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หล ักสูตรบริหารธุรกิจบ ัณฑิต (วิชาเอกการตลาด)
สาขาวิชาวิทยาการจ ัดการ
10103

ท ักษะชีวต
ิ

(6 หน่วยกิต)

Life Skills
ว ัตถุประสงค์
่ สาร การแสวงหาความรู ้ และการใช ้เทคโนโลยีในการดาเนินชีวต
1. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการสือ
ิ
2. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการคิด วิเคราะห์ และการแก ้ปั ญหาในสถานการณ์ตา่ งๆ
3. เพือ
่ พัฒนาตนให ้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์
คาอธิบายชุดวิชา
ทักษะในการดาเนินชีวต
ิ ในสังคม ความใฝ่ รู ้ การแสวงหาและพัฒนาความรู ้ การใช ้เทคโนโลยี การใช ้เหตุผล
การคิดวิเคราะห์ การแก ้ปั ญหา การเจรจาต่อรอง การบริหารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด ความเข ้าใจตนเอง
คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาท และการสมาคม
10111

่ สาร
ภาษาอ ังกฤษเพือ
่ การสือ

(6 หน่วยกิต)

English for Communication
ว ัตถุประสงค์
่ สาร
1. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ภาษาอังกฤษเป็ นเครือ
่ งมือในการสือ
2. เพือ
่ ศึกษาโครงสร ้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษทีส
่ าคัญ
3. เพือ
่ สามารถใช ้ทักษะฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให ้ถูกต ้องและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่ งๆ
คาอธิบายชุดวิชา
โครงสร ้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษทีใ่ ช ้ในการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
่ สาร
เพือ
่ การสือ
10121

อารยธรรมมนุษย์

(6 หน่วยกิต)

Human Civilization
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในด ้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจอารยธรรมของมนุษย์ในอดึตอันเป็ นพืน
้ ฐานของอารยธรรมในปั จจุบน
ั
่ ชมคุณค่าของอารยธรรมทีม
3. เพือ
่ ให ้ตระหนักและชืน
่ นุษย์ได ้สร ้างสรรค์ขน
ึ้
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้เกีย
่ วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม
่ นุษย์ได ้สร ้างสรรค์ขน
ึ้ ในด ้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ภูมป
ิ ั ญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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10131

ั
สงคมมนุ
ษย์

(6 หน่วยกิต)

Human Society
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้เข ้าใจความเป็ นมนุษย์ ชุมชน และสังคม
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจกลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์
3. เพือ
่ เสริมสร ้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
คาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะพืน
้ ฐานของความเป็ นมนุษย์ การรวมตัวเป็ นชุมชนและสังคม การกระจายและการตัง้ ถิน
่ ฐานของมนุษย์
องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ส่งผลต่อ
การจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปั ญหาสังคมและแนวทางแก ้ไข การเสริมสร ้างสังคมทีด
่ ี
10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

(6 หน่วยกิต)

Science, Technology and Environment for Life
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกี่ย วกั บ แนวคิด กฎเกณฑ์ และพั ฒ นาการทางวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีท ม
ี่ ี
อิทธิพลต่อความคิด และความเป็ นอยูข
่ องมนุษย์
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ต
ิ และมนุษย์
3. เพื่อ ให ้เข ้าใจความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์กั บ สิง่ แวดล ้อมและผลกระทบของวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีทม
ี่ ต
ี อ
่ สิง่ แวดล ้อม
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในการประยุกต์วท
ิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในชีวต
ิ ประจาวัน
5. เพือ
่ เสริมสร ้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตสานึกในการรักษาสิง่ แวดล ้อม
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ความคิด เชิง วิเ คราะห์ กฎเกณฑ์แ ละพั ฒ นาการทางวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ธรรมชาติวท
ิ ยาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับมนุ ษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุ ษย์ มนุ ษย์กับสิง่ แวดล ้อม สุขภาพอนามัยและ
โภชนาการ การประยุกต์วท
ิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในการดารงชีวต
ิ
10151

ไทยศึกษา

(6 หน่วยกิต)

