
 

 

 

 

กลุม่การตลาด 

  



หมวดวชิาเฉพาะ 
หมวดวิชาเฉพาะมี 3 กลุ่มวชิา จาํนวนรวม  99 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 
ก. กลุ่มวชิาแกนธุรกิจ  จาํนวน  48 หน่วยกิต 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BA103 องคก์ารและการจดัการ 
(Organization and Management) 

3 (3-0-6) - 

BA201 หลกัการตลาด 
(Principles of Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BA205 การเงินธุรกิจ 
(Business Finance) 

3 (3-0-6) - 

BA206 ความเป็นผูป้ระกอบการ 
(Entrepreneurship) 

3 (3-0-6) - 

BA207 การวเิคราะห์เชิงปริมาณสาํหรับธุรกิจ 
(Quantitative Analysis for Business) 

3 (3-0-6) - 

BA208 พฤติกรรมองคก์าร 
(Organizational Behavior) 

3 (3-0-6) - 

BA209 การภาษีอากร 
(Taxation) 

3 (3-0-6) - 

BA302 ระเบียบวธีิวจิยัทางธุรกิจ 
 (Business Research Methodology) 

3 (3-0-6) - 

BA303 การบริหารตน้ทุนเพ่ือการตดัสินใจ 
 (Cost Management for Decision Making) 

3 (3-0-6) - 

BA304 การจดัการการปฏิบติัการ 
 (Operations Management) 

3 (3-0-6) - 

BA402 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
 (Strategic Management) 

3 (3-0-6) - 

AC914 หลกัการบญัชี 
 (Principles of Accounting) 

3 (3-0-6) - 

EC915 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
 (Macroeconomics) 

3 (3-0-6) - 

EC916     เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
  (Microeconomics) 

3 (3-0-6) - 

LW911 กฎหมายธุรกิจ 
 (Business Law) 

3 (3-0-6) - 



รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

SC911 สถิติธุรกิจ 
 (Business Statistics) 

3 (3-0-6) - 

   
 กลุ่มวชิาเอกการตลาด 
 วชิาเอกบังคบั  จาํนวน 36 หน่วยกิต 

 

รหัส รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
                                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BK101 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 (Consumer Behavior) 

3 (3-0-6) - 

BK201 การจดัการผลิตภณัฑ ์
 (Product  Management) 

3 (3-0-6) - 

BK202 การจดัการราคา 
 (Pricing Management) 

3 (3-0-6) - 

BK203 การจดัการช่องทางการตลาดและการกระจายสินคา้ 
 (Marketing Channels and Distribution Management) 

3 (3-0-6) - 

BK204 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 (Integrated Marketing Communication) 

3 (3-0-6) - 

BK205 การตลาดผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 (e-Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BK206 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
 (Management Information Systems) 

3 (3-0-6) - 

BK328 การวางแผนและกลยทุธ์การตลาด 
(Marketing Planing and Strategy) 

3 (3-0-6) - 

BK329 การตลาดระหวา่งธุรกิจกบัธุรกิจ 
 (Business to Business Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BK330 การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์และการตลาดบนฐานขอ้มูล 
 (CRM and Database Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BK410 สัมมนากลยทุธ์การตลาดเชิงบูรณาการ 
 (Seminar in Integrated Marketing Strategy) 

3 (3-0-6) ศึกษาวิชาเอกของสาขา

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 21 

หน่วยกิต 

BK422 การวจิยัการตลาด 
 (Marketing Research) 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน  

BA201, SC911,BA302 

 
 วชิาเอกเลือก จาํนวน 15 หน่วยกิต 



แผน ก หลักสูตรปกติ เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จาํนวน 15 หน่วยกิต 
แผน ข หลักสูตรมวีชิาสหกิจศึกษา วชิาสหกิจศึกษา จาํนวน 6 หน่วยกิต 
 และเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จาํนวน 9 หน่วยกิต 
 

รหัส รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
                                                                                                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BK331 การส่งเสริมการขาย 
 (Sales Promotion) 

3 (3-0-6) - 

BK332 การตลาดอุตสาหกรรม 
 (Industrial Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BK333 การบริหารการจดัซ้ือ 
 (Purchasing Management) 

3 (3-0-6) - 

BK334 จิตวทิยาผูบ้ริโภคในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั  
 (Consumer Psychology in Digital Economy) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK335 เคร่ืองมือและเทคนิคสาํหรับการตลาดดิจิทลั 
 (Digital Marketing Tools and Techniques) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK336 การตลาดกิจกรรมพิเศษ  
 (Event Marketing) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK337 การตลาดเพ่ือการกีฬา  
 (Sports Marketing)  

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK338 การจดัการการคา้ปลีกคา้ส่ง 
 (Retail and Wholesale Management) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK339 การจดัการซพัพลายเชนในธุรกิจคา้ปลีก   
 (Supply Chain Management of Retail Business) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK340 กลยทุธ์การตลาดธุรกิจบริการ  
 (Service Marketing Strategy)   

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK341 กลยทุธ์การตลาดเชิงนวตักรรม 
 (Innovative Marketing Strategy) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK425 การตลาดระหวา่งประเทศ  
 (International Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BK427 การตลาดทางตรง  
(Direct Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BK429 การจดัการการขายและศิลปะการขาย  
(Sales Management and Salesmanship  

3 (3-0-6) - 

BK430 การตลาดสินคา้เกษตร  
(Agricultural Marketing) 

3 (3-0-6) - 



รหัส รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BK431 การโฆษณา  
(Advertising) 

3 (3-0-6) - 

BK432 กลยทุธ์การตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์   
(Social Media Marketing Strategy) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK433 การตลาดพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  
 (Electronic Commerce Marketing)   

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK434 การวเิคราะห์การตลาดดิจิทลั   
 (Digital Marketing Analytics)  

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK435 การตลาดดา้นบนัเทิง 
 (Entertainment Marketing)      

