มคอ.2

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มคอ.2

หลักสู ตรบริหารธุ รกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2554
3. หลักสู ตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า
131 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็ นหมวดวิ ชาที สอดคล้องกบั ที กาํ หนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ไม่น้อยกว่ า
30 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์
เรี ยนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา
เรี ยนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่ า
95 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน
39 หน่วยกิต
2) กลุ่มเฉพาะด้าน
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 51 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะด้าน(บังคับ)
33 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน(เลือก)
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
5 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
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ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่ า
1) กลุ่มวิชาแกน
3502101 ภาษาอังกฤษเพืองานทางธุรกิจ 1
English for Business I
3504101 จริ ยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
3521101 หลักการบัญชีขนต้
ั น
Principles of Accounting
3531101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3532203 การภาษีอากร1
Taxation I
3541101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3562310 การบริ หารการผลิต
Production Management
3561104 องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
Organization and Human Resource
Management
3562601 กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
3564212 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3564912 การวิจยั ธุรกิจ
Business research
3591106 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3603209 ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
Management Information Systems

95 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

มคอ.2

2) กลุ่มวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่ า
2.1 วิชาเฉพาะด้ าน(บังคับ)
3542105 พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
Consumer Behavior
3542108 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Management
3542113 การจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย
Marketing Channel Management
3542403 การจัดการส่งเสริ มการตลาด
Promotion Management
3543103 กลยุทธ์ การตลาด
Marketing Strategy
3543104 การตลาดบริ การ
Service Marketing
3543105 การวางแผนการตลาด
Marketing Planning
3543309 การจัดการการขาย
Sales Management
3544103 การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
3544901 สัมมนาทางการตลาด
Seminar in Marketing
3544902 การวิจยั การตลาด
Marketing Research
2.2 วิชาเฉพาะด้ าน(เลือก) เรี ยนไม่น้อยกว่ า
3541102 การจัดการการตลาด
Marketing Management
3541301 การจัดการค้าส่งและการค้าปลีก
Wholesaling and Retailing Management
3542106 การตลาดเพืออุต สาหกรรมท่องเทียว
Marketing for Tourism Industry

51 หน่ วยกิต
33 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3542109 การตลาดเพือสังคมและสิงแวดล้อม
Marketing for Social and Environmental
3542110 การตลาดธุรกิจชุมชน
Community Business Marketing
3543308 การตลาดพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce Marketing
3542114 การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด
Marketing Creative Development
3542304 ศิลปะการขาย
Salesmanship
3542306 การตลาดทางตรง
Direct Marketing
3543106 การตลาดสําหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ
Marketing for Entrepreneur
3542402 การสื อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
3543108 เทคนิคการนําเสนอเพืองานทางการตลาด
Presentation Techniques for Marketing
3543307 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักการตลาด
Personality Development for Marketers
3543401 การจัดการความสัมพันธ์ก ับลูกค้า
Customer Relationship Management
3543403 การจัดกิจกรรมทางการตลาด
และการประชาสัมพันธ์
Event Marketing and Public Relations
3544104 การบริ หารตราสินค้า
Brand Management
3544105 การตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Small and Medium Enterprise Marketing
3592209 เศรษฐกิจสร้างสรรค์
Creative Economy

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
5 หน่ วยกิต
3503801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพบริ หารธุรกิจ 1
2(90)
Preparation for Professional
Experience in Business I
3504801 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพบริ หารธุรกิจ 1
3(350)
Field Experience in Business I
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยไม่ซาก
ํ ับรายวิชาทีเคยเรี ยน
มาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาทีก ําหนดให้เรี ยนซึงอาจารย์ทีปรึ กษาอาจให้คาํ แนะนํานักศึกษาเลือกเรี ยน
ในรายวิชาทีเป็ นประโยชน์ต่ อการประกอบวิชาชีพในอนาคตโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี
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หมวดวิชาแกน
3502101

ภาษาอังกฤษเพืองานทางธุรกิจ 1
English for Business I

3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษทีใช้ก ับธุรกิจประจําวัน เช่น การจดบันทึก การติดต่อสือสารระหว่ า งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน การโต้ตอบจดหมาย การสังซือ บันทึกรายงานการประชุม การจัด ทํา ประกาศ และ
อืน ๆ
3504101

จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics

3(3-0-6)

แนวคิดและทีมาของจริ ยธรรมและเหตุผลที ธุ รกิจ ต้องมีจ ริ ยธรรม รวมทังกิจ กรรมสร้า ง
จริ ยธรรมในองค์ กรธุ รกิจ เน้น จริ ยธรรมของผู ้บริ ห าร และจริ ยธรรมของพนัก งาน
(Employees
Ethics)
3521101

หลักการบัญชีขนต้
ั น
Principle of Accounting

3(2-2-5)

ความรู ้ ทวไปเกี
ั
ยวก บั การบัญ ชี หลัก การและกระบวนการทางการบัญ ชี ข องกิจ การ
ให้บริ การ และพาณิ ชยกรรม สมุดรายวันเฉพาะ การบัญชีภาษีมูลค่าเพิม และระบบในสําคัญจ่าย
3531101

การเงินธุรกิจ
Business Finance

3(3-0-6)

แนวคิดพืนฐานทางการเงิ น การวิ เคราะห์ ทางการเงิ น เช่ น การวิ เคราะห์ อตั ราส่ ว นทาง
การเงิน การวิเคราะห์ยอ่ ส่วนตามแนวดิ ง การวิ เคราะห์ แ นวโน้ม การวางแผนทางการเงิ น
การ
บริ หารเงินทุนหมุนเวียน การประเมินโครงการ ต้นทุนเงินทุน และการจัดหาเงินทุน
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3532203

การภาษีอากร 1
Taxation I

3(3-0-6)

หลักการ วิธีการจัดเก็บ และแนวปฏิบตั ิเกียวก ับการยืนแบบแสดงรายการ
การ
คํานวณภาษีของภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีทีองค์ การบริ ห ารส่ ว นท้องถินเป็ นผูจ้ ัด เก็บ และภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากรกําหนด ได้แก่ ภาษีเงิ นได้บุค คลธรรมดา ภาษีเงิ นได้นิติ บุค คล ภาษีมูลค่ า เพิม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ทีจ่าย และอากรแสตมป์ จริ ยธรรมของผูม้ ีหน้าทีเสียภาษี
3541101

หลักการตลาด
Principle of Marketing

3(3-0-6)

แนวความคิ ด และความสํา คัญ ทางการตลาด สิ งแวดล้อมทางการตลาด พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค การตลาดตามเป้ าหมาย การแบ่งประเภทตลาด และส่วนประสมทางการตลาด
3562310

การบริหารการผลิต
Production Management

3(3-0-6)

ลักษณะและความสํา คัญของการผลิต ปั จ จัยเกียวกบั การตัด สิ นใจการผลิต ซึ งรวมถึง
ระบบการผลิต การจัด องค์ การเพือการผลิต การวางแผนเกียวกบั ผลิต ภัณ ฑ์ และกาํ ลังการผลิต การ
วางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถานทีตังโรงงาน การควบคุ มคุ ณ ภาพและปริ มาณ ระบบการ
บํารุ งรักษา ระบบการจัดซือ และระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ เทคนิค
การตัด สิ นใจและการ
ตรวจสอบโครงการ การวิเคราะห์ ค วามสัมพันธ์ข องต้นทุ น-ปริ มาณ-กาํ ไร การวางแผนกาํ ไร การบัญชี
ต้นทุนรวมและการบัญชีตน้ ทุนผันแปร และการใช้ขอ้ มูลทางบัญชีเป็ นเครื องมือเพือการตัดสินใจ
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3561104
องค์ การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Organization and Human Resource Management

3(3-0-6)

ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทัวไป การวางแผน การจัด สายงาน หลักเกณฑ์แ ละ
แนวความคิ ด ในการจัด ตังองค์ การธุ รกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุ รกิจ หลักการบริ ห ารและ
หน้าทีสําคัญของฝ่ ายบริ หารทุก ๆ ด้านวิวฒั นาการของทฤษฎีเกียวกบั องค์ การทฤษฎีแ ละหลักการในการ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ขอบข่ า ย หน้า ที ความรับผิด ชอบ การประเมินผลและปั จ จัยที เกียวข้องกบั การ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
3562601

