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เปลี่ยนชื่อหลักสูตรและช่ือปริญญา 
 

ชื่อหลักสูตร เดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
   Bachelor of Business Administration Program in Marketing 
 
  ใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
   Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing and Branding 
 
ชื่อปริญญา เดิม บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 
   บธ.บ. (การตลาด) 
   Bachelor of Business Administration (Marketing) 
   B.B.A. (Marketing) 
 
  ใหม่ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา) 
   บธ.บ. (การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา) 
   Bachelor of Business Administration (Digital Marketing and Branding) 
   B.B.A. (Digital Marketing and Branding) 
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- ฉบับร่าง - 
รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ  
  

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร 25600024000056 
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 

 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing and Branding 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา) 
 ชื่อย่อ  บธ.บ. (การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา) 

 ชื่อเต็ม Bachelor of Business Administration (Digital Marketing and Branding) 
 ชื่อย่อ  B.B.A. (Digital Marketing and Branding) 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
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หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต   
- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                                    ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ                ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

          - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                       ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก                 ไม่น้อยกว่า                                            5 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                             ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต                                                    
 - วิชาแกน                                                                   30 หน่วยกิต 
 - วิชาเฉพาะบังคับ                                                         46    หน่วยกิต 
 - วิชาเฉพาะเลือก                                      ไม่น้อยกว่า                                   21 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
                                            

  

 รายวิชา  
     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    - กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

กิจกรรมพลศึกษา 1( - - ) 

และให้นิสิตเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 
    - กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ให้นิสิตเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 
    - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                        ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 
           วิชาภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา                      
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า  

3( - - ) 
9( - - ) 

  1( - - ) 
 - กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    ไม่น้อยกว่า   5 หน่วยกิต 
01999111     ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
                  (Knowledge of Land) 

2(2-0-4) 

และให้นิสิตเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ในกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
    - กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

ให้นิสิตเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ในกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
2.1) วิชาแกน                                30 หน่วยกิต 

03753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
 (Microeconomics)  
03753112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 
 (Macroeconomics)  
03757112 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Organization and Management)  
03757122 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Statistics)  
03757222 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis for Business)  
03758111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

 (Principles of Marketing)  
03759211 การจัดการทางการเงิน I 3(3-0-6) 
 (Financial Management I)  
03760101 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 
 (Principles of Accounting)  
03760201 การบัญชีเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Accounting for Business Management)  
03761111 หลักการผลิตและการด าเนินการ 3(3-0-6) 
 (Principles of Production and Operations)  

2.2)  วิชาเฉพาะบังคับ                   46 หน่วยกิต 
01134212 
 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
(Consumer Behavior) 

3(3-0-6) 

01134321 
 

การตลาดระหว่างประเทศ 
(International Marketing) 

3(3-0-6) 

01134332 
 

การจัดการผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Product Management) 

3(3-0-6) 

01134341 
 

การจัดการช่องทางการตลาด 
(Marketing Channel Management) 

3(3-0-6) 

01134411 การจัดการการตลาด 
(Marketing Management) 
 

3(3-0-6) 

01134432 กลยุทธ์ราคา 3(3-0-6) 
 (Price Strategy)  
03757232 
 

กฎหมายธุรกิจส าหรับเศรษฐกจิดิจิทัล 
(Business Law for Digital Economy) 

3(3-0-6) 

03757442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
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 (Strategic Management) 
03758211** หลักการตลาดดิจิทัล 

(Principles of Digital Marketing) 
3(3-0-6) 

03758212* การตลาดส่ือสังคมออนไลน์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Social Media Marketing and E-commerce) 

3(3-0-6) 

03758311* กลยุทธ์การสร้างตรา 3(3-0-6) 
 (Branding Strategy)  
03758351* การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและการวางแผนส่ือ 3(3-0-6) 
 (Integrated Marketing Communication and Media Planning)  
03758411* โครงการการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 

(Digital Marketing and Branding Project) 
3(2-2-5) 

03758491* ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
(Basic Research Methods in Digital Marketing and Branding) 

3(3-0-6) 

03758497* สัมมนา 
(Seminar) 

1 

03758494* ปัญหาพิเศษ 
(Special Problems) 

3 

2.3)  วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต  
01134311 
 

 การจัดซื้อ 
 (Purchasing) 

3(3-0-6) 
 

01134312 

 

 การจัดการการขาย 

 (Sales Management) 

3(3-0-6) 

 

01134325 

 

 การตลาดการท่องเท่ียว 

 (Tourism Marketing) 

    3(3-0-6) 

 

01134333 

 

 การตลาดผลิตภัณฑ์หรูหรา 

 (Marketing for Luxury Products) 

    3(3-0-6) 

 
01134342  การค้าปลีก 

 (Retailing)  

    3(3-0-6) 

 
01134356  การโฆษณา 

 (Advertising) 

    3(3-0-6) 

01134412 

 

 การพยากรณ์การขาย 

 (Sales Forecasting) 

3(3-0-6) 

 
01134422 การตลาดบริการ 

(Service Marketing) 

3(3-0-6) 

 

                                                 
* รายวิชาเปิดใหม ่
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01134490 สหกิจศึกษา 6 
 (Cooperative Education)  
03758312 การตลาดและการสร้างตราระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ 

 (Business-to-business Marketing and Branding) 

3(3-0-6) 

03758313* 

 

 การตลาดสัมพันธ์และแผนงานการสร้างความภกัดี 

 (Relationship Marketing and Loyalty Program) 

3(3-0-6) 

 

03758314* 

 

 ความรับผิดชอบทางสังคมทางการตลาดและการสร้างตรา 

 (Corporate Social Responsibility in Marketing and Branding) 

3(3-0-6) 

03758315* 

 

 จริยธรรมการตลาดในยุคดิจิทัล 

 (Marketing Ethics in Digital Age) 

3(3-0-6) 

03758321* 

 

การตลาดดิจิทัลในการกีฬาและผู้อุปถัมภ์ 

(Digital Marketing for Sport and Sponsorships) 

3(3-0-6) 