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK436 การตลาดเพ่ือสร้างการสนบัสนุนและการระดมทุน  
 (Marketing for Sponsorship and Fundraising) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK437 การตลาดเกมส์  
 (Games  Marketing) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK438 การคา้ปลีกแบบไม่มีหนา้ร้าน  
 (Non-store Retailing)  

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK439 การจดัการส่วนประสมการคา้ปลีกสาํหรับธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 
(Retail Mix For Modern Trade Management) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK440 นวตักรรมสาํหรับกลยทุธ์การคา้ปลีกสมยัใหม่  
 (Innovation for Modern Trade Strategy)       

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK441 การจดัการตราสินคา้  
 (Brand Management) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK442 การตลาดเชิงวเิคราะห์  
 (Marketing Analytics)      

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK443 การตลาดเพ่ือความยัง่ยนื  
(Sustainable Marketing) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK300 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(Internship) 

3 (0-40-0) - 

BK800 สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education) 

6 (0-40-20) - 
 

 

 

 



หมวดวชิาเฉพาะ  99 หน่วยกิต 
ก. กลุ่มวชิาแกนธุรกิจ  48 หน่วยกิต 

BA103 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6) 
(Organization and Management) 
แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการองคก์าร องคป์ระกอบเเละสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินงานขององคก์าร ทกัษะและหนา้ท่ี

งานทางการจดัการ กระบวนทางการจดัการ การวางแผน การจดัองคก์าร การช้ีนาํ และ การควบคุม 
BA201 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 

(Pr inciples of Marketing) 
ความหมายและความสําคญัของแนวความคิดทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ  สภาพแวดลอ้มท่ีมี

อิทธิพลของการตลาดต่อระบบตลาด  การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด  การกาํหนดตลาดเป้าหมาย  การวาง
ตาํแหน่งสินคา้และบริการในใจผูบ้ริโภค ส่วนประสมการตลาด การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นส่วนประสมทาง
การตลาด 
BA205 การเงนิธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business Finance) 
บทบาท  หนา้ท่ี  และเป้าหมายของการบริหารทางการเงินของธุรกิจ   การวางแผนและการตดัสินใจดา้นการเงินของ

ธุรกิจ  การจดัหาเงินทุน โครงสร้างทางการเงินและตน้ทุนเงินทุน  การตดัสินใจลงทุน การจดัทาํงบประมาณลงทุน  การบริหาร
เงินทุนหมุนเวยีน   การวเิคราะห์ทางการเงิน  นโยบายปันผล   
BA206 ความเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 

(Entrepreneurship) 
เเนวคิดโดยทัว่ไปเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ การเเสวงหาโอกาสเเละการคน้พบธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์เเละประเมิน

โอกาสทางธุรกิจ ผลกระทบของสภาพเเวดลอ้มดา้นเทคโนโลยีใหม่ การเเข่งขนั เเละโลกาภิวตัน์ท่ีมีต่อการประกอบธุรกิจ การ
ประกอบธุรกิจสตาร์ทอพั การประเมินความเส่ียงเเละอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ การระดมเงินทุนเพ่ือเร่ิมตน้ธุรกิจ เเละการ
เกบ็เก่ียวผลตอบเเทนจากการประกอบธุรกิจ 
BA207 การวเิคราะห์เชิงปริมาณสําหรับธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Quantitative Analysis for  Business) 
เทคนิคการตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจดัสรรงาน การ

วเิคราะห์โครงข่ายงาน ตวัแบบสินคา้คงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การจาํลองสถานการณ์เบ้ืองตน้  
BA208 พฤตกิรรมองค์การ 3 (3-0-6) 

(Organizational Behavior ) 
แนวคิดทฤษฏี ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมระดับบุคคลได้แก่  การรับรู้  การเรียนรู้  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ค่านิยม 

แรงจูงใจ  ความพึงพอใจในการทาํงาน  พฤติกรรมระดบักลุ่ม ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํ กลุ่ม ทีมงาน การติดต่อส่ือสาร   การบริหารความ
ขดัแยง้ อาํนาจและการเมือง และ พฤติกรรมระดบัองคก์าร ไดแ้ก่โครงสร้างองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร การเปล่ียนแปลงและ
พฒันาองคก์าร 



BA209 การภาษีอากร 3 (3-0-6) 
(Taxation) 
ลกัษณะและหลกัการของภาษีอากรซ่ึงรวมถึงภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร   หลกัเกณฑ์  วิธีการประเมินและการ

จดัเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร   ไดแ้ก่  ภาษีเงินได้  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
โดยทัว่ไป  เช่น ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีท่ีจดัเกบ็โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
BA302 ระเบียบวธีิวจิัยทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business Research Methodology) 
ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ  กระบวนการทาํวิจยั วิธีการจดัทาํโครงร่างของงานวิจยัและการเขียนโครงร่างงานวิจยั การ

วิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ แบบใชพ้ารามิเตอร์และไม่ใชพ้ารามิเตอร์ วิธีการเขียนรายงานและ
เทคนิคการนาํเสนองานวจิยั 
BA303 การบริหารต้นทุนเพื่อการตดัสินใจ 3 (3-0-6) 

(Cost Management for  Decision Making) 
การนาํขอ้มูลทางการบญัชีมาใชใ้นการวางแผน  ตดัสินใจและการควบคุมการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร  โดยศึกษาถึง

การจาํแนกตน้ทุนในรูปแบบต่างๆ  แนวคิดเก่ียวกบัการบนัทึกตน้ทุนสินคา้  การจดัสรรตน้ทุน  การวิเคราะห์ตน้ทุนผสม  การ
วิเคราะห์ตน้ทุน-ปริมาณ-กาํไร  การจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามวิธีตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนรวม  การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพ่ือการ
ตดัสินใจเชิงกลยทุธ์  การจดัทาํงบประมาณ  การประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชต้น้ทุนมาตรฐาน การวดัผลการดาํเนินงานตาม
ศูนยค์วามรับผดิชอบ  การกาํหนดราคาโอน  
BA304 การจัดการการปฏิบัตกิาร 3 (3-0-6) 

