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หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

คาอธิบายรายวิชา
941-416

ภาษาอังกฤษเพื่อการขายและการตลาด
3 (3-0-6)
English for Sales and Marketing
แนวคิ ดและคำศัพท์เฉพำะที่ ใช้ในกำรขำยและกำรตลำด กำรฟั งบรรยำยและบทสนทนำ
กำรสนทนำด้ำนกำรขำยและกำรตลำด กำรอ่ำนรำยงำน ข่ำว และบทควำมด้ำนกำรขำยและกำรตลำด
กำรเขียนรำยงำน
Study of the concepts and common terms related to sales and marketing; practice
listening to sales and marketing related lectures and dialogues, discussing sales and marketing
issues, and reading selected texts related to sales and marketing
942-230

การภาษีอากร
3 (3-0-6)
Taxation
ควำมรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภำษีอำกร แนวคิด และบทบำทของภำษีอำกร หลักเกณฑ์และวิธีกำร
จัดเก็บภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำษีเงินได้นิติบุคคล ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ภำษีธุรกิจเฉพำะ อำกรแสตมป์ ภำษีศุลกำกร และภำษีสรรพสำมิต
General knowledge about taxation; concepts and roles of taxation; principles and
methods of taxation according to revenue codes, personal income tax, corporate tax, value-added
tax, specific business tax, stamp duty, customs duty, excise duty
944-120

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
3 (3-0-6)
Microeconomics
อุปสงค์ อุปทำน ดุลยภำพของตลำด ควำมยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทำน พฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภค ฟังก์ชนั กำรผลิตและต้นทุนกำรผลิต ตลำดแข่งขันสมบูรณ์ ตลำดผูกขำด ตลำดกึ่งแข่งขันกึ่ง
ผูกขำด ตลำดผูข้ ำยน้อยรำย

Demand and supply; market equilibrium; elasticity of demand and supply; consumer
behavior; production functions and cost of production; perfectly competitive market; monopoly;
monopolistic competitive market; oligopoly
944-121

เศรษฐศาสตร์ มหภาค
3 (3-0-6)
Macroeconomics
ควำมรู ้ เ บื้ องต้นเกี่ ย วกับ เศรษฐศำสตร์ ม หภำค กำรค ำนวณรำยได้ประชำชำติ รำยได้
ประชำชำติ ดุลยภำพ ดัชนี รำคำ นโยบำยกำรเงิ น นโยบำยกำรคลัง ควำมรู ้ พ้ืนฐำนเกี่ ยวกับกำรค้ำและ
กำรเงินระหว่ำงประเทศ
An overview of Macroeconomics; national income calculation; national income
equilibrium; price index; monetary policy; fiscal policy; basic knowledge of international trade and
finance
944-204

กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Law
กฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ที่สำคัญเกี่ ยวกับบุ คคล นิ ติบุคคล กำรตั้งห้ำงหุ ้นส่ วน บริ ษ ทั
จำกัด กำรเลิกกิ จกำร ทรั พย์สิน นิ ติกรรมสัญญำ เอกเทศสัญญำ ที่ เกี่ ยวกับธุ รกิ จซื้ อขำย เช่ ำซื้ อ ค้ ำ
ประกัน ตัวแทน นำยหน้ำ ตัว๋ เงิน พระรำชบัญญัติเกี่ยวกับเช็ค
Important civil and commercial laws; law juristic entities; limited partnership
establishment; limited companies; dissolution; property; legal transactions and contracts; specific
contracts in relation to business transactions: hire purchases; sureties; agency; brokers; drafts and
the Act of Cheques
946-100

ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
Introduction to Business
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจประเภทต่ำงๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อิทธิ พลของสภำพแวดล้อม
ทำงธุรกิจ ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน หลักกำรพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำร กำรบริ หำรทรัพยำกร
มนุษย์ กำรผลิต กำรตลำด กำรบัญชี กำรเงิน จริ ยธรรมทำงธุรกิจ
Types of business; related factors; influences of business environments; business in a
borderless world; principles of administration and management; human resource management;
production; marketing; accounting; finance; business ethics

946-113

การบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Accounting
ลักษณะและแนวควำมคิ ด ขั้นพื้ นฐำนของกำรบัญชี กระบวนกำรบันทึ กบัญชี กำร
ปรับปรุ งรำยกำร กำรปิ ดบัญชี และกำรจัดทำงบกำรเงิ น กำรบัญชี สำหรับกิ จกำรซื้ อขำยสิ นค้ำและ
กิจกำรผลิตสิ นค้ำ กำรบัญชีภำษีมูลค่ำเพิ่ม งบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร งบกระแสเงินสด
Characteristics and basic concepts of accounting; accounting record
process; adjustment of accounts; closing accounts and financial statement preparation; accounting
for merchandising and manufacturing operations; value–added tax accounting; bank reconciliation
statement; statement of cash flows
946-160

หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
ควำมหมำย ควำมส ำคัญ ของกำรตลำด แนวควำมคิ ด พื้ น ฐำนเกี่ ย วกับ กำรตลำด
สิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิ พลทำงกำรตลำด ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค กำรแบ่งส่ วนตลำด
กำรเลือกตลำดเป้ำหมำย กำรกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่ วนประสมทำงกำรตลำด
Definitions and importance of marketing; basic concepts of marketing; environments
influencing marketing; basic knowledge of consumer behaviors; market segmentation; targeting;
positioning; marketing mix
946-201

การจัดการธุรกิจขนาดย่ อม
3 (3-0-6)
Small Business Management
แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการจัดการธุ รกิ จขนาดย่อม กลยุทธ์การตลาด การเงิ น การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การผลิตและการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ การแก้ปัญหาในธุ รกิจขนาดย่อม โอกาส
ของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ จริ ยธรรมสาหรับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Concept and theories of the management of small and family owned businesses,
marketing; finance; human resource management; production; strategic planning, problem solving
in small business, opportunities for domestic and overseas joint ventures, and ethics in small
business management
946-209

หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principles of Management
แนวคิด บทบำท และวิวฒั นำกำรทำงกำรจัดกำร ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กำร
สภำพแวดล้อมทำงกำรจัดกำร กำรตัดสิ นใจทำงกำรจัดกำร หน้ำที่ทำงกำรจัดกำร กำรวำงแผน กำรจัด
องค์กำร กำรสัง่ กำร กำรควบคุม และควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรจัดกำรกลยุทธ์

Concepts, roles and evolution of management; social responsibility of an organization;
managerial environment; managerial decision making; management functions; planning;
organizational management; leading; controlling; an overview of strategic management
946-213

การบัญชีบริหาร
3 (3-0-6)
Managerial Accounting
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 946-113 การบัญชีการเงิน
Prerequisites: 946-113 Financial Accounting
บทบำทของกำรบัญชี บริ หำร แนวคิดพื้นฐำนและกำรแยกประเภทต้นทุน กำรคำนวณ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ กำรคำนวณต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของต้นทุน
ปริ มำณและกำไร กำรวิเครำะห์ตน้ ทุนเพื่อกำรตัดสิ นใจ ต้นทุนมำตรฐำนและกำรวิเครำะห์ผลต่ำง กำร
จัด ทำงบประมำณ งบประมำณกำรลงทุ น กำรบัญ ชี ตำมควำมรั บ ผิ ด ชอบ กำรประเมิ น ผลกำร
ปฏิบตั ิงำน และ กำรกำหนดรำคำขำย
Roles of accounting on management; cost concepts and classifications; product
costing; full costing and variable costing; cost-volume-profit analysis; analysis of costs for
decision making; standard costing and variance analysis; budget preparation; capital
budgeting; responsibility accounting; performance evaluation; pricing
946-260

พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
Consumer Behavior
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 946-160 หลักการตลาด
Prerequisite: 946-160 Principles of Marketing
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริ หำรกำรตลำด พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค กำรวิเครำะห์เกี่ ยวกับ
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ในขั้นตอนต่ำง ๆ ของกระบวนกำรตัดสิ นใจซื้ อ ทฤษฎี ปั จจัยต่ำง ๆ ที่ มีอิทธิ พล
ต่ อ พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โ ภค ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ปั จ จัย ภำยนอก กิ จ กรรมทำงกำรตลำดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Relationship in marketing management; consumer behavior; analysis of consumer
purchase behavior in decision process; theories and factors influencing consumer behavior;
individual factors; external factors; marketing activities influencing consumer behavior
946-262

การจัดการการตลาด
Marketing Management
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-260 พฤติกรรมผู้บริโภค
Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior

3 (3-0-6)

แนวคิ ด ทฤษฎี ใ นกำรบริ หำรกำรตลำด กำรจัด กำรทำงกำรตลำด กำรวิ เ ครำะห์
สภำพแวดล้อมทำงธุ รกิจ กำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำด ด้ำนกำรบริ หำรงำน ด้ำนผลิตภัณฑ์ รำคำ
ช่องทำงกำรจำหน่ำย กำรส่ งเสริ มทำงกำรตลำด กำรปฏิบตั ิกำร กำรควบคุมกำรดำเนิ นงำนของธุ รกิ จ
กำรบริ หำรงำนของธุรกิจ กำรคำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
Concepts and theories of marketing administration; marketing management; analysis of
business contexts; strategic planning in marketing, administration, products, prices, and channels of
distribution; marketing promotion; operational control in business; business administration; social
responsibility
946-263

การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
Supply Chain and Logistic Management
ทฤษฎี ในเรื่ องของกำรจัดกำรห่ วงโซ่ อุปทำนและโลจิ สติ กส์ กระบวนกำรขนส่ ง กำร
จัดซื้ อวัตถุดิบ กำรส่ งมอบผลิตภัณฑ์ กำรจัดกำรสิ นค้ำคงคลัง กำรบริ หำรคลังสิ นค้ำ กำรบรรจุหีบห่ อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่องำนด้ำนโลจิสติกส์ กำรนำกลยุทธ์โลจิสติกส์และกำรจัดกำรโซ่ อุปทำนไป
ปฏิบตั ิ กำรวำงแผนกำรจัดกำรเกี่ยวกับโลจิสติกส์และกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน
Theories about logistics and supply chain management; transportation process; raw
material purchasing; product delivery; inventory management; warehouse management; packaging;
logistics information technology; implementation of logistics strategies and supply chain
management; logistics planning and supply chain management
946-265 ประเด็นสาคัญทางการตลาด
3 (x-y-z)
Current Issues in Marketing
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: As required by the program
หัวข้อวิช ำใหม่ด ้ำนกำรตลำด ทฤษฎี ใหม่ที่ร่วมสมัย กำรประยุกต์แนวทำง กลยุทธ์กำร
ดำเนินงำนทำงกำรตลำด ตำมที่สำขำเห็นชอบ
A new course about contemporary marketing theories, the selection of key topics and
issues with the department’s assent to examine how to apply marketing approaches and strategies
946-268 การตลาดชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
Community Marketing for Sustainable Economy
แนวคิดกำรตลำดชุ มชนเพื่อเศรษฐกิ จพอเพียง สภำพแวดล้อมที่ ส่งผลต่อกำรตลำดชุ มชน
เพื่ อเศรษฐกิ จพอเพี ยง ควำมสมดุลระหว่ำงกำรตอบสนองควำมต้องกำรกับรำยได้ของกิ จกำร กำร

สร้ำงพฤติกรรมกำรซื้ อและกำรให้ควำมรู ้ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์บนควำมคุม้ ค่ำ กำรจัดกำรส่ วนประสม
ทำงกำรตลำดอย่ำงสมดุล กำรประเมินผลกำรตลำดชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
Concept of community marketing for sustainable economy; environment influencing
marketing management; balancing between demand response and the income of business; building
the buying behavior and the knowledge of sufficiency economy; product development on
sufficiency economy; managing the marketing mix and evaluation on community marketing for
sustainable economy
946-269 การตลาดในองค์ การที่ไม่ หวังผลกาไร
3 (3-0-6)
Marketing for the Non-Profit Organizations
แนวควำมคิ ดทำงกำรตลำดสำหรั บองค์กรที่ ไม่มุ่งหวังกำไร รั ฐวิ สำหกิ จ องค์กรภำครั ฐ
รวมถึงหน่วยงำนเอกชนซึ่ งไม่ได้มุ่งหวังกำไรตอบแทน โดยกำรเรี ยนรู ้ โอกำสทำงกำรตลำด ตลำด
เป้ำหมำย ส่ วนประสมทำงกำรตลำด กำรจัดกำรองค์กร กำรวำงแผน กำรดำเนิ นงำน และกำรควบคุม
ทำงกำรตลำดส ำหรั บองค์กำรที่ ไ ม่ มุ่งหวังกำไร และกำรประยุกต์หลักกำรตลำดและกำรด ำเนิ น
กิจกรรมทำงกำรตลำดสมัยใหม่สำหรับองค์กำรที่ไม่มุ่งหวังกำไร
Marketing concept for non-profit organization includes government organization;
privatization, and company which operate a social marketing program; A major topic to be studied
includes market opportunities, target market, marketing mix strategy marketing plan and
implementation, marketing control which especially applied for non-profit organization
946-290

การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-111 หลักการบัญชี 1 หรื อ 946-113 การบัญชีการเงิน
Prerequisites : 946-111 Principles of Accounting I or 946-113 Financial Accounting
จุดมุ่งหมำยและหน้ำที่ กำรบริ หำรทำงกำรเงิ น มูลค่ ำของเงิ นตำมเวลำ ผลตอบแทนและ
ควำมเสี่ ยง กำรวำงแผนและกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิ น กำรบริ หำรเงิ นสดและหลักทรั พย์ตำมควำม
ต้องกำรของตลำด กำรบริ หำรลู กหนี้ กำรบริ หำรสิ นค้ำ กำรจัดกำรเงิ นทุ นระยะสั้นและระยะยำว
โครงสร้ำงเงินทุนและนโยบำยเงินปันผล
Objectives and functions of financial management; time value of money; return and risk;
planning and financial analysis; cash and marketable securities management; receivable management;
inventory management; short-term and long-term financing management; capital structure; dividend
policy

946-300

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Management
ควำมหมำยและบทบำทของกำรบริ หำรทรั พยำกรมนุ ษย์ กำรวิเครำะห์งำน กำรวำงแผน
กำลังคนกำรบริ หำรงำนบุคคล กำรสรรหำและกำรคัดเลือก กำรฝึ กอบรมพนักงำน กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
และสวัสดิกำร กำรสร้ำงขวัญกำลังใจ กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งำน กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรสับเปลี่ยน
กำรย้ำยงำน กำรลงโทษ กำรเลิกจ้ำง กำรเจรจำต่อรอง แรงงำนสัมพันธ์
Definitions and roles of human resource management; job analysis; manpower
planning; personnel administration; recruitment and selection; training; compensation and welfare;
building up motivation and morale; performance appraisal; promotion; job rotation; relocation;
punishment; layout; negotiation; labor relations
946-360 การจัดการการขาย
3 (3-0-6)
Sales Management
บทบำทหน้ำที่ ข องผูบ้ ริ หำรงำนขำย กำรจัดองค์กรกำรขำย กำรแสวงหำ กำรคัดเลื อก
พนักงำนขำย กำรฝึ กอบรมพนักงำนขำย ศิ ลปะกำรขำย กำรเจรจำต่อรองในกำรเสนอขำยกับลูกค้ำ
หรื อพนักงำนจัดซื้ อ กำรวิเครำะห์คู่เจรจำ กลยุทธ์ในกำรเจรจำต่อรอง เทคนิ คและเครื่ องมือในกำร
โน้มน้ำวคู่เจรจำ ค่ำตอบแทนพนักงำนขำย กำรจูงใจพนักงำนขำย กำรวิเครำะห์ กำรประเมินผลงำน
กำรวำงแผนกำรขำย กำรพยำกรณ์กำรขำย กำรบริ หำรเวลำ กำรแบ่งเขตกำรขำย ลูกค้ำ กำรเสนอขำย
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ ริ หำรงำนขำย
Roles and duties of sales managers; sales organizating; recruitment and selection of sales
officers; sales training; the art of sales; strategies of sales negotiation with customers or business
purchasers; the analysis of dialogue partners; bargaining strategies; techniques and tools for
motivation; compensations for sales officers; incentives for sales careers; the analysis and
evaluation of sales performance; sales planning; sales forecasts; time management; sales
segmentation, customers, sales offerring; social responsibility of sales executives
946-361 การตลาดโลก
3 (3-0-6)
Global Marketing
ลักษณะและบทบำทของตลำดโลกที่มีผลต่อกำรดำเนิ นธุ รกิจในอนำคต แนวทำงกำรเข้ำสู่
ตลำดโลก กำรแข่งขันในตลำดโลก พฤติ กรรมของตลำด กำรแบ่งส่ วนของตลำดโลก รู ปแบบกำร
บริ โภคของตลำดโลก แนวควำมคิดด้ำนกำรตลำดแบบไร้พรมแดน กลยุทธ์ตลำดโลกและกำรตลำด
ระหว่ำงประเทศ กำรส่ งออก กำรนำเข้ำ และกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรวิเครำะห์ปัญหำต่ำงๆ ที่มี
ผลต่ อกำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรตลำดระหว่ำงประเทศ ประเด็นปั ญหำกำรตลำดระหว่ำงประเทศที่
เกี่ยวเนื่องกับจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจและแนวโน้มในอนำคต

Characteristics and roles of global market which affect business in the future; global
market entry strategies; competitions in global market; marketing behaviors; global market
segmentation, modes of consumption in global market; concepts of global marketing; global and
international marketing strategies; exportation, importation, and international investment; the
analysis of factors affecting international marketing; international issues concerning business ethics
and future trends
946-362 การสื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
Integrated Marketing Communication
ควำมหมำย ควำมสำคัญของกำรสื่ อสำรทำงกำรตลำด กำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรบริ หำรงำน
กำรสื่ อสำรทำงกำรตลำดเชิงบูรณำกำร ประเภทของกำรสื่ อสำรทำงกำรตลำดรู ปแบบต่ำง ๆ กำร
เลือกใช้เครื่ องมือกำรสื่ อสำรทำงกำรตลำดประเภทต่ำง ๆ
Definition, importance of marketing communication; strategic planning; integrated
marketing communication management; types of marketing communication, selecting marketing
communication tools
946-363 การวิจยั ตลาด
3 (2-2-5)
Marketing Research
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-260 พฤติกรรมผู้บริโภค และ 947-118 สถิตธิ ุรกิจ 1
Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior and 947-118 Business Statistics I
ควำมหมำย ควำมสำคัญของกำรวิจัยตลำด กระบวนกำรวิจยั ตลำด กำรระบุ ปัญหำทำง
กำรตลำด กำรออกแบบงำนวิจยั ประเภทของงำนวิจยั แหล่งข้อมูลและวิธีกำรสำรวจข้อมูล กำรสร้ำง
เครื่ องมื อในกำรเก็บข้อมูล กำรเก็บข้อมูลภำคสนำม กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล กำรเขี ยนรำยงำนกำรวิจยั
กำรนำเสนอผลกำรวิจยั เพื่อประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำ กำรตัดสิ นใจทำงกำรตลำด
Definitions and importance of marketing research, process of marketing research,
specifying marketing problems, research design, types of research, data resources and
data survey methods, creating data collection tools, field data collection; data analysis, research
report writing, presentation about the application of research findings for problem-solving and
marketing decision-making
946-364 การฝึ กงานทางการตลาด
Job Training in Marketing
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาชั้นปี 3
For third-year students

