หลักสู ตรบริธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ
: Master of Business Administration Program in Marketing
2. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
ชือย่อ บธ.ม. (การตลาด)
ภาษาอังกฤษ
ชือเต็ม Master of Business Administration (Marketing)
ชือย่อ M.B.A. (Marketing)
3. วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555) มีวตั ถุประสงค์เพือ
ผลิตมหาบัณฑิตทีมีคุณสมบัติดงั นี
1. มีความรู ้ทางด้านการตลาด มีวิสัยทัศน์ดา้ นการประกอบการธุรกิจ สามารถประยุกต์ทฤษฎีและนําเครื องมือ
ทางการตลาดมาใช้ในการบริ หารจัดการธุรกิจได้อย่างดี
2. สามารถวิเคราะห์สภาพตลาด การแข่งขัน และกําหนดนโยบายกลยุทธ์การตลาดทีสามารถแข่งขันทังใน
ประเทศและต่างประเทศได้
3. มีความรู ้อย่างลึกซึ งในทางทฤษฎีการตลาดเพือสามารถถ่ายทอดความรู ้และพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการตลาด
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. มีจริ ยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักการตลาดทีดีและมหาบัณฑิตทีมีคุณภาพตามปติธานของ
มหาวิทยาลัย
5. มีความสามารถในวิจัยหรื อการจัดการโครงการทางวิชาการทีจะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู ้ ใหม่หรื อวิธี
ปฏิบตั ิงานใหม่ๆ ในสาขาวิชาการตลาด
4. หลักสู ตร
หลักสู ตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
จํานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ก แบบ ก 2
รวมตลอดหลักสู ตร
แผน ข
รวมตลอดหลักสู ตร

42
42

หน่วยกิต
หน่วยกิต

1

โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

42

42

1) หมวดวิชาบังคับ

30

30

2) หมวดวิชาเลือก

-

9

3) วิชาวิทยานิพนธ์

12

-

4) วิชาการศึกษาอิสระ

-

3

5. รายวิชาในหลักสู ตร
5.1 หมวดวิชาบังคับ
963 711
ความรู ้พืนฐานด้านธุรกิจสําหรับนักการตลาด

3 (3-0-6)

Business Fundamentals for Marketer
963 712

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและธุรกิจ

3 (3-0-6)

Consumer Behavior and Business Analysis
963 713

สถิติและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือการวิจยั

3 (3-0-6)

Statistics and Data Analysis for Research
963 714

การจัดการด้านการตลาดสําหรับนักการตลาด

3 (3-0-6)

Marketing Management for Marketer
963 715

การวิจยั การตลาด

3 (3-0-6)

Marketing Research
*963716

การจัดการการบัญชีและการเงินสําหรับนักการตลาด

3 (3-0-6)

Accounting and Financial Management for Marketer
963 721
963 722
963 723
963 891

การจัดการตราสิ นค้าเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การตังราคา
Strategic Brand Management and Pricing Strategy
การจัดการห่วงโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์
Supply Chain and Logistics Management
การสื อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
สัมมนาทางการตลาด
Seminar in Marketing

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2

5.2 หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาการตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Marketing)
963 741
การจัดการการตลาดท้องถินและการตลาดระดับโลก
3 (3-0-6)
Local Marketing and Global Marketing Management
963 742
การจัดการการตลาดเพือสังคมและองค์กรไม่หวังกําไร
3 (3-0-6)
Social Marketing and Non-Profit Organization Marketing Management
963 743
การจัดการการตลาดสําหรับธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 3 (3-0-6)
Marketing Management for Small, Medium and Large Business
963 744
การตลาดสําหรับวัฒนธรรมทีหลากหลาย
3 (3-0-6)
Marketing for Cultural Diversity
*963745
การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategic Marketing Management
*963 746
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางการตลาด
3 (3-0-6)
Creativity and Innovative Marketing
กลุ่มวิชาการตลาดกลุ่มวิชาการตลาดร่ วมสมัย (Contemporary Marketing)
963 751
การจัดการการตลาดบริ การ
3 (3-0-6)
Services Marketing Management
963 752
การตลาดแบบตรงและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
Direct Marketing and E-Commerce
963 753
การจัดการการขายและการเจรจาต่อรอง
3 (3-0-6)
Sales Management and Negotiation
963 754
การตลาดธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Modern Retail Marketing
963 755
ประเด็นทางการตลาดในปัจจุบนั
3 (3-0-6)
Current Issues in Marketing
963 756
การให้คาํ ปรึ กษาทางการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Consultation
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาใหม่
5.3 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา ชือวิชา
963 899
วิทยานิพนธ์
Thesis
5.4 การศึกษาอิสระ
รหัสวิชา ชือวิชา
963 897 การศึกษาอิสระ
Independent Study