Thai Studies
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับความเป็ นไทยในด ้านประวัตศ
ิ าสตร์ สังคม ภาษาและวัฒนธรรม
2. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้รับไปประยุกต์ใช ้ในการดารงชีวต
ิ
3. เพือ
่ ให ้เกิดความเข ้าใจและเกิดความภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้เกีย
่ วกับความเป็ นไทยในด ้านประวัตศ
ิ าสตร์ การตัง้ ถิน
่ ฐาน การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา
และพิธก
ี รรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม

3
10152

ั
ไทยก ับสงคมโลก

(6 หน่วยกิต)

Thailand and the World Community
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกี่ย วกั บ สถานการณ์ แนวโน ม
้ ลัก ษณะความสัม พั น ธ์ และการเปลีย
่ นแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสังคมโลกทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อประเทศไทย
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับสถานะของประเทศไทยในสังคมโลก
3. เพือ
่ ให ้นาความรู ้ไปคิด วิเคราะห์ปัญหา อันเป็ นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ในมิตต
ิ า่ งๆ ทัง้ ทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม
คาอธิบายชุดวิชา
สถานะของประเทศไทยในสัง คมโลก พลวัต ของการเปลีย
่ นแปลงในสัง คมโลก ทีส
่ ่ง ผลกระทบต่ อ
ประเทศไทย รวมถึงสภาพปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ อันเป็ นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ซีง่ ส่งผลให ้เกิด
ความตระหนั ก และมีความรู ้ความเข ้าใจในสภาพการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์ถงึ สาเหตุของปั ญหาและผลกระทบต่อ
ภาพรวมของสังคมไทยและตัวบุคคลในมิตต
ิ า่ งๆ ทัง้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม คุณธรรม จริยธรรม
10164

ั
สงคมและว
ัฒนธรรมอาเซียน

(6 หน่วยกิต)

Society and Culture in the ASEAN Community
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้เข ้าใจภูมห
ิ ลังและประวัตศ
ิ าสตร์ของภูมภ
ิ าคอาเซียน
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจจุดประสงค์การรวมกลุม
่ ของประเทศสมาชิกในอาเซียน
3. เพือ
่ ให ้เข ้าใจสภาพทางสังคม และวัฒนธรรมของชาติสมาชิกในอาเซียน
4. เพือ
่ ให ้เข ้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ ของอาเซียนกับชาติตา่ งๆ
คาอธิบายชุดวิชา
ภูมห
ิ ลังและประวัตศ
ิ าสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน การรวมกลุม
่ ของประเทศสมาชิก สภาพทางสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศในสมาชิกอาเซียน บทบาทของอาเซียน และความสัมพั นธ์ของอาเซียนทีม
่ ต
ี ่อภูมภ
ิ าคต่างๆ
ของโลก
11301

ภาษาอ ังกฤษสาหร ับน ักธุรกิจ

(6 หน่วยกิต)

English for Business
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับโครงสร ้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจ
่ สารในงานธุรกิจได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสือ
คาอธิบายชุดวิชา
่ สาร
โครงสร ้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษ ซึง่ ใช ้กันทัว่ ไปในวงการธุรกิจ เพือ
่ ประโยชน์ในการติดต่อสือ
และเพิม
่ พูนประสิทธิภาพในการปฏิบต
ั งิ าน
30208

การบ ัญชีการเงินและการบ ัญชีเพือ
่ การจ ัดการ

(6 หน่วยกิต)

Finance Accounting and Managerial Accounting
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในกระบวนการจัดทาบัญชีและการนาเสนอรายงานทางการเงิน
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการนาข ้อมูลทางการบัญชีไปใช ้ในการจัดการธุรกิจได ้
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3. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้ไปใช ้เป็ นพืน
้ ฐานสาหรับการศึกษาในชุดวิชาอืน
่
คาอธิบายชุดวิชา
แนวความคิดเบือ
้ งต ้นทางการบัญชี การรายงานทางการเงิน กระบวนการ ขัน
้ ตอนการบันทึกบัญชีต าม
วงจรบัญชีสาหรับธุรกิจบริการและพาณิชยกรรม และการบัญชีภาษี อากรสาหรับธุรกิจ
แนวความคิดการบัญชีเพื่อการจัดการ ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับต ้นทุน การวิเคราะห์ต ้นทุน -ปริมาณ-กาไร
การจัดทางบประมาณ การวิเคราะห์งบการเงิน การใช ้ข ้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ การประเมินผลการปฏิบัต งิ าน
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และการควบคุมภายใน
30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