 

03758322* การตลาดสุขภาพและความงาม 

(Healthcare and Beauty Marketing) 

3(3-0-6) 

03758323* การตลาดประสาทสัมผัส 

(Sensory Marketing) 

3(3-0-6) 

 

03754341* 

 

การตลาดแฟรนไชส์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ 

(Franchise and License Marketing) 

3(3-0-6) 

 

03758352* 

 

ศิลปะการขายในยุคดิจิทัล 

(Salesmanship in Digital Age) 

3(2-2-5) 

03758353* การตลาดกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย 

(Event marketing and Sales Promotion) 

3(3-0-6) 

03758354* 

 

การประชาสัมพันธ์การตลาด 

(Marketing Public Relations) 

3(3-0-6) 

03758355* 

 

แคมเปญดิจิทัลและการตลาดคอนเทนต์ 

(Digital Campaign and Content Marketing) 

3(3-0-6) 

 

03758421* 

 

การตลาดฐานข้อมูล 

(Database Marketing) 

3(3-0-6) 

 

03758451* การตลาดอินฟลูเอนเซอร์ 

(Influencer Marketing) 

3(3-0-6) 

  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                             ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

                                                 
 รายวิชาเปิดใหม ่
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ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้าง

ตรา ประกอบด้วยเลข 4 หลัก มีความหมายดังนี้ 
  เลขล าดับที่ 1-2 (03) หมายถึง   วิทยาเขตศรีราชา 

เลขล าดับที่ 3-5 (758)     หมายถึง สาขาวชิาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
          เลขล าดับที่ 6  หมายถึง   ระดับชั้นปี 
       เลขล าดับที่ 7  มีความหมายดังนี้  
    0  หมายถึง  กลุ่มวิชาบริการส าหรับนิสิตนอกสาขาวิชา            

1    หมายถึง    กลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัลทั่วไป                     
2    หมายถึง    กลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตราเฉพาะ 

อุตสาหกรรม   
 3   หมายถึง    กลุ่มวิชาผลิตภัณฑ์ การสร้างตรา และราคา       
 4   หมายถึง    กลุ่มวิชาระบบและช่องทางการตลาด            
 5  หมายถึง    กลุ่มวิชาการส่งเสริมการตลาดดิจิทัล 

   9  หมายถึง    กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  สหกิจศึกษา วิจัย  
สัมมนา ปัญหาพิเศษ  

        เลขล าดับที่ 4  หมายถึง    ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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ค าอธิบายรายวิชา  
  3.1.5.1 รายวิชาที่เป็นรหัสวิชาของหลักสูตร 
  -รายวิชาในหลักสูตร 
 

03758111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing)  
 ความหมายและแนวคิดด้านการตลาด กระบวนการทางการตลาด พฤติกรรม

ผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนดกลยุทธ์และส่วน
ประสมทางการตลาด 

Definitions and marketing concepts. Marketing process. Consumer 
behavior. Market segmentation. Selecting target market. Designing 
strategies and marketing mix. 

   

03758211 หลักการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)            
 (Principles of Digital Marketing)  
 บทบาทและความส าคัญของการตลาดดิจิทัล สภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน

ยุคดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการใน
รูปแบบดิจิทัล การตั้งราคาและการสร้างก าไร ช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ 
การสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์ แผนการตลาดดิจิทัล การวัดผล
ประเมินผลทางการตลาด 

Role and importance of digital marketing. Digital marketing 
environment. Digital consumer behavior. Value creation in products and 
services digitization. Pricing and profitability. Online and offline marketing 
channel. Online and offline marketing communication. Digital marketing 
planning.  Marketing evaluation and assessment. 

 
03758212* การตลาดสื่อสังคมออนไลน์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)            
 (Social Media Marketing and E-commerce)  
 บทบาทและความส าคัญของสื่อสังคมออนไลน์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

สภาพแวดล้อมของตลาดสื่อสังคมออนไลน์และการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
พฤติกรรมผู้บริโภคการตลาดสื่อสังคมออนไลน์และการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ
วางแผนและกลยุทธ์การตลาดสื่อสังคมออนไลน์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร
ทางการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือทาง
การตลาดในสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวัดผลประเมินผล
ทางการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

                                                 
 รายวิชาเปิดใหม ่
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 Roles and significance of social media and e-commerce. Social 
media marketing and e-commerce marketing environment. Social media 
and e-commerce consumer behavior. Social media and e-commerce 
marketing planning and strategies. Marketing communications in social 
media and e-commerce websites. Marketing tools in social media and e-
commerce. Marketing evaluation and assessment in social media and e-
commerce websites. 

 
03758311 กลยุทธ์การสร้างตรา 3(3-0-6)            
 (Branding Strategy)  
 บทบาทและความส าคัญของตรา องค์ประกอบของคุณค่าตรา การออกแบบคุณค่า

ตรา การสร้างสรรค์คุณค่าตราด้วยส่วนประสมทางการตลาด การขยายตราสู่ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการใหม่ การสื่อสารตราแบบบูรณาการความเกี่ยวข้อง การวัดคุณค่าตรา การรักษา
คุณค่าตราให้ยั่งยืน 

Roles and importance of brand. Brand equity components. Designing 
brand equity. Creating brand equity through marketing mix. Brand extension to 
new products or services. Brand association integrated communication. Brand 
equity measurement. Sustaining brand equity. 

