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หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

สาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร 

        3.1.1  จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกว่า    131 หน่วยกติ 

        3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

              โครงสร้างหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที�สอดคลอ้งกบัที�กาํหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดงันี�  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั�วไป  ไม่น้อยกว่า     30   หน่วยกิต 

1)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        เรียนไม่น้อยกว่า      6      หน่วยกติ 

2)  กลุ่มวิชาภาษา  เรียนไม่น้อยกว่า 9      หน่วยกติ 

3)  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์                       เรียนไม่นอ้ยกว่า       6      หน่วยกติ 

4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยี                        เรียนไม่นอ้ยกว่า       9      หน่วยกติ 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 95  หน่วยกิต 

1)  กลุ่มวิชาแกน     39    หน่วยกติ 

2)  กลุ่มเฉพาะดา้น เรียนไม่นอ้ยกว่า        51    หน่วยกติ 

2.1 วิชาเฉพาะดา้น(บงัคบั)     33    หน่วยกติ 

2.2  วิชาเฉพาะดา้น(เลือก)  เรียนไม่นอ้ยกว่า        18    หน่วยกติ 

                              3)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         5     หน่วยกติ 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี         6    หน่วยกิต 
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 ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า     95   หน่วยกิต   

1) กลุ่มวิชาแกน        39  หน่วยกิต 

 3502101 ภาษาองักฤษเพื�องานทางธุรกจิ 1  3(3-0-6)  

  English  for  Business  I 

 3504101 จริยธรรมทางธุรกจิ  3(3-0-6) 

  Business  Ethics 

 3521101 หลกัการบญัชีขั�นตน้  3(2-2-5) 

  Principles  of  Accounting   

 3531101 การเงินธุรกจิ  3(3-0-6) 

  Business  Finance 

 3532203 การภาษีอากร1  3(3-0-6) 

  Taxation I 

 3541101 หลกัการตลาด  3(3-0-6) 

  Principles  of  Marketing 

 3562310 การบริหารการผลิต  3(3-0-6) 

  Production  Management 

 3561104 องค์การและการจดัการทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 

  Organization and  Human Resource 

   Management  

 3562601 กฎหมายธุรกจิ  3(3-0-6) 

  Business  Laws  

 3564212 การจดัการเชิงกลยทุธ์      3(3-0-6) 

  Strategic  Management 

 3564912 การวิจยัธุรกจิ  3(2-2-5) 

  Business   research 

  3591106 หลกัเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 

  Principles  of  Economics 

 3603209 ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ  3(2-2-5) 

  Management  Information  Systems 
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2)   กลุ่มวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า               51  หน่วยกิต 

2.1  วิชาเฉพาะด้าน(บังคับ)    33   หน่วยกิต 

3542105 พฤติกรรมผูบ้ริโภค  3(3-0-6) 

  Consumer  Behavior 

3542108 การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา          3(3-0-6) 

 Product and Price Management 

 3542113 การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่าย                   3(3-0-6) 

  Marketing  Channel  Management      

 3542403 การจดัการส่งเสริมการตลาด                                           3(3-0-6) 

  Promotion  Management 

 3543103 กลยทุธ์การตลาด     3(3-0-6) 

  Marketing  Strategy 

 3543104 การตลาดบริการ                                                3(3-0-6) 

  Service  Marketing  

 3543105 การวางแผนการตลาด                                          3(2-2-5) 

  Marketing  Planning   

 3543309 การจดัการการขาย                                              3(3-0-6) 

  Sales  Management 

 3544103 การตลาดระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

  International  Marketing   

 3544901 สมัมนาทางการตลาด     3(2-2-5) 

  Seminar in Marketing  

 3544902 การวิจยัการตลาด                                                3(2-2-5) 

  Marketing Research  

2.2  วิชาเฉพาะด้าน(เลือก)   เรียนไม่น้อยกว่า                18   หน่วยกิต 

 3541102 การจดัการการตลาด                                              3(3-0-6) 

 Marketing  Management  

 3541301 การจดัการคา้ส่งและการคา้ปลีก                           3(3-0-6) 

  Wholesaling and Retailing Management 

 3542106 การตลาดเพื�ออุตสาหกรรมท่องเที�ยว                   3(3-0-6) 

 Marketing  for Tourism  Industry     
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 3542109 การตลาดเพื�อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม                     3(3-0-6) 

  Marketing  for Social and Environmental     

 3542110 การตลาดธุรกจิชุมชน                                          3(3-0-6) 