หน่ วยกิต
12
หน่วยกิต

หน่ วยกิต
3
หน่วยกิต

3

6. แผนการศึกษา
ปี ที 1 ภาคการศึ กษาที 1
963 711
963 713
963 714

ความรู ้พืนฐานด้านธุรกิจสําหรับนักการตลาด
Business Fundamentals for Marketer
สถิติและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือการวิจยั
Statistics and Data Analysis for Research
การจัดการด้านการตลาดสําหรับนักการตลาด
Marketing Management for Marketer
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่ วยกิตสะสม

ปี ที 1 ภาคการศึ กษาที 2
963 712
963 721
963 722
963 723

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและธุรกิจ Consumer Behavior and
Business Analysis
การจัดการตราสิ นค้าเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การตังราคา Strategic Brand
Management and Pricing Strategy
การจัดการห่วงโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์
Supply Chain and Logistics Management
การสื อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

9
9

9
9

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
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 (3-0-6)

12
21

12
21

4

ปี ที 2 ภาคการศึ กษาที 1
963 715

การวิจยั การตลาด
Marketing Research
963 716 การจัดการการบัญชีและการเงินสําหรับนักการตลาด
Accounting and Financial Management for Marketer
963 7XX วิชาเลือก
Elective
963 7XX วิชาเลือก
Elective
963 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่ วยกิตสะสม
ปี ที 2 ภาคการศึ กษาที 2
963 891

สัมมนาทางการตลาด
Seminar in Marketing
963 7XX วิชาเลือก
Elective
963 897 การศึกษาอิสระ
Independent Study
963 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมหน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

6

-

12
33

12
33

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
-

3 (3-0-6)

-

3

6

-

9
42

9
42

5

7. คําอธิบายรายวิชา
963 711

ความรู้พนฐานด้
ื
านธุรกิจสําหรับนักการตลาด
3(3-0-6)
Business Fundamental for Marketer
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความรู้พนฐานในการดํ
ื
าเนินงานธุรกิจในด้านเศรษฐศาสตร์เพือการจัดการ การจัดการทัวไป
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมองค์กร การจัดการการตลาด การจัดการการผลิต การวิเคราะห์และ
กลยุทธ์การแก้ปัญหา ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการดําเนินธุรกิจ บทบาทหน้าที และความรับผิดชอบของนัก
การตลาดในการจัดการธุรกิจแบบธรรมาภิบาล
Fundamental of business operation in managerial economics , general management,
human resource management ,organizational behavior, marketing management , production management ,
problem analysis and problem solving strategy; factors influencing business operation ; marketer roles and
responsibility in business administration and good governance practices.
963 712

การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจ
3(3-0-6)
Consumer Behavior and Business Analysis
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อลักษณะของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยด้านจิตวิทยา
ซึงประกอบด้วย แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ และทัศนคติของผูบ้ ริ โภค ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านกลุ่ม
อ้างอิงและครอบครั ว ปั จจัย ด้านระดับชันสังคม ปั จ จัย ด้านวัฒ นธรรมและ วัฒ นธรรมย่อย พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภคในการก้าวข้ามทางวัฒนธรรม การสื อสารและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค อิทธิพลของการแพร่ กระจาย
นวัตกรรมต่อผูบ้ ริ โภค กระบวนการตัดสินใจของผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์ตลาดธุรกิจและพฤติกรรมการซือ
ของธุรกิจ สถานการณ์การซือ และผูเ้ ข้าร่ วมในกระบวนการซือของธุรกิจ ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อผูซ้ ือธุรกิจ
และกรณี ศึกษา
Consumer behavior model; factors influencing consumers’ characteristics; psychological
factors comprising motivations, perception, learning, and attitude; personal factors; reference groups and
family factors; social class factors; culture and subcultures factors; cross- cultural consumer behavior;
communication and consumer behavior; influence of diffusion of innovations toward consumers;
consumer decision making process; analyzing business markets and business buying behavior; buying
situations and participants in the business buying process; factors influence business buyers, and case
study.
6

