญชเีพื่อการจัดการ ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับตน้ทุน การวเิคราะหต์น้ทุน-ปรมิาณ-ก าไร  

การจัดท างบประมาณ การวเิคราะหง์บการเงนิ การใชข้อ้มูลทางบัญชเีพื่อการตัดสนิใจ การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

ระบบสารสนเทศทางการบญัช ีและการควบคมุภายใน 

30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Finance and Business Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารเงนิทนุและการจัดการเงนิทนุของธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วัตถุประสงคแ์ละการรับผดิชอบทางการเงนิ ตลาดการเงนิ สถาบันการเงนิ ความเสีย่งและผลตอบแทน 

การจัดการสนิทรัพยห์มุนเวยีนและสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน โครงสรา้งเงนิทนุ ตน้ทนุเงนิทนุ นโยบายเงนิปันผล และ

การจัดหาเงนิทนุ 

 หลกักฎหมายทัว่ไป กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิ กฎหมายเกีย่วกบั 

การจัดองคก์รธรุกจิ กฎหมายคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกบัตราสารทางการเงนิ 

30210 การจดัการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Production and Operations Management and Principle of Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการผลติและด าเนนิงาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบการผลิตและด าเนินงาน การวางแผนผลิตภัณฑ์ ก าลังผลิต ท าเลที่ตั ้ง การวางผังสถาน

ประกอบการ การจัดการคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพยากรณ์การผลติ การจัดการสนิคา้คงคลัง  

การวางแผนและการควบคุมการผลิตและด าเนินงาน การออกแบบงาน การวัดงาน มาตรฐานการท างาน  

การจัดล าดบังาน ความปลอดภัยในการท างาน การบรหิารโครงการ 

 แนวคดิการตลาด หนา้ทีก่ารตลาด และบทบาททางการตลาด กระบวนการการตลาด โครงสรา้งองคก์าร

ทางการตลาด สภาพแวดลอ้มทางการตลาด การจัดการการตลาดและการวางแผนกลยุทธ ์การวจิัยการตลาด ระบบ

สารสนเทศทางการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตลาดธุรกจิและพฤตกิรรมการซือ้ การแบง่สว่นตลาดและการตลาด

เป้าหมาย การวางแผนและการตดัสนิใจดา้นผลติภัณฑ ์การวางแผนและการตดัสนิใจดา้นราคา การวางแผนและการ

ตัดสนิใจดา้นการจัดจ าหน่าย การวางแผนและการตัดสนิใจดา้นการสง่เสรมิการตลาด และจรรยาบรรณวชิาชพี

บรหิารธรุกจิ 
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30211 องคก์ารและการจดัการ และการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Organization and Management and Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ หนา้ทีแ่ละวธิกีารจัดองคก์าร รวมถงึการบรหิารองคก์ารสมัยใหม่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าหลกัการดงักลา่วมาประยุกตใ์ชก้บัองคก์าร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย รูปแบบ ประเภท และขัน้ตอนของการวางแผน โครงสรา้งและสายการบังคับบัญชา แนวคดิ

และทฤษฎตี่างๆ เกีย่วกับองคก์าร การจัดองคก์าร การอ านวยการ การจูงใจและความเป็นผูน้ า กลุ่มและองคก์าร  

การจัดการสมัยใหมใ่นองคก์าร 

 ทฤษฎแีละหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ระบบคุณธรรม ขอบข่ายและขัน้ตอนในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนก าลงัคน  การก าหนดต าแหน่งและอตัราเงนิเดอืน การสรรหา การคดัเลอืก การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์การจัดสวสัดกิารและการพนักงานสมัพันธ ์การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เทคนคิและเครือ่งมอืของ

การจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 

30212 คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตดัสนิใจ (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics, Business Statistics and Quantitative Analysis  

 for Decision Making 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับคณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถติพิืน้ฐาน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถติธิรุกจิและประยกุตใ์ชใ้นการตดัสนิใจได ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณและประยุกตใ์ชใ้นการตดัสนิใจได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พชีคณติเบือ้งตน้ จ านวน การนับ เชต เมตรกิซพ์ืน้ฐาน สมการและการแกส้มการ แคลคลูสัเบือ้งตน้และ

การน าไปใช ้สถติพิืน้ฐานและการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ ตัวแปรสุม่และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุม่ 

ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น การประมาณคา่ การทดสอบสมมตฐิานและการใชส้ถติอินุมาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวน 

การวเิคราะหส์หสมัพันธแ์ละการถดถอย การวเิคราะหเ์ลขดัชน ีการวเิคราะหอ์นุกรมเวลา การพยากรณ์ธรุกจิ ความรู ้

พืน้ฐานเกีย่วกับการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตัดสนิใจทางธุรกจิ ตัวแบบการตัดสนิใจ ตัวแบบโปรแกรมเชงิเสน้ 

ตัวแบบการขนสง่ ตัวแบบมอบหมายงาน ตัวแบบสนิคา้คงคลัง ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบมาร์คอฟ ตัวแบบจ าลอง

สถานการณ์ ตวัแบบ PERT/CPM 

32302 การจดัการการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการตลาด และสามารถน าไปประยุกตก์ับการปฏบิัตงิาน

การตลาดได ้

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดท าแผนการตลาด และสามารถจัดเตรียมขอ้มูลเพื่อการ

จัดท าแผนการตลาดได ้ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปจัดท าแผนการตลาดไดใ้นทางปฏบิัต ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ บทบาท และหนา้ทีก่ารตลาด ปรัชญา และแนวคดิการตลาด ระบบการตลาด 

และระบบสารสนเทศการตลาด กระบวนการทางการตลาด แนวโนม้การตลาด และพฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตลาด

เป้าหมาย การวเิคราะหโ์อกาสและอปุสรรคทางการตลาด การวเิคราะหจ์ุดแข็งและจุดออ่นของกจิการ การจัดการ

สว่นประสมการตลาด การวางแผน การด าเนนิการ การควบคมุ การประเมนิผลการตลาด การจัดการความสมัพันธก์ับลกูคา้ 

และจรรยาบรรณการตลาด 

 องคป์ระกอบของแผนการตลาด วธิกีารหาขอ้มูลเพือ่การจัดท าแผนการตลาด ขัน้ตอนและวธิกีารจัดท า

แผนการตลาด การวเิคราะหแ์ผนการตลาดเพือ่น าไปใชใ้นการด าเนนิงานธรุกจิ 

32316 การจดัการการขายและศลิปะการขาย (6 หนว่ยกติ) 

 Sales Management and Salesmanship 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัศลิปะการขาย รวมทัง้บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของพนักงานขาย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการขายและเขา้ใจบทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูจ้ัดการ

ดา้นการขาย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของพนักงานขาย กระบวนการขาย เทคนิคการขาย ซึง่รวมถึง 

การเลอืกสรรลกูคา้ การเขา้พบลกูคา้ การเสนอขาย การปิดการขายและบรกิารหลงัการขาย 

 บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูจ้ัดการขาย การจัดองคก์ารฝ่ายขาย ก าหนดนโยบายและกล

ยุทธก์ารขาย การพยากรณ์การขายและการจัดท างบประมาณ การจัดการพนักงานขายซึง่รวมถงึการคัดเลอืกและ

ฝึกอบรมพนักงานขาย การก าหนดอาณาเขตการขายและโควตาการขาย การวเิคราะหเ์วลา การมอบหมายงาน 

การควบคมุและประเมนิผลงาน การก าหนดคา่ตอบแทน 

32333 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (6 หนว่ยกติ) 

 Consumer Behavior Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์บบจ าลองของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 2. เพือ่ใหม้แีนวคดิและการวเิคราะหก์ระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 