(6 หน่วยกิต)

Business Finance and Business Law
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบริหารเงินทุนและการจัดการเงินทุนของธุรกิจ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับธุรกิจ
คาอธิบายชุดวิชา
่ งและผลตอบแทน
วัตถุประสงค์และการรับผิดชอบทางการเงิน ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน ความเสีย
การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โครงสร ้างเงินทุน ต ้นทุนเงินทุน นโยบายเงินปั นผล และ
การจัดหาเงินทุน
หลักกฎหมายทัว่ ไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจ กฎหมายเกีย
่ วกับ
ิ ทางปั ญญา ตลอดจนกฎหมายเกีย
การจัดองค์กรธุรกิจ กฎหมายคุ ้มครองทรัพย์สน
่ วกับตราสารทางการเงิน
30210

การจ ัดการการผลิตและดาเนินงาน และหล ักการตลาด

(6 หน่วยกิต)

Production and Operations Management and Principle of Marketing
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการจัดการการผลิตและดาเนินงาน
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับหลักการตลาด
คาอธิบายชุดวิชา
ระบบการผลิต และด าเนิ น งาน การวางแผนผลิต ภั ณ ฑ์ ก าลั ง ผลิต ท าเลที่ตั ้ง การวางผั ง สถาน
ประกอบการ การจั ด การคุณ ภาพ การจั ด การห่ ว งโซ่อุป ทาน การพยากรณ์ ก ารผลิต การจั ด การสิน ค ้าคงคลั ง
การวางแผนและการควบคุ ม การผลิต และด าเนิ น งาน การออกแบบงาน การวั ด งาน มาตรฐาน การท างาน
การจัดลาดับงาน ความปลอดภัยในการทางาน การบริหารโครงการ
แนวคิดการตลาด หน ้าทีก
่ ารตลาด และบทบาททางการตลาด กระบวนการการตลาด โครงสร ้างองค์การ
ทางการตลาด สภาพแวดล ้อมทางการตลาด การจัดการการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ การวิจัยการตลาด ระบบ
้ การแบ่งส่วนตลาดและการตลาด
สารสนเทศทางการตลาด พฤติกรรมผู ้บริโภค ตลาดธุรกิจและพฤติกรรมการซือ
เป้ าหมาย การวางแผนและการตัดสินใจด ้านผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการตัดสินใจด ้านราคา การวางแผนและการ
ตัดสินใจด ้านการจั ด จ าหน่ าย การวางแผนและการตัด สิน ใจด ้านการส่ง เสริม การตลาด และจรรยาบรรณวิช าชีพ
บริหารธุรกิจ
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องค์การและการจ ัดการ และการจ ัดการทร ัพยากรมนุษย์

(6 หน่วยกิต)

Organization and Management and Human Resource Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักการ หน ้าทีแ
่ ละวิธก
ี ารจัดองค์การ รวมถึงการบริหารองค์การสมัยใหม่
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิด เทคนิคและเครือ
่ งมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการนาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช ้กับองค์การ
คาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย รูปแบบ ประเภท และขัน
้ ตอนของการวางแผน โครงสร ้างและสายการบังคับบัญชา แนวคิด
และทฤษฎีต่างๆ เกีย
่ วกับองค์การ การจัดองค์การ การอานวยการ การจูงใจและความเป็ นผู ้นา กลุ่มและองค์การ
การจัดการสมัยใหม่ในองค์การ
ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ ระบบคุณธรรม ขอบข่ายและขัน
้ ตอนในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกาลังคน การกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดสวัสดิการและการพนั กงานสัมพันธ์ การประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน เทคนิคและเครือ
่ งมือของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
30212

คณิตศาสตร์ สถิตธ
ิ ุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การต ัดสินใจ

(6 หน่วยกิต)