963 713

สถิตแิ ละการวิเคราะห์ ข้อมูลเพือการวิจยั
3(3-0-6)
Statistics and Data Analysis for Research
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
สถิติพรรณนา สถิติอนุมาน การกําหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวัดค่าข้อมูล
เทคนิคสถิติเพือการวิจยั ทางธุรกิจ ได้แก่ สถิติพรรณนา การทดสอบค่าเฉลียของประชากรกลุ่มเดียว การ
ทดสอบความแตกต่าง 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ค วามสัมพันธ์ การวิเคราะห์
ความถดถอย การวิเคราะห์ตวั แปรหลายตัว การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตินอนพาราเมทริ ก
Statistical techniques for business research including descriptive statistics, inferential
statistics, population and sample, data measurement, one-sample t-test, independence samples t-test,
paired samples t-test, analysis of variance, correlation analysis, regression analysis, multivariate analysis,
nonparametric statistical analysis.
963 714

การจัดการด้านการตลาดสําหรับนักการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management for Marketer
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด การตลาดสมัย ใหม่ กระบวนการจัด การการตลาด การวิ เคราะห์โ อกาสทาง
การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์การแข่งขัน การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค ระบบสารสนเทศและการวิจยั การตลาด การแบ่งส่ วนตลาด การเลือกตลาดเป้ าหมาย และการ
กําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมทางกาตลาด การจัดการ
ด้านผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ใหม่ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านราคา การจัดการด้านการจัดจําหน่ าย
การส่งเสริ มการตลาด การจัดองค์การและการควบคุมทางการตลาด การจัดทําแผนการตลาดโดยคํานึ งถึง
จริ ยธรรมทางการตลาด
Modern marketing concept; marketing management process; marketing opportunity
analysis, marketing environment analysis; competition analysis; analysis of consumer behavior;
marketing information system and marketing research; market segmenting, targeting and positioning;
strategic marketing planning; marketing mix strategy; product management; product life cycle, price
management; distribution management; promotion; marketing organizing and controlling; marketing
plan development by focusing on marketing ethics.

7

963 715

การวิจยั การตลาด
3(3-0-6)
Marketing Research
เงือนไขของรายวิชา : 963 713 และ 963 714
บทบาทและความสําคัญของการวิจยั การตลาดทีมีต่อการดําเนิ นธุรกิจ กระบวนการวิจยั
การตลาด การกําหนดปัญหาการวิจยั การออกแบบการวิจยั การตัดสินใจเรื องแหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง
การจัดทําข้อเสนอการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติสาํ หรับการวิจยั การตลาด การประมวลผลข้อมูล
การวิเคราะห์และการแปลความหมายของข้อมูล การสรุ ปผลการวิจยั และการจัดทํารายงานวิจยั ทังนีเน้นให้
นักศึกษามีการปฏิบตั ิจริ ง ทังในรู ปของงานกลุ่มและงานเดียวตามขันตอนของการวิจยั การตลาด โดยยึดถือ
จริ ยธรรมในการวิจยั เป็ นหลัก
Roles and importance of marketing research towards business operations; marketing
research process; research problem definition; research design; source of data and research sample
decision; research proposal preparation; data collection method; statistics for marketing research;
processing, analysis and interpretation of data; research conclusion and research report with emphasis on
student practice in group or individual project following all marketing research steps and complying
with research ethics.
*963 716 การจัดการการบัญชีและการเงินสําหรับนักการตลาด
3 (3-0-6)
Accounting and Financial Management for Marketer
รายวิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน : ไม่มี
บทบาทของการบัญชีบริ หารเพือการวางแผน การตัดสิ นใจ และการควบคุมการดําเนิ นงาน
เช่น การวิเคราะห์ตน้ ทุน การวิเคราะห์เพือการวางแผนการขายและกําไร วิธีการงบประมาณเพือการวางแผน
กําไร การวิเคราะห์ส่วนต่าง วิธีการงบประมาณยืดหยุน่ และการบัญชีตามกิจกรรมของแต่ละองค์กร บทบาท
ของการบริ หารการเงินของธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน แนวคิดพืนฐานเกียวกับอัตราผลตอบแทนและ
ความเสียง ค่าเวลาของเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์งบจ่ายลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน
ระยะยาว การจัดทํางบประมาณทางการเงิน และการประเมินมูลค่ากิจการ
The roles of managerial accounting for planning, decision making and control,cost analysis,
analysis for sale and profit planning, budgeting for profit planning, gap analysis, flexible budgeting,
activity - based cost accounting, the roles of financial management in business practices, financial
statement analysis, fundamental concept for risk and return, time value of money, working capital
management, capital budgeting, long-term financing, financial projection and, asset valuation.
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963 721