  
03758312* การตลาดและการสร้างตราระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ 3(3-0-6)            
 (Business-to-business Marketing and Branding)  
 แนวคิดและกระบวนการการตลาดธุรกิจสู่ธุรกิจ พฤติกรรมผู้ซื้อในตลาดธุรกิจ 

ส่วนประสมการตลาดธุรกิจสู่ธุรกิจ การสร้างตราส าหรับตลาดธุรกิจสู่ธุรกิจ การบริหาร
การขายในตลาดธุรกิจสู่ธุรกิจ การบริหารลูกค้ารายใหญ่ กลยุทธ์การท าการตลาดธุรกิจ
สู่ธุรกิจในรูปแบบออนไลน์การท าวิจัยตลาดธุรกิจสู่ธุรกิจ 

Concepts and business to business marketing processes. Buyer 
behavior in business market. Business- to-business marketing mix. Brand 
building for business-to-business context. Sales management in business-
to-business context. Key account management. Online business- to-
business marketing strategy. Business to business marketing research. 
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03758313 การตลาดสัมพันธ์และแผนงานการสร้างความภักดี                              3(3-0-6)            
 (Relationship Marketing and Loyalty Program)  
 พฤติกรรมของลูกค้าและคุณค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า กระบวนการพัฒนาลูกค้า

และการสร้างความผูกพัน เทคนิคในการครองใจลูกค้า กลยุทธ์การตลาดสัมพันธ์ แผนการ
สร้างความภักดี รูปแบบและวิธีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า พัฒนาและปรับปรุง
แผนงานการสร้างความภักดีกับลูกค้าโดยใช้เทคโนยีและข้อมูล 

Customer behavior and customer lifetime value. Customer 
development process and building  a relationship. Win a customer's heart 
techniques. Relationship marketing strategy. Loyalty Program. Models and 
methods of customer satisfaction assessment. Developing and adjust 
customer loyalty program by using data and technology. 

 
03758314* ความรับผิดชอบทางสังคมทางการตลาดและการสร้างตรา                 3(3-0-6)            
 (Corporate Social Responsibility in Marketing and Branding) 
 กรอบแนวคิดของความรับผิดชอบต่อสังคม  ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการ

สร้างตรา การพัฒนากลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม แนวโน้มการท ากิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วม ประเภทของโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคม การสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านเทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ 
และเครื่องมือดิจิทัล การหาเงินทุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม  

A conceptual framework of corporate social responsibility. Corporate 
social responsibility for branding. Developing a corporate social 
responsibility strategy. Corporate social responsibility trend and creating 
shared value. Types of corporate social responsibility initiatives. Corporate 
social responsibility through technology,  social media and digital tools. 
Corporate funding for social initiatives. 

 
03758315* จริยธรรมการตลาดในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)            

 (Marketing Ethics in Digital Age)  
 
 
 

 
 
 
 

ความหมาย ความส าคัญ และบทบาทของจริยธรรมในการตลาดดิจิทัล 
จรรยาบรรณขององค์กร จริยธรรมในการจูงใจทางการตลาด กระบวนการตัดสินใจ
ทางการตลาดที่มีจริยธรรม การวิจัยตลาดที่มีจริยธรรม การแบ่งกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
จริยธรรม จริยธรรมในการออกแบบกลยุทธ์การตลาด จริยธรรมในข้อมูลส่วนบุคคล การ
ประเมินจริยธรรมทางการตลาดในยุคดิจิทัล 
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Definition, importance and roles of ethics in digital marketing. 
Company’s code of conduct. Ethics in marketing persuasion. Ethical 
marketing decision-making processes. Ethical marketing research. Ethical 
segmentation. Ethics in developing marketing strategies. Ethics in personal 
data. Assessment of marketing ethics in digital age. 

 
03758321 การตลาดดิจิทัลในการกีฬาและผู้อุปถัมภ์ 3(3-0-6)            

 (Digital Marketing for Sport and Sponsorships)  
 แนวคิดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลส าหรับสินค้าและบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมกีฬาการสื่อสารการตลาดการกีฬาในยุคดิจิทัล การหาผู้อุปถัมภ์การกีฬา 
การสร้างตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและแฟนกีฬา การส่งเสริมการตลาด
สินค้าและการประชาสัมพันธ์ในการอุปถัมภ์การกีฬา การให้สิทธิ์ทางการค้าในตลาดการ
กีฬา แนวโน้มการตลาดการกีฬา และกีฬาออนไลน์ 

Concepts of digital marketing strategy for sport products and services 
in sport industry. Sport marketing communication in digital age. Sport 
sponsorship. Sport branding. Sporting customer relationship and fan 
engagement. Marketing promotion and public relations in sport 
sponsorship. Licensing in sport marketing. Trends of sport and E-sport 
marketing. 

 
   

03758322* การตลาดสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)            
 (Healthcare and Beauty Marketing)  
 ความส าคัญ บทบาท และแนวคิดของการตลาดส าหรับอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ

และความงาม การออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม 
การสร้างตราส าหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม การจัดการการขายของตัวแทนธุรกิจ
สุขภาพและความงาม การให้บริการที่เป็นเลิศ การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจ
เพ่ือสุขภาพและความงาม การสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจสุขภาพและความงาม 

Importance, roles and concepts of marketing for healthcare and 
beauty industry. Designing marketing strategy for healthcare and beauty 
business. Branding for healthcare and beauty business. Sales management 
of healthcare and beauty business agent. Service excellency. Customer 
relationship management in healthcare and beauty business. Creating 
sustainability in healthcare and beauty business. 
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03758323* การตลาดประสาทสัมผัส 3(3-0-6)            

 (Sensory Marketing)  
 แนวคิดการตลาดประสาทสัมผัส แนวคิดการสร้างสรรค์ประสบการณ์ลูกค้า 

เครือข่ายสมองและการประมวลผลทางประสาทสัมผัส หลักการและกรณีศึกษาของ
ประสาทสัมผัสทั้งห้า และการรับรู้ของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์หรือบริการ กรณีศึกษา การ
ท าวิจัยการตลาดประสาทสัมผัสในธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์  จริยธรรมในการตลาด
ประสาทสัมผัส  

Concepts of sensory marketing. Customer experience concepts. 
Brain networks and sensory process.  Five sensory and consumer 
perception in product or service. Case studies. Sensory marketing research 
in online and offline business. Ethics in sensory marketing. 