 Community  Business  Marketing  

 3543308 การตลาดพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์    3(3-0-6) 

 Electronic  Commerce  Marketing   

 3542114 การพฒันาความคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด   3(2-2-5) 

  Marketing  Creative  Development 

  3542304 ศิลปะการขาย                                                        3(3-0-6) 

 Salesmanship  

 3542306 การตลาดทางตรง                                               3(3-0-6) 

 Direct Marketing   

 3543106 การตลาดสาํหรับการเป็นผูป้ระกอบการ              3(3-0-6) 

 Marketing for Entrepreneur 

 3542402 การสื�อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ             3(3-0-6)  

  Integrated  Marketing Communication 

 3543108 เทคนิคการนาํเสนอเพื�องานทางการตลาด             3(2-2-5) 

 Presentation Techniques for Marketing 

 3543307 การพฒันาบุคลิกภาพสาํหรับนักการตลาด            3(2-2-5) 

 Personality Development for Marketers 

 3543401 การจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้                       3(3-0-6) 

 Customer Relationship Management  

3543403 การจดักจิกรรมทางการตลาด               3(2-2-5) 

  และการประชาสัมพนัธ์ 

 Event  Marketing and Public Relations 

 3544104 การบริหารตราสินคา้                                            3(3-0-6) 

  Brand  Management 

 3544105 การตลาดธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม            3(3-0-6) 

  Small  and  Medium Enterprise Marketing 

 3592209 เศรษฐกจิสร้างสรรค์                                             3(3-0-6) 

  Creative  Economy 
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 3)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                5  หน่วยกิต 

 3503801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกจิ 1   2(90) 

  Preparation for Professional 

  Experience in Business I 

 3504801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกจิ 1           3(350) 

  Field  Experience   in  Business  I       

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                 6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีโดยไม่ซํ� ากบัรายวิชาที�เคยเรียน

มาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที�กาํหนดให้เรียนซึ�งอาจารยที์�ปรึกษาอาจให้คาํแนะนาํนักศึกษาเลือกเรียน

ในรายวิชาที�เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคตโดยไม่นบัหน่วยกติรวมในเกณฑ์การสาํเร็จ

หลกัสูตรของสาขาวิชานี�  
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หมวดวิชาแกน 

3502101 ภาษาอังกฤษเพื�องานทางธุรกิจ 1            3(3-0-6) 

   English for Business I 

 

  ภาษาองักฤษที�ใชก้บัธุรกจิประจาํวนั เช่น การจดบนัทึก การติดต่อสื�อสารระหว่างภายใน

และภายนอกหน่วยงาน การโตต้อบจดหมาย การสั�งซื�อ บนัทึกรายงานการประชุม การจัดทําประกาศ และ

อื�น ๆ 

    

3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ              3(3-0-6) 

   Business Ethics 

 

   แนวคิดและที�มาของจริยธรรมและเหตุผลที�ธุรกจิต้องมีจริยธรรม รวมทั� งกจิกรรมสร้าง

จริยธรรมในองค์กรธุรกจิ เน้นจริยธรรมของผู ้บริหาร และจริยธรรมของพนักงาน          (Employees  

Ethics)  

    

3521101 หลักการบญัชีขั�นต้น             3(2-2-5) 

   Principle  of  Accounting  

 

 ความรู้ทั�วไปเก ี�ยวกบัการบัญชี หลักการและกระบวนการทางการบัญชีของกจิการ

ให้บริการ และพาณิชยกรรม สมุดรายวนัเฉพาะ การบญัชีภาษีมูลค่าเพิ�ม และระบบในสาํคญัจ่าย 

 

3531101 การเงนิธุรกิจ                                                                       3(3-0-6) 

Business Finance 

 

แนวคิดพื�นฐานทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์อตัราส่วนทาง

การเงิน การวิเคราะห์ยอ่ส่วนตามแนวดิ�ง การวิเคราะห์แนวโน้ม การวางแผนทางการเงิน                การ

บริหารเงินทุนหมุนเวียน การประเมินโครงการ ตน้ทุนเงินทุน และการจดัหาเงินทุน 
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3532203 การภาษอีากร  1                                                                 3(3-0-6) 

   Taxation  I 

 

หลกัการ วิธีการจดัเกบ็ และแนวปฏิบติัเก ี�ยวกบัการยื�นแบบแสดงรายการ                  การ

คาํนวณภาษีของภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีที�องค์การบริหารส่วนท้องถิ�นเป็นผูจ้ ัดเกบ็ และภาษี