การจัดการตราสินค้าเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์ ราคา
3(3-0-6)
Strategic Brand Management and Pricing Strategy
เงือนไขของรายวิชา : 963 714
ความรู้เบืองต้นเกียวกับสิ นค้าและตราสิ นค้า แนวคิดเกียวกับตราสิ นค้า การสร้างคุณค่า
ของตราสิ นค้าและการรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค กระบวนการสร้างตราสิ นค้าใหม่ กลยุทธ์การ
จัดการตราสินค้า ความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับราคา วัตถุประสงค์เกียวกับการตังราคา ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัง
ราคา การตัดสินใจด้านราคาและขันตอนในการตังราคา การตังราคาโดยใช้ตน้ ทุนเป็ นหลัก การตังราคาโดย
ใช้อุปสงค์เป็ นหลัก การตังราคาโดยใช้จุดคุม้ ทุน การตังราคาโดยใช้การแข่งขันเป็ นหลัก นโยบายและกล
ยุทธ์ราคาและการเปลียนแปลงราคา
Introduction to product and brand, concept of brand , brand equity and customer
perception of brand equity, building a new brand process, strategic brand management, general
knowledge of price, introduction to pricing objective; factors affect pricing; pricing decision and pricing
process; pricing according to cost-based; pricing according to demand; pricing according to break even
point; pricing according to competition pricing policies and strategies and price changed.
963 722

การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Supply Chain and Logistics Management
เงือนไขของรายวิชา : 963 714
โครงสร้างและกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การ
ประยุกต์ใช้การจัดการห่วงโซ่อุปทานในองค์กรธุรกิจ ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ การจัดการวัสดุ
การประมวลคําสังซือ การขนส่งสินค้า การบรรจุภณ
ั ฑ์เพือการขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลัง การคลังสินค้า
หน่วยงานบริ การลูกค้าในโลจิสติกส์ ผูบ้ ริ การโลจิสติกส์ภายนอกและกรณี ศึกษา
Supply chain structure and process, managing supply chain and logistics, apply supply
chain in business firm, e-logistics information systems, managing materials, order processing, the freight
transport, packaging for transportation, managing inventory, warehousing, customers service in logistics,
and outsource logistics service. case study.
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963 723

การสือสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communications
เงือนไขของรายวิชา : 963 714
บทบาทของการสือสารการตลาดแบบบูรณาการในการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกับการ
สื อสารการตลาดแบบบูร ณาการ แผนการตลาดและการสื อสารการตลาดแบบบูร ณาการ โมเดลการ
ติดต่อสือสาร การกําหนดวัตถุประสงค์และงบประมาณสําหรับโปรแกรมการสื อสารการตลาดแบบบูรณา
การ การพัฒนาโปรแกรมการสื อสารการตลาดแบบบูรณาการ; การวางแผนและพัฒนาเครื องมือสื อสาร
การตลาด วิธีสร้างและประเมินคุณภาพเครื องมือสื อสารการตลาด การวางแผนและเลือกสื อ กฎหมายและ
จริ ยธรรมเกียวกับการโฆษณา
Role of integrated marketing communication in marketing, consumer behavior and
integrated marketing communication, marketing plan and integrated marketing communication. the
communication model, establishing objectives and budgeting for the integrated marketing communication
program, developing the integrated marketing communication program; planning and development of
communication tools, implementation and evaluation, media planning and selecting, regulation and ethics
of advertising.
963 741