 3. เพือ่ใหน้ าความรูเ้กีย่วกบัผลการวเิคราะหผ์ูบ้รโิภคไปประยุกตใ์ชก้ับกจิกรรมทางการตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค การวเิคราะหป์ระเภทของผูบ้รโิภค การเขา้ใจผูบ้รโิภคผา่นการวจิัยผูบ้รโิภค 

การแบง่สว่นตลาด แบบจ าลองการวเิคราะหผ์ูบ้รโิภค ปัจจัยภายในและภายนอกทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

การวเิคราะหก์ระบวนการตดัสนิใจซือ้ และการประยกุตใ์ชก้ลยุทธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวจิยัการตลาด และ  (6 หนว่ยกติ) 

 การศกึษาความเป็นไปได ้

 Marketing Information System and Marketing Research and Feasibility Study 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการวจัิยการตลาด และสามารถน าความรูใ้นการวจัิยการตลาดไปใชใ้น

ตดัสนิใจทางการตลาดได ้
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 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการศกึษาความเป็นไปได ้และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการ

ปฏบิตังิานได ้

 3. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับระบบสารสนเทศทางการตลาด และสามารถน าไปใชใ้นการ

ปฏบิตังิานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศทางการตลาด ประเภทของสารสนเทศ สารสนเทศ 

กับการตัดสนิใจทางการตลาด การออกแบบระบบสารสนเทศ ลักษณะของการวจัิยการตลาด กระบวนการวจัิย 

การก าหนดจุดประสงค์และประเภทของการวจิัย การออกแบบวจิัย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล  

และการจัดท ารายงานการวจัิย และการศกึษาความเป็นไปได ้

32408 การจดัการธุรกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี (6 หนว่ยกติ) 

 Small Business Management and Retailing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายและการด าเนินงานของธุรกจิขนาดย่อม และปัญหา ในการบรหิารธุรกจิ

ประเภทนี ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในดา้นการบรหิารงานเกีย่วกับการคา้ปลกี ทัง้ในดา้นการคา้ปลกีขนาด

เล็กและขนาดใหญ ่

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 บทบาท แนวความคดิ และขัน้ตอนในการวางแผนการประกอบการของธุรกจิขนาดย่อม การบรหิารและ

ควบคมุทางการเงนิ การส ารวจตลาด แหลง่เงนิทนุ การหาท าเลทีต่ัง้ การสง่เสรมิการขาย การตัง้ราคา การควบคมุ

สนิคา้คงคลัง การใหส้นิเชือ่ การเสีย่ง การบรหิารขอ้มูลทางการบัญช ีการคา้ปลกี การจัดรา้นคา้ การบรหิารบคุคล 

การบรหิารสนิคา้ การบรหิารการขายและการบรหิารการควบคมุในการคา้ปลกี 

32414 การตลาดสนิคา้เกษตรกบัเศรษฐกจิของไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Marketing and Thai Economy 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพันธข์องการตลาดสนิคา้เกษตร 

 2. เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับขอบเขต หนา้ที ่แนวคดิ กระบวนการและกลยุทธข์องการตลาด

สนิคา้เกษตร 

 3. เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจลักษณะรากฐาน และวธิวีเิคราะหเ์ศรษฐกจิของประเทศไทยเพือ่การพัฒนา

เศรษฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการของระบบเศรษฐกจิไทยกับการตลาด ความหมาย ขอบเขตของการตลาดสนิคา้เกษตร 

หนา้ที ่และความส าคัญของการตลาด ระบบการตลาดสนิคา้เกษตร แนวคดิเรือ่งสว่นประสมการตลาด การวเิคราะหส์ภาวะ

แวดลอ้ม การวเิคราะห์ตลาด การวจิัยตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย กระบวนการการตลาด กลยุทธ์การตลาด 

แผนการตลาด การควบคมุทางการตลาด ตลอดจนการประเมนิผลและการจัดท ารายงานทางการตลาด การจัดการ