(Operations Management) 
ลกัษณะและความสาํคญัของการบริหารการจดัการการผลิต  การพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้  การออกแบบสินคา้

และบริการ  การตดัสินใจดา้นการผลิต  การเลือกทาํเลท่ีตั้ง  การวางผงัโรงงาน  การบริหารโครงการ  การจดัการห่วงโซ่อุปทาน  
การจัดการด้านคุณภาพ  ระบบความปลอดภัยในโรงงาน  ระบบการจัดซ้ือ  ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง  ระบบการ
บาํรุงรักษา  การวางแผนความตอ้งการวตัถุดิบ  ตวัแบบการขนส่ง  และการใชโ้ปรแกรมสั่งซ้ือเขา้ช่วยในการจดัการดา้นการ
ผลิต 
BA402 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) 

(Strategic Management) 
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทั้ งภายในและภายนอกเพ่ือการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารในการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ กลยุทธ์ในแต่ละระดบัในองค์การ การวิเคราะห์ถึงปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการ
กาํหนดกลยทุธ์ การนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั การควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ 
AC914  หลักการบัญชี 3 (3-0-6) 

(Pr inciples of Accounting) 
ความหมายและวตัถุประสงคข์องการบญัชี แนวความคิดและวธีิการทางบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้ง

การจดัทาํงบการเงินเพ่ือแสดงผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ ธุรกิจอุตสาหกรรม 
และวธีิการบญัชีเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม 



EC915 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-6) 
(Macroeconomics) 
แนวความคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาค รายไดป้ระชาชาติ  ระบบเศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด การคา้

ระหวา่งประเทศและการเงินระหวา่งประเทศ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ปัญหาเศรษฐกิจบางประการ อาทิ เงินเฟ้อ เงิน
ฝืด การวา่งงาน และมาตรการการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
EC916 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3-0-6) 

(Microeconomics) 
แนวความคิดเก่ียวกับอุปสงค์ อุปทานและความยืดหยุ่น การตั้ งราคาผลผลิต ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีการผลิต 

ประเภทของตลาด  การประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการตดัสินใจทางธุรกิจ 
LW911 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business Law) 
หลกัทัว่ไปของกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เร่ืองบุคคล ทรัพย ์นิติกรรม สัญญา หน้ี ละเมิด เอกเทศ สัญญาประเภทต่างๆ 

และกฎหมายท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นทางธุรกิจ รวมทั้งหลกักฎหมาย และวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัตั้ง  อาํนาจหนา้ท่ี  การดาํเนินงาน  
และการเลิกประกอบธุรกิจของธุรกิจรูปแบบต่างๆ โดยคาํนึงถึงการมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
SC911 สถิตธุิรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business Statistics) 
ความน่าจะเป็น  ตวัแปรสุ่ม  การแจกแจงตวัอยา่ง  การสุ่มตวัอยา่ง  การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐานในกรณี

ประชากรหน่ึงกลุ่มและประชากรสองกลุ่ม   การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ การทดสอบแบบไคสแควร์
และการวเิคราะห์ถดถอย 

 
  



 กลุ่มวชิาเอกการตลาด 
 กลุ่มวชิาเอกบังคบัการตลาด  36  หน่วยกิต 

BK101 พฤตกิรรมผู้บริโภค 3 (3-0-6) 
(Consumer  Behavior ) 

 ปัจจยัแวดลอ้มภายนอก ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัดา้นจิตวิทยาส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ทั้งท่ีเป็นผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยและผูบ้ริโภคประเภทองคก์าร โดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎีทางดา้น พฤติกรรมศาสตร์มาวิเคราะห์ 
เพ่ือทาํความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภค กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค การประยกุตค์วามรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ไปใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางตาํแหน่งทางการตลาดและส่วนประสมการตลาด 
BK201 การจัดการผลิตภัณฑ์  3 (3-0-6) 

(Product Management) 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ความหมายและความสาํคญัของจดัการผลิตภณัฑ ์การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของ

ผลิตภณัฑ์ การสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่ การวิจยัเพ่ือการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์การเพ่ิมจาํนวนผลิตภณัฑ์ การเพ่ิม
คุณค่าผลิตภณัฑ ์การออกแบบผลิตภณัฑ์ นวตักรรมผลิตภณัฑ ์การออกแบบการบริการ  การจดัการบรรจุภณัฑแ์ละฉลาก การ
บริหารวงจรชีวติผลิตภณัฑ ์การบริหารกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดสาํหรับผลิตภณัฑ ์
BK202 การจัดการราคา  3 (3-0-6) 
(Pr icing Management) 
 ความหมายและความสาํคญัของราคา การผสมผสานแนวคิดทางดา้นกลยทุธ์การแข่งขนัเศรษฐศาสตร์ การเงิน บญัชี 
การวิจยัการตลาด จิตวิทยา กฎหมายและจริยธรรม มาประยกุตใ์ชใ้นการกาํหนดราคา ขั้นตอนในการตั้งราคา การกาํหนดราคา
ตามตน้ทุน การกาํหนดราคาตามส่วนตลาด การกาํหนดราคาสาํหรับสายผลิตภณัฑ ์การกาํหนดราคาสาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่ การ
กาํหนดราคาสาํหรับการบริการ การกาํหนดราคาตามวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ การกาํหนดราคาในช่องทางจดัจาํหน่าย การกาํหนด
ราคาในอินเทอร์เน็ต การกาํหนดราคาเพื่อการส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด การเปล่ียนแปลงราคาและการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงราคาของคู่แข่ง และจรรยาบรรณในการตั้งราคา 
BK203 การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า 3 (3-0-6)  

(Marketing Channels and Distr ibution Management) 
ระบบการจดัการช่องทางการตลาด ธุรกิจคา้ส่งและคา้ปลีก  ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ธุรกิจขายตรง และธุรกิจ