การจัดการการตลาดท้ องถินและการตลาดระดับโลก
3(3-0-6)
Local Marketing and Global Marketing Management
เงือนไขของรายวิชา : 963 714
บทบาท ความสําคัญ และสภาพแวดล้อมของการตลาดท้องถินและการตลาดระดับโลก
การวิเคราะห์การแข่งขันในตลาดท้องถินและการตลาดระดับโลก อิทธิ พลของเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมและวัฒนธรรมต่อกลยุทธ์การตลาดท้องถินและการตลาดระดับโลก นโยบายสําหรับภูมิภาคและ
ประเทศเป้ าหมาย การวิจยั การตลาดสําหรับตลาดท้องถินและตลาดระดับโลก การวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบ
กลยุทธ์และกิจกรรมการตลาดระหว่างการตลาดท้องถินและการตลาดระดับโลก บทบาทขององค์กรที
เกียวข้องกับการตลาดท้องถินและการตลาดระดับโลก และกรณี ศึกษา
Role importance and environment of local marketing and global marketing; competitive
analysis for local and global marketing; influence of economics, politics, society and culture on local and
global marketing strategies; regional and target countries policy; marketing research for local and global
marketing; analyzing and comparison between local and global marketing strategies and activities; roles
of local and global marketing organization . case study.
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963 742

การจัดการการตลาดเพือสังคมและองค์กรไม่หวังกําไร
3(3-0-6)
Social Marketing and Non-Profit Organization Marketing Management
เงือนไขของรายวิชา : 963 714
แนวความคิดเกียวกับการตลาดเพือสังคมและองค์กรทีไม่หวังกําไร การตลาดสําหรับ
องค์การปกครองท้องถิน และองค์การบริ การสาธารณะ แนวทางปฏิบตั ิขององค์กรทีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและองค์กรไม่หวังกําไร การกํากับดูเเลกิจการทีดี จริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจ การเคารพสิ ทธิ
และการปฎิบตั ิต่อเเรงงาน ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูเเล
รักษาสิงเเวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
Concepts of social marketing and non-profit organization; marketing for local
administration and public service; practical guidelines of corporate social responsibility and non-profit
organization; good governance; business ethics; labor rights and welfare practices; consumers
responsibility; community and social participation and development; environment and natural resource
protection.
963 743

การจัดการการตลาดสําหรับธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลางและขนาดใหญ่
3(3-0-6)
Marketing Management for Small, Medium and Large Business
เงือนไขของรายวิชา : 963 714
บทบาทและความสําคัญของธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ทีมีต่อเศรษฐกิจ
และสังคม ลักษณะสภาพการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการบริ หารจัดการธุรกิจขนาดย่อม ขนาด
กลางและขนาดใหญ่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและสภาพการแข่งขันของธุรกิจขนาดย่อม
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ทงในตลาดท้
ั
องถินและตลาดต่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจขนาด
ย่อม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ จริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ และกรณี ศึกษา
Role and importance of small, medium and large business to economy and society;
nature, operations, problems and obstacles of small, medium and large business management; marketing
environment and competition analysis for small, medium and large business in domestic and international
markets; marketing strategies for small, medium and large business; ethics and social responsibility of
small, medium and large business. case study.
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963 744