กฎหมายธุรกิจ
Business Laws

3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายก ับธุรกิจ กฎหมายทีเกียวข้องกบั รู ปแบบการจัด ตังธุ รกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ว น ความรับผิด ชอบต่ อบุ ค คลภายนอกทัวไปในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญารวมทังสัญญาทางธุ รกิจ และกฎหมายสํา คัญอืนๆ ที
เกียวข้อง เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา กฎหมายพาณิ ชย์อิเล็ค ทรอนิ กส์ กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและป้ องกันการค้าทีไม่เป็ นธรรม กฎหมายเกียวก ับระบบการค้าเสรี และการลงทุน
3564212

การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management

3(3-0-6)

แนวคิดการวางแผนและการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผน และการ
บริ หารทัวไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การก ําหนดเป้ าหมายของธุ รกิจ กระบวนการและ
เทคนิ ค การวางแผน การบริ ห ารความเสี ยงของธุ รกิจ โครงสร้า งสภาพแวดล้อมแห่ งการแข่ งขัน การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทังภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุ รกิจ
การประเมินผลและ
การติดตาม รู ปแบบและเทคนิคในการออกแบบ พัฒนาและ ดําเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
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3564912

การวิจัยธุรกิจ
Business Research

3(2-2-5)

สถิติเบืองต้นทีจํา เป็ นสํา หรับการวิ จ ัยธุ รกิจ สถิติ นอนพาราเมทริ กซ์แ ละสถิติ พาราเมท
ริ กซ์ และการประยุกต์สถิติเพือการวิจยั ธุรกิจ ขันตอนการวิ จ ัย การวิ จ ัยแบบต่ า งๆ หลักการออกแบบการ
วิจยั การสุ่มตัวอย่าง เครื องมือทีใช้ในการวิจยั แบบต่ า งๆ การวิ เคราะห์ ข ้อมูลด้ว ยโปรแกรมคอมพิว เตอร์
การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการเขียนรายงานการวิจยั ทางธุรกิจ
3591106

หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics

3(3-0-6)

ความหมาย ความสํา คัญและปั ญ หาพืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ กิจ กรรมพืนฐานทาง
เศรษฐกิจ ลักษณะระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในภาคการบริ โภค การผลิต ต้นทุ นการผลิต รายได้
และกาํ ไรสู ง สุ ด การพิจ ารณาผลตอบแทนตามโครงสร้า งการตลาด ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ใ นภาพรวม
ทฤษฎีการก ําหนดรายได้ประชาชาติ การบริ โภค การออมและการลงทุ น การเงิ น การค้า ระหว่ า งประเทศ
ปั ญหาเงินเฟ้ อและการว่างงาน นโยบายการคลังและการเงินของรัฐบาล
3603209

ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
Management Information Systems

3(2-2-5)

โครงสร้ า งของระบบสารสนเทศเพือการจัด การ การจัด การข้อมูลและสารสนเทศใน
องค์กร บทบาทและหน้าทีของระบบสารสนเทศเพือการจัด การภายในองค์ กร ตลอดจนการประยุกต์ ใช้
ระบบสารสนเทศในองค์กร เพือการวางแผนควบคุม และสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ ริ หาร

มคอ.2

3542105

พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior

3(3-0-6)

ความหมายและความสําคัญของการศึกษาพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ปั จ จัยที มีอิทธิ พลต่ อการ
ตัดสินใจซือ ปั จจัยด้านจิตวิทยา ปั จจัยด้านวัฒนธรรมและสังคม กระบวนการตัดสินใจซือ เพือวางกล
ยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมก ับผูบ้ ริ โภค
3542108

การจัดการผลิตภัณฑ์ และราคา
Product and Price Management

3(3-0-6)