 

  

   

03758341* การตลาดแฟรนไชส์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ 3(3-0-6)            
 (Franchise and License Marketing)  
 แบบจ าลองแฟรนไชส์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ โอกาสทางการตลาดส าหรับ

ธุรกิจแฟรนไชส์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ การออกแบบมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์และ
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ กลยุทธ์ตลาดธุรกิจแฟรนไชส์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ การจัดการ
สารสนเทศทางการตลาดในธุรกิจแฟรนไชส์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์  การบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้แฟรนไชส์และผู้ซื้อแฟรนไชส์ การออกแบบร้านค้าต้นแบบ 
ธุรกิจแฟรนไชส์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในบริบทต่างประเทศ การประเมินผลส าเร็จและ
ตัวชี้วัดของธุรกิจแฟรนไชส์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ 

Franchising and licensing models. Marketing opportunity for 
franchising and licensing business. Designing franchising and licensing 
standard. Marketing strategy for franchising and licensing business. 
Marketing information system management for franchising and licensing 
business. Franchisee-franchisor relationship management. Designing a pilot 
store. Franchising and licensing in the international context. Franchising and 
licensing business’s performance evaluation and key performance 
indicators.     
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03758351** การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและวางแผนสื่อ 3(3-0-6)            
 (Integrated Marketing Communication and Media Planning) 

บทบาท และความส าคัญของการสื่อสารการตลาดบูรณาการและการวางแผน
สื่อ พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์และการวางแผนการสื่อสารการตลาดบูรณาการ 
การออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดบูรณาการ เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
บูรณาการ กลยุทธ์การวางแผนสื่อ การเลือกใช้สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดบูรณาการ 
การวิเคราะห์ช่วงเวลาและความถี่ในการออกอากาศ การสื่อสารคุณค่าตราผ่านการ
สื่อสารการตลาดบูรณาการ การประเมินผลการสื่อสารการตลาดบูรณาการและการ
วางแผนสื่อ 

Roles and importance of integrated marketing communication and 
media planning. Consumer behavior. Integrated marketing communication 
analyzing and planning. Designing integrated marketing communication 
strategy. Integrated marketing communication tools. Media planning 
strategy. Media selection for integrated marketing communication. Analysis 
of airtime and frequency in broadcasting. Building brand equity through 
integrated marketing communication. Integrated marketing communication 
and media planning evaluation. 

 
03758352* ศิลปะการขายในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)            
† (Salesmanship in Digital age)  

 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพขาย บุคลิกภาพส าหรับนักขาย การ
เตรียมความพร้อมของนักขาย กระบวนการขายและเทคนิคในยุคดิจิทัล การแข่งขันการ
ขาย การฝึกปฏิบัติธุรกิจการขายออนไลน์จ าลอง ทฤษฎีการขาย ความรู้เรื่องสัญญาการ
ซื้อขาย จริยธรรมการขายออนไลน์ 

Basic knowledge about sales career. Personality for a salesperson. 
Salesperson preparation. Selling process and techniques in digital. Sales 
competition. Mock sales business online practices. Selling theory. 
Knowledge of sales contracting. Selling ethics in online. 
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03758353* การตลาดกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย 3(3-0-6)            
 (Event marketing and Sales Promotion)  
 บทบาทและความส าคัญของการตลาดกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย 

กระบวนการตัดสินใจซื้อและการเข้าใจผู้บริโภค การวางแผนการตลาดกิจกรรมและการ
ส่งเสริมการขาย รูปแบบการตลาดกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย กลยุทธ์การตลาด
กิจกรรมและการส่งเสริมการขายในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ การประเมินผลการ
ท าการตลาดกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย 

Roles and importance of event marketing and sales promotion. 
Consumer decision making process and consumer insights. Event marketing 
and sales promotion planning. Event marketing and sales promotion 
categories. Online and offline event marketing and sales promotion 
strategies. Event marketing and sales promotion evaluation. 

 
   

03758354* การประชาสัมพันธ์การตลาด 3(3-0-6)            
 (Marketing Public Relations) 
 กรอบแนวคิดของการประชาสัมพันธ์การตลาด เครื่องมือดิจิทัลและสื่อสังคม

ออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์การตลาด การเขียนข้อความและเนื้อหา การให้ข่าว การ
สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การตลาด การจัดการวิกฤตทางธุรกิจ การสร้าง
สื่อมวลชนสัมพันธ์  การสร้างทีมประชาสัมพันธ์ การตลาด การสร้างแผนการ
ประชาสัมพันธ์การตลาด การประชาสัมพันธ์การตลาดเพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

Conceptual framework of marketing public relations. Digital tools and 
social media in public relations. Structuring messages and content. Press 
release. Creating public relations activities. Managing business crisis. Developing 
media relationships. Building public relations team. Building marketing public 
relations plan. Marketing public relations for corporate image. 

 
   

03758355** แคมเปญดิจิทัลและการตลาดคอนเทนต์ 3(3-0-6)            
 (Digital Campaign and Content Marketing) 
 หลักการ บทบาท และความส าคัญของแคมเปญดิจิทัลและการตลาดคอนเทนต์ 

การวางแผนการใช้สื่อดิจิทัลในธุรกิจ การออกแบบเนื้อหาของสื่อ ข้อความ และข้อมูล
ทางการตลาดในรูปแบบดิจิทัล การจัดกิจกรรมแคมเปญทางดิจิทัล กลยุทธ์ส าหรับการ
ออกแบบและวางแผนการใช้สื่อในยุคดิจิทัลเพ่ือสร้างความผูกพันกับตลาดคาดหวัง 
องค์ประกอบเนื้อหาและสื่อในการน าเสนอ การถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบภาพและ
เสียง กระบวนการน าเสนอ การผลิตเนื้อหาและการประเมินผล  การให้ลูกค้ามีส่วนใน
การสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมแคมเปญดิจิทัล 
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Principles, roles and importance of digital campaign and content 
marketing. Digital media planning in business. Designing digital media 
contents, messages, and marketing information. Organizing digital 
campaign. Strategies for the digital media design and planning for creating 
engagement with prospect markets. Content components and presentation 
media. Transitions of the copy writing in visual images and audio voices. 
Presentation process. Content production and evaluation. Customer co-
creation in digital content and campaign. 