อากรตามประมวลรัษฎากรกาํหนด ไดแ้ก ่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ�ม 

ภาษีธุรกจิเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที�จ่าย และอากรแสตมป์  จริยธรรมของผูม้ีหนา้ที�เสียภาษี 

 

3541101 หลักการตลาด               3(3-0-6) 

Principle of Marketing  

 

แนวความคิดและความสําคัญทางการตลาด สิ� งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค การตลาดตามเป้าหมาย  การแบ่งประเภทตลาด และส่วนประสมทางการตลาด 

    

3562310 การบริหารการผลิต                                                           3(3-0-6) 

   Production  Management 

 

  ลกัษณะและความสําคัญของการผลิต  ปัจจัยเก ี�ยวกบัการตัดสินใจการผลิตซึ� งรวมถึง

ระบบการผลิต  การจัดองค์การเพื�อการผลิต  การวางแผนเก ี�ยวกบัผลิตภณัฑ์  และกาํลงัการผลิต  การ

วางแผนและกระบวนการผลิต  การเลือกสถานที�ตั�งโรงงาน  การควบคุมคุณภาพและปริมาณ  ระบบการ

บาํรุงรักษา  ระบบการจดัซื�อ  และระบบการควบคุมสินคา้คงเหลือ  เทคนิค              การตัดสินใจและการ

ตรวจสอบโครงการ   การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของต้นทุน-ปริมาณ-กาํไร การวางแผนกาํไร การบัญชี

ตน้ทุนรวมและการบญัชีตน้ทุนผนัแปร  และการใชข้อ้มูลทางบญัชีเป็นเครื�องมือเพื�อการตดัสินใจ  
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3561104 องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์           3(3-0-6) 

  Organization and  Human Resource Management 

 

   ลกัษณะโครงสร้างขององค์การธุรกจิทั�วไป การวางแผน การจดัสายงาน หลกัเกณฑ์และ

แนวความคิดในการจัดตั� งองค์การธุรกจิ ลกัษณะประเภทของการประกอบธุรกจิ หลกัการบริหารและ

หนา้ที�สาํคญัของฝ่ายบริหารทุก ๆ ดา้นวิวฒันาการของทฤษฎีเก ี�ยวกบัองค์การทฤษฎีและหลกัการในการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์ขอบข่าย หน้าที�ความรับผิดชอบ  การประเมินผลและปัจจัยที� เก ี�ยวข้องกบัการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์

 

3562601 กฎหมายธุรกิจ               3(3-0-6) 

   Business Laws  

 

  ความสมัพนัธ์ระหว่างกฎหมายกบัธุรกจิ  กฎหมายที�เก ี�ยวข้องกบัรูปแบบการจัดตั� งธุรกจิ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุ้นส่วน ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกทั�วไปในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์ ว่าดว้ยนิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญารวมทั� งสัญญาทางธุรกจิ และกฎหมายสําคัญอื�นๆ ที�

เก ี�ยวขอ้ง เช่น กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายพาณิชยอ์ิเล็คทรอนิกส์ กฎหมายแรงงาน กฎหมาย

การคุม้ครองผูบ้ริโภคและป้องกนัการคา้ที�ไม่เป็นธรรม กฎหมายเก ี�ยวกบัระบบการคา้เสรีและการลงทุน 

 

3564212 การจัดการเชิงกลยุทธ์                    3(3-0-6) 

   Strategic  Management 

 

     แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยทุธ์  ความแตกต่างของการวางแผน   และการ

บริหารทั�วไป  องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยทุธ์การกาํหนดเป้าหมายของธุรกจิ  กระบวนการและ

เทคนิคการวางแผน  การบริหารความเสี�ยงของธุรกจิ โครงสร้างสภาพแวดลอ้มแห่งการแข่งขัน การ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั�งภายในและภายนอก  กลยุทธ์รวมของธุรกจิ                     การประเมินผลและ

การติดตาม รูปแบบและเทคนิคในการออกแบบ พฒันาและ ดาํเนินโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ   
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3564912 การวิจัยธุรกิจ               3(2-2-5) 

   Business  Research 

 

สถิติเบื�องตน้ที�จาํเป็นสําหรับการวิจัยธุรกจิ สถิตินอนพาราเมทริกซ์และสถิติพาราเมท

ริกซ์ และการประยกุต์สถิติเพื�อการวิจยัธุรกจิ ขั�นตอนการวิจัย การวิจัยแบบต่างๆ หลกัการออกแบบการ