ความหมายและความสําคัญของผลิตภัณฑ์และราคา บทบาท หน้าทีความรับผิด ชอบของ
ผูจ้ ัด การผลิต ภัณ ฑ์ การจัด องค์ การทางการตลาด และการบริ ห ารผลิต ภัณ ฑ์
การจํา แนก
ประเภทของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาด ส่วนประสมผลิตภัณ ฑ์ สายผลิต ภัณ ฑ์ ตราสิ นค้า การบรรจุ
ภัณฑ์และป้ ายฉลาก การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ วงจรชี วิ ต ผลิต ภัณ ฑ์ การพัฒนาผลิต ภัณ ฑ์ใหม่ ปั จ จัยใน
การก ําหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ดา้ นราคา ขันตอนในการกาํ หนดราคา การเปลียนแปลงราคาและ
ผลกระทบต่อธุรกิจ
3542113

การจัดการช่ องทางการจัดจําหน่ าย
Marketing Channel Management

3(3-0-6)

แนวคิ ด บทบาทและความสํา คัญของช่ องทางการจัด จํา หน่ า ย สภาวะแวดล้อ มที มี
ผลกระทบต่ อการจัด จํา หน่ า ย บทบาทของคนกลางประเภทต่ า ง ๆ การกระตุ ้นและส่ งเสริ ม คนกลาง
โครงสร้า งและระดับช่ องทางของการจัด จํา หน่ า ย ระบบและวิ ธีการกระจายตัว สิ นค้า การควบคุ มและ
ประเมินผลระบบการจัดจําหน่า ย การใช้เทคโนโลยีในการจัด การการกระจายตัว สิ นค้า คลังสิ นค้า การ
จัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการการขนส่ง

มคอ.2

3542403

การจัดการส่ งเสริมการตลาด
Promotion Management

3(3-0-6)

แนวคิดและความสํา คัญของการส่ งเสริ มการตลาด ความสัมพันธ์ระหว่ า งการส่ งเสริ ม
การตลาดก ับส่วนประสมทางการตลาดอืนๆ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การ
ขายโดยใช้บุคคล กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาด และการประเมินผลการส่งเสริ มการตลาด
3543103

กลยุทธ์ การตลาด
Marketing Strategy

3(3-0-6)

หลักการและการวางแผนกลยุทธ์ท างการตลาด กลยุทธ์เพือแสวงหาโอกาสทางการ
ตลาด กลยุท ธ์ทางการแข่ ง ขัน กลยุท ธ์ส่ ว นประสมทางการตลาด กลยุท ธ์การตลาดตามวงจรชี วิ ต
ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์เพือสร้างความได้เปรี ยบบนการแข่งขัน กลยุทธ์การสร้า งความแตกต่ า ง แนวทางชัน
เชิงทางการตลาดและการประยุกต์ก ับอาชีพทางธุรกิจในอนาคต
3543104

การตลาดบริการ
Service Marketing

3(3-0-6)

โครงสร้างและลักษณะการตลาด ประเภทตลาดบริ การ การศึกษาพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
ในตลาดบริ การ การก ําหนดลูกค้า เป้ าหมายและความต้องการของลูกค้า การวิ เคราะห์ สถานการณ์ ทาง
การตลาด การวางแผนและกาํ หนดกลยุทธ์ทางการตลาดบริ การ ผลิต ภัณ ฑ์บริ การ กลยุทธ์การตังราคา
สําหรับการบริ การ ช่องทางการจัด จํา หน่ า ยบริ การ และการส่ งเสริ มการตลาดธุ รกิจ บริ การ การบริ ห าร
ความสัมพันธ์และการฟื นฟูความพอใจจากการบริ การทีผิดพลาด และการบริ หารงานเพือสร้า งคุ ณ ค่ า และ
ความแตกต่างด้านคุณภาพในการบริ การ

มคอ.2

3543105

การวางแผนการตลาด
Marketing Planning

3(2-2-5)

ความหมาย หลักการ แนวคิ ด และประโยชน์ ข องการวางแผนการตลาด การเขี ย น
แผนการตลาด บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร การวิเคราะห์ สถานการณ์ ทางด้า นการตลาด ผลกระทบในเชิ งลบและ
แนวโน้มในเชิ งบวก จุ ด ประสงค์ ทางด้า นการตลาด เป้ าหมายและรายละเอียดของเป้ าหมายทางด้า น
การตลาด งบประมาณทางด้านการตลาด และการประเมินผล การฝึ กทักษะในการเขี ยนแผนการตลาด
ขององค์การธุรกิจจริ ง
3543309