การตลาดสําหรับวัฒนธรรมทีหลากหลาย
3(3-0-6)
Marketing for Cultural Diversity
เงือนไขของรายวิชา : 963 714
ลัก ษณะ รู ปแบบ และขอบเขตการดําเนิ น การตลาดสําหรั บวัฒ นธรรมที หลากหลาย
ปัจจัยต่าง ๆ ทีมีผลกับการจัดการการตลาดสําหรับวัฒนธรรมทีหลากหลาย การติดต่อสือสารทางการตลาด
สําหรั บวัฒ นธรรมที หลากหลาย หลัก การและกระบวนการในการสื อสารจากวัฒ นธรรมหนึ งไปสู่
วัฒนธรรมอืน สื อและข่าวสารสําหรับการสื อสารในวัฒนธรรมทีหลากหลาย กลยุทธ์การตลาดสําหรับ
วัฒนธรรมที แตกต่างทังในด้านการรับรู้ทีแตกต่าง วิธีคิด ค่านิ ย ม การแสดงออกทางอวัจนะภาษา การ
แสดงออกทางภาษา และวัฒนธรรมกลุ่มย่อย และกรณี ศึกษา
Characteristics, types and boundaries of marketing operation for cultural diversity;
factors affecting marketing management for cultural diversity; marketing communication for cultural
diversity; principles and processes of communicating from one culture to another; medium and the
message of marketing communication for cultural diversity; marketing strategies for different culture
including differing perceptions, ways of thinking, values, non-verbal expression; language expression,
and sub-groups within a culture. case study.
*963 745

การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Marketing Management
เงือนไขของรายวิชา : 963 714
หลัก การการตลาดเชิ งกลยุทธ์ กลยุทธ์ระดับธุร กิ จ กลยุทธ์ร ะดับหน้าที กลยุทธ์ร ะดับ
ปฏิบตั ิการ การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน กลยุทธ์การแข่งขันทีสําคัญ การพัฒนากลยุทธ์การตลาด กล
ยุทธ์สาํ หรับธุรกิจใหม่ทีเข้าสู่ตลาด กลยุทธ์สาํ หรับตลาดทีเติบโต กลยุทธ์สาํ หรับตลาดทีเติบโตเต็มทีและ
ตลาดตกตํา กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ การจัดองค์การและการวางแผนสําหรับการปฏิบตั ิการทางการตลาด
ทีมีประสิทธิผล การวัดผลการปฏิบตั ิงานทางการตลาด
Principles of marketing strategies; corporate level strategy; business level strategy;
functional level strategy; strategic marketing planning; marketing opportunity analysis; external
environment analysis; internal environment analysis; core competitive strategies, formulating marketing
strategies; strategies for new market entries; strategies for growth markets; strategies for mature and
declining markets; marketing strategies for the new economy; organizing and planning for effective
implementation; marketing metrics for marketing performance.
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*963 746 ความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมทางการตลาด
3 (3-0-6)
Creativity and Innovative Marketing
เงือนไขของรายวิชา : 963 714
คุณลักษณะและการสร้างความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมการตลาด การวิเคราะห์ความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขัน การวิจยั แนวโน้มและความเป็ นไปได้ทางการตลาด การสร้างแรงบันดาลใจและแสวงหา
นวัตกรรมทางการตลาด การกลันกรองและนําความคิดสู่การปฏิบตั ิ กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา และ
ประเด็นนวัตกรรมทางการตลาดในปัจจุบนั
Characteristics and creation of creativity, marketing innovation, analysis of competitive
advantages, trend research and marketing feasibility, inspiration generation and marketing innovation
search, idea screening and implementation, intellectual property law, current issues in marketing
innovation.
963 751

การจัดการการตลาดบริการ
3(3-0-6)
Services Marketing Management
เงือนไขของรายวิชา : 963 714
ความสําคัญของการตลาดบริ การในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ส่ วนประสมทางการตลาด
ของธุรกิจบริ การ การสร้างคุณภาพบริ การระดับสากล ความแตกต่างระหว่างตลาดผลิตภัณฑ์และตลาด
บริ การ ความคาดหวังและการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคต่อธุรกิจบริ การ ความเข้าใจความต้องการของผูบ้ ริ โภคโดย
การวิจยั ตลาด การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การวัดคุณภาพบริ การและการวิเคราะห์ช่องว่างการบริ กา การ
ออกแบบและกําหนดกลยุทธ์การตลาดบริ การ
Importance of service marketing in new economy system, service business marketing
mix, providing world-class service quality, the difference between product marketing and service
marketing, customer expectations and perceptions of service business; understand customer requirement
by marketing research; customer relationship management, measuring service quality and gap analysis;
service design, and service marketing strategies determination.
963 752

การตลาดแบบตรงและพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Direct Marketing and E-Commerce
เงือนไขของรายวิชา : 963 714
หลักการ บทบาทและประเภทของช่องทางการตลาดแบบตรง พฤติก รรมผูบ้ ริ โ ภคกับ
รู ปแบบการซือ ฐานข้อมูลลูกค้าคาดหวัง การแบ่งส่วนตลาดและกําหนดเป้ าหมาย กระบวนการเข้าถึงลูกค้า
กระบวนการตอบสนองคําสังซื อ การสร้ างสรรค์ก ารตลาดแบบตรงและสื อ แนวคิ ดเกี ยวกับพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจ ค้าปลีกกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกับอินเทอร์เน็ต การโฆษณา
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ของเว็บ การเปิ ดร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบทีสนับสนุนการบริ การของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์: ระบบรักษา
ความปลอดภัย ระบบการชําระเงิ น ระบบการตอบสนองคําสังซื อ การบริ หารลูกค้าสัมพัน ธ์กบั พาณิ ชย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กฎหมายและจริ ยธรรมเกี ยวกับ พาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กรณี ศึ ก ษาบริ ษัท พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์
Principles, role and types of direct marketing channel, consumer behavior and shopping
modes, the prospect database, market segmentation and targeting, acquisition process, order fulfillment
process, direct marketing: creative and media, overview of electronic commerce, retailing in electronic
commerce, consumer behavior online, web advertising, opening the electronic store, electronic commerce
support services: security, payment systems, order fulfillment, customer relationship management and
electronic commerce, regulation and ethics of electronic commerce, electronic commerce company case
study.
963 753

การจัดการการขายและการเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
Sales Management and Negotiation
เงือนไขของรายวิชา : 963 714
ธุรกิจกับฝ่ ายขาย หน้าทีและความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ ายขาย การสรรหา คัดเลือก
ฝึ กอบรม พัฒ นา การบริ หารค่าตอบแทน การประเมินผล การวางแผนการขาย คุณสมบัติ พนักงานขาย
หลักการเสนอขายสิ นค้า เทคนิ คการขายทีมีประสิ ทธิ ภาพ ศิลปะการพูด และการนําเสนอ หลักการและ
แนวความคิดการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองกับเทคนิ คการขาย ทักษะความเป็ นผูน้ าํ การบริ หารความ
ขัดแย้ง กรณี ศึกษาด้านการจัดการการขายและการเจรจาต่อรอง
Business and sales department, duties and responsibilities of sales representatives, sales
force recruitment, selection, training, development, compensation management, evaluation, sales
planning, salesmanship, principles of selling, effective selling techniques, speaking and presentation
skills, principles and concept of negotiation, negotiation and selling techniques, leadership skills, conflict
management, case studies in sales management and negotiation.
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963 754

การตลาดธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Retail Marketing
เงือนไขของรายวิชา : 963 714
วิวฒั นาการของการจัดการค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทย ส่วนประสมทางการตลาดของ
ค้าปลีก การบริ หารค้าปลีกสมัยใหม่: การจัดซือ การบริ หารกลุ่มผลิตภัณฑ์ โลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีก กล
ยุทธ์การตลาดภายในร้าน กลยุทธ์ก ารตลาดค้าปลีก การวิจ ัยและพัฒ นาการตลาดสําหรั บธุร กิ จ ค้าปลีก
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจค้าปลีก การบริ หารความสัมพันธ์กบั คู่คา้ และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
Evolution of modern retail management in Thailand, marketing mix of retail store,
modern retail management: purchasing, category management, logistics in retail business, in-store
marketing strategies, retail marketing strategies, research and development for retail business, information
technology for retail business, managing suppliers relationship and building business alliances, managing
customer relationship.
963 755