วิจยั การสุ่มตวัอยา่ง เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัแบบต่างๆ  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และการเขียนรายงานการวิจยัทางธุรกจิ 

 

 3591106 หลักเศรษฐศาสตร์              3(3-0-6) 

 Principles of Economics 

 

ความหมาย ความสําคัญและปัญหาพื�นฐานทางเศรษฐศาสตร์ กจิกรรมพื�นฐานทาง

เศรษฐกจิ ลกัษณะระบบเศรษฐกจิ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในภาคการบริโภค การผลิต ต้นทุนการผลิต รายได้

และกาํไรสูงสุด การพิจารณาผลตอบแทนตามโครงสร้างการตลาด ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในภาพรวม 

ทฤษฎีการกาํหนดรายไดป้ระชาชาติ การบริโภค การออมและการลงทุน การเงิน การค้าระหว่างประเทศ 

ปัญหาเงินเฟ้อและการว่างงาน นโยบายการคลงัและการเงินของรัฐบาล 

 

 3603209 ระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการ             3(2-2-5) 

 Management  Information Systems 

 

โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศใน

องค์กร บทบาทและหนา้ที�ของระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการภายในองค์กร  ตลอดจนการประยุกต์ใช้

ระบบสารสนเทศในองค์กร เพื�อการวางแผนควบคุม และสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 



มคอ.2 

 

3542105 พฤตกิรรมผู้บริโภค                                                       3(3-0-6) 

    Consumer  Behavior  

 

  ความหมายและความสาํคญัของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค  ปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซื�อ  ปัจจยัดา้นจิตวิทยา  ปัจจยัดา้นวฒันธรรมและสงัคม  กระบวนการตดัสินใจซื�อ      เพื�อวางกล

ยทุธ์การตลาดให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภค 

 

 3542108  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา              3(3-0-6) 

   Product and Price Management  

 

  ความหมายและความสาํคญัของผลิตภณัฑแ์ละราคา บทบาท หนา้ที�ความรับผิดชอบของ

ผูจ้ ัดการผลิตภณัฑ์ การจัดองค์การทางการตลาด และการบริหารผลิตภณัฑ์                      การจําแนก

ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละกลยทุธ์การตลาด ส่วนประสมผลิตภณัฑ์ สายผลิตภณัฑ์ ตราสินค้า  การบรรจุ

ภณัฑแ์ละป้ายฉลาก  การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ปัจจัยใน

การกาํหนดราคา นโยบายและกลยทุธ์ดา้นราคา ขั�นตอนในการกาํหนดราคา  การเปลี�ยนแปลงราคาและ

ผลกระทบต่อธุรกจิ 

 

3542113  การจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย              3(3-0-6) 

Marketing  Channel  Management      

 

แนวคิด บทบาทและความสําคัญของช่องทางการจัดจําหน่าย  สภาวะแวดลอ้มที�มี

ผลกระทบต่อการจัดจําหน่าย  บทบาทของคนกลางประเภทต่าง ๆ  การกระตุ้นและส่งเสริมคนกลาง  

โครงสร้างและระดับช่องทางของการจัดจําหน่าย ระบบและวิธีการกระจายตัวสินค้า การควบคุมและ

ประเมินผลระบบการจดัจาํหน่าย การใช้เทคโนโลยีในการจัดการการกระจายตัวสินค้า คลงัสินค้า  การ

จดัการสินคา้คงคลงั  และการจดัการการขนส่ง 



มคอ.2 

 

              3542403 การจัดการส่งเสริมการตลาด             3(3-0-6) 

   Promotion  Management 

 

แนวคิดและความสําคัญของการส่งเสริมการตลาด ความสัมพนัธ์ระหว่างการส่งเสริม

การตลาดกบัส่วนประสมทางการตลาดอื�นๆ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย  การ

ขายโดยใชบุ้คคล กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด และการประเมินผลการส่งเสริมการตลาด 

 

 3543103       กลยุทธ์การตลาด             3(3-0-6) 

 Marketing  Strategy  

 

หลกัการและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์เพื�อแสวงหาโอกาสทางการ

ตลาด  กลยุทธ์ทางการแข่งขัน  กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดตามวงจรชีวิต

ผลิตภณัฑ ์กลยทุธ์เพื�อสร้างความไดเ้ปรียบบนการแข่งขนั กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง  แนวทางชั�น

เชิงทางการตลาดและการประยกุต์กบัอาชีพทางธุรกจิในอนาคต 

 

3543104 การตลาดบริการ              3(3-0-6) 