การจัดการการขาย
Sales Management

3(3-0-6)

ความรู ้เบืองต้นเกียวก ับการบริ หารการขาย การวางแผนการขาย ขอบเขตของผูบ้ ริ ห าร
หน่ ว ยงานขาย โครงสร้ า งองค์ กรการขาย การสรรหาและการคัด เลือ กพนักงานขาย
การ
ฝึ กอบรมพนักงานขาย ค่ า ตอบแทนพนัก งานขาย การจู ง ใจพนักงานขาย การพยากรณ์ การขายและ
งบประมาณการขาย โควตาการขาย การประเมินผลการขาย รายงานผลการขายและการศึกษากรณี ศึกษา
ทีเกียวข้อง
3544103

การตลาดระหว่ างประเทศ
International Marketing

3(3-0-6)

บทบาท และความสําคัญเกียวกบั การตลาดระหว่ า งประเทศ วิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบการ
จัด การการตลาดระหว่ า งประเทศ โดยเน้นถึ งโอกาส การขยายตัว การแข่ งขันและการดํา เนิ นการทาง
การตลาด ในตลาดโลก รู ปแบบองค์ การ ระบบการจัด การตลาดระหว่ า งประเทศ การส่ ง ออก การ
พัฒนาตลาด การแข่งขัน และการศึกษาวิเคราะห์จากกรณี ศึกษา

มคอ.2

3544901

สัมมนาทางการตลาด
Seminar in marketing

3(2-2-5)

ปั ญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทต่างๆ กรณี ศึกษาที เป็ นสื อสารเรี ยนรู ้ทีสํา คัญ การ
พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ แ ละวิ จ ารณ์ และการศึกษาวิ เคราะห์ เรื องการดํา เนิ นกิจ กรรมทางด้า น
การตลาดทีนักศึกษาสนใจโดยฝึ กภาคปฏิบตั ิในรู ปแบบการจัดสัมมนาทางการตลาด
3544902

การวิจัยการตลาด
Marketing Research

3(2-2-5)

บทบาทและความสําคัญของการวิจยั ตลาด ทีมีต่อธุ รกิจ กระบวนการวิ จ ัยและกรรมวิ ธี
ในการวิจยั ตลาด เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ตลาด การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั การจัด ทํา แบบสอบถาม
การเลือ กกลุ่ มตัว อย่า ง การเก็บ รวบรวมข้อมู ล การวิ เ คราะห์ ข ้อมู ล การเขี ยนรายงานและนํา เสนอ
ผลการวิจยั การนําผลวิจยั ไปช่วยประกอบการตัดสินใจของผูบ้ ริ หารการตลาด
3541102

การจัดการการตลาด
Marketing Management

3(3-0-6)

แนวคิดการจัดการทางการตลาด บทบาทและหน้าทีของผูจ้ ัด การทางการตลาด นโยบาย
และกลยุทธ์ของการจัดการด้านผลิต ภัณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด จํา หน่ า ยและการส่ งเสริ มการตลาด การ
วิเคราะห์ การวางแผนการควบคุมและการจัดองค์การ แนวโน้มการจัด การตลาดในอนาคต การวิ เคราะห์
ปั ญหาและกรณี ศึกษาทางการตลาด

มคอ.2

3541301

การจัดการการค้ าส่ งและการค้ าปลีก
Wholesaling and Retailing Management

3(3-0-6)

บทบาทและหน้าทีของคนกลางค้าส่งทีมีต่อธุรกิจ ต่อระบบเศรษฐกิจ และต่ อสังคม การ
ดําเนินงานผูค้ า้ ส่งในการซื อและการจํา หน่ า ยสิ นค้า การควบคุ มสิ นค้า คงคลังและการให้ บริ การแก่ผูค้ ้า
ปลีก การสร้างความสัมพันธ์ก ับลูกค้า และจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจค้า ส่ ง หลักการบริ ห ารการค้า ปลีก
ทีว่าด้วยสถาบัน การจัดรู ปองค์ การ การเลือกที ตัง การจัด ร้า นค้า การจัด ซื อ การกาํ หนดนโยบายสิ นเชื อ
การกาํ หนดราคา การใช้ต ราหรื อเครื องหมายการค้า เทคนิ ค ต่ า ง ๆ ในการขายปลีก และจริ ยธรรมของ
วิชาชีพการตลาด ตลอดจนแนวโน้มการจัดการค้าปลีกและค้าส่งในอนาคต
3542106