ไม่ น้อยกว่ า 230 ชั่วโมง

ฝึ กปฏิบตั ิงำนในแหล่งฝึ กงำนตรงตำมสำขำวิชำของนักศึกษำ เพื่อให้เรี ยนรู ้สภำพกำรปฏิบตั ิงำน
จริ ง
Job training relating to maketing for on-the-job experiences in the workplace
946-366 การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
Service Marketing
ควำมหมำยและควำมสำคัญของกำรตลำดบริ กำร แนวควำมคิ ดทำงกำรตลำดสมัยใหม่กบั
ตลำดบริ กำร พฤติกรรมกำรซื้ อ ควำมคำดหวังของผูบ้ ริ โภค กำรกำหนดกลุ่มเป้ ำหมำยของกำรตลำด
บริ กำร ส่ วนประสมกำรตลำดบริ กำร
Definitions and significance of service marketing; concepts of modern marketing and
service marketing, buying behaviors and consumer expectations; service market segmentation;
service marketing mix
946-367 การตลาดเพื่อธุรกิจค้ าปลีก
3 (3-0-6)
Retail Marketing
หลักกำรจัดกำรกำรค้ำปลีก สถำบันกำรค้ำปลีก มีควำมเข้ำใจเรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและ
กำรแข่งขัน กลยุทธ์กำรตลำดค้ำปลีกที่ มีประสิ ทธิ ภำพ กำรเลือกทำเลที่ ต้ งั ร้ำนค้ำปลีก กำรเข้ำใจ
เรื่ องห่ วงโซ่ อุปทำนและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรค้ำปลีก กำรจัดกำรกลุ่มสิ นค้ำ
ระบบกำรจัดซื้ อ กำรกำหนดแบรนด์ร้ำนค้ำปลีก กำรกำหนดรำคำขำยปลีก กำรจัดโปรแกรมส่ งเสริ ม
กำรตลำด กำรบริ ห ำรร้ ำ นค้ำ กำรออกแบบร้ ำ นค้ำ และจัด วำงผัง ร้ ำ นค้ำ เพื่ อ น ำเสนอสิ น ค้ำ
กำรให้บริ กำร และเทคนิคกำรขำยปลีก กำรค้ำปลีกระหว่ำงประเทศ และกำรค้ำปลีกอิเล็กทรอนิกส์
Principles of retailing; retail institution; consumer behavior and competition; efficient
retail marketing strategies; retail location; supply chains and information technology for managing
retail systems, product management, procurement systems, retail branding, retail pricing, retail
market promotion, retail store management, retail store design, store layout; service and techniques
for retailing; international retailing, electronic retailing
946-369 การตลาดสี เขียว
3 (3-0-6)
Green Marketing
ควำมหมำยและควำมสำคัญของสิ่ งแวดล้อมและกำรตลำด วัตถุประสงค์และองค์ประกอบ
ในกำรดำเนินงำนกำรตลำดโดยคำนึงถึงสภำพแวดล้อมและควำมพึงพอใจระหว่ำงผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค
วิเครำะห์กลยุทธ์ทำงกำรตลำดเพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม

Meaning and importance of the environment and marketing objectives and elements of
marketing taking into account the environment and satisfaction among producer and consumers
analysis of marketing strategies application to preserve natural resources and environment
946-400

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategic Management
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
Condition: For fourth-year students
แนวคิด บทบำท และวิวฒั นำกำรของกำรจัดกำรกลยุทธ์ กระบวนกำรจัดกำรกลยุทธ์ กำร
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง กำรกำหนดทิศทำงเชิ งกลยุทธ์ กำรกำหนดกลยุทธ์ กำรตัดสิ นใจ
เลือกกลยุทธ์ กำรประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ กำรควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
Concepts, roles and evolution of strategic management; strategic management process;
situational analysis; setting of strategic direction; strategy formulation; strategy implementation;
application of strategies to situations; strategy evaluation and control
946-460 การจัดการผลิตภัณฑ์ และการตั้งราคา
3 (3-0-6)
Product Management and Pricing
ควำมสำคัญของผลิตภัณฑ์ รำคำ ที่มีต่อกำรบริ หำรกำรตลำด ประเภทของผลิตภัณฑ์ กล
ยุทธ์ นโยบำยในกำรบริ หำรผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรในกำรตั้งรำคำ กลยุทธ์กำรตั้งรำคำ กำรวิเครำะห์
รำคำ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกที่ส่งผลต่อกำรบริ หำรผลิตภัณฑ์ รำคำ วิธีกำร
กลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่นำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ
The importance of products and pricing for marketing management; types of products;
product management strategy and policy, pricing process, pricing strategies, price analysis,
the analysis of internal and external environments which determine product management models,
prices, methods, marketing strategies for problem solving
946-461 การจัดการช่ องทางการกระจายสิ นค้ า
3 (3-0-6)
Distribution Channel Management
ทฤษฎี และควำมสำคัญของช่ องทำงกำรกระจำยสิ นค้ำ บทบำทช่ องทำงกำรกำรกระจำย
สิ น ค้ำ กำรผสมผสำนควำมรู ้ ข องช่ อ งทำงกำรจัด จ ำหน่ ำ ยกับ ส่ ว นประสมกำรตลำดอื่ น ๆ กำร
ออกแบบช่ องทำงให้เ กิ ดกำรได้เ ปรี ย บทำงกำรแข่ งขัน กำรบริ หำรช่ องทำงภำยใต้ส ถำนกำรณ์ ที่
เปลี่ยนไป กำรบริ หำรข้อโต้แย้ง กำรพัฒนำควำมสัมพันธ์เชิงบวก กำรสร้ำงคุณค่ำในระยะยำว
Theories and significance of distribution channels; roles of distribution channels;
combining the knowledge of distribution channels with other marketing mix; the design of