Mathematics, Business Statistics and Quantitative Analysis
for Decision Making
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับคณิตศาสตร์พน
ื้ ฐาน
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับสถิตพ
ิ น
ื้ ฐาน
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับสถิตธิ รุ กิจและประยุกต์ใช ้ในการตัดสินใจได ้
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณและประยุกต์ใช ้ในการตัดสินใจได ้
คาอธิบายชุดวิชา
พีชคณิตเบือ
้ งต ้น จานวน การนับ เชต เมตริกซ์พน
ื้ ฐาน สมการและการแก ้สมการ แคลคูลส
ั เบือ
้ งต ้นและ
่ และการแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุม
่
การนาไปใช ้ สถิตพ
ิ น
ื้ ฐานและการวิเคราะห์ข ้อมูลเบือ
้ งต ้น ตัวแปรสุม
ทฤษฎีความน่าจะเป็ น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานและการใช ้สถิตอ
ิ นุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์เลขดัชนี การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การพยากรณ์ธรุ กิจ ความรู ้
พืน
้ ฐานเกีย
่ วกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจทางธุรกิจ ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส ้น
ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบมอบหมายงาน ตัวแบบสินค ้าคงคลัง ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบมาร์คอฟ ตัวแบบจาลอง
สถานการณ์ ตัวแบบ PERT/CPM
32302

การจ ัดการการตลาด

(6 หน่วยกิต)

Marketing Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการจัดการตลาด และสามารถนาไปประยุกต์กับการปฏิบัต งิ าน
การตลาดได ้
2. เพื่อให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการจัดทาแผนการตลาด และสามารถจัดเตรียมข ้อมูลเพื่อการ
จัดทาแผนการตลาดได ้
3. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้ไปจัดทาแผนการตลาดได ้ในทางปฏิบัต ิ
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คาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสาคัญ บทบาท และหน ้าทีก
่ ารตลาด ปรัชญา และแนวคิดการตลาด ระบบการตลาด
และระบบสารสนเทศการตลาด กระบวนการทางการตลาด แนวโน ้มการตลาด และพฤติกรรมผู ้บริโภค การตลาด
เป้ าหมาย การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคทางการตลาด การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการ การจัดการ
ส่วนประสมการตลาด การวางแผน การดาเนินการ การควบคุม การประเมินผลการตลาด การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค ้า
และจรรยาบรรณการตลาด
องค์ประกอบของแผนการตลาด วิธก
ี ารหาข ้อมูลเพือ
่ การจัดทาแผนการตลาด ขัน
้ ตอนและวิธก
ี ารจัดทา
แผนการตลาด การวิเคราะห์แผนการตลาดเพือ
่ นาไปใช ้ในการดาเนินงานธุรกิจ
32316

การจ ัดการการขายและศิลปะการขาย

(6 หน่วยกิต)

Sales Management and Salesmanship
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับศิลปะการขาย รวมทัง้ บทบาท หน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของพนั กงานขาย
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจัดการขายและเข ้าใจบทบาท หน ้าทีแ
่ ละความรั บผิดชอบของผู ้จัด การ
ด ้านการขาย
คาอธิบายชุดวิชา
บทบาท หน า้ ทีแ
่ ละความรั บ ผิด ชอบของพนั ก งานขาย กระบวนการขาย เทคนิค การขาย ซึง่ รวมถึง
การเลือกสรรลูกค ้า การเข ้าพบลูกค ้า การเสนอขาย การปิ ดการขายและบริการหลังการขาย
บทบาท หน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของผู ้จัดการขาย การจัดองค์การฝ่ ายขาย กาหนดนโยบายและกล
ยุทธ์การขาย การพยากรณ์การขายและการจัดทางบประมาณ การจัดการพนั กงานขายซึง่ รวมถึงการคัดเลือ กและ
ฝึ กอบรมพนั กงานขาย การกาหนดอาณาเขตการขายและโควตาการขาย การวิเคราะห์เ วลา การมอบหมายงาน
การควบคุมและประเมินผลงาน การกาหนดค่าตอบแทน
32333

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ
้ ริโภค

(6 หน่วยกิต)

Consumer Behavior Analysis
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์แบบจาลองของพฤติกรรมผู ้บริโภค
2. เพือ
่ ให ้มีแนวคิดและการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจของผู ้บริโภค
3. เพือ
่ ให ้นาความรู ้เกีย
่ วกับผลการวิเคราะห์ผู ้บริโภคไปประยุกต์ใช ้กับกิจกรรมทางการตลาด
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกีย
่ วกับพฤติกรรมผู ้บริโภค การวิเคราะห์ประเภทของผู ้บริโภค การเข ้าใจผู ้บริโภคผ่านการวิจัยผู ้บริโภค
การแบ่งส่วนตลาด แบบจาลองการวิเคราะห์ผู ้บริโภค ปั จจัยภายในและภายนอกทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อพฤติกรรมผู ้บริโภค
้ และการประยุกต์ใช ้กลยุทธ์การตลาดให ้สอดคล ้องกับพฤติกรรมผู ้บริโภค
การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซือ
32334

ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจ ัยการตลาด และ

(6 หน่วยกิต)

การศึกษาความเป็นไปได้
Marketing Information System and Marketing Research and Feasibility Study
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจในการวิจัยการตลาด และสามารถนาความรู ้ในการวิจัยการตลาดไปใช ้ใน
ตัดสินใจทางการตลาดได ้
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2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการศึกษาความเป็ นไปได ้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช ้ในการ
ปฏิบต
ั งิ านได ้
3. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ ระบบสารสนเทศทางการตลาด และสามารถน าไปใช ้ในการ
ปฏิบต
ั งิ านได ้
คาอธิบายชุดวิชา
ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศทางการตลาด ประเภทของสารสนเทศ สารสนเทศ
กับ การตัด สิน ใจทางการตลาด การออกแบบระบบสารสนเทศ ลัก ษณะของการวิจั ย การตลาด กระบวนการวิจั ย
การกาหนดจุด ประสงค์แ ละประเภทของการวิจั ย การออกแบบวิจั ย การเก็ บ รวบรวมข ้อมูล การวิเ คราะห์ข ้อมู ล
และการจัดทารายงานการวิจัย และการศึกษาความเป็ นไปได ้
32408

การจ ัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

(6 หน่วยกิต)

Small Business Management and Retailing
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้เข ้าใจความหมายและการด าเนิน งานของธุร กิจขนาดย่อ ม และปั ญหา ในการบริห ารธุร กิจ
ประเภทนี้
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในด ้านการบริหารงานเกีย
่ วกั บการค ้าปลีก ทัง้ ในด ้านการค ้าปลีกขนาด
เล็กและขนาดใหญ่
คาอธิบายชุดวิชา
บทบาท แนวความคิด และขัน
้ ตอนในการวางแผนการประกอบการของธุรกิจขนาดย่อม การบริหารและ
ควบคุมทางการเงิน การสารวจตลาด แหล่งเงินทุน การหาทาเลทีต
่ งั ้ การส่งเสริมการขาย การตัง้ ราคา การควบคุม
่ การเสีย
่ ง การบริหารข ้อมูลทางการบัญชี การค ้าปลีก การจัดร ้านค ้า การบริหารบุคคล
สินค ้าคงคลัง การให ้สินเชือ
การบริหารสินค ้า การบริหารการขายและการบริหารการควบคุมในการค ้าปลีก
32414

การตลาดสินค้าเกษตรก ับเศรษฐกิจของไทย

(6 หน่วยกิต)

Agricultural Marketing and Thai Economy
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับความสัมพันธ์ของการตลาดสินค ้าเกษตร
2. เพื่อให ้ความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับขอบเขต หน ้าที่ แนวคิด กระบวนการและกลยุทธ์ของการตลาด
สินค ้าเกษตร
3. เพือ
่ ให ้ความรู ้ความเข ้าใจลักษณะรากฐาน และวิธวี เิ คราะห์เศรษฐกิจของประเทศไทยเพือ
่ การพั ฒนา
เศรษฐกิจ
คาอธิบายชุดวิชา
วิวัฒ นาการของระบบเศรษฐกิจ ไทยกั บ การตลาด ความหมาย ขอบเขตของการตลาดสิน ค ้าเกษตร
หน ้าที่ และความสาคัญของการตลาด ระบบการตลาดสินค ้าเกษตร แนวคิดเรือ
่ งส่วนประสมการตลาด การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล ้อม การวิเคราะห์ตลาด การวิจั ยตลาด การกาหนดตลาดเป้ าหมาย กระบวนการการตลาด กลยุทธ์การตลาด
แผนการตลาด การควบคุมทางการตลาด ตลอดจนการประเมินผลและการจัดทารายงานทางการตลาด การจัดการ
การตลาดและการผลิตและการตลาดระหว่างประเทศ
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การจ ัดการผลิตภ ัณฑ์และราคา