บริการต่างๆ การประเมินทางเลือกเก่ียวกบัช่องทางการตลาด การออกแบบนโยบายและกลยทุธ์การตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผล
ต่อการจัดการช่องทางการตลาด  การจัดการห่วงโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์ เพ่ือการบริหารการกระจายสินค้าท่ี มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและระบบการจดัการขอ้มูลในช่องทางการตลาดและการกระจายสินคา้ เพ่ือบรรลุ
วตัถุประสงคท์างการตลาดท่ีตั้งไว ้
BK204 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 (3-0-6) 

(Integrated Marketing Communication) 
 แนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมการตลาดและการส่ือสารการตลาด สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีผลต่อการส่ือสาร
การตลาดไปยงักลุ่มเป้าหมาย การใชเ้คร่ืองมือส่งเสริมการตลาด อนัประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริม
การขาย การใชพ้นกังานขาย การตลาดทางตรง และการใชส่ื้อเทคโนโลยี การตลาดผ่านกิจกรรมพิเศษ การส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ การรักษาลูกคา้สัมพนัธ์ รวมถึงการวางแผนการดาํเนินงาน การกาํหนดงบประมาณ และการจดัสรรงบประมาณ 



BK205 การตลาดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 
(e-Marketing) 

 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การใชป้ระโยชน์จากความกา้วหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการตลาด เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความสัมพันธ์แก่ธุรกิจและลูกค้า ความเป็นมาของ
เทคโนโลยีและความเก่ียวขอ้งกับงานทางด้านการตลาด ภายใต้สถานการณ์ทางการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป เรียนรู้และ
ประยุกต์ใชค้วามรู้ทางการตลาดกบัเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์มาใชใ้นเชิงปฏิบติั การสร้างเวบ็ไซต์ การจดัเก็บ
ขอ้มูลลูกคา้ การเพ่ิมและรักษาฐานลูกคา้เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนั รวมทั้งเขา้ใจถึงปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อ
ความสําเร็จ การกาํหนดแผนการตลาดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ และเรียนรู้แนวโน้มของ
การตลาดผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
BK206 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3 (3-0-6) 

(Management Information Systems) 
แนวคิดและโครงสร้างของระบบสารสนเทศในองคก์าร การวิเคราะห์และออกแบบการพฒันาระบบขอ้มูล  ความ

ตอ้งการใชข้อ้มูลเพ่ือการตดัสินใจของผูบ้ริหารและการจดัการองค์ความรู้   การรักษาความปลอดภยัของสารสนเทศ การนาํ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใชใ้ห้ทนักบัการเปล่ียนแปลงและเหมาะสมกบัการบริหารองค์การ ทกัษะการทาํงานของ
ผูบ้ริหาร โครงสร้าง และวฒันธรรมองคก์าร นาํไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  ตลอดจนจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
BK328 การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด 3 (3-0-6) 

(Marketing Planning and Strategy) 
ความสําคญัและบทบาทของการวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาด กระบวนการจัดทาํแผนการตลาดและ

การตลาดเชิงกลยทุธ์ การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
การแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดตลาดเป้าหมายและการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ การกาํหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์การวางแผน
และกลยุทธ์ การจัดการส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์กร การประเมินและควบคุม รวมทั้ งการวิเคราะห์และการ
แกปั้ญหาทางการตลาด 
BK329 การตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business to Business Marketing) 
ความสําคญัของการตลาดผลิตภณัฑ์และบริการกบัลูกคา้องค์กรธุรกิจ ลกัษณะเฉพาะของความตอ้งการของลูกคา้

องคก์รธุรกิจ รวมทั้งกลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสมในการสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้องคก์รธุรกิจ ครอบคลุม กระบวนการคน้หา
และประเมินคุณค่าท่ีลูกคา้ตอ้งการ การแบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย การกาํหนดขอ้เสนอทางดา้นคุณค่า การกาํหนด
โมเดลธุรกิจ การส่งมอบคุณค่าผา่นเครือข่าย การเจรจาต่อรอง และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
BK330 การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์และการตลาดบนฐานข้อมูล 3 (3-0-6) 

(CRM and Database Marketing) 
ความหมายและรูปแบบการตลาดเชิงสัมพนัธภาพ องคป์ระกอบและขั้นตอนการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ การแบ่งกลุ่ม

ตามหลกัคุณค่าของลูกคา้ การวดัคุณค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกคา้ การประเมินผลการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ การประยุกต์ใช้
การตลาดบนฐานขอ้มูลในแต่ละขั้นตอนของการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ การทาํเหมืองขอ้มูล การสร้างโปรแกรมความภกัดี และ
การขายขา้มกลุ่มสินคา้ 



BK410 สัมมนากลยุทธ์การตลาดเชิงบูรณาการ 3 (3-0-6) 
(Seminar  in Integrated Marketing Strategy) 
ศึกษาก่อน ศึกษาวชิาเอกของสาขามาแล้วไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
การประมวลทฤษฎีและความรู้ทั้งหมดท่ีเรียนมาและท่ีศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม ทั้งดา้น พฤติกรรมผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ ์

ราคา การจดัจาํหน่าย การส่ือสารการตลาด และการจดัการตลาดเชิงกลยทุธ์มาประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์ปัญหาของกรณีศึกษา 
เกมจาํลองทางการตลาดและประเด็นท่ีน่าสนใจทางการตลาด แลว้นาํมาวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดและแนวทางการปฏิบติั 
หรือวางแผนเพ่ือการแกปั้ญหาโดยใชว้ธีิการเรียนแบบสัมมนา วเิคราะห์และอภิปราย 
BK422 การวจิัยการตลาด  3 (2-2-5) 