distribution channels for competitive advantage; managing distribution channels under changeable
circumstances; argument management; positive relation development; creating long-term value
946-462 สั มมนาทางการตลาด
3 (1-4-4)
Seminar in Marketing
เงื่อนไข : ผ่ านวิชาชีพบังคับมาแล้ วไม่ ตา่ กว่ า 15 หน่ วยกิต
Pass Professional Core Course not less than 15 credits
กระบวนกำรวิ เ ครำะห์ แก้ไ ขปั ญ หำทำงกำรตลำดในรู ป ของกรณี ศึ ก ษำ บทควำมที่
เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั ทำงกำรตลำด ประยุกต์ใช้ควำมรู ้ ทฤษฎี ทำงกำรตลำดให้สอดคล้อง
กับปัญหำ สถำนกำรณ์ทำงกำรตลำดในปัจจุบนั
Analytical process for marketing problem-solving in case studies; articles about current
marketing issues; applying knowledge and marketing theories for solving current marketing
situations and problems
946-463 การศึกษาค้ นคว้ าอิสระทางการตลาด
3 (0-9-0)
Independent Study in Marketing
เงื่อนไข : ผ่ านวิชาชีพบังคับมาแล้ วไม่ ตา่ กว่ า 15 หน่ วยกิต
Pass Professional Core Course not less than 15 credits
กำรกำหนดหัวข้อ ประเด็นที่นกั ศึกษำสนใจ เกี่ยวข้องกับวิชำชี พ อำศัยองค์ควำมรู ้ เทคนิ ค
วิเครำะห์ขอ้ มูลทำงกำรตลำดในกำรคิดหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำ รู ปแบบกำรดำเนิ นงำนทำงกำรตลำด
กำรนำเสนอเป็ นรำยงำนประกอบกำรศึกษำในหัวข้อหรื อปัญหำนั้น ๆ
Choosing a marketing topic of students’ personal interest; knowledge application in
technical analysis of marketing data for problem-solving; marketing operation forms; presenting
a report about a study of a particular topic or problem
946-467 การจัดการผลิตภัณฑ์ ใหม่
3 (3-0-6)
New Product Management
แนวคิดของกำรจัดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริ กำรใหม่ กำรบริ หำรงำนและเทคนิ คในกำร
วิเ ครำะห์ ที่จำเป็ นในกำรออกแบบและบริ หำรสิ นค้ำ และบริ กำรใหม่ กำรวิเ ครำะห์ ต ลำดที่ จะเข้ำ
กำรพัฒนำแนวคิดในกำรเข้ำสู่ ตลำด กำรปรับแนวคิดตำมควำมต้องกำรและควำมปรำรถนำของลูกค้ำ
กำรเลือกแนวคิ ดเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำส่ วนประสมทำงกำรตลำดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
วิธีกำรทดสอบตลำด วิธีกำรบริ หำรวงจรผลิตภัณฑ์จำกเริ่ มต้นจนถึงจุดอิ่มตัว
Concepts about the management and development of new products and services;
administration and technical analysis needed for design and managing new products and services;

market entry analysis; developing market entry approaches; conceptual adjustment to customer
needs and consumer desires; choosing product concepts; marketing mix development for new
products; market testing; product lifecycle management from introduction to maturity
946-468 การตลาดเชิงสั มพันธภาพ
3 (3-0-6)
Relationship Marketing
ควำมหมำย ควำมสำคัญของกำรตลำดเชิ งสัมพันธภำพ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูบ้ ริ โภคกับ
ผูบ้ ริ โภค ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงธุ รกิ จกับธุ รกิ จ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงธุ รกิ จกับผูบ้ ริ โภค กำรพัฒนำ
และสร้ำงสรรค์กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อกำรรักษำควำมสัมพันธ์ให้คงอยูอ่ ย่ำงถำวร
The definition and importance of relationship marketing; the consumer-to-consumer
relationship; business-to-business relationship; consumer-to-business relationship, the development
and formulation of strategies for sustainable relationship
946-469 การตลาดเพื่อสั งคม
3 (3-0-6)
Social Marketing
กำรจัดกำรกำรตลำดบนพื้นฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบของ
กำรตลำดแบบดั้งเดิ มต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนสังคมและสิ่ งแวดล้อม กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนและ
กำรสร้ ำ งควำมรั บ ผิ ด ชอบของธุ ร กิ จ ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม ผู ้บ ริ โภคที่ ใ ห้ ค วำมส ำคัญ ต่ อ
สิ่ งแวดล้อมและสังคม กลยุทธ์กำรกำรตลำดเพื่อสิ่ งแวดล้อม กำรนำหลักกำรตลำดไปประยุกต์ใช้กบั
งำนขององค์กรที่มิได้มีเป้ำหมำยมุ่งหวังผลกำไรและกำรรณรงค์กิจกรรมทำงสังคม
Marketing management based on social and environmental responsibility; the impacts of
traditional marketing toward social and environmental changes; sustainable development; social
and environmental responsibilities in business; the customers who give importance to social and
environmental responsibilities; environmental marketing strategies; marketing principles for
non-profit organizations and social campaigns
947-118

สถิตธิ ุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business Statistics I
กำรวิเครำะห์ปัญหำทำงธุ รกิ จในเชิ งสถิติ ควำมหมำย ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ
กำรเก็บรวบรวมและกำรนำเสนอข้อมูล กำรวัดแนวโน้มเข้ำสู่ ส่วนกลำง กำรวัดกำรกระจำย ควำม
น่ ำจะเป็ น กำรแจกแจงควำมน่ ำจะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม กำรประมำณค่ำ กำรทดสอบสมมติ ฐำน กำร
ทดสอบควำมสัมพันธ์ ข องตัว แปร กำรใช้โ ปรแกรมส ำเร็ จรู ปทำงสถิ ติ ช่ วยในกำรวิ เ ครำะห์ แ ละ
นำเสนอข้อมูล