การตลาดและการผลติและการตลาดระหวา่งประเทศ 

 

 



8 
 

32432 การจดัการผลติภณัฑแ์ละราคา (6 หนว่ยกติ) 

 Product and Price Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัผลติภัณฑ ์การจัดประเภท การก าหนดสว่นประกอบผลติภัณฑ ์การก าหนดกลยทุธ์

ผลติภัณฑต์ามวงจรชวีติของผลติภัณฑ ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับโครงสรา้งราคา การตัดสนิใจในดา้นราคา การก าหนดราคาตามจุดมุ่งหมายต่างๆ 

การก าหนดราคาของผูผ้ลติและการก าหนดราคาของผูจ้ัดจ าหน่าย 

 3. เพือ่น าความรูด้า้นผลติภัณฑแ์ละราคาไปก าหนดกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับผลติภัณฑ ์การจัดประเภทผลติภัณฑแ์ละกลยุทธ์การตลาด การก าหนดส่วนประสม

ผลติภัณฑ ์การก าหนดกลยุทธก์ารตลาดของผลติภัณฑแ์ละราคาใหส้อดคลอ้งกับวงจรชวีติผลติภัณฑ ์การพัฒนา

ผลติภัณฑใ์หม ่การตดัสนิใจดา้นราคา การก าหนดราคาตามจดุมุ่งหมายตา่งๆ การตัง้ราคาของผูผ้ลติและผูจั้ดจ าหน่าย 

32435 ประสบการณว์ชิาชพีการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎแีละเทคนคิตา่งๆ ดา้นการตลาดสูภ่าคปฏบิตั ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถฝึกทกัษะในการวเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทางการตลาด 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนา และเสรมิสรา้งภาวะผูน้ า และทกัษะในการเป็นนักการตลาดทีด่ ี

 4. เพือ่พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมในการประกอบอาชพีดา้นการตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและทฤษฎทีางการบรหิารธุรกจิโดยเนน้หนักดา้นการจัดการการตลาดสูภ่าคปฏบิตั ิ

การใชก้รณีศกึษาสถานการณ์จ าลอง และเกมทางธุรกจิเพือ่พัฒนาทักษะ การวเิคราะหปั์ญหา การแกปั้ญหา การวางแผน 

และการตัดสนิใจทางการตลาด การจัดการลูกคา้สัมพันธ์และความรับผดิชอบต่อสังคม ศกึษาจรรยาบรรณทางการ

ตลาด การใชก้จิกรรมกลุ่มสัมพันธเ์พื่อเสรมิสรา้งจรรยาวชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าใหเ้ป็น

นักการตลาดทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ 

32449 การสรา้งธุรกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Building and Entrepreneurship 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิและวธิกีารสรา้งธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มทีป่ระสบความส าเร็จ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการสรา้งธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์การสรา้งมูลคา่เพิม่

ใหแ้กธุ่รกจิ วธิกีารและขัน้ตอนในการสรา้งธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหป้ระสบความส าเร็จ บทบาทของการ

เป็นผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีป่ระสบความส าเร็จ การพัฒนาศักยภาพในการแขง่ขันและสรา้ง

ความแข็งแกร่งใหก้บัธรุกจิ 
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32473 การจดัการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอุ่ปทาน (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing Channel and Supply Chain Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการชอ่งทางการจัดจ าหน่าย บทบาทของคนกลางและความรูเ้กีย่วกับ

  หว่งโซอ่ปุทานตัง้แตก่ารจัดหาวตัถดุบิ การผลติ การเก็บรักษา การขนสง่ และการกระจายสนิคา้ ไปสู่

  คนกลางและผูบ้รโิภค 

 2. เพื่อน าความรูเ้รื่องช่องทางการจัดจ าหน่ายและห่วงโซ่อุปทานไปประยุกตใ์ชส้อดคลอ้งตอ้งกัน  