(Marketing Research) 
ศึกษาก่อน BA201  หลักการตลาด 

SC911  สถิติธุรกิจ 
BA302  ระเบียบวธีิวจิัยทางธุรกิจ  

ความหมายและประเภทของการวิจยัตลาด  การวิจยัการตลาดท่ีเก่ียวกบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการวิจยัตลาดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  การเขียนขอ้เสนอโครงร่างการวิจยั ประโยชน์
ของการทาํวิจยัการตลาด และการนาํผลวิจยันาํมาใชใ้นการตดัสินใจทางการตลาด จรรยาบรรณของนักวิจยั สถานการณ์ท่ี
จาํเป็นตอ้งทาํการวจิยั  การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวเิคราะห์ การเขียน และการนาํเสนอผลการวจิยั 

 
 วชิาเอกเลือก  15  หน่วยกิต 

BK331 การส่งเสริมการขาย  3 (3-0-6) 
 (Sales Promotion) 

แนวคิด กลยทุธ์การส่งเสริมการขายท่ีมีบทบาทสาํคญัในแผนการตลาด  การวางแผนการส่งเสริมการขายท่ีเหมาะสม
กบัพฤติกรรมการบริโภค  กระบวนการวางแผนและการบริหารการส่งเสริมการตลาดในระดบัการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่
ผูบ้ริโภค  การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง  และการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนักงานขาย  การทดสอบโปรแกรมการ
ดาํเนินงานตามโปรแกรม และการประเมินผลการส่งเสริมการขาย 
BK332 การตลาดอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 

 (Industr ial Marketing) 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการตลาดอุตสาหกรรม  การจดัการธุรกิจในรูปแบบของ Business to Business  ศึกษารูปแบบ

ของการสั่งซ้ือ  การส่งมอบคุณค่าของผลิตภณัฑ์ให้กบัลูกคา้  (Value chain)  การประยุกต์ใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดในตลาด
สินคา้อุตสาหกรรม 
BK333 การบริหารการจัดซื้อ 3 (3-0-6) 

(Purchasing Management) 
นโยบายการจดัซ้ือ วตัถุดิบ ส่วนประกอบ และสินคา้สําเร็จรูปสําหรับกิจการอุตสาหกรรมและกิจการท่ีประกอบ

การคา้ ระเบียบวิธีการจดัซ้ือ การเจรจาต่อรอง การควบคุมสินคา้คงคลงั การควบคุมคุณภาพ การจดัหาเงินทุนเพ่ือการจดัซ้ือ 
การผลิตเองหรือเลือกซ้ือ การเกบ็สถิติรายงานเก่ียวกบัการสั่งซ้ือ การเส่ียงภยั การวิเคราะห์ตน้ทุน ปัญหาการสั่งซ้ือ และปัญหา
ในแง่กฎหมาย รวมทั้งการนาํเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาในกระบวนการจดัซ้ือ 



BK334 จิตวทิยาผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจดจิิทลั 3 (3-0-6) 
(Consumer  Psychology in Digital Economy)   
ศึกษาก่อน  BA201  หลักการตลาด 
แนวคิดดา้นจิตวิทยาสาํหรับผูบ้ริโภคบนอินเทอร์เน็ตโดยอาศยัทฤษฎีผูบ้ริโภคและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการอธิบาย 

วิเคราะห์ คาดการณ์ และเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทฤษฎีจิตวิทยาขั้นพ้ืนฐาน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจบน
อินเทอร์เน็ต ทิศทางและประเด็นปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคบนอินเทอร์เน็ต การออกแบบกลยุทธ์และตดัสินใจ
ดา้นการตลาดขององคก์รธุรกิจและองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร 
BK335 เคร่ืองมือและเทคนิคสําหรับการตลาดดจิิทลั  3 (3-0-6) 

(Digital Marketing Tools and Techniques) 
ศึกษาก่อน BA201  หลักการตลาด 
เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชใ้นการทาํการตลาดบนอินเทอร์เน็ต การสร้างส่ือโฆษณา การลงโฆษณา การสร้างเน้ือหาบน

เวบ็ไซต ์การออกแบบเวบ็ไซต ์การตลาดบนเวบ็ไซต ์การบริหารเครือข่ายสังคม การตลาดบนโปรแกรมการสนทนา การตลาด
บนสมาร์ทโฟน และการประเมินผลความสาํเร็จของเคร่ืองมือการตลาดดิจิทลั 
BK336 การตลาดกิจกรรมพเิศษ  3 (3-0-6) 
 (Event Marketing)   

ศึกษาก่อน BA201  หลักการตลาด 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเคร่ืองมือการตลาดกิจกรรมพิเศษ  องคป์ระกอบและคุณลกัษณะของการตลาดกิจกรรมพิเศษ  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัทาํแผนการตลาดกิจกรรมพิเศษ ลูกคา้ สภาพแวดลอ้ม คู่แข่ง ตราสินคา้ การจดัทาํแผนและการ
พฒันาการตลาดกิจกรรมพิเศษ ประกอบดว้ย ขั้นตอนการจดัทาํแผนการตลาดกิจกรรมพิเศษ รวมถึงการพฒันาตราสินคา้ผา่น
การตลาดกิจกรรมพิเศษ 
BK337 การตลาดเพื่อการกีฬ า  3 (3-0-6) 

(Spor ts Marketing)  
ศึกษาก่อน BA201  หลักการตลาด 
ความหมายและความสําคญัของการตลาดเพ่ือการกีฬา  การตลาดสําหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมทาง

การตลาดและการสร้างแบรนด์เพ่ือการกีฬา การวางกลยุทธ์การตลาดเพ่ือการกีฬา การจดัการภาพลกัษณ์นักกีฬา และการ
จดัการสถานการณ์วิกฤต  นวตักรรมทางการตลาดเพื่อการกีฬา  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางดา้นสังคม กฎหมาย และจริยธรรม
ทางการตลาดเพ่ือการกีฬา 
BK338 การจัดการการค้าปลีกค้าส่ง  3 (3-0-6) 
 (Retail and Wholesale Management) 