Statistical analysis of business problems; definitions, scopes, and benefits of statistics;
data collection and presentation; measures of central tendency; measures of dispersion; probability;
probability distribution of random variables; estimation; hypothesis testing; test of association; use
of statistical package for data and presentation analysis
947-211

การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
3 (3-0-6)
Quantitative Analysis
กำรโปรแกรมเชิงเส้น กำรตัดสิ นใจภำยใต้ควำมไม่แน่นอนและภำยใต้ควำมเสี่ ยง กำร
วำงแผนโครงกำรและกำรวิเครำะห์วิถีวิกฤต ทฤษฎีเกมส์ ปัญหำกำรขนส่ ง และกำรวิเครำะห์มำร์คอฟ
Linear programming; decision making under uncertainties and risks; project planning
and critical path analysis; game theory; transportation problems; markov analysis
948-260

ความคิดสร้ างสรรค์ และการสื่ อสารในวิชาชีพการตลาด
3 (3-0-6)
Creativity and Communication in Marketing Professional
แนวคิด ทฤษฎีกำรนำเสนองำนเชิ งธุ รกิจ กระบวนกำร วิธีกำร หลักกำรออกแบบกลยุทธ์
กำรสื่ อสำรและกำรนำเสนอข้อควำมเพื่อโน้มน้ำวและสร้ำงกำรยอมรับให้กบั กลุ่มเป้ ำหมำยอย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพ รู ปแบบกิ จกรรมที่เหมำะสมสำหรับแต่ละสถำนกำรณ์ กระบวนกำรในกำรเสริ มสร้ำง
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และทักษะในกำรสื่ อสำรเพื่อควำมสำเร็ จในวิชำชีพกำรตลำด
Concepts and theories for business presentation; process, methods, principles of
strategic design; effective ways of promotion, including to persuade, to achieve acceptance among
particular target groups; the ways to organize an activity for a specific situation; processes to
enhance creativity and communication skills for successful marketing careers
948-261

การตลาดระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
International Marketing
แนวคิ ด ทฤษฎี และวิธีดำเนิ นธุ รกิ จกำรตลำดระหว่ำงประเทศ ปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อ
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ แนวควำมคิดด้ำนกำรตลำดแบบไร้พรมแดน กลยุทธ์กำรตลำดระหว่ำงประเทศ
กำรส่ งออก กำรนำเข้ำ และกำรลงทุ นในต่ ำ งประเทศ กำรวิ เครำะห์ ปัญหำต่ ำ ง ๆ ที่ มีผ ลต่ อกำร
ดำเนิ นงำนด้ำนกำรตลำดระหว่ำงประเทศ ประเด็นปั ญหำกำรตลำดระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวเนื่ องกับ
จริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ
Concepts, theories and business procedures in international marketing; factors affecting
international business, globel marketing, strategies of international marketing, exportation,
importation, overseas investment; international marketing impact analysis; business ethics for
international marketing

948-263 การวิเคราะห์ ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Analytics
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทำงธุ รกิ จ กำรอ่ำนและอธิ บำยข้อมูลสำรสนเทศ ระบบธุ รกิ จอัฉริ ยะ
กำรใช้ขอ้ มูลในอดีตร่ วมกับโมเดลทำงคณิ ตศำสตร์ หรื อร่ วมกับกำรใช้เทคนิ คกำรจัดทำเหมืองข้อมูล
วิเครำะห์หำโอกำสและควำมเสี่ ยง แนวโน้มทำงกำรตลำด กำรพยำกรณ์ยอดขำย ผลตอบแทน กำรนำ
ข้อมูลขนำดใหญ่มำใช้เพื่อประกอบกำรตัดสิ นใจ
Analyzing business data; read and describe information technology, business intelligence;
using historical data with mathematical models, or with the use of data mining techniques; analyze
the opportunities and risks; market trends sales forecasting; return; using big data for the decision
making.
948-300 เกมทางการจัดการ
3 (3-0-6)
Management Games
ควำมหมำยและควำมสำคัญของเกม ประโยชน์ในกำรนำไปใช้เพื่อกำรบริ หำรจัดกำร
กำรออกแบบเกม กำรนำเกมไปประยุกต์ใช้ กำรเลือกใช้เกมที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และผูเ้ ล่น
ประเภทต่ำงๆ
Definition and importance of games; utility of games in management; game design;
applying games in practical ways; the selection of games for specific situations and different kinds
of players
948-301 โพลล์
3 (3-0-6)
Poll Methodology
ควำมหมำยและควำมสำคัญของโพล หลักกำรและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโพล หลักกำรใน
กำรจัดทำโพล ได้แก่ กำรวำงแผนกำรสำรวจ กำรออกแบบสำรวจ กำรสร้ำงแบบสำรวจ กำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล กำรรำยงำนข้อมูล
Definition and significance of polls; principles and theories about polls; principles of
conducting polls: survey planning, survey design, instrument design, data collection,
data analysis, and presenting information
948-361

การจัดการตราสิ นค้ า
3 (3-0-6)
Brand Management
ควำมหมำยและควำมสำคัญของแบรนด์ องค์ประกอบของแบรนด์ เอกลักษณ์ของแบ
รนด์ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของแบรนด์ กำรสร้ำงคุ ณค่ ำของแบรนด์ ศึ กษำกระบวนกำรและกำร
วิเครำะห์คุณสมบัติเบื้องต้นของสิ นค้ำเพื่อให้ตดั สิ นใจเกี่ ยวกับแบรนด์ กำรวำงแผนสร้ำงแบรนด์ใน