 
   

03758411** โครงการการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 3(2-2-5)            
 (Digital Marketing and Branding Project) 
 แนวคิดการสร้างแบบจ าลองทางการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา องค์ประกอบ

การตัดสินใจในการด าเนินการทางการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา การพิจารณาความ
เป็นไปได้ในการด าเนินการทางการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา แนวคิดในการ
ออกแบบคุณค่าสินค้าและบริการ รูปแบบและวิธีการสร้างตรา รูปแบบและวิธีการ
น าเสนอคุณค่าสินค้าและบริการในรูปแบบธุรกิจออนไลน์ การควบคุมและการแก้ไข
ปัญหาในการด าเนินการทางการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา การวัดผลและประเมินผล 
กรณีศึกษา 

Concepts of building digital marketing and branding models. Digital 
marketing and branding decision making components. Digital marketing and 
branding feasibility factors. Types and methods of brand building. Types 
and methods of product and service through online business. Controlling 
and problem solving in digital marketing and branding. Measurement and 
evaluation. Case studies. 

 
   

03758421* การตลาดฐานข้อมูล 3(3-0-6)            
 (Database Marketing)  
 บทบาทและความส าคัญของการตลาดฐานข้อมูล การบริหารความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าโดยใช้ฐานข้อมูลทางการตลาด เครื่องมือการตลาดฐานข้อมูลและเทคนิคทางสถิติ 
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลทางการตลาด การประยุกต์ใช้การตลาดฐานข้อมูลใน
การจัดการส่วนประสมทางการตลาด และการจัดการความเสี่ยง 

Roles and importance of database marketing. Customer relationship 
management through marketing database. Database marketing tools and 
statistics techniques. Analysis and presentation of marketing data. 
Application of database marketing in managing marketing mix and risk 
management. 

   

                                                 
* รายวิชาเปิดใหม ่
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03758451* การตลาดอินฟลูเอนเซอร์ 3(3-0-6)            
 (Influencer Marketing) 
 ความส าคัญและบทบาทของการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ ประเภทอินฟลูเอนเซอร์

บนสื่อออนไลน์ การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผู้รับชม  การสรรหาและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างตรากับอินฟลูเอนเซอร์ การออกแบบแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์ กล
ยุทธ์มุ่งเน้นอัตลักษณ์ของอินฟลูเอนเซอร์ การวัดผลและประเมินผลแคมเปญอินฟลูเอน
เซอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ จริยธรรมของการตลาดอิน
ฟลูเอนเซอร์ 

Importance and role of influencer marketing. Types of online media 
influencers. Targeting customers and audiences. Influencer recruitment and 
developing brand partnership. Influencers campaign design. Creator identity-
centric strategy. Influencers Campaign measurement and evaluation. Data 
analytics to improve influencer marketing. Ethics in influencer marketing.    
 

  

03758491* ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา     3(3-0-6)            
 (Basic Research Methods in Digital Marketing and Branding) 
 หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา การก าหนด

ปัญหา การวางรูปแบบการวิจัย  การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติส าหรับการ
วิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย 

Principles and research methods in digital marketing and branding, 
identification of research problems, formulation of research objectives and 
hypotheses, collection of  data, construction of questionnaire, data analysis 
and interpretation, application of statistics for research, report writing and 
presentation. 

 
  

03758497** สัมมนา 
(Seminar) 

1 
 

 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการตลาดดิจิทัลและการ
สร้างตรา ในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting issues in 
digital marketing and branding at the bachelor level. 

  

 
 
 

                                                 
* รายวิชาเปิดใหม ่
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03758498** ปัญหาพิเศษ 3 
 (Special Problems) 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาค้นคว้าทางการตลาดดิจิทัลและการสร้างตราระดับปริญญาตรี และเรียบ
เรียงเขียนเป็นรายงาน 
          Study and research in digital marketing and branding at the 
bachelor’s degree level and compiled into written report. 
 
        -รายวิชาบริการ 
 

03758301 การจัดการทางการตลาด  3(3-0-6)            
 (Marketing Management) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03758111 
 

 ความส าคัญของการจัดการทางการตลาด การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การจัดการสารสนเทศ
การตลาด การวัดอุปสงค์การตลาด การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด โปรแกรมการตลาด 
การจัดองค์การ การประเมินผลและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด การวิเคราะห์
ปัญหาทางการตลาดและกรณีศึกษา 

Significance of marketing management. Building consumers satisfaction, 
planning marketing strategies, analyzing marketing opportunity. Marketing 
information management, measurement of marketing demand, developing in 
market strategies, marketing program, organizing, evaluating and controlling 
marketing activities. Analysis of marketing problems and case studies. 

 
03758303 การจัดการการค้าปลีก 3(3-0-6)            
 (Retailing Management)  
 ประเภทของการค้าปลีกและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า การวางแผนการค้าปลีก 

การประเมินผลการด าเนินงานทางการตลาดและการเงิน การเลือกที่ตั้งในการค้าปลีก การ
จัดการร้านค้า การออกแบบวางผังร้านและจัดวางสินค้า การจัดการส่วนประสมการค้า
ปลีกการบริการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการค้าปลีก 

Types of retailers and buying behaviors of customers. Retailing planning. 
Evaluation of marketing and financial performances. Selecting location in retailing. 
Managing the store, designing the layout, and displaying merchandise. Mixed 
retailing management. Retailing service and human resource management. 

 

 

 

                                                 
* รายวิชาเปิดใหม ่
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03758404 การตลาดทางอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6)            
 (Internet Marketing) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  03758111 
 

 ความส าคัญและแนวคิดของใช้อินเทอร์เน็ตในการตลาด กลยุทธ์และการวางแผน
การตลาดทางอินเทอร์เน็ต การออกแบบเว็บไซต์ และส่วนประสมการตลาดทางเว็บไซต์ 
การประเมินผลการด าเนินงานการตลาด 

Importance and concepts of the Internet in marketing. Marketing 
strategy and planning through the Internet. Website designs and marketing 
mix through the website. Evaluating marketing operations. 