ศึกษาก่อน BA201  หลักการตลาด 
หลกัการการบริหารการคา้ปลีก-คา้ส่ง  การจดัการองคก์ร ประเภทของธุรกิจคา้ปลีก-คา้ส่ง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั

ส่วนประสมการคา้ปลีก การบริหารจดัการสภาพแวดลอ้มทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารคา้ปลีก คา้ส่ง การวิเคราะห์
การดาํเนินการธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่งขององคก์รตนเองและคู่แข่งขนั การวิเคราะห์ลูกคา้ การบริหารจดัการกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือของลูกคา้ การบริหารฐานขอ้มูลลูกคา้ การแบ่งส่วนตลาด กาํหนดกลุ่มเป้าหมายและวางตาํแหน่งการตลาดสาํหรับธุรกิจคา้
ปลีก คา้ส่ง 



BK339 การจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจค้าปลีก   3 (3-0-6) 
(Supply Chain Management of Retail Business)  
ศึกษาก่อน BA201  หลักการตลาด 
กระบวนการการจดัการซัพพลายเชนในธุรกิจคา้ปลีกตั้งตน้นํ้ าจนถึงปลายนํ้ า การบริหารการจดัซ้ือ การคดัเลือกและ

บริหารสินคา้ การบริหารสินคา้คงคลงัและการกระจายสินคา้รวมไปถึงการออกแบบระบบโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ การ
สร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ และการนาํเอาระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการบริหารซัพพลายเชนและการจดัการการคา้
ปลีกแบบหลายช่องทาง 
BK340 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจบริการ   3 (3-0-6) 

(Service Marketing Strategy) 
ศึกษาก่อน BA201  หลักการตลาด 

 ประเภทของธุรกิจบริการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ
จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพ รวมถึงการประเมินคุณภาพบริการ 
สําหรับธุรกิจบริการทั้ งท่ีเป็นองค์การท่ีแสวงหากาํไร และไม่แสวงหากาํไร โดยศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบันและจาก
กรณีศึกษา 
BK341 กลยุทธ์การตลาดเชิงนวตักรรม    3 (3-0-6) 
 (Innovative Marketing Strategy) 

ศึกษาก่อน   BA201  หลักการตลาด 
ประเภทและรูปแบบของนวตักรรม การแสวงหาโอกาสทางการตลาด การคิดแบบสร้างสรรค ์การสร้างความแตกต่าง

และคุณค่า กระบวนการและกลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันานวตักรรมทางธุรกิจ ปัจจยัแห่งความสําเร็จดา้นนวตักรรม ตลอดจน
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนธุรกิจ 
BK425 การตลาดระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

(International Marketing) 
ภาพรวมและทฤษฎีพ้ืนฐานการบริหารการตลาดระหวา่งประเทศ  การศึกษาสภาพแวดลอ้ม  การวิจยัตลาด การสร้าง

ระบบข่าวสาร  การแบ่งส่วนตลาด  การกาํหนดตลาดเป้าหมายและการวางตาํแหน่งการตลาด  การตลาดเพ่ือการนาํเขา้และการ
ส่งออก  การบริหารส่วนประสมการตลาดระหว่างประเทศดา้นตราและผลิตภณัฑ์  การบริหารราคา  การจดัจาํหน่าย  การ
ตดัสินใจเลือกเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด  และการวางแผนกลยทุธ์การตลาดระหวา่งประเทศ 
BK427 การตลาดทางตรง 3 (3-0-6) 

(Direct Marketing) 
การตลาดทางตรงท่ีเป็นแนวโนม้สมยัใหม่ โดยศึกษาถึงการจดัการระบบฐานขอ้มูล เคร่ืองมือการตลาดทางตรง อาทิ 

จดหมายขายตรง แคตตาล็อก การขายทางโทรศพัท์ ส่ิงพิมพ์ โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต การสร้างเครือข่ายทางสังคม  การใช้
เทคโนโลยต่ีางๆ ของการตลาดทางตรง รวมถึงศึกษาถึงการวิเคราะห์ การปฏิบติัการ กาํหนดงบประมาณ และการประเมินผล
การตลาดทางตรง 



BK429 การจัดการการขายและศิลปะการขาย 3 (3-0-6) 
(Sales Management and Salesmanship) 
บทบาทความสาํคญัของการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัโดยการสร้างและพฒันาพนกังานขายให้มีศกัยภาพ 

การกาํหนดหน้าท่ีการขายในระบบการตลาด  กระบวนการการขาย  ความสําคญัของกระบวนการขาย  การบริหารงานขาย  
การจดัทีมงานขาย  หนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหารงานขาย ตลอดจน พนกังานขาย  การตั้งองคก์รการขายและการกาํหนด
เขตการขาย การตั้งเป้าหมายในการขาย การพยากรณ์ยอดขาย  การควบคุม  ประเมินผล  และการแกปั้ญหาให้แก่พนกังานขาย  
บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังานขาย การคน้หาลูกคา้คาดหวงั การเขา้พบลูกคา้ การนาํเสนอขาย การขจดัขอ้โตแ้ยง้ 
การปิดการขายและจรรยาบรรณของพนกังานขาย 
BK430 การตลาดสินค้าเกษตร 3 (3-0-6) 

(Agr icultural Marketing) 
ลกัษณะตลาดสินคา้เกษตร การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การตดัสินใจดา้นราคา การส่งเสริมการตลาด และการ

จดัจาํหน่ายทั้งภายในประเทศและการส่งออก การวิเคราะห์ตลาดสินคา้เกษตร ตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า การตลาด
สินคา้เกษตรครบวงจร บทบาทและนโยบายของรัฐในตลาดสินคา้เกษตร ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบในตลาดสินคา้
เกษตร 
BK431 การโฆษณา 3 (3-0-6) 

(Adver tising) 
หลกัการโฆษณาในฐานะท่ีเป็นการส่งเสริมการตลาด การใชโ้ฆษณาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารการตลาด เรียนรู้