เศรษฐกิจยุคใหม่ กลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมจงรักภักดี ต่อแบรนด์ ทบทวนกำรกำหนดตำแหน่งแบรนด์
ในตลำดที่ มีกำรแข่ งขันจำกภำยในและต่ ำ งประเทศ ปั จจัย ที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อกำรตัด สิ นใจพัฒ นำ
เปลี่ยนแปลงแบรนด์เพื่อสำมำรถวิเครำะห์วำงแผนและกำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดได้อย่ำงเหมำะสม
Definitions and significance of brands; brand components; brand identity, building
the strength of brands, adding brand value; the analysis of a product and relavant processes to make
a decision about branding; planning for brand building in a modern economy; brand loyalty
strategies; revising brand positioning to increase competitiveness in local and international markets;
factors influencing decisions about brand development and changes of brands or brand conceptions
for analytical planning and formulating proper marketing strategies
948-362 การตลาดเอเชีย
3 (3-0-6)
Marketing for Asian Countries
ลักษณะและบทบำทของตลำดเอเชีย อิทธิ พลของตลำดเอเชี ยต่อกำรดำเนิ นธุ รกิจในอนำคต
แนวทำงกำรเข้ำสู่ ตลำดเอเชี ย รู ปแบบกำรแข่งขันในตลำดเอเชี ย พฤติ กรรมของตลำด และกำรแบ่ง
ส่ วนของตลำด รู ปแบบกำรบริ โภคของตลำดโลก กลยุทธ์กำรตลำดที่ใช้ในตลำดเอเชี ยในปั จจุบนั และ
แนวโน้มในอนำคต
Characteristics and roles of Asian marketing; the influences of Asian marketing on future
business; methods of Asian market entry; competitions in the Asian markets; marketing behaviors
and marketing segmentation; consumption modes of the world market; Asian marketing strategies
in present and future trends
948-364 ความคิดสร้ างสรรค์ และการออกแบบทางการตลาด
3 (3-0-6)
Creativity and Design in Marketing
หลักกำรและเทคนิ คของกำรออกแบบทำงกำรตลำด กำรจัด องค์ประกอบจิ ตวิทยำของ
มนุษย์ในกำรอ่ำนและรับรู ้งำนออกแบบ กำรออกแบบสัญลักษณ์ เครื่ องหมำยกำรค้ำและบรรจุภณ
ั ฑ์
กำรออกแบบกรำฟิ กส ำหรั บองค์กรและกำรจัด วำงเครื่ อ งหมำยกำรค้ำ บนตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ กำรใช้
คอมพิ ว เตอร์ ใ นกำรออกแบบและกำรแสดงแบบ กำรใช้โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ต่ ำ ง ๆ ส ำหรั บ
กำรออกแบบสื่ อทำงกำรตลำด
Principles and techniques of marketing design; human psychological components in
reading and perceiving works of design, the design of logos, trademarks, packaging;
graphic design for organizations; positioning trademarks on products; computer-aided design and
model presentation; using computer programs for marketing media design

948-366 การตลาดดิจิตอล
3 (3-0-6)
Digital Marketing
แนวคิ ด เกี่ ยวกับกระบวนกำรที่ ผูบ้ ริ โภคสำมำรถมี ปฏิ สัมพันธ์กับสื่ อดิ จิตอลที่ ผูบ้ ริ โภค
เลื อกใช้ กระบวนกำรที่ ผูบ้ ริ โภคมี กำรโต้ตอบกับ บริ ษทั หรื อผูบ้ ริ โภครำยอื่ น ๆ ผ่ำนสื่ อดิ จิตอล
กำรเก็บ ข้อ มู ลผูบ้ ริ โ ภคผ่ ำ นปฏิ สัม พันธ์ บนโลกดิ จิต อล กลยุทธ์ ในกำรน ำข้อมู ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น จำก
ปฏิ สัมพันธ์ของผูบ้ ริ โภคกับสื่ อดิ จิตอลมำวิเครำะห์หำแนวทำงในกำรทำกำรตลำดที่ ตรงกับควำม
ต้องกำรของผูบ้ ริ โภคและเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรทำกำรตลำดยุคดิจิตอล
Concepts that consumers can interact with digital media on consumer choices,
consumer-to-business interaction or consumer-to-consumer interaction via digital media;
the collection of consumer-related data on digital media; strategies of using data from consumers’
interaction with digital media for analysis to identify effective marketing operation models which
meet specific consumer demands and boost efficiency of digital marketing
948-367 การตลาดสาหรับธุรกิจโรงแรม
3 (3-0-6)
Marketing for Hotel Business
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกำรตลำดสำหรับธุ รกิจโรงแรม ลักษณะและปั ญหำเฉพำะด้ำนทำง
กำรตลำดสำหรับธุรกิจโรงแรม ทักษะด้ำนกำรตลำดเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจโรงแรม
Concepts and theories of marketing for hotel business; specific marketing aspects and
problem of marketing for hotel business; marketing managerial methods for hotel business
948-368 การตลาดสาหรับธุรกิจทัวร์ นาเที่ยว
3 (3-0-6)
Marketing for Tour Company
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกำรตลำดสำหรับธุ รกิจทัวร์ นำเที่ยว ลักษณะและปั ญหำเฉพำะด้ำน
ทำงกำรตลำดสำหรับธุรกิจทัวร์นำเที่ยว ทักษะด้ำนกำรตลำดเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจทัวร์นำเที่ยว
Concepts and theories of marketing for tour Company; specific marketing aspects and
problem of marketing for tour company; marketing managerial methods for tour company
948-369 การตลาดสาหรับธุรกิจไมซ์
3 (3-0-6)
Marketing for MICE
แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ยวกับกำรตลำดสำหรั บธุ รกิ จ ไมซ์ ลักษณะและปั ญหำเฉพำะด้ำนทำง
กำรตลำดสำหรับธุรกิจไมซ์ ทักษะด้ำนกำรตลำดเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจไมซ์
Concepts and theories of marketing for MICE; specific marketing aspects and problem of
marketing for MICE; marketing managerial methods for MICE