การตลาดเพืออุตสาหกรรมการท่ องเทียว
Marketing for Tourism Industry

3(3-0-6)

ความหมายและความสําคัญของตลาดการ องค์ ประกอบของธุ รกิจ ท่ องเที ยว การศึกษา
พฤติกรรมการบริ โภคการท่องเทียว การแบ่งส่วนตลาด ก ําหนดตลาดเป้ าหมาย และการกาํ หนดตํา แหน่ ง
ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมท่องเทียว และวางแผนและพัฒนากลยุทธ์การตลาดท่ องเที ยว กลยุทธ์ทีจํา เป็ น
สําหรับการบริ หารธุรกิจท่องเทียว
3542109

การตลาดเพือสังคมและสิงแวดล้ อม
Marketing for Social and Environmental

3(3-0-6)

ปั ญ หาทางด้า นสัง คมและสิ งแวดล้อ ม ส่ ว นประสมทางการตลาดเพื อสัง คมและ
สิงแวดล้อม ผลกระทบของการดําเนินธุรกิจต่อคุณภาพชีวิตของผูบ้ ริ โภค ชุมชนและสิ งแวดล้อม กลยุทธ์
การตลาดเพือสิงแวดล้อม การสร้างจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม การทํา ธุ รกิจ เพือสร้า งสรรค์ สังคม
และอนุรักษ์สิงแวดล้อม

มคอ.2

3542110

การตลาดธุรกิจชุ มชน
Community Business Marketing

3(3-0-6)

บทบาทและความสําคัญของธุรกิจชุมชน รู ปแบบของธุรกิจชุมชน ระบบการตลาดและ
การพัฒนาตลาดธุ รกิจ ชุ มชน การบริ ห ารการตลาด การวางแผนและกาํ หนดกลยุทธ์การตลาดสํา หรับ
ธุรกิจชุมชน โดยใช้ทกั ษะทางด้านการตลาดในการคิ ด วิ เคราะห์ เพือแกไ้ ขปั ญหาด้า นการตลาดสํา หรับ
ธุรกิจชุมชน
3543308

การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce Marketing

3(3-0-6)

ความสํ า คั ญ และห ลัก การข องการตลาดผ่ า นสื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และเครื อข่ า ย
สัง คมออนไลน์ ห รื อสั ง คมที อยู่ บ นการติ ด ต่ อ สื อสารผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต (Social Network) ได้ แ ก่
hi5,facebook,twitter เป็ นต้นประเภทของตลาดอิเล็กทรอนิ กส์ การตัด สิ นใจเกียวกบั ตลาดอิเล็กทรอนิ กส์
ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การแบ่ งส่ ว นตลาด การกาํ หนดตลาดเป้ าหมายและกาํ หนด
ตําแหน่งทางการตลาด การก ําหนดกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3543107

การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ทางการตลาด
Marketing Creative Development

3(2-2-5)

ความหมาย ความสํา คัญ ลัก ษณะองค์ ป ระกอบของกระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์
เครื องมือในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริ มการคิ ด สร้า งสรรค์ เทคนิ ค ในการพัฒนาความคิ ด
สร้างสรรค์ การฝึ กปฏิบตั ิ การจัดกิจกรรมออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ใหม่ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ การพัฒนาทักษะการคิ ด
สร้างสรรค์ในงานทางการตลาด

มคอ.2

3542304

ศิลปะการขาย
Salesmanship

3(3-0-6)