   Service  Marketing 

 

  โครงสร้างและลกัษณะการตลาด  ประเภทตลาดบริการ  การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ในตลาดบริการ  การกาํหนดลูกค้าเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า  การวิเคราะห์สถานการณ์ทาง

การตลาด  การวางแผนและกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ ผลิตภณัฑ์บริการ  กลยุทธ์การตั� งราคา

สาํหรับการบริการ  ช่องทางการจัดจําหน่ายบริการ และการส่งเสริมการตลาดธุรกจิบริการ  การบริหาร

ความสมัพนัธ์และการฟื� นฟูความพอใจจากการบริการที�ผิดพลาด  และการบริหารงานเพื�อสร้างคุณค่าและ

ความแตกต่างดา้นคุณภาพในการบริการ 



มคอ.2 

 

 3543105 การวางแผนการตลาด               3(2-2-5) 

Marketing  Planning   

 

              ความหมาย  หลักการ  แนวคิดและประโยชน์ของการวางแผนการตลาด  การเขียน

แผนการตลาด  บทสรุปผูบ้ริหาร  การวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการตลาด  ผลกระทบในเชิงลบและ

แนวโน้มในเชิงบวก  จุดประสงค์ทางด้านการตลาด  เป้าหมายและรายละเอียดของเป้าหมายทางด้าน

การตลาด  งบประมาณทางดา้นการตลาด  และการประเมินผล การฝึกทักษะในการเขียนแผนการตลาด

ขององค์การธุรกจิจริง 

 

3543309 การจัดการการขาย              3(3-0-6) 

   Sales  Management 

 

  ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัการบริหารการขาย  การวางแผนการขาย  ขอบเขตของผูบ้ริหาร

หน่วยงานขาย โครงสร้างองค์กรการขาย  การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานขาย                 การ

ฝึกอบรมพนักงานขาย  ค่าตอบแทนพนักงานขาย  การจูงใจพนักงานขาย  การพยากรณ์การขายและ

งบประมาณการขาย  โควตาการขาย  การประเมินผลการขาย  รายงานผลการขายและการศึกษากรณีศึกษา

ที�เก ี�ยวขอ้ง 

 

 3544103  การตลาดระหว่างประเทศ             3(3-0-6) 

International  Marketing   

 

  บทบาท  และความสาํคญัเก ี�ยวกบัการตลาดระหว่างประเทศ วิเคราะห์เปรียบเทียบการ

จัดการการตลาดระหว่างประเทศ โดยเน้นถึงโอกาส การขยายตัว การแข่งขันและการดําเนินการทาง

การตลาด  ในตลาดโลก  รูปแบบองค์การ  ระบบการจัดการตลาดระหว่างประเทศ  การส่งออก  การ

พฒันาตลาด  การแข่งขนั  และการศึกษาวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 



มคอ.2 

 

3544901 สัมมนาทางการตลาด            3(2-2-5) 

   Seminar  in  marketing 

 

  ปัญหาทางการตลาดในธุรกจิประเภทต่างๆ กรณีศึกษาที�เป็นสื�อสารเรียนรู้ที�สําคัญ  การ

พฒันาทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์และวิจารณ์  และการศึกษาวิเคราะห์เรื�องการดําเนินกจิกรรมทางด้าน

การตลาดที�นกัศึกษาสนใจโดยฝึกภาคปฏิบติัในรูปแบบการจดัสมัมนาทางการตลาด 

 

3544902  การวิจัยการตลาด               3(2-2-5) 

Marketing  Research  

 

   บทบาทและความสาํคญัของการวิจยัตลาด  ที�มีต่อธุรกจิ  กระบวนการวิจัยและกรรมวิธี

ในการวิจยัตลาด  เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัตลาด  การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั  การจัดทําแบบสอบถาม  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  การวิ เคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานและนําเสนอ

ผลการวิจยั  การนาํผลวิจยัไปช่วยประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารการตลาด 

 

           3541102  การจัดการการตลาด               3(3-0-6) 

Marketing  Management  

 

  แนวคิดการจดัการทางการตลาด บทบาทและหนา้ที�ของผูจ้ ัดการทางการตลาด นโยบาย

และกลยทุธ์ของการจดัการดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาด การ

วิเคราะห์ การวางแผนการควบคุมและการจดัองค์การ แนวโน้มการจัดการตลาดในอนาคต การวิเคราะห์

ปัญหาและกรณีศึกษาทางการตลาด 

    



มคอ.2 

 