948-460 สหกิจศึกษา
9 (0-36-0)
Cooperative Education
เงื่อนไข สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
For fourth-year students
ปฏิบตั ิงำนจริ งในสถำนประกอบกำรตรงตำมสำขำวิชำของนักศึกษำ โดยมีข้ นั ตอนกำรสมัคร
และคัดเลือก มีกำรมอบหมำยภำระงำนที่ ชดั เจนแน่ นอนและต้องปฏิ บตั ิตำมกฎระเบี ยบขององค์กร
เสมือนเป็ นพนักงำน มีกำรนำควำมรู ้ที่ได้ศึกษำมำบูรณำกำรเพื่อประยุกต์ใช้กบั งำนที่ได้รับมอบหมำย
มีกำรศึกษำหำควำมรู ้และวิทยำกำรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมภำยใต้คำปรึ กษำของคณำจำรย์ที่รับผิดชอบ โดย
มีระยะเวลำปฏิบตั ิงำนอย่ำงน้อย 4 เดือน และทำกำรประเมินผลร่ วมกับฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์ของสถำน
ประกอบกำร
Internship at a workplace in accordance with the field of study through the processes of
job application and selection; handling of work responsibilities and obeying of organizational rules;
application of the internship knowledge to assigned work; searching for additional knowledge and
related disciplines under the supervision of advisors; working at least four months during internship
and being co-assessed by the Department of Human Resources of the workplace
948-461 การตลาดสาหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
Marketing for Entrepreneurs
ลักษณะและปัญหำเฉพำะด้ำนกำรตลำดของผูป้ ระกอบกำรและผูป้ ระกอบธุ รกิจขนำดย่อม
วิธีบริ หำรและกำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรตลำดสำหรับกำรพัฒนำธุ รกิจขนำดย่อม ทักษะด้ำนกำรตลำด
เชิ ง กลยุ ท ธ์ ส ำหรั บ กำรเป็ นผู ้ป ระกอบกำรที่ ดี แนวทำงกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เ หมำะสมกั บ
สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ภำยใต้หลักจริ ยธรรมวิชำชีพ
Specific marketing aspects and problems of entrepreneurs and small business owners;
marketing managerial methods for small business development; skills in strategic marketing for
competent entrepreneurs; business administration in changing environments under professional
ethics
948-462 การเป็ นผู้ประกอบการและการสร้ างธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
Entrepreneurship and New Venture Creation
แนวคิดเกี่ยวกับผูป้ ระกอบกำร ลักษณะของกำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรและกำรพัฒนำควำมเป็ น
ผูป้ ระกอบกำร ทัศนคติ และแรงจูงใจของผูป้ ระกอบกำร คุณลักษณะของผูป้ ระกอบกำรที่ ประสบ
ควำมสำเร็ จ ทักษะและทรัพยำกรที่ จำเป็ นของผูป้ ระกอบกำร กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและ
ประเมินโอกำสทำงธุ รกิ จ กำรวิจยั ทำงกำรตลำด ขั้นตอนกำรเริ่ มธุ รกิจใหม่และกำรจัดทำแผนธุ รกิ จ

กำรหำแหล่งเงินทุน กฎหมำยเกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งธุ รกิจใหม่ ปั ญหำและควำมเสี่ ยงที่เกิดขึ้นกับกำร
ดำเนินธุรกิจ
Concepts of entrepreneurship; characteristics of entrepreneurship and entrepreneurship
development; attitudes and motivation of entrepreneurs; qualifications of successful entrepreneurs;
skills and resources required for being an entrepreneur; business environment and opportunities
analysis, marketing research; starting a business process and business plan; financial sourcing, new
business legal issues; problems and risks in business operation
948-466

การจัดการการเจริญเติบโตของกิจการ
3 (3-0-6)
Managing a Growing Business
กำรบริ หำรโอกำสและควำมท้ำทำยของกำรเจริ ญเติบโตของกำรประกอบกำร และธุ รกิ จ
ภำยใต้หลักกำรพื้นฐำนเกี่ยวกับข้อจำกัดของทรัพยำกร ภำยใต้กำรปรับระบบทั้งหมดของ กิจกำรเพื่อ
ต่ อสู ้กบั ข้อจำกัดที่ มีอยู่และเอำชนะให้ได้กำรใช้วิธีกำรประเมิ นค่ ำเขตแดนในกำรตรวจสอบ กำร
บริ หำรจัดกำรข้อจำกัดของกิ จกำร กรอบแนวคิ ด ทักษะกำรวิเครำะห์และเทคนิ ค กำรกระตุ น้ และ
เครื่ องมือในกำรตัดสิ นใจในกำรทำให้กำรประกอบกำรธุรกิจเจริ ญเติบโตขึ้น
Management of opportunities and involvement of challenges for entrepreneurship and
business growth by being the ultimate resource constrainer, stretching all systems in a company to
the limit and often beyond; using a boundary-spanning approach to investigate management at the
limit; frameworks, analytical skills and techniques, heuristics, and decision-making tools that can be
used in growing entrepreneurial businesses
948-467

การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3 (3-0-6)
Franchise Management
ศึกษำและทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทของธุ รกิจ แฟรนไชส์ ข้อดีและ
ข้อเสี ยของกำรทำธุ รกิ จแฟรนไชส์ กฎเกณฑ์ เงื่ อนไข กำรตลำดและกำรจัดกำร กำรจัดหำเงิ นทุ น
สำหรับกำรทำธุรกิจ กำรวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ในกำรทำธุ รกิจ กำรติดต่อ และกระบวนกำรในกำร
สร้ำงสรรค์โอกำสทำงธุรกิจโดยผ่ำนระบบแฟรนไชส์
Study and understand about the business franchise; type of business, franchise
advantages and disadvantages of doing business franchise rules on market conditions and
management; financing for the business; to analyze the possibility of doing business contacts and
processes to create business opportunities through franchising system

948-468 การตลาดแหล่ งท่ องเที่ยว
3 (3-0-6)
Destination Marketing
แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกับ กำรตลำดแหล่ ง ท่ องเที่ ย ว ลัก ษณะและปั ญ หำเฉพำะด้ำ นทำง
กำรตลำดแหล่งท่องเที่ยว ทักษะด้ำนกำรตลำดเชิงกลยุทธ์สำหรับแหล่งท่องเที่ยว
Concepts and theories of destination marketing; specific marketing aspects and problem of
destination marketing; marketing managerial methods for destination marketing
948-469 การตลาดอาเซียน
3 (3-0-6)
Marketing for ASEAN Countries
ลักษณะและบทบำทของตลำดอำเซี ยน อิ ทธิ พลของตลำดอำเซี ยนต่ อกำรดำเนิ นธุ รกิ จใน
อนำคต แนวทำงกำรเข้ำสู่ ตลำดอำเซี ยน รู ปแบบกำรแข่งขันในตลำดอำเซี ยน พฤติ กรรมของตลำด
และกำรแบ่งส่ วนของตลำด รู ปแบบกำรบริ โภคของตลำดโลก กลยุทธ์กำรตลำดที่ใช้ในตลำดอำเซี ยน
ในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนำคต
Characteristics and roles of ASEAN marketing; the influences of ASEAN marketing on
future business; methods of ASEAN market entry; competitions in the ASEAN markets; marketing
behaviors and marketing segmentation; consumption modes of the world market; ASEAN
marketing strategies in present and future trends