 
 

3.1.5.2 รายวิชาที่เป็นรหัสวิชานอกหลักสูตร 
01134212 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)            
 (Consumer Behavior)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111  

หลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการพิจารณาตัดสินใจซื้อสินค้า โดย
พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในด้านปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ  ตลอดจนการน าเอาผลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมาประยุกต์ 
เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

Principles and analysis of consumer behavior. Considering factors 
for buying decision both internal and external factors.  Including the 
results from studying consumer behavior to set up marketing strategies. 

  
01134311 การจัดซื้อ 3(3-0-6)            
 (Purchasing)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111  
 บทบาท และความส าคัญของการจัดการด้านการจัดซื้อ  ความรับผิดชอบของ

ผู้จัดการ  งานจัดซื้อ  ความสัมพันธ์ของงานจัดซื้อกับงานอ่ืน ๆ ในองค์การ นโยบาย
และระเบียบการจัดซื้อ การจัดซื้อแบบรวมอ านาจและกระจายอ านาจ การก าหนด
คุณลักษณะของสินค้าที่จัดซื้อ การก าหนดขนาดของการจัดซื้อ  การเลือกแหล่งขาย  
การท าสัญญาและปัญหาแง่กฎหมาย  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ  ต้นทุน  
ราคา  ก าไร  การลงทุนและการ   เสี่ยงภัย  การเปรียบเทียบระหว่างการผลิตเอง  การซื้อ  
การเช่า 
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Role and importance of purchasing in modern business.  The 
responsibility of purchasing officer.  Relations with other departments in 
an organization.  Purchasing’s policies and rules. Centralization and 
decentralization of purchasing.  The determination of specification. 
Quantity and source.  Contract and legal problems.  Data analysis of bill 
order. Cost. Price. Profit. Capital and risk.  Comparing the benefit between 
producing. Purchasing and rent. 

 
01134312 การจัดการการขาย 3(3-0-6)            
 (Sales Management)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111  
 ลักษณะของการจัดการขาย การจัดองค์การ การก าหนดนโยบาย การสรรหา

พนักงานขาย การรับสมัคร การคัดเลือก การให้ค่าตอบแทน การสร้างขวัญและ
ก าลังใจ การวางแผนและวิเคราะห์การขาย การประเมินผลและการควบคุมการขาย 
โควต้าการขาย  งบประมาณและค่าใช้จ่ายทางการขาย การประเมินผล และการ
ควบคุมการขาย 
       Sales organization.  Sales planning policies.  Recruiting. Screening and 
selecting applicants.  Sales compensation.  Sales incentive by good moral 
supports.  Sales planning and analysis.  Sales quotas.  Sales budgeting. 
Sales and cost analysis. Sales evaluation and controlling. 

   

01134321 การตลาดระหว่างประเทศ  3(3-0-6)            
 (International Marketing)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111  
 ความส าคัญและสภาพแวดล้อมของการตลาดระหว่างประเทศ บทบาทและ

นโยบายของรัฐ การพิจารณาเลือกสินค้าและตลาด การบรรจุหีบห่อ  การก าหนดราคา  
การขนส่ง  การเลือกตัวแทนจ าหน่าย  การส่งเสริมการวางแผนและควบคุม  ปัญหา 
และอุปสรรคในการตลาดระหว่างประเทศ 

Importance and environment of international marketing.  Roles and 
policies of government.  Criteria for products and markets selections. 
Packaging. Pricing. Handling. Agent selecting and promotion. Planning and 
controlling. Problems and barriers in international marketing. 
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01134325 การตลาดการท่องเที่ยว 3(3-0-6)            

 (Tourism Marketing) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111  

 

ทฤษฎี แนวคิดทางการตลาดและการประยุกต์ใช้ ภายใต้บริบทของการการ
ท่องเที่ยวและองค์กรด้านการท่องเที่ยว กระบวนการการตลาดการท่องเที่ยวและ
ลักษณะเฉพาะของการตลาดการท่องเที่ยว การวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว และ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว แผนการตลาดการท่องเที่ยว กรณีศึกษา 
 Theories. Concepts and applications of tourism marketing within a 
travel and tourism organizational context. The tourism marketing process 
and the unique nature of tourism marketing, tourism marketing research 
and tourist behavior. Tourism marketing plan. Case studies. 

   

01134332 การจัดการผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)            
 (Strategic Product Management)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111  
       แนวคิดในการวางแผน และกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ การก าหนดส่วนประสม

ผลิตภัณฑ์  การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์  การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการวางแผน
กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับส่วนประสมทางการตลาดอ่ืนๆ 
      Concepts of strategic product planning and strategic management 
planning. Setting product mix. The development of strategic marketing for 
products in according with product life cycles. The study of internal and 
external environment impacting to strategic planning for products 
management and development of marketing plan for products in 
according with other marketing mix. 

   

01134333 การตลาดผลิตภัณฑ์หรูหรา 3(3-0-6)            

 (Marketing for Luxury Products) 
 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111 
 

       ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาดผลิตภัณฑ์หรูหรา สภาพแวดล้อมการตลาด
ผลิตภัณฑ์หรูหรา การวิเคราะห์ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์หรูหรา ส่วนประสมการตลาด
ผลิตภัณฑ์หรูหรา พัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์หรูหรา 
         General knowledge of luxury product marketing. Marketing 
enviornment of luxury product marketing.  Luxury products consumer 
analysis.  Marketing mix of luxury market.  Develop marketing for luxury 
strategies products. 
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01134341 การจัดการช่องทางการตลาด 3(3-0-6)            
 (Marketing Channel Management)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111  
 ลักษณะโครงสร้าง  รูปแบบของช่องทางการตลาด  บทบาทหน้าที่และการพัฒนา

ช่องทางการตลาดแต่ละรูปแบบ  สถาบันการตลาด  ข้อขัดแย้งและความร่วมมือกัน
ของสถาบันต่าง ๆ  การคัดเลือก  การประเมินผล  การควบคุมช่องทางการตลาด  
ตลอดจนปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการช่องทางการตลาด 

Nature. Structure and type of marketing channel. Role. Function and 
development of channel systems.  Conflict and co-operation of marketing 
institutions.  Selecting. Evaluating and controlling marketing channel.  
Factors and environment that effect marketing channel management. 