ขั้นตอนการวางแผนการโฆษณาจากแผนการตลาด การสร้างสรรคแ์นวความคิด พิจารณาความสอดคลอ้งของบทโฆษณา ส่ือ
โฆษณาประเภทต่าง ๆ รวมถึงการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต การจัดทํางบประมาณโฆษณา การประเมินผลโฆษณา ข้อ
กาํหนดการโฆษณาในประเทศและการโฆษณาระดบัสากล 
BK432 กลยุทธ์การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์   3(3-0-6)  

(Social Media Marketing Strategy) 
ศึกษาก่อน BA201  หลักการตลาด 
หลกัการ แนวคิด และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ กระบวนการดาํเนินงาน และ

ออกแบบกิจกรรมท่ีสําคญัต่อการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ เพ่ือเขา้ถึงลูกคา้ การสร้างการตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ การสร้างการมี
ส่วนร่วมของลูกคา้ และสร้างตลาดใหม่ใหแ้ก่ธุรกิจ การจดัการสังคมออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพ การติดตามและประเมินผลกล
ยทุธ์การตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ การใชง้านเทคโนโลยแีละแพลตฟอร์มในการดาํเนินกลยทุธ์การตลาดผา่น
ส่ือสังคมออนไลน์ 



BK433  การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   3 (3-0-6) 
(Electronic Commerce Marketing) 

ศึกษาก่อน BA201  หลักการตลาด 
แนวคิดในการทาํการตลาดพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ การใชเ้ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนั การใชเ้คร่ืองมือพ้ืนฐานทางการตลาดและข่าวสารในการวิเคราะห์ เพ่ือออกแบบกลยทุธ์การตลาดในช่องทางออนไลน์ 
เรียนรู้เทคนิคในการ เพ่ิมจาํนวนผูเ้ขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซต ์การดึงดูดความสนใจของกลุ่มตลาดเป้าหมายเพ่ือเปล่ียนเป็นคาํสั่งซ้ือ 
การเพ่ิมโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียนรู้แนวคิดในการออกแบบเวบ็ไซต ์การผสมผสานเคร่ืองมือ
ทางการตลาดและเคร่ืองมือวเิคราะห์กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในช่องทางออนไลน์ เพ่ือใหส้ามารถสร้างรายไดจ้ากช่องทางออนไลน์
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
BK434 การวเิคราะห์การตลาดดจิิทลั  3 (3-0-6) 

(Digital Marketing Analytics)   
ศึกษาก่อน BA201  หลักการตลาด 
หลกัการ และแนวคิดพ้ืนฐานการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยอาศยัตวัแบบทางคณิตศาสตร์และสถิติในการจัดการ

การตลาดดิจิทลั แนวคิดการวิเคราะห์การตลาดดิจิทลั ตวัแบบและเคร่ืองมือการวิเคราะห์การตลาดดิจิทลั การวิเคราะห์การคน้ 
การวิเคราะห์การตลาดบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี การวิเคราะห์ส่ือสังคมออนไลน์  ในการนําขอ้มูลมาออกแบบกลยุทธ์ทาง
การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์างการตลาด 
BK435 การตลาดด้านบันเทงิ 3 (3-0-6) 
 (Enter tainment Marketing)   

ศึกษาก่อน BA201  หลักการตลาด 
หลกัการ แนวคิด ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดเพ่ือความบนัเทิง  องค์ประกอบการตลาดเพ่ือความ

บนัเทิง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการส่ือสารการตลาดเพ่ือความบนัเทิง  รูปแบบและประเภทการตลาดผ่านกิจกรรมบนัเทิง  การ
สร้างตราสินคา้ผา่นการตลาดเพ่ือความบนัเทิง 
BK436  การตลาดเพื่อสร้างการสนับสนุนและการระดมทุน  3 (3-0-6) 
(Marketing for  Sponsorship and Fundraising) 

ศึกษาก่อน  BA201  หลักการตลาด 
หลกัการ แนวคิด การตลาดเพ่ือสร้างการสนับสนุนและการระดมทุน กลยุทธ์การสร้างการสนับสนุน การส่ือสาร

การตลาดเพ่ือเพ่ิมคุณ ค่าการสนบัสนุน การตลาดเพ่ือความสัมพนัธ์ การเขียนแผนการตลาดและการเขียนขอ้เสนอเพ่ือระดมทุน
ขอการสนบัสนุนในรูปแบบต่าง ๆ การบริจาคเงิน การเป็นอาสาสมคัร การประมูลเพ่ือองคก์ารธุรกิจและองคก์ารท่ีไม่แสวงหา
กาํไร  
BK437 การตลาดเกมส์  3 (3-0-6) 
 (Games  Marketing)   

ศึกษาก่อน   BA201  หลักการตลาด 
ตลาดเกมส์และธุรกิจ  พฒันาการ  การเติบโตของธุรกิจส่ือสารการตลาดผ่านเกมส์  รูปแบบ ประเภทของการตลาด

เกมส์  แนวทางกลยทุธ์การตลาดเกมส์ การสร้างประสบการณ์ของกลุ่มลูกคา้ร่วมกบัการตลาดเกมส์  การดาํเนินการตลาดผา่น
เกมส์ ขั้นตอน กระบวน การจดัทาํแผนการตลาดเกมส์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในธุรกิจผา่นตลาดเกมส์ 



BK438  การค้าปลีกแบบไม่มหีน้าร้าน 3 (3-0-6) 
(Non-store Retailing)   
ศึกษาก่อน BA201  หลักการตลาด 
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการบริหารธุรกิจคา้ปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน องคป์ระกอบของการบริหาร และกล