ประเด็นทางการตลาดในปัจจุบัน
3(3-0-6)
Current Issues in Marketing
เงือนไขของรายวิชา : 963 714
การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลียนแปลงและแนวโน้มทีอาจส่ งผลกระทบต่อการจัดการ
การตลาด: แนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค แนวโน้มการแบ่งส่ วนตลาดของสิ นค้าและบริ การ แนวโน้ม
อิทธิพลของคนกลางในช่องทางการตลาด แนวโน้มต้น ทุนและรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้า แนวโน้มของ
เครื องมื อสื อสารทางการตลาด แนวโน้มการวิจ ัย การตลาด การบริ หารการตลาดในภาวะวิ ก ฤตและ
กรณี ศึกษา การตลาดตามประเด็นสาเหตุ: สภาพแวดล้อม สังคมและกรณี ศึกษา
Analysis of changing disposition and impact disposition of marketing management:
consumer behaviors disposition, segmentation disposition of products and services, the disposition of
intermediary power in marketing channel, disposition of cost and freight transportation modes, marketing
communication tools disposition, marketing research disposition, critical marketing management and case
studies, caused-related marketing: environment, society and case studies.
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963 756

การให้ คาํ ปรึกษาทางการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Consultation
เงือนไขของรายวิชา : 963 714
หลักการและกระบวนการให้คาํ ปรึ กษา ทักษะและทัศนคติต่อการให้คาํ ปรึ กษาทางการ
ตลาด องค์ความรู้ทางการตลาด : พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการแบ่งส่ วนตลาด การวางแผนการตลาด การ
วางแผนส่ งเสริ ม การตลาด การวางแผนการขาย การพยากรณ์ ก ารขาย การวิเคราะห์สถานการณ์ ทาง
การตลาด การอภิปรายประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด การอภิปรายเพือแก้ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจ
กรณี ศึกษาธุรกิจทีประสบความสําเร็ จกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจทีปรึ กษาทางการตลาด จริ ยธรรมใน
การให้คาํ ปรึ กษา
Principles and process of marketing consultation, skill and attitude to marketing
consultation, the marketing cognition : consumer behaviors, market segmenting, marketing planning,
promotion planning, selling planning, sales forecast, marketing situation analysis, discussion of
experience in marketing career, discussion of solving the marketing problems in business case; the
successful business case studies, marketing strategies for marketing consultation business , the ethics of
consulting.
963 891

สัมมนาทางการตลาด
3(3-0-6)
Seminar in Marketing
เงือนไขของรายวิชา : 963 714
การสัมมนาเกียวกับประเด็นทางการตลาดในปั จจุบนั การนําความรู้จากวิชาต่าง ๆ ทีได้
ศึกษามาและจากการค้นคว้าเพิมเติมมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ แก้ปัญหา และตัด สิ นใจทางการ
ตลาดอย่างมีระบบ โดยนําเอาเทคนิคต่าง ๆ เช่น กรณี ศึกษา เกมจําลอง และอืน ๆ มาใช้ นักศึกษาได้ฝึกการ
ทํางานเป็ นทีม การเรี ยนรู้ในการแสดงความคิดเห็นและการรับฟังผูอ้ ืน รวมทังการแลกเปลียนความคิดเห็น
เพือเตรี ยมพร้อมทีจะเป็ นนักบริ หารการตลาดทีดี
Seminar in current marketing issues, integration of knowledge students gained from
various courses with additional research in systematically analyzing situations, solving problems and
making marketing decisions by applying techniques from case studies and simulation games, with
emphasis on teamwork, learning to present their opinion and listen to class participants including
experience and ideas showing to prepare students to be good marketing executives.
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963 897

การศึกษาอิสระ
3 หน่ วยกิต
Independent Study
เงือนไขของรายวิชา : ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหลักสูตรก่อน
การศึกษาหัวข้อเฉพาะทางบริ หารธุรกิจ ด้านการตลาด ตามความสนใจของนักศึกษา โดย
อยูใ่ นความดูแลและคําแนะนําของคณะกรรมการทีปรึ กษาการศึกษาอิสระ
The study of a topic on business administration, involved in marketing, in accordance
with student interest under the supervision of independent study advisory committee.
963 899

วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
Thesis
เงือนไขของรายวิชา : ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหลักสูตรก่อน
การทําวิจยั และเขียนรายงานการวิจยั เฉพาะเรื องในสาขาวิชาการตลาด โดยอยูใ่ นความดูแล
ของคณะกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Research conducting and report writing on a specific topic relating to marketing under
the supervision of the thesis advisory committee.
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