(6 หน่วยกิต)

Product and Price Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ การจัดประเภท การกาหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ การกาหนดกลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ตามวงจรชีวต
ิ ของผลิตภัณฑ์
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับโครงสร ้างราคา การตัดสินใจในด ้านราคา การกาหนดราคาตามจุดมุ่งหมายต่างๆ
การกาหนดราคาของผู ้ผลิตและการกาหนดราคาของผู ้จัดจาหน่าย
3. เพือ
่ นาความรู ้ด ้านผลิตภัณฑ์และราคาไปกาหนดกลยุทธ์ให ้สอดคล ้องกับความต ้องการของตลาด
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด เกีย
่ วกับ ผลิต ภั ณ ฑ์ การจั ด ประเภทผลิต ภั ณ ฑ์แ ละกลยุท ธ์ก ารตลาด การก าหนดส่ว นประสม
ผลิตภัณฑ์ การกาหนดกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์และราคาให ้สอดคล ้องกับวงจรชีวต
ิ ผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การตัดสินใจด ้านราคา การกาหนดราคาตามจุดมุ่งหมายต่างๆ การตัง้ ราคาของผู ้ผลิตและผู ้จัดจาหน่าย
32435

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด

(6 หน่วยกิต)

Professional Experience in Marketing
ว ัตถุประสงค์
่ าคปฏิบต
1. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ด ้านการตลาดสูภ
ั ิ
2. เพือ
่ ให ้สามารถฝึ กทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก ้ปั ญหาทางการตลาด
3. เพือ
่ ให ้สามารถพัฒนา และเสริมสร ้างภาวะผู ้นา และทักษะในการเป็ นนักการตลาดทีด
่ ี
4. เพือ
่ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพด ้านการตลาด
คาอธิบายชุดวิชา
่ าคปฏิบต
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจโดยเน ้นหนักด ้านการจัดการการตลาดสูภ
ั ิ
ึ ษาสถานการณ์จาลอง และเกมทางธุรกิจเพือ
การใช ้กรณีศก
่ พัฒนาทักษะ การวิเคราะห์ปัญหา การแก ้ปั ญหา การวางแผน
และการตัดสินใจทางการตลาด การจัดการลูกค ้าสัมพั นธ์และความรั บผิดชอบต่อสังคม ศึกษาจรรยาบรรณทางการ
ตลาด การใช ้กิจกรรมกลุ่มสัมพั นธ์เพื่อเสริมสร ้างจรรยาวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็ นผู ้นาให ้เป็ น
นักการตลาดทีด
่ แ
ี ละมีประสิทธิภาพ
32449

การสร้างธุรกิจและการเป็นผูป
้ ระกอบการ

(6 หน่วยกิต)

Business Building and Entrepreneurship
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้เข ้าใจแนวคิดและวิธก
ี ารสร ้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจถึงวิธก
ี ารทีจ
่ ะเป็ นผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทีป
่ ระสบความสาเร็จ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกีย
่ วกับการสร ้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช ้ความคิดสร ้างสรรค์ การสร ้างมูลค่าเพิม
่
ให ้แก่ธุรกิจ วิธก
ี ารและขัน
้ ตอนในการสร ้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มให ้ประสบความสาเร็ จ บทบาทของการ
เป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีป
่ ระสบความสาเร็ จ การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและสร ้าง
ความแข็งแกร่งให ้กับธุรกิจ
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การจ ัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

(6 หน่วยกิต)