ยทุธ์การตลาดสาํหรับธุรกิจคา้ปลีกแบบไม่มีหนา้ร้าน ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการบริหารการคา้ปลีกแบบไม่มีหนา้
ร้าน การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกคา้ในการจบัจ่ายผ่านร้านคา้ปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน การวิเคราะห์แนวโน้มและศกัยภาพ
การตลาดธุรกิจคา้ปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน ประเภทต่างๆ ของการคา้ปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน การจดัทาํแผนธุรกิจคา้ปลีกและ
ขั้นตอนกระบวนการดาํเนินการเปิดธุรกิจสาํหรับร้านคา้ปลีกแบบไม่มีหนา้ร้าน 
BK439  การจัดการส่วนประสมการค้าปลีกสําหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่   3 (3-0-6) 
 (Retail Mix For  Modern Trade Management) 

ศึกษาก่อน  BA201  หลักการตลาด 
การจดัการส่วนประสมการคา้ปลีกสําหรับธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ ประกอบดว้ย  ส่วนประสมดา้นผลิตภณัฑ์ การ

จดัการดา้นผลิตภณัฑ์ การจดัการประเภทและแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ์ ส่วนประสมดา้นราคา การวิเคราะห์ตน้ทุนและการกาํหนด
ราคา  ส่วนประสมดา้นสถานท่ี ทาํเลท่ีตั้ง การเลือกทาํเลท่ีตั้ง การออกแบบร้านคา้ การตกแต่งภายในและภายนอกร้านคา้  การ
จดัการชั้นวางสินคา้ การจดัการพ้ืนท่ีร้านคา้และพ้ืนท่ีขาย การจดัการสินคา้คงคลงั ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด ส่วน
ประสมดา้นการบริการ การบริการและสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ การบริการลูกคา้ดว้ยเครือข่ายความร่วมมือสาํหรับธุรกิจคา้
ปลีกสมยัใหม่ 
BK440 นวตักรรมสําหรับกลยุทธ์การค้าปลีกสมยัใหม่  3 (3-0-6) 
 (Innovation for  Modern Trade Strategy)    

ศึกษาก่อน BA201  หลักการตลาด 
กลยุทธ์การบริหารคา้ปลีกสมัยใหม่ และแนวโน้มการบริหารการคา้ปลีกสมัยใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ความรู้ด้าน

พฤติกรรมและแนวโน้มของลูกคา้คนรุ่นใหม่ในธุรกิจคา้ปลีก การจดัการเทคโนโลยีเพ่ือการบริการสําหรับธุรกิจคา้ปลีก
สมยัใหม่ กลยุทธ์การบริหารตลาดเฉพาะดา้น กลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบการแข่งขนั การสร้างเอกลกัษณ์และคุณค่า
ร้านค้าปลีก กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจคา้ปลีกเฉพาะอย่าง กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจคา้ปลีกออนไลน์ กลยุทธ์
การตลาดแบบสร้างประสบการณ์ร่วมกบัลูกคา้ กลยทุธ์การสร้างตราร้านคา้และความจงรักภกัดี 
BK441 การจัดการตราสินค้า (Brand Management) 3 (3-0-6) 

ศึกษาก่อน BA201  หลักการตลาด 
 ความหมายและการจดัการตราสินคา้ คุณค่าตราสินคา้ และตาํแหน่งตราสินคา้ การสร้างการตอบสนองต่อตราสินคา้ 
และสายโซ่แห่งคุณค่าของตราสินคา้ การเลือกองคป์ระกอบของตราสินคา้เพ่ือสร้างคุณค่าตราสินคา้ การออกแบบโปรแกรม
ทางการตลาด การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ การเช่ือมโยงตราสินคา้ การพฒันาระบบการจดัการและการวดัคุณค่าตรา
สินคา้ ตวัวดัท่ีมาของคุณค่าตราสินคา้ การออกแบบกลยทุธ์โครงสร้างตราสินคา้และการนาํไปปฏิบติั การแนะนาํช่ือผลิตภณัฑ์
ใหม่และการขยายตราสินคา้ การดาํรงตราสินคา้ใหค้งอยู ่ และการจดัการตราสินคา้ในพ้ืนท่ีและส่วนตลาดใหม่ 



BK442 การตลาดเชิงวเิคราะห์ 3 (3-0-6) 
(Marketing Analytics) 
ศึกษาก่อน BA201  หลักการตลาด 
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์และนําเสนอขอ้มูลทางการตลาด  การบริหารจัดการราคา การ

พยากรณ์ การวิเคราะห์ลูกคา้ การแบ่งส่วนตลาด การคา้ปลีก การโฆษณา ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือวางแผนการตลาด การนาํไป
ปฏิบติัใช ้การประเมินผลและการควบคุม  
BK443 การตลาดเพื่อความยัง่ยืน  3 (3-0-6) 

(Sustainable Marketing) 
ศึกษาก่อน BA201  หลักการตลาด 

 ความหมายและความสาํคญัของการตลาดเพ่ือความยัง่ยนื ประเดน็ดา้นความย ัง่ยนืเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์การตลาด
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากการเปล่ียนแปลงดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
และดา้นทศันคติพฤติกรรมของผูบ้ริโภค การสร้างสรรคคุ์ณค่า การลดความเส่ียง และการสร้างความคิด มุมมองความยัง่ยืน
ผา่นกลยทุธ์การตลาดและกิจกรรมทางการตลาด 
BK300 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 3 (0-40-0) 

(Internship) 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดา้นการตลาด ในสถาน ประกอบการในภาครัฐหรือเอกชน ภายใตก้ารควบคุมดูแลของ

สถานประกอบการ อาจารยนิ์เทศ และอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงอาจจดัให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และทาํ
โครงการพิเศษ เพ่ือใหเ้กิดความรู้ ทกัษะ เจตคติ และประสบการณ์เก่ียวกบังานทางดา้นการตลาด 
BK800 สหกิจศึกษา 6 (0-40-20) 

(Co-operative Education) 
การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ ตามสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะ

พนักงานชัว่คราว นักศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นวิชาการ และการปฏิบติัตนในสังคมการทาํงาน 
รวมทั้งดาํเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  การปฏิบติังานและการประเมินผลอยูภ่ายใตก้ารกาํกบั
ดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาของสาขาวชิา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 

 
 