  ซึง่ประกอบดว้ย การจัดหาวตัถดุบิและสนิคา้ การแปรรูป การก าหนดระดบับรกิาร เพือ่ใหเ้กดิความพงึ

  พอใจของทกุฝ่ายทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับห่วงโซอ่ปุทาน การจัดหาทัง้วัตถุดบิ วัสด ุและสนิคา้ส าเร็จรูป การคัดเลอืกแหลง่จัดซือ้

จัดหา การตรวจสอบ การควบคมุคณุภาพ การจัดซือ้จัดหาใหไ้ดใ้นราคา ปรมิาณและเวลาทีเ่หมาะสม การตัดสนิใจ

เกี่ยวกับการผลิตและการจัดซื้อเพื่อจ าหน่าย การจัดการการจัดจ าหน่าย การเลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย 

กระบวนการคัดเลอืกคนกลาง การวางแผนและการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย การจัดการสนิคา้คงคลังและ 

การขนถ่าย การจัดส่ง การขนส่ง การจัดการสนิคา้คงคลัง เพื่อบริการและสนองความตอ้งการใหไ้ดต้ามความ

ตอ้งการของตลาด และน ามาใชเ้ป็นกลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing Communication and Promotion 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับบทบาทหนา้ทีข่องการสือ่สารทางการตลาด ส่วนประสมของการสือ่สาร  

  กระบวนการสือ่สาร และการวางแผนการสือ่สารทางการตลาด 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมาย ความส าคญัและสว่นประสมการสง่เสรมิการตลาด 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประสานความรูร้ะหวา่งจติวทิยาของผูบ้รโิภคกบัสว่นประสมของการสง่เสรมิการตลาด 

 4. เพือ่ใหส้ามารถก าหนดแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิัตกิารสง่เสรมิการตลาดได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หนา้ที ่บทบาทของการสือ่สารทางการตลาด เครื่องมอืของการสือ่สาร สว่นประกอบของการ

สือ่สารทางการตลาด กระบวนการสือ่สาร และการวางแผนการสือ่สารทางการตลาด 

 ความหมาย บทบาท ความส าคัญของสว่นประสมการสง่เสรมิการตลาด โดยศกึษาแนวคดิ วัตถุประสงค ์

ลักษณะวธิกีารด าเนนิงาน การก าหนดแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิัตกิาร การจัดสรรงบประมาณ การประเมนิผล และ

การพัฒนาการสง่เสรมิการตลาดในอนาคต 

32475 การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก (6 หนว่ยกติ) 

 International and Global Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก เศรษฐกจิโลก สภาวะแวดลอ้มของ

ตลาดโลก และการจัดการองคก์รเพือ่ไปสูต่ลาดโลก 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ แนวคดิ บทบาท และความส าคัญของตลาดระหวา่งประเทศ 

3. เพือ่เสรมิสรา้งแนวความคดิ เจตคตดิา้นการจัดการการตลาดเพือ่น าเขา้สูก่ารตลาดระหวา่งประเทศ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการการตลาดและการลงทนุในตา่งประเทศ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกับตลาดระหวา่งประเทศและตลาดโลก เศรษฐกจิโลก สภาวะแวดลอ้มของตลาดโลก 

ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อการตลาดโลก การจัดองค์การเพื่อสู่ตลาดโลก บทบาทและความสัมพันธ์ของ

การตลาดระหว่างประเทศ องคก์รระหว่างประเทศ ความสัมพันธร์ะหว่างตลาดภายในประเทศและตลาดระหว่าง

ประเทศ การตัดสนิใจเลือกตลาดต่างประเทศ และการน าเขา้สู่ตลาดระหว่างประเทศ การลงทุนตามกลยุทธ์

การตลาด กระบวนการของการสง่ออกและน าเขา้ 

32476 การตลาดสถาบนัและการตลาดบรกิาร (6 หนว่ยกติ) 

 Institutional Marketing and Service Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นดา้นการวางแผน การก าหนดกลยทุธก์ารตลาดของตลาดสถาบนั 