Marketing Channel and Supply Chain Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจัดการช่องทางการจัดจาหน่าย บทบาทของคนกลางและความรู ้เกีย
่ วกับ
ห่วงโซ่อป
ุ ทานตัง้ แต่การจัดหาวัตถุดบ
ิ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง และการกระจายสินค ้า ไปสู่
คนกลางและผู ้บริโภค
2. เพื่อ น าความรู ้เรื่อ งช่อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยและห่ว งโซ่อุป ทานไปประยุ ก ต์ใ ช ้สอดคล ้องต ้องกั น
ซึง่ ประกอบด ้วย การจัดหาวัตถุดบ
ิ และสินค ้า การแปรรูป การกาหนดระดับบริการ เพือ
่ ให ้เกิดความพึง
พอใจของทุกฝ่ ายทีม
่ ส
ี ว่ นเกีย
่ วข ้อง
คาอธิบายชุดวิชา
้
แนวคิดเกีย
่ วกับห่วงโซ่อป
ุ ทาน การจัดหาทัง้ วัตถุดบ
ิ วัสดุ และสินค ้าสาเร็ จรูป การคัดเลือกแหล่งจัดซือ
้ จัดหาให ้ได ้ในราคา ปริมาณและเวลาทีเ่ หมาะสม การตัดสินใจ
จัดหา การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ การจัดซือ
เกี่ย วกั บ การผลิต และการจั ด ซื้อ เพื่ อ จ าหน่ า ย การจั ด การการจั ด จ าหน่ า ย การเลือ กช่อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย
กระบวนการคัด เลือกคนกลาง การวางแผนและการพั ฒนาช่องทางการจั ดจาหน่ าย การจัดการสินค ้าคงคลัง และ
การขนถ่า ย การจั ด ส่ง การขนส่ง การจั ด การสิน ค ้าคงคลั ง เพื่อ บริก ารและสนองความต ้องการให ้ได ้ตามความ
ต ้องการของตลาด และนามาใช ้เป็ นกลยุทธ์การสร ้างความได ้เปรียบในการแข่งขัน
32474

่ สารและการส่งเสริมการตลาด
การสือ

(6 หน่วยกิต)

Marketing Communication and Promotion
ว ัตถุประสงค์
่ สารทางการตลาด ส่ว นประสมของการสือ
่ สาร
1. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกีย
่ วกับ บทบาทหน า้ ทีข
่ องการสือ
่ สาร และการวางแผนการสือ
่ สารทางการตลาด
กระบวนการสือ
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจความหมาย ความสาคัญและส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด
3. เพือ
่ ให ้สามารถประสานความรู ้ระหว่างจิตวิทยาของผู ้บริโภคกับส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาด
4. เพือ
่ ให ้สามารถกาหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตก
ิ ารส่งเสริมการตลาดได ้
คาอธิบายชุดวิชา
่ สารทางการตลาด เครื่องมือของการสือ
่ สาร ส่วนประกอบของการ
แนวคิด หน ้าที่ บทบาทของการสือ
่ สารทางการตลาด กระบวนการสือ
่ สาร และการวางแผนการสือ
่ สารทางการตลาด
สือ
ความหมาย บทบาท ความสาคัญของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด โดยศึกษาแนวคิด วัตถุประสงค์
ลักษณะวิธก
ี ารดาเนินงาน การกาหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตก
ิ าร การจัดสรรงบประมาณ การประเมินผล และ
การพัฒนาการส่งเสริมการตลาดในอนาคต
32475

การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

(6 หน่วยกิต)

International and Global Marketing
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับ ตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก เศรษฐกิจโลก สภาวะแวดล ้อมของ
่ ลาดโลก
ตลาดโลก และการจัดการองค์กรเพือ
่ ไปสูต
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับหลักการ แนวคิด บทบาท และความสาคัญของตลาดระหว่างประเทศ
่ ารตลาดระหว่างประเทศ
3. เพือ
่ เสริมสร ้างแนวความคิด เจตคติด ้านการจัดการการตลาดเพือ
่ นาเข ้าสูก
4. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช ้ในการจัดการการตลาดและการลงทุนในต่างประเทศ
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คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้ทัว่ ไปเกีย
่ วกับตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก เศรษฐกิจโลก สภาวะแวดล ้อมของตลาดโลก
ส่ว นประสมทางการตลาดเพื่อ การตลาดโลก การจั ด องค์ก ารเพื่อ สู่ต ลาดโลก บทบาทและความสัม พั น ธ์ข อง
การตลาดระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ความสัมพั นธ์ระหว่างตลาดภายในประเทศและตลาดระหว่า ง
ประเทศ การตั ด สิน ใจเลือ กตลาดต่า งประเทศ และการน าเข ้าสู่ต ลาดระหว่า งประเทศ การลงทุน ตามกลยุ ท ธ์
การตลาด กระบวนการของการส่งออกและนาเข ้า
32476

การตลาดสถาบ ันและการตลาดบริการ

(6 หน่วยกิต)