บทบาท หน้าทีและคุณสมบัติของนักขาย ประเภทของงานขายโดยบุ ค คล กระบวนการ
ขาย ทฤษฎีการขาย การใช้ศิลปะการขาย พฤติกรรมของลูกค้าและเทคนิคในการแก ้ปั ญหาต่ า ง ๆ เกียวกบั
ลูกค้า การใช้ห ลักจิ ต วิ ทยาและมนุ ษยสัมพันธ์ในการประกอบอาชี พการขาย การปรับปรุ งตนเองให้ มี
คุณสมบัติของนักขายทีดี การเรี ยนรู ้ถึงจรรยาบรรณและเจตคติทีดีของ นักขาย
3542306

การตลาดทางตรง
Direct Marketing

3(3-0-6)

บทบาท และความสํา คัญเกียวกบั การตลาดทางตรง ประเภทและหลักการการตลาด
ทางตรง ระบบการขายตรง ขันตอนในการทําการตลาด วิธีการและกลยุทธ์ การตอบสนองโดยตรง การ
ประเมินผลการใช้กลยุทธ์และเทคนิคการวิเคราะห์ ที จํา เป็ นต่ อความสํา เร็ จ ของระบบตลาด โดยไม่ผ่า น
คนกลาง ยุทธวิธีในการดําเนินการ และแนวทางในการแก ้ไขปั ญหาสําหรับการตลาดทางตรง
3543106

การตลาดสําหรับการเป็ นผู้ประกอบการ
Entrepreneur Marketing

3(3-0-6)

บทบาทและการบริ หารทางการตลาดสําหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ สิ งแวดล้อมภายใน
และภายนอกองค์ การ ที ส่ งผลกระทบต่ อ การดํา เนิ นธุ รกิจ การวางแผนกลยุท ธ์ทางการตลาดสํา หรั บ
ผูป้ ระกอบการ การแบ่ งส่ ว นตลาด การกาํ หนดตลาดเป้ าหมาย การวางตํา แหน่ ง ทางการตลาด การ
วางแผนด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริ มการตลาด

มคอ.2

3542402

การสือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication

3(3-0-6)

แนวคิ ด หลัก การ และความสํา คั ญ ของการสื อสารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ
เครื องมือสือสารทางการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การขายโดย
บุคคลและการตลาดทางตรงฯลฯ กระบวนการสือสารทางการตลาด การวางแผนและกาํ หนดกลยุทธ์การ
สือสารทางการตลาด การวัดประสิทธิผลของการสื อสารทางการตลาด การฝึ กทักษะการเขี ยนแผนการ
สือสารทางด้านตลาดแบบบูรณาการ
3543107

เทคนิคการนําเสนอเพืองานทางการตลาด
Presentation Techniques for Marketing

3(3-0-6)

แนวคิ ด หลัก การตลาดและความสํา คั ญ ของการนํา เสนองานทางการตลาด การ
จัดรู ปแบบเนือหาสําหรับการนําเสนอ ทักษะการสือสาร บุ ค ลิกภาพที เหมาะสมในการนํา เสนอ เทคนิ ค
วิธีการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การฝึ กปฏิ บัติ ทักษะการผลิต สื อเพือการนํา เสนองานทางการตลาด
โดยใช้โ ปรแกรมทางคอมพิ ว เตอร์ การใช้สื อมัล ติ มี เ ดี ย และการนํ า เสนองานทางการตลาดที มี
ประสิทธิภาพและมีความเป็ นมืออาชีพ
3543307

การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการตลาด
Personality Development for Marketers

3(2-2-5)

ความหมาย องค์ ประกอบ และความสํา คัญของบุ ค ลิกภาพ โดยเน้นการปรับปรุ งและ
การเสริ มสร้า งบุ ค ลิกภาพที ดี ข องนักการตลาด การพัฒนาความคิ ด อารมณ์ แ ละจิ ต ใจ การสร้า งมนุ ษ ย์
สัมพันธ์ การพัฒนารู ปร่ างและการแต่ งกายให้ เหมาะสมกบั อาชี พนักการตลาดรวมถึงพัฒนาทักษะด้า น
การสื อสารเพือการนํา เสนออย่า งมืออาชี พ การฝึ กปฏิ บัติ ต นตามมารยาท วัฒนธรรมประเพณี ไทยและ
สากล

มคอ.2

3543401

การจัดการความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
Customer Relationship Management

3(3-0-6)