3541301   การจัดการการค้าส่งและการค้าปลีก    3(3-0-6) 

   Wholesaling and  Retailing  Management  

 

  บทบาทและหนา้ที�ของคนกลางคา้ส่งที�มีต่อธุรกจิ ต่อระบบเศรษฐกจิ และต่อสังคม การ

ดาํเนินงานผูค้า้ส่งในการซื�อและการจําหน่ายสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลงัและการให้บริการแกผู่ค้ ้า

ปลีก การสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ และจริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิคา้ส่ง หลกัการบริหารการค้าปลีก

ที�ว่าดว้ยสถาบนั การจดัรูปองค์การ การเลือกที�ตั� ง การจัดร้านค้า การจัดซื�อ การกาํหนดนโยบายสินเชื�อ 

การกาํหนดราคา การใช้ตราหรือเครื�องหมายการค้าเทคนิคต่าง ๆ ในการขายปลีก และจริยธรรมของ

วิชาชีพการตลาด ตลอดจนแนวโนม้การจดัการคา้ปลีกและคา้ส่งในอนาคต 

    

3542106 การตลาดเพื�ออุตสาหกรรมการท่องเที�ยว            3(3-0-6) 

   Marketing  for Tourism  Industry     

 

  ความหมายและความสาํคญัของตลาดการ องค์ประกอบของธุรกจิท่องเที�ยว  การศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคการท่องเที�ยว  การแบ่งส่วนตลาด กาํหนดตลาดเป้าหมาย และการกาํหนดตําแหน่ง

ผลิตภณัฑใ์นอุตสาหกรรมท่องเที�ยว  และวางแผนและพฒันากลยทุธ์การตลาดท่องเที�ยว  กลยุทธ์ที�จําเป็น

สาํหรับการบริหารธุรกจิท่องเที�ยว 

 

3542109  การตลาดเพื�อสังคมและสิ�งแวดล้อม             3(3-0-6) 

    Marketing  for Social and  Environmental     

 

ปัญหาทางด้านสังคมและสิ� งแวดล้อม  ส่วนประสมทางการตลาดเพื�อสังคมและ

สิ�งแวดลอ้ม  ผลกระทบของการดาํเนินธุรกจิต่อคุณภาพชีวิตของผูบ้ริโภค ชุมชนและสิ�งแวดลอ้ม  กลยุทธ์

การตลาดเพื�อสิ�งแวดลอ้ม การสร้างจิตสาํนึกในการรับผิดชอบต่อสงัคม การทาํธุรกจิเพื�อสร้างสรรค์สังคม

และอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  

   



มคอ.2 

 

3542110 การตลาดธุรกิจชุมชน              3(3-0-6) 

   Community  Business  Marketing 

 

  บทบาทและความสาํคญัของธุรกจิชุมชน  รูปแบบของธุรกจิชุมชน  ระบบการตลาดและ

การพฒันาตลาดธุรกจิชุมชน  การบริหารการตลาด  การวางแผนและกาํหนดกลยุทธ์การตลาดสําหรับ

ธุรกจิชุมชน  โดยใชท้กัษะทางดา้นการตลาดในการคิดวิเคราะห์ เพื�อแกไ้ขปัญหาด้านการตลาดสําหรับ

ธุรกจิชุมชน 

 

3543308 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์              3(3-0-6) 

Electronic Commerce Marketing   

 

ความสํา คัญและห ลักการข องการต ลาดผ่า นสื� ออิ เล็กทรอนิกส์  และเค รือข่า ย            

สังคมออนไลน์ห รือสังคมที� อยู่บนการติดต่อสื� อสารผ่านอินเตอร์เน็ต(Social Network) ได้แก ่

hi5,facebook,twitter เป็นตน้ประเภทของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การตัดสินใจเก ี�ยวกบัตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ การแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดตลาดเป้าหมายและกาํหนด

ตาํแหน่งทางการตลาด  การกาํหนดกลยทุธ์การตลาดอิเลก็ทรอนิกส์  

 

3543107 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด           3(2-2-5) 

   Marketing  Creative  Development 

 

  ความหมาย  ความสําคัญ  ลักษณะองค์ประกอบของกระบวนการคิดสร้างสรรค์  

เครื�องมือในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์  การส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เทคนิคในการพฒันาความคิด

สร้างสรรค์  การฝึกปฏิบติั  การจดักจิกรรมออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ บรรจุภณัฑ์ การพฒันาทักษะการคิด

สร้างสรรค์ในงานทางการตลาด 



มคอ.2 

 