Institutional Marketing and Service Marketing
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในด ้านการวางแผน การกาหนดกลยุทธ์การตลาดของตลาดสถาบัน
2. เพื่ อ ให ม
้ ีค วามรู ล
้ ั ก ษณะเฉพาะของตลาดบริก าร การออกแบบบริ ก ารและการก าหนดกลยุ ท ธ์
การตลาดในตลาดบริการ
คาอธิบายชุดวิชา
ขอบเขตและลักษณะของตลาดสถาบัน การวางตาแหน่งกลยุทธ์ตลาดสถาบัน องค์ประกอบของแผนการ
ตลาดในหน่ วยธุ รกิจ การแบ่งส่วนตลาดโดยใช ้การวิเคราะห์ SWOT ผู ้มีอ ท
ิ ธิพลต่อการตั ดสินใจในตลาดสถาบั น
การเลือกตลาดเป้ าหมาย เทคนิคการสร ้างภาพพจน์องค์กร กลยุทธ์การกาหนดราคาและช่องทางการจัดจาหน่ าย
่ สารของตลาดสถาบัน ความหมายของบริการ พฤติกรรมผู ้บริโภคในตลาดบริการ การกาหนดลักษณะ
เครือ
่ งมือสือ
ทางกายภาพทีจ
่ ุดบริการ บทบาทของพนั กงานและลูกค ้าในตลาดบริการ การบริหารความต ้องการการจัดการลูกค ้าสัมพั นธ์
การตัง้ ราคาในตลาดบริการ
32489

การตลาดร่วมสม ัย และการตลาดดิจท
ิ ัล

(6 หน่วยกิต)

Contemporary Marketing and Digital Marketing
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการตลาดร่วมสมัย สภาพแวดล ้อมทางการตลาด และแนวโน ้ม
การตลาดในอนาคต
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับตลาดดิจท
ิ ัลในปั จจุบน
ั
3. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้เกีย
่ วกับตลาดดิจท
ิ ล
ั ไปประยุกต์ใช ้ในการทาการตลาดได ้
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด เกี่ย วกั บ การตลาดร่ ว มสมั ย การวางแผนเชิง กลยุ ท ธ์ใ นการตลาดร่ ว มสมั ย สภาพแวดล ้อม
ทางการตลาด จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมในการตลาดร่วมสมัย การตลาดเป้ าหมายในการตลาดร่วมสมัย
การวิจั ย การตลาดและการพยากรณ์ ย อดขายในการตลาดร่ ว มสมั ย การตลาดสั ม พั น ธ์ ภ าพและการจั ด การ
ความสัมพั นธ์กับลูกค ้าในการตลาดร่วมสมัย การตัดสินใจด ้านผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัย การตัดสินใจด ้าน
การจัดจาหน่ายในการตลาดร่วมสมัย การตัดสินใจด ้านราคาในการตลาดร่วมสมัย
ความหมายของตลาดดิจท
ิ ัล องค์ประกอบและการนาไปประยุกต์ใช ้ การเจริญเติบโตของอินเทอร์เ น็ ต
่ สังคมออนไลน์ และการประเมินผลการทาการตลาดดิจท
เว็บไซต์ สือ
ิ ัล
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้ งต้น
หล ักเศรษฐศาสตร์เบือ

(6 หน่วยกิต)

Principles of Economics
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เบือ
้ งต ้นทางเศรษฐศาสตร์
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค
3. เพือ
่ ให ้สามารถเข ้าใจปั ญหาทางเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลในการแก ้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้เบือ
้ งต ้นทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทางเลือกของผู ้บริโภค การผลิต
ต ้นทุนการผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่ แข่งขันกึง่ ผูกขาด ตลาดผู ้ขายน ้อยราย ตลาดปั จจัย
การผลิต ผลตอบแทนปั จจั ย การผลิต เศรษฐศาสตร์ ส าธารณะ รายได ้ประชาชาติ การวั ด รายได ้ประชาชาติ
ส่วนประกอบของรายได ้ประชาชาติ การกาหนดรายได ้ประชาชาติดุล ยภาพ การคลัง นโยบายการคลัง การเงิน
นโยบายการเงิน เงิน เฟ้ อ เงิน ฝื ด การว่า งงาน การค ้าระหว่า งประเทศ การเงิน ระหว่า งประเทศ และการพั ฒ นา
เศรษฐกิจของไทย
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