   

01134342 การค้าปลีก 3(3-0-6)            

 (Retailing) 
 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111 
 

 ลักษณะและวิวัฒนาการทางการค้าปลีก  สถาบันการค้าปลีก  การจัดการด้าน
การค้าปลีก การเลือกท าเลที่ตั้ง  การจัดองค์การ  การจัดงานบุคคล   การจัดการสินค้า  
การตั้งราคา  วิธีการส่งเสริมการขายของกิจการค้าปลีก  และการให้บริการต่าง ๆ 
ตลอดทั้งระบบการควบคุมด้านการเงินและแนวโน้มของการค้าปลีกในอนาคต 

Characteristic and revolution of ratailing. Retailing institutions. 
Retailing management. Location. Organizational management. Personnel 
management.  Mechandising management.  Price setting.  Promotion 
methods and retailing services.  Controlling system and trend of retailing 
business.  

   

01134356 การโฆษณา  3(3-0-6)            

 (Advertising) 
 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111 
 

 บทบาท ความส าคัญ วิวัฒนาการและแนวความคิดของการโฆษณา การจัด
องค์การ การโฆษณา หลักการจัดท าองค์ประกอบของงานโฆษณา การเลือกเหตุจูงใจ 
การเลือกสื่อโฆษณา การวางแผนรณรงค์ การจัดท างบประมาณ การประเมินและวัดผล
การโฆษณา กฎหมายและจรรยาบรรณ ที่เก่ียวข้องกับการโฆษณา 

Roles. Importance. Development and concept of advertising.  Organizing 
of advertising. Composition of advertising work. Selecting media. Preparing 
campaign. Budgeting and evaluation of advertising. Law and ethic concerning 
with advertising.  
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01134411 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)            

 (Marketing Management) 
 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111 
 

 แนวความคิดการจัดการทางการตลาด บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการการตลาด  
นโยบายและกลยุทธ์ของการจัดการด้านผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการตลาดและการ
ส่งเสริมการตลาด  การวิเคราะห์  การวางแผน   การควบคุมและการจัดองค์การ  
แนวโน้มของการจัดการตลาดในอนาคต รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาและกรณีศึกษา
ทางการตลาด 

Concepts of marketing management.  Roles and functions of 
marketing manager.  Policy and strategy of product management. Price 
management. Channel management and promotion management.  
Analysis, planning, controlling and organizing.  Problem and case study in 
marketing. 

   

01134412 การพยากรณ์การขาย 3(3-0-6)            
 (Sales Forecasting)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111  
 หลักทฤษฎี และความส าคัญของการพยากรณ์การขาย เทคนิคและวิธีการ

พยากรณ์ ประเภทของข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความถูกต้องแม่นย าของการพยากรณ์ รวมทั้งการน าผลของการพยากรณ์ไป
เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาด 
       Theory and importance of sales forecasting. Techniques and 
methods of forecasting. Types of data. Analysing data in quantitative and 
qualitative.  Factors influencing the reliability of forecasting including the 
application of forecasting output for improvement and development of 
the marketing plan. 

   

01134422 การตลาดบริการ  3(3-0-6)            
 (Service Marketing)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111  
 ลักษณะและขอบเขตของตลาดบริการ  การจ าแนกประเภท  พฤติกรรม

ผู้ใช้บริการส่วนประสมการตลาดของสินค้าบริการ  โครงสร้างและการพัฒนาสถาบันที่
ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการและศึกษาธุรกิจบริการเฉพาะอย่าง 

Nature and scopes of service marketing. Type of service. Service 
consumer behavior.  Marketing mix of service.  Structure and 
development of service institution.  Study in specific service business. 
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01134432 กลยุทธ์ราคา 3(3-0-6)            
 (Price Strategy) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111 
 แนวคิดด้านราคา  การบริหารการตั้ งราคาให้มีประสิทธิภาพ  ความรู้ด้าน

เศรษฐศาสตร์ในการตั้งราคา ความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าในการตั้งราคา  บทบาทของ
ต้นทุนต่อการตัดสินใจตั้งราคาและการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันในการท า
ก าไรทางการตลาด  การพัฒนากลยุทธ์การตั้งราคา  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การ
ตั้งราคา 

Price concept. Effective pricing management. Economic knowledge 
of pricing.  Understanding customer behavior to pricing. Role of costs in 
pricing decision and analysis marketing profit competency.  Developing 
pricing strategies.  Legal aspect of pricing strategy. 

 
01134490 สหกิจศึกษา 6            

 (Cooperative Education)  
 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

ตลอดจนการจัดท ารายงานและการน าเสนอ 
On the job traning as a temporary employee according to the 

assigned project including report writing and presentation. 
 

 03753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
 (Microeconomics)  
  ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน ค่าความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค การตัดสินใจ

ภายใต้ความไม่แน่นอน การผลิตและต้นทุน ก าไรสูงสุด ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และ
ตลาดผูกขาด การก าหนดราคาดุลยภาพ และประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 
 Demand and supply theories. Elasticity value. Consumer behavior. 
Decision-making under uncertainty. Production and cost. Maximize profit. 
Perfectly competitive market and monopoly market. Equilibrium price and 
efficiency of economic system. 

  
03753112 เศรษฐศาสตร์มหภาค   3(3-0-6) 
 (Macroeconomics)  
  รายได้ประชาชาติ เงิน ดอกเบี้ย รายได้ และรายจ่าย นโยบายการเงินและการ

คลัง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อุปสงค์รวม อุปทานรวม ดุลยภาพ ผลิตภัณฑ์และการ
เติบโต    การบริโภคและการออม การลงทุน เงินตราในระบบเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เงินฝืด 
การว่างงาน       ดุลบัญชีเดินสะพัด การก่อหนี้ต่างประเทศ ทฤษฎีและแนวคิดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
 National income. Money. Interest. Income and expenditure. Monetary 
and fiscal policy. International relationship. Aggregate demand. Aggregate 
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supply. Equilibrium. Products and growth. Consumption and saving. 
Investment. Currency in economic system. Inflation. Deflation. 
Unemployment. Current account. Foreign debt making. Theories and 
concepts of economic development. 
 