แนวคิดและความสําคัญของการจัดการความสัมพันธ์ก ับลูกค้า หลักในการจัด การลูกค้า
สัม พัน ธ์อ ย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ กลยุทธ์ ก ารตลาดเพือสร้ า งความสัมพันธ์ แผนการตลาดและกลยุท ธ์
การตลาดการตลาดเพือสร้างความสัมพันธ์ก ับลูกค้า วิ ธีการรักษาลูกค้า ปั จ จุ บัน การหาลูกค้า ใหม่แ ละดึ ง
ลูกค้าเก่า การสร้างความจงรักภักดีก ับลูกค้า
3543403

การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์
Event Marketing and Public Relations Management

3(2-2-5)

ความหมายและความสํา คัญของการจัด กิจ กรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์
หลักการเกียวก ับการจัดกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ทีเกียวข้องกบั การสร้า งภาพลักษณ์
ชือเสียง และความสัมพันธ์ระหว่างองค์การธุรกิจก ับสาธารณะ ตลอดจนการฝึ กปฏิ บัติ ในการจัด กิจ กรรม
ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพือให้ เกิด การเรี ยนรู ้แ ละเข้า ใจที จะนํา ไปสู่ การประยุกต์ ได้จ ริ งใน
วิชาชีพการตลาด
3544104

การบริหารตราสินค้ า
Brand Management

3(3-0-6)

องค์ ป ระกอบและปั จจั ย ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสํา เร็ จ ของตราสิ น ค้ า ชื อตราสิ น ค้ า
เครื องหมายตราสิ น ค้า เครื องหมายการค้า ลิ ข สิ ทธิ สัญ ลักษณ์ คํา ขวัญ การออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์แ ละ
พิจารณาถึงรู ปแบบของเครื องมือที ใช้ในการติ ด ต่ อสื อสาร เพือสร้า งการรับรู ้ในตราสิ นค้า ให้ เกิด ขึ นกบั
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์แ ละกลวิ ธีในการสร้า งตราสิ นค้า ให้ มีค วามแข็ งแกร่ งและปรับตรา
สินค้าให้เป็ นทียอมรับในระดับสากล

มคอ.2

3544105

การตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Small and Medium Enterprise Marketing

3(3-0-6)

รู ปแบบและความสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเริ มต้นประกอบธุ รกิจ
การลงทุน การจัดหาเงินทุน การปฏิบตั ิงาน โครงสร้างของตลาดและการดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาด การ
บริ ห ารงานและปั ญหาที เกียวข้องในการดํา เนิ นธุ รกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม
การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาดเพือโอกาสทางธุ รกิจ การจัด ทํา แผนธุ รกิจ การประเมินผลการดํา เนิ นงาน
แนวโน้มและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3592209

เศรษฐกิจสร้ างสรรค์
Creative Economy

3(3-0-6)

แนวความคิดเกียวก ับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิว ฒั นาการของเศรษฐกิจ ตังแต่ ยุค แรกจนถึง
ยุค ปั จ จุ บัน คุ ณ ลักษณะของปั จ จัยที ส่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจ สร้า งสรรค์ การผสมผสานระหว่ า งการ
ออกแบบ และนวัตกรรม การขับเคลือนเศรษฐกิจของประเทศที พัฒนาแล้ว และประเทศกาํ ลังพัฒนาด้ว ย
นโยบายเศรษฐกิจ สร้า งสรรค์ การขับเคลือนประเทศไทยด้ว ยเศรษฐกิจ สร้า งสรรค์ กลยุทธ์การตลาด
สําหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทีใช้สินทรัพย์ว ฒั นธรรมของไทย กรณี ศึกษาการพัฒนาศักยภาพของธุ รกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้สินทรัพย์วฒั นธรรมไทย
3503801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพบริหารธุรกิจ 1
Preparation for Professional Experience in Business I

2(90)

จัดให้มีกจิ กรรมเพือเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พใน
ด้านการเรี ยนรู ้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชี พ พัฒนาตัว ผูเ้ รี ยนให้ มีค วามรู ้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะทีเหมาะสมก ับวิชาชีพ โดยศึกษาเกียวก ับงานทางธุรกิจอย่างมีระบบ