 2. เพื่อใหม้ีความรูล้ักษณะเฉพาะของตลาดบริการ การออกแบบบริการและการก าหนดกลยุทธ์

การตลาดในตลาดบรกิาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ขอบเขตและลกัษณะของตลาดสถาบนั การวางต าแหน่งกลยทุธต์ลาดสถาบนั องคป์ระกอบของแผนการ

ตลาดในหน่วยธุรกจิ การแบ่งส่วนตลาดโดยใชก้ารวเิคราะห์ SWOT ผูม้ีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจในตลาดสถาบัน 

การเลอืกตลาดเป้าหมาย เทคนคิการสรา้งภาพพจน์องคก์ร กลยุทธก์ารก าหนดราคาและชอ่งทางการจัดจ าหน่าย 

เครือ่งมอืสือ่สารของตลาดสถาบัน ความหมายของบรกิาร พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในตลาดบรกิาร การก าหนดลักษณะ

ทางกายภาพทีจุ่ดบรกิาร บทบาทของพนักงานและลกูคา้ในตลาดบรกิาร การบรหิารความตอ้งการการจัดการลกูคา้สมัพันธ ์

การตัง้ราคาในตลาดบรกิาร 

32489 การตลาดรว่มสมยั และการตลาดดจิทิลั (6 หนว่ยกติ) 

 Contemporary Marketing and Digital Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการตลาดร่วมสมัย สภาพแวดลอ้มทางการตลาด และแนวโนม้

การตลาดในอนาคต 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัตลาดดจิทิัลในปัจจบุนั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกบัตลาดดจิทิลัไปประยกุตใ์ชใ้นการท าการตลาดได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกี่ยวกับการตลาดร่วมสมัย การวางแผนเชงิกลยุทธ์ในการตลาดร่วมสมัย สภาพแวดลอ้ม 

ทางการตลาด จรรยาบรรณ และความรับผดิชอบต่อสงัคมในการตลาดร่วมสมัย การตลาดเป้าหมายในการตลาดร่วมสมัย 

การวิจัยการตลาดและการพยากรณ์ยอดขายในการตลาดร่วมสมัย การตลาดสัมพันธ์ภาพและการจัดการ

ความสัมพันธก์ับลูกคา้ในการตลาดร่วมสมัย การตัดสนิใจดา้นผลติภัณฑใ์นการตลาดร่วมสมัย การตัดสนิใจดา้น 

การจัดจ าหน่ายในการตลาดร่วมสมัย การตดัสนิใจดา้นราคาในการตลาดร่วมสมัย  

 ความหมายของตลาดดจิทิัล องคป์ระกอบและการน าไปประยุกตใ์ช ้การเจรญิเตบิโตของอนิเทอร์เน็ต 

เว็บไซต ์สือ่สงัคมออนไลน ์และการประเมนิผลการท าการตลาดดจิทิัล 
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60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและเศรษฐศาสตรม์หภาค 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจปัญหาทางเศรษฐกจิและนโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาเศรษฐกจิของไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์อปุสงค ์อปุทาน ดลุยภาพของตลาด ทางเลอืกของผูบ้รโิภค การผลติ 

ตน้ทนุการผลติ ตลาดแขง่ขันสมบรูณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่แขง่ขันกึง่ผูกขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย ตลาดปัจจัย

การผลติ ผลตอบแทนปัจจัยการผลติ เศรษฐศาสตร์สาธารณะ รายไดป้ระชาชาต ิการวัดรายไดป้ระชาชาติ 

สว่นประกอบของรายไดป้ระชาชาต ิการก าหนดรายไดป้ระชาชาตดิุลยภาพ การคลัง นโยบายการคลัง การเงนิ 

นโยบายการเงนิ เงนิเฟ้อ เงนิฝืด การว่างงาน การคา้ระหว่างประเทศ การเงนิระหว่างประเทศ และการพัฒนา

เศรษฐกจิของไทย 
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