 

03757112 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Organization and Management)  
  แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ การ

ตัดสินใจ  การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้น า การ
สร้างแรงจูงใจ การติดต่อสื่อสารในองค์การ การจัดการความขัดแย้งและการควบคุม 
 Managerial concept and its evolution. Organizational theory and 
management. Decision-making. Planning. Organizing. Human resource 
management. Leadership. Motivation. Organizational communication. 
Conflict management and its control. 
 
 

03757122 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Statistics)  
  การน าหลักและวิธีการทางสถิติมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ความน่าจะเป็น 

และตัวแปรสุ่ม การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ทฤษฎีการแจกแจงความน่าจะเป็น การ
สุ่มตัวอย่าง และการวัดการกระจาย ช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การ
เปรียบเทียบประชากร   สองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความถดถอย และ
สหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา การพยากรณ์ และเลขดัชนี การทดสอบไคสแควร์ การ
ประมาณค่าและการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน 
 Application of statistical principles and methods in business 
decision-making, probability and random variables, measures of central 
tendency, probability distribution theory, sampling random and measures 
of variability, confidence interval, hypothesis test, comparison between 
two populations, variance analysis, regression and correlation time series, 
forecasting and index, chi-square test, estimation and decision-making 
under uncertainty. 
 
 

03757222 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis for Business)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03757122 

 บทบาทและความส าคัญของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ที่มีต่อการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ พัฒนาการของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การควบคุมสินค้าคงคลัง การโปรแกรม
เชิงเส้น เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตและ
แบบมาคอร์ฟ แบบจ าลองแถวคอย การจ าลองสถานการณ์และทฤษฎีเกมส์ 
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 Roles and significance of quantitative analysis which effect the 
decision-making in business, the development of quantitative analysis, 
product and inventory control, linear programming, program evaluation 
and review technique, critical path method and Markovian analysis, 
queuing theory model, simulations and game theory. 
 

03757232 กฎหมายธุรกิจส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Business Law for Digital Economy)  
 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ความรู้พ้ืนฐานทาง

กฎหมายในการท าธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความรับผิดทาง
กฎหมาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การระงับข้อ
พิพาททางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

Legal environment of business in the digital economy era. Legal 
fundamentals of business operation. Laws relating to electronic 
commerce. Legal liability. Personal data protection. Computer crime. 
Legal dispute resolution and justice system. 

  
03757442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 (Strategic Management)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03757112 

 การวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  การ
ก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในระดับบริษัท หน่วย
ธุรกิจและระดับปฏิบัติ   การน าไปปฏิบัติ การประเมินผลและแนวคิดการควบคุมเชิงกล
ยุทธ์ โดยใช้กรณีศึกษา 
 Analysis of business competition. Process in managing strategies. 
Defining the organization vision and mission. Strategic planning in business 
corporate, business units, and functional levels. Implementation, 
evaluation, and strategically controlling concept using case studies. 
 

03759211 การจัดการทางการเงิน I 3(3-0-6) 
 (Financial Management I)  
  ขอบเขตและบทบาทของผู้บริหารทางการเงิน วัตถุประสงค์  และความส าคัญ

ของการจัดการทางการเงิน หลักการวางแผนและควบคุมทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน 
งบประมาณเงินทุน อัตราผลตอบแทนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการ
แหล่งเงินทุนระยะสั้น ปานกลางและระยะยาว การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและ
สินทรัพย์ถาวร และนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน 
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 Scopes and roles of financial executives. Objective and significance 
of financial management. Principles of financial planning and control, 
capital structure, capital budgeting, rate of return and financial risk 
management. Management of short-, medium-, and long-term sources of 
capital. Management of current and fixed assets. Other financial policies. 
 

03760101 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 
 (Principles of Accounting)  
 ความหมาย แนวคิด และความส าคัญของการบัญชี หลักและวิธีการบันทึก

บัญชี วงจรบัญชี หลักการวัดผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน การบัญชีและการ
จัดท ารายงานทางการเงินของธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อมาขายไป การบัญชีส าหรับ
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 

Meanings, concepts and importance of accounting. Principles and 
methods of accounting recording. Accounting cycle. Measurement 
principles of financial performance and position. Accounting and financial 
report of service and merchandise firms. Accounting for assets, liabilities, 
and owner’s equities. 

 
03760201 การบัญชีเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Accounting for Business Management)  
 ความหมาย แนวคิด หลักการ และความส าคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการ 

รูปแบบกระบวนการผลิต การวิเคราะห์พฤติกรรมและค านวณต้นทุน การใช้ข้อมูลต้นทุน
เพ่ือการวางแผน ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดท างบประมาณ การ
จัดท าข้อมูลต้นทุนเพื่อการวิเคราะห์ และการตัดสินใจลงทุน 

Meanings, concepts, principles, and importance of accounting for 
management. Patterns of production process. Analysis of cost behaviors and 
cost calculations. Using cost information for planning, controlling and 
evaluating performance. Budgeting preparation. Preparing costs information 
for analytical and investment decision. 

 
 

03761111 หลักการผลิตและการด าเนินการ 3(3-0-6) 
 (Principles of Production and Operations)  
  แนวคิดทางด้านการผลิตและการด าเนินการ การจัดการทั่วไป วิธีการทางสถิติ  

และการวัดเชิงปริมาณ การวางแผนและการด าเนินกิจกรรมการผลิต การจัดการวัสดุ 
การจัดซื้อ การจัดการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการควบคุมคุณภาพ และการ
ปรับปรุงผลิตภาพ 
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 Concepts of production and operations, general management, 
statistical and quantitative methods, planning and operating production 
activities, materials management, purchasing, production management, 
inventory management, quality control management and improvement of 
productivity. 

 

   
   
  

 
 
 
  



 

160 

 

 