3542304  ศิลปะการขาย                3(3-0-6) 

Salesmanship  

 

บทบาท หนา้ที�และคุณสมบติัของนกัขาย ประเภทของงานขายโดยบุคคล  กระบวนการ

ขาย  ทฤษฎีการขาย การใชศ้ิลปะการขาย พฤติกรรมของลูกคา้และเทคนิคในการแกปั้ญหาต่าง ๆ  เก ี�ยวกบั

ลูกคา้  การใช้หลกัจิตวิทยาและมนุษยสัมพนัธ์ในการประกอบอาชีพการขาย  การปรับปรุงตนเองให้มี

คุณสมบติัของนกัขายที�ดี  การเรียนรู้ถึงจรรยาบรรณและเจตคติที�ดีของ      นกัขาย  

 

3542306  การตลาดทางตรง               3(3-0-6) 

Direct  Marketing   

 

  บทบาท  และความสําคัญเก ี�ยวกบัการตลาดทางตรง ประเภทและหลกัการการตลาด

ทางตรง  ระบบการขายตรง  ขั�นตอนในการทาํการตลาด  วิธีการและกลยทุธ์  การตอบสนองโดยตรง  การ

ประเมินผลการใชก้ลยทุธ์และเทคนิคการวิเคราะห์  ที�จําเป็นต่อความสําเร็จของระบบตลาด โดยไม่ผ่าน

คนกลาง  ยทุธวิธีในการดาํเนินการ  และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาสาํหรับการตลาดทางตรง 

 

   3543106 การตลาดสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ             3(3-0-6) 

Entrepreneur  Marketing   

 

บทบาทและการบริหารทางการตลาดสาํหรับการเป็นผูป้ระกอบการ  สิ�งแวดลอ้มภายใน

และภายนอกองค์การ ที�ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ  การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับ

ผูป้ระกอบการ  การแบ่งส่วนตลาด  การกาํหนดตลาดเป้าหมาย  การวางตําแหน่งทางการตลาด  การ

วางแผนดา้นผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด  



มคอ.2 

 

3542402 การสื�อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ            3(3-0-6) 

   Integrated  Marketing  Communication 

 

  แนวคิด หลักการ และความสําคัญของการสื�อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  

เครื�องมือสื�อสารทางการตลาด เช่น การโฆษณา  การประชาสัมพนัธ์  การส่งเสริมการขาย  การขายโดย

บุคคลและการตลาดทางตรงฯลฯ  กระบวนการสื�อสารทางการตลาด การวางแผนและกาํหนดกลยุทธ์การ

สื�อสารทางการตลาด  การวดัประสิทธิผลของการสื�อสารทางการตลาด  การฝึกทักษะการเขียนแผนการ

สื�อสารทางดา้นตลาดแบบบูรณาการ 

 

3543107 เทคนิคการนําเสนอเพื�องานทางการตลาด            3(3-0-6) 

  Presentation Techniques for Marketing 

 

  แนวคิดหลักการตลาดและความสําคัญของการนํา เสนองานทางการตลาด  การ

จดัรูปแบบเนื�อหาสาํหรับการนาํเสนอ  ทกัษะการสื�อสาร  บุคลิกภาพที�เหมาะสมในการนําเสนอ  เทคนิค

วิธีการนาํเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ  การฝึกปฏิบัติทักษะการผลิตสื�อเพื�อการนําเสนองานทางการตลาด

โดยใช้โปรแกรมทางคอมพิว เตอร์ การใช้สื� อมัลติมีเ ดีย  และการนําเสนองานทางการตลาดที� มี

ประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ 

 

3543307 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการตลาด            3(2-2-5) 

   Personality  Development  for  Marketers 

 

  ความหมาย  องค์ประกอบ  และความสําคัญของบุคลิกภาพ โดยเน้นการปรับปรุงและ

การเสริมสร้างบุคลิกภาพที�ดีของนักการตลาด  การพฒันาความคิด อารมณ์และจิตใจ การสร้างมนุษย์

สมัพนัธ์  การพฒันารูปร่างและการแต่งกายให้เหมาะสมกบัอาชีพนักการตลาดรวมถึงพฒันาทักษะด้าน

การสื�อสารเพื�อการนําเสนออย่างมืออาชีพ การฝึกปฏิบัติตนตามมารยาท วฒันธรรมประเพณีไทยและ

สากล 



มคอ.2 

 

3543401  การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า              3(3-0-6) 

Customer  Relationship  Management  

 

     แนวคิดและความสาํคญัของการจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกค้า  หลกัในการจัดการลูกค้า

สัมพนัธ์อย่างมีประสิทธิภาพ  กลยุทธ์การตลาดเพื�อสร้างความสัมพันธ์   แผนการตลาดและกลยุทธ์

การตลาดการตลาดเพื�อสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ วิธีการรักษาลูกค้าปัจจุบัน  การหาลูกค้าใหม่และดึง

ลูกคา้เกา่   การสร้างความจงรักภกัดีกบัลูกคา้   

                                  

3543403  การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์           3(2-2-5) 

Event   Marketing and Public Relations  Management 

 

ความหมายและความสําคัญของการจัดกจิกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพนัธ์  

หลกัการเก ี�ยวกบัการจดักจิกรรมทางการตลาด และการประชาสมัพนัธ์ที� เก ี�ยวข้องกบัการสร้างภาพลกัษณ์ 

ชื�อเสียง และความสมัพนัธ์ระหว่างองค์การธุรกจิกบัสาธารณะ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติในการจัดกจิกรรม

ทางการตลาดและการประชาสมัพนัธ์เพื�อให้เกดิการเรียนรู้และเข้าใจที�จะนําไปสู่การประยุกต์ได้จริงใน

วิชาชีพการตลาด 

                     

 3544104 การบริหารตราสินค้า               3(3-0-6) 

Brand  Management  

          

  องค์ประกอบและปัจจัยที� มีอิทธิพลต่อความสํา เร็จของตราสินค้า ชื�อตราสินค้า 

เครื�องหมายตราสินค้า เครื� องหมายการค้า ลิขสิทธิ�  สัญลกัษณ์ คําขวญั การออกแบบบรรจุภณัฑ์และ

พิจารณาถึงรูปแบบของเครื�องมือที�ใช้ในการติดต่อสื�อสาร เพื�อสร้างการรับรู้ในตราสินค้าให้เกดิขึ� นกบั

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์และกลวิธีในการสร้างตราสินค้าให้มีความแข็งแกร่งและปรับตรา

สินคา้ให้เป็นที�ยอมรับในระดบัสากล 



มคอ.2 

 

3544105 การตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม            3(3-0-6) 

   Small  and  Medium  Enterprise  Marketing 

 

  รูปแบบและความสาํคญัของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม การเริ�มต้นประกอบธุรกจิ 

การลงทุน การจดัหาเงินทุน การปฏิบติังาน โครงสร้างของตลาดและการดาํเนินกลยทุธ์ทางการตลาด การ

บริหารงานและปัญหาที� เก ี�ยวข้องในการดําเนินธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม            การวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มทางการตลาดเพื�อโอกาสทางธุรกจิ การจัดทําแผนธุรกจิ การประเมินผลการดําเนินงาน 

แนวโนม้และบทบาทของธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

3592209 เศรษฐกิจสร้างสรรค์              3(3-0-6) 

Creative  Economy 

 

แนวความคิดเก ี�ยวกบัเศรษฐกจิสร้างสรรค์ วิวฒันาการของเศรษฐกจิตั� งแต่ยุคแรกจนถึง

ยุคปัจจุบัน คุณลักษณะของปัจจัยที�ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิสร้างสรรค์ การผสมผสานระหว่างการ

ออกแบบ และนวตักรรม  การขบัเคลื�อนเศรษฐกจิของประเทศที�พฒันาแลว้ และประเทศกาํลงัพฒันาด้วย

นโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์ การขับเคลื�อนประเทศไทยด้วยเศรษฐกจิสร้างสรรค์  กลยุทธ์การตลาด

สาํหรับเศรษฐกจิสร้างสรรค์ที�ใช้สินทรัพยว์ฒันธรรมของไทย กรณีศึกษาการพฒันาศกัยภาพของธุรกจิ

ขนาดกลาง และขนาดยอ่มตามแนวทางเศรษฐกจิสร้างสรรค์โดยใชสิ้นทรัพยว์ฒันธรรมไทย 

 

3503801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 1                 2(90) 

   Preparation  for Professional Experience in Business I 

 

   จดัให้มีกจิกรรมเพื�อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนกอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

ดา้นการเรียนรู้ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ พฒันาตัวผูเ้รียนให้มีความรู้ ทักษะ  เจตคติ 

แรงจูงใจ และคุณลกัษณะที�เหมาะสมกบัวิชาชีพ โดยศึกษาเก ี�ยวกบังานทางธุรกจิอยา่งมีระบบ 

  

 


